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D z i e k a n a t 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. publiczna obrona rozprawy 

doktorskiej 

 

mgr inż. Tomasza Borowskiego 

 

temat: „Analiza możliwości realizacji pomiarów fotoakustycznych w układzie generatora 

fotoakustycznego ” 

 

promotor – dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta z Politechniki Śląskiej 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki z Wojskowej Akademii Technicznej 

 

Obrona odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i 

Technik Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 

15/19; początek godz. 9.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


 

 

Rozprawa doktorska 

 

Analiza możliwości realizacji pomiarów fotoakustycznych w układzie generatora 

fotoakustycznego 

 

Autor:  mgr inż. Tomasz Piotr Borowski 

Promotor:  dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW 

 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości realizacji pomiarów fotoakustycznych w 

układzie o strukturze generatora fotoakustycznego. W celu sprawdzenia koncepcji 

opracowano i zbudowano kilka układów generatorów fotoakustycznych oraz przebadano ich 

właściwości. Uzyskane wyniki potwierdziły, iż układ generatora fotoakustycznego 

charakteryzuje się samoczynnym i automatycznym dostrajaniem częstotliwości modulacji 

wiązki optycznej do aktualnej częstotliwości rezonansowej komory. Stanowi to olbrzymią 

zaletę w stosunku do wcześniej stosowanych rozwiązań, które do określenia aktualnej 

częstotliwości rezonansu komory wymagają stosowania metod pośrednich (np. obliczeń lub 

pomiarów pomocniczych, które to są obarczone błędami). Dzięki wspomnianej właściwości 

generator fotoakustyczny jest strukturą doskonale nadającą się do współpracy z komorami 

pomiarowymi o wysokiej dobroci. W ramach pracy opracowano również taką modyfikację 

struktury układu generatora fotoakustycznego, która wytwarza stałonapięciowy sygnał o 

poziomie korelującym ze stężeniem absorbującego składnika. 

Słowa kluczowe: generator fotoakustyczny, komory fotoakustyczne o wysokiej dobroci, 

pomiary składu chemicznego 

 


















