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ÚVODNÍ SLOVO

Od registrace svČtového patentu na první funkþní pĜístroj vydávající koncentrovaný
svazek þerveného svČtla – tehdy pouze v pulzním režimu – ubČhlo již více než pĤl století.
Akronym anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation se stal
elegantním názvem nového vynálezu, který jako LASER známe dodnes. Jméno je ale také tím
jediným, co se od zrodu této technologie nezmČnilo: VČda a výzkum zkrátka stagnaci nemají
v lásce. Rozmanitost využití a široká škála výkonnosti, které se za zkratkou LASER skrývají i
þtyĜiapadesát let po jejím narození, poukazují na úspČšný vČdecký vývoj a nemalý význam
laserových technologií pro spoleþnost. ZábČr laserĤ je doopravdy široký. Jejich paprsky tak
protínají nejen akademickou pĤdu, ale i podnikatelskou sféru, a svou cestu si urputnČ
propálily do nejrĤznČjších oborĤ lidské þinnosti.
Plejáda profesionálĤ z ýeské republiky i ze zahraniþí, která se letos úþastní konference
LASER54, jen potvrzuje tuto rozmanitost a zároveĖ vĤli ke spolupráci a navázání
inspirativních profesních þi osobních vztahĤ.
DČkujeme za vaši podporu.
V BrnČ dne 16. Ĝíjna 2014
Bohdan RĤžiþka
za organizaþní tým

www.mit-laser.cz
Lasery, fotonika a jemná mechanika

Pi-MAX 4 emICCD

Posuvy XMS

Picomotor

Optické filtry

BeamTrack

QUASAR

První kamera na světě, která kombinuje ICCD
kameru s EMCCD senzorem.
Princeton Instruments

Délka dráhy až 50 mm, krok < 30 nm.
New Focus

Měření výkonu, polohy a průměru laserového
svazku současně pomocí jednoho přístroje.
Ophir / Spiricon

Řada ultrapřesných posuvů s lineárním motorem,
minimální krok až 1nm.
Newport

Nejkvalitnější optické filtry s nejstrmějšími hranami.
Semrock

Hybridní vláknový laser. Frekvence 0 – 1MHz,
průměrný výkon 60W @ 355 nm a 75W @ 532nm.
Spectra-Physics

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL A VĚDU
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VÝ
ÝVOJ A OPTIM
MALIZA
ACE LASEROVÝCH TE
ECHNO
OLOGIÍ
VE
E VCSV
VTT
Jan Brajer
CSVTT, Fakulta
F
sttrojní, ýV
VUT v Praze
VC
Hoorská 3, 128 00 Praha 2; tel: 224 3559 224;
e-m
mail: J.Brajeer@rcmt.cv
vut.cz;
tel..: 736 288 646
6
webb: www.rcm
mt.cvut.cz
Ob
bor:Výzkum
m, vývoj a aplikace
a
lasserových tecchnologií
VC
CSVTT - Výzkumné
V
centrum ppro strojírenskou výro
obní techniiku a tech
hnologii byylo
založeno v rooce 2000. Je samostaatným praccovištČm Fakulty strojjní ýVUT v Praze a je
j
kĤ MŠMT ý
ýR. Hlavním cílem VCSVTT
V
jee vytváĜet profesionállní
poddporováno z prostĜedk
a ddobĜe vybavvené výzkum
mné, vzdČláávací a školící pracovišštČ. Další dĤĤležité cíle jsou výzkuum
novvých Ĝešeení a peerspektivnícch technologií, které jsou následnČ uplatnitelnné
v prĤmyslovéé sféĜe, a výchova mladých profesionáln
p
ních odborn
rníkĤ. Ti jsou
j
schopni
v
no
novou generraci výrobkkĤ
konnzultovat teechnické prroblémy a pomáhají prĤmyslu vyvinout
proo tuzemský i zahraniþníí trh.
Skuupina Laserrových tech
hnologií ve VCSVTT se zabývá výzkumem,
v
, vývojem a praktickýým
upllatnČním lasserových tecchnologií prro konkrétn
ní strojírensk
ké aplikace..
Jeddná se zejmééna o násled
dující technnologie:
- poopisování - kovy, plastty, sklo, kerramika
-m
mikrofrézováání, gravírování a leštČČní
povvrchu kovĤ a keramiky
y
- Ĝeezání pĜesnýých tvarĤ a dílĤ
- vrrtání malýchh otvorĤ
- svvaĜování ocelí, vybraný
ých druhĤ pplastĤ
a oobtížnČ svaĜĜitelných maateriálĤ
- teepelné zpraccování slitin
n železa a hlliníku
- poovlakování laserem - tv
vrdonávary

VC
CSVTT má pro výše uv
vedené techhnologie ve svých laborratoĜích k ddispozici dva
pevvnolátkové Nd:YAG
N
laasery s maxiimálními vý
ýstupními výkony
v
50 W a 550 W.
ZájjemcĤm z prĤmyslu
p
dáále nabízímee služby meetalografickéé laboratoĜee, mČĜení tv
vrdosti a
mikkrotvrdosti a zkoušky opotĜebení
o
ttĜením v trib
bologické laaboratoĜi.
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DE
ETEKCE STěE
EDU INT
TERFER
RENýNÍÍHO PRO
OUŽKU
U
V INTERF
FEROM
METRII N
NÍZKÉ KOHER
RENCE
Toomáš Pikáálek, Tom
máš FoĜt, Z
ZdenČk Buchta
B
Akkademie vČdd ýeské repu
ubliky, Ústaav pĜístrojov
vé techniky
y
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno, teel. 541514526, e-mail: buchta@isiibrno.cz,
WW
WW: http:///www.isibrn
no.cz
Ob
bor: interferrometrie
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ELEKTRONIKA PRO REDUKCI ŠUMU LASEROVÉ DIODY
S VYUŽITÍM NEVYVÁŽENÉHO VLÁKNOVÉHO
INTERFEROMETRU
Martin ýížek, Radek Šmíd, OndĜej ýíp
ÚPT AV ýR, v.v.i., oddČlení koherenþní optiky
Královopolská 147, Brno, 612 64
+420 541 514 527
cizek@isibrno.cz
Obor: Interferometrie, vláknová optika, analogová a digitální elektronika, zpracování RF
signálĤ, vlivy prostĜedí
MČĜení délkových zmČn optických rezonátorĤ zpravidla vyžaduje použití laserĤ s úzkou
spektrální šíĜkou. Pro sledování celého rozsahu délkových zmČn je zapotĜebí laser s velkou
pĜeladitelností. Zdroje laserového záĜení založené na DFB laserových diodách disponují
velkým rozsahem pĜeladČní, jejich nevýhodou je však šíĜka þáry v Ĝádu až jednotek MHz.
Obvyklý zpĤsob zužování þáry laserové diody spoþívá v elektronické stabilizaci její vlnové
délky podle etalonové rezonátorové kavity napĜ. metodou PDH. Tím však ztrácíme
pĜeladitelnost. ěešení nabízí metoda redukce frekvenþního šumu laserové diody znázornČná
na obr. 1 využívající jako etalon nevyvážený vláknový MichelsonĤv interferometr. Referenþní
rameno interferometru je tvoĜeno krátkým úsekem optického vlákna zakonþeného
Faradayovým zrcadlem. MČĜicí rameno interferometru je tvoĜeno cívkou optického vlákna,
jejíž délka je zvolena na základČ poþáteþní šíĜky þáry nestabilizované laserové diody,
a Faradayovým zrcadlem.

Obr. 1: Blokové schéma sestavy pro zužování spektrální þáry laserové diody s využitím
nevyváženého vláknového Michelsonova interferometru.
12
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Délka ramen je nemČnná a interferometr je využíván ke zjišĢování zmČn optické frekvence
laseru.V sestavČ interferometru je využívána heterodynní detekce, proto je mezi cívku a
Faradayovo zrcadlo vĜazen akusto-optický modulátor (AOM). Za pĜedpokladu þasovČ
konstantní délky ramen interferometru získáváme po smČšování interferenþního signálu
z fotodetektoru (PD) s referenþním harmonickým signálem a následné filtraci signál, jehož
okamžitá amplituda odpovídá zmČnČ optické frekvence laserové diody v þase. Využije-li se
tento signál jako regulaþní odchylka pro P-I regulátor Ĝídící prostĜednictvím pracovního
proudu optickou frekvenci diody, dochází pak potlaþení jejího frekvenþního šumu. K regulaci
proudu je použit kontroler založený na digitálním signálovém procesoru s šíĜkou pásma
zpracovávaného signálu 50 kHz. Stejný kontroler je použit i pro jemné Ĝízení zdvihu
modulaþní frekvence AOM, která je generována obvodem pro pĜímou digitální syntézu
signálu (DDS). Tím je Ĝešena kompenzace pomalých teplotních driftĤ délky ramen
interferometru.

Obr. 2: Výsledky potlaþení šumu laserového modulu RIO. Šum nestabilizované diody (modĜe)
je porovnáván s katalogovými hodnotami (þernČ) a šumem stabilizované diody (þervenČ).
Na obr. 2 jsou vyobrazeny prĤbČhy frekvenþního šumu laserového modulu RIO pracujícího
na vlnové délce 1540 nm namČĜené pĜi experimentálním ovČĜení metody. Pro Fourierovské
frekvence do cca 30 kHz došlo k potlaþení postranních šumových pásem mČĜených spektrální
analýzou signálu za fotodetektorem až o 60 dB. Jelikož interferometrická metoda redukce
šumu laseru nestabilizuje jeho optickou laseru na konkrétní hodnotu danou napĜ. rozmČry
etalonu, ale pouze udržuje zmČnu frekvence v þase nulovou, jedná se o vhodný prostĜedek pro
konstrukci široce pĜeladitelných nízkošumových zdrojĤ laserového záĜení.
DalšíoblastizájmuÀ ǣÀ Àõǡý
ȀΪΪȀ͓ǡ  ǡ
Pod³kování: Tato práce je podporována projekty GAýR þ. GPP102/12/P962 a GAýR þ. GAP102/10/1813.
Výzkum je rovnČž podpoĜen formou institucionální podpory z projektu þ. RVO:68081731 a projekty Evropské
komise a eǤͳǤͲͷȀʹǤͳǤͲͲȀͲͳǤͲͲͳͳʹͳʹǤ
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NOVÉ CENTRUM, NOVÉ MOŽNOSTI
Libor Dvořák
VÚTS,a.s., Laserové aplikační centrum
Svárovská 619, Liberec 1, 460 01, www.vuts.cz, libor.dvorak@vuts.cz, tel.:+420 485 302 768
Obor: Aplikační technolog v Laserovém aplikačním centru

Moderní doba si žádá moderní technologie. Za moderní technologie v oblasti strojírenství lze
bezpochyby považovat laserové obrábění, svařování a tepelné zpracování. Oproti konvenčním
metodám opracování materiálu mají tyto nové metody několik nesporných předností. Umožňují
zhotovovat finální produkty rychle při vysoké přesnosti za současného ekonomického využití zdrojů.
Pomocí laseru lze rovněž vyrábět výrobky, jejichž produkce konvenčními metodami by byla velmi
náročná nebo zcela nemožná.
Výše uvedené výhody předurčují laserové technologie zpracování materiálu za „technologie
blízké budoucnosti“, a proto jim řada výzkumných institucí i strojírenských firem věnuje zvýšenou
pozornost. Jednou z těchto institucí je i VÚTS, a. s. (CRSV), který si pro účely výzkumu založil
vlastní Laserové aplikační centrum (LAC).
Laserové aplikační centrum VÚTS, a. s. vzniklo za přispění programu OPPI (Operační program podnikání a inovace) a podprogramu Potenciál II (Založení a rozvoj vývojových center ve
firmách) jako součást nově budovaného komplexu VÚTS, a. s. v průmyslové zóně Liberec Sever.
V rámci projektu FR–TI1/604 (Variabilní koncepty přesných laserových obráběcích strojů), který
VÚTS, a. s. řešil v letech 2009 – 2011, vyvinulo a vyrobilo LAC dva funkční prototypy laserových
obráběcích stanic, které mají v následujících letech sloužit jako demonstrační vzory pro potenciální
zákazníky a dále k pokračujícímu VaV. Cílem tohoto centra je dodávat na trh vlastní laserové stanice,
jež zákazníkům nabídnou možnost využití širokého potenciálu, který laserové aplikace nabízejí.

 Strojní vybavení LAC
Stanice LM05/05P.W vznikla jako výsledek výzkumné a
vývojové práce firmy VÚTS, a.s. Stanice LM05/05P.W byla navržena
na základě simulací a výpočtů, které byly následně prakticky otestovány
a potvrzeny. Pro získání vysokých provozních parametrů stanice bylo
nezbytné zajistit dostatečnou tuhost celé konstrukce, což se podařilo díky
instalaci nosného rámu a granitového stolu. Zvolené konstrukční řešení
umožnilo dosáhnout nadprůměr nových technických parametrů stroje. Z
pohledu potenciálního zákazníka se jedná především o vysokou přesnost
polohování. Díky sofistikovaně řešené konstrukci je možné laserovou
stanici LM05/05P.W podle přání potenciálního zákazníka velmi snadno
integrovat do vyšších výrobních celků (výrobní linky apod.). Laserová
stanice dále umožňuje bez výraznějších zásahů do konstrukce stroje
připojení nejrůznějších periferních zařízení – od podávacích a zakládacích systémů, přes systémy
paletizační až po propojení s průmyslovým robotem. Stanice LM05/05P.W je schopna pracovat jak s
CO 2 lasery, tak s Nd:YAG nebo diodovými lasery.
 Laserová stanice LM08/10C.W
Laserová stanice LM08/10C.W je navržena k přesnému gravírování, řezání a svařování. Od stanice
LM05/05P.W se odlišuje silnějším zdrojem o výkonu 2 kW a větším pracovním prostorem. Řídicím
systémem stanice, který ovládá nejen vlastní stroj, ale i připojené periferie, je CNC – SINUMERIK
840D.
 6-ti osý robot pro laserové aplikace
LAC také disponuje 6-ti osým robotem KUKA KR60HA, řízeným systémem KR C4. Tento robot je
přizpůsoben pro nesení laserové svařovací hlavy Precitec YW52, která může být modifikována
adaptérem YK52 pro řezání. Robot využívá dva laserové zdroje Laserline LDF 4000 s výkonem 4 kw,
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nebo Nd:YAG IPG-YLS-2000-S2T o výkonu
2 kW. Celá robotická stanice je dále vybavena
polohovacím sto-lem KUKA DKP 400,
podavačem navařovacího prášku GTV PF2/1.

 Cíle a hlavní činnosti LAC
Hlavním cílem LAC je další rozvoj
laserových aplikací, zejména v oblasti
obrábění a tepelného zpracování kovových
materiálů. Centrum se zaměřuje na realizaci
VaV prací v dané oblasti a následný návrh a
konstruování strojů pro laserové aplikace
podle konkrétních požadavků potenciálního zákazníka. Svým zákazníkům může LAC kromě
konstrukce vlastní laserové stanice nabídnout vývoj a od-zkoušení (příp. zhotovení malé série
výrobků) některých průmyslových laserových aplikací. Jedná se o řezání, gravírování a přesné
obrábění laserem, dále pak o laserové povrchové kalení, svařování a navařování. LAC je rovněž
schopno navrhnout svým zákazníkům optimální technologické postupy pro konkrétní strojírenské
operace, dodat pro ně strojní vybavení a zajistit jeho servis. V neposlední řadě LAC spolupracuje s
celou řadou firem (např. SITEC) i vysokých škol (např. Technická univerzita v Liberci) za účelem
dalšího rozvoje teoretických i praktických poznatků.

 Zkušenosti a nabídka možné spolupráce s LAC v Liberci
Důkazem nabitých zkušeností je pestrost zakázek v naší firmě, respektive na oddělení LAC –
od kalení přes svařování různorodých materiálů až po navařování vrstev. Problematika konvenčního
používání laserových aplikací je závislá na zkušenostech odpovědných pracovníků, kteří je získávají
postupně s přibývajícími zakázkami.
 Laserové kalení
Laserem kalené díly vykazují rovnoměrnou tvrdost i hloubku vrstvy. Regulace výkonu
diodového zdroje je přes teplotu, která je měřena integrovaným pyrometrem. Hlavní výhodou oproti
indukčnímu způsobu kalení je v rychlosti celého procesu, další výhodou je, absence chladících
periférií. Velká část poptávek laserového kalení pochází od výrobců nástrojů. Např. střižné, lisovací,
ohraňovací apod. nástroje.

Laserové navařování
V současné době je moderním trendem nanášet vrstvy na hotové
výrobky, pomocí prášků, které mají specifické vlastnosti. Po navaření prášku
dojde k předání požadovaných vlastností povrchu základního materiálu. Díky
tomu lze snížit náklady na výrobu. Druhým důvodem používání technologie je
doplnění materiálu nebo oprava vrubu po opotřebení namáhané součásti. Tyto
opotřebení vznikají kvůli otěru nebo korozi. Laserové navařování se stává
trendem. Tato oblast má i několik úskalí.




Laserové svařování

Následně hojně používaná laserová aplikace je svařování různorodých kovů, ale také
polymerních materiálů. Tato technologie má vysoké uplatnění především díky své provozní
hospodárnosti.
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STUDIUM CHOVÁNÍ 35OUDċNÍ V=DUCHU 3ě(S
DÉLKOVÝ ŠUM 3ěI INT(5)(5OM(T5ICKÉM Mċě(NÍ
Miroslava Holá
ÒVWDYSĜtVWURMRYpWHFKQLN\$9ý5YYL
.UiORYRSROVNi%UQRWHO 541 514 H-PDLOKROD#LVLEUQRF],
ZZZLVLEUQRF]
Obor: .RKHUHQþQtRSWLND- .RKHUHQWQtODVHU\DLQWHUIHURPHWULH

0ČĜLW V QDQRPHWURYRX SĜHVQRVWt MH Y SRVOHGQtFK GHVHWL OHWHFK NOtþRYi Yê]YD NWHUp VH
REMHYLOD Y REODVWL PHWURORJLH GpON\ 0H]LQiURGQt SURMHNW V Qi]YHP Ä1$1275$&(³ NWHUê
VGUXåXMX UHQRPRYDQp ODERUDWRĜH (8 VH VQDåil SURORPLW OLPLW\ UR]OLãHQt Y ODVHURYp
interferometrii. 0HWRG\ NWHUp E\O\ ]NRXPDQp SURNi]DO\ åH O]H GRViKQRXW Yê]QDPQpKR
]OHSãHQt Y UR]OLãHQt ODVHURYp LQWHUIHURPHWULH 1DYUKRYDQp QDQRPHWURORJLFNp V\VWpP\ Vi
NODGRX ]D FtO ]YêãLW UR]OLãHQt D QDMtW FHVW\ MDN SRWODþit ]GURMe QHMLVWRW Y PČĜHQt D WR GR
VXEQDQRPHWURYpREODVWL.
=DSĜHGSRNODGXPČĜHQtY DWPRVIpĜHSDWĜt IOXNWXDFHLQGH[XORPXY]GXFKXPH]LQHMYČWãt
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SUR VRXĜDGQLFRYp PČĜtFt V\VWpP\ 9 QDQRPHWURORJLL MH WDNRYêP VWDQGDUGHP PLNURVNRS
VNHQXMtFt VRQGRX V SĜHVQêP RGPČĜRYiQtP SRORK\. 3URWR MVPH VH UR]KRGOL UR]ãtĜLW NRQFHSW
NRPSHQ]DFH IOXNWXDFt LQGH[X ORPX Y]GXFKX SĜHV VOHGRYiQt RSWLFNp GpON\ XYQLWĜ PČĜtFtKR
UR]VDKXLQWHUIHURPHWUXPČĜtFtKRY]GiOHQRVW
1iPL QDYUåHQê V\VWpP MH NRPELQDFt UHIUDNWRPHWUX VSROX V interferometrem NGH v SUYQtP
SĜtSDGČ Y\KRGQRFXMHme ~URYHĖ QHMLVWRW\ GpONRYpKR ãXPX GYRX PČĜtFtFK VYD]NĤ, který
SĜHGVWDYXMHIOXNWXDFHLQGH[XORPXY]GXFKX A v GUXKpPSĜtSDGČMVPHVH]DEêYDOL]PČQDPL
LQGH[XORPX GpONRYpKRãXPX v ]iYLVORVWLQD]PČQČPČĜtFtKRUDPHQH. 3UYQtH[SHULPHQWiOQt
VHVWDYD REU  se VNOiGi ]H GYRX 0LFKHOVRQRYêFK LQWHUIHURPHWUĤ V UHIHUHQþQtP UDPHQHP
XPtVWČQêP Y HYDNXRYDQp N\YHWČ 1DPČĜHQp ]i]QDP\ REU   XND]XMt åH NRUHODFH PH]L
GYČPDVYD]N\VHV URVWRXFtY]GiOHQRVWtVQLåXMH
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ŠIROCE LADITELNÝ GENERÁTOR PRO SPEKTROSKOPII
VE STěEDNÍ INFRAýERVENÉ OBLASTI (3100-3600NM)
Pavel Honzátko, Yauhen Baravets, Filip Todorov, Petar Gladkov
Ústav fotoniky a elektroniky AV ýR, v.v.i.
Chaberská 57, 182 51 Praha 8
Kontakt: honzatko@ufe.cz, 266 773 431, www.ufe.cz
Obor: Laserová fyzika
Vyvinuli jsme úzkopásmový kontinuální
široce laditelný generátor, který generuje
záĜení ve stĜední infraþervené spektrální
oblasti v rozsahu 3100-3620nm.
Generátor je založený na smČšování
signálu z ytterbiového (1040-1090nm)
a z erbiového laseru (1540-1590nm)
v nelineárním periodicky pólovaném
krystalu KTA [1].

