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ÚVODNÍ SLOVO

Již po šesté má široká plejáda odborníkĤ, kteĜí mají blízko k laserĤm,
možnost potkat se v jednom þase i místČ. Podzimní, pĜeddušiþková nálada, pomĤže
zklidnit mysl, bilancovat uplynulý rok a rozvíjet plány do budoucna. Odezvy
z minulých roþníkĤ potvrzují, že takové komunitní setkání je užiteþné pro oprášení
dávných pĜátelství a navazování nových. Všem Vám, kteĜí svojí úþastí a laskavým
pĜístupem k ostatním pĜispíváte k vytvoĜení produktivní atmosféry, velice dČkuji.

V BrnČ dne 19. Ĝíjna 2016
Bohdan RĤžiþka
a organizaþní tým

Laserové svazky zaostřené do makrosvěta i mikrosvěta

Speciální technologie

Elektronová mikroskopie

Kryogenika a supravodivost

Lasery pro měření a metrologii

Elektronová litografie

Pokročilé výkonové laserové technologie

Měření a zpracování signálů v medicíně - MediSIG

Jaderná magnetická rezonance

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. - Akademie České republiky - Královopolská 147 - 612 64 - Brno
Česká republika - tel.: +420 541 111 - fax.: +541 514 402
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PA
ANORA
AMATIC
CKÁ LAS
SEROVÁ ABSO
ORPýNÍÍ
SP
PEKTRO
OSKOPIIE
Yaauhen Barravets, Pa
avel Honzzátko, Filiip Todoro
ov a OndĜĜej Morav
vec
Ústtav fotonikyy a elektron
niky, Akadem
mie vČd ýR
R, v.v.i.
Chaberská 57,, 18251, Praaha 8 - Kobyylisy, ýeskáá republika
+4220 266 773 505, baraveets@ufe.cz,, www.ufe.ccz
Ob
bor: laditelnné zdroje vee stĜední inffraþervené spektrální oblasti,
o
vlákknové lasery
y, periodickky
póllované nelinneární optické krystaly , spektrosko
opie

Ladditelné úzkkopásmové generátoryy záĜení pracující
p
v kontinuálnním režimu
u ve stĜeddní
infr
fraþervené spektrální oblasti (m
mid-infrared, MIR) nacházejí uplatnČní v aplikacícch
moolekulární sppektroskopiie s vysokým
m rozlišením
m. Základn
ní rotaþnČ-viibraþní abso
orpþní pásm
ma
mnnoho molekuul se nacházzejí právČ v MIR oblassti [1], kde jsou
j
absorppþní linie vý
ýraznČjší, neež
ve viditelné þii blízké infrraþervené sppektrální ob
blasti. Díky
y tomu lze v MIR oblassti dosáhnout
citllivČjší spekttroskopickéé detekce.
Naa pracovišti ÚFE AV ýR,
ý v. v. i. byla ke geeneraci sign
nálu v MIR
R oblasti použita metodda
k
((difference frequency generation
on, DFG) v periodickky
gennerace rozdílového kmitoþtu
póllovaných (P
PP) krystalech KTP (p
(potassium titanyl pho
osphate) a K
KTA (potassium titannyl
arsenate). Zesíílené záĜeníí z ytterbiem
m a erbiem dopovaných
d
h vláknovýcch laserĤ po
osloužilo jakko
vání [2]. Ty
yto vysokovvýkonové úzkopásmov
ú
vé
zdrroj základníích signálĤ pro nelineáární smČšov
vlááknové lasery vlastní konstrukce
k
emitují záĜĜení v oblasti vlnovýcch délek 10
060 nm, ressp.
15550 nm. Byylo použito nČkolika technik k ovládání
o
šíĜĜky spektráálních þar laserĤ, kteeré
um
možnily jejícch zúžení o rád
r v rámcii pĜeladiteln
ného vlnového pásma [33].
Poddmínka fázové rovnov
váhy nutná k efektivní generaci ro
ozdílového kmitoþtu byla
b
dosaženna
souuþasným laddČním jak þerpacího,
þ
taak i signálo
ového vlákn
nového laseeru. Byly po
orovnány obba
typpy PP krysttalĤ z hlediiska jejich laditelnostii. Výsledný
ý MIR geneerátor na bázi
b
PP-KT
TA
kryystalu pokrýývá spektrállní oblast odd 3100 do 3620
3
nm a má
m dvojnásoobnou šíĜku
u spektrálníhho
pássma v poroovnání s geenerátorem na bázi PP-KTP
P
kry
ystalu. Širooká laditeln
nost PP-KT
TA
gennerátoru moohla být do
osažena díkyy disperzním
m vlastnosttem KTA kkrystalu, kteeré umožnily
souuþasné ladČČní Yb- a Er- doppovaných vláknových
v
laserĤ pĜĜi zachováání fázovéhho
synnchronizmuu. Schéma MIR
M generáttoru je na Obr.
O 1.
nerátor na bázi PP-KT
TA krystallu, je urþenný
Vyyvinutý pĜisstroj, jehož souþástí jje MIR gen
pĜeedevším proo laserovou
u absorpþní spektrosko
opii (LAS) ve
v stĜední iinfraþervené oblasti [44].
LA
AS umožĖuje rychlé mČČĜení jak kooncentraci rĤzných
r
ply
ynĤ v atmossféĜe, tak i monitorová
m
ání
kvaality plynĤ,, sledování procesĤ hooĜení, detek
kci a kvanttifikaci únikku plynĤ, monitorová
m
ání
veddlejších prooduktĤ pĜi Ĝízení výroobních proccesĤ v petrrochemickém
m prĤmyslu
u, nebo takké
lékkaĜskou diaggnostiku vy
ydechovanéhho vzduchu
u u pacientĤ
Ĥ. LAS dálee umožĖuje urþit teplottu,
tlakk, rychlost a hmotnostn
ní tok testovvaného plyn
nu.
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Ob
br. 1. Schém
ma MIR systému pro sp
pektroskopiii.
Legenda: PF
P – filtracee, V - ventill, MFM-PC
C – regulace tlaku, VP – vývČva, AMPGC
A
–
asttigmatická víceprĤchod
v
dová plynovvá cela, DE
ET – detekto
or, REF-DET
ET – referenþní detektorr,
PP-KTA - periodicky pólovaný kkrystal KTA
A, WDM - vlnový multiiplexer, YD
DFA – Ybdopovaný vláknový
v
zeesilovaþ, ED
DFA – Er-do
opovaný vlááknový zesiilovaþ, TFL
L1060nm –
Yb vláknový
v
lasser, TDL155
50nm – Er vláknový
v
laaser.
PĜi provedených testech neoptimalizo
n
ovaného sy
ystému byla dosažena ddetekovateln
nost toluenuu
na úrovni 10 ppm.
p
Pod
dČkování:
Výýzkum byl podpoĜen Ministerstvvem školstv
ví, mládežee a tČlovýcchovy ýesk
ké republikky
proojektem LD14112 v rám
mci program
mu COST MP1204.
M

