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MIREGAS

Zastosowania

► Systemy automatyki w inteligentnych budynkach (wentylacja 
pomieszczeń, monitoring emisji oraz wycieku gazów, 
monitoring elementów elektrycznych linii wysokiego napięcia)

► Zastosowania petrochemiczne

► Pomiary emisji spalin

► Nazwa: Programmable multi-wavelength Mid-IR source for 
gas sensing (Programowalne źródło podczerwieni do detekcji 
gazów)

► Cel: opracowanie średniofalowych źródeł podczerwieni do 
detekcji gazów i wykonanie demonstratorów układów 
detekcji gazów

► Partnerzy-7: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. 
(FI), Optoelectronics Research Centre at the Tampere 
University of Technology (FI), Vaisala OYJ (FI), ITME (PL), 
AirOptic (PL), GasSecure (NO), VIGO System S.A. (PL)

► Budżet: 3 588 262 EUR, Budżet VIGO: 255,000 EUR

► Czas realizacji: 4 lata (01.01.2015 – 31.12.2018)

Źródło podczerwieni

Czujnik gazu 
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MIREGAS

W ramach projektu opracowano, wykonano i dostarczono do partnerów 
moduły detekcyjne dedykowane do średniofalowych źródeł 
podczerwieni (do 3,5 μm) i opartych o nie układów detekcji gazów. 

Dostarczono moduły detekcyjne: 
PVI-4TE-4 + wzmacniacz 
programowalny PIP i kontroler 
SMART
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Projekt: CHEQUERS

Czas trwania: od 03.2015 do 08.2018

Budżet: 3 333 492 Euro

W tym VIGO: 634 000 Euro



www.vigo.com.pl

Uczestnicy projektu - 5
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Opis ogólny projektu i cele VIGO

Opracowanie urządzenia do detekcji i identyfikacji 

materiałów wybuchowych, główne zastosowania w policji 

Wersja ręczna - tani, przenośny 

skaner, zasięg maks 2 metry
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Wersja na statywie - bardziej 

precyzyjna, zasięg maks 50 

metrów

Cele VIGO

- Linijka fotodiod

- System zbierania i przetwarzania danych 
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Zadania VIGO

Detektory zostały przetestowane we 

Fraunhofer CAP 

Wnioski: 

- PVI-4TE-10 – 1 elementowy detektor

ze wzmacniaczem, parametry

potwierdzają przydatność modułu w 

aplikacji
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Zadania VIGO

D4.1 – koncepcja systemu do zbierania i przetwarzania danych (Luty 2016)
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Zadania VIGO

20 elementowa linijka D2.2 – lipiec 2017

Linijka z soczewką cylindryczną

Nowa elektronika do odbioru sygnału
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WaterSpy
H2020-ICT-2016

731778

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 731778. The project is an
initiative of the Photonics Public Private Partnership (www.photonics21.org)”

The project is an initiative of the 
Photonics Public Private Partnership

Horizon 2020-ICT-2016
EU Framework Programme for 
Research and Innova`tion for 2014-
2020 

http://www.photonics21.org/


WaterSpy

Tytuł projektu: „Przenośne urządzenie do monitoringu jakości wody w ważnych punktach sieci
dystrybucji wody” (High sensitivity, portable photonic device for pervasive water quality analysis).

Budżet: 4,133,301.25 EUR, Budżet VIGO: 416,250.00 EUR
Czas trwania: 01.11.2016-31.10.2019

Cel: Opracowanie urządzenia do monitoringu jakości wody pod względem zanieczyszczeń bakteryjnych
(bakterie E. Cola Salmonella, Pałeczka Ropy Błękitnej) w ważnych punktach sieci dystrybucji wody przy
zastosowaniu widma podczerwieni w zakresie 6-10 μm. Rozwiązanie to opiera się min. na
wykorzystaniu zaawansowanych przestrajalnych kwantowych laserów kaskadowych (QCL) oraz szybkich
i czułych modułów detekcyjnych dostarczonych przez VIGO System S.A. W ramach projektu, VIGO
System S.A. dostarczy moduł detekcyjny z detektorem/detektorami typu LWIR oraz elektroniką
wzmacniającą i towarzyszącą. Dodatkowo zostanie opracowana technologia integracji detektora z
światłowodem.

Skład konsorcjum-9: CyRIC Ltd (CY)-koordynator, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT),
Alpes Lasers SA (CH), National Technical University of Athens (GR), Technical University of Vienna (AT),
University of Erlangen (DE), AUG Signals Hellas (GR), VIGO System S.A. (PL), IREN S.p.A. (IT).



WaterSpy konsorcjum - 9

Coordinator



WaterSpy stan na 04.2018 (M18)

Pierwsza wersja zbalansowanego modułu
detekcyjnego z zoptymalizowanym detektorem
typu PVI-4TE-7.9 gotowa i wysłana do TUW!

Maj 2018 – testowa integracja całego systemu
WaterSpy.