Obr. 1: Fotografie generátoru

Laserové zdroje pracující ve stĜední infraþervené oblasti otevírají cestu k ultracitlivé laserové
spektroskopii vysokého rozlišení. Ve stĜední infraþervené oblasti jsou absorpþní þáry
o nČkolik ĜádĤ silnČjší, než jejich harmonické v blízké nebo viditelné oblasti. Mohou sloužit
k chemické analýze stopových množství pĜímČsí v pevných látkách, kapalinách þi plynech.
PĜedností laserové absorpþní spektroskopie je velký dynamický rozsah ve srovnání
s konvenþní FTIR spektroskopií a vysoké spektrální rozlišení, které je dané úzkou þarou
laserového zdroje. Vysoké rozlišení se uplatĖuje zejména pĜi chemické analýze plynĤ za
sníženého tlaku, kdy je kolizní rozšíĜení absorpþních þar srovnatelné s dopplerovským.
Laserová absorpþní spektroskopie nachází využití v lékaĜských diagnostických
metodách, kde slouží k analýze stopových množství tČkavých látek, které se uvolĖují z krve
do vydechovaného vzduchu. UmožĖuje rychlou a bezbolestnou diagnostiku žaludeþních
vĜedĤ, ledvinových onemocnČní, astmatu, nČkterých druhĤ rakoviny þi stanovení
toxikologického nálezu. UplatĖuje se též pĜi dynamickém Ĝízení prĤmyslových procesĤ, kdy
mĤže monitorovat prĤbČh leptání, depozice, hoĜení apod. DĤležité jsou i bezpeþnostní
aplikace, jako vþasné monitorování únikĤ nebezpeþných chemických látek.
Schéma laditelného generátoru záĜení pro stĜední infraþervenou oblast je na obr. 2.
Generátor se skládá ze dvou kruhových vláknových laserĤ. Jejich vlnová délka je definovaná
poþítaþovČ Ĝízenými filtry. Filtry se nastavují pro každý krystal výpoþtem podle zákonĤ
zachování a disperzních relací krystalu tak, aby byla zajištČna nejvyšší úþinnost procesu
generování rozdílového kmitoþtu. Za každým z laserĤ následuje výkonový zesilovaþ. Signál
z ytterbiového laseru se zesiluje na úroveĖ 3W, signál z erbiového laseru na úroveĖ 1W. Oba
signály jsou slouþeny ve výkonovém vlnovém multiplexoru do výstupního vlákna. Následuje
achromatický kolimátor a achromatický dublet, kterým jsou oba signály fokusovány do
nelineárního periodicky pólovaného krystalu.
Podmínkou pro úþinnou generaci rozdílového kmitoþtu v nelineárním krystalu je
fázová synchronizace. Periodicky pólované krystaly umožĖují splnČní podmínky fázového
synchronismu i v krystalech, v nichž by to jinak nebylo možné. Navíc umožĖují
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Obr. 2: Schéma generátoru záĜení. PM YDF a PM EDF-ytterbiem, resp. erbiem dopované vlákno
zachovávající polarizaci, F-laditelný filtr, LD-þepací laserové diody, PMTIWDM-hybridní vlnový polarizaci
zachovávající multiplexor pro slouþení þerpání a signálu, kombinovaný s izolátorem a výstupním vazebním
þlenem, HPMIS-výkonový izolátor, PM-PSC-sluþovaþ þerpání a signálu, PP-KTA-periodicky pólovaný krystal
KTA, DM-dichroické zrcadlo.

v anizotropních krystalech využití nejvČtší komponenty nelineárního koeficientu. Periodické
pólování jsme provádČli pomocí vlastní technologie. V generátoru jsme testovali krystaly
KTP a KTA. KTA krystaly jsou vhodnČjší pro široce laditelný zdroj, protože s ohledem na
své disperzní vlastnosti vyžadují, aby se vlnová délka jednoho laseru snižovala, zatímco
vlnová délka druhého laseru roste. PĜi použití KTP krystalu se ladí oba lasery soubČžnČ ve
stejném smČru a rozdíl jejich kmitoþtĤ se proto mČní mnohem ménČ. S krystalem KTA jsme
dosáhli pĜeladitelnosti ve spektrálním rozsahu 3100-3620nm a výkon kolem 100uW.
Vyzkoušeli jsme celou Ĝadu konceptĤ, které umožĖují kontrolu šíĜky spektrální þáry
generovaného záĜení v rozsahu stovek MHz až jednotek GHz.
Hledáme partnery pro využití tohoto generátoru pro spektroskopické a metrologické aplikace.
Projekt je Ĝešen ve spolupráci se spol. Optokon, a.s. za laskavé podpory TA ýR
prostĜednictvím grantu TA02010825.
Reference
[1] P. Honzatko, Y. Baravets, F. Todorov, P. Gladkov, “Tunable narrow-band CW MIR
generator based on the difference frequency generation in KTP crystal,” Mid-Infrared
Optoelectronics: Materials and devices, We-C-5, conference digest p. 125 (2014).
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LASEROVÉ STANDARDY PRO INTERFEROMETRII
A PěENOS PěESNÝCH FREKVENCÍ
Jan Hrabina
ÚPT AV ýR, v.v.i., OddČlení koherenþní optiky
Královopolská 147, 61264 Brno, tel.: +420 541 514 127, email: hrabina@isibrno.cz,
www.isibrno.cz
Obor: frekvenþní stabilizace laserĤ, laserové standardy, interferometrické odmČĜovací
systémy, reference optických kmitoþtĤ – absorpþní kyvety
Reference optických kmitoþtĤ – absorpþní kyvety – pĜedstavují unikátní nástroj k frekvenþní
stabilizaci laserĤ. V kombinaci s vhodnČ zvolenými detekþními metodami dovolují dosažení
ultimátních vlastností laserových systémĤ a proto jsou pomocí laserové spektroskopie ve
vybraných plynech definovány a realizovány laserové normály délky pracující na ĜadČ
vybraných optických kmitoþtech. PĜi použití takto stabilizovaného laseru pro pĜesné mČĜení
vzdáleností (laserová interferometrie) je tak zaruþena pĜímá metrologická návaznost mČĜení
na základní normál.
S výrobou absorpþních kyvet má ÚPT AV ýR bohaté zkušenosti. Díky mnohaletému vývoji
technologie pĜípravy a plnČní superþistých absorpþních plynĤ patĜí toto pracovištČ na první
místo ve svČtové špiþce tohoto oboru. Kyvety plnČné nejrĤznČjšími absorpþními médii (I2, Cs,
Rb, 13C2H2, vzácné prvky a další) dodáváme do metrologických institucí po celém svČtČ.
Klíþovými parametry absorpþních kyvet jsou spektrální vlastnosti použitého absorpþního
plynu. ŠíĜka a intenzita absorpþních pĜechodĤ zásadnČ ovlivĖují dosažitelnou stabilitu a
pĜesnost optické frekvence realizovaného laserového standardu. Jedním z nejvíce
používaných absorpþních plynĤ je molekulární jód, jehož velmi silné a úzké pĜechody
v oblasti vlnových délek okolo 532 nm dovolují realizaci laserových standardĤ s relativní
pĜesností optické frekvence na úrovni lepší než 10-14 – Nd:YAG laser se zdvojnásobením
optické frekvence a stabilizací pomocí jodových par tvoĜí nejpĜesnČjší konvenþní laserový
standard.
Jódem plnČné kyvety jsou obvykle provozovány v režimu nasycených par. Znamená to, že
þást jódu se v kyvetČ nachází v pevné fázi, þást molekul je v plynné. Regulací teploty pevné
fáze pak pĜesnČ regulujeme tlak plynné fáze, které následnČ interaguje s laserovým záĜením.
V aplikacích, kde není požadována ultimátní stabilita (napĜíklad interferometrické
odmČĜování v atmosférických podmínkách – vliv indexu lomu vzduchu je zde hlavním
pĜíspČvkem k nejistotČ mČĜení), je možno kyvety vyrobit levnČjším a jednodušším zpĤsobem.
Jedná se o náhradu normálnČ používaného kĜemenného skla sklem borosilikátovým a rovnČž
naplnČní kyvety absorpþním médiem na tzv. saturaþní tlak. Pokud je kyveta provozována nad
urþitou hraniþní teplotou (saturaþní bod), nachází se všechny molekuly jódu v plynném stavu
a pĜibližnČ konstantním tlaku. V tomto pĜípadČ pak odpadá nutnost externí kontroly tlaku
pomocí chladicího þlánku.
Dalším velmi významným absorpþním plynem je acetylen, používaný pro vlnové délky
v telekomunikaþním pásmu. Laserový standard na bázi acetylenu neslouží pouze jako
kalibraþní prostĜedek v optovláknové technice, ale nachází uplatnČní i v rostoucím oboru
distribuce velmi pĜesných kmitoþtĤ po optických kabelech.
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Spektrální vlastnosti absorpþního média závisí na jeho chemické þistotČ. PĜítomnost neþistot
zpĤsobuje jeho degradaci (rozšíĜení spektrálních þar a posuvy absorpþních spekter), proto je
nutné þistotu absorpþního plynu kontrolovat. V pĜípadČ molekulárního jódu (nejþastČji
používané médium ve viditelné a blízké IR oblasti vlnových délek) se k ovČĜování kvality
vyrobené kyvety používá metoda laserem indukované fluorescence (LIF) a metoda mČĜení
spektrálních posuvĤ. ObČ tyto metody však mají své limity. U metody LIF je to pĜedevším
nutnost dokonalého zamezení vniku rozptýleného a odražného svČtla do detekþních prvkĤ
(fotonásobiþe), relativnČ raritní vlnová délka budicího laseru (O=502 nm) a limit rozlišení
metody pĜi mČĜení velmi þistých kyvet. K širokému nasazení metody mČĜení spektrálních
posuvĤ zase brání její velká pĜístojová nároþnost a složitost.
K odstranČní tČchto problémĤ jsme vyvinuli novou metodu založenou na mČĜení spektrálních
profilĤ vybraných hyperjemných komponent. Metoda je založena na principu rozšíĜení
absorpþních pĜechodĤ zpĤsobené srážkami mezi molekulami absorpþního plynu a molekulami
neþistot. Realizované experimenty ukazují nejen na možné snadné srovnání þistoty jódových
kyvet s rĤzným designem, ale pĜedevším potvrzují velmi vysokou citlivost metody na
pĜítomnost cizích látek. Hledání závislostí mezi tradiþními metodami laserem indukované
fluorescence, mČĜení absolutních frekvenþních posuvĤ a vyvinutou metodou je pĜedmČtem
aktuálního výzkumu.
Velmi zajímavou alternativou ke konvenþním sklenČným absorpþním trubicím/kyvetám je
použití fotonických vláken s dutým jádrem. Tato speciální optická vlákna obsahují ve svém
jádĜe dutiny, které jsou potenciálnČ naplnitelné absorpþními plyny. V pĜípadČ realizace takové
reference by došlo k významné redukci její hmotnosti a velikosti pĜi souþasném zachování
dostateþné interakþní délky mezi laserovým svazkem a absopþním plynem. Výzkum metod
plnČní a pĜípravy tČchto vláknových referencí optických kmitoþtĤ je jednou z dalších aktuálnČ
realizovaných prací.

PodČkování
Tento výzkum je podpoĜen granty GA ýR, projekt GA14-36681G, EURAMET, EMRP
projekt IND58 6DoF, TA ýR, projekty: TA02010711, TA0101995, TE01020233 a MŠMT
spolu s MAEDI/MENESR, projekt: 7AMB14FR040/31175QB. Infrastruktura projektu byla
podpoĜena MŠMT, projekty LO1212, CZ.1.05/2.1.00/01.0017 a AV ýR, projektem
RVO:68081731.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
x
x
x
x

Výroba absorpþních kyvet plnČných izotopicky þistými plyny
Frekvenþní stabilizace laserĤ – laserové standardy
Laserová interferometrie – multidimensionální systémy
Laserová spektroskopie
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ELEKTRONIKA PRO STABILIZACI OPTICKÝCH
FREKVENýNÍCH HěEBENģ
Václav Hucl, Martin ýížek, Radek Šmíd, Josef Lazar a OndĜej ýíp
lâÀ± ,ǡǤǤǤǡ«À
ͳͶǡͳʹͶǡΪͶʹͲͷͶͳͷͳͶͷʹͻǡ̷Ǥ ǡǤǤ 
Obor:Analogová a digitální elektronika, zpracování signálĤ, femtosekundové lasery
VČtšina experimentĤ využívajících optický hĜeben (komb) vyžaduje frekvenþní
a fázové zavČšení repetiþní frekvence frep a offsetové frekvence fCEO na stabilní RF referenþní
signál generovaný z vysoce pĜesného oscilátoru (H-maser, GPSDO…). K zabránČní
tepelnému a mechanickému ovlivĖování experimentálních sestav a optického hĜebene pĜi
dlouhodobých experimentech je zároveĖ nanejvýš žádoucí v maximální možné míĜe omezit
dobu pobytu osob v laboratoĜi. Tyto dĤvody nás vedly ke zkonstruování dálkovČ ovládaného
systému pro dálkovČ pro dlouhodobou stabilizaci optického frekvenþního hĜebene.
Na obr. 1 je blokové schéma celé sestavy. V našem pĜípadČ jsme stabilizovali
optovláknový komb FC1500 od firmy Menlo Systems. Stabilizace probíhá ve dvou
nezávislých smyþkách fázového závČsu.

Obrázek 1: Blokové schéma celé sestavy
V první smyþce dochází k regulaci repetiþní frekvence fs laseru, kde využíváme
výstupní signál fotodetektoru monitorujícího výstup fs laseru jako zpČtnou vazbu. V druhé
smyþce regulujeme offsetovou frekvenci na základČ zpČtné vazby zprostĜedkované výstupním
signálem f-2f interferometru.
Regulace je realizována ve dvou Ĝádech. První Ĝád tvoĜený rychlým regulátorem s
obvodem AD9956 s omezeným rozsahem pĜeladČní je doplnČn pomalejším regulátorem
druhého Ĝádu s velkým výstupním dynamickým rozsahem realizovaným s využitím
digitálního signálového procesoru. Elektronika je pĜipojena na komunikaþní sbČrnici CAN,
což umožĖuje vzdálenČ ovládat celé zaĜízení z prostĜedí LabView.
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Obrázek 2: Graf Allanových odchylek pro repetiþní a offsetovou frekvenci. Pozn.: Allanovy
odchylky offsetové frekvence jsou vztaženy k centrální optické frekvenci hĜebene 193,5 THz.
Na obr. 2 jsou prĤbČhy Allanových odchylek repetiþní a offsetové frekvence
vypoþtené z dat namČĜených pĜi dlouhodobém experimentálním ovČĜování. Výsledná
krátkodobá relativní stabilita optického hĜebene je v Ĝádu 10-12 a dlouhodobá stabilita
optického hĜebene je v Ĝádu 10-14.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
  ÀõǡÀ±õ
ý  õǡâ±³âÀ± Àõ
PodČkování
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FIBER LASER WITH INTELLIGENT ADDITIONAL
FUNCTIONS
Josef Chromý, Oliver Hergt
Bystronic Czech Republic s.r.o.
TuĜanka 115/1222
PSý 627 00 Brno
ýeská republika
www. bystronic.com
Obor: vláknové lasery, Ĝezání laserem
Bystronic increases the cutting speed of the fiber laser and expands the technology with
intelligent additional functions. This provides users with decisive competitive
advantages.
Fiber laser technology is an important topic for sheet metal processing companies and will
remain so in the foreseeable future. Fiber laser cutting systems from Bystronic permit
excellent cutting results to be achieved, not only in thin sheet metal but also in the medium
thickness range. This can be a decisive competitive advantage. Because companies that can
cut fast and also with high quality are able to increase the parts output of their production
plant and hence produce more successfully.

Fast cutting speeds: Bystronic equips the BySprint Fiber with a powerful 6kW laser source.
(BySprint_Fiber_022_Press_6622)

In order to achieve the performance required for fast and high quality laser cuts, Bystronic
equips its BySprint Fiber laser cutting system with a 6 kilowatt laser source. The powerful
laser source considerably increases the BySprint Fiber's cutting speed. For example, by up to
70 percent compared to the 4 kilowatt fiber laser when cutting 3 millimeter thick stainless
steel. The speed advantage is even more pronounced when compared to the 6 kilowatt CO2
laser: In 3 millimeter thick stainless steel, the 6 kilowatt fiber laser cuts three times faster.
Reliable processes with Cut Control
With the fiber laser's high cutting speed, process reliability becomes more important than
ever. Hence, Bystronic provides intelligent additional functions for its laser cutting systems.
In future, these functions will enable users to perform their cutting processes even more
reliably and, as far as possible, error-free.
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One of these additional functions is Cut Control. This function monitors the entire cutting
process on the BySprint Fiber and thus reduces the risk of miscuts. In the event of poor
cutting results or cutting tears, Cut Control automatically stops the cutting process.
Subsequently, the cutting head reverses and repeats the cut.

Process reliability: Cut Control monitors the cutting process. (Tech_Emotions_Laser_038_Press_6380)

Maximally optimized cutting plans
However, fast cutting speeds are only one aspect of competitiveness. Making optimal use of
the raw materials is also a decisive factor. Even before the laser starts cutting the metal sheet,
it is important to position the parts to be cut on the metal sheet as efficiently as possible. Until
now this task required a great deal of know-how and time.
With the ByOptimizer, Bystronic is now offering an unique online service that generates
optimized cutting plans in the twinkle of an eye. The time-consuming tasks of programming
and manually positioning the parts to be cut on the metal sheet are a thing of the past.

Online service: ByOptimizer provides maximally optimized cutting plans. (Cutting plan ByOptimizer)

ByOptimizer is based on a newly developed cluster technology, which automatically groups
parts to be cut on the metal sheet. So closely that the gaps, which represent raw material
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waste, are reduced to a minimum. Placing the parts so closely together reduces the cutting
paths required to subsequently cut the parts out of the metal sheet. The new online service can
be used with both fiber lasers and CO2 lasers from Bystronic.
Automation increases material flow
Automation is a feature that is in line with the trend towards fast laser cutting. Because if you
cut quickly, you need to increase the material flow around the laser cutting system. This
works most efficiently with a suitable automation solution that support the user in handling
material. One of Bystronic's solutions in this field is the ByTrans Extended system. This
automation unit handles the entire loading and unloading process on the shuttle table of laser
cutting systems. This enables users to speed up the material flow throughout all the processes
associated with laser cutting to a maximum.