Litteratura:
[1] R.F. Curl, and F.K.T
Tittel, Tunab le infrared laser
l
spectroscopy. Annnu. Rep. Prog
g. Chem. Secct.
C 98, 2199–272 (2002).
[2] Honzatkoo, P., Baravvets, Y., Toddorov, F., an
nd Gladkov, P., Compaarison of widely
w
tunab
ble
narrow-b
band CW MIR
M generaators based on the diffeerence frequuency generation in KT
TP
and KTA
A crystals, Advanced Solid State Lasers, AT
Th2A.36, Opptical Society of America
(2014).
[3] Baravets,, Y., Honzatkko, P., Todoorov, F., Gladkov, P., Na
arrowband w
widely tuna
able CW midinfrared generator based on d
difference frrequency generation in periodicallly poled KT
TP
and KTA
A crystals, Optical
O
And Q
Quantum Eleectronics 48 (5), 286 (20 16).
[4] P. Honzaatko, Y. Bara
avets, S. Monndal, P. Peteerka, and F. Todorov, Cooherent Sou
urces for MidInfrared
d Laser Specctroscopy, Prroc. SPIE SC
CPOC2016 digest
d
(2016)).
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LA
ASEROV
VÉ TEC
CHNOLO
OGIE NA
N ýVUT
T V PRA
AZE
Jan Brajer,, Pavel Zeeman, JiĜíí Stuchlík
k
RC
CMT
Fakkulta strojníí, ýVUT v Praze
P
Tecchnická 4, Praha
P
6 - Deejvice, PSý
ý 166 07;
e-m
mail: J.Brajeer@rcmt.cv
vut.cz;
tel..: 736 288 646
6
Ob
bor:Výzkum
m, vývoj a aplikace
a
lasserových tecchnologií
1. Úvod
RC
CMT - Výzkkumné centrrum pro stroojírenskou výrobní
v
tech
hniku a techhnologii byllo založenoo v
rocce 2000. Je samostattným pracoovištČm Faakulty strojn
ní ýVUT v Praze. Hlaavním cílem
pĤssobení RCM
MT jsou výzzkumné a vvývojové ak
ktivity v obllasti výrobnních strojĤ a technologií.
Jeddná se o vlastní aplikov
vaný výzkum
m, a dále o pĜímou kom
merþní neboo projektovo
ou spoluprááci
s prrĤmyslovým
mi partnery
y. Z tohotoo dĤvodu je nezbyttné být prrofesionálním a dobĜe
vybbaveným výzkumným, vzdČlávaccím a školíícím pracov
vištČm. K ddalším cílĤm
m pracovišštČ
pattĜí také výcchova mladých odbornníkĤ pro prraxi, kteĜí jssou schopnni konzultov
vat technickké
prooblémy a poomáhají prĤ
Ĥmyslu vyvvinout novou
u generaci výrobkĤ
v
pro
ro tuzemský
ý i zahraniþní
trh.
mu zábČru Výzkumnného centrra v oblastti strojírennské výrob
bní technikky
Díkky širokém
a teechnologie je
j možné Ĝeešit komplexxní úlohy od
d návrhu Ĝešení až po jjeho samotn
nou realizacci.
Výýzkum a vývvoj v oboru výrobních sstrojĤ, je Ĝešen konkréttnČ v oblasttech:
- opptimalizacee Ĝezného prrocesu a techhnologie vííceosého obrábČní,
- pookroþilé sim
mulaþní mod
dely,
- viirtuální prottotypování a virtuální ttestování,
- noové metodyy Ĝízení poho
onĤ a tlumeení vibrací,
- neekonvenþníí materiály a struktury,
- slledování staavu a diagno
ostika obrábbČcích strojĤ
Ĥ,
- koompenzace teplotních chyb
c
strojĤ a návrh pĜíídavných od
dmČĜování,
-m
minimalizacee dopadĤ prrovozu strojje na životn
ní prostĜedí.
2. Výzkum a vývoj laseerových techhnologií
V rámci aktivvit spojenýcch s technoologiemi ob
brábČní jsou pĜedmČteem výzkum
mu i laserovvé
technologie. Skupina
S
laaserových ttechnologií se v RCM
MT zabýváá výzkumeem, vývojem
a ppraktickým uplatnČním
m Ĝešení proo konkrétní strojírensk
ké aplikace. Na našich
h laserech lzze
zkooumat a vyvvíjet vČtšinu
u prĤmyslovvČ dostupný
ých aplikací.
ěeššené laserovvé technologie jsou:
- poopisování - kovy, plastty, sklo, kerramika,
-m
mikrofrézováání, gravírování a leštČČní,
ppovrchu kovvĤ a keramik
ky,
- Ĝeezání pĜesnýých tvarĤ a dílĤ,
- vrrtání malýchh otvorĤ,
- svvaĜování ocelí, vybraný
ých druhĤ pplastĤ
a oobtížnČ svaĜĜitelných maateriálĤ,
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Muultioborová konference
k
LASER 56, 199. Ĝíjna – 21.. Ĝíjna 2016, Zámecký hootel TĜešĢ

NavaĜená vrsttva z tvrdoko
ovu, svaĜovvání rĤznoro
odých materriálu a vrtánní korozivzd
dorné oceli..
Praacovníci RC
CMT mají pro
p výše uvvedené tech
hnologie ve svých labooratoĜích k dispozici
d
dvva
pevvnolátkové Nd:YAG
N
pu
ulzní laseryy s maximálními výstup
pními výkonny 50 W a 550
5 W.
V pposlední dobČ
d
se in
ntenzivnČ zabýváme i vytváĜeením 3D struktur z konstrukþþní
a kkorozivzdornné oceli, a to vlastní naavaĜovací hllavou s boþn
ním podíván
áním drátu.

NavaĜená 3D struktura drrátem za poomoci laseru
u, „vytištČnýý“ výrobek,
k, pĜíþný Ĝezz návarem
Dáále se intenzzivnČ zabýváme gravíroováním a sttrukturováníím povrchĤĤ. Vhodnou aplikací jsoou
nappĜíklad Ĝeznné nástroje z tvrdých a super-tvrdý
ých materiáálĤ, jako jsoou slinuté karbidy,
k
Ĝeznná
kerramika neboo diamant. Hlavním
H
pĜĜínosem je zde
z zlepšení jejich užittých vlastno
ostí. Aktuállní
je aale i Ĝešení dalších strrojírenskýchh aplikací, jako
j
je þištČČní dílcĤ neebo popis a identifikacce
výrrobkĤ.

Graavírované struktury
s
na
a karbidovýcch nástrojícch, svaĜován
ní plastovýcch dílcĤ.
Za zmínku stoojí také nČko
olik projektĤĤ zamČĜený
ých na mČĜení laserem, v rámci kteerých vznikkly
funnkþní protottypy mČĜicíích zaĜízeníí. Jedním pĜíkladem
p
jee vývoj laseerové „pušk
ky“, schopnné
mČČĜení a násleedné kompeenzace deforrmace velký
ých obrábČccích strojĤ, a to pro zajištČní vČtšícch
pĜeesností obrábbČní rozmČrrných dílcĤĤ.
3. Zhodnoceení a nabídk
ka spoluprácce
RC
CMT mĤže spolupracov
vat v pĜedsttavených ob
blastech výzzkumu, kdee na Ĝadu ap
plikací již má
m
navvázané prĤm
myslové parrtnery.
Doo pĜíštích leet plánujeme dále rozvvíjet pĜedstaavená témaata v oblastii laserových
h technologgií
vícce i prostĜeddnictvím nárrodních a i m
mezinárodn
ních grantov
vých projekttĤ.
PĜííspČvek byl vytvoĜen s podporou
p
z projektu TA
A04011000 z Programuu na podporu
apllikovaného výzkumu a experimentá
e
álního vývoj
oje „ALFA“
“, TA ýR.
11
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KD
DYŽ SE
E MċěENÍ NED
DAěÍ - VIBRAC
V
E PROS
STěEDÍÍ,
TR
RENDY A ěEŠE
ENÍ
Peetr BĜezin
na
OpptiXs, s.r.o.
KĜiivoklátská 37,
3 199 00 Praha
P
9 Tel..: +420 607
7 014 278
E-m
mail: kleckaa@optixs.czz
Ob
bor: Optickáá koherentn
ní tomografiie s bílým laaserem
Spooleþnost OpptiXs, s.r.o. se zabývá komplexním
mi dodávkaami pĜístrojoové technik
ky pro vysocce
pĜeesnou metroologii a výzkum od ppĜedních sv
vČtových vý
ýrobcĤ. Díkky odborným znalosteem
naššich pracovvníkĤ je sch
hopna poskkytnout slu
užby zaþínaající formouu poradenství, dodáním
sysstému a konnþící dlouho
odobou údržžbou zaĜízen
ní a aplikaþn
ní podporouu.
Tecchnologickéé požadavky
y moderníhho svČta jsou
u neustále see zvyšující ppĜesnost a miniaturizac
m
ce
se ssoubČžnČ see zvyšující se
s efektivitoou a kvalito
ou práce, nan
nometr je dn
dnes bČžnČ používaná
p
mírra.
PĜeesnČ proti toomu ale jde vývoj okolnního prostĜeedí, kdy se aglomerace
a
e zahušĢuje, výroba a
labboratoĜe jsouu þasto prov
vozovány vee starých bu
udovách, bý
ývalých kannceláĜích ve vyšších
pattrech þi haláách v jejichžž blízkostí j e silná silniiþní nebo žeelezniþní dooprava. Odd
dČlení
pĜeesného mČĜeení sousedí s tČžkou výýrobou.
ýím
m víc pĜístroojĤ a zaĜízení na jednom
m více mech
hanického a elektromagnetického
m místČ, tím
ruššení vzniká.
PraacovištČ, kteerá ještČ ned
dávno vyhoovovala, se þím
þ dál þasttČji potýkajíí s nežádouccím rušením
m,
kteeré zpomaluj
uje nebo dok
konce znem
možĖuje jejicch práci.
Jakko ukázka jee pĜedstaven
na vibraþní analýza jed
dnoho praco
ovištČ, rozboor a hodnoccení
nam
mČĜených dat a následn
nČ technickýý popis možžného Ĝešen
ní v podobČ aktivního
pieezoelektrickkého antivibraþního sysstému.

TM
MC - Severoam
merický speciallista poskytujíící Ĝešení v ob
blasti tlumení nežádoucích
n
vvibrací a pĤso
obení
elekktromagnetickkého pole.
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WH
HEN THE MEASURE
M
EMENT FAIILS - VIBR
RATIONS IN
N ENVIRO
ONMENT, TRENDS
T
AN
ND SOLUTIONS
n and
Thee technologgical demand of the moodern world is constantly increasinng precision
minniaturizationn with high
her efficienccy and qualiity of work. A nanometter is now commonly
c
useed scale.
Unnfortunately, changes in
n our enviroonment are going
g
again
nst this demaand. Agglom
meration is
moore and more dense. Pro
oduction annd laboratoriies very often operate iin buildingss of former
offfices, on thee upper floorrs, or close to heavy traaffic.
Deppartments of
o precise measurement
m
t are near to
o heavy production macchinery. Th
he more
devvices and eqquipment arre in one plaace, the morre mechaniccal and elecctromagneticc
inteerference likke noise and
d vibrationss arises. Thee workplacees, that havee recently fiitted, are
faccing to the inncreasing in
nterferencess, which thw
warts their work.
w
alysis and daata
As an examplee, the vibrattion measurrement is prresented, inccluding anal
t
deescription of
o a possiblee solution inn the form of
o active
evaaluation leadding to the technical
pieezoelectric vibration
v
iso
olating systeem.