 Website : http://waterspy.eu/

 Facebook: https://www.facebook.com/WaterSpy-673504699476845/ 

 Twitter: https://twitter.com/WaterSpy_Eu

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/waterspy-eu/ 

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzElRSiiOHBVog3lAMIYRdw 

WaterSpy media

http://waterspy.eu/
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Projekt: MIRPHAB
Czas trwania: od 2016 do 31.12.2019 
Budżet: 17 242 535.00 Euro

W tym VIGO: 591 033.33 Euro



16.02.2018

MIRPHAB – uczestnicy projektu

MIRPHAB – uczestnicy projektu - 18
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MIRPHAB
Mid InfraRed PHotonics devices fABrication for chemical sensing and spectroscopic

Applications

• Zapewnienie zaopatrzenia rynku w niezawodne przyrządy optoelektroniczne z zakresu średniej

podczerwieni

• Redukcja kosztów dostępu do innowacji z obszaru średniej podczerwieni

• Przyciągnięcie odbiorców, zwłaszcza nowych w obszarze analizatorów

- aby to osiągnąć MIRPHAB jest zorganizowany jako rozproszona linia pilotażowa zawierająca w swoich

szeregach przodujące firmy oraz jednostki naukowo-badawcze pracujące nad przyrządami operującymi w

zakresie średniej podczerwieni

• Stworzenie europejskiej, silnej alternatywy dla podobnych przedsięwzięć pozaeuropejskich

• Konsorcjum zapewnia:

-Dostęp do podzespołów optoelektronicznych pracujących w zakresie średniej podczerwieni na różnym

poziomie wdrożenia (przynajmniej stabilne gotowe do montażu)

-Pełne doradztwo eksperckie w czasie tworzenia prototypu i dobierania odpowiednich komponentów do

budowanego urządzenia

-Szkolenia oraz treningowe kursy organizowane na potrzeby końcowych odbiorców

-Uzupełniany na bieżąco katalog produktów oferowanych przez konsorcjum - szybki feedback między

partnerami

-Towarzyszące środowisko do projektowania analizatorów rozwijane równolegle z działaniami w projekcie

MIRPHAB – cele projektu
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• Start i czas trwania: 01.01.2017 przez 3 lata

• Całkowity koszt projektu: 3 891 263 EUR VIGO: 485 000 EUR

• Cel: opracowanie szerokopasmowego skanującego bazującego na laserze
QCL czujnika do wykrywania zanieczyszczeń w wodzie.
Konkretnie: substancji ropopochodnych w wodzie.

AQUARIUS

12 April, 2018

Broadband tunable QCL based sensor for online and inline detection of

18

• Odzyskiwana woda
– wymagana: < 15 ppm 

• Wstrzykiwana woda
– Ze względów 

ekonomicznych 
oczekiwane: < 5 ppm 
lub mniej

• 8 partnerów z 5 krajów Europejskich w tym
specjalizujące się w laserach i detektorach,
produkcji sprzętu dla tego przemysłu oraz
oczyszczaniu i uzdatnianiu wody.

• Strona: www.aquarius-project.eu
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http://www.aquarius-project.eu/
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AQUARIUS



www.vigo.com.pl 20

Potrzeba rynkowa:
Ciągły monitoring OiW z dużą 
czułością i selektywnością

Główne produkty grantu AQUARIUS :
1. Spectrofotometer bazujący na szybko przestrajanych laserach uEC-QCL

• zwiększona czułość przez zmniejszenie szumu lasera i detektora
2. System wykrywania substancji na linii uruchomienie w środowisku przemysłowym
3. Czujnik wykrywający zanieczyszczenia w linii pokrycie polimerowe do poprawy 

czułości pomiaru

AQUARIUS
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• Spektrofotometr 

• Elektronika towarzysząca 

• Podłączenie jednym przewodem

• Kompaktowy rozmiar

• Kontrolowana atmosfera

Mirror

QCL 
laser

Beam

VIGO 
detection
modules

AQUARIUS
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• Połączenia

• Ethernet do transmisji danych i konfiguracji

• Dwa wejścia sygnałowe

• Dwa wejścia do synchronizacji z laserem

Akwizycja danych i przetwarzanie sygnału

• Przetwornik ADC 16-bitowy 20 Msamples/sec

• Jednoczesne próbkowanie obu sygnałów

• Buforowanie w pamięci DRAM (do 1GB)

• Próbkowanie  z regulowaną fazą synchronizowane z 
zewnętrznym sygnałem, np. laserem

• Cyfrowe przetwarzanie danych realizowane przez FPGA
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• Chłodzenie przez metalową 
konstrukcję, bez przepływu powietrza

• Zredukowany rozmiar

• Poprawiona char. szumowa

• Wiele interfejsów konfiguracyjnych 
USB, UART

• Pojedyncze zasilanie +7-16 V

• Zintegrowany kontroler chłodziarki

• Funkcje oferowane przez PTCC i PIP 
zintegrowane w jednym

• Otwory montażowe do optyki

Moduł detekcyjny



ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

POLSKA
tel.: +48 22 733 54 10

faks: +48 22 665 21 55
email: info@vigo.com.pl

mailt:info@vigo.com.pl