Automation: ByTrans Extended speeds up the material flow throughout all the processes associated with laser
cutting. (Automation_041_Press_5701)

Fiber laser and CO2 laser
Bystronic focuses on both fiber laser and CO2 laser technology, because depending on the
range of applications, both processes have their advantages. The fiber laser's special
characteristics predestine it for applications in the thin to medium range of sheet metal
thicknesses. For users who want to cut the entire spectrum of sheet thicknesses, the tried and
tested CO2 laser cutting process continues to be the best choice.

More information at: www. bystronic.com
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SPECIÁLNÍ OPTICKÁ VLÁKNA – SRDCE THULIOVÝCH A
HOLMIOVÝCH VLÁKNOVÝCH LASERģ A ZESILOVAýģ
I. Kašík & P. Peterka, P. Honzátko, J. Mrázek, O. Podrazký, J. Aubrecht,
J. Proboštová, J. Cajzl
Ústav fotoniky a elektroniky AV ýR, v.v.i., Chaberská 57, 18251 Praha 8 – Kobylisy
tel: 266 773 527
e-mail: kasik@ufe.cz
www.ufe.cz
Obor: technologie optických vláken, vláknové lasery 2,0
Vláknové lasery a zesilovaþe jsou dnes rozvíjeny jako úspČšná alternativa klasických
pevnolátkových nebo plynových laserĤ, která má své významné pĜednosti pĜi uplatnČní od
aplikací spíše nízkovýkonových napĜ. v metrologii þi medicínČ až po aplikace
vysokovýkonové napĜ. pĜi prĤmyslovém svaĜování, Ĝezání, navaĜování apod. Jejich
podstatnou výhodou je, že energii záĜení snadno dopraví tímtéž vláknem vpodstatČ kamkoliv,
což není tak snadné v pĜípadČ výstupního svazku pevnolátkových laserĤ s vysokým výkonem.
Základem vláknových laserĤ jsou optická vlákna - z kĜemenného skla nebo z mČkkých
optických skel. Významnou pĜedností kĜemenných vláken jsou jejich nízké optické ztráty v
širokém transmisním oknČ, dobrá stabilita a teplotní odolnost. Nevýhodou je naopak vysoká
fononová energie a malá rozpustnost vzácných zemin. Ta vede již pĜi nízkých koncentracích
vzácných zemin ve skelné matrici k fázové separaci a tím take k nežádoucímu vysokému
základnímu útlumu vláken. Proto je nutné složení jádra vláken modifikovat nebo ionty
vzácných zemin zapouzdĜit do nanoþástic. Speciální vlákna se táhnou z preforem – tyþek,
pĜipravovaných metodou Modified Chemical Vapor Deposition (MCVD), rozšíĜenou o postup
dopování z roztoku, tzv. solution-doping.
Typickými výstupy materiálového výzkumu ÚFE AV ýR jsou jednovidová optická
vlákna s jádrem dopovaným ionty holmia nebo thulia (pĜípadnČ jinými vzácnými zeminami
jako Er3+ , Eu3+ , Dy3+ , Yb3+ , Sm3+) nebo dopovaným core-shell nanoþásticemi Al2O3,
Ho/Tm2Ti2O7, (Ho/TmxY1-x)2Ti2O7 ve skelné matrici binárních þi ternárních skel (Al2O3 SiO2, P2O5 - SiO2, GeO2 - Al2O3 - SiO2, Al2O3 - P2O5 - SiO2). Optická jádra tČchto vláken
mají typický prĤmČr 5-12 um, obvyklou numerickou aperturu od 0,1 do 0.2, koncentraci
Al2O3 do 10-12 mol%, koncentraci P2O5 do 10-14 mol% a koncentraci vzácných zemin od
stovek po desetitisíce ppm. Dlouhodobým technologickým výzkumem bylo dosaženo
minimálních optických ztrát na úrovni nČkolika desítek dB/km. Vlákna jsou tažena v typické
kruhové jednovidové struktuĜe, nebo jako dvouplášĢové struktury o hranolovém nebo
hexagonálním prĤĜezu s plastovým pláštČm z fluorovaných akrylátĤ o nízkém indexu lomu.
Vyvinuté optické vlákno dopované holmiem a thuliem jsme využili v
širokospektrálním zdroji zesílené spontánní emise. Thulium má ze všech vzácných zemin
vĤbec nejširší pás, pokrývající vlnové délky 1550-2050nm, holmium vlnové délky 19502250nm. Vlákno vykazuje silnou emisi ve zpČtném smČru (obr. 1b, zelená kĜivka) a slabší
emisi v dopĜedném smČru (obr. 1b, modrá kĜivka), která je díky reabsorbci signálu posunuta k
delším vlnovým délkám. Originálním zapojením generátoru jsme slouþili obČ emise do
rekordnČ širokého emisního pásu širokého 800nm v rozmezí 1540 až 2340nm [1]. Generátor
má uplatnČní pĜi spektroskopické charakterizaci optických komponent.
PĜíklad využití speciálních vláken v holmiovém laseru þerpaném kruhovým
vláknovým laserem dopovaným thuliem je na obr. 2. Výstupní výkon holmiového laseru
pĜesáhl 1W na vlnové délce 2100nm.
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Obr. 1. Širokospektrální zdroj signálu založený na vláknČ dopovaném thuliem a holmiem.

Obr. 2. Vláknový holmiový laser þerpaný z thuliového kruhového vláknového laseru.
V laserech využíváme kromČ vlastních vláken i vlákna komerþní. S vláknem
dopovaným thuliem s dvojitým pláštČm a s velkou stopou pole jsme dosáhli výkonu témČĜ
20W na vlnové délce 2030nm (obr. 3). Jako þerpání jsme použili dvojici mnohovidových
laserových diod pracujících na vlnové délce 793nm. Podobné lasery jsou vhodné pro Ĝezání a
sváĜení plastĤ. Podmínkou je, aby zmínČný plast absorboval záĜení na vlnové délce 2030nm.

Obr. 3. Fotografie polarizaci zachovávajícího thuliového vlákna s velkou stopou pole a
výstupní výkon laseru, který byl s tímto vláknem sestaven.
AutoĜi by rádi podČkovali za finanþní podporu tohoto výzkumu GAýR (14-35256S, 1337368P), MPO (TIP-FR-T14/734), MŠMT (FILA, scan4surf) a AV (M100671202) a firmám
SQS vláknová optika, Safibra, LAO a Optokon za dlouhodobou spolupráci.
Literatura
[1] P. Honzatko, Y. Baravets, I. Kasik, O. Podrazky, Opt. Lett. 39, 3650-3653 (2014)
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970P (Andoor,
Enggland) usinng 532 nm laser torus 532 + mpcc 3000 (Lasser Quantum
m, England
d) for Ramaan
speectra acquissition and also
a
Mad C
City Labs micropositio
m
oning stage (Nano-view
w) for threedim
mensional positioning
p
of
o the sampple in the op
ptical micro
oscope of ow
wn design. Both, opticcal
tweeezers and NUI devicees are contrrolled by PC
P (Intel Prrocessor, 8G
GB RAM) based on thhe
Wiindows7 opeerating systtem.
Wee used for trrapping a water suspennsion of poly
ystyrene latex microparrticles (2,5 % v/v, 4,5
μm
m diameter) dispersed in
n distilled w
water (100 x diluted). The
T micropaarticles weree captured by
b
meeans of two focused laser beams off total poweer 2,2 W. To
o manipulattion and mo
otion of
miccrobeads waas applied Leap
L
Motionn sensor. Microparticle
M
es can be suubstitution by
b others
miccrospheres such
s
as drop
plets of liquuid crystals dispersed in
n water, alteernatively.
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Fig. 1 Holographhic optical tweeezers controllled by fingers positions usin
ng Leap Motioon sensor. Left: Leap motioon
(on the table) acqquires fingers coordinates inn 3D and transsforms them into virtual toools (on the scrreen). Right:
otion.
detaails of open annd closed “tweeezers” virtuaal tools and vissualization off handscaptureed by Leap Mo

proaches annd
Thee main imprrovement of our experiiments was to incorporrate individuual NUI app
sofftware packaages into ow
wn program
m “NUI_Tweezers”. It was
w createdd under Win
ndows 7/8
sysstem using Microsoft
M
Visual
V
Studiio 2012 and C++ compiler.
Demonstrationn of our practical experriments can
n be auxiliary for advanncement of some
s
opticaal
anaalytical techhniques espeecially Whiispering Galllery Modess [3], whichh find appliccations in
maany scientifiic areas.
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
3D
D image anallysis and steereology
Computer Vision (3D recconstructionn and visualiization in biiomedicine))
mage analyssis
Microscope im
References:
man and S. M. Block, ((2004). Opttical trappin
ng. In Revieew of Scienttific
[1] K. C. Neum
Insstruments, Vol.
V 75, No. 9, p. 2787--2809.
[2] Tomori, Z.., Antalik, M.,
M Kesa, P.., Kanka, J.,, Jakl, P., Seery, M., Berrnatova, S. and
manek, P., (2013).
(
Hollographic R
Raman Tweeezers Contro
olled by Han
and Gesturess and Voicee
Zem
Commands. Inn Optics and
d Photonicss Journal, Vol.3
V
No.2B
B, p. 331-33 6.
nold, (2008)). Whisperin
ng-gallery-m
mode biosennsing: labell-free
[3] F. Vollmerr and S. Arn
m
In Nature Methods,
M
Vo
ol.5, No. 7, p. 591 - 596.
dettection down to single molecules.
Thee autors wish to
t thank Slovaak Grant Agenncy for supporrt through VE
EGA grant No . 2/0025/12, APVV
A
grants
No.. APVV-0526-11, APVV-0171-10 and thhe European Structural
S
Funds under ITM
MS code 26220
0220061,
262220120021, 266220120033 and
a 262201200001 and speciially Czech project ALISI - MSMT LO12
212.
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FÁZOVÉ MASKY VYROBENÉ ELEKTRONOVOU
LITOGRAFIÍ A IONTOVÝM LEPTÁNÍM PRO PěÍPRAVU
VLÁKEN S BRAGGOVÝMI MěÍŽKAMI
Stanislav Krátký, Michal Urbánek, Vladimír KolaĜík, Miroslav Horáþek,
Jana Chlumská, Milan MatČjka, Mojmír Šerý, BĜetislav Mikel
Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v. v. i.
Královopolská 147, 612 64 Brno, kratky@isibrno.cz, www.isibrno.cz, 541.514.525
Obor: Elektronová litografie a prĤmyslová holografie
Braggovská vláknová mĜížka je založena na principu lokální zmČny indexu lomu ve vláknČ
optického vlákna. Má širokou aplikaþní oblast, používá se napĜ. pro rĤzné typy filtrĤ
v komunikacích, mĤže se též použít v oblasti snímaþĤ mechanického namáhání [1].
Pro pĜípravu tohoto typu mĜížek lze použít rĤzné technologie. NapĜíklad, index lomu je
možné modifikovat pĜímo pĜi výrobČ optického vlákna. Dále, mĜížka mĤže být exponována
bod po bodu laserovým svazkem. NejefektivnČjším zpĤsobem je expozice pĜes fázovou
masku, neboĢ jednu masku lze použít pro výrobu stovek mĜížek (i když kvalita masky se pĜi
expozicích postupnČ snižuje, aþkoliv je pĜipravena v kĜemenném skle) [1].
Tento pĜíspČvek se zabývá rĤznými pĜístupy pro pĜípravu fázových masek z pohledu vlivu
na kvalitu exponovaných Braggovských mĜížek. MĜížková fázová maska je definována
zejména dvČma parametry; periodou a hloubkou (pĜedpokládáme stĜídu 1:1 mezi výstupky
a prohlubnČmi mĜížky). Perioda fázové mĜížky ȁPG se dle [1] urþí z následujícího vztahu:
ȁPG

OB
2ne

,

kde ȜB je Braggova vlnová délka (odpovídající požadované odezvČ na zvolený vstup) a ne je
efektivní index lomu mĜížky jádra vlákna. Hloubka této fázové mĜížky DPG je definována
(dle [1]):

DPG

OUV
2( nUV  1)

,

kde ȜUV je vlnová délka laseru použitého pro expozici a nUV je index lomu podložky s fázovou
mĜížkou. Požadované Braggovy vlnové délky (1540; 1545; 1550; 1555; 1560 nm) odpovídají
vypoþteným mĜížkovým periodám 1 061.2; 1 064.7; 1 068.2; 1071.7 a 1 075.2 nm.
Takto pĜesné struktury lze pĜipravit pomocí elektronové litografie [2], [3]. Rezist PMMA
používaný pro expozici (elektrony) nelze použít pro hluboké reaktivní iontové leptání (DRIE)
vzhledem k jeho špatné selektivitČ pro kĜemenné sklo (materiál finální fázové masky). Proto
jsme vyzkoušeli tĜi modifikace techniky lift–off [4] pro pĜípravu kovové leptací masky, a to
jednovrstvý lift–off, dvouvrstvý lift–off a lift–off s vícenásobnou násobnou expozicí
(obrázek 1). Pro pĜípravu fázové masky pak bylo použito leptání DRIE se smČsí plynĤ CF4
a CHF3 (obrázek 2).
Pro UV expozici jádra vlákna (germaniem dopovaný kĜemík) byl použit excimerový laser
s vlnovou délkou 248 nm. Dále byla zmČĜena spektrální odezva na širokopásmový zdroj
(obrázek 3). Na základČ tČchto experimentĤ byla vybrána nejlepší metoda pro pĜípravu
fázových masek.
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Reference:
[1]
R. Kashyap. Fiber Bragg Gratings. London: Elsevier, 2010. 611 pages.
ISBN 978-0-12-372579-0.
[2]
P. Rai-Choudhury. Handbook of Microlithography, Micromachining, and
Microfabrication. Volume 1: Microlithography. Washington: SPIE, 1997. 768 pages.
ISBN 0-85296-906-6.
[3]
S. Kratky, et al. Comparison of Ultimate Resolution Achieved by E-beam Writers with
Shaped Beam and With Gaussian beam. In Proceedings of the 5th International
Conference NANOCON 2013. Ostrava: Tanger Ltd. 2013. ISBN 978-80-87294-44-4.
[4]
J. Chlumska, et al. Lift-off Technique Using Different E-beam Writers.
In Proceedings of the 5th International Conference NANOCON 2013. Ostrava: Tanger
Ltd. 2013. ISBN 978-80-87294-44-4.

Obrázek 1. Hliníková maska pro leptání
kĜemenného skla pomocí DRIE
1520 Wavelength (nm)
1540

1560

Reflected power
(dBm)

1500
0

Obrázek 2. Fázová maska
v kĜemenném skle

-20
-40
-60
-80

Obrázek 3. Spektrální odezva (odražený výkon) pro Braggovu vlnovou délku 1555 nm.
PodČkování patĜí Radku Holanovi za UV expozice a mČĜení spektrální odezvy (vþetnČ
obrázku 3) a þásteþnému financování z rĤzných zdrojĤ: MŠMT (LO1212) spolu s ES (ALISI
þ. CZ.1.05/2.1.00/01.0017), TAýR TE01020233, TAýR TE01020118 a institucionální
podpora RVO: 68081731.
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OPTICKÁ KOMUNIKACE VOLNÝM PROSTOREM NA PLNċ
FOTONICKÉ BÁZI
ZGHQČN KolNa OWaNar :ilIHrW ViHra BiolNová PHWHr BarFtN
9\VRNpXþHQtWHFKQLFNpY%UQČ FEKT, UREL
Technická 12, 616 %UQR WHO6554, e-PDLO^NROND_wilfert_ELRONRYD`@feec.vutbr.cz,
[EDUFL#VWXGIHHFYXWEUF], KWWSZZZIHHFYXWEUF]85(/
Obor: 2SWLFNpNRPXQLNDFH
Free-6SDFH2SWLFV )62  MH EH]GUiWRYi WHFKQRORJLH SUR VSRMHQt QD SĜtPRX YLGLWHOQRVW NWHUi
SĜHQiãt GDWD SRPRFt ~]NpKR VYD]NX PRGXORYDQpKR VYČWOD YH Y]GXFKX MDNR SĜHQRVRYpP
PpGLX 7HFKQRORJLH )62 GRVDKXMH Y\VRNêFK SĜHQRVRYêFK NDSDFLW NWHUp MVRX VURYQDWHOQp V
YOiNQRYêPLV\VWpP\DGRNRQFHXPRåĖXMHSRXåtWWHFKQLN\:'0
SystéP\ )62 NWHUp E\O\ SĤYRGQČ Y\YLQXW\ SUR YRMHQVNp SRXåLWt VH ]DþDO\ REMHYRYDW YH
YHĜHMQpPVHNWRUXQDSRþiWNXGHYDGHViWêFKOHWPLQXOpKRVWROHWt9VRXþDVQRVWLMVRXMLåEČåQČ
GRVWXSQpVSRMHW\SXERG-ERGVSĜtPRXYLGLWHOQRVWtVU\FKORVWt *EVQHER *EV (WKHUQHW 
SUR QDVD]HQt Y PČVWVNêFK VtWtFK N SĜHNOHQXWt Y]GiOHQRVWt GR QČNROLND NLORPHWUĤ 3UDNWLFN\
YêKUDGQČMVRXSRXåtYiQ\YOQRYpGpON\QPQHERQPSĜLþHPåY\VtODQê~]NêRSWLFNê
VYD]HN MH JHQHURYiQ SRORYRGLþRYêP ODVHUHP WM Y SĜHQRVRYp FHVWČ GRFKi]t N QČNROLNHUp
elektro-optické (2  NRQYHU]L VLJQiOX. = KOHGLVND RPH]HQt FHQRX GRVWXSQêFK ODVHURYêFK
]GURMĤ I\]LNRX DWPRVIpU\ D K\JLHQLFNêPL QRUPDPL QD RFKUDQX ]UDNX GRViKOD NODVLFNi
NRQVWUXNFH]DĜt]HQt)62V(2SĜHYRGHPVYpKROLPLWX
&HORVYČWRYê YêYRM Y\VRNRNDSDFLWQtFK NRPXQLNDþQtFK VtWt Q\Qt VPČĜXMH N SOQp IRWRQL]DFL
3URWR VH v VRXþDVQp GREČ vê]NXPQê WêP QD 85(/ )(.7 987 Y %UQČ YČQXMH YêYRML SOQČ
fotonického systému FSO, MHKRå hODYQtYêKRGDVSRþtYiYHOLPLQDFLHOHNWUR-optické konverze
z NRPXQLNDþQtKR NDQiOX .RQFHSW IRWRQLFNp VtWČ QDEt]t QRYê SRKOHG QD WHFKQRORJLL )62
1\Qt VH MHGQi R MHGLQRX EH]GUiWRYRX WHFKQRORJLL NWHUi MH VFKRSQD SRVN\WQRXW IRWRQLFNp
VOXåE\
2SWLFNêVSRMMHUR]GČOHQQDYQLWĜQtMHGQRWNX )62-,'8 DYQČMãtMHGQRWX)62-2'89QČMãt
MHGQRWND MH NRQFLSRYDQi MDNR RSWLFN\ WUDQVSDUHQWQt 2EVDKXMH SRX]H HOHNWURQLNX pro
VPČURYiQt D SĜtSDGQp RYOiGiQt DGDSWLYQt RSWLN\ 9\VtODQê D SĜLMtPDQê VLJQiO MH YHGHQ
optickými YOiNQ\ GR YQLWĜQt MHGQRWN\ NWHUi PĤåH EêW NRQFLSRYiQD MDNR RSWLFN\ SUĤFKR]t
QHERMDNR(2SĜHYRGQtNSURQDSRMHQtQDNODVLFNRXVtĢ

([SHULPHQWiOQt)62-,'8

,QVWDODFHQD0(1'(/8

V VRXþDVQp GREČ MH Y\WYRĜHQD H[SHULPHQWiOQt MHGQRWND )62-,'8 V (2 SĜHYRGHP NWHUi
REVDKXMH JLJDELWRYê EXGLþ QD YOQRYp GpOFH  QP RSWRYOiNRQRYê ]HVLORYDþ (')$ 
s YêNRQHP P:DGHWHNWRUQDEi]LODYLQRYpIRWRGLRG\
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([SHULPHQWiOQt MHGQRWND )62-2'8 SUDFXMH SUR]DWtP v VLPSOH[QtP UHåLPX 0HFKDQLFNi
konstrukce RSWLFNpKODYLFHXPRåĖXMHGRVPČURYiQtV NURNHPUDG6SRMMHLQVWDORYin mezi
EXGRYRX 987 7HFKQLFNi  SĜLMtPDþ  D EXGRYX 0HQGHORY\ XQLYHU]LW\ =HPČGČOVNi 
Y\VtODþ 'pONDOLQN\MHNP
9êYRM RSWLFNpKR SĜLMtPDþH Y VRXþDVQp GREČ VWiOH SUREtKi 1DYUåHQp ĜHãHQt MH ]DORåHQR QD
]UFDGORYp VRXVWDYČ W\SX &DVVHJUDLQ NWHUi VH Y\]QDþXMH PHQãt VIpULFNRX YDGRX YH VURYQiQt
s FHQRYČ RGSRYtGDMtFtP þRþNRYêP REMHNWLYHP VWHMQp YHOLNRVWL 9QLWĜQt þOHQ XPtVWČQê
v RKQLVNX Y\XåtYi DVIpULFNRX þRþNX SUR QDYi]iQt VYČWOD GR YOiNQRYpKR NROLPiWRUX *5,1
9êYRMRYpSUiFHMVRX]DPČĜHQ\QDPLQLPDOL]DFLYD]HEQtKR~WOXPX-HGQiVHRSUREOHPDWLNX
NGHĜHãLWHOVNêWêPXYtWiSĜtSDGQRXVSROXSUiFL

2SWLFNêSĜLMtPDþ– YQLWĜQtXVSRĜiGiQtDH[SHULPHQWiOQtUHDOL]DFH REMHNWLYQDSRORKRYDFtSODWIRUPČ .

