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ÚVODNÍ SLOVO

Jedné specifické skupině lidí musí rok 2015 přinášet nefalšovanou radost.
Ptáte se komu? Představte si dvě množiny. V té první jsou ti, kteří milují velkolepé
oslavy a večírky, v té druhé zase fanoušci vědy, lidského poznání a revolučních
objevů. Nacházíte-li se v průniku těchto dvou množin a máte-li dobrou paměť na
historická data, pohled do kalendáře vám musel hned po Silvestru vyrazit dech.
Nejen, že uplynulo 1000 let od vydání prvního významného vědeckého spisu o
optice velkého arabského učence Alhazena, ale také 200 let od práce Augustina
Fresnela v oblasti difrakce a vlnové povahy světla, 150 let od univerzálního popisu
elektromagnetických vln Jamese Clerka Maxwella, 100 let od revoluční obecné
teorie relativity Alberta Einsteina, 50 let od vynálezu optických vláken Charlese
Kuen Kao a konečně 55 let od vynálezu našeho (ne tak starého) známého – laseru.
Doslova celý svět tak letos oslavuje vlnové délky v rozmezí 390 – 790 nm.
Konference LASER 55 pak oslavuje ty uspořádané a ve fázi. Neoslavujme však
technologii samotnou, ale vyzdvihněme především lidskou vynalézavost, odhodlání
a schopnost spolupráce, které k těmto zásadním objevům vedly. Přál bych si, aby pro
vás byl LASER 55 katalyzátorem kooperace a výměny poznatků a inovátorských
myšlenek. Kdo ví, třeba zrovna ty vaše budou jednou slavit své kulaté výročí.
Děkujeme za vaši podporu.
V Brně dne 12. října 2015
Bohdan Růžička
a organizační tým
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LA
ASEROV
VÉ TEC
CHNOLO
OGIE NA
N ČVUT
T V PRA
AZE
Jan Brajer,, Pavel Zeeman, Jiříí Stuchlík
k
Faakulta stroojní, ČVU
UT v Prazze
Tecchnická 4, Praha
P
6 - Deejvice, PSČ
Č 166 07; tell: 224 359 224;
2
e-m
mail: J.Brajeer@rcmt.cv
vut.cz;
tel..: 736 288 646
6
Ob
bor: Výzkum
m, vývoj a aplikace
a
lasserových tecchnologií
Naa Českém vyysokém učeení technickkém lze lasserové techn
nologie zkooumat hned
d na několikka
praacovištích. Na
N Ústavu technologiee se pracov
vníci zabýv
vají laserovýým popisem
m, na Ústavvu
technologie obbrábění, pro
ojektování a metrologie je několik
k projektů nna laserové zpracováníí a
měěření vlastnoostí zpracov
vaných dílcců a je psán
na i disertační práce zam
aměřená na nové metoddy
laseerového zprracování. Nejrozsáhlej
N
ší výzkum v laserovýcch technologgiích ale pro
ovádí Ústavvu
výrrobních stroojů a zařízeení, kde podd vedením Ing. Pavla Zemana, PPh.D. se zko
oumá většinna
průůmyslově doostupných aplikací
a
laseeru.
Skuupina Laserrových technologií ve V
VCSVTT, které
k
je přid
družené k Ú
Ústavu výrob
bních strojůů a
zařřízení, se zaabývá výzku
umem, vývoojem a prak
ktickým uplatněním lasserových tecchnologií prro
konnkrétní strojjírenské apllikace.
Jeddná se zejmééna o násled
dující technnologie:
- poopisování - kovy, plastty, sklo, kerramika
-m
mikrofrézováání, gravírování a leštěění
povvrchu kovů a keramiky
y
- řeezání přesnýých tvarů a dílů
- vrrtání malýchh otvorů
- svvařování ocelí, vybraný
ých druhů pplastů
a oobtížně svařřitelných maateriálů
- teepelné zpraccování slitin
n železa a hlliníku
- poovlakování laserem - tv
vrdonávary

CSVTT má pro výše uv
vedené techhnologie ve svých laborratořích k ddispozici dva
VC
pevvnolátkové Nd:YAG
N
laasery s maxiimálními vý
ýstupními výkony
v
50 W a 550 W.
Příspěvek byl vytvořen zaa podpory pprojektu SG
GS13/188/O
OHK2/3T/122.
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MOŽNOS
STI PRO
OGRAM
MOVÁNÍÍ LASER
ROVÉHO
O
M
MIKROO
OBRÁBĚ
ĚCÍHO C
CENTRA
A VEDO
OUCÍ
K EFEKT
TIVNÍMU NAST
TAVENÍÍ PROCE
ESŮ
Ad
dam Čerm
mák
ZČ
ČU Plzeň, Katedra
K
techn
nologie obrrábění
Unniverzitní 222, 306 14 Plzeň
cerrmi89@kto..zcu.cz; ww
ww.kto.zcu.ccz

Paavel Kožm
mín
Hoofmeister s.rr.o., výroba řezných náástrojů
Daaimlerova 9,, 301 00 Plzzeň
kozzmin@hofm
meister.cz; www.hofme
w
eister.cz
Ob
bor: laserovvé mikroobrrábění
Tennto článek se zabývá možnostm
mi efektivníh
ho nastaven
ní ablačníhho procesu pro laserovvé
mikkroobráběcíí centrum. Aby
A to mo žné dosáhn
nout požado
ované tvarovvé přesnostti, povrchovvé
kvaality, preciiznosti polohování a výsledné opakovatelnosti, byloo nutné vytvořit
v
řaddu
alggoritmů, kterré zefektivň
ňují kompleetní nastaven
ní základnícch parametrrů. Pro účely
y efektivníhho
nasstavení laseerových parrametrů byyl vytvořen maticový algoritmus,, který snižžuje časovoou
nárročnost mikkroobrábění a vyhodnoccení úběru materiálu
m
a drsnosti poovrchu. Pro minimalizaaci
veddlejších čaasů v průb
běhu polohhování obrrobitelného prvku je zde charrakterizovánno
rozzeznávací roozhraní vč. jeho
j
využitíí a opakovaatelnosti pro
ocesu.
Prooblematikaa nastaveníí procesu m
mikroobráb
bění
Meezi hlavní nevýhodu
n
laaserového m
mikroobráběění patří vyssoký počet proměnnýcch parametrrů,
kteeré mají vliiv na výsleednou interaakci laserov
vého paprsk
ku na obrááběný materriál. V tom
mto
příppadě se používá vzo
orkování teestovaného materiálu, které zjisstí příslušn
nou interakkci
obrráběného materiálu
m
s laaserovým ppaprskem. Na
N obr. 1 - vlevo je sccan matice 5x5
5 v pseuddo
zabbarvení, kteeré indikuje dosaženoou hloubku
u mikroobrrobení. Dlee vyhodnocceného grafu
(obbr. 1 – vpravo) je vid
dět rozdílnná hloubka úběru. Pom
mocí této jjednoduchéé matice byl
vyššetřován vliiv překrytí pulzů
p
a rozteeče šrafováání na fináln
ní hloubce.

Obrázek 1 Základní testtování ablace materiálu
m

Pom
mocí této matice
m
lze testovat ppouze 2 pro
oměnné, z tohoto
t
důvvodu byla navržena
n
jeejí
pokkročilejší vaarianta, kterrá je umožňňuje testováání 4 proměěnných laseerových parrametrů. Taato
maatice bude chharakterizov
vána v přísppěvku.
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Možnosti Polohování Mikroobráběních Entit
Další část příspěvku je věnována polohování mikroobráběných entit, které patří ke stěžejní
části procesu mikroobrábění z důvodů velmi malých rozměrů (řády setin milimetrů) a velmi
malé přípustné tolerance (řády mikrometrů). Správně zvolený způsob polohování snižuje
vedlejší časy, zproduktivňuje výrobu a zvyšuje její opakovatelnost. Technicky jsou laserové
mikroobráběcí stroje vybaveny kamerovými systémy s různým rozlišením umožňující
polohování entit v rozdílných přesnostech. Polohování entit spočívá nejen v příslušné
hardwarové konfiguraci, nýbrž také v konkrétním softwarovém řešení. V něm je možné v
principu zvolit dva režimy polohování – manuální nebo automatické.
Manuální nastavení polohy je vhodné pro prototypový charakter výroby. Po založení obrobku
do pracovního prostoru laseru musí operátor většinou přes kamerové pole jemně nastavit
polohu požadované entity. Výhodou jsou nízké nároky na programování, nevýhodou vysoké
riziko chyby operátora.
Automatické polohování je pokročilejší forma umísťování entit, kde je využito tzv.
rozeznávacího rozhranní. Principem tohoto rozhranní je rozpoznání předem nadefinované
geometrické kontury (hrana, rádius), která se následně nasnímá a datově zpracuje přes
kamerový systém. Datové informace jsou nadále zpracovány v algoritmech, které určí
průsečíky. Vypočítané průsečíky slouží jako výchozí body pro importování
mikrogeometrických entit, dle kterých následně proběhne prostorová transformace finální
polohy entity, jak znázorňuje následující procesní řetězec.
Rozeznání tvarů
(přímky,
kružnice)

Algoritmus pro
výpočet
průsečíků

Rotace
kamerového
pole dle
transformace

precisní import
entity

Tento způsob řešení klade vyšší nároky na programování algoritmů, ale výrazně zkracuje
vedlejší časy při polohování a zcela eliminuje případné chybné polohování operátora.
Transformace vložené entity je poté podle příslušného příkazu v algoritmu automaticky
řešena v rámci procesu mikroobrábění.
V závěru příspěvku jsou prezentovány praktické ukázky mikroobrobených entit včetně jejich
vyhodnocení pomocí 3D skenovacího mikroskopu.
Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu SGS-2013-031: Výzkum a vývoj pro inovace
v oboru strojírenská technologie-technologie obrábění.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:



Mikroobrábění pomocí laseru tvarově složitých ploch u různých druhů materiálů
(odladění laserového procesu s ohledem na geometrickou a tvarovou přesnost
mikroobrábění)
Měření mikroobrobených entit nebo malých dílců (v řádech mm) s tvorbou metodiky
měření a vyhodnocení velmi malých detailů (pod 1mm)
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DISTRIBUCE PŘESNÉ OPTICKÉ FREKVENCE A ČASU PO
FOTONICKÝCH SÍTÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
Ondřej Číp, Martin Čížek, Lenka Pravdová, Václav Hucl, Šimon Řeřucha,
Jan Hrabina, Adam Lešundák, Břetislav Mikel a Josef Lazar
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 61241 Brno, Česká Republika
email: ocip@isibrno.cz

Josef Vojtěch a Vladimír Smotlacha
CESNET, z. s. p. o., Zikova 4, 160 00 Praha 6
Obor: Měření a metrologie, fotonické sítě, normály času a frekvence, optické hodiny
Realizace jednotky času 1 sekunda i jednotky délky 1 metr je v současnosti založena na
vysoce stabilních oscilátorech, pracujících buď v radiofrekvenční oblasti (řádově MHz až
GHz) nebo v oblasti optických kmitočtů (stovky THz). Společným znakem těchto zdrojů je
jejich mimořádná relativní stabilita generované frekvence, která začíná na hodnotách 10-12
pro Rb hodiny, následují Cs hodiny a optické normály stabilizované v parách čistých plynů se
stabilitou 10-14, dále mikrovlnný H-maser se stabilitou 10-15. Nejvyšší stabilitu pak dosahují v
radiofrekvenční oblasti Cs hodiny na principu atomové fontány (až 10-16) a v optické oblasti
pak super koherentní lasery zachycené na kvantové přechody pohybově zchlazených iontů
např. Yb+, Sr+, Ca+, Hg+ (relativní stabilita až 10-18), které nazýváme tzv. optické hodiny.
U stabilních zdrojů frekvence probíhá ověření jejich vysoké stability vzájemným porovnáním
generovaných signálů pomocí celé řady technik, kdy nejběžnější jsou záznějová a fázová
měření. V případě zdrojů s nižší stabilitou probíhá měření na tzv. metrologickém porovnávání
v některé ze specializovaných laboratoří. Tehdy je vzdálenost mezi porovnávanými systémy
maximálně jen několik metrů a problematika přenosu signálů mezi testovanými zdroji se
neřeší, neboť má při těchto dispozičních délkách zanedbatelný vliv.
Zcela jiná situace je u optických hodin, které lze pro jejich komplikovanost převážet jen
omezeně. Z těchto důvodů již několik let probíhá intenzivní výzkum v oblasti přenosu
stabilních frekvencí pomocí optických vláken. Fotonický přenos dovoluje přenést zároveň
nosnou optickou frekvenci, která je v současnosti generována právě pomocí super
koherentních laserů. Další výhodou je skutečnost, že díky rozvoji komunikačních technologií
pro Internet jsou nyní dobře propojena velká města i metropolitní sítě optickými vlákny, na
kterých se provozuje tzv. hustý multiplex optických frekvencí (DWDM) umožňující přenášet
paralelně mnoho optických signálů přes jednou vlákno v jeden okamžik.
Aby bylo možné přenášet optické frekvence přes běžné fotonické datové sítě, je nezbytné
kompenzovat Dopplerovský posuv, který je ve vlákně indukován působením vnějších vlivů,
jako jsou atmosférické změny prostředí a dále především vibrace. K tomuto účelu byla
vyvinuta řada kompenzačních technik, které využívají vlastnost optického vlákna, a to
možnost obousměrné komunikace po jednom vlákně [1]. Je-li jeden signál z bodu A do bodu
B přenášen ve stejný okamžik jako druhý signál z bodu B do bodu A po jednom optickém
vlákně, fázové zpoždění včetně Dopplerova posuvu se projeví na obou signálech stejně.
Nechá-li se pak signál z bodu A do bodu B opět přenést zpět do bodu A, lze zjistit
dvojnásobnou hodnotu fázového zpoždění mezi body A a B. V té chvíli máme jedinečnou
možnost vysílaný signál fázově upravit ještě před jeho odesláním tak, aby vždy proběhl trasou
za přesně definovaný časový okamžik. V tom je hlavní výhoda laserové vlny, neboť ta díky
své koherenci dovoluje přímou interferenci vlny vyslané do přenosové trasy z bodu A s vlnou
vrácenou z bodu B do bodu A.
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Sdrružení CES
SNET ve spolupráci s Ú
Ústavem příístrojové techniky AV
V ČR v letecch 2014-20115
sesstavilo obouusměrnou komunikačnní trasu mezi
m
uzly ÚPT
Ú
Brno a hlavním
m střediskem
CE
ESNET Prahha Zikova 6. Vyobrazenní sítě je uv
vedeno na Obr.
O 1 (světlee modrá traasa).

Obrrázek 1. Schém
ma fotonické sítě
s CESNET s trasami pro
o koherentní přenos
p
mezi Ú
ÚPT Brno a CE
ESNET Prahaa.

Naa této trase je k dispozicci několik vvyhrazených
h obousměrn
ných kanálůů díky nasazzení technikky
DW
WDM. Prvnní testy pro
obíhají s přřenosem přřesného čassu, kde se využívá výše
v
zmíněnný
prinncip reciprrocity mezii body A a B. Tato technika sice nekom
mpenzuje parazitní
p
vlliv
Doopplerovskéhho posuvu přímo, ale provádí jeh
ho přesné měření,
m
takžže detekovaané zpožděění
lze dodatečně odečíst z měřených
m
zzáznamů. Technika
T
je založena nna zasílání periodickýcch
y. Na každéém konci přřenosové traasy jsou proo generaci signálů
s
1 ppps
pullsů 1 pps obběma směry
pouužity radioffrekvenční normály čaasu. V případě uzlu CESNET
C
Prraha jde o Cs hodiny a
v ppřípadě uzluu ÚPT Brn
no jde o akktivní vodíkový maseer (H-maserr). V obou
u uzlech jsoou
um
místěny transsceivery CE
ESNET s FP
PGA měřiči periody pu
ulsů 1 pps. Z periodických měřenní,
lze následně vyhodnotit
v
denní,
d
týdennní a sezónn
ní výkyvy zpoždění
z
a ppo odečteníí těchto údaj
ajů
z nnaměřených dat lze stan
novit i vzájeemnou stabiilitu použitý
ých časovýcch normálů.
Druuhou techniikou, která je nyní ve výstavbě, je již plnohodnotná koompenzace fáze laserovvé
vlnny pomocí aktivní
a
kon
ntroly změnny fáze vlny
y při jejím vysílání z Ú
ÚPT do uzzlu CESNET
T.
Jakko normál optické
o
frekv
vence ÚPT je použit su
uper úzkopáásmový laseer stabilizov
vaný v parácch
izootopu acetylenu. Pro kompenzaci
k
i Dopplero
ovského possuvu je pooužita smyččka fázovéhho
závvěsu PLL mezi
m
vlnou odeslanou a vlnou přiijatou, kteráá proběhla vláknovou trasu oběm
ma
sm
měry. Jako kompenzačn
k
ní prvek je použit aku
ustooptický modulátorr. V současn
nosti probíhhá
chaarakterizacee chování jednotlivých prvků sousttavy včetněě jejich zproovoznění.
Pod
děkování
Auutoři vyjadřuují tímto poděkování zaa podporu projektu
p
Fon
ndu rozvojee CESNET, č. 500/2013.
Meetodologickýý výzkum koherentníh
k
ho přenosu je podporován GA ČR, č. GA14-36681G.
Litteratura
[1] S. Droste, F. Ozimek, Th. Udem
m, K. Predeh
hl, T.W. Haansch, H. Scchnatz, G. Grosche,
G
annd
R. Holzwarth,, Optical-Frrequency T
Transfer oveer a Single-Span 18400 km Fiberr Link,Physsic
Revview Letterrs, 111, 110801, 2013
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HO
OLOGR
RAFICK
KÁ MIKR
RO-END
DOSKOP
PIE
Toomáš Čižm
már
Schhool of Scieence and En
ngineering, U
University of
o Dundee
Nethergate, DD
D1 4HN, Dundee,
D
UK
T: +
+44 1382 384 507
E: tt.cizmar@ddundee.ac.uk
k
W: http://compplexphotoniics.dundee.aac.uk
Ob
bor: Komplexní fotonik
ka
Miniaturní endoskopy na prrincipu
vlááknové
nejen
o
optiky
umožnily
zobbrazování orgánů
o
uvn
nitř lidskéhoo těla,
ale i použití v mnoha dallších výzkum
mných
i průmyslovvých oblasstech. Souučasné
flexxibilní endooskopy vyu
užívají technnologii
kohherentních vláknových
h svazků znnámou
již více než 500 let. Nová nedávno
n
vyyvinutá
hollografická metoda umožnila
u
zznačně
reddukovaný průřez
p
pozo
orovacích vvláken (pod 100 μm
m) a součassně i výraazné zlepšeení
zobbrazovacíhoo rozlišení. Tato nováá zařízení využívající
v
pouze jednno multimo
odové vláknno
um
možní minim
málně invassivní pozorrování přím
mo uvnitř tk
kání i těchh nejcitlivějjších orgánnů,
prootože při jeejich aplikaaci dojde j en k minim
málnímu po
oškození. PPři použití ve výzkum
mu
cenntrálního neervového systému
s
můůže tato metoda
m
přispět k vyjassnění stěžeejních otázeek
týkkajících se utváření, uchování
u
i vyvoláván
ní vzpomíneek, stejně ttak i vznik
ku a rozvooje
závvažných oneemocnění nervového syystému jako
o je napříklaad Alzheime
merova choro
oba.

V ssoučasné doobě existují dvě důležiitá omezeníí této techno
ologie, kterrá stojí v ceestě rychlém
mu
zpřřístupnění tééto technologie v lékaařské praxi, výzkumu a průmysluu. Prvním jee omezení na
n
rigiidní endoskkopy. Při jak
kékoli defoormaci hadicce endoskop
pu dojde kee změnám vlákny
v
jakýým
14
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je světlo vlákknem veden
no a v důslledku pak k poškozeníí pozorovanné obrazov
vé informacce.
Druuhým probblémem je značná nááročnost vý
ýpočetních algoritmů,, které mu
usí kontrollní
elektronika vyykonávat a která
k
značněě zpomalujee dosažiteln
né výsledné zobrazován
ní.
V ppřednášce budou
b
před
dstavena m
možná řešen
ní obou těcchto problém
mů. Nové experimennty
prookázaly, že světlo v op
ptických vlááknech zach
hovává uspo
ořádané a ppředpovědittelné chováání
na mnohem delších vzd
dálenostechh než se dříve
d
předp
pokládalo. T
To následn
ně umožňuuje
vyppočítat choování světlaa i v zakřivvených vlák
knech a tak
k zachovatt kvalitní zobrazování
z
i
v ddynamickém
m režimu endoskopu.
e
V přednášcce bude dáále představven toolboxx využívajíící
parralelizovanéé GPU algorritmy, kteréé již nyní um
možnují kon
ntrolu světlaa ve vláknecch zrychlit až
a
na úroveň přennosu videa.

