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Rozprawa dotyczy modelowania zjawisk fizycznych zachodzących w optycznie 
pompowanych laserach półprzewodnikowych o emisji powierzchniowej z zewnętrzną wnęką 
rezonansową - VECSEL. Podjęta tematyka jest bardzo aktualna, a badania w tej dziedzinie 
prowadzone są w wielu ośrodkach na świecie, szczególnie intensywnie w ciągu ostatnich około 
dziesięciu lat, co odzwierciedlone jest w znaczącej liczbie artykułów naukowych na ten temat. Oprócz 
interesujących aspektów poznawczych dotyczących złożonych zjawisk fizycznych w takich 
strukturach, mają one przede wszystkim niebagatelne znacznie aplikacyjne, gdyż łączą w sobie cechy 
kilku innych klas przyrządów laserowych. 

 
Dysertacja obejmuje łącznie ponad 180 stron, z tym, że około 15 stron to wykaz dorobku 

Autora oraz bibliografia (240 pozycji) oraz 5 stron dodatków przedstawiających użyte w obliczeniach 
parametry materiałowe. Po krótkim wstępie, Autor zdefiniował ogólnie cele swojej pracy. W 
kolejnym rozdziale przedstawił obszerne wprowadzenie do laserów typu VECSEL, w tym rys 
historyczny nt. rożnych rozwiązań technicznych na przestrzeni lat oraz podejść do koncepcji działania 
takiego przyrządu, potem opisał podstawy fizyczne zasady działania oraz występujące obecnie 
schematy budowy laserów VECSEL, następnie w kilku słowach opisał metody wytwarzania, głównie 
w odniesieniu do części epitaksjalnej lasera oraz podsumował obecnie osiągane parametry techniczne, 
szczególnie w kontekście długości fali emisji oraz uzyskiwanych mocy wyjściowych. Na końcu 
rozdziału podał przykłady ważniejszych zastosowań. 

Rozdział czwarty rozprawy opisuje zjawiska fizyczne, jakie Pan Sokół uwzględnił w swoich 
obliczeniach, ich opis matematyczny, oraz zastosowane przybliżenia. Autor podkreślił także własny 
wkład w powstanie poszczególnych modułów kompleksowego oprogramowania, które zostało 
ostatecznie przez niego zintegrowane w jeden program do symulacji zjawisk oraz parametrów 
wyjściowych laserów VECSEL. Kolejne podrozdziały dotyczą: transportu i rekombinacji nośników w 
oparciu o równanie dyfuzji celem znalezienia rozkładu przestrzennego koncentracji nośników; 
elementów struktury pasmowej z uwzględnieniem naprężeń; obliczeń wzmocnienia w oparciu o Złotą 
Regułę Fermiego; rozważań dotyczących transportu ciepła, zjawisk optycznych wraz oszacowaniem 
strat optycznych; obliczeń mocy nadprogowej promieniowania dla poszczególnych modów 
optycznych. Rozdział podsumowany jest poglądowym schematem na rys. 4.19, który Autor nazwał 
„cykl życia nośników i fotonów”, i który zbiera wszystkie zachodzące i modelowane procesy i 
pokazuje powiązania między nimi. Ujawnia też jak złożony i wielowątkowy jest ostatecznie program 
stworzony przez Pana Sokoła. 