3RSVDQp Yê]NXPQp DNWLYLW\ MVRX SRGSRĜHQp PM JUDQWRYêPL SURMHNW\ 032 þ FR-7, +\EULGQt EH]GUiWRYi WHFKQRORJLH SUR PXQLFLSiOQt VtWČ, TA ý5 þ 7$- Inteligentní
LQIUDVWUXNWXUDSURPRGHUQtPČVWR D0â07þ/' - 0RGHORYiQtãtĜHQtRSWLFNêFKYOQY
DWPRVIpĜH v UiPFLDNFH&267,&
Dalãt oblasWi ]ájmu s QDEtGNRXVSROXSUiFH
x
x
x
x
x
x

0RGHORYiQtSUĤFKRGXRSWLFNpKRVYD]NXDWPRVIpURXDQDOê]DUR]SW\OXWXUEXOHQFHD
þDVRYpGLVSHU]HXDWPRVIpULFNêFKRSWLFNêFKVSRMĤ
9êYRMSOQČIRWRQLFNpWHFKQRORJLH)62
6RXVWDY\SURRSWLPiOQtUHDOL]DFLRSWLFNpKRSĜLMtPDþHV výstuSHPGRMHGQRPRGRYpKR
YOiNQDYþHWQČY\XåLWtDGDSWLYQtRSWLN\
*HQHURYiQtQHJDXVVRYVNêFKVYD]NĤĜHãHQtRWi]HNGLIUDNFH
0ČĜHQtNODVLILNRYiQtDSRWODþHQtYOLYXDWPRVIpULFNpWXUEXOHQFHQDNYDOLWXSĜHQRVX
DWPRVIpULFNêPRSWLFNêPVSRMHP
3UDNWLFNêYêYRMDWPRVIpULFNêFKRSWLFNêFKVSRMĤSURH[SHULPHQWiOQt~þHO\
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AP
PLIKAC
CE LASE
ERU Pě
ěI VÝRO
OBċ ěEZNÝCH
H NÁSTR
ROJģ
Ad
dam ýerm
mák
Zý
ýU PlzeĖ, Katedra
K
techn
nologie obrrábČní
Unniverzitní 222, 306 14 PlzeĖ
cerrmi89@kto..zcu.cz; ww
ww.kto.zcu.ccz

Paavel Kožm
mín; Petr Šrachta; JiĜí Syrov
vátka
HO
OFMEISTER
R s.r.o., výrroba Ĝeznýcch nástrojĤ
Daaimlerova 9,, 301 00 PlzzeĖ
fmeister.cz; syrovatka@
meister.cz; srachta@ho
s
@hofmeisteer.cz
kozzmin@hofm
ww.hofmeister.cz
ww
bor: mikrooobrábČní laserem; ps puulzní režim; úprava geo
ometrie Ĝeznných nástrojjĤ vþetnČ
Ob
proototypovýchh vzorĤ
využití pulzzních laserĤ
PĜíspČvek pojeednává o možnostech
m
Ĥ ve výrobČČ Ĝezných nástrojĤ.
n
Tyyto
b
provedeny ve spollupráci s kaatedrou technologie obrrábČní v Plzzni a s firmoou
expperimenty byly
HO
OFMEISTER
R s.r.o., kd
de probíhalaa realizace a vyhodnoccení úprav provedenýcch na bĜitecch
Ĝezzných nástroojĤ.
ometrie bĜittĤ, které lzze laserovýým
V ttomto pĜísppČvku jsou specifikovvány rĤzné druhy geo
papprskem moddifikovat. Tyto
T
geomeetrie bĜitu lzze rozdČlit na makroggeometrii bĜĜitu (základdní
úhlly Ĝezného nástroje; uttvaĜeþe tĜíseek; rĤzné ty
ypy fasetek
k) a mikrogeeometrie bĜĜitu (zaobleení
bĜittu; dosažení požadovan
né drsnosti)).

Obrrázek 1 ěeznéé nástroje firm
my HOFMEIS
STER

Prááce poukazuuje na souþþasné probl émy a na slabá
s
místa používání laserĤ v to
omto odvČtvví.
Tytto nedostattky vyplývaají z nárokĤĤ na výsledná proved
dení úprav bĜitu Ĝeznéého nástrojje.
Preecizní zpraccování bĜitu
u laserovou technologiií je pro sam
motný Ĝeznný proces sttČžejní, proto
byllo zadána nČkolika
n
svČČtovým výroobcĤm laseerových obrrábČcích výr
ýroba požad
dované entitty,
tzvv. utvaĜeþe tĜísek
t
na vy
ymČnitelné bĜitové desstiþce, kteráá je souþásttí Ĝezného nástroje
n
– viz
v
obrr.1.
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Obrázzek 2 VymČniitelná bĜitová destiþka se tĜeemi utvaĜeþi tĜ
tĜísek

Koonkrétní utvvaĜeþ tĜísky
y na obr.22 dosahuje hloubky 0,1mm
0
vþeetnČ pĜedep
psané kvality
povvrchu, kteráá byla stano
ovena param
metrem drssnosti Ra < 0,4μm. Drruhá polovina pĜíspČvkku
zahhrnuje možžnosti Ĝízen
ní procesu mikroobráábČní z poh
hledu laseroového zdro
oje a vedeení
laseerového paaprsku – viz obr.3, kdde jsou chaarakterizováány procesnní parametrry laserovéhho
zdrroje tak, abyy bylo možn
né dosáhnouut požadovaaných geom
metrických tvvarĤ.

Obrázekk 3 Rozdílná interakce laseerového paprssku s materiáleem pĜi zmČnČ skenovací rycchlosti

hrnuty pozznatky, kteeré jsou pro úspČšnéé zvládnutíí laserovéhho
V zzávČru práce jsou sh
mikkroobrábČníí na Ĝezných
h nástrojíchh dĤležité.
dČkování
Pod
Tennto pĜíspČvvek vznikl v rámci prrojektu SG
GS-2013-031: Výzkum
m a vývoj pro inovacce
v ooboru strojírrenská techn
nologie-techhnologie ob
brábČní.

z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x
x

MikrooobrábČní po
omocí laseruu tvarovČ složitých ploch u rĤznýcch druhĤ maateriálĤ
(odladČČní laserovéého procesuu s ohledem na geometrrickou a tvaarovou pĜesn
nost
mikrooobrábČní)
MČĜení mikroobro
obených enttit nebo mallých dílcĤ (v
v Ĝádech mm
m) s tvorbou metodikyy
ocení velmi malých dettailĤ (pod 1m
mm)
mČĜeníí a vyhodno

36

Multioborová konference LASER 54, 29. Ĝíjna - 31. Ĝíjna 2014, Zámecký hotel TĜešĢ

50-LETÉ VÝROýÍ HE-NE LASERģ V ýESKOSLOVENSKU
JiĜí Kršek
ÚPT AV ýR, v.v.i., oddČlení koherenþní optiky
Královopolská 147, Brno, 612 64
+420 541 514 127
jikr@isibrno.cz
Obor: Lasery
PĜíspČvek je vČnován všem úþastníkĤm prvního laserového setkání v bĜeznu roku 1963 na
zámku ýSAV v Liblicích, jmenovitČ zakladateli tohoto oboru v ýeskoslovensku dr. Karlu
Pátkovi a hlavnČ všem pracovníkĤm oddČlení kvantových generátorĤ svČtla Ústavu
pĜístrojové techniky ýSAV v BrnČ, jmenovitČ in memoriam vedoucímu projektu Františkovi
PetrĤ, kolegĤm Vlastislavu Boþkovi a Bohumíru Popelovi a také ZdeĖku Knittlovi z ÚVOJM
Meopta, PĜerov, kteĜí se zasloužili o rychlou realizaci prvního plynového He-Ne laseru v
ýeskoslovensku již téhož roku, vybuzením stimulované emise koherentního laserového záĜení
dne 16. Ĝíjna 1963.

Obr. 1: První laserový semináĜ na zámku Liblicích poĜádaný ve dnech 11. – 16. 3. 1963
Z povČĜení kolegia fyziky svolal Ústav pĜístrojové techniky na 16. dubna 1963 do
ÚRE ýSAV koordinaþní poradu o laserech za pĜítomnosti pracovníkĤ AsÚ, FzÚ, ÚPT, ÚRE,
VÚVET, VÚST, VÚ 011, ÚVOJM, ýVUT. Bylo dohodnuto, že ÚPT a VÚVET budou
zajišĢovat laserovou pĜístrojovou techniku.
Karel Pátek, vynikající a dodnes citovaný þeský badatel v oboru optických vlastností
pevných látek, v roce 1963 na pĤdČ tehdejšího Fyzikálního ústavu ýSAV zprovoznil první
prototyp laseru v ýeskoslovensku. Pátek si pro svĤj laser zvolil aktivní prostĜedí
neodymového skla. Ve stejném roce, na podzim 16. Ĝíjna 1963, byl vyvinut další laser, jehož
aktivním prostĜedím byla plynná smČs helia a neonu. Tento He-Ne laser sestavil v brnČnském
Ústavu pĜístrojové techniky kolektiv Františka PetrĤ za úþasti Vlastislava Boþka, Bohumíra
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Popely a JiĜího Krška. Tento laser pracoval v blízké Iý oblasti na vlnové délce 1152,3nm a
hned pĜíští rok 8. dubna 1964 byl spuštČn He-Ne laser na 632,8nm ve viditelné oblasti
spektra.

Obr. 2: Detail laboratorní konstrukce prvního He-Ne laseru v ýR uvedeného do provozu
16. 10. 1963 v ÚPT.

Obr. 3: První He-Ne laser v ýR s þástí vývojového týmu, zleva: Ing. V. Boþek, Ing. F. PetrĤ,
Ing. J. Kršek, Ing. B. Popela.
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V roce 1964 byly pĜedány výsledky výzkumu a vývoje do n.p. Meopta, PĜerov. Již v roce
1964 byly tyto lasery vystaveny na MSV v BrnČ a Meopta tČchto laserĤ vyrobila asi 100 kusĤ,
než jejich výrobu v roce 1968 zastavila.
Lasery se pomalu dostávaly do rĤzných oblastí výzkumu a prĤmyslu a tento trend pokraþuje i
dnešních þasech. Na následujících obrazcích jsou ukázky komerþních produktĤ, které vznikly
transferem znalostí z výzkumu do praxe.

Obr. 4: Ukázka dvou generací laserových hlavic, jejichž frekvence byla stabilizována
saturovanou absorpcí v parách jodu.

Obr. 5: Použití laserového mČĜiþe délky ve Vítkovicích na frézce. Laserová hlavice je pevnČ
spojená s dČlící optikou, mČĜící svazek se šíĜil ke koutovému odražeþi, který byl pĜipevnČn k
odmČĜovanému vzorku. Tento výrobek byl v roce 1971 ocenČn zlatou medailí na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v BrnČ.
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VYUŽITÍ TERMOGRAFIE PěI SVAěOVÁNÍ LASEREM
David Kuboš
“TMV SS“ spol. s r. o.
Studánková 395
149 00 Praha 4 – Újezd
+420 272 942 720
david.kubos@tmvss.cz
www.tmvss.cz
Obor: technik specialista termografie
Termografie
Všechny pĜedmČty s teplotou vyšší než absolutní nula (0°K) emitují infraþervené záĜení.
Takové záĜení je pak detekováno termografickými kamerami s rĤznými typy detektorĤ
citlivými na rĤzné vlnové délky Iý záĜení. PĜi správném zadání parametrĤ urþujících
vlastnosti mČĜeného objektu a popisujících prostĜedí mezi detektorem kamery a mČĜeným
objektem je možné rovnČž kvantifikovat (vyhodnotit) hodnoty teplot objektĤ. Termografie je
tedy zobrazování teplotních polí nejen povrchĤ mČĜených objektĤ a jejich kvantifikace.
V dnešní dobČ je možné již zcela zĜetelnČ rozdČlit termografii na Pasivní a Aktivní (Lock-in).
Pasivní termografie
PĜedmČtem pasivní (konvenþní) termografie je zobrazování a mČĜení pĜevážnČ povrchových
teplot objektĤ. Termografický systém detekuje teplotu v závislosti na infraþerveném záĜení
emitovaného mČĜeným objektem. Použitím tzv. pasivní termografie tedy mĤžeme
bezkontaktnČ získat informace o povrchu mČĜeného objektu. Díky termografickým systémĤm
s vysokým rozlišením a teplotní citlivostí mĤžeme v dnešní dobČ detekovat teplotní rozdíly až
10mK. S vhodnými typy kamer a adekvátními spektrálními filtry je pak možné zobrazovat
teplotní pole skrze nČkteré materiály.
Aktivní termografie
Metody mČĜení aktivní termografie jsou založeny na vyhodnocování tepelného toku
v testovaném objektu pĜedem vygenerovaného excitaþním signálem a jeho následné odezvy
skrytých vad. Tepelný tok je generován tepelným pulsem nebo sinusovou modulací.
Výsledky jsou pak prezentovány termografickou kamerou s následnou matematickou
analýzou namČĜené sekvence pro správnou interpretaci skrytých defektĤ uvnitĜ mČĜeného
objektu. Termografická kamera musí být dostateþnČ teplotnČ citlivá, s vysokou záznamovou
frekvencí, krátkým integraþním þasem detektoru a s možností synchronizace s externím
excitaþním zdrojem.
Lock-in termografie
Lock-in termografie je metoda, která významnČ navyšuje pomČr signálu vĤþi šumu pro
aplikace aktivní termografie. Tímto je analyzován tepelný tok a zobrazovaná je þasová
prodleva tohoto toku, þímž se detekují dĤležité materiálové vlastnosti nebo vady. Touto
metodou je možné zvýšit teplotní citlivost celé sestavy na jednotky mK.
Excitaþní metody pro aktivní termografii
Následující seznam metod je již velice osvČdþený pro oblast nedestruktivního testování:
Ͳ

Optická lock-in termografie
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Ͳ
Ͳ

Pulzní termografie
Laserová termografie
Indukþní termografie
Ultrazvuková termografie (vibrotermografie)

Termografie a její aplikace v oblasti svaĜování laserem
Laserové svaĜování patĜí k moderním metodám nevratného spojování rĤzných typĤ
materiálĤ. Laserová metoda je využívána zejména pro svaĜování tČch dílĤ, u nichž je kladen
dĤraz na vysoké svaĜovací rychlosti, pĜesný, kvalitní svár bez trhlin, neþistot a pórĤ a nízké
tepelné deformace okolního materiálu. Požadavky bývají hlavnČ vysoká procesní rychlost,
stabilita a možnost kontroly kvality výsledného sváru.
Souþasnou termografií lze všechny zmínČné potĜeby a nároky velice vČrnČ kontrolovat, a to
jak v prĤbČhu samotného svaĜovacího procesu, tak i po provedeném svaĜování. První
dĤležitou vlastností je záznamová rychlost termokamer v korelaci s možností nastavení
integraþního þasu a s ohledem na teplotní rozsah mČĜeného objektu. Další dĤležitou vlastností
je velmi vysoká teplotní citlivost a široký teplotní rozsah systému, díky kterým je možné
analyzovat teplotní pole nejen v okolí sváru, tedy analyzovat pĜípadné teplotní deformace
materiálu. NejdĤležitČjší je však možnost kontroly kvality výsledného sváru tzv. aktivní
termografií, která je v krátkosti popsána níže.

Termografický záznam prĤbČhu svaĜování laserem
Další aplikace využití laseru rĤzných výkonĤ je napĜíklad Ĝezání, gravírování/strukturování
materiálu apod., kde je rovnČž možné využít termografické metody pro analýzu provedených
dČjĤ a procesĤ, vþetnČ jejich vlivu na samotný materiál.
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Aktivní termografie pro nedestruktivní testování

Sestava nedestruktivního testovacího systému založeného na aktivní termografii
Laserová aktivní termografie
Aktivní termografie využívající excitaci laserem je bezkontaktní testovací metoda, která je
ideální pro charakteristiku rĤzných spojĤ, svárĤ, tenkých vrstev a povlakĤ. Velice krátký
testovací þas a vysoká citlivost dČlá laserovou termografii extrémnČ úþinným nástrojem pro
nedestruktivní testování materiálĤ. Technika Fourierova vyhodnocování umožĖuje precizní
urþování vlastností materiálĤ, jako napĜíklad tloušĢka, pórovitost nebo tepelná vodivost.
KromČ toho mohou být potlaþeny rĤzné vlivy promČnlivých vlastností povrchĤ nebo
teplotních nehomogenit. Interpretace a dokumentace výsledkĤ testĤ jsou velmi jednoduché.
NejbČžnČjší aplikace jsou testování svárĤ, lepených spojĤ, nedestruktivní testování povrchĤ,
testování vrstev a povlakĤ, apod.
Principem laserové termografie je ohĜev povrchu sledovaného objektu v urþité oblasti
výkonovým laserem. Tepelný tok zpĤsobený laserovou excitací hraje v laserové termografii
základní roli. Tepelné bariéry (promČnlivá tloušĢka nebo materiálové defekty) mČní tepelný
tok projevující se na povrchu mČĜeného objektu - teplotní rozdíly tvoĜené na povrchu jsou
poté monitorovány vysokorychlostní termografickou kamerou. Citlivost této metody mĤže být
dále zvýšena tzv. lock-in technikou. Intenzita distribuce povrchové teploty je zde spektrálnČ
analyzována a rozložena na fázový a amplitudový obraz Fourierovou transformací.
Z fázového termogramu je možné získat kvantitativní analýzu urþitých materiálových
vlastností.