Moddel 20-561 Acctive Table iso
olates Optical Microscope at
a Rice Univerrsity Biosciencce Research Collaborative.
C
.
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NANOSTRUCTURED OPTICS: FROM GRADIENT INDEX
COMPONENTS TO FIBERS
Ryszard Buczynski1,2,3, Rafaá Kasztelanic1, Adam Filipkowski1,
Dariusz Pysz1, Mariusz Klimczak1, Andrew Waddie2,
Mohammad R. Taghizadeh2, and Ryszard Stepien1
1

Institute of Electronic Materials Technology, Wolczynska 133, 01-919 Warsaw, Poland
University of Warsaw, Faculty of Physics, Pasteura 7, 02-093 Warsaw, Poland
3
Institute of Photonics and Quantum Sciences, School of Engineering and Physical Sciences,
Heriot-Watt University, Edinburgh EH14 4AS, Scotland, UK (+48 22 5546857,
rbuczyns@igf.fuw.edu.pl, www.itme.edu.pl)
2

Keywords: effective medium theory, nanostructured fibers, gradient index optics
Nanostructured gradient index (nGRIN) elements are planar-surface micro-optical elements
with internal discrete structure. Its feature size is much smaller than wavelength. An effective
gradient index profile with any arbitrary refractive index distribution can be developed with
internal nanostructure of the core composed of two glasses The effective medium MaxwellGarnett theory is applied to design internal nanostructure of medium, where the effective
refractive index is determined by a spatial average of the individual refractive indices of the
constituent nanorods. It can be used to create a wide range of nanostructured gradient index
micro-optical components as microlenses, axicons and polarization-sensitive components.
The nGRIN components are an attractive approach for compact optical systems as they can be
easily integrated with other micro-optical components as optical fibers.
A low-cost modified stack-and-draw technology commonly used for photonic crystal fibers
development is used for development of nanostructured components.
With the same method fibers nanostructured core can be developed (Fig. 1). This approach
allows control of the modal properties and dispersion profile similarly to photonic crystal
fibers. However in this case an internal structure of the core determines the fiber properties.
As proof-of-concept, fibers made of two soft glasses with a parabolic gradient index profile
are developed.

Fig. 1. SEM images of the fiber with nanostructured core
Acknowledgments. This work was supported by the National Science Centre in Poland
project HARMONIA UMO-2013/10/M/ST3/00708, TANGO TANGO1/269956/NCBR/2015
and TECH TEAM project operated within the Foundation for Polish Science Team
Programme co-financed by the European Regional Development Fund under Smart Growth
Operational Programme.
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AU
UTOMA
ATICKÝ
Ý SYSTÉ
ÉM PRO
O KALIB
BRACI K
KONCO
OVÝCH
M
MċREK OPTIMA
O
ALIZOV
VANÝ PRO
P
LEG
GÁLNÍ D
DÉLKO
OVOU
M
METROL
LOGII
Zd
denČk Bucchta1, Ma
artin Šarb
bort1, Marrtin ýížek
k1, Václavv Hucl1,
Šim
mon ěeĜu
ucha1, Tom
máš Pikáálek1, ŠtČp
pánka Dvo
oĜáþkováá2, Františšek
DvvoĜáþek3, Jan KĤr4, Pavel K
Koneþný4, Josef Lazzar1 a On
ndĜej ýíp1
1

Ússtav pĜístrojjové technik
ky AVýR, vv.v.i.
Kráálovopolskáá 147, Brno (+420 541 514 526, bu
uchta@isibrno.cz, www
w.isibrno.czz)
2
Kaatedra obrábbČní a monttáže, Fakultta strojního inženýrství, Technickáá univerzita v Liberci
Stuudentská 2, Liberec
3
Reegionální innspektorát Liberec,
L
ýesský metrologický institut
Sluuneþná 23, Liberec
L
4
M
MESING Brnno a.s.
Šám
malova 60a, Brno
Ob
bor: laserovvá interferom
metrie, interrferometrie nízké koherrence, konccová mČrka,, metrologiee
Vm
metrologii délky
d
pĜedsttavuje tzv. kkoncová mČČrka (KM) mechanický
m
ý etalon délk
ky,
vyuužívaný proo kalibraci délkových
d
m
mČĜidel, bČžžnČ používan
ných ve výrrobním proccesu.
Tým
mem vČdecckých pracov
vníkĤ a techhnikĤ z ÚPT
T AVýR v.v.i. a brnČnnské firmy
ME
ESING Brnoo a.s. byl naavržen a sesstaven systéém pro bezk
kontaktní kaalibraci koncových
mČČrek. Tento, dnes již pattentovČ chráánČný, prin
ncip kalibracce délky konncové mČrk
ky využívá
vlaastnosti záklladní vlastnosti laserovvé interferom
metrie a inteerferometriee nízké koherence [1].
Opptická sestavva, jak je zachycena naa obr. 1, kom
mbinuje MicchelsonĤv a DowelĤv interferomet
i
tr
takk, aby bylo možné
m
mČĜiit délku konncové mČrky
y bezkontak
ktnČ, v jedinném mČĜícím
m kroku a
s pĜĜímou návaazností na prrimární etallon délky. Díky
D
dĤmysllnému systéému pro maanipulaci s
konncovými mČČrkami je mČĜení
m
plnČ aautomatickéé.
V rrámci spoluupráce þtyĜ shora
s
uvedeených praco
ovišĢ probČh
hla optimalizzace pĤvod
dního
sysstému s cílem
m implementovat navrržený zpĤso
ob mČĜení do
o bČžné mettrologické praxe.
p
Pozzornost bylaa soustĜedČn
na na manippulaci s kon
ncovou mČrk
kou, kdy byyl pĤvodní systém
s
dopplnČn o optiický snímaþþ polohy konncové mČrk
ky na unašeþþi, transporttujícím KM
M ze
zássobníku do optické
o
sesttavy, a byl nnavržen a im
mplementov
ván systém ppro aktivní stabilizaci
pollohy KM vĤĤþi mČĜícím
mu svazku [22]. Nemalá pozornost byla
b vČnováána i zpraco
ování
inteerferenþníchh signálĤ [3
3,4].
Vyybrané koncové mČrky byly podrobbeny detailn
ní analýze povrchu
p
na kkonfokálním
m laserovém
m
mikkroskopu Olympus
O
LE
EXT OLS 30000. Tato an
nalýza potvrdila, že navvržený zpĤssob kalibracce
am
manipulace s KM nemáá negativní vvliv na kvallitu povrchu
u KM.
OvvČĜení shodyy mČĜených hodnot délkky KM prob
bČhlo prostĜĜednictvím srovnávacíh
ho mČĜení
saddy KM pom
mocí optimallizovaného systému a standartních
s
h systému prro kalibracii KM TESA
AUP
PC a TESA NPL
N A.G.I. 300 (Obr. 2).
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Obbr. 1. Schém
ma optické seestavy pro kkalibraci ko
oncových mČrek.
m
CP1, CP2 a CP3 jsou
kom
mpenzaþní desky
d
a RS je polohov atelné zrcad
dlo interfero
ometru.

Obbr. 2. Výsleddky srovnáv
vacího mČĜeení prezentu
ující optimallizovaného systému pro
kallibraci konccových mČreek (þervená)) a standartn
ního systém
mu TESA-U
UPC (modrá),
pouužívaného v laboratoĜícch ýMI.
REFER
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a, Z., Reruch
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álek, T. FoĜtt, Z. Buchtaa, “Detectio
on techniquees in lowcohherence inteerferometryy
and theeir impact on
o overall m
measurement accuracy,”” Applied O
Optics, vol. 53, pp.
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AP
PLIKAC
CE UKP
P LASER
RU V PR
RģMYSL
LOVÉ P
PRAXI
Ad
dam ýerm
mák
Zý
ýU PlzeĖ, Katedra
K
techn
nologie obrrábČní
Unniverzitní 222, 306 14 PlzeĖ
cerrmi89@kto..zcu.cz; ww
ww.kto.zcu.ccz

Peetr Šrachtta; Pavel Kožmín
K
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OFMEISTER
R s.r.o., výv
vojové oddČČlení
Daaimlerova 9,, 301 00 PlzzeĖ
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k
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bor: mikrooobrábČní, miikroĜezání, m
mikrostruktturování povrchĤ, úpraava geometrrie Ĝezných
Ob
násstrojĤ vþetnČ prototypo
ových vzorĤĤ
Tennto pĜíspČvvek pojedn
nává o m
možnostech laserového
o mikroobbrábČní, mikroĜezání a
mikkrostrukturoování povrchĤ Ĝeznýcch nástrojĤ. Zvyšující se nárokyy na Ĝezný
ý proces nuutí
výrrobce Ĝeznýých nástrojĤ
Ĥ implemenntovat novéé, zejména nekonvenþnní technolo
ogie, které se
stávvají nezam
mČnitelným prvkem v ĜĜetČzci výroby nástrojjĤ. V pĜípaadČ zvyšováání Ĝezivostti,
trvaanlivosti náástroje, snižžování frikþþního koefiicientu povrchu nástrooje a tím i jeho redukkci
Ĝezzných sil bČČhem Ĝeznéého procesuu lze úprav
vu bĜitĤ Ĝezzných nástrrojĤ pomoccí laserovéhho
mikkroobrábČníí považovatt jako nejvhhodnČjší vollbou.
Tecchnologie mikroobrábČ
m
Ční je v násttrojovém prrĤmyslu vy
yužívána proo tvorbu utv
vaĜeþĤ tĜíseek.
PĜi použití tétto technolo
ogie je kladden dĤraz na
n co nejlepší tvarovoou pĜesnostt požadovanné
geoometrické entity a pĜed
devším na výýslednou drrsnost získaaného povrcchu, která ov
vlivĖuje tĜení
meezi odcházejjící tĜískou a þelem násstroje.