W rozdziale piątym Autor stosuje stworzony program do zamodelowania konkretnych 
struktur, dla których miał dostęp do danych doświadczalnych (we współpracy z Instytutem 
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Technologii Elektronowej w Warszawie). Rozpoczyna od dobrze znanego układu materiałowego, 
zarówno pod względem technologii wzrostu jak i wytwarzania przyrządów, czyli arsenków indu oraz 
galu i ich stopów stałych. Jednym z celów było zweryfikowanie modelu i ewentualne jego 
skorygowanie na podstawie uzyskania jak najlepszej zgodności z wynikami doświadczalnymi. W 
pierwszym z podrozdziałów Autor koncentruje się na wpływie relaksacji sieci krystalicznej na 
własności laserów VECSEL emitujących przy 980 nm, a w drugim na modelowaniu laserów 
„dwufalowych”, czyli emitujących promieniowanie koherentne dla dwóch istotnie różnych długości 
fal, również w zakresie ok. 1 µm. Trzeci podrozdział, moim zdaniem mniej istotny dla tej rozprawy, 
dotyczy modelowania struktur laserów VECSEL emitujących przy 1.55 µm pod kątem optymalizacji 
odprowadzania ciepła oraz optymalizacji rezonatora poprzez zastąpienie zwierciadeł typu DBR 
zwierciadłami siatkowymi „high contrast grating”. W tej części prac, jak zresztą sam Autor przyznaje, 
nie uczestniczył on bezpośrednio, a jego wkład polegał głównie na udostępnieniu programu. Główne 
zaś wyniki tych badań zostały już zawarte w rozprawie doktorskiej p. dr inż. Jarosława Walczaka. 
Podkreśla to jedynie znaczenie osiągnięcia Pana Sokoła związane ze stworzeniem przydatnego w 
praktyce oprogramowania, które może być stosowane do różnych, złożonych rzeczywistych 
przypadków (aczkolwiek w opisanym przykładzie konieczne były pewne uproszczenia, jak 
zastosowanie układu zastępczego zwierciadła DBR zamiast siatki HCG). Wyników tych nie 
zaliczyłbym do autorskiej części rozprawy, a rezygnacja z tego podrozdziału nie zubożyłaby i tak już 
bardzo obszernej Pracy. 

Rozdział 6 pracy uważam za najciekawszy. Pan Sokół podjął w nim temat nowy i 
jednocześnie niesłychanie istotny aplikacyjnie, a mianowicie lasery typu VECSEL pracujące w 
zakresie średniej podczerwieni. Autor najpierw dokonał wprowadzenia do zagadnienia, wraz z 
przedstawieniem obecnego stanu wiedzy. Później opisał strukturę jaką wybrał do swoich rozważań, z 
obszarem czynnym w postaci studni kwantowych GaInAsSb/AlGaAsSb oraz omówił ograniczenia 
technologiczne związane z ich wytwarzaniem i występującymi naprężeniami. W obszernym 
podrozdziale 6.3 liczącym ponad 20 stron, Autor przedstawił wyniki własnych symulacji (w 
niektórych przypadkach konfrontowane z danymi doświadczalnymi z literatury), w tym dla zależności 
mocy emitowanej przez laser od mocy pompującej absorbowanej w strukturze, przewidywań 
dotyczących emisji w zakresie fal dłuższych wraz z symulacją parametrów wyjściowych dla wielu 
struktur z zakresu 2.7 – 3.2 µm, oraz po zmodyfikowaniu szerokości studni również do ok. 3.85 µm. 
Następnie rozdział został krótko podsumowany. 

Rozdział 7 dotyczy modelowania laserów „dwufalowych” VECSEL pod kątem uzyskania 
emisji w zakresie średniej podczerwieni poprzez generację częstotliwości różnicowej. Zaproponowano 
w tym celu oryginalną konstrukcję łączącą obszary aktywne ze studniami InGaAs/GaAs oraz 
InGaAsN/GaAs i wykonano obliczenia podstawowych charakterystyk, potwierdzających możliwość 
generacji promieniowania z zakresu ok. 4 µm metodą różnicową z takiego układu, wraz z krótką 
dyskusją perspektyw takiego rozwiązania. 

Rozdział 8 poświęcony jest pewnym wstępnym rozważaniom, projektowi i modelowaniu 
struktur azotkowych laserów VECSEL z obszarem czynnym w postaci studni kwantowych 
InGaN/GaN. W tym przypadku autor zaproponował nieco nietypowe rozwiązanie z pompowaniem 
kwasi rezonansowym w obszarze absorpcji w studniach kwantowych z wykorzystaniem matryc 
krawędziowych laserów azotkowych. Konieczne było uwzględnienie dodatkowych efektów jak 
wielokrotne przejście wiązki pompującej przez obszar aktywny albo zależności sprawności 
pompowania od rozkładu temperatury. Dalej, Autor przedstawił otrzymane wyniki symulacji i 
uzyskane charakterystyki wyjściowe. Rozważana konstrukcja jest jednak bardzo złożona, wyniki te 
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należy więc raczej traktować jako bardzo wstępne i będące próbą wniesienie pewnego oryginalnego 
wkładu do trwających już na świecie od jakiegoś czasu prac nad laserami VECSEL na bazie GaN. 