Ukázka detekce anomálií CFRP po externí excitaci
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INTERFEROMETRICKÝ SYSTÉM PRO
SOUěADNICOVÉ ODMċěOVÁNÍ
Josef Lazara, Miroslava Holáa, Jan Hrabinaa, JindĜich Oulehlaa, OndĜej
ýípa, Miloslav Vychodilb, Petr SedláĜb, Milan Provazníkb
a

Ústav pĜístrojové techniky AVýR, v.v.i
Královopolská 147 Brno 612 64, tel.: +420 541 514 127, e-mail: joe@isibrno.cz,
www.isibrno.cz
b
Meopta – optika, s.r.o.
Kabelíkova 1, 750 01 PĜerov
Obor: Koherentní lasery a interferometrie
Interferometrické mČĜicí systémy pĜedstavují nejpĜesnČjší nástroj pro mČĜení geometrických
veliþin a to nejen z pohledu komerþní dostupnosti na trhu, ale z pohledu základní metrologie,
fyzikálních principĤ a limitĤ a souþasné platné definice délky. Nalézají uplatnČní všude, kde
pĜesnost, rozlišení a také rozsah a dynamika mČĜení pĜedstavuje nejvyšší prioritu.
Základní konfigurace laserového interferometru pro mČĜení délek pĜedstavuje laserový zdroj
záĜení s vysokou koherencí se stabilizací frekvence, optika interferometru s polarizaþní
separací svazkĤ v mČĜicí a referenþní dráze, detekþní systém, elektronika a software pro
zpracování a vyhodnocení signálĤ a systém pro kompenzaci vlivu indexu lomu prostĜedí.
Konstrukce vlastního laserového zdroje vycházela z použitého laseru – Nd:YAG laseru se
zdvojnásobením optické frekvence. Výstup z laseru je dČlen na malou þást využitou ke
stabilizaci a vČtšina je vyvedena do kolimátoru s pĜíslušným poþtem stupĖĤ volnosti pro
justáž vyvázání do optického vlákna. Kyveta z borosilikátového skla je souþástí skĜínČ. Její
délka postaþí díky silným absorpþním þarám na této vlnové délce malá. Má 10 cm a je ve
skĜíni z prostorových dĤvodĤ umístČna rovnobČžnČ s laserem. Optická konfigurace je na obr.
1 a fotografie laseru na obr. 2
Z

D

CELL

Z
D

LASER
Z

K

Obr. 1: Optické schéma stabilizovaného laseru. D – fotodetektory, Z – zrcadla, K – kolimátor
do optického vlákna. ýárkovanČ je naznaþena alternativní dráha svazku pro víceprĤchodové
uspoĜádání.
Detekce absorpþních þar je realizována formou lineární absorpþní spektroskopie. Navržené
Ĝešení využívá techniku pomalého ladČní v okolí maxima absorpce s reverzací smČru ladČní v
okamžiku poklesu detekované absorpce.
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Obr. 2: Fotografie celého stabilizovaného laseru s optovláknovým výstupem.
Funkþnost základního uspoĜádání sestavy interferometrického mČĜicího systému byla
ovČĜována na sestavČ složené z þásti z komerþních optických komponentĤ. Sestavení
funkþního interferometru obsahujícího všechny základní prvky, vþetnČ stabilizovaného laseru,
optiky a elektroniky bylo mimo jiné motivováno úþastí spoluĜešitele – firmy Meopta - optika,
s.r.o. na veletrhu LASER 2013 v MnichovČ. Jedná se o velmi prestižní událost v oboru optiky
a laserové techniky a považovali jsme za žádoucí pĜipravovaný interferometrický systém na
výstavČ prezentovat ve stánku Meopta - optika, s.r.o. (obr. 3).

Obr. 3: Celkový pohled na prototyp

PodČkování
AutoĜi dČkují za podporu projektĤm RVO:68081731, a TAýR: TA02010711 a TE01020233,
EC a MŠMT (projekt þ. CZ.1.05/2.1.00/01.0017).
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THE FIRST BORANE LASER
Michael G.S. Londesborough
Institute of Inorganic Chemistry of the AS CR, v.v.i.,
250 68 Husinec-ěež,
Czech Republic
Obor: laser, laser materials, borane
Emission from electronically excited species forms the basis for an important class of light
sources, that of lasers. Most commercially available solution-processed laser materials are
based on conjugated carbon-based (organic) compounds. These materials have, however,
several significant limitations, including low solubility, low chemical- and photo-stability,
and uncompetitive prices. Here we report a novel and competitive alternative to these existing
laser materials that is based on the boron hydrides; inorganic cluster compounds with a rich
and diverse chemistry. We demonstrate1,2 that solutions of the borane anti-B18H22 show,
under pulsed excitation, blue laser emission at 406 nm with efficiency (ratio of output/ input
energies) of 9.5 % and a photostability superior to the commercial laser dye diphenylstilbene
(DPS) that has overlapping absorption and emission bands with anti- B18H22. This
demonstration opens the doors to a new class of laser materials based on a previously
untapped resource for laser technology – the boranes.

In addition, the seminar will mention how the photophysical
properties of the highly fluorescent boron hydride cluster
anti-B18H22, can be tuned by straight-forward chemical
substitution to produce, for example, 4,4’-(HS)2-anti-B18H20,
which facilitates intersystem crossing from excited singlet
states to a triplet manifold.3 This subsequently enhances
O2(1ǻg) singlet oxygen production from a quantum yield of
ĭǻ ~ 0.008 in anti-B18H22 to 0.59 in 4,4’-(HS)2-anti-B18H20.3

1

M. G. S. Londesborough, D. Hnyk, J. Bould, L. Serrano-Andres, V. Sauri, J. M. Oliva, P. Kubat, K.
Lang, Distinct Photophysics of the Isomers of B18H22 Explained, Inorg. Chem. 51, 1471-1479 (2012).
2
L. Cerdán, J. Braborec, I. Garcia-Moreno, A. Costela, M. G. S. Londesborough, A Borane Laser,
Nature Commun., submitted, (2014).
3
V. Sauri, J. M. Oliva, D/. Hnyk, J. Bould, J. Braborec, M. Merchán, I. Cisarova, P. Kubat, K. Lang,
and M.G.S. Londesborough, Inorg. Chem., 52, 9266-9274 (2013).
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ULTRAFAST PLASMAS AT WORK: FROM
POSTIONIZATION TO THZ WAVEMIXING
Dušan Lorenc1,3*, L. Haizer,1,2 M. Jerigova,1,3,4 M. Stupavska5
and D. Velic1,3,4
1

International Laser Centre, Ilkovicova 3, 84104 Bratislava, Slovak Republic
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science, Comenius University, Bratislava,
Slovak Republic
3
Ruprecht A. Institute of Technology, 81109 Bratislava, Slovak Republic
4
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava,
Slovak Republic
5
Department of Physical Electronics, Masaryk University, 61137 Brno, Czech Republic
2

*email: lorenc@ilc.sk
Obor: OPA pumped tunable source, ultrashort laser pulses
An overview is presented of the recent progress in the area of ultrafast filamentation and
corresponding applications achieved within the International Laser Centre.
The concept of multicolor THz generation in laser plasmas is briefly introduced along with
the first steps taken at the Photonics Institute Vienna that eventually led to the first successful
demonstration of incommensurate wave-mixing based THz source. The OPA pumped tunable
THz source delivers broadband ultrafast THz pulses with a spectral bandwidth exceeding
40 THz.
Second part of the talk focuses on the preionization and postionization experiments performed
using an amplified ultrafast laser system and a Secondary Ion Mass spectrometer. It is shown
that the yield of specific fragments in the mass spectra can be enhanced and/or suppressed
depending upon careful tuning of the experimental degrees of freedom.
Finally, a brief overview is given of the experimental work on laser filamentation in High
Pressure Gass Cell (HPGC) which seems to be a promising approach to spectral broadening
and recompression of high energy ultrafast pulses.
This research is sponsored by NATO's Public Diplomacy Division in the framework of
"Science for Peace," project Nr. SfP984698. Work of DL was in part co-sponsored by the Lise
Meitner Fellowship and the work of MS was supported by CEPLANT
CZ.1.05/2.1.00/03.0086.
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mail: mikel@
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2
Ob
bor: Optickéé vláknové senzory, lasserová interrferometrie, vláknová ooptika.
V ooddČlení Kooherenþní optiky
o
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ve vČtšinČ exxperimentĤ. V tČchto aaplikacích optických vláken
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ován k vývooji
sennzorĤ, kteréé bude možžné aplikovvat do již postavených
p
h staveb, m
mostĤ apod
d. Pro takovvý
pĜíppad vyvíjím
me konstruk
kci senzoruu, který bu
ude možné pĜipevnit nna stavbu zvenku a ve
v
kteerém bude možné
m
komp
penzovat zm
mČny teploty
y a tlaku, ktteré nesouvvisí se zmČn
nou mČĜenéhho
objjektu. Dalším
m typem seenzoru je naapĜ. senzor vibrací,
v
kdee využívámee zúžené op
ptické vláknno,
ve kterém je zapsána
z
vlák
knová Bragggova mĜížka. ZmČnu úhlu konce vvlákna s mĜíížkou lze paak
n
použíívat optickýý spektromeetr.
mČČĜit pouze opptickým mČČĜidlem výkkonu a není nutné

aa)

b)

O
Obrázek 1. Vlevo - Prrincipiální schéma tesstovacího mČĜení
m
systé
tému pro mČĜení
m
tvvarových zm
mČn kontejn
nmentu, vprravo - fotog
grafie z testo
ovacího mČČĜení systém
mu pro
m
mČĜení tvaroových zmČn kontejnmenntu.

O
Obrázek 2. Vlevo
V
- Prin
ncipiální schhéma testov
vacího systému pro mČĜĜení uhlový
ých zmČn,
vppravo - fotoografie mČĜĜícího systém
mu.
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O
Obrázek 3. MeĜené
M
senzory – a) vvlevo nahoĜee – dlouhý adiabatickýý taper – 6,2mm,
b)) vpravo naahoĜe – stĜed
dnČ dlouhý taper – 4,2mm, c) vlev
vo dole – veelmi krátký
ý taper
– 460μm, d) vpravo dolle – záznam
m protažení senzorĤ
s
na zkušební laavici, na mČČĜenou
laavici byla vyyvíjena síla 0–20 kN v krocích po 5 kN.
Ve spoluprácii s firmou NETWORK
N
KGROUP s.r.o. jsme vyvinuli Ĝídiicí systémy pro všechnny
vyvvíjené typy senzorĤ. Pro
P mČĜení ttvarových zmČn
z
kontejjnmentu jsm
me vyvinuli mj. optickký
speektrometr s optickým filtrem, který obssahuje dlou
uhodobou kompenzacci nelinearrit
pieezometru a teplotních
t
zmČn.
Naa obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny
u
priincipiální scchémata mČČĜení uvedenných typĤ senzorĤ
s
spolu
perimentĤ. Obrázky 3 a), b) a c) znázorĖĖují závislo
ost optickéhho
s footografiemi tČchto exp
výkkonu odražeeného od vláknové mĜíížky v závisslosti na ohn
nutí optickéého vlákna v osách x a y.
Jeddnotlivé závvislosti se lišší délkou zúúžení/taperu
u optického vlákna. Je zĜejmé, že pro
p mČĜení je
j
nejvhodnČjší zúžení optiického vlákkna v délcee 460 μm. Na obrázkku 3 d) jee pak þasovvá
závvislost délkyy senzorĤ pro
p mČĜení ddélky, kteráá byla mČĜen
na na testovvacím nosnííku, který byl
b
proohýbán silouu 0–20–0 kN
N v krocíchh po 5 kN.
Ob
blastizájm
muÀ ǣ
x  ±³âÀ
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UL
LTRAR
RYCHLÝ
Ý LASER
R INSIG
GHT DS
Maartin Mosser
MIIT s.r.o.
Kláánova 56, 147 00 Prahaa 4
Koontakt: 241 712
7 548, mo
oser@mit-laaser.cz , ww
ww.mit-laseer.cz
bor: Laseryy, fotonika a jemná m
mechanika
Ob
Lasser InSight DS byl ned
dávno pĜedsttaven ve vy
ylepšené verrzi InSight D
DS+, která kromČ jinéhho
dossahuje oprooti dosud prrodávanémuu laseru InSight DS vyššího
v
garaantovaného
o prĤmČrnéhho
výkkonu.
Spoleþþnost Spectrra-Physics ((divize New
wport) pĜedsstavila v rocce 2011 u pĜĜíležitosti 50.
z
sk
kuteþnČ revooluþní novin
nku - mimo
oĜádný ultraarychlý laseerový systém
výrroþí svého založení
InS
Sight™ DeeepSee™, ktterý stanoviil nové limiity pro hlou
ubku multiffotonového zobrazovánní.
Lasser InSight DS pĜinášíí témČĜ dvoj
ojnásobný ro
ozsah ladČn
ní vlnovýchh délek opro
oti stávajícím
ultrrarychlým systémĤm
s
a poskytujee tak snadn
ný pĜístup k dlouhým iinfraþerven
ným vlnovýým
déllkám pro nejhlubší
n
„in
n vivo“ zobbrazování, a to bezprecedentníchh 680 nm až 1300 nm
m.
Naavíc laser obbsahuje integ
grovaný DeeepSee™ modul
m
pro ko
ompenzaci ooptické disp
perze.
Plynuléé a velmi rychlé
r
pĜelaaćování vln
nových déleek, 100 fs ppulsy, nejvy
yšší špiþkovvý
mální - to jsou klíþovvé
výkkon v infraaþervené oblasti, kde je zobrazovací hloubka maxim
parrametry tohhoto systému
u. Laser InS
Sight DS+ má také výjjimeþnou sttabilitu v pozici svazkku,
jehho kvalitu a stabilitu výstupního
v
ož je ideáln
ní pro mikrroskopii. Firma Specttra
výkonu, co
Phyysics dokonnce nabízí druhý výsstupní paprsek, který doplĖuje hhlavní ladittelný, a je k
disppozici pro pokroþilé
p
zo
obrazovací ttechniky jak
ko napĜ. CA
ARS.
Ultraryychlý laser InSight D
DS+ lze vedle multifo
otonové miikroskopie použít i prro
þassovČ rozlišeenou fotolum
miniscenci, nelineární spektroskopii, THz zoobrazování þi metrologgii
pollovodiþĤ. Neþekané
N
paarametry m
má tento sysstém pĜedev
vším v dlouuhé infraþerrvené oblasti.
Gaarantovaný prĤmČrný
p
vý
ýkon svazku
ku vyšší než 500 mW na vlnové déélce 1300 nm
m, opakovaací
M
délkaa pulzĤ nepĜĜekraþuje 12
20 fs, stabilita 1 %, vellikost svazk
ku 1,2 mm, to
frekkvence 80 MHz,
všee jsou param
metry, kteréé umožĖují s pomocí mikroskopu
m
u zobrazováání živých tkání
t
do ješštČ
donnedávna neppĜedstavitellných hloubbek pĜi zaruþþené, dostatteþnČ silné ffluorescenci.

Svaalová tkáĖ zob
brazená pom
mocí metody C
CARS
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DIIAGNOS
STIKA MODOV
M
VÉ STRUKTUR
RY LASE
EROVÉHO
SV
VAZKU
Lib
bor MoĢk
ka, Bohu
umil Stokllasa, Jaro
oslav ěeh
háþek, Zd
denČk Hra
adil
146
kattedra optikyy, Univerzitaa Palackéhoo, 17. listopadu 12, 771
Ob
bor: Shack-HartmannĤv senzor je zaĜízení slo
ožené ze CC
CD kamery,, pĜed kterou
u je umístČnna
maatice mikroþþoþek. Na rozdíl od bČžných in
ntenzitních detektorĤ lze mČĜeníím na tom
mto
sennzoru získatt informaci o fázovýchh vlastnostech svČtla, tzn. v pĜípaadČ koherentního svČttla
rekkonstruovat vlnoploch
hu. V posleední dobČ dochází k širokémuu využití toho senzorru
v pprĤmyslu, napĜíklad
n
pĜĜi testováníí kvality optických sy
ystémĤ. ýinnnost senzo
oru je dobĜe
deffinovaná pro koheren
ntní svČtlo,, avšak prro prostoro
ovČ nekoheerentní svČČtlo klasickké
rekkonstrukþní algoritmy selhávají.
s
V pĜednášce bude prezeentován zpĤĤsob, jak po
omocí ShackkHaartmannova senzoru reekonstruovaat stav svČČtla, které je
j dáno neekoherentníí superpoziicí
T
zpĤĤsobem lzee napĜíklad
d popsat vvýstupní sttav þásteþnnČ
maalého poþtuu modĤ. Tímto
kohherentního svČtla
s
laseru
u.

ExpperimentálnnČ jsme ten
nto princip demonstrov
vali pĜi rek
konstrukci sstavu svČtlaa, které byylo
pĜippraveno nekkoherentní superpozicí
s
í dvou vorteexových mo
odĤ:
ȁܸସ  ܸିସ ܸۧۦସ  ܸିସ ȁ  ݇ȁܸܸۧۦ ȁ.
Jeddnotlivé moody jsme pĜipravili
p
nnezávisle pomocí
p
prostorového modulátoru
u a následnnČ
proomíchali na dČliþi svČtla.

Naa obrázku jee znázornČn
na reálná a imaginárn
ní þást koheerenþní mattice (popisu
ující takovééto
j
stavvy svČtla) pro stav ߩ௧௨ (nahoĜĜe) a jeho rekonstrukcci ߩ (dole)). Koherenþþní matice je
repprezentovánna v bázi vorrtexových m
modĤ.
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DE
EFORM
MOVATE
ELNÉ Z
ZRCADL
LO PRO VÝKON
NOVÉ
TE
ECHNO
OLOGIC
CKÉ LAS
SERY
Lib
bor MrĖaa
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR vv.v.i
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno – K
Královo Polee
mrnna@isibrnoo.cz, 731 462 192
Ob
bor: Výkonoové laserov
vé technologgie
1. Ú
Úvod
PĜiibližnČ 30 let domino
oval v oblassti strojíren
nských tech
hnologií CO
O2 laser. Vzhledem
V
k
ke
konnstrukci a uspoĜádání rezonátoruu poskytov
val tento laaser výstupn
pní svazek se smČsnýým
moodem, blížíccím se rozlo
ožením tzv. „top-hat“ nebo
n
„doughnut“. V soouþasné dob
bČ se zaþínaají
rozzšiĜovat pevvnolátkové lasery
l
s rezoonátorem vee formČ optiického vlákkna nebo ve formČ diskku.
Tytto lasery poskytují vý
ýstupní svazzek s Gausssovským prrofilem. Proo nČkteré technologickké
apllikace by však
v
bylo výhodné
v
míít rozložení energie vee svazku poodobné výšše uvedenýým
proofilĤm. V soouþasnosti existují
e
optiické elemen
nty umožĖujjící tzv. beaam reshapin
ng. Mají všaak
Ĝaddu omezení, hlavnČ z hlediska m
malé výkono
ové hustoty
y. Ideální by byla možžnost použiití
varriabilního optického
o
ellementu, um
možĖující nastavení
n
rozložení eneergie svazku
u pĜesnČ dle
d
apllikace.
Deformovaatelné zrcad
dlo
2. D
Naavrhované Ĝešení
Ĝ
využžívá tzv. m
membránovéé zrcadlo, vyznaþující
v
í se malou
u konstrukþní
hy. Pokud na zadní stranu zrccadla pĤsobbíme tlakovou chladiicí
tlouušĢkou odrrazné ploch
kappalinou, doojde k jeho
o vydutí. JJestliže naa zadní strranu zrcadlla pĤsobím
me protisiloou
reaalizovanou sadou táhel, mĤžeme v urþitém rozmezí mČnit
m
tvar zzrcadla od vydutého po
p
vyppuklé. Chladicí kapalin
na zajišĢuje dokonalé chlazení pov
vrchu zrcadlla. Princip je na obr. 1.