O
Obrázek 1 A) výchozí
v
stav od
o zákazníka - výraznČ horší povrchový reliéf; B) vzorrek vytvoĜen UKP
U
laserem

Tecchnologie mikroĜezán
ní je opČt prezentováána na Ĝezzném nástrooji. VyšetĜĜením pĜesnné
trajjektorie šrroubovice se u monnolitních Ĝezných
Ĝ
nástrojĤ oteevírají nov
vé možnossti
nekkonvenþníchh modifikaací. NapĜ. možnosti pĜeostĜení
p
bĜitĤ,
b
kde lze docílit kvalitativnnČ
leppších hodnott polomČru zaoblení osstĜí rȕ, než je tomu u saamotného br
broušení, kd
de je výslednná
hoddnota rȕ lim
mitována vellikostí WC zzrna broušeeného substrrátu. V pĜíppadČ upraveeného bĜitu za
z
pom
mocí zanalyyzování šro
oubovice mĤ
mĤže hodnotta rȕ dosaho
ovat < 2μm
m (fig. 6 – rȕ-lasered), kdde
parrametr drsnnosti Ra vzn
niklé hĜbetnní fazety laserem dosaahuje < 0,2μ
μm. Touto nekonvenþní
technologií lzee docílit výzznamného zzlepšení parrametrĤ bĜitu
u nástroje.
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Obrázek 2 Ro
ozdíl mezi brooušeným (A) a laserovaným
m (B) ostĜí: zvvČtšení 500x

Lasserové mikrroĜezání se poslední doobou uplatĖ
Ėuje i v elek
ktrotechnickkém prĤmy
yslu, kde jsoou
vyuužívány výhhody minim
málního tepeelného ovliv
vnČní UKP laserem.
l
Lasserové mikrrostrukturov
vání je použžíváno na úp
pravy tenký
ých vrstev, jjejichž tlouššĢky dosahuují
v Ĝáádech jednootek μm. Vý
ýsledkem taakového úp
pravy je marrkantní navýýšení životn
nosti Ĝeznéhho
násstroje násleedkem odleehþení styþþné plochy mezi tĜísk
kou a nástrrojem; lepššího chlazení
am
mazání proccesní kapalin
nou. Velikoost mikrostrruktur je v tomto
t
pĜípaadČ omezen
na možnostm
mi
fokkusaþní optiky a vhod
dnou volbouu laserovýcch parametrrĤ, kde jsouu použity malé
m
hustoty
eneergie laserovvého svazku
u.

Obrázek
O
3 Miikrostrukturov
vání tenké vrsttvy o tl. 3μm

Pod
dČkování
Tennto þlánek vznikl
v
za fin
nanþní podppory projekttu "Regionáální technoloogický instiitut",
reggistraþní þísllo CZ.1.05//2.1.00/03.00093 a projeektu SGS-20
016-005
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
x
x
x
x

Orientuujeme se i do
d ostatníchh oblastí prĤ
Ĥmyslu: elek
ktroprĤmysll, medicínsk
ká sféra
MikrooobrábČní po
omocí laseruu tvarovČ složitých ploch u rĤznýcch druhĤ maateriálĤ
(odladČČní laserovéého procesuu s ohledem na geometrrickou a tvaarovou pĜesn
nost
mikrooobrábČní)
MČĜení mikroobro
obených enttit nebo mallých dílcĤ (v
v Ĝádech mm
m) s tvorbou metodikyy
mČĜeníí a vyhodno
ocení velmi malých dettailĤ (pod 1m
mm)
pĜípravva a realizacce Ĝešení koonkrétní tech
hnologie naa míru
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ASEROV
VÉ CHL
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M
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F
ENCE A ýASU
On
ndĜej ýíp
p, Tuan Minh
M
Pham
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n ýížek, Adam
A
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Vááclav Huccl, Jan Hrrabina, Šimon ěeĜu
ucha, Petr Jedliþkaa a Josef Lazar
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i., OddČlení koherenþní optikyy
Kráálovopolskáá 147, Brno, 612 64, +4420 541 514
4 254, ocip@
@isibrno.czz

Lu
ukáš Slodiiþka, Petrr Obšil a R
Radim Fiilip
Unniverzita Pallackého, PĜíírodovČdeckká fakulta, Katedra
K
optiky
17.. listopadu 1192/12,
1
77
71 46 Olomoouc
Ob
bor: Laserováá spektrosko
opie, laserovéé chlazení ato
omĤ, metrolo
ogie

PottĜeba pĜesného þasu a pĜesného kkmitoþtu prrovází lidstvo po tisícee let. Rozd
dČlení dne do
d
dvoou dvanácttihodinovýcch period, sluneþní hodiny
h
nássledované pĜesýpacím
mi hodinam
mi,
hoddinami s voodou þi svíþk
kami patĜí k prvním dĤ
Ĥležitým akttivitám þlovvČka v oborru pozorováání
am
mČĜení þasu. Souþasná metrologiee þasu je zalložena na fy
yzikálních jjevech abso
orpce a emise
svČČtla atomy þi molekullami. Platnáá definice jednotky
j
SII "jedna seekunda" se tak vztahuuje
k 991926317700 periodám elektromaggnetického záĜení, kterré odpovídáá pĜechodu mezi dvČm
ma
hlaadinami hypperjemné sttruktury atoomu Cesia ve
v svém záákladním staavu pĜi teplotČ 0 K [11].
Souuþasný výzkkum v oborru laserovéhho chlazení zachycenýcch iontĤ vedde k získáníí izolovanýcch
ionntĤ v základdním pohyb
bovém stavuu, který mĤ
Ĥže pracovat jako kvanntovČ atomo
ový absorbéér.
Exccitace jediiného Dop
pplerovsky zchlazenéh
ho iontu na jeho kvadrupólo
ový pĜechood
elektronické struktury
s
s následnou detekcí taakto excitovaného staavu dává pĜíležitost
p
k
ke
stabbilizaci vyysoce koherentních laaserĤ na optické
o
frekvenci Ĝáddu stovek THz. Takkto
stabbilizovaný laser vykazzuje zcela bbezpreceden
ntní relativn
ní stabilitu, která sahá až na úroveeĖ
10--16. Tímto zppĤsobem lzze definovatt nový stand
dard þasu þii optické freekvence zvaný "Optickké
atoomové hodinny" [2].
Souuþasný trennd v oboru základních
z
normálĤ op
ptické frekv
vence orient
ntovaný na spektroskop
s
pii
laseerem zchlaazených ato
omĤ vedl v roce 2014 k založeení spoleþnné laborato
oĜe v ýeskké
reppublice, kdee by byl reaalizován výýzkum kvan
ntových meechanickýchh interakcí zachycenýcch
ionntĤ s vysocee koherentn
ním laserovýým svČtlem
m. Ústav pĜísstrojové tecchniky v BrrnČ a Kateddra
opttiky Univerrzity Palack
kého v Oloomouci tak
k v souþasnosti realizuují unikátníí výzkumnoou
40
+
infr
frastrukturu pro laserov
vé chlazení Ca iontĤ
Ĥ a následnéé experimennty kvantov
vé mechanikky
a sppektroskopiie ve spoleþþné laboratooĜi v BrnČ, viz
v Obr. 1.

Obrr. 1: Pohled na sestavenou vakuovou kkomoru obsah
hující Paulovu
u past pro zaachytávání
jejicch následné laaserové chlazeení a detekci ffluorescence.
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DĤĤležitou souuþástí infrasstruktury je také sestav
va vysoce koherentníc
k
ch laserĤ, které
k
zajišĢuují
exccitaci elektrronické stru
uktury iontuu na pĜíslušn
né hladiny þi
þ vlastní deetekci vybu
uzeného stavvu
ionntu. Sestavaa laserĤ je založena naa polovodiþþových laseerech s exteerními rezo
onátory, které
jsou fázovČ zavČšeny
z
na
n pĜíslušnné komponeenty hĜebene optickýých frekven
ncí, který je
proovozován vee frekvenþn
ní laboratoĜi Ústavu pĜístrojové tecchniky AV ý
ýR, viz Obrr. 2.