Rozdział dziewiąty podsumowuje ogólnie całą Pracę, komentuje realizacje jej celów oraz 
podkreśla znaczenie uzyskanych wyników na tle dostępnej wcześniej wiedzy. 

 
Przedstawiona rozprawa jest systematyczną analizą zjawisk fizycznych zachodzących w 

laserach VECSEL na podstawie modelowania teoretycznego, wraz z przykładowymi wynikami 
autorskich obliczeń dla wybranych przykładów oraz ich konfrontacją z istniejącymi danymi 
doświadczalnymi. Poniżej wymieniam szczególnie interesujące i wartościowe wyniki tej rozprawy: 

– Autor stworzył dość kompleksowy model zjawisk fizycznych zachodzących w laserach 
VECSEL, korzystając zarówno z modeli opisanych w literaturze, opracowanych wcześniej 
przez innych pracowników zespołu, aż wreszcie z istotnym dodatkiem własnych rozwiązań, 
które połączył w jeden wielomodułowy, ale równocześnie uniwersalny program, zdolny 
symulować wszystkie najważniejsze zjawiska związane z procesami transportu nośników, 
procesami optycznymi, przejściami optycznymi, strukturą pasmową i wzmocnieniem, stratami 
w układzie oraz transportem ciepła. Całość zintegrował w jeden program zdolny symulować 
rzeczywiste przyrządy o różnej konstrukcji oraz wytworzone w różnych układach 
materiałowych. 

– Pan mgr inż. Sokół opracował część algorytmów całkowicie samodzielnie, wg własnego 
oryginalnego pomysłu (np. algorytm obliczeń nadprogowych, w dużej mierze modele 
transportu i rekombinacji nośników, oraz model zjawisk optycznych), co wskazuje na jego 
dużą wiedzę fizyczną i doświadczenie w zakresie metod numerycznych. 

– Ważnym wynikiem naukowym, w oparciu o modelowanie Pana Sokoła, było zbadanie 
wpływu stopnia zrelaksowania struktur obszaru aktywnego z naprężonymi studniami 
kwantowymi z InGaAs/GaAs i związanego z tym wzrostu koncentracji defektów, na 
parametry wyjściowe lasera emitującego przy 980 nm. Uzyskano liniowy wzrost wydajności 
procesów strat nośników poprzez rekombinację na defektach w funkcji stopnia zrelaksowania 
struktury. Informacje takie w istocie nie były wcześniej dostępne w literaturze. 

– Jednym z głównych wyników rozdziału 5.2 jest zaprojektowanie przez Autora oryginalnej 
struktury lasera „dwufalowego” oraz zamodelowanie jego charakterystyk wyjściowych, 
uzyskanie dobrej zgodności z danymi doświadczalnymi. Jest to istotny wkład w prace nad 
tego typu laserami w skali międzynarodowej, i ma znaczenie dla ich dalszego rozwoju oraz 
zastosowań. 

– Za najważniejszy i najciekawszy uważam rozdz. 6 rozprawy. Pan Adam Sokół podjął w nim 
ambitną i bardzo przyszłościową tematykę antymonkowych laserów VECSEL, celujących w 
zastosowania w średniej podczerwieni 3-5 µm. Są to propozycje nowatorskie, gdyż tego typu 
przyrządy poza zakresem 3 µm obecnie nie istnieją. Dzięki swojemu modelowi Autor był w 
stanie wyjaśnić niektóre cechy charakterystyk doświadczalnych podawanych w literaturze dla 
przykładowych struktur emitujących w sposób ciągły i impulsowo przy 2.8 µm (w tym 
ostatnim przypadku również dla zależności sprawności różniczkowej od temperatury). 
Zaproponował optymalizację w strukturze obszaru aktywnego w formie zmiany rozkładu 
przestrzennego studni kwantowych celem kompensacji efektu nierównomiernego 
pompowania studni w różnych odległościach od zwierciadła DBR, co przełożyło się na 
wyższe wzmocnienie, a w konsekwencji na wyższe wartości mocy emitowanego 
promieniowania. Za mniej istotny uważam za to wynik pokazujący, że głównym 
ograniczeniem w uzyskaniu laserowania znacząco powyżej 3 µm jest wzrost strat związany ze 
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wzrostem wydajności procesów Augera, co jest naturalne w tych materiałach i właściwie 
potwierdziło tylko fakt znany w literaturze od dawna. 