Reference:
1. Čižmár, T.
T & Dholaakia, K., E
Exploiting multimode
m
waveguidees for puree fibre-baseed
imaaging, Natu
ure Commu
unications 33, 1027 (20
012)
2. P
Ploeschner,, M. Tyc ,T
T. & Čižmárr, T., Seein
ng through chaos in m
multimode fibres, Naturre
Photonics 9, 529–535
5
(20
015)
3. P
Ploeschner, M., Strakaa, B., Dholaakia, K. & Čižmár,
Č
T., GPU accellerated toollbox for reaaltim
me beam-shaaping in multimode fibrres, Optics Express 22
2(3), 2933-22947 (2014))

Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:




Optickké mikroman
nipulační m
metody
Fotonikka v neuspo
ořádaných pprostředích
Hologrrafická prog
gramová proostředí
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SO
OUŘADNICKOVÝ INT
TERFER
ROMETR
RICKÝ SYSTÉM
M PRO
OD
DMĚŘO
OVÁNÍ POLOH
P
HY VZOR
RKU EL
LEKTRO
ONOVÉ
ÉHO
LIITOGRA
AFU
Miiroslava Holá,
H
Joseef Lazar, Martin Čížek,
Č
Šim
mon Řeřuccha a Ondřej Číp
Ústtav přístrojoové techniky
y AVČR, vv.v.i
Kráálovopolskáá 147 Brno 612 64, tel.: +420 541 514 127, e--mail: hola@
@isibrno.czz,
ww
ww.isibrno.ccz
Ob
bor: Kohereenční optikaa - Koherenttní lasery a interferomeetrie
Tento projekt se nazýývá „Plattforma po
okročilých mikrosko
opických a
speektroskopickkých techn
nik pro nanno a mikro
otechnologiie“. Řešitellem tohoto
o projektu je
Vyysoké učení technickéé v Brně/F
Fakulta stro
ojního inžeenýrství a spoluřešiteelé jsou ON
O
Sem
miconductoor Czech rep
public, s.r.oo., Optaglio
o s.r.o., Tesccan Brno, ss.r.o. a Ústaav přístrojovvé
techniky AVČ
ČR, v.v.i.. V rámci tohhoto projek
ktu pracujeme na návvrhu interferrometrickéhho
odm
měřovacíhoo systému, laserového
l
zzdroje a deetekční techniky pro soouřadnicovéé odměřováání
stolu elektronoového litogrrafu.
Sesstava interfferometru
Uspořáádání interfe
ferometru prro měření polohy
p
souřřadnicovéhoo stolu litog
grafu vycháází
z ddiferenciálníího principu. Konceptt diferenčn
ního měřeníí předpokláádá vztažen
ní referenční
ploochy k boduu, který nejléépe představ
avuje vztažn
né místo sou
ustavy. Tímt
mto bodem jee elektronovvá
trysska litograffického sysstému. Vztaažení vůči tomuto bod
du účinně ppotlačí vliv
vy deformaací
vakkuové komoory způsobeené teplotníími a tlakov
vými změnaami. Je-li cíílem rozlišeení a přesnoost
na nanometrovvé úrovni, hrají
h
tyto vliivy zásadní roli.
Zvoolili jsme uspořádání,
u
které
k
respekktuje referen
nční a měřící zrcadla nnad sebou, na
n každé jsoou
sm
měřovány dvva svazky a v obou drah
ahách jsou umístěny
u
ko
outové odraž
ažeče kompeenzující maalé
úhllové odchyllky, obr. 1.

O
Obr. 1: Opttické uspořá
ádání interfe
ferometru prro diferenčn
ní měření v jjedné ose odrazem od
rrovinných zrrcadel umísstěných nadd sebou. Horrní svazky představují
p
rreferenční trasu,
t
dolní
svazky měřřicí trasu.
Konstrrukce inteerferometru je navrržena pro infračervvenou vlnovou délkku
v teelekomunikkační oblasti (= 15550 nm). Předpokládá
P
á se polovoodičový laserový zdrroj
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s optovláknovým výstupem a rozvodem světla optickými vlákny. Laserový zdroj je klíčovou
komponentou sestavy a jsou na něj kladeny nejvyšší nároky a to na spektrální vlastnosti,
stabilitu optické frekvence, šířku spektrální čáry, frekvenční/fázový šum. Tyto všechny
vlastnosti musí být při výběru a konstrukci laserového zdroje zohledněny.
Poděkování
Autorka vyjadřuje tímto poděkování za podporu projektům GA ČR, č. GB14-36681G,
EMRP projektu IND58 6DoF financovanému společně zeměmi participujícími v EMRP
v rámci EURAMET a Evropskou unií, TA ČR, projekty: TA02010711, TA0101995,
TE01020233. Výzkumná infrastruktura byla podpořena MŠMT, projektem LO1212,
CZ.1.05/2.1.00/01.0017, a Akademií věd České republiky, projektem RVO:68081731.
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600W CW THULIO
OVÝ VL
LÁKNOVÝ LAS
SER PRO
O
PR
RŮMYS
SLOVÉ A MEDIICÍNSKÉ
É APLIK
KACE
Paavel Honzzátko, Filip Todoroov, Yauheen Baraveets, Pavel Peterka, Ivan
Kaašík, Paveel Koška a Ondřej Podrazký
ý
Ústtav fotonikyy a elektron
niky, Akadem
mie věd ČR
R, v.v.i.
Chaberská 57,, 18251, Praaha 8 - Kobyylisy, Českáá republika
+4220 266 773 431, honzaatko@ufe.czz, www.ufe.cz
Ob
bor: vláknovvé lasery prro průmysloové a medicínské aplikaace
Vlááknové laseery se prosazzují v prům
myslu a mediicíně a postu
upně vytlaččují jiné dru
uhy
pevvnolátkovýcch laserů především díkky své vyso
oké energetické účinnossti, kompak
ktnosti a
vynnikající kvaalitě výstupn
ního svazkuu. Aktivním médiem vláknových laaserů je jednovidové
vláákno a výstuupní svazek se vyznačuuje vysokou
u radiancí a parametrem
p
m kvality svazku M2~1..
Tím
m se liší od DPSS (diod
de pumped solid state) laserů, kterrými se zpraavidla označčují lasery
s akktivním proostředím ve formě krysttalů nebo teenkých disk
ků. Diodovéé, diskové a další laseryy
sicee mohou obbsahovat ve svém obchhodním názv
vu termín „v
vláknový“, avšak opticcké vlákno
bývvá mnohaviidové a slou
uží pouze prro přenos en
nergie. Radiiance je nízkká a parameetr kvality
svaazku vysokýý, tj. svazek
k není difrakkčně limitov
vaný.
Výýzkum vláknnových laserů a optickýých vláken na
n pracoviššti Ústavu footoniky a ellektroniky
AV
V ČR, v. v. i.
i pokrývá široké
š
spekttrum problem
matik, včetn
ně výkonnýých laserů s thuliem
doppovanými vlákny
v
[1-7]]. V rámci pprojektu TH
H01010997, podpořenéhho programem Epsilonn
TA
A ČR, byl vyyvinut CW thuliový
t
vlááknový laseer s maximáálním výstuppním výkon
nem 60 W.
Schhéma laseruu je na Obr. 1. a charakkteristika vý
ýstupního vý
ýkonu na Obbr. 2. Laserr, který je
v laaboratorním
m uspořádán
ní, bude po ooptimalizacci některých
h jeho param
metrů zapou
uzdřen, tak
abyy mohl být testován
t
pro
o konkrétní průmyslové, případně i medicínskké aplikace..

Obbr.1. Schémaa
laseru.

zapojeení

vláknnového

HR
R-FBG – high
h
reflecttivity fiber Bragg
graating (Braaggovská mřížka
m
s vvysokou
odrrazivostí), LD
D1-6 – Laseer Diodes (laaserové
diody), PSC - pump signal combbiner sluččovač signállu a čerpání, PLMA… – typové
oznnačení použiitého aktivníího vlákna, CMS claddding modee stripper - zádrž pláššťových
vidůů.
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Obr.2. Cha
arakteristikka výstupníího výkonuu
v závislostti na čerpaccím výkonu.
Závislost výstupního
v
vvýkonu na čerpacím jee
proložena lineární
l
funkkcí PL=0.46*(Pp-10.2).
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V současnosti jsou průmyslové výkonové vláknové lasery téměř výhradně založeny na
ytterbiem dopovaných vláknech a generují záření v okolí vlnové délky 1 µm. Oproti tomu
thuliem dopované vláknové lasery emitují záření s vlnovou délkou ~2 µm, v tzv. „oku
bezpečné“ spektrální oblasti (>1.4 µm), kde díky absorpci ve vodě, je práh poškození sítnice
lidského oka posunut až o 4 řády.
Praktické výhody thuliem dopovaných vláknových laserů, oproti ytterbiovým, se
v průmyslových aplikacích neomezují pouze nižšími nároky na zabezpečení laserového
pracoviště, ale umožňují díky vysoké absorpci záření s vlnovou délkou ~2 µm také
opracovávat širší škálu polymerních materiálů, včetně transparentních. Absence potřeby
přidávání barviv do výchozího polymerního materiálu snižuje výrobní náklady a otevírá cestu
k novým konstrukčním řešením a technologickým postupům. Příkladem může být proces
laserového odstraňování vtoků u výlisků vyrobených moderní dvojvstřikovou technologií
(automobilové reflektory apod.), kdy jsou do formy současně vstřikovány dva typy polymerů
- transparentní a plněný barvivy. Jediný thuliový vláknový laser by nahradil oba lasery v dnes
používaných laserových systémech, kdy transparentní plast se opracovává CO2 laserem a
plast s barvivy se opracovává ytterbiovým vláknovým laserem.
Thuliové vláknové laserové systémy přitahují pozornost nejen v průmyslových aplikacích ale
také v senzorových aplikacích (chemická analýza – LIDAR systémy) a medicíně
(fragmentace ledvinových kamenů nebo léčba benigní hyperplazie prostaty). Dále se
používají pro čerpání holmiových vláknových laserů.
Poděkování:
Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Epsilon,
projektem č. TH01010997 a Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu
GAP102 14-35256S.
Literatura:
[1] P. Honzatko, Y. Baravets, F. Todorov, P. Peterka, and M. Becker, Coherently combined 20 W
at 2000 nm from a pair of thulium-doped fiber lasers. Laser Phys. Lett. 10 (2013) 095104.
[2] P. Honzátko, P. Vojtisek, and B. Vitovec, Progress in thulium-doped fiber lasers and
aplifiers. SPIE Proc. 8697 (2012) 86971J.
[3] P. Peterka, P. Honzatko, I. Kasik, J. Cajzl, and O. Podrazky, Thulium-doped optical fibers
and components for fiber lasers in 2 µm spectral range (Invited). SPIE Proc. 9441 (2014)
94410B.
[4] P. Peterka, P. Honzátko, M. Becker, F. Todorov, M. Písařík, O. Podrazký, and I. Kašík,
Monolithic Tm-Doped Fiber Laser at 1951 nm With Deep-UV Femtosecond-Induced FBG
Pair. IEEE Photonics Technology Lett. 25/16 (2013) 1623-5.
[5] P. Peterka, P. Honzátko, I. Kašík, A. Michková, Fiber lasers. ed. Science around us (in Czech),
Academia, 2014. (www.ufe.cz/sites/default/files/Media/vlaknove_lasery.pdf)
[6] P. Koska, Y. Baravets, P. Peterka, J. Bohata, and M. Pisarik, Mode-Field Adapter for
Tapered-Fiber-Bundle Signal and Pump Combiners. Applied Optics 54/4 (2015) 751-6.
[7] P. Koška, P. Peterka, J. Aubrecht, O. Podrazký, F. Todorov, Y. Baravets, P. Honzátko, and Ivan
Kašík, Enhanced pump absorption efficiency in coiled and twisted double-clad thuliumdoped fibers. Advanced Solid State Lasers, paper ATu2A.23, Berlin, Germany, 4-9 October
2015.
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OPTICKÉ DIAGNOSTICKÉ METODY V ENERGETICE
Jan Hrabina
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147, 61264 Brno, email: hrabina@isibrno.cz
Obor: laserová spektroskopie, interferometrie, speciální optovláknové prvky
Stoupající poptávka a spotřeba elektrické energie představuje závažný společenský problém.
Každý typ zdroje elektřiny má své výhody i nevýhody, k optimálnímu pokrytí spotřeby
elektrické energie je třeba využívat kombinace různých typů zdrojů. Hlavní zdroj elektrické
energie v České republice představují uhelné elekrárny (podíl na celkově vyrobené elektřině
>50%). Jejich hlavním negativním dopadem je tvorba škodlivých emisních látek vznikajících
při spalování paliva. Ačkoliv již všechny uhelné elektrárny v ČR prošly v průběhu 90. let
modernizací (odlučovače popílku, odsiřovací jednotky), je pro udržení jejich provozu třeba
splňovat i stále se zpřísňující emisní normy na ostatní škodliviny (zejména oxidy dusíku,
NOx).
Oxidy dusíku vznikají hlavně při nedokonalém spalování a pro jejich redukci se dá využít
metody optimalizace spalovacího procesu. Optimalizace spalování přináší kromě redukce
emisí i velmi významnou finanční úsporu na spotřebovaném palivu, je třeba si uvědomit, že
objemy spáleného paliva v uhelné elektrárně s instalovaným výkonem několika stovek MW
dosahují mnoha tun uhlí za minutu. Poté i nepatrné zvýšení účinnosti v desetinách procent
představuje ušetřené finanční prostředky v řádu milionů Kč. Mezi hlavní problémy při snaze
optimalizace spalování uhlí je značně kolísající kvalita paliva (nutnost relativně rychlých
akčních zásahů regulátoru) a nemožnost použití konvenčních analyzátorů prostředí uvnitř
kotle (extrémní teploty). Běžné senzory nelze použít ani v prostoru komínu nad kotlem, kotel
totiž běžně obsahuje větší množství hořáků a diagnostikou spalin na komínu nepoznáme,
který z nich potřebuje regulační zásah (palivo se do kotle přivádí do spalovací komory ve
formě prachu, který pak v prostoru kotle vytváří pohybující se hořící oblaky). K diagnostice
spalovacího procesu lze nicméně využít některé bezkontaktní optické měřicí metody.
Za hlavní diagnostický nástroj pro analýzu takového spalovacího procesu lze považovat
metody laserové spektroskopie. Ty jsou založené na měření tvaru absorpčních sledovaných
látek pomocí vhodně vybraných laserových zdrojů, ze kterých lze přímo zjistit koncentraci
chemické látky. Ukazatelem kvality spalování je například úroveň koncentrace kyslíku, k jejíž
analýze se využívají absorpční pásy O2 v regionu vlnových délek 760-770 nm. Rozložení
teplotních polí ve spalovací komoře je pak analyzovatelné spektroskopickou detekcí disociace
molekul vody, při které srovnáváme úrovně několika absorpčních spekter ve spektrální oblasti
1,1 až 2,0 m pomocí vhodných laserových zdrojů. Z poměru úrovní těchto spekter lze nejen
tyto gradienty teplotních polí mapovat, ale zjistit i hodnoty teplot uvnitř komory. Samostatnou
kapitolou je pak přímá spektroskopická detekce množství jednotlivých škodlivých látek.
V případě použití vhodně navržené soustavy detekčních svazků monitorujících prostor nad
všemi hořáky a analýzou naměřených dat je pak možno vyhodnocovat spalovací proces
v celém kotli a pružně reagovat na jeho pracovní stav (regulace množství přiváděného paliva
a kyslíku).
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DIGITÁLNÍ SYNTEZÁTOR PRO KOMPENZACI
DOPPLEROVA JEVU NA OPTICKÝCH TRASÁCH
Václav Hucl, Martin Čížek, Minh Tuan Pham, Lenka Pravdová,
Ondřej Číp
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., oddělení koherenční optiky
Královopolská 147, Brno, 612 64
+420 541 514 529
treak@isibrno.cz
Obor: Interferometrie, vláknová optika, analogová a digitální elektronika, zpracování RF
signálů, vlivy prostředí
Distribuce vysoce stabilních optických frekvencí po optovláknových trasách velice často
naráží na problém, že stabilita optické frekvence laseru na vzdáleném konci trasy je
degradována působením vnějších vlivů na vlákno [1]. Mění-li totiž vlákno vlivem změn
teploty svoji délku, či je vystaveno vibracím, dochází k uplatnění Dopplerova jevu.
Pro detekci a následnou kompenzaci Dopplerova jevu na optovláknových trasách je často
používáno uspořádání, kdy takováto trasa tvoří měřicí rameno nevyváženého Michelsonova
nebo Mach-Zehnderova interferometru. Jedná se o podobný princip, jaký je využíván i pro
měření fázového šumu laserů [2]. Na Obr. 1 je příklad schematického uspořádání sestavy
využívající Michelsonův interferometr. Optická frekvence laseru je po průchodu optickým
cirkulátorem C1 a akustooptickým modulátorem AOM vysílána po optickém vlákně do místa
příjmu. Zde je část laserového záření odbočena pro potřeby uživatele OUT a zbytek se vrací
přes optický cirkulátor C2 stejnou trasou zpět do místa vysílání. Přenosové optické vlákno tak
pracuje v režimu obousměrné komunikace.

Obr. 1: Princip kompenzace Dopplerova jevu v optovláknové trase. AOM – akustooptický modulátor; C1, C2 –
cirkulátor; LP – dolní propust; PD – fotodetektor; PID – PID regulátor; VCO – napětím řízený oscilátor; fAOM –
frekvence buzení AOM; fbeat – frekvence detekovaného zázněje; fRef – frekvence referenčního signálu pro fázový
závěs; ε(t) – regulační odchylka.

Za předpokladu, že je referenční rameno interferometru vůči měřicímu zanedbatelné délky,
jsme sledováním změn interferenční fáze schopni kvantifikovat Dopplerovské posuvy optické
frekvence, ke kterým dochází na optovláknové trase. V ideálním případě, kdy k žádným
posuvům optické frekvence nedochází, a zároveň máme dokonale stabilní laser, je detekovaná
interferenční fáze konstantní. Modulátorem AOM, který frekvenci procházejícího světla
posouvá o frekvenci budícího signálu a vláknovým směšovačem 50/50 provádíme
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heterodynní detekci interferenční fáze. V tomto případě je výstupem fotodetektoru PD napětí
odpovídající vysokofrekvenčnímu (vf) harmonickému signálu (zázněji) o frekvenci rovné
dvojnásobku frekvence referenčního harmonického signálu, kterým je buzen
modulátor AOM. Interferenční fáze nesoucí informaci o Dopplerově posuvu potom odpovídá
fázovému posunu mezi detekovaným záznějem na detektoru PD a signálem z napětím
řízeného oscilátoru VCO, budícím AOM.
Následně je možné vliv Dopplerova jevu v optickém vlákně kompenzovat změnami kmitočtu
signálu VCO budícího AOM a působit tak proti posunům optické frekvence. Signál z výstupu
směšovače je po úpravě dolní propustí použit jako regulační odchylka pro proporcionálněintegračně-derivační (PID) regulátor řídící frekvenci napětím řízeného oscilátoru VCO.
V ustáleném stavu regulace je tak zázněj fázově zavěšen na referenční signál, změny
frekvence signálu VCO působí proti Dopplerovským posuvům optické frekvence laseru
v trase a na zmíněném výstupu OUT trasy je k dispozici laserový signál o stabilní optické
frekvenci odpovídající přesně laseru na vstupu do celé trasy. Po elektronické stránce lze
popsanou regulační smyčku realizovat čistě analogově, avšak je možno ale i přistoupit
k digitálnímu řešení.
V našem příspěvku popisujeme variantu elektronického zapojení na Obr. 2, kde je detekce
fáze signálu z fotodetektoru prováděna analogově, PID regulace je prováděna digitálním
signálovým procesorem (DSP) a VCO je nahrazen obvodem přímé digitální syntézy signálu
(DDS) řízeným přes rychlé sériové komunikační rozhraní z DSP.

Obr. 2: Blokové schéma navrženého zapojení elektroniky pro stabilizaci optické linky, kde je analogový
regulátor a napětím řízený oscilátor nahrazen digitálním signálovým procesorem a obvodem pro přímou digitální
syntézu signálu. A – zesilovač; BP – pásmová propust; LP – dolní propust; DSP – digitální signálový procesor;
ADC – analogově-digitální převodník; PID – regulátor realizovaný v softwaru DSP; SPI – rychlá sériová
sběrnice; DDS - obvod pro přímou digitální syntézu signálu; CH 1,2 – výstupní kanály DDS; CAN – rozhraní
sběrnice CAN.

Předpokládáme opět Michelsonovo uspořádání interferometru. Nejdříve je signál
z fotodetektoru PD přiveden na vstup IN, kde je následně vybrána užitečná část spektra se
záznějem pomocí pásmové propusti BP v okolí frekvence 160 MHz. Tato frekvence odpovídá
dvojnásobku budící frekvence fref = 80 MHz modulátoru AOM. Upravený signál je dále
zesílen zesilovačem A se ziskem cca 25 dB a znovu filtrován pásmovou propustí BP. Ve
směšovači je signál násoben referenčním signálem o stabilní frekvenci fref = 160 MHz
generovaným kanálem CH2 obvodu digitální syntézy DDS. Výsledkem je demodulovaný
signál, jehož nízkofrekvenční složka ε(t) je úměrná fázovému posunu vstupního IN a
referenčního signálu fref. Ta je ze signálu oddělena dolní propustí LP a dále zpracovávána
procesorem DSP. V obslužném softwaru DSP je realizován algoritmus digitálního PID
kontroléru, který prostřednictvím rozhraní SPI řídí frekvenci fAOM signálu generovaného
kanálem CH1 obvodu DDS, který budí akustooptický modulátor. Střední hodnota fAOM je
80 MHz, ta je pak dále korigována o hodnotu regulačního zásahu fPID[ε(t)], který působí proti
Dopplerovskému posunu optické frekvence na optické trase.
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Realizovaná elektronika je zdokumentována na Obr. 3. Vysokofrekvenční část zapojení
je založena na modulech vyráběných firmou MiniCircuits, digitální signálový procesor je
DSP 56F8365 od výrobce Freescale, obvod pro přímou digitální syntézu je typ AD9959 od
výrobce Analog Devices.