Obrr. 2: Schéma laserové þásti infrastruktuury pro chlazzení 40Ca+ ion
ntĤ (nahoĜe), ppohled na sesstavu optickéhho
frekkvenþního hĜebene (vlevo do
ole), na který jjsou navázányy excitaþní lassery pro chlazzení iontĤ (vprravo dole).

nerujeme a zachytávám
me 40Ca+ ion
nty, provádííme jejich Dopplerovsk
D
ké
V ssouþasnosti rutinnČ gen
chllazení prosttĜednictvím dipólovéhoo pĜechodu na vlnové délce
d
397 nnm, provádííme detekcii a
speektroskopii elektronick
ké strukturyy iontu a výskyt
v
jeho temných rrezonancí. PĜipravujem
P
me
exccitaci kvadrrupólového pĜechodu
p
ioontu na vlno
ové délce 72
29 nm, kterýý má umožn
nit stabilizaaci
opttické frekveence tohoto
o laseru s rrozlišením na
n desetiny
y Hz a otevvĜení cesty
y k optickýým
atoomovým hoddinám. Jde o klíþový kkrok v rozv
voji kvantov
vých technoologií v ýesské republicce,
kteerý Ústav pĜístrojové
p
techniky
t
A
AV ýR a Katedra
K
optiky Univerzzity Palackéého spoleþnnČ
poddnikli. Jsouu plánovány i experimeenty v oboru
u fundamen
ntálních jevĤĤ kvantové mechanikyy a
opttiky, které mohou
m
objassnit chovánní izolovaný
ých þástic v tzv. základnním pohybo
ovém stavu.
Litteratura:
[1] Bauch A., Achkar
A
J et al.
a Metrologiia, 43, (1), 10
09-120 (2006
6)
[2] Ludlow A.D
D., Boyd M.M
M., Ye J., Peeik E., and Schmidt P.ௗO.
ௗ ., Rev. Mod. Phys. 87, 63
37 (2015)
Dallší oblasti záájmu s nabíd
dkou spoluprráce:
Speektroskopie vysokého
v
rozzlišení
dČkování
Pod
Tennto metodoloogický výzk
kum je podpporován Graantovou agen
nturou ýR, projekt þ. GB14-36681G
G
G.
Výzzkumná infr
frastruktura byla
b
podpoĜĜena s pĜisp
pČním Evrop
pské komisee a Ministerrstva školstvví,
mláádeže a tČloovýchovy, prrojekty þ. L
LO1212, CZ..1.05/2.1.00/01.0017 a ddále Akadem
mií vČd ýeskké
republiky, projeektem RVO:68081731
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FÁZOVċ KOHERENTNÍ PěENOS STABILNÍ OPTICKÉ
FREKVENCE PRO SENZORICKÉ SÍTċ
Martin ýížek, Lenka Pravdová, Václav Hucl, Šimon ěeĜucha, Jan Hrabina,
BĜetislav Mikel, Josef Lazar a OndĜej ýíp
Ústav pĜístrojové techniky AVýR, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno (cizek@isibrno.cz)

Vladimír Smotlacha a Josef VojtČch
CESNET, z. s. p. o., Zikova 4, 160 00 Praha 6
Obor: MČĜení a metrologie, fotonické sítČ, normály þasu a frekvence, mČĜení stability
transportního zpoždČní
Využití optických vláken pro fázovČ koherentní pĜenosy vysoce stabilních optických frekvencí na
velké vzdálenosti je testováno svČtovými metrologickými laboratoĜemi již Ĝadu let [1]. Souþasný
rozmach moderních optovláknových senzorĤ v prĤmyslových aplikacích vytváĜí poptávku po transferu
technologie fázovČ koherentních pĜenosĤ z laboratoĜí do prĤmyslové praxe. PĜíkladem mĤže být
dálková kalibrace tenzometrĤ pracujících na principu Braggových vláknových mĜížek [2]. V našem
pĜíspČvku prezentujeme 306 km dlouhou obousmČrnou experimentální optickou trasu pro fázovČ
koherentní pĜenosy z pracovištČ oddČlení Koherenþní optiky na ÚPT AVýR v BrnČ do laboratoĜe
sdružení CESNET v Praze. Linka využívá telekomunikaþní vlákno s vyhrazeným DWDM oknem
1540-1546 nm. V tomto oknČ probíhá stabilizovaný fázovČ koherentní pĜenos laserového normálu
pracujícího na vlnové délce 1540,5 nm a obousmČrný pĜenos þasových znaþek 1PPS z þasových
normálĤ na obou koncích trasy.

Obr. 1: Celkové schéma 306 km dlouhé obousmČrné testovací linky pro fázovČ koherentní pĜenosy stabilních
optických frekvencí, kde PD1, PD2, PD3 jsou fotodetektory, C1 je optický cirkulátor, AOM1, AOM2 jsou
akustooptické modulátory, DWDM jsou multiplexor a demultiplexor systému hustého multiplexu vlnových délek,
PID je regulátor, VCO je napČtím Ĝízený oscilátor, FM je Faradayovo zrcadlo a PC je vláknový polarizaþní
kontrolér.

PĜi fázovČ koherentním pĜenosu je použita metoda kompenzace Dopplerova posuvu indukovaného
v pĜenosovém optickém vláknČ. Akustooptický modulátor (AOM1 na Obr. 1) pracující jako akþní
þlen smyþky fázového závČsu posouvá frekvenci vysílané koherentní vlny pĜesnČ opaþným smČrem
než DopplerĤv jev. Pro úþely vyhodnocení þinnosti této regulaþní smyþky je do sestavy doplnČn
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frekvenþní þítaþ s nulovou ztrátovou dobou mČĜení, který je pĜipojen na výstup napČtím Ĝízeného
oscilátoru generujícího modulaþní frekvenci pro AOM 1. Integrujeme-li v þase rozdíl okamžité
modulaþní frekvence od její klidové hodnoty 80 MHz, jsme schopni spoþítat zmČnu dopravního
zpoždČní optického vlákna vlivem Dopplerova jevu. Pro ovČĜení zmČn transportního zpoždČní
získaných touto metodou je do sestavy zaĜazen i systém pro mČĜení dopravního zpoždČní metodou
vzájemného porovnávání pulsních þasových znaþek 1PPS pomocí speciálních transceiverĤ
CESNET [3]. Protože je toto mČĜení zatíženo nejistotou radiofrekvenþních normálĤ Cs pĜístrojových
atomových hodin a H-maseru, paralelnČ probíhá sledování stability tČchto obou zdrojĤ pomocí GNSS
pĜijímaþĤ GTR50 a namČĜené hodnoty transportního zpoždČní jsou následnČ oþištČny od vzájemných
fluktuací tČchto RF normálĤ.
Na Obr. 2 a) jsou vyobrazeny prĤbČhy zmČny dopravního zpoždČní pro sedmidenní interval mČĜení
v bĜeznu 2016 mČĜené obČma metodami. ýervená kĜivka vyjadĜuje zmČnu hodnoty zpoždČní zjištČnou
pĜi reálném fázovČ koherentním pĜenosu stabilní optické frekvence normálového laseru 1540,5 nm
z uzlu ÚPT Brno do uzlu CESNET Praha. Modrá kĜivka pak vyjadĜuje fluktuaci dopravního zpoždČní
zjištČnou metodou obousmČrného pĜenosu 1PPS signálu. Jak je patrné z uvedených záznamĤ,
maximální zmČna dopravního zpoždČní linky je v Ĝádu nanosekund pro dané sledované období a rozdíl
mezi prĤbČhy zmČĜenými obČma metodami nepĜesahuje Ĝád jedné nanosekundy. Modrá kĜivka však
vykazuje velkou míru fázového šumu, což je dáno fluktuacemi signálu GPS procházejícího pĜes
atmosféru. Na Obr. 2 b) je pak uveden graf relativní frekvenþní stability nekompenzované optické
trasy mČĜený metodou obousmČrného pĜenosu 1PPS signálĤ (modrá kĜivka) a mČĜený na
základČ regulaþního zásahu fázovČ koherentního pĜenosu optické frekvence normálového laseru
(þervená kĜivka). Modrá kĜivka vykazuje nižší hodnoty relativní frekvenþní stability pro integraþní
doby do 104 sekund, neboĢ je mČĜení v tomto þasovém intervalu znaþnČ ovlivnČno fluktuací signálĤ
GPS pĜijímaných GNSS pĜijímaþi GTR50.
b)

a)

Obr. 2: MČĜení stability 306 km dlouhé nekompenzované optické trasy: a) fluktuace transportního zpoždČní, b)
relativní frekvenþní stabilita pĜenosu 1 PPS signálu. ModĜe – mČĜeno metodou obousmČrného pĜenosu 1PPS
signálu, þervenČ – mČĜeno na základČ regulaþního zásahu fázovČ koherentního pĜenosu.