– Interesująca jest też propozycja Autora opisana w rozdz. 7 dotycząca „dwufalowego” lasera 
VECSEL opartego na dobrze opanowanej technologii arsenku galu i różnicowej generacji 
promieniowania w zakresie średniej podczerwieni, poprzez wykorzystanie studni z 
rozcieńczonych azotków w jednym z podukładów. Te ostatnie są akurat bardzo wymagające 
technologicznie, ale mimo tego wyniki mogą być stymulujące dla wytwórców laserów i 
badaczy doświadczalnych. 

– Istotnym walorem prac Pana Adama Sokoła, świadczącym o jego otwartości naukowej i 
wszechstronności, jest to, że nie tylko potrafił on skorzystać z wcześniejszych doświadczeń 
członków Zespołu Fotoniki Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej, ale że podjął także 
skutecznie współpracą z zespołem doświadczalnym z Instytutu Technologii Elektronowej w 
Warszawie. Musiał poszerzyć swoją wiedzę o rozumienie procesów związanych z 
wytwarzaniem struktur laserowych, co jednak przełożyło się pozytywnie na skorygowanie 
stosowanych modeli, i w efekcie dało wyniki użyteczne dla eksperymentatorów, 
podsumowane w kilku wspólnych publikacjach w liczących się czasopismach z dziedziny, np. 
Applied Physics B. 

 
Powyższe pokazało, że Pan mgr inż. Adam Sokół opanował w stopniu doskonałym warsztat 
modelowania teoretycznego struktur laserowych, w szczególności tych w konfiguracji VECSEL, 
zarówno pod względem opisu matematycznego zjawisk fizycznych jak i opracowania algorytmów i 
ich realizacji numerycznej. Ponieważ za cel postawił sobie opracowanie kompleksowego programu 
zdolnego symulować wszystkie najważniejsze procesy fizyczne w takich laserach, to oznaczało to 
zagłębienie się w wiele różnych zagadnień z zakresu zjawisk transportu ładunku i ciepła, zjawisk 
optycznych oraz struktury pasmowej i wpływu naprężeń.  O znaczeniu wyników i dojrzałości 
naukowej Pana Sokoła stanowi dodatkowo jego bogaty jak na ten etap kariery naukowej dorobek, na 
który składa się ponad dwadzieścia pięć artykułów, w których w kilkunastu przypadkach jest on 
pierwszym autorem (aczkolwiek w dużej mierze są to publikacje pokonferencyjne i/lub w 
czasopismach niższej rangi o zasięgu krajowym) oraz kilkadziesiąt komunikatów konferencyjnych na 
konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu fotoniki, optoelektroniki i fizyki laserów 
(połowa to referaty wygłoszone przez mgr inż. Sokoła). W swoim dorobku Pan Adam Sokół ma 
również prace w czasopismach o znaczącym „impact factor” jak Applied Physics B, Journal of 
Physics D, Optics and Quantum Electronics. Istotnym elementem dotychczasowego dorobku Pana 
Sokoła jest również to, że pracował on przy realizacji kilku projektów, w tym między innymi był 
kierownikiem grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki, co również świadczy o osiągnięciu 
właściwego stopnia dojrzałości zawodowej i niezależności naukowej. Podsumowując, dorobek 
naukowy Pana mgr inż. Adama Sokoła należy ocenić jako ponadprzeciętny jak na młodego badacza 
przed uzyskaniem stopnia doktora. 
 