Obr. 3: Fotografie realizované elektroniky. Levá část obsahuje analogové bloky pro zpracování
radiofrekvenčního signálu (filtrace, zesílení a fázová detekce). V pravé části jsou desky s 4-kanálovým DDS
obvodem AD 9959 a digitálním signálovým procesorem DSP 56F8365.

Výhodou řešení využívajícího digitální zpracování a syntézu signálů je jeho variabilita a jasně
matematicky definované parametry. Vzorkovací frekvence DDS může být odvozena od
přesného radiofrekvenčního normálu, jako jsou např. GPS řízený stabilní oscilátor, rubidiové
hodiny, H-maser apod. Obvod AD9959 dovoluje generovat 4 synchronně vzorkované signály
v rozsahu 0 – 250 MHz. Námi realizované zapojení tak po nezbytné úpravě analogové části
může pracovat i s jinými frekvencemi než 80 a 160 MHz uvedenými výše. Šířka pásma
regulace pomocí DSP je až 100 kHz, což je hodnota dostačující pro kompenzaci většiny
fluktuací optické frekvence způsobených především pomalými teplotními změnami nebo
vibracemi v řádu max. jednotek kHz. Pro nastavování parametrů regulace a sledování činnosti
obslužného softwaru procesoru je zařízení vybaveno rozhraním sběrnice CAN s protokolem
CANopen, což umožňuje plnou vzdálenou správu systému.
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KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ FLUORESCENCE
OPTICKÝM VLÁKNEM V MIKROFLUIDNÍCH ČIPECH
Jan Ježek, Zdeněk Pilát, Pavel Zemánek
Optické mikromanipulační techniky, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147, Brno 612 64
Tel.: +420 541 514 282, E-mail: jezek@isibrno.cz, WWW: http://www.isibrno.cz/omitec/
Obor: Vláknová optika, laserové systémy, mikrofluidní čipy, mikrokapénky,
spektroskopie
V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé
formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie.
Mnoho biologických objektů je možné označit fluorescenční látkou a následným
pozorováním a vyhodnocením emisních spekter se určuje např. rychlost reakcí, koncentrace
daných látek, poloha označených struktur v objektu, atd. Zároveň se v posledních pěti letech
se začaly bouřlivě rozvíjet mikrofluidní techniky, které využívají mikrofluidní platformy
kanálků, kterými protéká nosná kapalina, která unáší kapénky o průměru od jednotek po
desítky až stovky mikrometrů. Tyto kapénky nemísitelné s nosnou kapalinou slouží jako
kapalné mikrokontejnery obsahující analyzovaný vzorek a nezbytné reagenty. Tyto kapénky
lze, pomocí speciální mikrofluidních technik, dále dělit (paralelizace procesu bez navýšení
množství vzorku a chemikálií), fúzovat kapénky s různým obsahem (řízené spouštění
chemických reakcí), vysokou rychlostí měnit koncentrace reaktantů v kapénce (koncentrační
gradienty), apod.
V našem příspěvku představujeme zařízení, které kombinuje fluorescenční spektroskopii
s vláknovou optikou. Zařízení umožňuje vysokou rychlostí (v řádu kHz) detekovat
fluorescenční signál přicházející ze zkoumaného vzorku, do kterého lze vložit optické vlákno,
např. z mikrokapénky proudící v mikrofluidním čipu, z kapaliny tekoucí průhlednou
kapilárou, apod. Zařízení využívá laserovou diodu na vlnové délce vhodné k excitaci
fluorescence, sadu filtrů pro excitační a emisní vlnovou délku, optiku pro fokusaci laserového
záření do optického vlákna a vysoce citlivou rychlou fotodiodu pro detekci fluorescence.

Obrázek 1: Vlevo - prototyp systému o vlnové délce 450 nm. Nahoře je laserový modul, před
ním otočný filtr na regulaci prošlého výkonu, vlevo je žluté vlákno, do kterého je laserový
svazek veden přes dichroické zrcadlo (uprostřed) a fokusační modul. Vpravo je umístěna
lavinová dioda, která detekuje fluorescenci na delších vlnových délkách, která přichází přes
optické vlákno. Vpravo – Kompaktní systém pro vlnovou délku 532 nm. Laser je uprostřed,
nahoře je optické vlákno s kolimační čočkou, dole fotodioda s měřící kartou a mezi nimi
dichroidní zrcadlo.
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Naše sestava (viz. Obr. 1) je složena z laseru o vlnové délce 450nm, laser je odražen
dichroidním zrcadlem odrážejícím vlnové délky kratší než 460 nm a fokusován do
multimodového optického vlákna s jádrem o průměru 50 µm. Toto vlákno slouží jako
excitační a zároveň i pro sběr emisního záření. Emisní signál je po průchodu filtrem zaostřen
na lavinovou diody FirstSensor. Signál z lavinové diody je veden do zesilovače (OP177), A/D
převodníku National Instruments a zpracován s využitím LabView Signal Express.

Obrázek 2: Kombinace záběru z CCD kamery na procházející kapénky v čipu a časový
průběh fluorescence kapénky zaznamenaný lavinovou diodou pro systém s jedním optickým
vláknem. Jasný modrý bod je svazek excitačního laseru.
Toto zařízení jsme testovali na zjišťování koncentrace fluoresceinu ve vodních kapénkách
nesených v oleji. Kapénky byly vygenerovány mikrofluidním čipem, který umožňoval
plynulou změnu koncentrace fluoresceinu v kapénkách. Nad výstupní kanálek mikrofluidního
čipu jsme vložili optické vlákno a detekovali jsme procházející kapénky. Ze záznamu ve
spodní části obrázku 2 je zřetelný nárůst a pokles fluorescence, jak kapénka prochází pod
vláknem. Při kontinuální změně koncentrace fluoresceinu v kapénce jsme byli schopni v
reálném čase monitorovat změnu fluorescence a kvantifikovat jeho koncentraci. Nyní máme
připravený systém osazený laserem o vlnové délce 532 nm, který bude sloužit na sledování
chemických reakcích různě koncentrovaných látek s buněčnými strukturami nesenými
v mikrokapénkách.
Autoři děkují za podporu
CZ.1.05/2.1.00/01.0017).

TAČR

(TA03010642)

a

MŠMT

Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
 Tvorba PDMS mikrofluidních systémů „soft litografií“
 Optická pinzeta a její využití
 Návrh a konstrukce mechanických komponent pro optické systémy
 Ramanovská mikrospektroskopie
 Fotopolymerace mikrostruktur
 Digitální mikrofluidika
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VELKOPRŮMĚROVÁ KOMPOZITNÍ LASEROVÁ
ADAPTIVNÍ OPTIKA
Viliam Kmetík1, Bohumil Vítovec1, Lukáš Jiran1, 2, Šárka Němcová2,
Josef Zicha2, Lenka Mikuličková3, Richard Pavlica3, Adolf Inneman4
1

Ústav fyziky plazmatu AVČR v.v.i., Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
Tel.: (+420) 266 052 857, e-mail: kmetik@pals.cas.cz, web: http://www.ipp.cas.cz/cz
2
Ústav přístrojové a řídicí techniky, FS ČVUT v Praze, 3 5M s.r.o., Kunovice,
4
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., Praha
Obor: Adaptivní Optika
Použití lehkých a pevných kompozitních materiálů pro bimorfní deformovatelné zrcadlo
(BDM) umožnilo realizaci velkoprůměrové laserové adaptivní optiky. BDM bylo navrženo
a modelováno s pomocí kompletní numerické simulace struktury vytvořené za tímto účelem
a ověřené souborem měření a testů. Pro dosažení dostatečně velkého BDM byly vyvinuty

Obr. 1. Simulace BDM 300 mm

Obr. 2. Realizované BDM 300 mm

Obr. 3. GUI originálního software pro řízení AO
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nové technologie výroby pružného jádra, keramického aktuátoru a tenkostěnného zrcadla. Byl
realizován unikátní vysokonapěťový multikanálový budič BDM a vytvořen originální systém
řízení AO v programovém prostředí ControlWeb. Prototyp velkého BDM s kompozitním
jádrem o průměru 300 mm s 61 elektrodami byl výroben a testován.
Značné úsilí bylo věnováno vývoji a ověření vlastního numerického modelu pro simulaci
a návrh struktury zrcadla realizované v programu Abacus. Pomocí tohoto modelu byly
navržené jednotlivé komponenty BDM a též proběhla optimalizace BDM v plně integrované
struktuře. Výstup simulace byl ověřován měřením na jednotlivých vzorcích zrcadel od
jednoduchých modelů přes zmenšené modely finální architektury až po měření prototypu.
Kontaktní měření bylo prováděno pomocí Taylor-Hobson profilometru a optické měření
pomocí Shack-Hartman senzoru a holografické interferometrie. V laboratoři PALS bylo
vybudováno testovací pracoviště velkoprůměrové adaptivní optiky s S-H senzorem a vlastním
vyhodnocovacím software. Zde byl realizován kompletní AO systém s BDM a vlastním
řízením. S použitím vlastního software WRC tento systém prokázal schopnost BDM vybudit
jak fundamentální vlnoplochy, tak i volitelnou deformaci a umožnil též statickou
i dynamickou korekci deformované vlnoplochy.
Tato práce byla realizována s podporou TAČR v projektu TA01010878.
Ústav fyziky plazmatu AVČR v.v.i., Praha (www.ipp.cas.cz) se věnuje nízko
i vysokoteplotnímu plazmatu a podílí na výzkumu a vývoji řízené termojaderné fúze, využití
elektrických výbojů, interakci plazmatu s jinými skupenstvími hmoty, likvidaci odpadů
v proudu plazmatu, procesů plazmového stříkání. Součástí ÚFP je centrum pro ultrapřesnou
a speciální optiku TOPTEC a laserový systém PALS uřčený pro generaci a výzkum
vysokoparametrového laserového plazmatu.
Ústav přístrojové a řídicí techniky, odbor Přesná mechanika a optika, Fakulta strojní
Českého vysokého učení technického v Praze (control.fs.cvut.cz) zajišťuje výuku
v akreditovaných oborech bakalářského, magisterského i doktorského studia Informační
a automatizační technika, Optomechanika, Technická kybernetika a její pracovníci se podílí
na výzkumu a vývoji v řadě řešených projektů jako např. Detekce axionů pomocí laserových
experimentů, Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou
odrazivost materiálů, Měřič rozložení tahu kovového pásu.
5M s.r.o., Kunovice (www.5m.cz ) podniká v oboru kompozitů a sendvičů, tj. materiálů
a komponentů pro pokrokové a inovativní výrobky nebo aplikace. Zabývá se vývojem
a výrobou těchto materiálů i konečných výrobků, kdy se orientuje především na speciální
a náročné aplikace. Většina výrobků pochází z vlastního vývoje, příp. vychází ze spolupráce
s výzkumnými ústavy nebo univerzitami.
Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., Praha (www.rigaku.com) je evropskou
pobočkou firmy Rigaku Corporation a věnuje se designu, vývoji a výrobě rentgenových
zdrojů, detektorů a optiky a dalších vědeckých produktů pro výzkum a průmysl.
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AMPLITUDOVĚ FÁZOVÁ VORTEXOVÁ MASKA
Stanislav Krátký, Petr Meluzín, Michal Urbánek, Milan Matějka,
Jana Chlumská, Miroslav Horáček, Vladimír Kolařík
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147, Brno
541 514 525, kratky@isibrno.cz, www.isibrno.cz, ebl.isibrno.cz
Obor: elektronová litografie, fotošablony
Problematiku fázových masek jsme prezentovali již na předchozích ročnících této konference:
počítačem generované hologramy [1] a fázové masky pro přípravu vláken s Braggovými
mřížkami [2]. V tomto příspěvku se zaměříme na prezentaci výsledků dosažených při přípravě
skleněné masky pomocí elektronové litografie, která na jedné podložce kombinuje dvě části;
amplitudovou část a fázovou část vortexové masky [3], [4]. Obě dvě části jsou připraveny
elektronovou litografií. Popis funkčních optických vlastností realizované masky by byl
značně nad rámec tohoto příspěvku, a proto se připravuje k samostatné publikaci.
Na jedné pětipalcové skleněné podložce byla realizována sada několika masek různých
variant (různé geometrické rozměry a různý fázový zdvih pro naladění na požadovanou
vlnovou délku).
Amplitudová část masky (dvě tenká propustná mezikruží, viz Obr. 1 vlevo) je připravena
standardním postupem. Výchozí skleněná destička je pokovena opticky nepropustnou vrstvou
chrómu a tenkou vrstvou elektronového rezistu (PMMA, tloušťka ~ 400 nm). Po provedení
expozice a vyvolání rezistové (binární) masky se selektivně odstranila vrstva chrómu pomocí
mokrého leptání. Současně s přípravou amplitudové části masky byly rovněž exponovány
tenké rysky pro finální rozdělení podložky na jednotlivé optické prvky. A dále bylo nutné
vytvořit registrační (soukrytovací) značky pro přesné pozicování druhé expozice. Před druhou
expozicí byly odstraněny zbytky amplitudové rezistové masky a skleněná destička byla
ovrstvena tlustou vrstvou rezistu (PMMA, tloušťka ~ 2500 nm), v níž bude realizována
fázová část masky.
Fázová část masky, dvě mezikruží s protisměrným fázovým zdvihem (viz Obr. 1 uprostřed),
byla realizována přímo v rezistové vrstvě pomocí stupňovité (greyscale) litografie. Fázového
zdvihu  je dosaženo různou tloušťkou rezistu podél střední čáry daného mezikruží z.
Potřebná změna tloušťky rezistu pro z-úrovňovou strukturu realizovanou na rozhraní vzduchu
a prostředí s indexem lomu n1 je dána vztahem:

z  

1 z 1
.
n1  n0 z

Konkrétně, například pro vlnovou délku  = 632 nm, index lomu PMMA na této vlnové délce
n1 = 1.489 a 64 úrovňovou strukturu dostaneme z = 1272 nm. Pro dosažení požadovaných
hloubek struktury bylo podstatné jednak správné určení expozičních dávek a jednak přesné
dodržení technologického postupu při selektivním rozpouštění rezistové vrstvy. Kromě
variant masek uvedených v úvodu byly rovněž zkoušeny varianty s různým počtem úrovní: 8,
16, 32 a 64. Předběžná optická měření ukázala [4], že pro dosažení kvalitního výsledku není
až tak podstatný počet úrovní struktury, ale přesnost naladění struktury na danou vlnovou
délku, tedy přesnost procesu vyvolávání fázové masky a dosažení požadovaného hloubkového
rozdílu. Ke druhé expozici ještě dodejme, že před vlastní expozicí bylo nutné zvodivění
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povrchu rezistu tenkou kovovou vrstvou a odstranění této vrstvy před začátkem vyvolávání
rezistu. Tato vrstva poněkud snížila kvalitu zobrazení registračních značek. Obr. 2 zachycuje
celou skleněnou podložky po dokončení litografických operací. Na Obr. 3 je detail jedné z
testovacích masek; barevná mezikruží představují interferenční barvy zbytkového rezistu
fázové masky při rozdílném poloměru fázové a amplitudové části masky.
Další využití amplitudově fázových masek může být například při přípravě difraktivních
optických elementů resp. počítačem generovaných hologramů.
Reference:
[1]
V. Kolařík, M. Matějka. Počítačem generované hologramy – CGH. Sborník
konference LASER52, str. 31, ISBN 978-80-87441-08-4.
[2]
S. Krátký, et al. Fázové masky vyrobené elektronovou litografií a iontovým leptáním
pro přípravu vláken s Braggovými mřížkami. Sborník konference LASER54, str. 31–
32, ISBN 978-80-87441-13-8.
[3]
M. Baránek, et al. Aberration resistant axial localization using a self-imaging of
vortices. Opt Express. 2015 Jun 15;23(12):15316-31. doi: 10.1364/OE.23.015316.
[4]
P. Bouchal, VUT v Brně, osobní komunikace.

Obr.1 Schéma masky (amplitudová část, fázová část a jejich kombinace)

Obr. 2 Sada masek na pětipalcové podložce

Obr. 3 Detailní pohled na jednu zkušební
masku (detaily v textu)

Poděkování:
Autoři děkují Ing. Petru Bouchalovi z VUT v Brně za cenné konzultace a Dagmar Giričové
za provedení fotodokumentace zhotovených masek.
Práce byla finančně podpořena převážně z těchto zdrojů: projekt ALISI – MŠMT (LO1212)
spolu s ES (ALISI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0017), projekt AMISPEC – TAČR TE01020233,
a institucionální podpora RVO:68081731.
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Proo testovací účely bylla sestavenna experim
mentální jed
dnotka FSO
O-IDU, kteerá obsahuuje
giggabitový traansceiver na vlnové ddélce 1550 nm
n osazený
ý na deskuu s obvodem
m FPGA prro
měěření chyboovosti. Vý
ýstupní opptický sign
nál modulu
u je zesillován opto
ovlákonovýým
zessilovačem (EDFA)
(
naa úroveň 1100 mW (2
20 dBm). Použitý deteektor na bázi
b
lavinovvé
fotoodiody máá prahovou
u úroveň --36 dBm. Jednotka
J
umožňuje
u
ttestovat op
ptickou trassu
s úttlumem až 50dB.
5
Expperimentálnní jednotkaa FSO-OD
DU je posttavena na univerzálnní směrovací platform
mě
pouužívané i pro
p jiné ty
ypy spojů. Hrubé směěrování zajjišťují krokkové motorrky v režim
mu
miccrosteppingg s krokem na
n úrovni 5 µrad. Spojj je instalov
ván mezi buudovou VU
UT Technickká
12 a budovu Mendelovy
M
univerzity
u
Z
Zemědělskáá 3. Délka attmosférickéé trasy je 3,5
5 km.

Vnitřní uspořádání jeednotky FSO-ODU.

Expperimentálnní jednotka FSO-ODU
U obsahuje příjímací optiku
o
na bbázi zrcadlo
ové soustavvy
typpu Cassegraain s průměrem hlavníhho zrcadla 120 mm, která
k
se vyzznačuje menší sférickoou
vaddou ve srovnání s cenově odpovíddajícím čočk
kovým objek
ktivem stejnné velikostii. Po stranácch
přijjímacího tuubusu jsou umístěny vvysílací tubu
usy o prům
měru 1’’. Naa platforměě je umístěnna
elektronika, ktterá zajišťujje hrubé a jeemné směro
ování přijím
mače.
Výývojové prááce jsou v současné ddobě zaměřřeny na minimalizaci
m
i vazebního
o útlumu do
d
jeddnomódovéhho vlákna v optickém přijímači. Jedná se o problemattiku, kde řeešitelský týým
uvíítá případnoou spoluprácci.
Poppsané výzkuumné aktiviity jsou poddpořené mj. grantovým
mi projekty T
TA ČR č. TH01011254
T
4Souubor prvků pro
p fotonickou komuniikaci a MŠM
MT č. LD12
2067 - Moddelování šířření optickýcch
vlnn v atmosféřře v rámci ak
kce COST IIC1101.
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:






Modelování průch
hodu optickkého svazku atmosférou
u, analýza roozptylu, turrbulence a
časovéé disperze u atmosférickkých optick
kých spojů.
Vývoj plně fotonické technollogie FSO.
Generoování negau
ussovských svazků, řešení otázek difrakce.
d
Měření, klasifikov
vání a potlaččení vlivu atmosférické
a
é turbulencee na kvalitu
u přenosu
atmosfférickým op
ptickým spoj
ojem.
Prakticcký vývoj attmosférickýých optickýcch spojů pro
o experimenntální účely
y.

