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Ochrona konstrukcji przed udarami laserowymi zajmuje szczególne miejsce w rozwoju techniki 

laserowej. Najnowsze osiągnięcia w sektorach militarnym i komercyjnym oraz na polu naukowym 

sprawiają, że materiały ochronne muszą być w stanie sprostać coraz to wyższym wymaganiom. 

Przedmiotem niniejszej pracy jest proces wymiany ciepła zachodzący pomiędzy promieniowaniem 

laserowym a ciałem stałym. W szczególności skupiono się na (i) szybkozmiennych procesach z 

udziałem impulsów gigantycznych oraz na (ii) odziaływaniach wiązki pochodzącej z lasera zdolnego 

do pracy ciągłej z ciałem stałym. W obydwu przypadkach przeprowadzone rozważania posłużyły do 

zdefiniowania propozycji koncepcji materiałów ochronnych, wykorzystujących złożone struktury. 

Przegląd literatury został zaprezentowany ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 

w dziedzinie techniki laserowej. Opisano kluczowe parametry pracy laserów, takie jak: moc, kształt oraz 

długość trwania impulsu w odniesieniu do zastosowań wojskowych oraz naukowych. Przedstawiono 

aktualny stan wiedzy na temat odziaływań wiązki laserowej z ciałem stałym. 

Zastosowane podejście analityczne oraz metody numeryczne wykorzystywane w 

przeprowadzonych symulacjach zostały opisane w sposób szczegółowy. Zdefiniowano założenia 

dotyczące: mechanizmu absorbcji, modelu interakcji wiązki laserowej i plazmy oraz kształtu impulsu. 

Dla odziaływań szybkozmiennych z udziałem impulsów laserowych przeprowadzono analizę 

porównawczą rozwiązań klasycznego równania przewodzenia ciepła oraz równania Cattaneo-Vernotte. 

Wykonano symulację zderzeń frontów fal zaburzeń cieplnych. Zidentyfikowano efekty mogące mieć 

wpływ na warunki ochrony przeciwko impulsom laserowym. Dla każdego przypadku przeprowadzono 

sprawdzenie w postaci bilansu energii. 

W części poświęconej odziaływaniom wiązki pochodzącej z lasera zdolnego do pracy ciągłej z 

ciałem stałym wykonano analizę porównawczą, uwzględniającą zaproponowane koncepcje materiałów 

ochronnych. Przedstawione symulacje obejmują szereg procesów fizycznych, których zadaniem jest 

polepszenie warunków ochrony.  

W końcowej części zawarto propozycje dalszych kierunków prac badawczych, uwzględniających 

efekty nie-Fourierowskie oraz zagadnienia związane z materiałami ochronnymi przeciwko impulsom 

laserowym. 