Na základČ výsledkĤ mČĜení zmČny dopravního zpoždČní na fotonické trase Brno – Praha lze
konstatovat, že optické vlákno samotné je schopno pĜenášet stabilní optické frekvence bez
kompenzace Dopplerova posuvu vlákna až do Ĝádu 10-14 a dobu mČĜení 105 sekund. V pĜípadČ
požadavku na pĜenos stabilnČjší optické frekvence je nezbytné použít techniku fázovČ koherentního
pĜenosu s kompenzaþním akustooptickým modulátorem.
REFERENCE
[1] C. E. Calosso, E. Bertacco, D. Calonico, C. Clivati, G. A. Costanzo, M. Frittelli, F. Levi, A. Mura, and A. Godone,
"Frequency transfer via a two-way optical phase comparison on a multiplexed fiber network," Opt. Lett. 39, 1177-1180
(2014)
[2] A. Cusano at al., Fiber Bragg Grating Sensors: Recent Advancements, Industrial Applications and Market Exploitation,
ISBN: 978-1-60805-343-8 (2011)
[3] Smotlacha V., Kuna A., "Two-Way Optical Time and Frequency Transfer between IPE and BEV," EUROPEAN
FREQUENCY AND TIME FORUM 2012 Proceedings, pp 375-378 (2012).
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AutoĜi vyjadĜují tímto podČkování za podporu projektu Fondu rozvoje CESNET, þ. 500/2013. Metodologický výzkum je
podporován Grantovou agenturou ýR, projekt þ. GB14-36681G. Výzkumná infrastruktura byla podpoĜena s pĜispČním
Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy, projekty þ. LO1212, CZ.1.05/2.1.00/01.0017, projektem
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FOTONICKÁ INFRASTRUKTURA A TESTBED
OndĜej Havliš*, Josef VojtČch
CESNET, z. s. p. o.
OddČlení optických sítí
Zikova 4
160 00 Praha 6
+420 724 062 185
photonic@cesnet.cz,*ondrej.havlis@cesnet.cz
https://photonics.cesnet.cz/, https://czechlight.cesnet.cz/
Obor: Speciální aplikace v optických komunikacích
Sdružení CESNET provozuje národní
e-infrastrukturu pro vČdu, výzkum a
vzdČlávání. Její zásadní þástí je
fotonická síĢ, která je provozována na
více než 6100 km vláknových tras. Ta
umožĖuje vytváĜení vyhrazených
fotonických propojĤ, které vynikají
zejména stabilitou a minimální latencí.
Ty jsou s výhodou pak využity
napĜíklad jak pro interaktivní pĜenosy
s vysokým rozlišením 4K a 8K, vþetnČ
stereoskopických,
distribuované
koncerty, unikátní operace. Využívají
je také metrologické a senzorické
aplikace dalekého dosahu.
Budovaná infrastruktura pro pĜenos a distribuci pĜesného þasu a stabilní frekvence poskytuje
pĜenosové trasy o souhrnné délce cca 1700 km, z nichž v souþasné dobČ je více než 900 km
v provozu. PĜi pĜenosu pĜesného þasu je dosahována stabilita Ĝádu 10 ps (TDEV).
Nové
aplikace
s výhodou
testujeme v testovacím prostĜedí
Testbedu, kde se poþítá
s možným
nepĜedvídatelným
chováním optických prvkĤ,
zaĜízení a ostatní využitých
technologií. Velkou výhodou
tohoto prostĜedí je, že pĜípadný
kolaps
experimentu
nebo
testovaného systému nezpĤsobí
žádné škody. Prezentovaný
Testbed je mimo jiné inspirován
v mezinárodním mČĜítku napĜíklad testbedy Aurora a Aurora 2 v síti Janet (UK), 100G SDN
Testbed v síti ESnet (USA), Geni (USA), GÉANT Testbed Service a mnohé další.
Prezentovaný Testbed má více þástí, první „dlouhodosahová“ se skládá z celkem 3000 km
vlákna. Útlum je kompenzován celkem 30 zesilovaþi EDFA. Druhá dynamická þást umožĖuje
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sdílení zdrojĤ jakožto optických vláken, de/mux, zesilovaþĤ, optických pĜepínaþĤ a dalších
optických zaĜízení na fotonické vrstvČ. PĜedstavuje flexibilní, snadno a rychle
rekonfigurovatelnou reálnou optickou infrastrukturu, která poskytuje služby uživatelĤm a
experimentátorĤm. Dynamický fotonický testbed je vytvoĜen z dvou nezávislých tras rĤzných
typĤ vláken: G.652 @ 300 km vþetnČ kompenzátorĤ disperze urþené pro pĜenos dat a
G.655 @ 300 km urþené pro testování pĜenosu pĜesného þasu a stabilní frekvence. Pro úþely
strojového rozvrhování byl vytvoĜen všeobecný popis fyzických komponent pomocí
pseudokódu. Mezi nejdĤležitČjšími prvky, které umožnují dynamiku tohoto testbedu jsou CLS
Czech Light optický pĜepínaþ, který slouží jako centrální bod pro pĜipojení nebo odpojení
optických komponent (de/mux, optických vláken, zesilovaþĤ a kompenzátorĤ) a CLM Czech
Light optický multicastový pĜepínaþ, který slouží jako „univerzální monitorovací port“ pro
duplikaci optický signálĤ a pĜipojení mČĜící techniky. Celá rodina DWDM zaĜízení Czech
Light zaĜízení je prĤbČžnČ vylepšována.
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V polovinČ roku 2016 jsme také vybudovali dva distribuované uzly OpenFlow infrastruktury
v Praze a BrnČ. Pražský uzel je propojen do uzlu GÉANT Testbed Service GTS. V souþasné
dobČ je možné vytváĜet okruhy a virtuální stroje WM, pĜiþemž OpenFlow prostĜedky se
pĜipravují a dále probíhá testování vyvíjeného Multi-Domain protokolu v Ĝídícím softwaru.
Cílem je, aby si uživatel mohl rezervovat pĜímo i prostĜedky z panevropské infrastruktury
GÉANT popĜípadČ i jiné infrastruktury.
Oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
x

x
x
x
x
x
x

Nároþné pĜenosy na kapacitu, stabilitu, opakovatelnost
o PĜenosy pĜesného þasu a stabilní frekvence
o Další metrologické pĜenosy
o Quantum Key Distribution
o Distributed/Remote Sensing
o 4/8K interaktivní video
o Vzdálené ovládání unikátních pĜístrojĤ
o Atd.
Dynamické optické pĜepínání a smČrování (SDN) tČchto pĜenosĤ
VytvoĜení fotonického frameworku pro koncepci vícevrstvého prostĜedí
Stabilní a úzkopásmové lasery
Optické hĜebeny
ýistČ optické konverze a regenerace
Mnohé další, zejména z vláknové optiky
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M
MOŽNOS
STI MON
NITORO
OVÁNÍ LASEROVÉHO
O
SV
VAěOVACÍHO PROCE
ESU
Peetr Horník
k, Libor MrĖa
M
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR vv. v. i
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno – K
Královo Polee
horrnik@isibrnno.cz.
Ob
bor: laserovvé svaĜováníí, laserové ĜĜezání
Lasserové svaĜĜování je ro
ozšíĜenou nnekonvenþníí metodou svaĜování. S rostoucím
mi nároky na
n
kvaalitu svarĤ je samozĜejmostí vyyužití strojjního veden
ní a s tím
m souvisí také potĜebba
moonitorování svaĜovacíh
ho procesu. O výsledn
né kvalitČ svaru (geom
metrie svaru
u, pórovitosst)
rozzhoduje z veelké þásti ch
hování keyhhole, její pĜĜímé pozoro
ování je všakk velmi kom
mplikovanéé a
je nnutno použít metody nepĜímé.
n
Naa ÚPT jsou
u rozvíjeny optické meetody sledov
vání processu.
Nejjvíce je rozzpracována analýza záĜĜení laserem
m indukovan
ného obláþkku plazmatu
u tvoĜícího se
v kkeyhole, kdee jsou sled
dovány zmČČny frekven
nce plasmov
vých výtrysskĤ, které jsou snímánny
fotoodiodou a následné vyhodnocen
v
ny pomocí Fourierovy
y a autokorrelaþní anallýzy. Dalším
Ĝešením, svojíí konstrukcí vhodné ppro prĤmysll, je využitíí koaxiální kamery zaabudované ve
v
svaaĜovací hlavvČ, která see používá ppro polohov
vání robota do svaĜovaané spáry. Její
J použití k
pozzorování vsstupní þásti keyhole see pĜímo nab
bízí. Pro po
otlaþení vlivvu plazmov
vého obláþkku
byll použit 8500 nm long-p
pass filtr a následnČ metodami
m
po
oþítaþovéhoo vidČní bylly odhadnuuty
rozzmČry keyhoole a svarov
vé láznČ. Tím
mto zpĤsob
bem získámee informacii pĜedevším o šíĜce svarru
a vvýskytu proppalĤ, nikoliv
v však o hlooubce prĤvaaru a výskyttu vnitĜníchh defektĤ.

Obbr 1. Odhadované rozmČry kkeyhole a svarrové láznČ v prĤbČhu
p
svaĜovvacího processu

Proo pochopenní dynamik
ky obláþku plazmatu je vhodnČjjší použít boþní vyso
okorychlosttní
kam
meru. Na obbr. 2 vidímee laserem inndukované plazma nad
d svarovou lázní. Plazm
ma není vžddy
pĜíttomno na následujícícch snímcícch, což pottvrzuje, že vychází z keyhole v jednotlivýcch
výttryscích.
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Opptickou spekktroskopií obláþku
o
pakk lze studov
vat jeho slo
ožení a exciitaci jednottlivých prvkkĤ
vm
materiálu. Aþkoli
A
je zn
nalost emisnního spektraa cennou in
nformací, prrozatím se ji nepodaĜiilo
vyuužít ke sleddování procesu pĜímoo a spektru
um je využžíváno k náávrhu filtrĤ pro kamerru
a footodiodu.

Obr 2. Záznam plaazmových výttryskĤ z vysok
korychlostní kamery
k
a autok
okorelaþní funk
kce
s jejich periodou
p

Svaar je proti oxidaci
o
chráánČn inertníím plynem, vČtšinou arrgonem, jehhož index lo
omu je velm
mi
poddobný vzduuchu. I pĜes to mĤže býýt jeho prou
udČní zviditeelnČno pom
mocí schliero
ové metodyy a
ovČČĜeno, zda ochranná
o
atm
mosféra kryyje svar dostateþnČ.