Obrr. 1. Princip funnkce deformova
atelného
zrcaadla

Obr..2 Konkávní asferický
a
tvar zrcadla potĜeebný pro tran
nsformaci svazzku
z Gaaussova do top-hat profilu

p
je možné vyttvoĜit potĜeb
bný asférický konkávnní tvar zrcaadla potĜebnný
Díkky tomuto principu
proo transformaaci svazku z Gaussova profilu do profilu
p
top-hat, viz obrr. 2.
Z konsstrukþního hlediska
h
je ssamozĜejmČČ nutné zajiistit tČsnost jednotlivýcch táhel prooti
K
j
je
úniiku chladicíí kapaliny, pohyb táheel je zajištČn šrouby s jemným stooupáním. Konstrukce
uveedena na obbrázku 3. Samotné zrccadlo je vyttvoĜeno ze standardníh
s
ho zrcadla pro
p výkonovvé
apllikace tloušĢĢky 10 mm
m, jehož zaddní strana by
yla frézovááním ztenþen
ena na tloušĢku 1 mm
ma
bylla v nČm vytvoĜena so
oustava šesstiúhelníkov
vých sloupccĤ se závite
tem pro uch
hycení táheel.
Vlaastní tČleso je tvoĜeno duralovým
m válcem, ve
v kterém je uloženo ddeformovattelné zrcadllo,
sadda o-kroužkkĤ tČsnící jednotlivá ttáhla a dutiiny pro jusstážní šroubby táhel. Dále
D
jsou zdde
otvvory pro pĜíívod a odvo
od tlakovéhoo chladícího média. Celek
C
je utČČsnČn þelní pĜírubou. PĜi
P
zkoouškách tlakkovým vzdu
uchem byla ovČĜena do
obrá tČsnost celého systtému.
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Obrr. 3 Konstrukce deformovatelnéého zrcadla

p
zrccadla probČhhlo pro tĜi rĤ
Ĥzná nastav
vení justážníích šroubĤ pomocí
p
MČČĜení tvaru povrchu
preecizního 3D
D skeneru. Výsledky
V
jsoou na obrázk
ku 4.

r=14406 mm

r=1195
5 mm

r=977 mm
m

Obrr. 4 Výsledky mČĜení
m
povrchu zrcadla
z
3D skeenerem, výsledky
ky jsou vertikáln
nČ invertovány. Aproximované rádiusy kĜivostti

mocí nízkov
výkonovéhoo laseru, kteerý mČl
Potté bylo defoormovatelnéé zrcadlo tesstováno pom
Gau
aussĤv profil. Výsledný
ý profil po oodrazu od zrrcadla pro dvČ
d rĤzná naastavení justážních
šrooubĤ je na obbrázku 5.

vstupnní svazek

nnastavení I – zúžený
z
profil

nasttavení II – blízké top-hat

Obrr. 5 PĜíklady traansformace sva
azku pomocí vyrrobeného deforrmovatelného zrrcadla

ZávČr
3. Z
Bylo navrženoo deformovaatelné zrcaddlo pro transsformaci profilu výkonnového laserrového
ní prokázalaa, že ho lze použít pro transformacci
svaazku v multikilowatovéé oblasti. Prrvotní mČĜen
Gau
aussovskéhoo svazku na profil blízkký top-hat.
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x Smluvnní výzkum v oblasti lasserového sv
vaĜování a dČlení
d
materriálĤ
x MČĜení spektrální absorpce (vvrstvy pro solární
s
absorbéry)
ho zrcadla v laserových
h technolog
giích
x Využittí adaptivníh
x Diagnoostika lasero
ového svaĜoovacího procesu
dČkování: Toto pracovvištČ vznikloo za podporry Evropskéé komise a M
MŠMT ýeskké republikyy
Pod
(prrojekt. þ. CZ
Z.1.05/2.1.00/01.0017) a NPU I (L
LO1212)
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M
METODA
A VYHO
ODNOCE
ENÍ INT
TERFER
RENýNÍÍHO POL
LE PěI
M
MċěENÍ TVARU
U OPTIC
CKÝCH
H PLOCH
H S VYU
UŽITÍM
M
KO
ORELA
ACE
JiĜĜí Novák, Pavel No
ovák, Petrr Pokorný
ý, Antonín
n Mikš
ýV
VUT v Prazee, Fakulta sttavební, kattedra fyziky
y
Tháákurova 7, 166 29 Praaha 6, tel.2224357918, e-mail:
e
novaakji@fsv.cvvut.cz,
WW
WW: http:///departmentts.fsv.cvut.ccz/aog/
Ob
bor: optickáá metrologiee, interferom
metrie
 ÀÀ
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ST
TANICE
E PRO LIDT
L
TE
ESTY OP
PTICKÝ
ÝCH KO
OMPONE
ENTģ
Pě
ěI KRYOGENN
NÍCH TE
EPLOTÁ
ÁCH
Jin
ndĜich Ou
ulehla
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR vv.v.i.
Kráálovopolskáá 147, 612 64,
6 Brno, ouulehla@isib
brno.cz
Ob
bor: Optika tenkých vrstev
Naa Ústavu pĜístrojové tecchniky jsmee se zaþali zaabývat pĜípravou vrstevv, které mohou být
mponentech ve vysokov
výkonových
h laserovýchh zaĜízeních
h.
pouužity na opttických kom
V ttakovýchto zaĜízeních jsou
j
instalo vány diodam
mi þerpané pevnolátkoové pulsní laasery
(DP
PSSL) vyžaadující použžití rĤzných optických komponentĤ
k
Ĥ schopných
ch odolat po
omČrnČ
vyssokým hodnnotám plošn
né hustoty eenergie. PĜi provozu tak
kovýchto las
aserĤ vznikáá velké
mnnožství odpaadního teplaa a je tedy nnutné použítt kryogenní chlazení. C
Cílem naší snahy je
zkoompletovánní experimen
ntální sestavvy schopné testovat rĤzzné typy vzoorkĤ jak za pokojové,
takk za kryogennní teploty.

Proo tyto úþely je v souþassné dobČ koompletovánaa experimen
ntální sestavva s vakuovou komorouu,
uvnnitĜ které je umístČn tesstovaný vzoorek a je tak
k chránČn pĜĜed kontamiinací. Jako zdroj
z
laseerového záĜĜení používááme Nd:YA
AG laser o vlnové
v
délcee 1064nm a maximálníí energii
v ppulsu cca 6550mJ.
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Tytto experimeenty jsou do
oplĖkem k nnaší hlavní þinnosti,
þ
jíž jsou návrhh a výroba op
ptických
filttrĤ pomocí vakuového
v
napaĜování interferenþþních vrstev. Jsme schoopni depono
ovat rĤzné
maateriály v záávislosti na aplikaci.
a
NeejbČžnČjší kombinací
k
jee TiO2/SiO2 , dále použžíváme
nappĜíklad Ta2O5, Al2O3, HfO
H 2 a jiné.. Aplikacem
mi jsou interferenþní filttry pro viditelnou,
blízzkou UV a blízkou
b
IR oblast svČteelného spek
ktra. Jako pĜĜíklady nám
mi navrstvených filtrĤ lzze
uvéést antirefleexní vrstvy, barevné (diichroické) filtry,
f
hradíccí a pásmovvé filtry, dČliþe svČtla,
teppelné filtry, polarizátory
p
y, nepolarizzující dČliþee, apod.
Dissponujeme zcela
z
novou
u napaĜovaccí aparaturou
u od firmy Leybold
L
Opptics, která znaþnČ
z
rozzšíĜila naše stávající
s
výrobní možnnosti. Aparaatura je vybaavena dvČm
ma elektrono
ovými dČly a
dálle pak iontovým zdrojeem pro Plasm
ma Ion Assiisted Depossition. Díkyy této techno
ologii jsme
schhopni deponnovat napĜík
klad zrcadlaa s Ĝízenou dispersí,
d
mo
onochromatiické filtry nebo
n
hradícíí
filttry s velmi ostrou
o
hrano
ou.

PoddČkování:
Tennto výzkum
m je podporo
ován projekt
ktem Aplikaþní a vývojo
ové laboratooĜe pokroþiilých
mikkrotechnoloogií a nanoteechnologií ((ALISI), reg
g. þíslo: CZ
Z.1.05/2.1.000/01.0017. Autor dále
dČkkuje za podpporu projek
ktĤm TA ýR
R: TE01020
0233 a TA02
2010711

z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x
x
x

Návrhyy systémĤ in
nterferenþnních vrstev
Depoziice na rĤznéé substráty ddle aplikacee
Testy vrstev na LIDT
L
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VL
LÁKNO
OVÉ OPT
TICKÉ S
SOUýÁ
ÁSTKY PRO
P
VL
LÁKNOV
VÉ
LA
ASERY V „EYE
E-SAFE““ SPEKT
TRÁLNÍÍ OBLA
ASTI V OKOLÍ
O
2M
MIKRO
OMETRģ
ģ
Paavel Peterrka,1 Paveel Honzátk
ko,1 Ivan Kašík,1 Filip
F
Todoorov,1
Paavel Koška,1 OndĜeej Podrazzký1 a Micchael Písa
aĜík2
1

Ússtav fotonikky a elektron
niky AV ýR
R, v.v.i., Ch
haberská 57, 18251 Praaha 8 – Kob
bylisy
tel:: 266 773 5227
e-m
mail: peterkaa@ufe.cz
ww
ww.ufe.cz
2

SQ
QS Vláknovvá optika, a.. s., Komen ského 304, 509 01 Nov
vá Paka
ww
ww.SQS-fibber.cz
bor: vláknovvé lasery, optická vlákn
kna
Ob
Vlááknové laseery pracujícíí ve spektráální oblasti v okolí 2 miikrometrĤ jssou atraktiv
vním zdrojem
záĜĜení pro zppracování materiálĤ (zejména plastĤ),
p
systémy LID
DAR pro monitorová
m
ání
zneeþištČní ovzduší, þerp
pání pevnoolátkových laserĤ (aĢ už krystaalĤ dopovan
ných úprvkky
vzáácných zem
min nebo holmiem
m dopovaný
ých vláken), spektrroskopii a generováání
širookopásmovýých zdrojĤ záĜení zasaahujícím až do stĜední infraþervenné (mid-infrrared) oblasti.
Naa vlnových délkách
d
v okolí
o
2 mikkrometrĤ do
ochází k poškození sítnnice lidskéh
ho oka až pĜi
p
vícce než o þtyĜi
þ
Ĝády vyšších inttenzit záĜen
ní než je tomu u nyyní bČžnČ používanýcch
vlááknových laserĤ v okolíí 1 mikromeetru, jedná se
s o tzv. „ey
ye-safe“ speektrální oblast.
V našeem pĜíspČvk
ku popíšem
me návrh, výrobu
v
a ch
harakterizacci vláknových optickýcch
souuþástek typpu vlnový multiplexer
m
r (1,6/2 miikrometry), a širokopáásmový vazzební þlen a
odbboþnice naa vlnové délce 2 m
mikrometry
y. Ukážemee jejich vvyužití pro
o kompakttní
"m
monolitické" thuliem do
opované vlááknové laserry. Dále ukážeme pĜíprravu vlákno
ových mĜížeek
s ddlouhou perriodou a slu
uþovaþĤ þerrpání a sign
nálu a jejich
h aplikaci vve vláknový
ých laserecch.
Výýzkum byl podpoĜen Ministerstvvem prĤmy
yslu a obch
hodu ýR v rámci pro
ogramu TIP,
proojektem þ. FR-TI4/734.
F
.
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Pě
ěELADIITELNÁ
Á LASER
ROVÁ DIODA
D
NA
N VLN
NOVÉ DÉLCE
D
6333NM PR
RO PěE
ESNÁ M
MċěENÍ DÉLKY
Y A SPEK
KTROS
SKOPII
Miinh Tuan Pham, BĜetislav
B
M
Mikel, Jan
n Hrabina
a, Josef L
Lazar a OndĜej ýíp
p
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i., Koherenþní optik
ka
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno, 5441514253, tu
uan@isibrno.cz, www..isibrno.cz
Ob
bor: Polovoodiþové lasery
Pollovodiþové lasery si našly
n
pevnéé místo v ĜadČ
Ĝ
oborĤ lidské þinnnosti zejmééna díky svvé
minniaturní vellikosti, nízk
ké cenČ a vvysoké energetické úþþinnosti. Naalezneme jee jako zdrooje
kohherentního záĜení ve fotonických
f
h sítích, slou
uží pro diag
gnostiku a terapii v medicínČ,
m
jsoou
bČžžné v pomĤĤckách pro stavebnicttví pro vyttyþování bu
udov þi staanovení jejiich rozmČrrĤ.
Souuþasné mettody pro nejpĜesnČjší
n
í mČĜení délek
d
v prĤm
myslové prraxi využív
vají princippy
laseerové interrferometrie, které jsouu založeny na laserecch pracujícíích ve vidiitelné oblassti
speektra. Je-li laserový svaazek viditelnný pouhým okem, pro obsluhu odm
dmČĜovacího
o systému jdde
o vvelkou výhhodu, neboĢĢ v takovém
m pĜípadČ lze provést justáž opptické sousttavy snadnno.
Traadiþním laserem pro ty
yto úþely jee již mnoho
o desetiletí plynový
p
lasser HeNe, který
k
je znáám
proo svoji vyniikající koheerenþní délkku. V minu
ulosti proto byla proveedena Ĝada experimenntĤ
s nahrazením tohoto laseeru za typ ppolovodiþov
vý. Nevýho
odou klasickkých, bČžnČČ dostupnýcch
ovodiþovýcch laserĤ s Fabryovým
m-Perotovým
m rezonátorrem, je všaak
hraanovČ emituujících polo
jejiich nízká kooherenþní délka.
d
Snahoou výrobcĤ bylo proto opatĜit aktivvní prostĜed
dí polovodiþþe
passivním selekktivním prv
vkem, kterýý zvýší jakost vlastního
o rezonátoruu a zároveĖ omezí vznnik
jehho vyšších podélných
p
modĤ,
m
viz. O
Obr. 1.
R
Electrode
p-type InP
InGaAsP (Active Laye
er)
InP
InGaAsP
(Passive Wa
aveguide)
n-type InP (S
Substrate)
Electrode

O
Obr. 1. PĜíkklad strukturry polovodi þového laseeru typu DB
BR (Distribuuted Bragg Reflector):
akktivní vrstvaa je opatĜenaa dodateþnýým vlnovod
dem – pasivn
ní mĜížkou vvytvoĜenou
u v substrátuu.
R se používá pro polovvodiþové lassery v blízkéé infraþerveené oblasti. Se zkracujíící
Strruktura DBR
se vvlnovou déllkou je vytv
voĜení DBR
R struktury þím
þ dál obtížnČjší, nebooĢ perioda pasivní
p
mĜíížky se takttéž zkracujee. S rozvojem
m specializo
ovaných po
ostupĤ pĜi výýrobČ lasero
ových diod
všaak tento problém vyĜešiila firma Eaagleyard Ph
hotonics, SR
RN, která pĜe
Ĝedstavila v roce 2013
sérrii DBR diodd EYP-DBR
R-0633 praccujících na vlnové
v
délcce 633 nm.
mČĜili na chharakterizacci základnícch parametr
trĤ tohoto typu
t
laserovvé
V nnaší práci jsme se zam
dioody. Naším cílem bylo
o vyhodnotiit možnost použití
p
této
o diody pro rozvoj metod pĜesnéhho
mČČĜení délek a pro laserrovou spekttroskopii see superþistý
ými absorpþþními plyny. Otestovaali
jsm
me zmínČnoou laserov
vou diodu zapouzdĜen
nou v prov
vedení „buutterfly“ vy
yvázanou do
d
jeddnomodovéhho optickéh
ho vlákna a dále diodu v pouzdĜe TO-3,
T
kteráá má optický
ý výstup pĜes
frontální oknoo do volnéh
ho prostoruu. V obou pĜípadech jsou diodyy vybaveny Peltierovýým
dlem pro snnadnou kon
ntrolu teplotty polovodiiþe a dále monitorova
m
ací
þláánkem a tepplotním þid
nerovaného záĜení. ObbČ verze laserové dioddy
fotoodiodou, prro prĤbČžnéé mČĜení inntenzity gen
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jsm
me opatĜili nezbytnou elektronikkou, tj. nízk
košumovým
m zdrojem konstantníh
ho proudu a
diggitálním term
mostatem, viz
v Obr. 2.

Obr. 2. Poohled na zab
budované laaserové diod
dy EYP-DB
BR-0633: vleevo verze v pouzdĜe
„buutterfly“ s vyvázáním
v
do
d vlákna, vvpravo v pouzdĜe TO-3
3 vþetnČ nezzbytné kolim
maþní optikky.

O
Obr. 3. Tepplotní závislost vlnové ddélky: vlevo
o dioda v po
ouzdru „buttterfly“, vprravo TO-3.
l
dioody jsme prrovedli mČĜení teplotníí závislosti vlnové délkky
Proo obČ verze testované laserové
(Obbr. 3), mČĜeení závislossti vlnové ddélky na injjekþním pro
oudu a mČĜĜení krátkod
dobé stabiliity
opttické frekvvence. Pro požadovanná mČĜení jsme pou
užili vlnom
mČr HighFiinesse jehoož
frekkvenþní rozzlišení je 10
00 kHz. Pro teplotní rozzsah od 6°C
C do 24°C (118°C rozdíll) jsme zjistiili
pĜeeladČní vlnoové délky o 0,86 nm, což odpovídá zmČnČ o 650 GHzz optické frrekvence. PĜi
P
tepplotČ þipu 15°C
1
a injekþním prouudu 145 mA
A jsme zjisstili vlnovoou délku 63
33,6 nm. Prro
zm
mČnu injekþnního proudu
u o 28 mA j sme zjistili zmČnu vlnové délky o 0,077 nm (57 GHz). Je
J
teddy zĜejmé, že tento ty
yp laserovéé diody je z hlediska zmČny injjekþního prroudu citlivvý
výrraznČ ménČ než bČžné diody bez m
mĜížkové sttruktury. Pro þasový innterval 160 s jsme zjistili
stabbilitu generrované opticcké frekvennce pod 100
0 kHz, což dává pĜedppoklad k mo
ožné aplikaaci
tČchto diod pro metody pĜesného m
mČĜení délk
ky. Pilotním
m experimeentem jsmee také ovČĜiili
pþní spektrooskopie v parách
p
þistéého molekuulárního jód
du, kdy jsm
me
moožnost laserrové absorp
pozzorovali silnné absorpþn
ní þáry pĜi ppĜelaćování laserových diod v pásm
mu 633 nm.
y projektĤ GA ýR þ. GAP102/10
G
0/1813 a EU
URAMET IND58-6Do
I
oF
Prááce vznikla za podpory
aM
MŠMT CZ.11.05/2.1.00//01.0017 a L
LO1212.
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x â±±³âÀ±
± Àõ
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RA
AMAN TWEEZ
T
ZERS IN
N MICRO
OFLUID
DIC SYS
STEM FO
OR
AU
UTOMA
ATIC AN
NALYSIIS AND SORTIN
NG OF L
LIVING
G CELLS
S
Zd
denČk Piláát
Czeech Academ
my of Sciences
Insstitute of Sciientific Insttruments
Grooup of Optiical Microm
manipulationn Techniquees OMITEC
C
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno, Czzech Republlic
pilaat@isibrno..cz
Ob
bor: Laser trrapping, speectroscopy, biophysicss, microfluid
dics
Wee have devised an auto
omatic analyytical and so
orting systeem combinin
ing optical trapping
t
with
Ram
man spectrooscopy in microfluidic
m
environmen
nt, togetherr with compputerized reaal time imagge
anaalysis, specttra processiing and mi cromanipullation. This device serrves to iden
ntify and soort
bioological objeects, such as
a living cellls of variou
us prokaryotic and eukkaryotic organisms baseed
on their Ramaan spectral properties.
p
T
This approaach allowed
d us to colleect information about thhe
cheemical compposition of the objects,, such as the presence and compossition of lip
pids, proteinns,
or nucleic aciids without using artifficial chemical probes such as flluorescent markers.
m
Thhe
o
analy
ysis and maanipulation allowed
a
us to
nonn-destructivve and non-ccontact natuure of this optical
sepparate indivvidual living cells of our interesst in a sterrile environnment and provided thhe
posssibility to cultivate
c
thee selected ceells for furtther experim
ments. The sspecial micrrofluidic chhip
usees gravity too move the cells acros s the sortin
ng area. Ourr system usees dedicated
d software to
achhieve fully automated spectral annalysis and sorting. Th
he devised system is a robust annd
uniiversal platfform for non
n-contact soorting of microobjects based on thheir chemical propertiees.
It ccould find itts use in maany medicall, biotechnological, and
d biological application
ns.
Thee authors accknowledgee the supporrt from the Technology
T
y Agency off the Czech Republic
Czeech Sciencee Foundation (TA030100642), Min
nistry of Edu
ucation, Youuth and Spo
orts of the
Czeech Republic (LO1212
2, LD14069 ) together with
w the Eurropean Com
mmission (A
ALISI No.
CZ
Z.1.05/2.1.000/01.0017), Grant Agenncy of the Czech
C
Repu
ublic (GAP2205/11/1687
7), and
Czeech Academ
my of Science (RVO:688081731).
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x
x