35

Multioborová konference LASER 55, 21. října – 23. října 2015, Zámecký hotel Třešť

VYUŽITÍ TERMOGRAFIE PŘI APLIKACÍCH R&D
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
Vědci, vývojáři a pracovníci výzkumných center používají v současné době termografické
systémy pro nalezení řešení různých výzev, které jsou ostatními prostředky neřešitelné nebo
pro nalezení správného řešení velice obtížné. Každodenním používání infračervené techniky
dochází ke zdokonalení výzkumných výsledků a obrovské úspoře drahocenného času
potřebného k různým fázím výzkumu.
Univerzitní výzkum, výzkumná a vývojová centra, akademie věd
Biologický výzkum
Termografie je velmi přesná, vyhodnotitelná, bezkontaktní diagnostická metoda využívaná
pro vizualizaci a kvantifikaci povrchových teplotních změn. Aplikace zahrnují cévní
vyšetřování, stav tkání, posuzování svalového pnutí nebo detekce míst podkožních krvácení.
Studie rychlých pohybů
Infračervené vysokorychlostní zobrazování díky mikrosekundovým expozičním časům
detektorů dokážou zastavit zdánlivý pohyb dynamické scény a zachytit snímek
mnohonásobně převyšující rychlost 10.000 snímků za sekundu. Takovéto požadavky
vyplývají z výzkumných aplikací v oblastech balistiky, supersonických projektilů, výbušnin,
procesu spalování, laserů apod.
Infračervená mikroskopie
Termografická kamera v kombinaci s mikroskopem se stává teplotním zobrazovacím
mikroskopem se schopností přesného teplotního měření objektů velikosti až 3µm. Vývojoví
pracovníci využívají termografický mikroskop pro bezkontaktní výzkum teplotních projevů
komponentů a polovodičů.
Analýza jevů širokých teplotních rozsahů
Měření teploty plasmy vyžaduje disponovat kamerou umožňující tzv. rolující integrační čas a
dynamické rozšíření rozsahu v reálném čase. Jde tedy o možnosti zachycení teplotních jevů
od nízkých po extrémně vysoké teploty.
Testování materiálů, NDT
Únavové zkoušky
TSA – Thermal Stress Analyzing jsou velice častými metodami při výzkumu materiálů, avšak
poskytují limitované informace komplexních struktur materiálů. TSM – Thermal Stress
Mapping poskytují zároveň tisíce informací únavových měření, dokonce i na geometricky
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složitých komponentech. Ve srovnání s tenzometry poskytuje tento přístup mnohem rychlejší
a ucelenější informace.
Testování kompozitů
Infračervená NDT může detekovat interní defekty vzorku díky externí excitaci a následnému
pozorování teplotních změn na povrchu. Jde o cenný nástroj pro detekci dutin, delaminace
nebo obsahu vody v kompozitním materiálu.
Měření fotovoltaických panelů
Solární panely mohou vykazovat defekty vedoucí k elektrickému zkratu. Po zatížení FV
panelu je možné tyto defekty lokalizovat metodou Lock-in termografie. Provedena může být
Lock-in fotoluminiscence kamerami NIR – near-infrared.
Detekce prasklin
Lock-in termografie částí náchylných k prasknutí se provádí pořizováním termogramů
termokamerou synchronizovanou s frekvencí ultrasonické energie vstupující do měřeného
objektu (ultrazvuková termografie). Tření na povrchů ploch prasklin vytváří teplo v místech
jemných prasklin a zlomenin, které je možné zobrazit bez nutnosti aplikace barviv či
penetrantů. Tato forma NDT umožňuje inspekci rozlehlých nebo komplexních částí objektů
bez UV záření.
Měření mostů
I zde se využívá NDT multisenzorová metoda identifikující zhoršující se betonové oblasti a
následně vypočítávající kvantitativní index, který určuje stupeň zhoršení každého
rozpětí/pruhu mostu. Tato metoda napomáhá lépe predikovat vývoj poškozování mostního
povrchu a odhadnout potřeby a náklady na opravu.
Měření elektronických komponentů a DPS
Testování elektronických komponentů a DPS termografickými kamerami je běžnou metodou
zobrazování a identifikování anomálií velikosti bodů až 3.5m. Díky vysokému rozlišení
velikosti bodů několika mikronů je možné snížit čas testování a zdokonalit design během
vývojového cyklu produktu.
Průmyslové R&D
Automobilový průmysl
Automobilový průmysl je rychle rostoucí odvětví, kde je cílem vyrábět účinnější, bezpečnější,
spolehlivější a vysoce výkonné automobily. Termografické systémy napomáhají
zdokonalovat design air-bag systémů, zlepšovat účinnosti vytápění a chlazení, kvantifikovat
teplotní poměry pneumatik a brzdových systémů, provádět kontrolu kvality spojů a svárů
apod.
Laboratorní testy v průmyslu
Klíčovým faktorem úspěchu je přinášet na trh nové produkty co nejrychleji. Nejvýhodnější je
využívat termografii v ranné fázi designového cyklu, při verifikaci teplotních modelů, analýze
únavových zkoušek produktu atd.
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MEASUREMENT OF REAL-TIME GIGACYCLE FATIGUE
THROUGH REAL-TIME INTERFEROMETRY
J. Lazar, M. Holá, J. Hrabina and O. Číp
Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences
Královopolská 147, Czech Republic
joe@isibrno.cz, hola@isibrno.cz, shane@isibrno.cz
Keywords: Optical metrology, metallurgy
Abstract
We present an interferometric method for measurement of strain induced deformation of
metal samples in experiments inducing high-cycle fatigue. The motivation is to get real-time
information about the deformation of a metal sample under test, its elongation imposed by
fast vibrating actuator. Fatigue of materials is a process of degradation of a material due to
repeated application of forces which includes nucleation and propagation of cracks and leads
to the failure of the component. It may appear in all parts of machines or structures which
rotate, vibrate, are repeatedly loaded, are subjected to temperature gradients etc., so
statistically, fatigue is implied in about 80% of all industrial failures.
Introduction
The most common fatigue tests consist in cyclic loading of a specimen symmetrically in
tension and compression with constant stress amplitude a. The relation between number of
cycles to failure Nf and a is called S-N curve or Wöhler curve. The type of fatigue testing is
given by the failure mechanism and necessary testing equipment.
High cycle fatigue (HCF) ranges for Nf between 105 and 108. Cycling is quazi-elastic, the
plastic component of strain is negligible. Cracks nucleation period covers a large majority of
fatigue life. Over the range of 108 it is possible to talk about Very high cycle fatigue (VHCF)
or gigacycle fatigue. Reaching the number of cycles higher than 108 in reasonable time
necessitates another type of testing devices. They are based on piezoelectronic devices which
vibrate with the specimen with frequencies typically between 20-100 kHz. It was found that
the conventional fatigue limit is not an absolute safe limit and that the fracture of specimens
may appear at Nf > 107 at stress amplitudes lower than 0. One of the key problems is to
measure either stress or strain amplitudes of the sample in loading.
Piezoelectric driving of the sample for HCF and especially VHCF testing produces
mechanical resonance. To get the information about strain and elongation of the sample it is
necessary o to measure the varying length difference directly on the sample. This leads to
differential interferometry where the reflective surfaces have to be placed on both ends of the
sample. Frequency range of the sample cycling in the tenths of kHz with displacement in
tenths of micrometers result in the demand for the bandwidth of the detection chain up to
tenths of MHz. This is quite a challenging demand for interferometry that cannot be met with
commercial systems.
Optical setup
The most suitable measuring technique proves to be optical measurement offering non-contact
position sensing with no influence on the sample and interferometric measurement offers
direct traceability. In this case the optimum configuration seems to be a coaxial differential
arrangement where the measuring axis of the reference and measuring arms are identical. This
follows also the Abbe principle, where the measurement axis is identical with the axis of the
measured displacement.
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Interferometers designed for measurement with reflection from plane mirror reflectors
have to be equipped with auxiliary corner-cube reflectors and operate in two-beam
configuration. This compensates for small angle deviations of the target mirror. Even very
small tilt at the arc second level would otherwise result in loss of the contrast of the
interference signal. We designed a compact differential interferometer for coaxial
measurement of elongation of a sample that follows these principles. The interferometer
operates with polarization separation of the reference and measuring beams and can be built
into an interferometric system either with homodyne or heterodyne detection.
Our design compensates for small tilt of the reflective surfaces of both target mirrors.
The key demand that cannot be avoided is for flatness of both mirrors on the scale covering
both beams. This is a crucial demand especially for the reference path which passes around
the sample. In result the reference mirror has to be a single polished element of a ring circular
shape around the body of the sample (Fig. 1).

M1

S

M2
MB

RB

Figure 1 - Arrangement of the reference and end mirror attached to the sample. M1 – ring

mirror, M2 – measuring mirror, RB – reference beam, MB – measuring beam, S – sample.
Signal detection
Bandwidth of the detection chain of the interference signal should be up to 100 MHz to cover
the speed of motion of the sample under test. We have decided for o homodyne detection
system with differential photodetector configuration and DC coupled amplifiers. Extension of
the bandwidth can be achieved by proper design of the analogue front-end. The key problem
was to find a suitable combination and trade-off between the capacitance of the
photodetectors limiting bandwidth and their active surface limiting sensitivity to optical
misalignment. The resulting configuration operates up to 50 MHz and during the initial
experiments the data were acquired by a fast real-time digital oscilloscope. Processing of the
quadrature signal and phase unwrapping was done off-line within limited amount of samples.
The system has proven to be able to record 20 kHz sample vibration with amplitude 30 m in
a differential regime.
Acknowledgement
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Obbecne laser generujúci
g
spektrum
s
poozostávajúcce z tisícok vlnových
v
dĺĺžok, alebo laserových
móódov, ktorýcch fázy sú k sebe zviazaané takým spôsobom,
s
že
ž všetky m
módy interfeerujú za
vznniku pulzovv s dĺžkou v desiatkach femtosekún
nd, sa nazýv
va „mode-loocked“ laser.
Začčiatkom 21.. storočia bo
ola s pomoccou mode-lo
ocked lasero
ov vynájdenná metóda na
n generáciuu
laseerového opttického frek
kvenčného hhrebeňa (lasser optical frequency
f
coomb), čo jee obrazne
poppísané, laserr so spektro
om pripomínnajúcim hreebeň. Každý
ý n-tý zub taakéhoto hreebeňa, aleboo
n-týý mód takéhhoto laseru má optickúú frekvenciu
u fn, definov
vanú opakovvaciou frekv
venciou
pullzov frep a frrekvenciou zodpovedajjúcej posunu
u fázy nosn
nej vlny vočči intenzitnéému maximuu
pullzu tzv. „carrrier envelope offset freequency“ fCEO
s
opaakovacia frekvencia
C . Inými slovami,
pullzov určuje vzdialenosťť susednýchh zubov a offsetová frek
kvencia posúúva celý hreebeň.
Opptická frekveencia n-tého
o módu je teeda daná vzzťahom: fn= nfrep + fCEOO.
Meetóda absolúútneho meraania vzdialeeností založená na interrferometrii ooptického hrebeňa
h
vyžžaduje určittú minimáln
nu opakovacciu frekvencciu alebo, vzdialenosť m
medzi sused
dnými
zubbmi, ktorá jee daná scho
opnosťou sppektrálneho analyzátoru
u rozlíšiť jeddnotlivé komponenty
speektra.[1] S použitím
p
VIIPA spektroometru je to hodnota približne 1GH
Hz, čo je beežná pulzná
frekkvencia nappr. Ti:Sa lasserových syystémov, alee príliš vyso
oká frekvenccia pre kom
mpaktnejšie
vlááknové systéémy. Použittie jednoducchšieho spektrometru alebo
a
vláknoového laseru teda
vyžžaduje filtrááciu módov frekvenčnéého hrebeňaa optickou cestou, resp.. zvýšenie opakovacej
o
frekkvencie opttickým rezo
onátorom. R
Realizácii tak
kýchto rezo
onátorov sa venujeme v tejto práci.

Obr. 1: Schhematické zn
názornenie seelektívneho potlačenia zu
ubov optickéého hrebeňa optickým
rezonátorrom s dĺžkou
u L, tvoreným
m zrkadlami Mi s polomeermi krivosti ri a odrazivo
osťou R.

Opptický rezonnátor Fabry-Perotovho ttypu je tvorrený dvoma paralelným
mi zrkadlam
mi. Aby došlo
k zznásobeniu repetičnej
r
feekvencie lasseru o fakto
or m, „free spectral
s
rangge“ FSR rezzonátoru
muusí spĺňať poodmienku m=FSR/
m
frepp, pričom pllatí FSR=c/2
/2nL viď obrr. 1. Pri spln
není tejto
poddmienky vyybrané módy
y spolu konnštruktívne interferujú,
i
čo pozorujeeme ladením
m dĺžky
kavvity pomocoou piezočlen
nov, pričom
m na výstupee z kavity nachádzame
n
e transmisnéé maximum.
Naa toto maxim
mum zamyk
káme dĺžku kkavity s vyu
užitím pomocnej elektrroniky a tecchniky
dettekcie 1. harrmonickej frekvencie.
f
K
Kvalita potllačenia intenzity nechccených mód
dov je potom
m
danná zvolenouu odrazivosťťou zrkadiell R. Aby do
ochádzalo k efektívnej sselekcii mó
ódov v celom
m
speektre, reflexxné vrstvy na
n zrkadláchh majú chrom
matickú dissperziu blízkku nule, čo je
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dossiahnuté dieelektrickými vrstvami ooptimalizov
vanými pre vlnové
v
dĺžkky použitého
o laseru.
V pprezentovannom prípadee sme pracoovali s Ti:Saa laserom, ktorý
k
vyžarooval spektru
um v oblastii
8100-830nm s pulznou
p
frek
kvenciou freep=1GHz. Správne
S
zvolenou optikkou na tvaro
ovanie
zvääzku sme doosiahli naviaazanie laserru do základ
dného TEM
M00 módu rezzonátoru, a taktiež
vhoodným výbeerom polom
meru krivostti zrkadiel r sme optimaalizovali vyyššie módy rezonátoru
r
takk, aby nekolidovali s mó
ódmi laseruu. Príklad sp
pektra filtrovaného rezoonátorom s FSR =
20G
GHz a získaaného pomo
ocou VIPA spektrometrru je na obrrázku 2.

Obrr. 2.: Priestorrovo rozložeené spektrum
m získané pom
mocou VIPA
A spektrometrru, každý bo
od reprezentuuje
jeeden mód opptického hreb
beňa. Vertikáálna disperzia je daná VIP
PA etalónom
m s FSR 50G
GHz (v tomto
smere sa spektrrum opakuje po 50GHz, oohraničujú ho
h červené lín
nie), horizonntálna disperzzia pochádzaa z
ddifrakčnej mriežky.
m
Spek
ktrum je zložžené z referen
nčného origin
nálneho 1GH
Hz spektra(m
modré body)
a filtrovanného 20GHzz spektra(bielle body).

Z technickéhoo hľadiska jee možné nalladiť rezonáátor na najv
vyššie hodnooty FSR ~ 25GHz.
2
Naaladením na neceločísellné násobkyy FSR je všaak možno dosiahnuť
d
hoodnôt rozosstupu
ýrazne zjedn
nodušujú náároky na speektrálnu
vyffiltrovanýchh módov až do 100GHzz, čím sa vý
anaalýzu interfeerometrický
ých záznam
mov.
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HIGH POWER 2-COLOR PLASMA BASED THZ SOURCE
FOR THZ-TDS
D. Lorenc1, E. Noskovičová2, L. Slušná2, D. Velič1,2
1

International Laser Centre,
Ilkovicova 3, 84104 Bratislava, Slovakia, www.ilc.sk

2

Faculty of Natural Sciences,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina,84215, Bratislava

Obor: femtosekundová spektroskopia a nelineárna optika
A broadband two-color plasma based THz spectrometer [1] was recently developed and
implemented within the Laboratory of Ultrafast Laser Photonics.
The THz source is pumped by a custom dual mode Coherent Legend DUO USX/USP Ti:Saph
amplifier with a pulse energy of 3.3/4mJ at 3 KHz and 25fs/100fs. The pump beam is focused
through a type-I BBO crystal detuned in order to produce second harmonic component with
polarization parallel to the fundamental. Both the fundamental and second harmonic beams
are subsequently intermixed within the plasma spark and a strong THz pulse is generated.
The THz beam is propagated through a THz time-domain spectroscopy (THz-TDS) setup and
the resulting THz transients are detected by electrooptic detection. The unique scientific
instrument is currently covering spectral range of 0 to 6 THz and is characterized by
unparalelled perfomance in terms of achievable field strenghts.
Benchmark results are presented confirming broadband determination of refractive index and
absorption coefficient for selected samples.
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M. D. Thomson et. al., Laser&Photon. Rev. 1, 349 (2007).

This research is sponsored by NATO's Emerging Security Challenges Division in the
framework of the Science for Peace and Security Programme.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:





Časovo rozlíšená femtosekundová spektroskopia v strednej IČ oblasti
Generácia THz v exotických materiáloch
Určovanie hyperpolarizovateľnosti a účinných prierezov 2- a 3- fotónovej absorpcie
Určovanie Kerrovho indexu lomu metódou Z-scan
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OP
PTOVLÁKNOV
VÉ SENZ
ZORY PRO
P
JAD
DERNO
OU
EN
NERGETIKU
Břřetislav Mikel
M
Ústtav přístrojoové techniky
y AV ČR, vv. v. i., Krállovopolská 147, 612 644 Brno, Česská republikka
e-m
mail: mikel@
@isibrno.czz, tel: +420 5541 514 252
2
Ob
bor: Optickéé vláknové senzory, lasserová interrferometrie, vláknová ooptika.
V ooddělení Kooherenční optiky
o
ÚPT AV ČR v..v.i. se v so
oučasnosti vvyužívají op
ptická vláknna
ve většině exxperimentů. V těchto aaplikacích optických vláken
v
je oobvykle nu
utné využívvat
vláákna se speeciálními vlastnostmi např. polarrizačně záv
vislá nebo mikrostrukturní vláknna.
Akktuálně vyžžíváme optická vlákn
kna singlem
modová, multimodová
m
á, polarizaačně závisllá,
mikkrostrukturnní a další sp
peciální. Věttšina typů těchto optick
kých vlákenn je využíváána v rozsahhu
vlnnových délek od 350 nm
m do 1600 nnm.
V ssoučasnosti řešíme něk
kolik projekktů, které see zabývají vývojem
v
opptovláknový
ých senzorůů s
Braaggovými mřížkami
m
pro
p měření vibrací, délky,
d
teplo
oty a tvarovvých změn
n betonovýcch
stavveb. Největší potenciáální aplikaccí tohoto sm
měru vývojje je projekkt na měřeení tvarovýcch
zm
měn kontejnm
mentu v JE Temelín.
Práávě systém na
n měření tv
varových zm
měn kontejn
nmentu je v JE Temelínn nainstalov
ván a probíhhá
dloouhodobé srrovnávací měření.
m
Dataa z našich senzorů jsou
u porovnáváána s daty senzorů, kteeré
bylly při výstaavbě umístěny ve stěnáách kontejn
nmentu. Na základě prvvních měsícců měření již
lze odhadnoutt, že náš sy
ystém vyhovvuje požado
ované přesn
nosti měřenní. Fotograffie z instalacce
měěřícího systéému jsou naa obrázku 1..

aa)

b)

O
Obrázek 1. Fotografie z instalacee měřícího systému v JE Temelíín, a) Fotografie
seenzorů na kontejnment
k
tu, b) fotogrrafie měřícíh
ho systému.
Proo optická vllákna s Brag
ggovými m
mřížkami jsm
me realizovali měřící sstanici, kde jsme v prvvní
fázzi využili zjednodušen
z
nou verzi měřícího systému. Protažení
P
m
mřížky je kontrolován
k
no
laseerovým inteerferometrem. Dlouhoddobá stabilitta vláknovéé Braggovy mřížky je na
n obrázku 2.
2
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Obrázek 2. Dlouhodobá stabilita vláknové Braggovy mřížky. Srovnání naměřených
hodnot z laserového interferometru a zjednodušeného měřícího systému pro
vláknové Braggovy mřížky.
V další části projektu jsme se zaměřili na radiační odolnost optických vláken s Braggovými
mřížkami. Celkové vyhodnocení bude prezentováno po dokončení ozařování posledního
vzorku optických senzorů. Jednotlivé vzorky optických vláken a senzorů byly a jsou
ozařovány radiační dávkou 0,3; 1; 3; 10 a 30 kGy. Uvedeným dávkám jsme podrobili stejné
sady, které obsahovaly optická vlákna, optická vlákna s Braggovými mřížkami a optická
vlákna se šikmými Braggovými mřížkami.
Oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
 Optické měření délky.
 Optické měřící systémy s vláknovými Braggovými optickými senzory pro měření
teploty, tlaku, délky, vibrací atd.
 Monitorování délky, teploty atd. založené na principu laserového interferometru
s optickými vlákny.
 Svařování polarizačně závislých, mikrostrukturních a dalších speciálních optických
vláken.
 Tvarování optických vláken.
Poděkování
Tento výzkum je podpořen formou institucionální podpory z projektu č. RVO:68081731.
Výzkum v oblasti senzorů je podporován z projektu Technologické agentury ČR
TA03010835. Výzkum vláknových senzorů pro monitorování stavu kontejnmentu je
podporován projektem MV ČR VG20132015124.
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FE
EMTOSEKUND
DOVÝ L
LASER SPIRIT
S
ZCELA
Z
UNIKÁ
ÁTNÍ A
NO
OVÝ PR
ROCES NAZVA
N
ANÝ CLE
EARSHA
APE™
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
Ob
bor: Lasery,, fotonika a jemná mecchanika, laseerové obráb
bění
Obráběění nejrůzn
nějších maateriálů lasserem je v průmyslu již mnoh
ho let zceela
stanndardním výrobním
v
procesem.
p
Donedávnaa ovšem jeden poměěrně obyčeejný materiiál
laseerovému zppracování odolával.
o
T
Tím materiáálem bylo sklo. Až s příchodem
m výkonnýcch
a sttabilních UV
U a femto
osekundovýých laserů si laserovéé zpracovánní skla našlo cestu do
d
vellkovýroby. V současno
osti se laserrové obráběění skla vyu
užívá k výrrobě nejrůznějších tvarrů
proo předmětyy každodenn
ního použiití, jako jso
ou např. mobilní
m
teleefony, tableety, televizzní
obrrazovky, appod. Firma Spectra-Phy
S
ysics nabízí celou řadu laserů, kterré jsou přím
mo určeny prro
zprracování růůzných ty
ypů skla a průhledn
ných mateeriálů od obyčejného, měkkéhho
soddnovápenatéého skla ažž po safír. V nabídce jsou
j
femtossekundové zzelené i nanosekundovvé
ultrrafialové prrůmyslové lasery.
Napříkklad pulsní, nanosekunndový laserr QUASAR
R nabízí nejjenom prům
měrný výkoon
> 660 W na 355
3
nm, alle také unnikátní tech
hnologii Tim
meShift™, která umo
ožňuje řízení
a pprogramovánní energie každého puulsu v časo
ové domén
ně. Přesnouu kontrolou délky pulssů
a jeejich tvaru lze
l přesně a účinně řídiit interakci laserového
l
záření s obrráběným maateriálem.
Obbzvláště velkkou výzvou
u bylo doneedávna řezáání tenkého skla. Standdardní techn
nologie často
veddly ke vzniiku nečistýcch řezů a k tříštění ok
krajů. Ovšeem nedávnoo firma Speectra-Physiccs
vyvvinula pro svůj femto
osekundovýý laser SPIIRIT zcela unikátní a nový pro
oces nazvanný
CleearShape™, který byll představeen na velettrhu LASE
ER 2015 v Mnichověě. Tato novvá
technologie um
možňuje naapříklad miimořádně čiisté řezy ch
hemicky tvr
vrzeného skla o tloušťcce
ní až 4 m/s..
0,55 mm při rycchlosti řezán

Obrrázek 1 Laserr SPIRIT má průměrný
p
výkkon > 16 W naa 1040 nm neb
bo > 8 W na 5220 nm při délce pulsů
< 4000 fs. Opakovvací frekvencee je nastavitelnná od jednotliv
vých pulsů do
o 1 MHz. Nappravo je vzorek
k skla řezaný
mettodou ClearShhape™.
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VY
YUŽITÍÍ ŠLÍRO
OVÉ MET
TODY PRO
P
ZO
OBRAZE
ENÍ PRO
OUDĚNÍÍ
V LASER
ROVÝCH
H TECH
HNOLOG
GIÍCH
Lib
bor Mrňaa, Jan Pav
velka
Ústtav přístrojoové techniky
y AV ČR vv.v.i
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno – K
Královo Polee
mrnna@isibrnoo.cz, 731 462 192.
Ob
bor: laserovvé svařováníí, laserové řřezání
Při svaařování by bylo v něktterých případech užiteečné znát prroudění ply
ynu ochrannné
atm
mosféry. V technické
t
prraxi se všakk těžko hled
dá metoda, která
k
by toto
to umožňovala. Nicménně
v aaerodynamicce se často používá tzvv. šlírová metoda,
m
kterrá dokáže zzviditelnit proudění.
p
Jeejí
prinncip je na obr.
o 1.