Praca Doktorska Pana mgr inż. Sokoła jest w ogólności napisana poprawnie zarówno 
merytorycznie jak i językowo, a układ Pracy jest logiczny. Autor nie ustrzegł się jednak pewnych 
uchybień i niejasności, które wymieniam poniżej w kolejności pojawiania się w tekście: 

1. Rozdz. 4.1 
Czy Autor jest w stanie podać jakieś oszacowanie nt. słuszności/znaczenia założenia o 
niedyfundowaniu nośników na zewnątrz obszaru czynnego? 

2. Rozdz. 4.2 
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Na stronie 54 zebrano formuły pokazujące wpływ naprężęń na przesunięcia krawędzi pasm. 
Ale dotyczą one przypadku układu regularnego w jednym z kierunków głównych. Jak zatem 
Autor postąpił przy modelowaniu struktur układu heksagonalnego InGaN/GaN? 

3. Rozdz. 5.1 
a) Nie podano zawartości indu w studniach InGaAs, a ponieważ ta część badań dotyczyła 

wpływu naprężeń, to akurat ten parametr jest istotny. Napisano jedynie, że dobrano go 
tak, aby otrzymać emisję przy 980 nm, co nie jest jednoznaczne, gdyż nie podano również 
grubości studni kwantowych. To zaś jest drugim kluczowym parametrem decydującym o 
przekroczeniu grubości krytycznej. 

b) Nie jest wprost napisane, czy Autor do swoich obliczeń „wstawiał” już dane dla 
materiałów częściowo zrelaksowanych, zgodnie z tym, co otrzymano z pomiarów 
rentgenowskich? Tak mogłaby sugerować uzyskana bardzo dobra zgodność z 
doświadczeniem na rys. 5.2? W przypadku charakterystyk mocy na rys. 5.6 oraz 5.7 Autor 
wspomina jedynie, że symulował wzrost stopnia zrelaksowania zwiększaniem 
współczynnika rekombinacji defektowej (monomolekularnej), wprowadzając dodatkowy 
parametr swobodny (mnożnik). 

c) Głównym wynikiem rozdz. 5.1 jest uzyskanie w przybliżeniu liniowej zależności 
pomiędzy mnożnikiem określającym wzrost współczynnika procesów rekombinacji 
monomolekularnej i stopniem zrelaksowania struktury. Brak jest jednak nawet próby 
dyskusji czy takiej właśnie zależności byśmy się spodziewali? Nietrywialne wydaje się 
zagadnienie czy gęstość defektów będzie się zmieniać liniowo wraz ze wzrostem stopnia 
relaksacji, gdyż można się na przykład spodziewać, że różne klasy defektów będą 
pojawiać się przy różnym poziomie relaksacji? Zdaję sobie sprawę, że wykracza to poza 
główny nurt pracy, ale być może jej Autor mógłby przedyskutować ten aspekt w trakcie 
obrony? 

4. Rozdz. 5.2 
Tym razem Autor podał dokładne składy warstw aktywnych studni kwantowych, ale nie podał 
ich grubości? 

5. Rodz. 5.3 
Autor nie opisał jednoznacznie układu materiałowego, w tym w szczególności obszaru 
aktywnego. Mowa jest o studniach i barierach z AlGaInAs, bez podania składów. Niejasnym 
jest czy cała struktura była wzrastana rzeczywiście na podłożu z GaAs (wspomniano o 
ścienianiu podłoża z GaAs; zwierciadła DBR wykonano z GaAs/AlGaAs)? Jak w ten sposób 
uzyskano emisję przy 1.55 µm z takiej struktury? A może obszar aktywny wzrastany był na 
podłożu z InP, i potem zastosowano procedurę „bondingu”? Wtedy jednak układ materiałów 
jest „fosforkowy” i nie pasuje do tytułu rozdziału 5? 