nipulations
Opticaal microman
Microffluidics and
d optofluidiccs
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AN
NALÝZA OPTIICKÉHO
O DVOU
U-ZRCA
ADLOVÉ
ÉHO SK
KENERU
U
Sý
ýOýKO
OU PRO
OMċNNÉ
É OHNISKOVÉ
É VZDÁL
LENOST
TI
Peetr Pokorn
ný, JiĜí Novák,
N
Pavvel Novák
k, Antonín
n Mikš
ýV
VUT v Prazee, Fakulta sttavební, kattedra fyziky
y
Tháákurova 7, 166 29 Praaha 6, tel.2224357913, e-mail:
e
petr.pokorny@ffsv.cvut.cz
WW
WW: departtments.fsv.ccvut.cz/aog
Ob
bor: laserovvé skenován
ní, aktivní opptické prvky
y
Opptické skeneery jsou zaĜíízení pro beezkontaktní, velmi rych
hlé a pĜesné urþení prosstorových
parrametrĤ zkooumaných prvkĤ nebo k provádČníí specifických operací v zadaném bodČ
b
trojjrozmČrnéhho prostoru. BČhem possledních let se velmi rychle rozvíjíí þást optiky
y využívajíccí
þoþþky s promČČnnou ohnisskovou vzdááleností, kteeré v systém
mech optickýých skenerĤ
Ĥ nachází
znaaþné uplatnČČní. Oblasti aplikací 3D
D skenerĤ mĤžeme
m
chaarakterizovaat jako a) zaamČĜování,
proovČĜování neebo kontrollu stávajícícch prvkĤ (naapĜ. stavebn
nictví, výstuupní kontrolla kvality
nebbo reverzní inženýrství), b) projekkþní technologie (divadla, videomaapping, atp.) nebo
c) llaserové tecchnologie vee výrobČ (Ĝeezání, svaĜo
ování, gravírrování, povrrchové zušllechĢování,
apood.). Optickké soustavy tČchto skennerĤ jsou ko
onstruovány
y rĤznými zppĤsoby, nap
pĜ. jednozrccadlové, dvoou-zrcadlov
vé, polygonáální, akustoo
optické neb
bo elektroopptické systém
my.
V našší studii se zzabýváme dvoud
zrcad
dlovým opticckým systémem
skeneeru. Uvažujm
me situaci znázornČnou
z
u
na ob
br. 1. Vstuppní záĜení je optickou
soustavou K trannsformován
no na svazekk
rovno
obČžných paaprskĤ, kterrý dále
proch
hází þoþkouu L s promČn
nnou
obrazzovou ohnisskovou vzdááleností fү.
Díky tomu je adaaptivnČ fokusován,
a dálee vstupuje ddo systému dvou zrcadeel
Z1 a Z2. Po odrazzech od tČch
hto zrcadel,,
Obrr. 1 Schéma dvou-zrcadlo
ového skenerru
které jsou natáþeeny ve smČrrech
definovaných stáálými osami rotací, je
papprsek odklánnČn a pokraaþuje prostoorem do bod
du P v detek
kþní rovinČ. Osazená þo
oþka L
fokkusuje svazeek do tohoto
o bodu, a teedy vytváĜí v dané pozici místo s m
maximální in
ntenzitou
záĜĜení. Toho lzze využít naapĜíklad pĜi velmi pĜesn
ném vedeníí ĜezĤ ve výýrobČ, kde se laserové
technologie upplatĖují. PĜeedpokládejm
me dále, že osazená
o
þoþþka L bude pplankonvex
xní, kde
kové vzdálen
enosti a zadn
ní plocha
pĜeední sférickáá plocha mČČní svĤj tvarr v závislosti na ohnisk
svoou polohu nemČní
n
a úpllnČ tak definnuje konfig
guraci optick
kého systém
mu.
Jeliikož je v naaprosté vČtšiinČ praktickkých aplikaccí využíváno laseru, buude dopadov
vá výška naa
pĜeední plochu þoþky L naatolik malá, že se v bod
dČ P paprsko
ové aberacee prakticky neprojeví.
n
Potté lze bez újjmy na obeccnosti pĜejítt k paraxiáln
nímu modellu zobrazenní tohoto sysstému.
Z vvýše uvedenných pĜedpo
okladĤ mĤžeeme pomoccí vektorovéého poþtu a znalostí geo
ometrické
opttiky odvoditt obecné vztahy pro traasování paprrskĤ libovolných konfiigurací optických
sysstémĤ a pro zadané nato
oþení zrcaddel a danou vzdálenost
v
detekþní
d
rovviny urþit polohu
p
boduu
P. T
Tyto formulace lze potté pĜevést naa inverzní problém,
p
ted
dy známe-lii polohu dan
ného bodu,
urþþíme úhly naatoþení zrcaadel a potĜebbnou ohnisk
kovou vzdáálenost takovvou, aby fokusovaná
stoppa svazku byla
b pĜesnČ,, s požadovaanou toleran
ncí, v požad
dované poziici. Schémaa primární a
invverzní úlohyy je názornČČ ukázáno naa obr. 2.
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Obr. 2 Scchéma primární a inverzní úloha

Naa obr. 3 je zoobrazen ilusstraþní pĜíkl
klad nČkterých výsledkĤ
Ĥ analýzy. JJedná se o primární
p
p zadané úhly natoþeení zrcadel a prostorové parametryy skeneru a detekþní
prooblém, kdy pro
rovviny jsou urþeny polohy
y jednotlivýých stop prĤ
ĤseþíkĤ paprrskĤ s detekkþní rovinou
u a potĜebnéé
ohnniskové vzddálenosti þoþky takové,, aby byl sv
vazek v tČchto bodech ffokusován.
a))

b)

Obrr. 3 a) Stopy svazku
s
v deteekþní rovinČ a b) odpovída
ající ohniskovvé vzdálenosti

Prááce byla vyppracována v rámci Ĝešeení grantu GA
G ýR 13-31765S a graantu
SG
GS14/110/OH
HK1/2T/11.
Reference:
ý, "3D opticcké skenery," Jemná meechanika a ooptika, þ. 5, 137-141
[1] A. Mikš a P. Pokorný
(20012).
[2] P. Pokornýý, "One-mirrror and twoo-mirror thrree-dimensiional opticaal scanners—
—position
andd accuracy of
o laser beam
m spot," Apppl. Opt. 53
3, 2730- (2014).
[3] A. Mikš, J.
J Novák, an
nd P. Novákk, "Generaliized refractiive tunable--focus lens and its
0).
imaaging charaacteristics," Opt. Expresss 18, 9034-9047 (2010
[4] A. Mikš, J.
J Novák an
nd P. Novákk, "Algebraic and numeerical analyssis of imaging properties
dic membraane lenses with
w parabollic surfaces,," Appl. Opt. 52, 2136-of tthin tunablee-focus fluid
21444 (2013).
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NÁ
ÁSOBEN
NÍ OPAKOVAC
CÍ FREK
KVENCE
E ERBIU
UM
DO
OPOVA
ANÉHO VLÁKN
V
NOVÉHO
O PULZ
ZNÍHO L
LASERU
U
Raadek Šmíd
d, Lenka Pravdováá, Adam Lešundák
L
k a OndĜeej ýíp
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i., Králo
ovopolská 147, 61241 B
Brno, ýeskáá Republikaa
em
mail: smid@isibrno.cz
Ob
bor: MČĜeníí a metrolog
gie, FabryĤvv-PerotĤv reezonátor, op
ptické hĜebeeny, pulzní lasery,
inteerferometriee

Obrrázek 1. Schémaa experimentáln
ní sestavy s erbiiem dopovaným
m optickým hĜebenem: l1 je vsttupní þocka, M1
M a M2 jsou
zrcaadla filtrovacíhoo rezonátoru, lo þoþka pĜed rycchlým fotodetek
ktorem, PZT je keramická trubbice z piezomateeriálu pro
konttrolu délky rezoonátoru, M je dČČliþ svazku, PD
D fotodetoktor, PC
P je osobní po
oþítaþ.

Poddstatou optického hĜeb
bene je fs ppulzní laserr, který vyttváĜí spektrrum pĜesnýcch frekvenccí,
jejiichž optickoou frekvenci lze vyjádĜĜit [1]:

Q

f0  i  fr ,

kdee f0 je ofsetoová a fr je op
pakovací freekvence optického hĜebene. Pevnoolátkové lassery dosahuují
opaakovacích frekvencí
f
v Ĝádu
Ĝ
1 GHzz, ale mají velkou
v
nároþþnost na þisstotu a nastaavení zrcadeel
a jssou citlivé na
n otĜesy. Vláknové
V
lassery naopak
k disponují mechanicko
m
ou robustností a díky
vlááknovému reezonátoru nejsou
n
citlivvé na okolní neþistoty. Jejich
J
opakoovací frekvence ovšem
m
dossahují obvykle ĜádovČ 100 MHz. V mnoha ap
plikacích, jaakými jsou nnapĜíklad zeemČmČĜþstvví
þi sspektroskoppie, je vhodn
né mít opakkovací frekv
venci laseru co nejvyššíí, pĜi souþassném
zacchovaní kohherence pĤv
vodního zdrooje. Toho lzze dosáhnou
ut použitím externího optického
o
rezzonátoru.
Naavrhli jsmee a experrimentálnČ ovČĜili sestavu s Erbiem ddopovaným vláknovýým
m optickým
m hĜebenem
m na bázi fs laseru s opakovaccí frekvenccí 250 MH
Hz
stabbilizovaným
a centrální vlnnovou délko
ou 1560 nm
m. Cílem našší práce byllo násobeníí opakovací frekvence fs
laseeru na hodnnotu 1 GHz pomocí extterního Fabrryova-Perottova rezonáátoru.
Zrccadla rezonnátoru jsme navrhli a v oddČlení speciálních technologiií ÚPT násllednČ opatĜiili
vrsstvami stĜíbbra nanesen
nými na suubstráty z kĜemenného
k
o skla. Výhhoda použiití stĜíbrnýcch
zrccadel tkví ve
v velmi níízké disperzzi s vlnovo
ou délkou, která
k
je naaopak pĜítom
mná u bČžnnČ
pouužívaných zrcadel
z
z dielektrickéhho materiállu. Limitujícím faktoreem je však
k propustnoost
kovvové vrstvyy. TloušĢkaa stĜíbrnýchh vrstev naanesených na
n kĜemennné substráty
y je (40,2+
+/0,99) nm. Tomuu odpovídá i teoretickáá hodnota prropustnosti zrcadel 3,5--4% [2], kteerá umožĖuuje
prĤĤchod pĜes první zrcaadlo do rezzonátoru. Odrazivost
O
stĜíbrných
s
vvrstev na vlnové
v
délcce
odppovídající centrální
c
vln
nové délce 1560 nm jee tedy 98,4%
%, což odpoovídá teorettické hodnootČ
fineesy rezonátoru:
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Výýstup vláknoového fs laseru je z F
FC/APC vláákna (viz ob
br. 1). Tentto výstup jee navázán do
d
kollimátoru s þoþkou
þ
o oh
hniskové vzzdálenoti 8 mm
m a vytvááĜí svazek, kkterý nejvo
odnČji splĖuuje
chaarakteristikyy rezonátoru
u pro difrakkci Gaussov
va svazku respektující
r
í vlastní pod
délný TEM
M00
móód rezonátorru. Svazek nejdĜíve
n
vsttupuje do ro
oviného zrccadla s prĤm
mČrem svazzku w0=0.3994
mm
m a ve vzdáálenosti L=1
150 mm doppadá na zrcadlo o kĜivo
osti 800 mm
m s prĤmČreem w1=0.4337
mm
m [3].
Pokkud je splnČČna podmínka:
FSR

x  fr

rezzonátor proppouští jen 1/x módĤ. V našem pĜíípadČ se jed
dná o ¼ móódĤ. Délka rezonátoru
r
j
je
konntrolována pomocí zamknutí
z
nna prošlý mód na fotodetekttoru pomocí derivaþní
speektroskopickké techniky
y. Výstup s rezonátoru
u je rozdČleen na dva ssvazky, z nichž jeden je
snímán na rycchlém fotodetektoru. D
Detekovanéé frekvencee jsou patrnné na Obr. 2. Vlevo je
m rf spektra optického hhĜebene pĜeed filtrací, kde
k pozorujjeme pĤvod
dní opakovaací
pattrný záznam
frekkvenci 2500 MHz a její vyšší hharmonické.. V druhém
m pĜípadČ pozorujemee filtrovanoou
frekkvenci 1 GH
Hz po uzam
mknutí délkyy rezonátoru
u na prošlý mód rezonáátoru.
ProostĜednictvím
m spektrállního mČĜeení signálu na rychléém fotodeteektoru bylo prokázánno
filttrování móddĤ pomocí externího
e
rezzonátoru a tedy
t
zvyšov
vání opakovvací pulzníh
ho fs laseru.

Obrrázek 2. Záznam
m spekter získan
ných na fotodekktoru pĜi zamþeení délky Fabry--Perotova rezonnátoru z rychléh
ho fotodetektorru
u. Vlevo: originnální spektrum optického
o
hĜebeene, vpravo: sppektrum hĜebenee filtrované
a vyysokofrekvenþnního analyzátoru
pom
mocí rezonátoruu.

Tatto práce byla
b
vytvo
oĜena na základČ podpory graantu GAý
ýR GPP102
2/12/P962 a
GA
AP102/10/18813. AutoĜii práce také dČkují institucionální podpoĜe RV
VO:68081731 a podpoĜe
MŠ
ŠMT LO1212.
[1] S. T. Cunddiff, J. Ye, and
a J. L. Haall, “Opticaal frequency
y synthesis oon mode-lo
ocked laserss,”
2, pp. 3749––3751, (200
01).
Revv. Sci. Instrrum., vol. 72
[2] http://refraactiveindex.info/
O Soc. Am
m.
[3] J. R. Lawaall, “Fabry--Perot metroology for displacements up to 50 mm”, J. Opt.
A, vol. 22 (20005).
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x â±±³âÀ±
± ÀÀ õ
x  ý
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IN
NTERFE
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Ý ODMċ
ċěOVA
ACÍ SYS
STÉM
PR
RO ELE
EKTRON
NOVÝ L
LITOGR
RAF
Šim
mon ěeĜu
ucha, Marrtin Šarb ort, Joseff Lazar, OndĜej
O
ýííp
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AVýR, vv. v. i,
Kráálovopolskáá 147 Brno 612 64, tel.: +420 541 514 127, e--mail: res@
@isibrno.cz,
ww
ww.isibrno.ccz
Ob
bor: Kohereenþní optikaa – Interferoometrie, Nan
nometrologie

z
rozsááhlých strukktur pomocí elektronového litograffu je do velk
ké míry
Spoolehlivost zápisu
závvislá na pĜessném Ĝízení polohy possuvného sto
olku se substrátem. Typpicky je pro tuto úlohu
vyuužíváno opttického odm
mČĜování poomocí lasero
ových interfferometrĤ, kkteré poskyttuje
požžadovanou úroveĖ
ú
pĜessnosti. Této pĜesnosti dosahuje
d
za cenu využittí složité op
ptické
sesstavy, která díky nárokĤ
Ĥm na pĜesnnost a robusstnost v dĤsledku pĜedsstavuje netriiviální
navvýšení cenyy elektronov
vého litograffu jako výslledného pro
oduktu.
V rrámci spoluupráce jsme se zamČĜili na návrh a ovČĜení opttimalizovanného mČĜicíh
ho systému,
kteerý poskytnee srovnateln
nou pĜesnosst a zároveĖ bude robusstnČjší a cennovČ efektiv
vnČjší.
Jáddrem optimaalizace je v zásadČ pĜessun zpracov
vání interferrenþního siggnálu z opticcké oblasti
do oblasti výpoþetní. V naašem pĜípaddČ se jedná zejména o využití
v
alterrnativní
ní techniky [[1], která vy
yužívá konttinuálnČ frekkvenþnČ mo
odulovaný
inteerferometriccké detekþn
laseerový zdroj v kombinaaci se zjednoodušeným optickým
o
sy
ystém (viz O
Obr. 1). Výsstupem
opttické soustaavy je v obou pĜípadechh dvojice fáázových sign
nálĤ, které v kvadraturn
ní formČ
repprezentují hoodnotu interrferenþní fááze.
a)

b)

Obrázek 1: Schéma interrferometru s h
homodynní detekcí (a) a s opttimalizovanou detekþní techn
nikou (b).

menší než 2,5
5 nm, rozsahh
Požžadavky na odmČĜovaccí systém jsoou následující: nejistota mČĜení m
mČČĜení 100 mm
m, odezva systému
s
10 kHz. Navícc je vyžadov
váno využitítí jiné než viiditelné
vlnnové délky z dĤvodĤ in
nterference sse scintiláto
ory litografu
u. Pro úþely ovČĜení meetody je
pouužita optickká sestava (v
viz Obr. 2). Jako zdroj je využit kompaktní laaserový modul RIO
Oriion (Rio Reedfern Integrated Optic s Inc.), zalo
ožený na staabilizované DFB diodČČ, frekvenþnnČ
moodulovaný zmČnou
z
þerp
pacího prouudu. Výstup z interferom
metrické sesstavy je snímán dvČmaa
dettekþními sysstémy: jedn
ním je standdardní homo
odynní detek
kce, druhým
m je nová testovaná
meetoda. Toto uspoĜádáníí umožĖuje srovnat vyh
hodnocení rĤznými
r
dettekþními tecchnikami a
pĜittom, díky sddílené opticcké trase, eliiminovat vn
nČjší vlivy, které mohoou mít na pĜesné
vyhhodnocení výrazný
v
vliv
v.
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Obrázek
k 2: Schéma ex
xperimentální sestavy.
s

Vaalidaþní mČĜĜení bylo pro
ovedeno v 221 diskrétníích bodech na
n dráze 1000mm, kde v každém
boddČ bylo provvedeno cca 5000 odeþttení fáze obČma metodaami. Z tČchtto dat byl vyhodnocen
v
rozzdíl mezi refferenþní a teestovanou hhodnotou in
nterferenþní fáze v záviislosti na mČČĜené
vzddálenosti (viz Obr. 3). Celkový
C
rozzdíl vychází ménČ než 0.5 nanomeetru a smČro
odatná
odcchylka 0.75 nm.