Obr. 1 princip šlírového zobraazování

Funnkce systém
mu je násled
dující: do prrostoru se sv
vařovací try
yskou vstuppuje ze světeelného zdrooje
rovvnoběžný svvazek světlla. Ten je zaostřen do
d ohniska, kde je um
místěn břit. Pokud není
svaařovací trysska v činnossti, nedocháází v prosto
oru ke změn
ně rovnoběžžnosti svazk
ku a všechnny
rovvnoběžné paprsky jsou
u zaostřenyy do ohnisk
ka, odkud se dále zoobrazí – zd
de dostávám
me
rovvnoměrně osvětlené
o
pole. Pokudd je hořák v činnosti, dojde vlivvem změn indexu lom
mu
(zppůsobených teplotou ob
blouku neboo prouděním
m plynu s od
dlišným inddexem lomu
u než vzduchh)
k pporušení rovvnoběžnostii procházejíících světleených paprssků. Tyto ppak nejsou zaostřeny do
d
ohnniska a abssorbují se ve
v šlírové c loně/břitu. Pak na stín
nítku dostávváme systém
m světlých a
tmaavých polí, které vyjaadřuje tyto změny v in
ndexu lomu
u. Princip jje tedy jed
dnoduchý, ale
a
v ppraxi je potřřeba nastaviit vhodně šllírovou clon
nu, abychom
m dosáhli ppožadovaného kontrasttu.
Jakko osvětlovací zdroj byl
b použit zzelený laserr s vlnovou délkou 53 2 nm. Na následujícícch
obrrázcích je několik příklladů prouděění při různý
ých svařovaacích metoddách.

Obr. 2a Prouděnní argonu z koaaxiální trysky 18 l.min-1
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Obr. 2a Prou
udění helia z kkoaxiální trysk
ky cca 18 l.minn-1
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Na obrázku 2 je vvidět rozdííl v proudění
argonu a helia z kooaxiální trysky laserovvé
svařovací hlavy ppři přibližžně stejném
průtoku. I když see indexy lomu
l
v oboou
případech liší až ve čtvrtém
m řádu, díkky
tepelné vodivosti
v
hhélia je viidět zřetelnný
rozdíl v prroudění. Naa obrázku 3 je zobrazenno
proudění při
p laserovéém svařován
ní. Parametrry
laserového
o svařovánní jsou P = 1500 W,
W
-1
-1
posuv 10 mm.sec , A
Ar 18 l.min
n . Je zjevnný
asymetrick
ký
tok
arg
gonu,
který
ý je zřejm
mě
Obrr. 3 Proudění argonu
a
při laserovém svařoování
zapříčiněn
ný sacím efektem příčné tryskky
crooss-jet chránnící optiku hlavy
h
před rrozstřikem ze
z svarové lázně.
l
Naa stejném prrincipu je možné
m
studoovat prouděění řezného plynu trysskou pro lasserové dělení
maateriálu. Naa obrázku 4 je zobraazen výstu
up
z exxperimentuu, při kteréém bylo pporovnáván
no
někkolik laserrových try
ysek mírněě odlišnýcch
konnstrukčníchh variant A – E, kdy byylo sledován
no
prooudění při tlacích 0,5 – 4,0 bbaru dusíku
u.
V ttomto expeerimentu byl
b
jako zzdroj světlla
pouužita výkonnová LED s bílým světllem. Trysk
ka
máá výstupní průměr 1,2
2 mm, šlíroogramy jso
ou
teddy poměrněě malé. Na obrázcích je vidět, že
ž
v pproudění jednotlivým
mi typy ttrysek jso
ou
vidditelné rozddíly. Navíc od tlaku 2,0 baru je
j
pattrné, že prooudění má nadzvukovvý charakteer
chaarakteristickký řadou rázzových vln. Kromě toh
ho
bylly šlírogram
my vyhodno
oceny pom
mocí Matlab
bu
z hhlediska délky proudu, jeho šířkyy. Taktéž by
yl
měěřen objemoový průtok dusíku
d
přes trysku.
Na závvěr lze konsstatovat, že tato metod
da
se jjeví jako veelmi užitečn
ná pro studiuum prouděn
ní
při laserovýchh technolog
giích a jsouu nacházen
ny
dallší možnostii jejího uplaatnění.
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
 Smluvnní výzkum v oblasti lasserového
svařovvání a děleníí materiálů
 Měření spektrální absorpce (vvrstvy pro
solárníí absorbéry))
 Využittí adaptivníh
ho zrcadla v laserových
h
technologiích
 Diagnoostika lasero
ového svařoovacího
procesuu
Pod
děkování: Příspěvek
P
vzn
nikl v rámci prrojektu TA ČR
R:
„Výývoj nových tyypů solárních absorbérů“ čč. TA04020456
6
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Obr.4 Po
odrobnější pohhled na proud
dění
jednotliv
vých trysek v zzávislosti na tlaku
t
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KERR INDEX OF CYCLIC OLEFIN COPOLYMERS FOR
THZ INDEX GUIDING
E. Noskovicova1, D. Lorenc2, M. Koys3, D. Velic1,2
1

Faculty of Natural Sciences,
Ilkovičova 6, Mlynská dolina,84215, Bratislava, Slovakia

2

International Laser Centre,
Ilkovicova 3, 84104 Bratislava, Slovakia

3

Lear Corporation Seating, s.r.o.,
Solivarska 1/A, 080 01, Presov, Slovakia
Obor: nelineárna optika
High n2 materials are important for a number of applications including, but not limited to,
optical switches and modulators based upon dispersion, self-phase modulation and selffocusing.
More recently, Cyclic Olefin Copolymer (COC) materials have been to show to posses
excellent optical properties in both VIS/NIR and THz range [1] making them an ideal choice
for THz index guiding. However when propagating an ultrafast high peak power pulse
through the waveguide, the corresponding Kerr index plays a vital role for pulse evolution.
The second order nonlinear refractive index n2 of COC materials including ZEONEX and
TOPAS was measured using the single-beam z-scan technique with 100 fs laser pulses at 800
nm. Z-scan technique is applied to determine the nonlinear refraction and absorption from real
and imaginary parts of the third-order susceptibility, respectively. The obtained values of n2
are subsequently used as input data to pulse propagation simulations based upon the
Generalized Nonlinear Schroedinger Equation (GNLSE).

Z-scan signal
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ZEONOR

1.05
1.00
0.95
0.90
0

30000
Z axis [m]
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This research is sponsored by NATO's Emerging Security Challenges Division in the
framework of the Science for Peace and Security Programme.
[1] K. Nielsen et. all, Opt. Express 17, 8592 (2009)
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:




Generácia THz v exotických materiáloch
Určovanie hyperpolarizovateľnosti a účinných prierezov 2- a 3- fotónovej absorpcie
Časovo rozlíšená femtosekundová spektroskopia v strednej IČ oblasti
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AB
BSORPT
TION CELLS B
BASED ON
O HC-P
PCF FIB
BERS
Jin
ndřich Ou
ulehla
Ústtav přístrojoové techniky
y AV ČR vv.v.i.
Kráálovopolskáá 147, 612 64,
6 Brno, ouulehla@isib
brno.cz
Ob
bor: absorpttion cell, fib
ber, opticaall frequency reference, metrology
m
Thiis work is oriented
o
tow
wards our ressearch in th
he field of sp
plicing and ending of optical
o
freqquency refeerences baseed on hollow
w core phottonics crystaal fibers (HC
C-PCF). Th
his type of
refe
ferences is very
v
promisiing optical element to replacing
r
cllassic bulkyy absorption
n cells for
laseer frequency stabilizatiion. We preepared and present
p
meth
hods of spliicing HC-PC
CF to
stanndard telecoommunicatiion fiber byy a fiber spliicer. A speccial care was
as taken to optimize
o
thee
splicer setting and to find
d and obtainn a splice wiith minimal optical lossses between
n HC-PCF
ured fiber ceell was closeed at one sid
de by conneecting to SM
MF and
andd SMF. Thee manufactu
seccond fiber ennd was prep
pared for pllacing into the
t vacuum chamber w
with the help
p of vacuum
mtighhtened connnection to be used as a optical freq
quency referrence basedd on the acettylene gas
forr frequency stabilization
n of the laseer standardss.

a)

b)

Figure 1. SEM
M images of the HCPCF HC--1550-02 tip fro
om our first tessts of fiber spliccer Fujikura FS
SM-100P; a)
unclosedd fiber tip, b) clo
osed fiber tip.

Thee best resultt of our testts is in figurre 2. We splliced 90 cm
m of HCPCFF with SM fiber.
fi
This
spliced fiber will
w be used
d for fillingg with the acetylene absorption
a
m
media and used
u
as a
opttical frequenncy referencce.
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F
Figure 2. Phottos of the splicce joint 3 from
m the Fujikuraa fiber splicer;; HCPCF fiber
er is on the left
ft side in both
photos; X vview and Y viiew of the spliiced joint.

Wee prepared a method off the splicinng of hollow
w core micro
ostructure fiiber with staandard singgle
moode fiber. Thhe standard splicing prrocess of SM
M fibers waas transform
med. The offfset of the arc
a
discharge in direction
d
cllose to SM
M fiber and decreasing
g of the arrc dischargee power was
a
struucture collaapsed length
h to the minnimum. The power of thhe
appplied for redducting of air-holes
arcc discharge was reducced togetheer with thee timing off splicing pprocess was completeely
moodified. With transform
med splicingg process wee prepared 90
9 cm HC-PPCF fiber spliced
s
to SM
M
fibeer patchcorrd with FC
C/APC fiberr connectorr. After this optimalizzation, we were
w
able to
achhieve an atteenuation off the splicingg joint of 2.0 dB. This prepared sppliced fiberr will be useed
as a fiber-baased opticaal frequencyy referencee filled with acetyleene isotope gases. Thhe
opttimalized oppto-vacuum
m setup willl be used for
fo investigaation of new
w methods for HC-PC
CF
refe
ference openn end closin
ng and for fiilling of refe
ferences with
h other absoorption med
dia.
AC
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w
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of thhe
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FREKVENČNÍ STABILIZACE LASEROVÉ DIODY
PRACUJÍCÍ NA 633NM PRO METROLOGII DÉLEK
Tuan Minh Pham, Václav Hucl, Martin Čížek, Břetislav Mikel,
Jan Hrabina, Šimon Řeřucha, Josef Lazar a Ondřej Číp
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Oddělení koherenční optiky
Královopolská 147, 612 64 Brno, 541514253, tuan@isibrno.cz, www.isibrno.cz
Obor: Polovodičové lasery
Práce se zabývá stabilizací laserové diody EYP-DBR-0633 od firmy Eagleyard Photonics [1]
pracující na vlnové délce 633 nm a s ní spojenou charakterizací šumových vlastností, které
ovlivňují možnosti využití tohoto laserového zdroje pro metrologii délek.
Laserová dioda byla nejdříve opatřena elektronikou TC pro přesnou stabilizaci operační
teploty a elektronikou ICC pro nízkošumové buzení injekčního proudu. Oba elektronické
systémy byly vyvinuty pro tyto potřeby na našem pracovišti ÚPT AV ČR v Brně. Dioda byla
dále umístěna do komplexní sestavy pro stabilizaci optické frekvence pomocí lineární
absorpce na vybraných přechodech molekulárního jódu I2. Schematické uspořádání sestavy je
na Obr. 1. a zahrnuje několik dílčích částí, které jsou určeny pro měření a charakterizaci
klíčových parametrů diody.

Obrázek 1. Komplexní optická sestava pro charakterizaci a sledování šumových vlastností laseru: C1 - C4 – vláknové děliče,
L1 - L3 – čočky, RF gen – vf generátor, RF amp – vf zesilovač, RFSA – vf signální analyzátor, AOM – akusto-optický
modulátor, PD – fotodetektor, TC – teplotní kontrolér, ICC – proudový kontrolér, M1 – zrcadlo.

Laserová dioda je opatřena optickou soustavou pro vyvázání do optického vlákna a výstupní
laserový svazek je následně rozdělen děličem C1 do dvou větví. První větev dále dělí dělič C2
na trasu pro stabilizaci vlnové délky lineární absorpcí v molekulárním jódu a druhá větev je
připojena k vlnoměru, který detekuje aktuální hodnotu vlnové délky generované diodou.
Druhá větev z děliče C1 je vedena na specializovanou soustavu pro měření frekvenčního a
fázového šumu diody pomocí Mach-Zehnderova uspořádání interferometru s heterodynní
detekcí. Tento interferometr začíná děličem C3, který rozdělí vstupní svazek diody do větve
vybavené akusto-optickým modulátorem AOM, jenž posouvá optickou frekvenci laseru o
kmitočet modulace. Tento svazek je pak veden na vláknovou zpožďovací cívku. Rozdělené
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větve interferometru spojuje zpět dělič C4, na jehož výstupu je připojen detektor PD, který
detekuje heterodynní zázněj mezi optickými frekvencemi přítomnými v obou ramenech
interferometru. Výstupní vysokofrekvenční signál je veden na frekvenční analyzátor.
Experimentální výsledky
Důležitým parametrem diody je rozsah přeladění vlnové délky, neboť tento údaj je
rozhodující pro nasazení v metodách interferometrie s absolutní stupnicí. Bylo změřeno
přeladění vlnové délky o 0,86 nm (změna o 650 GHz optické frekvence) při změně operační
teploty v rozsahu od 6 °C do 24 °C. Při změně injekčního proudu o 28 mA byla pozorována
změna vlnové délky o 0,077 nm (57 GHz).

Obrázek 2. Záznam absorpčního spektra molekulárního jódu při přeladění vlnové délky laseru o 0,86 nm.

Během měření závislosti vlnové délky na změnách operačních parametrů diody byl proveden
také záznam absorpčního spektra molekulárního jódu, které je vyobrazeno na Obr. 2. Jak je ze
záznamu patrné, u testované diody se vyskytl jeden modový přeskok přesně uprostřed
ladicího rozsahu, který odpovídá teplotě čipu 18°C a vlnové délce 633,65 nm. Z tohoto
měření proto vyplývá, že spojité ladění vlnové délky je možné pouze do ½ ladicího rozsahu.

Obrázek 3. Záznam stability generované optické frekvence DBR laserem (měření provedena super citlivým vlnoměrem).

Optická frekvence laserové diody byla následně zamčena technikou derivační spektroskopie
na vybraný absorpční přechod molekulárního jodu. Pomocí vlnoměru byl pak proveden
záznam průběhu optické frekvence laseru. Sledovaná stabilita optické frekvence se
pohybovala v intervalu do 100 kHz v časovém intervalu přibližně 120 s viz. Obr. 3.
Dalším důležitým parametrem je frekvenční šum diody, jenž přímo ovlivňuje dosažitelné
rozlišení např. laserového interferometru pro měření délek. Princip metody pro měření
šumových vlastností je založen na vláknové interferometrii, kde ramena Mach-Zehnderova
interferometru jsou rozdílně dlouhá, jak je uvedeno na Obr. 1., tj. delší rameno L1
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(L1 ≈ 10,0 m) s modulátorem AOM a vláknovou cívkou a kratší rameno L2 (L2 ≈ 0,1 m).
Nerovnoměrný interferometr způsobí zpoždění τ mezi oběma rameny interferometru:
𝜏𝜏 =

𝑛𝑛𝑔𝑔 (𝐿𝐿2 −𝐿𝐿1 )
𝑐𝑐

(1)

kde c je rychlost světla a ng je index lomu v interferometru.
V testovací experimentální sestavě je laserový svazek ve větvi L1 frekvenčně posunut pomocí
modulátoru AOM o 200 MHz vůči frekvenci svazku ve větvi L2. Heterodynní detekcí je pak
na výstupu interferometru zobrazen záznějový signál a detekovaný fázový rozdíl mezi
větvemi koresponduje s kolísáním frekvence laseru velmi přesně. Přenosová funkce je dána
Fourierovou transformací fázového posunu a výsledný záznějový signál je pak funkcí přenosu
šumu, který se skládá z frekvence (reálná složka) a fáze (imaginární část). Šumové vlastnosti
takového signálu jsou pak měřeny pomocí vysokofrekvenčního spektrálního analyzátoru.

Obrázek 4. Záznam frekvenčního šumu diody měřený heterodynní metodou s vláknovou zpožďovací cívkou.

Záznam distribuce šumových příspěvků k frekvenci laseru je vyobrazen na Obr. 4. Osou x je
Fourierova frekvence, tedy frekvence jednotlivých šumových složek přítomných v laserovém
svazku. Osou y je pak vykreslena hustota šumu, tedy jakou mírou přispívá daný šum
k celkovému šumu laseru.
Testovaná laserová dioda je novým zajímavým prvkem pro realizaci unikátních metod
laserové interferometrie s možností širokého přeladění vlnové délky. Jednofrekvenční provoz
a stabilizace optické frekvence pomocí molekulárního plynného absorbéru představuje
v laserové diodě také potenciál k nahrazení tradičních HeNe laserů v metrologii délek.
Poděkování
Autor vyjadřuje tímto poděkování za podporu projektům GA ČR, č. GA14-36681G,
Akademii věd České republiky, č. RVO:68081731, MEYS CR: LO1212 a
CZ.1.05/2.1.00/01.0017. Dále EURAMET, projekt IND58-6DoF.
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Wee have deveeloped an orriginal frequuency tripliing process based on a compact Telecom
T
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fullly fibred annd occupiess a total voolume of 4.5
5 liters (Fig
g. 1). It dellivers up to
o 300 mW of
o
greeen radiationn. This resu
ult corresponnds to an op
ptical conveersion efficiiency P3/P
P ~36%. To
T
ourr knowledgge, it corressponds to tthe best vaalue ever demonstrate
d
ed up today
y for a thirrd
harrmonic genneration opeeration for infrared to visible domains in ccontinuous wave
w
regim
me
(CW
W). The gennerated greeen radiationn at 514 nm
m is used to probe
p
a mollecular vapor inserted in
a 20 cm long iodine
i
cell developed
d
bby ISI lab fo
or this project (Fig. 2).

