Streszczenie
Głównym celem pracy było opracowanie hybrydowej eksperymentalno-numerycznej
metodyki służącej do optymalizacji procesu produkcji polimerowych mikrokomponentów
światłowodowych (mikrotipów oraz mostków optycznych) wytwarzanych na czole
światłowodu w celu otrzymania określonych parametrów funkcjonalnych tych elementów. Aby
to osiągnąć wykorzystano połączenie tomografii do uzyskania pełnego trójwymiarowego
rozkładu współczynnika załamania badanych elementów oraz symulacji numerycznych przy
użyciu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu. Parametry funkcjonalne wspomnianych
mikrostruktur polimerowych to rozkład wiązki wychodzącej ze światłowodu mierzony w
dalekim polu dla mikrotipów oraz straty optyczne dla mostków optycznych. Głównymi
parametrami determinującymi funkcjonalność badanych elementów są trójwymiarowy rozkład
współczynnika załamania, ich geometria oraz długość fali propagującego się w nich
promieniowania elektromagnetycznego. By zbadać wpływ tych parametrów na właściwości
funkcjonalne polimerowych mikrostruktur, wyniki badań eksperymentalnych zostały
porównane z wynikami symulacji numerycznych. Opracowanie metodyki pozwoliło na
iteracyjną optymalizację procesu wytwarzania w celu uzyskania przez badane obiekty
pożądanych właściwości funkcjonalnych.
Ponadto w celu umożliwienia przeprowadzania badań tomograficznych w warunkach
warsztatowych i produkcyjnych, zaprojektowano i zbudowano kompaktowy system
tomograficzny o obniżonej wrażliwości na wpływy środowiskowe. Opracowane zostało
również pełne oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie pomiarów tomograficznych,
ich analizy oraz wizualizacji uzyskanych wyników.
Zaproponowana przeze mnie hybrydowa metodyka umożliwiła uzyskanie pożądanych
wartości parametrów funkcjonalnych zarówno w przypadku mikrotipów jak i mostków
optycznych, a w połączeniu z nowym systemem tomograficznym może być w przyszłości
zastosowana bezpośrednio na linii produkcyjnej w celu uzyskania powtarzalnych serii
mikrokomponentów optyki światłowodowej.

Abstract
The main goal of this work was to develop a hybrid experimental-numerical
methodology to optimize fabrication process of polymer microcomponents (microtips and
optical bridges) manufactured at the end face of optical fiber, in order to achieve selected
functional parameters of these elements. To achieve this goal an experimental method of optical
phase tomography was used in order to obtain full 3D refractive index distributions of studied
elements, while numerical modeling was performed by means of the finite-difference timedomain method (FDTD). The parameters describing functionality of the aforementioned
polymer microstructures were for microtips - distribution of a output beam and optical losses
for optical bridges. These parameters are the function of such features as: 3D distribution of
refractive index, a geometry of microelements and the wavelength of light propagating in the
microelements. To analyze the relation of those features with the functional parameters of the
studied microstructures, the experimental results had been compared to the ones obtained with
simulations. Implementation of the proposed methodology in iterative procedure allowed to
optimize the fabrication process in order to obtain the aforementioned functional properties.
Additionally, in order to perform the tomographic measurements in workshop and
production conditions a new compact tomographic system with low sensitivity to
environmental changes was designed and built. Also an all-purpose software was developed
with possibility of measurement control, phase and tomographic analysis and visualization of
tomographic data.
The proposed hybrid methodology allowed to finally obtain the selected functionality
parameters both in polymer microtips and optical bridges. The final results confirmed the
applicability of this methodology, which combined with the novel tomographic system may in
future be utilized directly at the production line and could lead to further improvement of the
fabrication process of microtips and microbridges.

