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Produkcja elementów optycznych 

Produkcja elementów optycznych obejmuje wytwarzanie: 

• Płaskich płytek optycznych, 

• Klinów optycznych, 

• Pryzmatów, 

• Luster płaskich i sferycznych, 

• Elementów optycznych sferycznych i asferycznych wytwarzanych ze      
szkła, germanu i kryształów optycznych, 

• Przyrządów produkcyjnych i uchwytów technologicznych 
wytwarzanych ze szkła. 



Obróbka technologiczna 

Obróbka technologiczna obejmuje: 

• Szlifowanie 

• Polerowanie sferyczne i płaskie 

• Centrowanie elementów optycznych 

• Sklejanie i lakierowanie elementów optycznych  

• Powłoki optyczne napylane w technologii wysokiej próżni   

• Testowanie zgodnie z różnymi wymaganiami mechanicznymi, 
termalnymi i próżniowymi 



Zaplecze techniczne i infrastruktura  

• Technologia produkcji elementów optycznych z użyciem maszyn CNC 
na twardym podłożu; 

• Technologia produkcji asferycznych elementów optycznych; 

• Toczenie diamentowe powierzchni asferycznych; 

• Technologia powlekania próżniowego elementów optycznych; 

• Technologia produkcji części mechanicznych z wykorzystaniem 
maszyn CNC; 

• Technologia montażu końcowego urządzeń 

     optoelektronicznych; 

• Technologia testowania i odbioru gotowych  

     wyrobów. 



HANEDA 

Przedmiotem projektu jest stworzenie demonstratora technologii 
holograficznego przyocznego wyświetlacza nagłownego, umożliwiającego 
wyświetlanie znaczników informacyjnych, (a w przyszłości obrazów) w 
podsystemach celowania i dowodzenia tzw. rzeczywistości rozszerzonej 
(augmented reality)   

Technologie wykorzystywane w projekcie: 
• Układy dyfrakcyjne umożliwiające przezierne oglądanie 

dynamicznych, przestrzennych obrazów holograficznych 
• Bramkowanie oświetlenia przestrzennego modulatora światła 
• Fazowy modulator światła 
• Algorytmy obliczania bezszumowych hologramów 

komputerowych 
 
 



HANEDA 

Wyniki projektu: 

• Zminiaturyzowany demonstrator z wyświetlaczem w pobliżu oczu z 
możliwością wyświetlania dwóch czytelnych informacji na różnych 
odległościach 50m i 300m 

• Dokumentacja demonstratora przyocznych gogli holograficznych 

 Zastosowanie: 

• Urządzenia i systemy wykorzystujących tzw. 
zobrazowanie rzeczywistości rozszerzonej m.in. dla 
operatorów dronów, operatorów maszyn roboczych 

• Rehabilitacji wzroku - poprawa akomodacji oka 

• Badania ostrości wzroku 

• Symulator widzenia w soczewkach specjalnych 

• Testy typu Amslera, testy typu M-charts 



                PROBA-3: Koronograf 

PCO w ramach umowy z Centre Spatial de Liege - Universite de Liege (CSL) 
zobligowało się do podwykonawstwa elementów koronografu satelity PROBA-3 
budowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Koronograf PROBA-3 
zostanie wyniesiona na orbitę w roku 2020.   
 
Cele projektu: 
demonstracja na orbicie precyzyjnych technik lotu w formacji oraz zastosowanej 
technologii na przyszłe misje ESA.  
Głównym ładunkiem demonstracyjnym satelity jest Coronograph System. Składa się on z 
dwóch zasadniczych części: zewnętrznego dysku przysłaniającego tarczę słońca 
poruszającego się zespołowo z oddalonym o 150 metrów COB wraz z oprzyrządowaniem, 
a także sensorami meteorologicznymi. 

 
 
 



PROBA-3: Koronograf 

PCO jest odpowiedzialne za:  

• Wytworzenie rysunków technicznych na podstawie modelu STM 
Structural Thermal Model , 

• Planowanie etapów produkcji, 

• Obróbkę mechaniczną materiału (stopy aluminium i tytanu), 

• Pokrycie warstwami ochronnymi (anodowanie, chromowanie). 

 

Główna rola PCO: 

• wykonanie mechaniczne części (obudowy) COB – nazywanej też 
Structure & Baffle - bez oprzyrządowania 

 



CIROP 

Jednym z realizowanych przez PCO S.A. projektów jest „Kompaktowy 
system optyczny z kanałem podczerwieni do obserwacji Ziemi” 
wspierany w ramach programu ESA Polish Industry Incentive Scheme, 
w którym konkursy dedykowane są wyłącznie na polski rynek.    
 
 

 
 

Produktem projektu będzie studium wykonalności. 



CIROP 

Założenie projektu: 

opracowanie i udowodnienie możliwości modyfikacji dwóch systemów 
do obserwacji Ziemi w paśmie podczerwieni, należących do włoskiej i 
holenderskiej firmy.  

 

Główny cel: 

wprowadzenie obserwacji w podczerwieni, która pozwalałby wykrywać 
chmury z wyprzedzeniem czasowym.  

Dzięki temu systemowi satelita obserwacyjny otrzymywałby dane o 
miejscach zasłoniętych przez chmury i nie wykonywałby tam zdjęć.  



HYPERMAT 

Opracowanie innowacyjnej technologii przestrajalnych metamateriałów 
hiperbolicznych pracujących w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni 
 
Właściwości tych materiałów wynikają z niespotykanych charakterystyk 
dyspersyjnych, które mogą być kształtowane poprzez pole elektryczne 
w wyniku zmiany gęstości nośników. 
 



HYPERMAT 

Wyniki projektu: 

• Technologii przestrajalnych metamateriałów 
hiperbolicznych 

• Demonstrator o zadanych funkcjonalnościach 

• Transfer technologii na linie produkcyjne PCO  

 Potencjalne zastosowania: 

• Wysokiej jakości powłoki przeciwodblaskowe (AR coatings) 

• Przestrajalne filtry przepustowo-zaporowego o szerokim paśmie 
pracy 

• Optyczny przełącznik logiczny 

• Modulator odbiciowy 

• Selektywne wzmacniacze optyczne o przestrajalnym maksimum 
wzmocnienia 