Fig. 1: Green laaser delivering 300 mW at 515 n
nm

Fig. 2: View of the iodiine cell developeed by ISI lab
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d
a compact optical setuup
arraanged on a 45x35 cm² optical breadboard (Fig. 3).. We use the classical frequenccy
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Fig. 3: Iodiine stabilization optical setup (4 5 x 35 cm²)

Fig. 4: Frequency stabbility of the iodine stabilized
Teleco
om laser diode att 1542.1 nm
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OPTICKY ZACHYCENÉ LADITELNÉ KAPÉNKOVÉ
MIKROLASERY Z TEKUTÝCH KRYSTALŮ
Zdeněk Pilát, Jan Ježek, Alexandr Jonáš*, Mehdi Aas*,
Alper Kiraz*, Oto Brzobohatý a Pavel Zemánek
Optické mikromanipulační techniky, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147, Brno 612 64
Tel.: +420 541 514 521, E-mail: pilat@isibrno.cz, www: http://www.isibrno.cz/omitec/
*
Koc University, Rumelifeneri Yolu, 34450 Sariyer Istanbul, Turkey
Obor: Optická pinzeta, mikrofluidní čipy, mikrokapénky, ramanovská spektroskopie
Emulzní mikrokapénky, nemísitelné s okolní nosnou kapalinou, přestavují dokonalé
kulové mikroobjekty s ideálně hladkým optickým povrchem. Lze v nich vybudit speciální
mody (tzv. Whispering Gallery Modes - WGM) s extrémně vysokým činitelem jakosti a
následně velmi úzkou spektrální odezvou. Jsou-li tyto kapénky vhodně fluorescenčně
obarveny a opticky čerpány, fungují jako kulové rezonátory, ve kterých se generuje
koherentní záření. Takový kapénkový mikrolaser představuje miniaturní zdroj koherentního
záření, který lze bezkontaktně přemisťovat a jehož emisní spektrum je extrémně citlivé na
změny velikosti, tvaru a rovněž indexu lomu v okolí povrchu kapénky.
Nematické kapalné krystaly (LC) jsou molekuly, které jsou podlouhlé a mají tendenci
se orientovat tak, aby jejich dlouhé osy byly vzájemně paralelní. Tuto vlastnost zpravidla
projevují jen v určitém teplotním rozmezí. Nad tímto teplotním intervalem vykazují vlastnosti
běžné kapaliny (izotropní), při nízkých teplotách tuhnou v běžnou krystalickou strukturu.
Molekuly LC se preferenčně orientují paralelně s elektrickým polem, tedy i s polarizací
laserového svazku, a vykazují dvojlom.
V minulosti jsme realizovali opticky zachycené kapénkové mikrolasery na bázi
olejové kapénky ve vodě, přeladění mikrolaseru jsme dosahovali optickou deformací
mikrokapénky [1] (tzv. optical stretcher). Nyní se zabýváme mikrolasery z kapének LC
emulgovaných ve vodě. Ladění emise z LC (5CB) mikrokapénky obarvené Nilskou červení
(NR) jsme dosáhli pomocí zahřívání LC kapénky laserem, nebo zahříváním pomocí
elektrického proudu vedeného odporovým drátem v mikrofluidním čipu, viz obr. 1. Dále jsme
zkoumali též ladění deformací kapénky v elektrickém poli a ladění rotací polarizace
laserového svazku se zachycenou LC kapénkou. Zjistili jsme, že mikrolasery z LC kapének
jsou snadněji přeladitelné o větší rozsah vlnových délek, lze je lépe excitovat a dosahují
menších rozměrů, než mikrolasery olejové.
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Obbr. 1: Nahooře: Přeměn
na LC kapéénky postu
upným ochlazováním z izotropní fáze (A) do
d
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APROXIMATIVNÍ ŘEŠENÍ DIFRAKČNÍ ÚLOHY PRO
ŠÍŘENÍ GAUSSOVSKÉHO SVAZKU PO PRŮCHODU
OPTICKOU SOUSTAVOU ZATÍŽENOU ABERACEMI
Petr Pokorný*, Antonín Mikš, Jiří Novák, Pavel Novák
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra fyziky, Skupina aplikované optiky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 2 2435 7913, mail: petr.pokorny@fsv.cvut.cz, web: http://aog.fsv.cvut.cz
Obor: aplikovaná optika, numerické modelování
Práce se zabývá aproximativním řešením Sommerfeldova difrakčního integrálu pro šíření
Gaussovského svazku po průchodu optickou soustavou, která je zatížena sférickými
aberacemi do pátého řádu.
Sommerfeldův difrakční integrál [1-3], jakožto řešení Helmholtzovy rovnice pro šíření
elektromagnetických vln, nám umožňuje určit stav pole U(P) v libovolném bodě P oblasti
ohraničené plochou S, je-li známo pole U(M) v bodech M na této ploše. Lze ukázat, že pro
malé difrakční úhly s použitím tzv. Fresnelovy aproximace [1-3] bude pole U(P) pro omezené
osové Gaussovské svazky a kruhovou aperturu dáno vztahem
1 2π

U ( P )  KR

2

  exp( A  B  C )r

M

drM d M ,

(1)

0 0

kde

K 
A  ik 0W (rM ) ,

 ik

i exp(ik 0 nz P )
exp 0  P2  ,

zP
 2zP


 ik
ik R
1 
B  R 2  0  2 rM2 , C   0 rM  P cos( M   P ) ,
zP
 2zP a 

(ρM, φM) jsou polární souřadnice bodu M v rovině kruhové výstupní pupily soustavy, jejíž
poloměr je R, rM = ρM/R, (ρP, φP) jsou polární souřadnice bodu P v detekční rovině, zP je
vzdálenost detekční roviny od výstupní pupily, i = √(−1), λ je vlnová délka, k0 = 2π/λ je
vlnové číslo ve vakuu, n je index lomu světla, a je poloměr Gaussovského svazku a
W (rM )  W20 rM2  W40 rM4  W60 rM6 představuje aberaci optické soustavy v rovině výstupní
pupily, kde W20 je koeficient defokusace, W40 je koeficient sférické aberace třetího řádu a W60
je koeficient sférické aberace pátého řádu. Integrací přes úhel φM dostáváme
1
k R

U ( P )  2 πKR 2  exp( A  B ) J 0  0 rM  P rM drM ,
 zP

0

(2)

kde J0(x) je Besselova funkce prvního druhu a řádu nula [4,5]. Vyjádříme-li Besselovu funkci
rozvojem v řadu, a také předpokládáme pouze malé aberace optické soustavy, lze po úpravě
vyjádřit aproximativní řešení výše popsané difrakční úlohy ve tvaru

(1) s
U (  P )  2 πKR 
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V0  U (a; s,0) , V1  ik 0 [U (a; s,1)W20  U (a; s,2)W40  U (a; s,3)W60 ] ,
1
V2   k 02 [U (a; s,2)W202  U (a; s,4)W402  U (a; s,6)W602 ] ,
2
2
V3   k 0 [U (a; s,3)W20W40  U (a; s,4)W20W60  U (a; s,5)W40W60 ] ,
1
 ik
1 
U (a; s, n)   exp(  rM2 )rM2( s n )1drM ,    R 2  0  2  .
 2zP a 
0

Zanedbáme-li druhé mocniny aberací ve vztahu (3) jako velmi malé, můžeme intenzitu I v
osovém bodě detekční roviny, kterou lze použít k charakteristice tzv. Strehlova poměru [1-3],
vyjádřit vztahem [1-3]
I / I 0  U (0)U * (0) / I 0
 U 00  k02 [U11W202  U 22W402  U 33W602 ]

(4)

 k [(U12  U 21 )W20W40  (U13  U 31 )W20W60  (U 23  U 32 )W40W60 ] ,
2
0

kde I 0  4π 2 R 4 KK * a U ij  U (a;0, i )U * (a;0, j ) . Položíme-li ve vztahu (4) W40 = W60 = 0,
můžeme analyzovat pouze vliv defokusace. Obdobně pro W60 = 0 dostáváme řešení pro vliv
defokusace a sférické aberace třetího řádu.

Jak je patrné, aberace optické soustavy ovlivňují transformovaný Gaussovský svazek, který
dále nezůstává Gaussovským, ale jeho parametry jsou prostorově modifikovány. Odvozené
vztahy lze použít pro kompenzaci aberací optických soustav pro transformaci Gaussovských
svazků, které se budou lišit od soustav pro transformaci svazků homocentrických. Je dále
patrné, že parametry budou závislé na poloměru Gaussovského svazku.
Práce byla vypracována v rámci grantu 13-31765S Grantové agentury České republiky a
SGS15/125/OHK1/2T/11 Českého vysokého učení technického v Praze.
Literatura
[1] A. Mikš, Aplikovaná optika, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2009.
[2] Saleh B., Teich M., Fundamentals of photonics, J. Willey and Sons, New York, 1991.
[3] Born M., Wolf E., Principles of optics, Pergamon Press, Oxford, 1968.
[4] Rektorys K., Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1969.
[5] Gbur G., Mathematical methods for optical sciences, Cambridge University Press,
Cambridge, 2011.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:






Optická metrologie (interferometrie, senzory vlnoploch, souřadnicová zařízení)
Adaptivní optické systémy (kapalinové čočky s proměnnou ohniskovou vzdáleností,
fázové modulátory světla, adaptivní zrcadla)
Programování v MATLABu (teoretické analýzy, simulace, stochastické procesy, GUI
aplikace)
Laserové skenování
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Mooderní laserrové interfeerometry s vysokým rozlišením
r
jsou považžovány za velmi
v
přesnné
sennzory pro měření
m
délky
y. Jako zákkladní jedno
otku délky využívají
v
vvlnovou délku použitéhho
laseerového svaazku [1]. So
oučasný po krok v oblaasti optických frekvenččních standaardů délky je
orieentován naa femtosek
kundové lassery se sy
ynchronizacíí modů, kt
které jsou stabilizovánny
technikou optiického frek
kvenčního hhřebene [2].. Takový laaser vytváříí svazek, ktterý je tvořeen
souuborem kohherentních frekvenčních
f
h složek v určitém intervalu vlnoových délek
k a nazývá se
bíléé kontinuum
m. Hodnotaa opakovacíího kmitočttu pulsů, geenerovanýcch tímto lasserem, určuj
uje
frekkvenční vzzdálenosti koherentníc
k
ch složek ve
v výsledném spektruu vln. Pok
kud zajistím
me
přeesnou kontrrolu opakov
vacího kmiitočtu tohoto pulsního
o laseru poomocí napřř. atomovýcch
hoddin, optickáá frekvence jednotlivýc
j
ch vln v bíléém kontinuu
u bude velm
mi stabilní.
Hřeebenové speektrum pulssního laseruu je velmi vhodné
v
pro metrologii
m
ddélky v mnoha směrecch.
Můůže být pouužito např. jako nástrojj pro generaaci přesné vzdálenosti
v
dvou bodů
ů v prostoruu a
souučasně můžže sloužit i pro metoduu měření vzdálenosti, a to s přessností atomo
ových hodiin,
kteeré slouží prro synchron
nizaci opakoovací frekv
vence pulsníího laseru. PPro účely využití
v
bíléhho
konntinua pro měření
m
déleek je však nezbytné zkombinova
z
at pulsní lasser s extern
ním pasivníím
opttickým rezoonátorem, jaak je uvedenno na Obr. 1.
1

O
Obrázek 1. Prinncip uzamčení délky
d
L dutiny rrezonátoru pro filtrování repettiční frekvence f rep , kde M1, M2 jsou zrcadla
s polom
měry křivosti r1, r2 a reflektivitou R.

Opptický svazeek bílého kontinua
k
z pulsního laaseru je tvarován a ffokusován do
d pasivníhho
rezzonátoru Faabryova-Perotova typu sestávajícíh
ho ze dvou
u zrcadel. R
Rezonanční maximum je
j
pozzorováno naa výstupu reezonátoru v případě, žee jeho základní rezonannční frekven
nce FSR (freee
speectral rangee) je celočíselným nássobkem opaakovací freekvence pullsů frep pulsního laserru.
Pouužijeme-li pro
p změnu vzdálenostii zrcadel L piezoelektrrický měničč PZT, je možné
m
provéést
synnchronizaci délky L s opakovací
o
ffrekvencí pu
ulsního laseeru, který ggeneruje bíléé kontinuum
m.
Ve chvíli, kdyy pak změn
níme opakoovací frekv
venci pulsníího laseru f rep, změní se zároveňň i
vzddálenost L zrcadel
z
rezo
onátoru o přííslušnou ho
odnotu.
V ttomto článkku prezentu
ujeme metoodu charaktterizace déllkového cho
hování piezo
oelektrickéhho
akččního členuu, která je založena na kombin
naci pulsníího laseru a externíh
ho optickéhho
rezzonátoru dlee výše uvedeeného princcipu.
Proo tyto účelyy jsme sestavili speciaalizovaný optický
o
rezo
onátor, jehoož rezonančční frekvencce
FSR
R byla nasttavena na 1000
1
MHz, což je čty
yřnásobek reepetiční freekvence pullsního laserru,
kteerý máme na
n našem prracovišti k ddispozici. Délka
D
dutiny L našehoo rezonátoru
u je přibližnně
1500 mm. Zrccadla rezon
nátoru jsmee opatřili odrazivou
o
vrstvou naa bázi stříb
bra, které se
vyzznačuje minnimální disp
perzí, což zaajišťuje tém
měř nulový posuv
p
fáze jjednotlivých komponent
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bíléého kontinuua při jejich
h odrazech v rámci rezonanční du
utiny. Jen v takovém případě jsm
me
schhopni pozorrovat na výsstupu rezonáátoru rezonaanční vrcho
oly.

Obrrázek 2. Schémaa optické sestav
vy s pasivním ooptickým rezonáátorem pro charrakterizaci délkkové roztažnostii měniče PZT.

Schhematické uspořádání
u
celkové seestavy je vyobrazeno
v
na Obr. 2.. Je využit pulsní laser
praacující s reppetiční frekv
vencí 250 M
MHz a centrrální vlnovo
ou délkou 15560 nm bíléého kontinuua.
Proo zachyceníí rezonančních vrcholůů rezonátoru
u na kompo
onenty bíléhho kontinua jsme použiili
techniku derivvační spekttroskopie s jemnou modulací
m
déélky dutinyy rezonátoru
u s celkovoou
výcchylkou 40 nm. Femto
osekundovýý laser je sttabilizován technikou optického frekvenčníhho
hřeebene, tj. ofsetová
o
freekvence fCEEO i repetičční frekven
nce frep je synchronizována našíím
ultrrastabilním zdrojem frrekvence – vodíkovým
m maserem.. Díky našíí řídící elek
ktronice jsm
me
schhopni měnitt hodnotu frekvence
f
frrep v jemnýcch krocích v požadovaaném interv
valu hodnot a
lze tak dosáhnnout změny délky dutinny v řádu ažž několik sto
ovek nanom
metrů.
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Obrázekk 3. Charakterisstika délkové zm
měny piezoelek
ktrického měničče v závislosti nna přiloženém napětí.
n

Proo potřeby charakteriza
c
ace piezoel ektrického měniče PZ
ZT jsme náásledně pro
ovedli změnnu
reppetiční frekvvence laseru
u tak, aby bbylo možno
o otestovat celý rozsahh změny déélky měničee přibbližně 700 nm.
n Násled
dně jsme zazznamenali pro
p každý měřený
m
bod charakterisstiky hodnotu
nappětí, které je
j nezbytnéé přiložit nna měnič PZT.
P
Výsled
dkem je naaměřená chaarakteristickká
hyssterezní křivvka měničee PZT, kterrá je uveden
na na Obr. 3. Na záklladě tohoto měření jsm
me
zjisstili průměrrnou hodno
otu koeficiientu měničče PZT pro
o převod nnapětí na změnu
z
délkky
1,998 nm/V. Taato technik
ka je velmi slibná s oh
hledem na potřebu měěření délek
k na vzduchhu
s abbsolutní stuupnicí, nebo
oť údaje, kkteré metod
da poskytujee, zahrnují celkovou délku
d
dutinny,
nikkoliv relativní změny.
Pod
děkování
Auutorka vyjaddřuje tímto poděkování
p
za podporu
u projektu GA
G ČR, č. G
GA14-36681G.
Litteratura
[1] Quinn TJ (2003) Pracctical realizzation of thee definition of the metrre. Metrolo
ogia, 40: 1031333, 2001
[2] Udem T, Holzwarth R, Zimmerrmann M, et al Optical frequenccy-comb geeneration annd
higgh-resolutionn laser specctroscopy. T
Topics in Ap
pplied Physsics, 95: 2955-316, 2004
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nka
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Ob
bor: Interlocck, bezpečn
nostní PLC, laserová beezpečnost, Pilz,
P EPLAN
N, LabVIEW
W
LPSS (Laser
(
Perso
onnel Safetty System) je
j elektronické zařízenní, jehož hlaavním účelem
je zzabránit koontaktu a manipulaci
m
nneautorizovaaných osob s laserovouu technolog
gií v laserovvé
halle budovy HiLASE. Sekundárn
rním rysem
m systému je nastavvení stupn
ně oprávnění
auttorizovaných osob pro manipulacii s laserovo
ou technolog
gií. V rámcci projektu HiLASE
H
jsoou
vyvvíjeny pulsnní (délka pu
ulsu v ns-pss) diodově čerpané
č
pev
vnolátkové llasery s vyssokou energgií
v ppulzu a prům
měrným výk
konem až nna úrovni 1k
kW. Většin
na laserů vyyvíjených naa HiLASE se
nacchází v bezppečnostní třídě 4.
Primárrním požadaavkem na L
LPSS je přřipojení všeech vyvíjenných laserů ke dveřním
mu
inteerlocku a umožnění průchodu autorizovan
ných osob do laseroové haly bez
b
přerušeení
laseerového zářření. V příp
padě citlivýých laserový
ých technollogií umožnnění řízenéh
ho interlockku
(poostupné vyppínání jedno
otlivých stuppňů laseru v daném po
ořadí). Důraaz byl kladeen především
na modularituu, univerzáln
nost a rozššiřitelnost LPSS,
L
tak abychom moohli pružněě reagovat na
n
měny v konfi
figuraci laseerových systtému. Výraazným požad
davkem bylla také spollehlivost HW
W
zm
a fllexibilita SW
W.
Srdcem
m LPSS sysstému je beezpečnostníí PLC od firmy
fi
Pilz - PSS 4000
0 viz. Obr. 2.
Bezzpečnostní PLC PSS 4000
4
splňuj e standard IEC 61508 až do SIL 3 a EN ISO
O 13849-1 až
a
do PLe. PSS 4000 je prrogramovateelné v PAS
S 4000 (Pilz Automatiion Suite) podle norm
my
p
norm
my 61131-3 v kombinaaci s grafickkým editoreem PASmullti
611131-3. Proggramování podle
um
možňuje vyttvořit komp
plexní, přehhledný a beezpečnostně orientovanný SW. V PAS
P
4000 je
moožnost nastaavení priority tasku naa tři úrovněě. Volbou priority
p
taskku lze zajisttit spolehlivvé
proovedení kritického úsek
ku programuu v rámci multitasking
m
u (preempcce).
PSS 40000 má přip
pojeno přes modulární sběrnici
s
maaximální poččet bezpečn
nostních karret
diggitálních vsttupů (DI), výstupů
v
(DO
O) a interlok
kovacích reelé (bezpoteenciálový ko
ontakt). Dallší
pottřebné DI, DO
D a relé jssou připojenna pomocí Pilz SafetyN
NET p sběrrnice a deceentralizovanné
bezzpečnostní hlavy.
h
Kartty mají prům
myslový staandard 24 VDC.
V
DI a DO karty umožňují
u
prro
dossažení PLe nastavit v SW
S PAS 40000 testovaccí pulz na dvojici
d
vstuupů a výstup
pů s fázovýým
possunem (nappříklad: dettekce přítom
mnosti cizíích 24 VDC). Prostřeednictvím SafetyNET
S
p
sběěrnice, jenž umožňuje sdílet bezppečnostní data
d
mezi něěkolika PLC
C, můžemee v budoucnnu
proopojit navazující systéém pro beezpečnost osob
o
v expeerimentální hale budo
ovy HiLAS
SE
pom
mocí jedinéého fyzickéh
ho kabelu.
Dvoukkřídlé dveře v laserové hale HiLASE pro běžn
ný průchodd jsou na Ob
br. 1 značenny
oraanžovým koolečkem. Levé
L
dveřee (vstup sm
měrem do haly) jsou monitorov
vány pomoocí
kóddovaného senzoru
s
polohy Pilz PS
SENcode (R
RFID - Radio Frequenncy Identiffication). Piilz
PSE
ENcode na rozdíl od běžného
b
maagnetického
o spínače neelze vyřaditt pomocí peermanentníhho
maagnetu. Dálle disponuje dvěma bbezpečnostn
ními vstupy
y a výstuppy (splňujíccí PLe). Piilz
PSE
ENcode je sériově pro
opojeny s m
magnetickým
m zámkem Pilz PSEN
Nslock s příídržnou siloou
10000N, jenž opět
o
dispon
nuje dvěmaa bezpečnosstními vstup
py a výstuppy. Bezpeččné uzamčení
dveeří je vyhoodnoceno dv
voukanálovvě na DI kartě
k
Pilz pomocí specciální SW bezpečnosttní
funnkce ve form
mě funkčního bloku (ssplňuje PLee). Červené kolečko naa Obr. 1 ozznačuje dveeře
chrráněné pouzze senzorem
m polohy P
PSENcode (únikové
(
dv
veře a dveřee materiálo
ové propustii),
při jejich otevřření docházzí k okamžittému blokov
vání laserov
vé technologgie v zasažeené lokaci.
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Laseroová hala je rozdělena
r
doo tří lokací s odlišnými typy laserrů a odlišný
ými algoritm
my
proo blokovánní laserovýcch technoloogií viz Obr.
O
1. Lokaci lze ppodle stupn
ně oprávnění
auttorizované osoby
o
uvésst do čtyř zzákladních stavů (1,2,3
3 nebo 4). Stav 1: vššechny laserry
v ddané lokaci jsou
j
blokov
vány včetněě interlockov
vaných zásu
uvek. Stav 22: stejný jak
ko stav 1, ale
a
jsou uvolněnyy interlocko
ované zásuvvky. Stav 3: stejný jak
ko stav 2, aale jsou uvo
olněny nízkko
výkkonové laseery (seed lasery, osciláátory). Stav 4: stejný jaako stav 3, ale navíc jssou uvolněnny
vyssoko výkonnové lasery (čerpací
(
dioody). Přepín
nání stavů a stupeň autoorizace osob
by je zajištěěn
pom
mocí Pilz přepínače
p
režimů PIT m3.2p a žluté
ž
RFID karty. Auttorizovaná osoba obdrrží
RF
FID kartu s unikátním devítimístný
d
ým identifikačním čísllem a číslem
m autorizacce od 1 do 4,
kdyy číslo určuj
uje maximállní možný nnastavitelný
ý stav. Průch
hod do halyy přes uzamčené dveře je
um
možněn uvollněním mag
gnetického zzámku po vložení
v
žluté RFID karrty do přepíínače režim
mů,
kteerý načte unnikátní kód
d do bezpe čnostního PLC.
P
Shoduje-li se naačtený kód
d RFID karrty
s kódem pro danou
d
lokacci (osoba byyla proškoleena a má po
ovolen přísttup) zámek
k se otevře na
n
danný časový limit.
l
Nedo
ojde-li k op ětovnému uzavření
u
dv
veří do časoového limitu, pak budde
spuuštěn varovnný signál, pokud
p
ani ppo další čassové prodleevě nedojdee k uzavřeníí dveří budde
laseerová technnologie v dané
d
lokacci blokován
na. LPSS systém
s
je připojen pomocí
p
dvoou
relééových konntaktů k systtému EPS ((Elektrická Požární Sig
gnalizace). V případě požáru
p
budoou
uvoolněny všecchny magneetické zámkky a blokováána laserováá technologgie. LPSS dáále disponuuje
UP
PS.