Obrázek
k 3: Výsledek srovnávacího
s
mČĜení.
m

Expperimentálnní ovČĜení metody
m
prokkázalo vhod
dnost testovaané metodyy pro odmČĜo
ovací systém
m
v eelektronovém
m litografu.
Reference
S Buchta, Z., Sarbort,, M., Lazar, J., and Cip
p, O. „Detecction of Interference
[1] Rerucha, S.,
omodyne Laaser Interferrometry,"
Phaase by Digiital Computtation of Quuadrature Siignals in Ho
Sennsors 12(100), (2012).
[2] Rerucha, S.,
S Sarbort, M., Cizek, M., Hrabin
na, J., Lazar,, J., and Cipp, O. „Interfferometric
s
for cost
c effectivve e-beam writer,"
w
Procc. SPIE 89922 (2014).
measurement system

dČkování
Pod
Tatto práce bylla vytvoĜenaa na základČČ podpory grantĤ
g
TA ýR
ý TE010200233, TA03
3010663 a
TA
A02010711. Infrastruktu
ura projektuu byla podp
poĜena MŠM
MT, projektyy LO1212,
CZ
Z.1.05/2.1.000/01.0017 a CZ.1.07/2 .3.00/30.00
054; dále AV
V ýR, projeektem RVO:68081731.
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HIILASE – NOVÉ
É LASER
RY PRO PRģMY
YSL A V
VÝZKUM
Rooman Šváábek, Han
na Turþiþoová, Akirra Endo, Antonio
A
L
Lucianettii, Danijelaa
Roostohar a Tomáš Mocek
M
Proojekt HiLAS
SE, Fyzikální ústav AV
V ýR, v.v.i.
Za Radnicí 828, 252 41 Dolní
D
BĜežanny; svabek@
@fzu.cz; turrcic@fzu.czz; www.hilaase.cz

Ob
bor: Vývoj pevnolátkov
p
vých diodovvČ þerpanýcch laserĤ s vysokou
v
eneergií a vyso
okou
opaakovací frekkvencí; aplikace laseroových techno
ologií.
Proojekt HiLAS
SE se zabýv
vá vývojem
m a aplikacem
mi pevnoláttkových dioodovČ þerpaaných laserĤĤ s
vyssokou energgií v pulzu
u a vysokouu opakovaccí frekvenccí. Díky tom
mu rozšiĜujje souþasnoou
technologii pikkosekundov
vých a nanoosekundovýcch laserĤ do
o nového a ddosud
v
pprĤmČrného
o výkonu na
n úrovni 1 kW. Lasery s tČmito
nepprobádaného režimu vysokého
parrametry nejssou v souþaasné dobČ kkomerþnČ do
ostupné, pĜiitom však m
mají význam
mný aplikaþní
pottenciál. HiL
LASE je od
dpovČdí na tuto dlouh
hodobou cellosvČtovou poptávku a na posílení
straategické pozzice ýeské republiky v tomto vyso
oce perspek
ktivním obooru. Lasery HiLASE
H
jsoou
vyvvíjeny jako výkonnČjšší, kompakttnČjší, stabilnČjší a snááze udržovaatelná alterrnativa laserrĤ
založených naa tradiþním výbojkovém
v
m þerpání.
Vyysoká opakkovací frekv
vence laseeru je umo
ožnČna diodovým þerrpáním a k vysokém
mu
prĤĤmČrnému výkonu
v
pod
dstatnČ pĜisppívá využitíí laserového
o prostĜedí vve tvaru ten
nkých diskĤĤ moonokrystal Yb:YAG,
Y
tloušĢka 0.2 mm, pĜĜipevnČný na
n vodní cchladiþ, vizz obr. 1. V
rezzonátoru reggenerativníh
ho zesilovaaþe slouží tenký
t
disk rovnČž jakoo aktivní zrcadlo, takžže
pĜeední plocha disku má an
ntireflexní vvrstvy pro signálové
s
a þerpací záĜeení a zadní plocha je prro
obČČ záĜení odrrazná.
mm
mmm

Obr. 1. Schéma prĤchodĤ paprskĤ
p
pravo
v tenkodiskové hhlavici, nap
výrob
bek firmy D
Dausinger + Giesen,
GmbH.

Zessilování pikkosekundových pulzĤ ddosáhne úro
ovnČ 5 mJ (svazek C) aaž 500 mJ (svazek
(
B), je
prooto použita technika
t
zesilování þerrpovaných pulzĤ
p
(CPA
A). V pulzu svazku C byla
b dosaženna
stabbilní úroveĖĖ energie 0,,83 mJ pĜi oopakovací frekvenci
fr
10
00 kHz. V s ouþasné dobČ se pracuuje
na navýšení ennergie v pu
ulzu, a to pooužitím inteenzívnČjšího
o þerpání, leepší kontrolou rozložeení
užitím kvalittnČjších opttických prvk
kĤ v regenerrativním zesilovaþi.
teppla na disku,, a dále pou
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Obr. 2.
2 V souþassnosti se pĜĜipravují op
ptické trasy
pro ko
onverzi zák
kladní vlnoové délky (1030 nm)
smČrem
m nahoru (o
optický parrametrický zesilovaþ)
z
i
dolĤ, na
n obrázku je schéma ppro generacci 2., 4. a 5.
harmo
onické frekv
vence svazkku C.

E patĜí nap
pĜ. testován
ání odolnossti optickýcch
Meezi aplikacee realizovaané v centrru HiLASE
maateriálĤ a koomponent s vysokým pprahem pošk
kození, zpev
vĖování povvrchu materriálu rázovoou
vlnnou generovvanou laserrem, kompaaktní zdrojee rentgenov
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vrtáání speciálnních materiáálĤ a mikro--/nanostruktturování povrchĤ.
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p
z následujíících oblasttí prĤmyslu
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i vČČdy a výzku
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x Výrobcci laserovýcch zdrojĤ, ooptických a optomechan
nických kom
mponentĤ.
x Firmy pĤsobící v oblasti strojjírenství, au
utomobilovéého a leteckkého prĤmysslu.
ky a mikroeelektroniky..
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m
a testoování, zjišĢĢování lasereem indukovvaného prah
hu poškozenní.
Laseroové svazky: mČĜení a teestování.
Konstrrukce lasero
ových zdrojĤĤ a jejich op
ptimalizace pro danou aplikaci.
Experttní analýzy a odborný pprĤzkum trh
hu v oblasti laserĤ, fotooniky a aplik
kací
laserovvých techno
ologií.
PĜímé laserové aplikace: obráábČní, dČlen
ní materiálu, povrchovéé úpravy, sv
vaĜování.
ých souþástí pracujících
ch v laserový
ých
Konzuultace v oblaasti vývoje eelektronický
systém
mech a možn
nost jejich oodzkoušení.
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HO
ODNOC
CENÍ KV
VALITY
Y KYTA
AR POMOCÍ HO
OLOGRA
AFICKÉ
É
IN
NTERFE
EROMETRIE
Peeter Barcíík, Otakarr Wilfert,, Viera Biiolková
Vyysoké uþení technické v BrnČ, FEK
KT, Ústav raadioelektron
niky
Tecchnická 12, 616 00 Brn
no
Tellefon: +4200 54114 656
65
E-m
mail: wilferrt@feec.vutb
br.cz
httpp://www.feeec.vutbr.cz//UREL
httpp://www.sixx.feec.vutbrr.cz
httpp://www.urrel.feec.vutb
br.cz/OptaB
Bro/
Ob
bor: Optickéé komunikaace, laserováá technika, vlnová optiika, holograafie
Opptická hologgrafická intterferometrrie poskytujje interfereenþní obrazzec vzniklý
ý superpoziicí
dvoou koherenntních vln, z nichž aleespoĖ jednaa vzniká reekonstrukcíí hologramu
u. Holograam
uchhovává infoormace o zobrazované
z
ém objektu
u v urþitém
m stavu, prooto mohou být pomoocí
hollografické interferomettrie zjišĢováány zmČny,, které u pov
vrchu pĜedm
mČtu nastaly v nČkterém
pozzdČjším okamžiku [1,2]. Hlavní výhodou holografick
h
é interferom
metrie je, že
ž mČĜení je
bezzkontaktní a neinvazivn
ní a umožĖuuje studovatt pĜedmČty s difúzním ppovrchem.
Díkky vybavenní naší lab
boratoĜe ooptických komunikací
k
(stabilní optický sttĤl Newporrt,
kohherentní lassery, hologrrafické optiické prvky a stojánky s úchyty aatd.) jsme byli
b požádááni
firm
mou, která se zabýváá výrobou kytar o po
omoc pĜi hodnocení
h
kvality kytary aplikaací
hollografické innterferomettrie. V souþþasné etapČ naší práce jde
j pouze o provedení hologramuu a
pozzorování interferenþn
i
ních proužk
žkĤ v reáln
ném þase (nikoli o zpĤsob vyhodnocení
hollografickéhoo záznamu)).

O
Obr. 1. UspooĜádání praccovištČ pro hholografick
kou interfero
ometrii. M1 -3 - zrcadlaa, BS –dČliþþ
svazkuu, SF1-2 – prostorové
p
ffiltry, HP – holografick
h
ká deska, O – objekt (ky
ytara)
Proo konstrukcii hologramĤ
Ĥ byly použžity: polovod
diþový laser Photop DPPGL-2100 s výstupním
m
výkkonem 100 mW a vlnovou délkouu 532 nm, ho
olografické desky Integgraf LLC (6
63x63 mm)
s roozlišením 3000 lines/m
mm a vyvoláávací chemie JD-2 Integraf.
Kyytara byla v této fázi praací ozvuþovvána zcela náhodnČ
n
(orientaþnČ) a jednalo se pouze
p
o
zviiditelnČní innterferenþnícch proužkĤ,, které pĜi holografické
h
é interferom
metrii v reáln
nem þase
vznnikají.
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Obbr. 2. Finálníí pracovištČ pro zhotovvování holog
gramĤ – vleevo,
zaznam
menané interrferenþní prroužky na vrchní
v
descee testované kkytary – vpravo.
j
dospČlli k nČkterým
m výsledkĤ
Ĥm:
PĜi naší práci jsme
- optickýý stĤl Newp
port dodanýý firmou MIT vykazuje pro holograafii dostateþþnou
stabilittu
- použitýý laser má požadovano
p
ou koherenci a lze pomo
ocí nČho hoologram kon
nstruovat i
rekonstruovat
ukce holograamu zaĜazen
ny, vyhovujjí
- optickéé prvky, kteeré byly do kkonstrukce a rekonstru
svojí mechanickou
m
u i optickouu kvalitou
ZárroveĖ se ukkázaly násled
dující probllémy:
- výkon použitého laseru
l
je rellativnČ velký
ý (100 mW), ale vzhleddem k velik
kosti
hustota výko
onu na kytaĜĜe relativnČ malá
ozaĜovvané plochy kytary je hu
- citlivosst použitých
h holograficckých desek
k pro délku vlny 532 nm
m není dostateþná a
nedaĜí se nám obsstarat citlivČČjší desky
há (ĜádovČ ddesítky minu
ut), což je
- expoziice holograffických deseek je nepĜíjeemnČ dlouh
zĜejmČČ nejvČtší neeúspČch dossavadního postupu
- pĜi dČleení vln pom
mocí polarizzaþnČ citlivéého dČliþe jee nutné Ĝešitt vzájemnou
u polarizacii
referennþní a pĜedm
mČtové vlnyy
Litteratura
[1] Liška, M. Holografie
H
a holograficcká interferometrie, Op
ptické sešityy. Brno: VU
UT v BrnČ,
20113
[2] Pavelek, M.,
M Janotkov
vá, E., ŠtČtinna, J. Vizuaalizaþní a op
ptické mČĜiccí metody. Brno:
B
VUT v
BrnnČ, 2007
dČkování
Pod
Výýzkumné akttivity jsou podpoĜené
p
m
mj. projekty
y Ministerstv
va prĤmysluu a obchodu
u
þ. F
FR -TI4/1488 a FR-TI2//705. AutoĜii za podporu
u dČkují rov
vnČž projekt
ktu COST LD12067.
L
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x Tvarovvání laserov
vého svazkuu pro snížen
ní vlivu turbulence atmoosféry na flu
uktuaci
pĜijatéhho optickéh
ho výkonu
x MČĜení míry turbu
ulence atmoosféry pomo
ocí turbuláto
oru
vazku na flu
uktuaci opticcké intenzitty v dané
x Modelování vlivu intenzitníhho profilu sv
y svazku
vzdálennosti od osy
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DETEKCE ZÁZNċJģ V SUBHARMONICKÉM
SYNCHRONNċ VNITROREZONÁTOROVċ ýERPANÉM
OPO
Alena Zavadilová, David Vyhlídal, Václav Kubeþek, Jan Šulc
ýeské vysoké uþení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálnČ inženýrská
BĜehová 7, 115 19 Praha 1
e-mail: alena.zavadilova@fjfi.cvut.cz
http://www.fjfi.cvut.cz/
Obor: Hlavní profesní zamČĜení úþastníka
PĜíspČvek navazuje na problematiku vývoje laserového systému vhodného pro
vnitrorezonátorovou fázovou interferometrie (IPP), který by umožnil detekovat fázový
posun v Ĝádu 0,1 μrad. Jeho þinnost je založena na principu detekce záznČjĤ mezi dvČma
sledy impulsĤ, které jsou nezávislé, ale mají stejnou opakovací frekvenci a jsou generovány
v jednom rezonátoru. Aplikace, které motivují tento výzkum, jsou senzory založené na IPI,
kdy je možné mČĜenou fyzikální veliþinu pĜevést na fázový rozdíl tČchto dvou sledĤ 'M.
V rezonátoru s kruhovým uspoĜádáním je to napĜ. rotace (SagnacĤv jev) a vzduchové
proudČní (FresnelĤv jev). Pro lineární rezonátor je to pak napĜ. elektro-optický efekt,
zrychlení, nano-posuvy, nelineární index lomu atd. Frekvence záznČjĤ je pak možné vyjádĜit
jako 'Q S'MWRT (WRT je doba obČhu rezonátorem). PĜesnost mČĜení je omezena šíĜkou
pásma záznČjĤ.
Námi navrhované Ĝešení využívá vnitrorezonátorovČ synchronnČ þerpaného lineárního
optického parametrického oscilátoru (OPO) s krystalem PPLN (periodicky pólovaný
niobiþnan lithný dopovaný MgO) jako nelineárním prvkem, (laditelný v rozmezí od 1,4 až do
1,6 um). Jako þerpací laser byl použit SESAM-modelockovaný, pikosekundový, diodou
buzený Nd:YVO4 laser (1,06 um, 15 ps, 82,17 MHz). Schéma experimentálního uspoĜádání je
uvedeno na obrázku 1.

Obr. 1. Schéma diodou buzeného modelockovaného Nd:YVO4 laseru s OPO. M1 - rovinné zrcadlo, M2 konkávní zrcadlo (r = 0,5 m), M3, M6, M7 - konkávní zrcadla (r = 0,3 m), všechny HR @ 1,06 μm, M8 polovodiþový saturovatelný absorbér, PPLN , M4, M5 - konkávní zrcadla (HR @ 1,54 μm, HT @ 1,06 μm, r =
0,15 m), M9, M12, - konkávní zrcadla (r = 3 m, HR @ 1,54 μm), M10 - rovinné zrcadlo (T = 5% @ 1,54 μm),
M11 - rovinné zrcadlo (T = 50% @ 1,54 μm), M13, M14, M15, M16, M17 - rovinná zrcadla (HR @ 1,54 μm),
D1 – detektor budícího signál, D2 – detektor záznČjĤ.
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Aby byla zajištČna dlouhodobá stabilita generování dvou nezávislých sledĤ OPO
impulsĤ, má rezonátor OPO dvojnásobnou délku oproti budícímu laseru Nd:YVO4. SouþasnČ
je þerpací laserový systém, obsahující PPLN krystal, nastaven tak, že parametrické zesílení
uvnitĜ PPLN dosahuje prahu OPO generace pouze pro jeden smČr šíĜení þerpací impulzĤ.
ZáĜení OPO bylo vyvázáno polopropustným zrcadlem M11, umístČným v blízkosti kĜížení
impulsĤ OPO. K dosažení pĜekryvu obou impuzĤ byla použita zpožćovací linka (M14, M15,
M16, M17). PĜi vhodném zpoždČní sledy interferovaly na pomalém InGaAs detektoru, kde
byla detekována záznČj.
Za úþelem ovČĜení funkþnosti navrhovaného systému byl do OPO umístČn
elektrooptický fázový modulátor. Aby docházelo k modulaci jen jednoho ze sledĤ, byl použit
RF signál, jehož opakovací frekvence byla poloviþní oproti frekvenci generovaných impulzĤ.
Tento signál byl odvozený z þerpacích impulsĤ detekovaných rychlým InGaAs detektorem
D1. Výstup detektoru D1 byl po zesílení pĜiveden na dČliþku tvoĜenou rychlým D-klopnám
obvodem, následnČ zesílen na požadovanou hodnotu. Výstupní napČtí bylo možné nastavit
v rozsahu 100 mV až 10 V. Tento signál byl pak pĜiveden na modulátor. ZáznČjový signál s
frekvencí od 0,2 až do 20 kHz byl úspČšnČ mČĜen v závislosti na amplitudČ RF signálu.
PĜíklad spektrogramu zaznamenané záznČje je uveden na obrázku 2.

Obr. 2. Spektrogram 20 s záznČjového signálu pro amplitudu modulaþního RF signálu 250 mV

ZávČrem je možné Ĝíci, že záznČjový signál s frekvencí od 185 až do 20 kHz byl poprvé
úspČšnČ mČĜen na kompaktním, diodou buzeném, laserového systému. ŠíĜka pásma
pozorované záznČje byla menší než 1 Hz (FWHM), což odpovídá rozlišení mČĜení fázovému
posuvu na úrovni 1,5 x 10-7 rad.
PodČkování
Tento výzkum byl podporován GAýR, projekt þíslo P102 /12 /P645.
x

Konstrukce vláknového modulátoru a zesilovaþe a pro oblast 1 nebo 1.5 um
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OD POUHÉHO TLAýENÍ PO TěÍDċNÍ MIKROýÁSTIC A
SKLÁDÁNÍ MIKROROBOTKģ SVċTLEM
Pavel Zemánek, Alejandro V. Arzola, Oto Brzobohatý, Lukáš Chvátal,
Petr Jákl, Jan KaĖka, VítČzslav Karásek, Mojmír Šerý, Martin Šiler
Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno
Tel. +420 541 514 202
e-mail: zemaneko@isibrno.cz
www.isibrno.cz
www.isibrno.cz/omitec/
Obor: optické mikromanipulace
Již Johannes Kepler pĜi pozorování komet vyvodil, že svČtlo mĤže pĤsobit pozorovatelnou
silou na mikroþástice. Dnes je toto tlaþení objektĤ svČtlem využíváno jako levný zdroj pohonu
pro sluneþní plachetnice. V mikrosvČtČ je témČĜ tĜicet let je znám nástroj zvaný optická
pinzeta, který k zachycení a pĜemístČní mikroobjektĤ využívá silnČ fokusovaného laserového
svazku. NicménČ pĜitahování objektĤ svČtlem smČrem ke zdroji záĜení patĜilo dlouhá léta do
Ĝíše sci-literatury. V posledních letech byla publikována Ĝada teoretickým návrhĤ, jak tohoto
efektu docílit, pouze zlomek z nich byl však demonstrován experimentálnČ a dva z nich v naší
laboratoĜi. Jedná se o tzv. svČtelné tažné svazky, které umožĖují transport mikroobjektĤ proti
smČru proudu fotonĤ. PodaĜilo se nám ukázat, že experimentální sestava umožĖuje rovnČž
velmi efektivnČ separovat desítky mikroþástic pouhým ozáĜením suspenze laserem. Vzájemná
interakce mezi více ozáĜenými þásticemi vede
k vytvoĜení vazby mezi nimi, která je zprostĜedkována
rozptýlenými fotony. Tato optická vazba je velmi slabá,
ale postaþuje k samovolnému vytvoĜení mikrostruktur
z jednotlivých pĤvodnČ volných mikroþástic. VytvoĜené
mikrostruktury se ve svČtelném poli tažného svazku
chovají zcela odlišnČ jednotlivé volné þástice a mohou
se i pohybovat opaþným smČrem. Osvícením suspenze
þástic vhodnČ rozloženým svČtelným polem je pak
možné nejen samovolnČ sestavit mikrostruktury, ale též
je cílenČ dopravit na urþité místo ozáĜené plochy – a to
je již zárodek budoucích mikrorobotkĤ sestavených a
pohánČných svČtlem.
Obr. 1. Ukázka formování a transport struktury
(Ĝetízku), která drží pohromadČ optickými silami.
PĤvodnČ volné mikroþástice (tlaþené svČtlem doprava)
samovolnČ vytvoĜí Ĝetízek, který se zaþne pohybovat
doleva ke kraji ozáĜené plochy (levý okraj). Zde
v dĤsledku slabší intenzity svazku dochází k jejich
rozpadu a postupnému návratu uvolnČných þástic
k pravému okraji.
AutoĜi dČkují za podporu projektĤm GAýR (GA14-16195S), MŠMT a EC (LH12018,
CZ.1.05/2.1.00/01.0017, CZ.1.07/2.4.00/17.0032).
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