Obr 3. Emisnní spektrum plazmatu hliník
kové slitiny

Pod
dČkování:
AuttoĜi dČkují za
z podporu MŠMT proj
ojekty CZ.1.05/2.1.00/0
01.0017 a LLO1212 a Technologick
T
ké
ageentuĜe ýR projektem
p
þ.. TA040204456 - Vývoj nových typĤ
Ĥ solárních absorbérĤ.
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
x Smluvnní výzkum v oblasti lasserového sv
vaĜování a dČlení
d
materriálĤ
x Laseroové kalení a popisováníí
x Diagnoostika lasero
ového svaĜoovacího procesu
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RE
EFEREN
NCE OP
PTICKÝ
ÝCH KM
MITOýT
Tģ
Jan Hrabin
na
ÚP
PT AV ýR, v.v.i.
Kráálovopolskáá 147, 61264 Brno, em
mail: hrabinaa@isibrno.czz, tel. +420 541 514 12
27
Ob
bor: laserovvé standardy
y, laserová sspektroskop
pie
Refference optiických kmittoþtĤ založeené na abso
orpþních kyv
vetách plnČČných absorp
pþními plynny
pĜeedstavují úþþinný a nep
postradatelnný nástroj k realizaci a frekvenþnní stabilizacci laserovýcch
stanndardĤ. Jeddním z nejþaastČji použíívaných abssorpþních médií
m
je mollekulární jó
ód 127I2, kterrý
nabbízí velmi bohatý atlas frekvenþ
nþnČ úzkých
h a zároveeĖ dostateþnnČ silných absorpþnícch
pĜeechodĤ pokkrývající ceelý vlnovýý rozsah viditelné
v
þáásti optickéého spektraa. Referencce
opttických km
mitoþtĤ jsou nejþastČji realizovány
y ve formČČ sklenČnýcch trubic – absorpþnícch
kyvvet, v poslední dobČ see pak rozšiĜuuje trend plnČní absorp
pþních plynĤĤ do dutých
h fotonickýcch
opttických vlááken typu HC-PCF ((Hollow-corre photoniccs crystal fibers). Ty
yto vláknovvé
refe
ference dovvolují dosááhnout poddstatnČ delších interaaþních déleek laserovéého svČtla s
abssorbérem, redukují
r
rozzmČry a hm
motnost refference a pĜináší
p
i vČČtší uživatellský komfoort
(insstalace refeerence pouh
hým pĜipojeením optick
kého konek
ktoru do opttické sestav
vy). Hlavním
prooblémem pooužití molek
kulárního joodu jako ab
bsorpþního média
m
je jeeho extrémn
ní citlivost na
n
pĜíttomnost pĜĜímČsí – ty
y zpĤsobujíí deformacii absorpþníích spekterr, spektrální rozšiĜováání
frekvenþníí stability realizovanéh
abssorpþních þar
þ a tím i snižování m
maximální dosažitelné
d
r
ho
laseerového staandardu. Kv
valitu a chem
mickou þisttotu referencí je proto nnutno peþlivČ sledovatt a
konntrolovat. Optomechan
O
nický designn a kvalita referencí mohou
m
být znaþnČ rozzlišné, úþinnné
testtování kyveet tak obvyk
kle musí zahhrnovat pou
užití více mČČĜicích metood najednou
u.
Traadiþní metoodou ovČĜov
vání kvalityy jodových kyvet je mČĜení
m
úrovvnČ laserem
m indukovanné
fluoorescence v závislosti na tlaku joodových paar a vyhodn
nocení výslledkĤ pomo
ocí SternovyyVoolmerovy formule. Metoda je založžena na relaaxaþním efeektu tzv. sráážkového zh
hášení, kdy je
dobba života exxcitovaných
h jodových molekul zk
kracována srážkami a následným
mi nezáĜivým
mi
pĜeechody mezzi molekulami jodu a aatomy a mo
olekulami neþistot.
n
Neevýhodou metody
m
je jeejí
nízzká citlivostt (zvláštČ pro
p kyvety s vysokou kvalitou), nutnost pooužití málo
o rozšíĜenéhho
arggon-iontovéhho laseru s vlnovou ddélkou 502 nm (vybraný pĜechodd s nejlepší citlivostí na
n
sráážkové zháššení) a nutn
nost použitíí vysokocittlivých foto
onásobiþĤ ppro detekci fluorescencce
(rizziko nežádooucí detekcee rozptýlenéého svČtla na pozadí).
Kvvalitu jodových referen
ncí je možnno detekovaat i mČĜením
m absolutnícch frekvenþþních posuvvĤ
laseerových staandardĤ. PĜĜítomnost neeþistot v ab
bsorpþním médiu
m
zpĤssobuje nežáádoucí zmČnny
abssorpþních sppekter od teeoretickýchh hodnot. Neevýhodami této metody
dy jsou: relaativnČ vysokká
pĜísstrojová nárroþnost, slo
ožitá justáž experimenttální sestavy
y, nízká citllivost a nutn
nost kontroly
jenn obtížnČ ovvlivnitelných
h parametrĤĤ.
K oodstranČní výše uvedeených nedoostatkĤ trad
diþních meetod pro m
mČĜení kvaliity jodovýcch
abssorpþních kyvet
k
a HC
C-PCF referrencí jsme navrhli tecchniku mČĜeení šíĜky hyperjemnýc
h
ch
speektrálních þar. Ta je zaaložena na eefektu spekttrálního rozzšíĜení absor
orpþní þáry v pĜítomnossti
neþþistot. Metooda využíváá pĜesné skeenování hyperjemného
o spektra m
mČĜené referrence pomoocí
diggitálnČ Ĝízenného akusto-optického modulátoru
u a metody saturované
s
absorpþní spektroskop
s
pie
s detekcí na 3. harmonick
ké (tzv. 3f technika) a následné zpracování
z
zaznamenaaného spekttra
invverzním 3f algoritmem
m. MČĜení pprobíhá opaakovanČ pro rĤzné inttenzity bud
dícího záĜenní,
tlakky jodovýcch par a hlloubku moodulace laseeru a z nam
mČĜených ddat je tedy
y pak možnno
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doppoþítat Lorrenzovský profil
p
absorrpþního pĜeechodu. Hlavní výhoddou této metody
m
je jeejí
výbborné citlivvost na pĜíttomnost i m
malých kon
ncentrací neeþistot v abbsorpþním médiu,
m
dobrá
repprodukovateelnost, a v neposledníí ĜadČ i možnost
m
jejíh
ho využití v technolo
ogii referenncí
opttických km
mitoþtĤ na bázi fotoniických vlák
ken. Zde pak
p slouží nejen k mČĜení
m
þistoty
abssopþního méédia, ale uk
kazuje i na ccelkové spek
ktrální vlasttnosti refereence. Ze zazznamenanéhho
hypperjemnéhoo profilu sp
pektra lze skrze výpo
oþet pomČrru signál/šuum pĜímo usuzovat na
n
pĜeedpokládanoou dosažiteelnou frekveenþní stabilitu laserov
vého standaardu. Srovn
nání mČĜicícch
meetod je shrnuuto v tabulce Tab.1:
Metoda lasserem
indukované fluorescennce
Výýhody

Nevýhody

Jednoduch
hý
experimentální setup,
rychlé mČĜĜení

Raritní vln
nová délka
(502 nm), nízká
n
citlivoost
v pĜípadČ kvalitních
k
kyvet, nem
možnost
mČĜení HC
C-PCF
referencí, problémy
p
s rozptýlen
ným svČtlem
m
(omezení designu
d
mČĜených kyvet)
k

StĜednČ až silnČ
Dooporuþeno
kontamino
ované
k teestování
reference

ní spektráln
ních
MČĜen
šíĜek absorpþních
h
pĜech
hodĤ
Velm
mi vysoká cittlivost,
možn
nost využítí stávající
sestav
vy laserovéh
ho
standaardu

M
MČĜení abso
olutních
ffrekvenþnícch posuvĤ
M
Možnost vy
yužití
sstávající sesstavy
llaserového stanardu
s

Nevhodné k mČĜení
vysocce
kontaaminovaných
refereencí (degrad
dace
pomČČru signál/šu
um)

N
Nevhodné k mČĜení
vvysoce
kkontaminov
vaných
rreferencí (degradace
ppomČru sign
nál/šum),
nnízká citlivo
ost v pĜípaddČ
vvysoce þistý
ých referenccí,
oovlivnČní tČČžko
kkontrolovatelnými
pparametry, potĜebuje
p
rreferenþní zdroj
z
ooptického kmitoþtu
k
s absolutní pĜesností,
p
nnevhodné k mČĜení
H
HC-PCF refferencí

Referrence vysoké až
stĜedn
ní kvality,
optov
vláknové refference
na bázzi HC-PCF