Obrr. 1: Rozmísttění bezpečnostních prvků v laserové hale HiLASE

Staavy jednotliivých lokaccí jsou zobrrazeny pom
mocí LED seemaforů vizz Obr. 3. Stav 1: zelenná
LE
ED-bezpečnýý stav, nutn
no mít ochrranné brýlee u sebe. Sttav 2 a 3: žžlutá LED-n
nutné nasaddit
ochhranné brýlle. Stav 4: červená LED-nutnéé nasadit ochranné
o
brrýle a dbáát zvýšenéhho
bezzpečnostníhho rizika. Dodatečné
D
iinformace o stavu laseerů v danéé lokaci, po
okyny během
vsttupu a další informacee budou zoobrazeny naa LED info
ormačních panelech viz.
v Obr. 3 u
vsttupních dveeří. Informaační panelyy jsou připo
ojeny k Inteel X86 (X664) PC (po
omocí HDM
MI
rozzhraní) s Wiindows OS a programeem v LabVIIEW, který pomocí Moodbus TCP--IP protokolu
sbírá data z PSS
P
4000 přes
p
switchh. Panely a PC jsou naprosto neezávislé a oddělené od
o
sam
motné bezpeečnostní log
giky Pilz. N
Napájení pan
nelů a PC jee zajištěno zze zdroje SE
ELV 24VD
DC
a lookálně upraaveno pomo
ocí step-dow
wn měničů na
n 12 VDC
C a 20 VDC
C. HW a vlaastní procesní
diaagnostika LP
PSS systém
mu bude zajjištěna přess Pilz OPC (OLE for PProcess Control) serveer.
Eleektrická dokkumentace k systému jee připravenaa v SW EPL
LAN.
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Obrr. 2: Rozvodnáá skříň s PLC Pilz, switchem
m a UPS

Obr. 3: LED
D semafor, Pilzz PIT a LED panel
p

Wee acknowleddge the supp
port of Euroopean Regio
onal Develo
opment Funnd, European
n Social
Funnd and the state
s
budgett of Czech R
Republic (P
Project HiLA
ASE:CZ.1.005/2.1.00/01
1.0027).
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Cenntrum HiLA
ASE, Fyzikáální ústav A
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2522 41 Dolní Břežany;
B
rehhakova@fzuu.cz; svandrrlik@fzu.cz ; muresan@
@fzu.cz; herrmanek@fzuu.cz www.hilase.cz
Ob
bor: Laser beam,
b
laser beam distribbution systeem
LBDS (Laser Beaam Distribuution System
m) je technické zařízenní umožňujjící distribuuci
laseerových svaazků v budo
ově Hilase.. V rámci projektu
p
Hilase jsou vyyvíjeny lasery s vysokoou
eneergií v pulzu (průměrn
ného výkonuu až na úrovni 1kW), vysokou oppakovací freekvencí (ps a
ns)) a velikostti spotu od průměru 55mm až do čtvercovéého průřezuu 75x75mm
m. LBDS byl
vyvvíjen právě pro distribu
uci takovýchhto typů lasserových svazků.
Budova HiLase jee koncipovaaná jako dv
vě budovy v sobě. Lasserové svazk
ky vznikají v
laseerové hale v přízemí budovy.
b
Naad touto lasserovou hallou se nachházejí tři ex
xperimentální
praacoviště, kde budou laserové svazkky využíván
ny.
Základdním požadavkem pro prostorovéé řešení LB
BDS je možžnost doved
dení každéhho
laseerového svaazku z jakéh
hokoli místaa laserové haly
h do každ
dé z experim
mentálních hal. Z tohoto
důvvodu bylo navrženo
n
12
2 prostupů vve stropě lasserové haly
y do experim
mentálních hal.
h Rozměrry
proostupů bylyy koncipováány tak, abyy každým prostupem mohla projjít 4 vakuo
ová potrubí o
průůměru 160 až
a 200mm. Velikost prrostupů bylaa během stavby měněna
na až na fináální rozměr je
j
6000mmx600m
mm. Prostup
p stropem pprochází meeziprostorem
m a stropem
m ústí do laaserové hally,
kteerá je čistým
m prostorem
m ISO7. Pro stup je celý
ý koncipovaaný jako hlaadká hranatáá omyvatelnná
trubbka. Na rozzdíl od laserrové haly jsoou experim
mentální haly
y bez technoologie udržo
ování čistotty,
tepploty a vlhkoosti, proto je nutné pro stup pracho
otěsně uzavřřít.
Hilasee je projekt určený pro výzkum laaserů pro prů
ůmysl, je tuudíž vysoký
ý předpoklaad,
že vznikne poožadavek naa variabilituu konstrukcce s možností rozebránní a přeskláádání do jinné
forrmace v příípadě změn
ny užívání llaserové haaly a experimentálníchh hal. Maxim
mální možnná
č
varrianta a aktuuální varianta formace je na obr č.1.

Obrr. č. 1 Formacce LBDS v bud
dově HiLASE
E

Základdním a samo
ozřejmým ppožadavkem
m pro zacho
ování kvalitty svazku jee co nejkrattší
drááha laserovéého svazku od laseru k experimen
ntu s minimalizací počttu odrazů naa zrcadlechh v
uzllech LBDS
S. Každý z uzlů je kkoncipován jako vakuo
ová komorra se vstup
py pro řízení
pohhybových motorků
m
op
ptomechaniiky a vstup
pem pro kameru
k
sleddující polohu spotu na
n
zrccadle. Dále je i uvažo
ováno o zavvedení chlaadícího med
dia pro příppadné chlaazení zrcadlla.
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Některé komoory jsou přiipraveny prro odkloněn
ní drah svaazků do jinného pracov
viště řízenýým
zrccadlem.
Nedílnnou součástí LBDS js ou prostoro
ové filtry. Opět jsme je řešili jako vakuovvé
kom
mory, kteréé mají možžnost čerpánní pomocí bypassu po
ouze jednouu vakuovou
u pumpou na
n
vyššší úroveň vakua
v
než jee ostatní vakkuový systéém.
Dalším
m požadavkeem na distrribuční systtém je nepřřenášet vibrrace z laserrové haly, na
n
opttomechanikku uzlů a naa připojení k experimen
ntálním kom
morám. Zdro
rojem vibraccí je většinoou
okoolní zařízenní, doprava z okolí – tooto je v laseerové hale eliminováno
e
o uložením sarkofágu se
speeciálními anntivibračním
mi vrstvam
mi. Budova je od toho
oto sarkofággu oddělen
na a můžem
me
hovvořit o tzv. systému „budova
„
v bbudově“, prroto zařízen
ní mimo lasserovou haalu nezpůsobí
vibbrace v laseerové hale. Experimenntální haly, které se naacházejí v hhorním patřře, nejsou již
anttivibračně uloženy.
u
Z to
ohoto důvoddu nelze disstribuční systém kotvitt ke stropu laserové hally,
anii ke stěnám
m a podlazee experimenntálních haal. Proto by
yl navržen ppodpůrný systém,
s
kterrý
splňuje tuto podmínku
p
a je kotven pouze do podlahy
p
lasserové halyy. Nedotýkáá se, ani neení
d
částeem budovy. Součástí výběrového
v
k na vibrační
přippevněn k dalším
řízení byl I požadavek
anaalýzu distribbučního sysstému, kterýý vychází z vibrační an
nalýzy laserrové haly. Požadavek
P
je
rozzdělen do 2 úrovní a to
o od 0 do 550Hz a od 50Hz
5
do 10
00Hz. Obeccně nižší frrekvence jsoou
proo laserová pracoviště horší, prootože optick
ké stoly neeumí dobřee vykompeenzovat nižžší
frekkvence. Dalším podklaadem pro viibrační anallýzu bylo deefinování m
možných zdrrojů vibracii v
laseerové hale. V našem případě
p
se jednalo o vakuové
v
pu
umpy u, kteerých jsme byli schopni
urččit frekvencci a umístěn
ni. Byla proovedena vibrační anallýza pro naakupovanou
u část LBDS.
Náásledně jsmee optimalizzovali LBD
DS tak, aby výchylky v uzlech nnebyly většíí než takovvé,
m byli scho
opni eliminnovat optom
mechnikou . Do poddpůrného systému byyly
kteeré bychom
navvrženy prokkluzy, bylo změněno uuspořádání umístění
u
vln
novců a navvržení klecí k uzamčení
kom
mpenzátorůů, tak aby po vyčerppání LBDS nebylo možné
m
zvětššovat ampllitudu kmittů.
Nejjkritičtějším
m místem see ukázala koomora prosttorového filtru v první ffázi dodávk
ky LBDS.
Byl prooveden výp
počet teplottních dilataccí pro ∆t=2
20°C na maaximální vzdálenosti ccca
50m
m. Výsledkkem bylo naavržení prokkluzů mezi potrubním vakuovým systémem a podpůrnýým
sysstémem. Tecchnické řešeení bude ukkázáno v přeednášce.
Samozzřejmě byl proveden
p
i sstatický výpočet – zatížžení podpůrnného systém
mu komoram
mi
uzllů. Váhy jednotlivých komor se ppohybují od
d 20 do 80k
kg. Musímee připočíst i zatížení od
o
opttomechanikky.

Obrr. č. 2 Realizaace LBDS
v laaboratoři HiLA
ASE

Obr. čč. 3 Uzel LBD
DS

Obr. č. 4 Prostorový filtr

První fáze
f
distribučního systtému již by
yla dodána a vznikly ttak i první zkušenosti s
moontáží takovvého systém
mu. Proveddli jsme prv
vní testován
ní systému na jeho těěsnost a nyyní
testtujeme stabbilitu části sy
ystému.
Wee acknowleddge the supp
port of Euroopean Regio
onal Develo
opment Funnd, European
n Social
Funnd and the state
s
budgett of Czech R
Republic (P
Project HiLA
ASE:CZ.1.005/2.1.00/01
1.0027).
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SYNTÉZA HYBRIDNÍCH Cu/Ag NANOČÁSTIC LASEROVOU
ABLACÍ V KAPALINĚ
Lenka Řihákováa, Antonio Anconab, Rosaria Anna Piccac, Anna Di Mariad,
Annalisa Volpeb,d, Maria Chiara Sportellic, Pietro Mario Lugaràb,d, Nicola
Cioffic
a

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, RCPTM, SLO UP a FZÚ AVČR,
17. listopadu 50a, 772 07 Olomouc, tel.: 585631677, e-mail: lenka.rihakova@upol.cz
b
IFN-CNR, Dip. Interateneo di Fisica “M. Merlin”, Via Amendola 173, 70126 Bari, Italy, tel.:
+39 0805442371, e-mail: antonio.ancona@ifn.cnr.it
c
Dip. Chimica, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Via E. Orabona 4, 70126 Bari,
Italy , tel.: +39 0805442030, e-mail: rosaria.picca@uniba.it
d
Dip. Interat. Fisica “M. Merlin”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Via Amendola
173, 70126 Bari, Italy, tel.: +39 0805442397, e-mail: annalisa.volpe@ifn.cnr.it
Obor: aplikovaný výzkum laserových technologií
Nanočástice představují významný materiál, který můžeme v současné době nalézt ve
všech oborech lidské činnosti. Např. nanočástice vzácných kovů jsou často využívány
v energetice, informatice, fotonice a jako nanostrukturované materiály v medicíně a
biotechnologii. Křemíkové nanočástice jsou uplatňovány v optoelektronice a jako modelové
systémy pro studium kvantových jevů. Magnetické nanočástice prokázaly velký potenciál
v několika oblastech, např. jako magnetická záznamová média, senzory a katalyzátory.
V biomedicínských aplikacích jsou důležité pro magnetickou rezonanci, cílené podávání léčiv
a léčbu rakoviny [1].
Metody přípravy nanočástic s různou morfologií zahrnují několik technologií. Jednou
z těchto metod je „bottom – up“ technologie, která využívá autoregulační procesy jako samo shromažďování a samo - organizace atomů a molekul spolu s atomovým inženýrstvím. Pro
takto vzniklé nanočástice je však typická nízká čistota. Populární metodou produkce
nanočástic se v současné době stává „top – down“ technologie využívající laserovou ablaci,
která přináší několik výhod na rozdíl od konvenčních chemických metod [2]. Syntéza
nanočástic laserovou ablací objemového materiálu v kapalném prostředí je relativně nová,
jednoduchá a rychlá fyzikální metoda, která zajišťuje vznik velmi kvalitních nanočástic
různých velikostí a tvarů [3]. Nanočástice jsou během syntézy uvolňovány do kapaliny a
dochází tak k tvorbě koloidního roztoku. Vzniklé nanočástice se vyznačují vysokou čistotou a
lze je tedy využít pro aplikace v biomedicíně. Touto metodou je možné produkovat široké
spektrum nanočástic, jelikož je lze generovat z téměř všech pevných materiálů v různých
roztocích s přítomností různých prekurzorů. Nanočástice mají zpravidla široké rozdělení
velikostí od 10 nm až do 100 nm díky rychlé koalescenci a aglomeraci ablatovaných částic
[4].
Syntézu nanočástic ablací je možné provést pomocí několika systémů zahrnujících
nano, piko a femtosekundové (ns, ps, fs) lasery emitující v UV, VIS i IR oblasti spektra.
Příprava nanočástic ablací fs lasery se v posledních letech dostává do popředí, jelikož
dosahuje vysoké účinnosti a efektivní kontroly velikosti nanočástic. Femtosekundové pulzy
také redukují tepelně ovlivněnou oblast ve srovnání s ns a ps lasery. Velikost nanočástic,
jejich chemické složení a funkční vlastnosti jsou optimalizovány nastavením procesních
parametrů (pulzní energie, frekvence pulzu, vlnové délky, způsobu fokusace) a výběrem
výchozího materiálu. Vlastnosti prostředí, ve kterém ablace probíhá, ovlivňují např. růst
nanočástic [5].
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V dnešní době je značná pozornost věnována bi-metalickým nanočásticím díky jejím
jedinečným katalytickým, elektrochemickým a optickým vlastnostem ve srovnání s monometalickými [6-7]. Zejména syntéza Cu/Ag hybridních nanočástic je přitažlivá, jelikož oba
kovy se vyznačují antimikrobiálními vlastnostmi. V předchozí práci byly syntetizovány
koloidní nanočástice mědi laserovou ablací měděného terčíku v 0,1% vodném roztoku
kyseliny octové s biopolymerem Chitosanen, který zastával funkci stabilizačního media [8].
Tato práce je zaměřena na přípravu Cu/Ag bimetalických nanočástic pomocí dvou krokového
procesu laserové ablace probíhající v průtokové cele. Průtoková cela byla navržena a
vyrobena tak, aby umožnovala odvedení v ní syntetizovaných nanočástic a snižovala tak
jejich další interakci s laserovým zářením. Experimenty byly realizovány pomocí
femtosekundového vláknového laseru vyzařujícího na vlnové délce 1030 nm. Terčíky stříbra
nebo mědi byly alternativně vybrány jako první ablatovaný materiál, načež následovala ablace
druhého kovu přímo do koloidního roztoku prvního kovu. Ve všech případech byl použit
Chitosan jako činidlo zabraňující růstu nanočástic v jeho optimální koncentraci 1g/L v 0,1%
vodném roztoku kyseliny octové.
Mono - a bi - metalické nanočástice byly zkoumány a charakterizovány pomocí
Transmisní Elektronové Mikroskopie, UV – VIS spektroskopie a Fotoelektronové
spektroskopie za účelem určení jejich struktury, morfologie a chemického složení.
Poděkování
Tato práce byla vytvořena za podpory projektu OP VK: „Partnerská síť v oblastech
moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení
akademické půdy a soukromého sektoru. Reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0189 a projektu IGA
Koherenční a nelineární optika – Vybrané kapitoly VI, č. IGA_PrF_2015_004.
Reference
[1] M. Abhilash, International Journal of Pharma and Bio Sciences 1 (2010) 1-12.
[2] T. Yamamoto, Y. Shimotsuma, M. Sakakura, M. Nishi, K. Miura, K. Hirao, Langmuir 27
(2011) 8359–8364.
[3] H. Han, Y. Fang, Applied Physics Letters 92 (2008) 023116 (3 pp).
[4] S.I. Alnassar, E. Akman, B.G. Oztoprak, E. Kacar, O. Gundogdu, A. Khaleel, A. Demir,
Optics & Laser Technology 51 (2013) 17–23.
[5] D. Tan, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 17
(2013) 50–68.
[6] Y. Chen, H. Wu, Z. Li, P. Wang, L. Yang, Y. Fang, Plasmonics 7 (2012) 509-513.
[7] R. Singh, R.K. Soni, Applied Physics A 116 (2014) 955-967.
[8] A. Ancona, M.C. Sportelli, A. Trapani, R.A. Picca, C. Palazzo, E. Bonerba, F.P.
Mezzapesa, G. Tantillo, G. Trapani, N. Cioffi, Materials Letters 136 (2014) 397-400.

70

Muultioborová konference
k
LASER 55, 2 1. října – 23.. října 2015, Zámecký hootel Třešť

OPTICA
AL CHA
ARACT
TERIZA
ATION OF NO
OVEL
BE
ENZOT
TIOPHE
ENE DERIVA
ATES
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D.V
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Ob
bor: fluorescencia a nellineárna opttika
Fluuorescence and non-lin
near two-pphoton abso
orption of novel
n
derivvates of benzotiophenes
were exploredd. Excitatio
on and emisssion specttra of deriv
vates of bennzotiophenees in toluenne
(cooncentrationn 1.10-4 M)
M were m
measured by
y Fluorolog
g 3-11 Job
obin-Yvon/S
SPEX. Thhe
moolecules proovide a brig
ght fluoresccence signal in the blu
ue-green paart of the sp
pectrum with
maaxima ranginng from 450
0 nm to 4800 nm.
Thee moleculaar two-photton absorpption cross--sections of the fluorrescent derrivates was
dettermined byy the indireect fluoresccence metho
od [1]. Thee two-photoon induced fluorescencce
waas recorded in toluene solution (cconcentratio
on 1.10-4 M)
M using a Coherent Legend
L
DU
UO
SX/USP Ti:Saph femto
osecond laseer with a pu
ulse energy
y of 4mJ at 3 KHz and
d 100 fs laser
US
pullses at 800 nm. The saamples undeer consideraation show low to modderate two--photon cross
secctions. No siignificant fiirst-order hyyperpolarizaability was detected.