6. Rozdz. 6 
a) Autor ograniczył się do struktur z obszarem czynnym w postaci studni kwantowych 

pierwszego rodzaju. Jednym z głównych ograniczeń tego układu w oparciu o klasę 
materiałów (Ga,In,Al)(As,Sb) jest maksymalna dł. fali emisji, która dla klasycznego lasera 
emitującego z krawędzi wynosi 3.73 µm (zastosowaniem pięcioskładnikowych barier), i 
nie została przekroczona od 2012 roku! Dla układu z czteroskładnikowymi barierami ta 
granica wynosi ok. 3.5 µm. To pokazuje, że pomimo iż istnieje pewien potencjał 
wykorzystania analogicznych obszarów aktywnych w laserach VECSEL powyżej 3 µm, 
to spotkamy się z poważnymi utrudnieniami wraz ze wzrostem długości fali, co zresztą 
znalazło potwierdzenie w wynikach symulacji Pana Sokoła dla laserów VECSEL z takimi 
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studniami. Z drugiej zaś strony, istnieją pewne pierwsze demonstracje laserów VCSEL 
wykorzystujących studnie kwantowe drugiego rodzaju (w tym samym układzie 
materiałowym) emitujące ok. 3.4 µm [np. Appl. Phys. Lett. 109, 151108 (2016)], które 
względnie łatwo można by rozwinąć w konstrukcje VECSEL. Układy takie w 
międzypasmowych laserach kaskadowych emitują nawet i powyżej 6 µm. Dlatego też ten 
wątek wydaje się być nawet znacznie bardziej przyszłościowy niż obszary aktywne 
pierwszego rodzaju. Interesujący byłby komentarz Pana mgr inż. Sokoła, dlaczego tego 
typu badań się akurat nie podjął? 

b) Do obliczenia zależności głębokości studni potencjału w układzie materiałowym 
GaInAsSb/AlGaAsSb Autor potrzebował jako parametru wejściowego zależności 
naturalnej nieciągłości krawędzi pasm (tzw. „chemiczny band offset”), czyli nieciągłości 
jeszcze przed wprowadzeniem naprężeń. Parametr ten zależy od składu i nie jest 
jednoznacznie określony w literaturze dla tych wieloskładnikowych materiałów (różne 
formuły stosuje się w różnych publikacjach). Na czym bazował Autor rozprawy? 

 
Z obowiązku wymieniam tez inne drobne nieścisłości, błędy redakcyjne lub językowe: 
– W Pracy można spotkać niefortunne sformułowania, żargon lub kalki z języka angielskiego, np.: 

o  „Optycznie pompowane półprzewodnikowe lasery”, „systemy materiałowe”, etc. 
o Autor nadużywa niektórych sfomułowań żargonowych, np. „laser pracujących w reżimie”, 

„laser pracujący na fali o długości”, „laser pracujący z falą ciągłą”, etc. 
o Nagminnie stosuje „spektra” i „spektralny” zamiast „widma” i „widmowy” 

– Str. 37 
Pomyłka w jednostkach: „Szerokie widmo takich krótkich impulsów daje możliwość uzyskania 
promieniowania o długości fali z zakresu 0.4-3.0 mm.” – powinno być „µm”. 
I dalej na tej stronie, „nawet dalekiej podczerwieni” – wg żadnej z funkcjonujących klasyfikacji 
promieniowanie z zakresu 3 µm nie jest zaliczane do dalekiej podczerwieni. 

– Str. 38 
„włóknami światłowodym”  włóknami światłowodymi 

– Str. 39 
„wysokiej przestrajalności (100 mW)”? Czy chodziło przestrajalność widmową, czyli 100 nm, czy 
rzeczywiście o przestrajalność mocy? Ta ostatnia może być znacznie wyższa przy kilku watach 
mocy wyjściowej? 

– Str. 42 
„i badaniu ich”  „i badania ich” 

– Str. 55 
„dla materiałów podwójnych”  dla materiałów dwuskładnikowych 

– Str. 55 
„… parametrów nieliniowości pochodzących z pracy.”  Nie podano z jakiej pracy? 

– Str. 57 
„… opisująca poszerzenie ma taką samą postać jak w równaniu, przy czym …”. Nie podano 
numeru równania - chodzi zapewne o równanie 4.67. 

– Str. 86 
Dość niefortunnie brzmi zdanie: „Dla gotowych próbek przeprowadzono pomiary odbicia i 
fotoluminescencji, korzystając ze spektroskopii odbiciowej i mikrofotoluminescencji.”, gdyż 
druga część tego zdania nie wnosi już właściwie nowej informacji? 