Linear flu
uorescence spectra

W W. Webb, J. Opt. Socc. Am. 13, 481
4 (1996).
[1] Ch. Xu, W.
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Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:







Statická fluorescencia a časovo rozlíšená fluorescencia
Časovo rozlíšená absorpcia
Časovo rozlíšená femtosekundová spektroskopia v strednej IČ oblasti
Generácia THz v exotických materiáloch
Určovanie hyperpolarizovateľnosti a účinných prierezov 2- a 3- fotónovej absorpcie
Určovanie Kerrovho indexu lomu metódou Z-scan
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Obbr. 1: Nahooře: Přeměn
na LC kapéénky postu
upným ochlazováním z izotropní fáze (A) do
d
přeechodné fázze (B) a kaapalně krysstalické fázze (C), měřřítko: 10 m
m. Dole: WGM
W
spekttra
z jeednotlivýchh fází – čerrvená: izotroopní; modrrá: LC fázee; zelená: ppřechodná fáze.
f
V tom
mto
sysstému bylo pozorováno
p
o skokové přřeladění až o 25nm.
oru MŠMT
T (LD14069
9, LO1212, CZ.1.05/22.1.00/01.0017), TAČ
ČR
Auutoři děkujíí za podpo
(TA
A03010642) a TUBÜT
TAC (111T0059).
K
O. B rzobohatý, J. Ježek, Z. Pilát, P. Zeemánek: Sp
pectral tuninng
[1] M. Aas, A. Jonáš, A. Kiraz,
o
ddroplet micrrolasers usin
ng optical sstretching, Optics
O
of llasing emission from optofluidic
Exppress 21, 211381-21394
4, 2013.
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
 Tvorbaa PDMS mikrofluidníc h systémů „soft
„
litograafií“
 Optickká pinzeta a její využití
 Návrh a konstrukcce mechanicckých komp
ponent pro optické
o
systtémy
 Ramannovská mikrrospektroskkopie
 Fotopoolymerace mikrostruktu
m
ur
 Digitállní mikroflu
uidika
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U
ST
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OMOCÍ OPTICK
KÉ PINZ
ZETY
Maartin Šileer, Radim Filip*, P
Petr Jákl, Oto Brzo
obohatý, P
Pavel Zem
mánek
Opptické mikroomanipulačn
ní techniky,, Ústav přísttrojové tech
hniky AV Č
ČR, v.v.i.
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno
tel.. 541 514 2440, email: siler@isibrnno.cz, http:///www.isibrn
no.cz/omiteec
*K
Katedra optiiky, Palackéého univerziita, 17. listo
opadu 1192//12, 771 46 Olomouc
Ob
bor: Optickéé manipulacce
Nelineární jevvy ve fyzikálních systéémech, ve kterých
k
dom
minuje šum
m, se vyskyttují v mnohha
růzzných oblastech a před
dstavují veliice zajímavéé téma. Jed
dná se napřííklad o chov
vání qubitů v
kvaantových počítačích,
p
průchod eelektronu Josephsonov
vým přechoodem v su
upravodivýcch
sysstémech nebbo (okrajov
vě) chovánní finančnícch trhů. Ty
yto oblasti mají spoleečné, že jsoou
poppsány pomoocí stochasttických difeerenciálních
h rovnic. Ex
xistující příístup k tomu
uto tématu se
zabbýval především určov
váním průměěru, odchyllek a dalších
h statistickýých parametrů. Nedávnný
rozzvoj optickéé kontroly mechanický
m
ých systémů
ů otevřel no
ové možnossti studia mechanickýc
m
ch
efeektů v termoodynamice a statistickéé fyzice, sto
ochastických
h systémechh a kvantov
vé mechanicce.
Unnikátní je možnost
m
sledovat choovaní jednéé částice, několika
n
čáástic až po
o komplexxní
mnnohačásticovvé systémy
y. Můžeme očekávat, že se v blíízké budouccnosti objeeví nelineárrní
stochastické effekty, které transformuují šum v užžitečné mech
hanické efeekty.
V tomto přísspěvku se zabýváme chováním
m mikroskop
pické částiice, která se pohybuuje
náhhodným Broownovým pohybem,
p
v kubickém
m potenciálu
u [1]. Ten ppřestavuje nejjednoduš
n
šší
sysstém, ve kteerém můžem
me pozorov at výše zmííněné nelineeární jevy. Z
Zabýváme se předevšíím
přeechodem siggnál-šum. Tedy
T
tím, jakk se vyvíjí poloha částtic v závisloosti na jejich
h počátečním
rozzložení a naa síle kubick
kého potencciálu. Ukážeeme, že v krrátkém časoovém úsek může
m
dojít ke
k
kom
mpresi půvoodního náho
odného rozddělení částicc a k rychlému posunu částic daný
ým směrem..
váním laser
erového zářření pomoocí
Tennto nelineáární potencciál je moožno vytvořit tvarov
proostorového modulátoru
m
u světla. Levvá část obráázku 1 ukazuje, ukazujee jak je možžné potenciiál
vyttvořit pomoocí interfereence dvou párů lasero
ových svazků [2]. Praavá část ob
brázku 1 paak
ukaazuje příčnýý řez takto vytvořeným
m světelným polem v případě, žže jsou pou
užity pouze 2
laseerové svazkky dopadajíící na kameeru z jedné strany.
s
Obrázek 2 pak ukazuje, jaak se s časeem
měění hustota pravděpodobnosti výsskytu částice v takto vytvořeném
m optickém
m potenciállu,
kteerým aproximujeme kub
bický.

Obrázeek 1: (vlevo) Experimentállní
geomet
etrie navrhova
aná k vytvořeení
kubické
kého potenciállu pomocí dvoou
párů pprotiběžných, interferujícícch,
svazkůů. (vpravo nah
hoře) Intenzittní
omocí 2 svazzků
profil vytvořený po
C
kameru z
dopadaajících na CCD
jedné strany. (vprravo dole) Řez
Ř
intenziitou na spojnicci středů svazzků
a její fifit pomocí kubické funkce.
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Obrrázek 2: Montte-Carlo simullace ukazujícíí časový vývojj hustoty pravd
děpodobnosti výskytu částicce v optickém
poteenciálu, kterým
m aproximujee potenciál kubbický.

V ttéto práci jssme proved
dli analýzu různých režžimů chováání mikročáástice v optiické pasti i v
kubbickém pottenciálu a nalezli jsm
me optimáln
ní parametrry pro nasttavení expeerimentálníhho
sysstému. Expeerimenty plánujeme v brzké doběě. Předpokláádáme, že sse nám podaří teoretickké
přeedpovědi ovvěřit a budem
me pozorovvat nové i do
osud neoček
kávané jevyy.
z podporu projektu G
GAČR (GB14-36681G).
Auutoři děkují za
Reference
2
New J.. Phys., odeesláno
[1] Filip R, Zeemánek P, 2015
[2] Zemánek P,
P Šiler M, Brzobohatý
B
ý O, Jákl P, Filip R 201
15 New J. PPhys., odeslááno
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:






Optick
ké mikroma
anipulace, m
měření teploty v koloidním rozttoku
Výpočty rozptylu
u světla, ohřřevu a sil pomcí
p
Mieh
ho teorie roozptylu
Modelování meto
odou koneččných prvk
ků v program
mu Comsoll Multiphyssics
Prograamování v prostředí
p
M
Matlab, včetně grafick
kého rozhraaní
Analýzza spektrosk
kopických ddat
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M
MODEL PLNĚ
P
FOTONIC
CKÉHO
O OPTIC
CKÉHO PŘIJÍM
MAČE
Peeter Barcíík, Otakarr Wilfert,, Viera Biiolková, Zdeněk
Z
K
Kolka
Vyysoké učení technické v Brně, FEK
KT, Ústav raadioelektron
niky
Tecchnická 12, 616 00 Brn
no, Telefon:: +420 5411
14 6565
E-m
mail: wilferrt@feec.vutb
br.cz
httpp://www.feeec.vutbr.cz//UREL
httpp://www.urrel.feec.vutb
br.cz/OptaB
Bro/
Ob
bor: Optickéé komunikaace, laserováá technika, vlnová optiika
Naa pracovišti VUT v Brrně je již 223 let zkou
umáno nasaazení laseruu v optické bezkabelovvé
kom
munikaci (O
OBK). Mo
otivací pro nasazení laseru v OB
BK byly výýhody OBK
K souvisejíící
se zzákladními vlastnostm
mi laseru. Laaser je scho
open genero
ovat prostorrově i časov
vě koherenttní
svěětelné zářenní. Důsledkeem je vysokká koncentraace optickéh
ho výkonu vve svazcích
h o divergennci
v řáádech μrad a vysoká přenosová ryychlost, až Tb/s.
T
Výhody OBK jsoou dnes již dobře znám
mé
a jaako nevýhoda OBK se často zmiňuuje velká záávislost na stavu
s
počasíí.
V ssoučasné doobě se objev
vily nové asspekty:
 Za neúúspěchem něěkterých výýrobců stojíí neúplné přředstavy o vvlastnostech
h atmosféryy a
cenováá nedostupn
nost použité technologiee.
 Některré atmosférrické jevy byly podcceněny (nám
mraza na hlavicích, nečistota na
n
průzorech, deform
mace konzoll, působení hmyzu
h
a ptááků atd.)
d
laaserového svazku vliveem difrakcee [1] a refrak
kce.
 Byla podceněna deformace
Požžadavkem současného
s
trhu je: vyysoká přeno
osová rychlo
ost (10 Gb//s +), vysok
ká dostupnoost
(999,999%) a dosah
d
3 km
m – 5 km. T
Tomuto po
ožadavku od
dpovídají nnové trendy
y OBK, které
výzzkum na praacovišti VU
UT v Brně reespektuje:
 Věnujeeme se výzzkumu plnně fotonickéé koncepcee transceiveerů, která vede jak ke
k
zkvalittnění testov
vacích spojjů (kompleexnímu pozznání projeevů atmosfféry), tak ke
k
zkvalittnění datový
ých spojů s novou aplik
kací - přeno
os času.
 Dokonnčujeme výzzkum optim
málního rozlložení světlaa ve svazkuu s cílem zv
výšit odolnoost
OBK vůči
v turbuleenci atmosfééry.
Sklladba modeelu plně foto
onického přiijímače je naznačena
n
na
n následujíccím obrázku
u.

SFL
L – jednoofrekvenční laser; Lenns 1 – plankonkávníí čočka s oohniskovou
u vzdálenosstí
f1 = -30 mm, Lens
L
2 – plankonvex
p
xní čočka s ohniskovo
ou vzdálenoostí ength f2 = 300 mm
m;
fTELL - ohniskoová vzdálen
nost Casseggrainova telescopu; fA - ohniskov
ová vzdálen
nost asférickké
čoččky; lg - ohnnisková vzd
dálenost GR
RIN čočky, dw – pracovn
ní délka GR
RIN čočky.
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Jeddnotlivé čássti spoje jssou popsányy dílčími maticemi,
m
z nichž pakk lze sestav
vit výslednoou
maatici přenosuu MR sloužíccí jak k návvrhu přijímaače, tak např. k výpočtuu dovolenýcch změn úhhlu
doppadu přijímané vlny.

nta GRIN ččočky; ng – index
i
lomu v centru GR
GRIN čočky..;
kdee g – gradieentní konstan
j
dospělli k následuj
ujícím závěrrům a výsled
dkům:
Při naší práci jsme
-

Plná fotonizace
fo
datového
d
sppoje je evid
dentně význ
namným pookrokem vee výzkumu a
a
vývoji spojů žád
daných trheem (vysoká přenosov
vá rychlostt, vysoká dostupnost
d
relativnně velký do
osah).
Plná fotonizace
f
možní kom
mplexní a korektní charakteriza
c
aci
testovacíhoo spoje um
atmosfféry pro stan
novení reálnných možno
ostí OBK.
Pro plnnou fotonizzaci transceeiverů je kllíčovým bo
odem zaveddení přijatéh
ho optickéhho
výkonuu do jedn
nomodovéhoo optického vlákna. Tento úkool se řeší speciálním
mi
fotonicckými zařízeními.
Charakkter šíření světla v pllně fotonicckém spoji vyhovuje požadavků
ům maticovvé
optiky,, která se jeeví jako efeektivní mateematický ap
parát sloužíccí jak pro návrh,
n
tak prro
stanovení paramettrů a charakkteristik tran
nsceiverů.
Při plnně fotonickéé koncepci spoje lze vý
ýhodně pou
užít prvků vvláknové op
ptiky (WDM
M,
zesilovvačů EDFA, cirkulátorůů s optickým
m filtrem, ap
pod.).

Litteratura
[1] POLIAK, J. Diffractiion effects in transmittted optical beam: docttoral thesis. Brno: Brnno
Unniversity of Technology
T
y, Faculty o f Electrical Engineerin
ng and Com
mmunication
n, Department
of R
Radio Electtronics, 2014. 113 p.
Poppsané výzkuumné aktiviity jsou poddpořené mj. grantovým
mi projekty T
TA ČR č. TH01011254
T
4Souubor prvků pro
p fotonickou komuniikaci a MŠM
MT č. LD12
2067 - Moddelování šířření optickýcch
vlnn v atmosféřře v rámci ak
kce COST IIC1101.
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
 Využittí interferom
metrických metod při simulaci a měření turrbulence atm
mosférickéhho
nebo vodního
v
přen
nosového prrostředí.
 Zkoum
mání vlivu rozložení optické inttenzity ve svazku naa fluktuaci přijímanéhho
optickéého výkonu
u.
 Zkoum
mání modelů
ů pro VLC a jejich experimentální ověření.
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NÁ
ÁSOBEN
NÍ FREK
KVENC
CÍ SYNC
CHRONN
NĚ ČER
RPANÉH
HO
OP
PTICKÉ
ÉHO PA
ARAMET
TRICKÉ
ÉHO OS
SCILÁT
TORU
Alena Zavaadilová, Václav
V
Ku
ubeček, Ja
an Šulc
Česské vysoké učení techn
nické v Prazze, Fakulta jaderná
j
a fy
yzikálně inžženýrská
Břeehová 7, 115 19 Praha 1
e-m
mail: alena.zzavadilova@
@fjfi.cvut.czz
httpp://www.fjffi.cvut.cz/
Ob
bor: Laserovvá technikaa
Synnchronní čeerpání opticckého param
metrického oscilátoru (SPOPO) jje efektivníí způsob, jaak
gennerovat vlnnově laditelné pikosekkundové a femtoseku
undové imp
mpulsy. Při použití této
techniky je opakovací
o
frekvence
f
ggenerovanýcch a čerpaacích impullzů totožnáá a zpraviddla
vzhhledem k usspořádání neepřesahuje 100 MHz. Tento
T
omezzující faktorr může být překročen
p
p
při
vyuužití násobeení frekvenccí k němuž dochází přii přesném rozladění déélek čerpacíího a SPOP
PO
rezzonátoru. Náásobení opaakovací frekkvence pom
mocí tohoto tzv. quasi-ssynchronní čerpání byylo
pozzorováno poprvé u sy
ynchronně ččerpané barrvivového laseru
l
[1]. Byly vyvin
nuty systém
my
um
možňující násobení
n
faktorem
f
5 [2] a 15 [3], oba
o
však byly čerpány externně
fem
mtosekundovými Ti:saafírovým laasery. Možn
ností, jak zvýšit celkkovou účinn
nost a snížžit
složitost systéému (např. odstraněnní optickýcch izolátorů), je pouužití vnitro
orezonátorovvé
SPO
OPO, možnné uspořádáání viz Obr 1. Výhodou
u takového systému
s
je m
mimo jiné snížení
s
prahhu
gennerace, kterýý je pak dossažitelný i ppro nízkový
ýkonové laseerové diodyy [4].

Obrr.1 Schéma diodově čerpaného mode-locckovaného Nd
d:YVO4 laseru
u s SPOPO v kkruhovém uspořádání

Při běžném režžimu SPOP
PO v lineárnní konfiguraaci je délka LOPO SPOP O rovna délce čerpacíhho
rezzonátoru Lpump
, v kruh
hové konfiiguraci pak
k LOPO = 2Lpump, opakkovací frek
kvence oboou
p
rezzonátoru (čeerpacího i SPOPO)
S
jsoou totožné a jednomu čerpacímu
č
iimpulzu od
dpovídá jedeen
SPO
OPO impullz. Při změn
ně délky (v našem příp
padě zkrácen
ní) lineárníhho SPOPO rezonátoruu o
 = Lpump/n, nebo o  = 2Lpump/nn v kruhové konfigurraci (n je celé číslo)), ke kvazzisynnchronnímuu čerpání do
ojde po n oobězích v SPOPO rezo
onátoru, cožž odpovídá n-1 oběhůům
v ččerpacím rezzonátoru. Opakovací
O
frrekvence sig
gnálových SPOPO
S
imppulzů je tedy n-krát věttší
nežž opakovacíí frekvence čerpání, vizz Obr 2. Pro faktor nássobení n je vygenerovááno n-1 sleddů
imppulzů SPOP
PO.
Prootože v nellineárním krystalu
k
beez současnéého průcho
odu čerpaccího impulzzu není prro
signálový imppulz žádný
ý zisk, je ppozorován průběžný pokles inteenzity SPO
OPO signállu,
příkklady násobbení pro fak
ktor 12 a 26 jsou uvedeeny na Obr 3.
3
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Obrr. 2 Schéma SPOPO generaace při kvazi-ssynchronním čerpání.
č
Fakto
or násobení n = 4.

Obrr. 3. Oscilograamy čerpací (1
1064 nm) a SP
POPO záření (1540
(
nm) prro faktor násobbení n = 12 a 26.

h byl pouužit systém
m založený
ý na SESA
AM modee-lockovaném
V nnašich expperimentech
pikkosekundovém diodově čerppaném Nd:YVO
N
laseru ((10 W, 1064 nm) a
4
přeeladitelném parametrick
kém osciláátoru (1540
0 nm) s neliineárním kkrystalem MgO:
M
PPLN
N.
Meetodou kvazzi-synchronního čerpánní pomocí vzájemné
v
zm
měny délekk těchto rezzonátorů byylo
dossaženo násoobení až fak
ktorem 13 pro lineárn
ní konfiguraaci SPOPO,, v daném uspořádání
u
je
odppovídající opakovací
o
frekvence
f
880 MHz ažž 1 GHz. Pro
P kruhovvou konfigu
uraci SPOP
PO
rezzonátoru byylo dosažen
no faktoru násobení až
a 26, cožž umožňujje škálován
ní opakovaací
frekkvence od 80 MHz po
o 2 GHz.
Pod
děkování:
Výýzkum byl podpořen
p
GA
AČR P102 //12 /P645 a RVO 68407
7700
Reference:
[1] J.P. Zheng,, U. Sen, D.M
M. Benensonn, H.S. Kwok
k, Observatio
on of periodiicity multiplication in a
synchronouusly pumped dye laser, O
Opt. Lett., 11 632–4 (1986
6)
mtosecond op
ptical parameetric oscillattor based on
[2] J. Jiang, T. Hasama, Syynchronouslyy pumped fem
an improveed pumping concept,
c
Optt. Commun.,, 220, 193–202 (2003)
n-Martin, M . Ebrahim-Zadeh, Extend
ded-cavity, tuunable, GHz-repetition[3] O. Kokabee, A. Esteban
rate femtossecond optica
al parametriic oscillator pumped
p
at 76 MHz, Opt. Express, 17
7, 15635–40
(2009)
p
ooscillator pumped
[4] A. Zavadiloová, V. Kubeeček, J-C. Diiels, Picoseccond optical parametric
synchronouusly, intracavvity, by a moode-locked NdVYVO
N
ser Laser Phyys. Lett., 4, 103–8
1
(2007))
4, las
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SILOVÉ ÚČINKY LASEROVÝCH SVAZKŮ NA NESFÉRICKÉ
ČÁSTICE
P. Zemánek1, O. Brzobohatý1, A. V. Arzola2, M. Šiler1, S. Simpson1,
L. Chvátal1, P. Jákl1
1Optické

mikromanipulační techniky, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147, Brno 612 64
2 Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 20‐364,
01000 México, D.F. México
Tel.: +420 541 514 202, E-mail: zemanek@isibrno.cz, WWW: http://www.isibrno.cz/omitec/
Obor: optické mikromanipulace
Silové účinky světla na částici jsou založeny na výměně hybnosti mezi fotony a částicí, která
vede k tzv. optické síle působící na částici. V případě nesférických částic je tato interakce
obohacena i o výměnu momentu hybnosti mezi světlem a částicí. Vzniká tak moment síly,
který působí na nesférickou částici a natáčí ji v laserovém svazku. Orientace částice však
zpětně silně ovlivňuje optické síly, které na částici působí, a následně případnou rovnovážnou
polohu částice ve svazku. Chování nesférické částice je tak mnohem komplexnější, než
v případě kulových částic a vede k velmi zajímavých efektům.
Obrázek 1 ukazuje uspořádání, kdy zlatá nanočástice ve tvaru hranolu s trojúhelníkovou
podstavou je prostorově zachycena v slabě fokusovaném laserovém svazku s numerickou
aperturou jen 0,2-0,37. Částice má tendenci se orientovat vzhledem k ose šíření svazku a
směru polarizace laserového svazku. Tato orientace navíc závisí na vlnové délce chytacího
svazku [1,2] a lze najít parametry, kdy nesférická částice je, na rozdíl od sférické, prostorově
zachycena ve svazku [2].
Obrázek 1. Zlatá nanočástice přirozeného
tvaru (žlutě) je zachycena v příčném směru
na ose svazku a v podélném směru za
ohniskem
svazku.
Podélná
poloha
nanočástice silně závisí na orientaci částice
vzhledem ke směru šíření a polarizaci
svazku. Objektiv a CCD kamera jsou
umístěny kolmo ke směru šíření svazku a
nanočástice je zobrazena jako světlý bod na
tmavém pozadí. [1,2].
Obrázek 2 dokumentuje chování sféroidních mikročástic zachycených v protiběžných
gaussovských svazcích (šířících se vodorovně) s opačnou orientací kruhové polarizace.
V důsledku přenosu tzv. spinového momentu hybnosti ze svazku na částici dochází k rotaci
částice kolem osy svazků. Současně je zde ukázán i jev optické vazby mezi dvěma sféroidy,
které si udržují rozestup několika mikrometrů a jsou vzájemně otočeny o 90 st. Detailní
teoretická studie odhaluje zákonitosti tohoto chování v závislosti na rozdílném tvaru či indexu
lomu obou sféroidů [3]. Kromě uvedené konfigurace bylo pozorováno mnohem komplexnější
chování více sféroidů, které kombinovalo translační pohyb celé opticky vázané struktury s její
rotací [4].
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Obrázek 2.Několik bočních pohledů na dva rotující a opticky zachycené a samouspořádáné
sféroidy v interferujících protiběžných gaussovských svazích s opačným směrem kruhové
polarizace. Levý (pravý) sloupec začíná v čase 8s (95,9s) od začátku stejného záznamu.
Parametry experimentu byly následující: poloměr pasu gaussovských svazků 4,36 m,
celkový výkon v rovině vzorku 85 mW, sféroidy měly poměr os vedlejší a hlavních poloos
0,65+/-0,02 a byly získány tepelnou deformací polystyrénových koulí o průměru 2 m [4].
Dosažené výsledky naznačují, že použití nesférických částic při jejich samouspořádávání
světlem do opticky vázaných mikrostruktur, rozšiřují možnosti této metody, protože kromě
statické mikrostruktury lze dosáhnout i struktur, které celé rotují nebo alespoň obsahují
rotující komponenty.
Autoři děkují za podporu GAČR (GB14‐36681G).
Reference
[1] O. Brzobohatý et al., Three‐dimensional optical trapping of a plasmonic nanoparticle
using low numerical aperture optical tweezers, Scientific Reports 5, 8106, (2015)
[2] O. Brzobohatý et al., Non‐spherical gold nanoparticles trapped in optical tweezers:
shape matters, Optics Express 23, 8179, (2015)
[3] S. Simpson, et al., Optical synchronization of colloidal oscillators through angular
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