R
Reference prĤmČrné
p
kkvality

Sroovnáním paarametrĤ a vlastností jmenovaný
ých metod vyplývá, žže k pokryttí celé škáály
dessignĤ a kvaality referencí optickýých kmitoþtĤ plnČných
h molekuláárním jodem
m lze využžít
kom
mbinace meetod mČĜení šíĜek spekttrálních þar a mČĜení laaserem induukované fluo
orescence.
Pod
dČkování
Reaalizovaný výzkum
v
byll podpoĜen grantem GAýR: GA15-18430S. Infrastruktu
ura výzkum
mu
bylla podpoĜena projekty MŠM
MT: LO12
212, CZ.1.05/2.1.00/001.0017 a AV ýR
R:
RV
VO:680817331.
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DV
VOJICE
E FÁZOV
Vċ SYN
NCHRON
NIZOVA
ANÝCH
H
PO
OLOVO
ODIýOV
VÝCH LA
ASERģ PRO DÉ
ÉLKOV
VOU
M
METROL
LOGII
Vááclav Huccl, Mirosla
ava Holá,, Martin ýížek,
ý
Šim
mon ěeĜu
ucha,
Tu
uan Minh Pham, Lenka
L
Praavdová, Jo
osef Lazar a OndĜeej ýíp
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i., oddČllení koheren
nþní optiky
Kráálovopolskáá 147, Brno, 612 64
+4220 541 514 529
treaak@isibrnoo.cz
Ob
bor: Interferoometrie, analogová a digiitální elektronika, zpracování RF signnálĤ
Pollovodiþové laasery nacházzejí stále širšší uplatnČní v oblastech, kde
k dominujjí prozatím plynové
p
He-N
Ne
laseery. Jednou z takových oblastí
o
je i ddélková metrrologie, kde He-Ne laserr pracující naa vlnové délce
6333 nm je stáále tradiþním
m zdrojem koherentníh
ho svČtla prro laserový interferomeetr odmČĜujíící
vzddálenost. Díkky dostupnossti pokroþilýých polovodiþových struk
ktur se však nyní daĜí vy
yvíjet laserovvé
diody, které prracují v jedn
nofrekvenþníím režimu, avšak oproti He-Ne laaserĤm majíí ĜádovČ vČttší
opttický výkon a výraznČ širrší rozsah pĜĜeladČní vlno
ové délky beez modovýchh pĜeskokĤ. Další
D
výhodoou
je ffrekvenþní modulace
m
vlnové délky laserové dio
ody pĜímou zmČnou hoodnoty injekþního prouddu.
Zm
mínČné výhoddy pĜedurþují takové laseerové diody pro realizacci dvoufrekveenþních laseerových zdroojĤ
proo tzv. heteroddynní interfeerometrii [1]]. V tomto pĜípadČ
p
je op
ptická frekveence jedné laserové
l
dioddy
fázoovČ zavČšenna na opticko
ou frekvencii laserové diody druhé a zároveĖ jsoou optické frrekvence oboou
laseerĤ vzájemnnČ odladČny
y o požadoovanou hod
dnotu, napĜ.. v Ĝádu M
MHz. V našeem pĜíspČvkku
pĜedstavujeme využití laseerových diodd s vnitĜní strukturou
s
s Braggovsko
kou mĜížkou pro realizaaci
dvooufrekvenþníího laserovéého zdroje, který je urþen pro délkovou laserovou interferometr
i
rii
s heeterodynní detekcí.
d
Jádreem zdroje jee dvojice jed
dnofrekvenþn
ních laserovvých diod EY
YP-DBR-06333
firm
my EagleYarrd, SRN [2] a jejich zapojjení v optick
ké a elektroniické soustavČČ je vyobrazeeno na Obr.11.

Obrr. 1: Schéma sestavy se dvvČma polovoddiþovými laserry. CC – prou
udový kontroller; TC – tep
plotní kontroleer;
PBSS – polarizovvaný dČliþ pap
prsku; PD – ffotodetektor; PID – PID regulátor;
r
OF
FI – optický izolátor; PIN
N–
rychhlý fotodetekttor; Ȝ/2 – Ȝ/2 deska; LF m
mod CC – nízkkofrekvenþní modulace prooudu diodou; HF mod CC
C–
vysookofrekvenþníí modulace prroudu diodou; DBR – polovvodiþová laserrová dioda (Diistributed Bra
agg Reflector))
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Kažždá z laserovvých diod jee vybavena kontrolérem
m pro stabilizzaci teploty a kontroléreem injekþníhho
prooudu polovoddiþového þipu diody. Prvvní dioda DB
BR1 má opticckou frekvennci zachycenu na vybranoou
abssorpþní þáruu molekulárn
ního jódu m
metodou uzaamþení na bok
b
absorpþþní þáry. ZmČny optickké
frekkvence a odcchylky zpĤso
obené frekveenþní šumem
m diody DBR
R1, jsou tak detekovány
y zmČnou mííry
abssorpce procházejícího záĜĜení pĜes abssorpþní kyveetu a dopadaj
ající na detekktor PD. Výsstupní signáll z
deteektoru je násslednČ zpracován signáloovým processorem obsahu
ujícím algoriitmus PID reegulace. Vyššší
frekkvenþní spekktrální složky
y šumu diodyy DBR1 se potlaþují
p
pom
mocí zmČny iinjekþního proudu, pomaalé
metodČ stabilizace optickké
flukktuace pomoocí zmČny tep
ploty diody rregulátorem druhého Ĝádu
u. Díky této m
frekkvence dioddy DBR1 navíc dochází k zúžení jeejí šíĜky spektrální þáry z 1,8 MHz na 1,4 MH
Hz.
Opttická frekvennce diody DB
BR2 je fázovvČ zavČšena na optickou
u frekvenci ddiody DBR1 s frekvenþníím
odsstupem 5 MHz.
M
Laserov
vé svazky oobou diod jssou opticky smČšovány pomocí dettektoru PIN a
výssledná záznČČjová frekvence je dálle elektricky
y smČšován
na s požadovvanou frekv
vencí odstuppu
(zázznČje) heteroodynního intterferometru . Signál fázo
ové odchylky
y je z výstuppu smČšovaþþe pĜiveden na
n
rychlý analogovvý PID regulátor s šíĜkouu pásma v Ĝáádu desítek MHz.
M
Výstupp PID reguláátoru následnnČ
proovádí rychlé zmČny injeekþního prouudu diodou. Pro pomalé zmČny jee opČt zaved
den druhý Ĝáád
regulace pomoccí zmČny tep
ploty diody D
DBR2. Tímtto zpĤsobem dochází kroomČ frekvenþní stabilizace
diody DBR2 také
t
k potlaþþení její šíĜĜky spektráln
ní þáry. ýást intenzity laserových svazkĤ oboou
laseerových diodd je po prĤch
hodech opticckými izoláto
ory kolimováána do optick
ckých vláken
n vedoucích do
d
vlasstního heteroodynního inteerferometru.

Obrr. 2: PĜíklad záznČjového signálu mezii laserovými diodami
d
DBR
R1 a DBR2: bbez fázového závČsu (vlevoo),
s fázzovým závČsem optické frekkvence diody D
DBR2 na diod
du DBR1 s freekvenþním odsstupem 5 MHzz (vpravo).

m
spolupráce otestována na
n
Cellková sestavva dle Obr. 1 byla zreaalizována a i v rámci mezinárodní
heteerodynním interferomet
i
ru v PTB B
Braunschweig, SRN, kteerý slouží jjako nejpĜessnČjší délkovvý
odm
mČĜovací sysstém (nanoko
omparátor), uurþený pro kalibrace stup
pnic délkovýcch mČĜidel v SRN [3, 4].
Litteratura:
[1] Bobroff N 1993 Recentt advances inn displacemeent measuring
g interferom
metry Meas. Sci.
S Technol.. 4
907-926.
[2] Firemní liteeratura EagleeYards, http:///www.eagleeyard.com/
[3] Weichert Ch,
C Köchertt P, Köningg R, Flüggee J, Andreaas B, Kuetggens U, Yaacoot A 20112
A heterodynne interferom
meter with peeriodic nonliinearities sm
maller than ±110 pm Meas.. Sci. Technool.
23 094005 (7pp).
[4] Köchert P, Flügge J, Weichert
W
Chh, Köning R,
R Manske E 2012 Phasee measuremeent of variouus
commerciall heterodynee He–Ne-laseer interferom
meters with sttability in thhe picometer regime Meaas.
Sci. Technool. 23 074005
5 (6pp).
Dallší oblasti záájmu s nabíd
dkou spoluprráce:
Návvrh a konstruukce elektron
niky pro zpraacování signálĤ, program
mování mikrookontrolérĤ a signálovýchh
proocesorĤ, pĜesnné mČĜení déélek pomocí laserĤ
dČkování
Pod
Tennto metodoloogický výzk
kum je podpporován Graantovou agen
nturou ýR, projekt þ. GB14-36681G
G
G.
Výzzkumná infr
frastruktura byla
b
podpoĜĜena s pĜisp
pČním Evrop
pské komisee a Ministerrstva školstvví,
mláádeže a tČloovýchovy, prrojekty þ. L
LO1212, CZ..1.05/2.1.00/01.0017 a ddále Akadem
mií vČd ýeskké
republiky, projeektem RVO:68081731
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VYSOKOFREKVENýNÍ REZONÁTOR PRO NAPÁJENÍ
IONTOVÉ PASTI
Petr Jedliþka, Tuan Minh Pham, Martin ýížek, Jan Pavelka, Adam
Lešundák, Václav Hucl, Jan Hrabina, Šimon ěeĜucha, Josef Lazar
a OndĜej ýíp
Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v.v.i., OddČlení koherenþní optiky
Královopolská 147, Brno, 612 64, +420 541 514 254, jedla@isibrno.cz

Lukáš Slodiþka, Petr Obšil a Radim Filip
Univerzita Palackého, PĜírodovČdecká fakulta, Katedra optiky
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Obor: Vysokofrekvenþní technika, laserová spektroskopie, laserové chlazení atomĤ, metrologie

Iontová past je klíþovou þástí tzv. optických atomových hodin. UmožĖuje zachytit jediný iont,
pomocí laserových svazkĤ jej zchladit a následnČ pĜivést do excitovaného stavu. Takový iont
pak lze použít pro stabilizaci vysoce koherentních laserĤ a touto technikou lze dosáhnout
stability až 10-16. Zachycení se dČje kombinací elektrostatické (Pauliho) pasti a pasti laserové.
Pauliho past je tvoĜena þtyĜmi lineárními elektrodami, na kterých je napČtí v Ĝádu až stovek
voltĤ a kmitoþtu desítek MHz. Reaktance pasti je výraznČ kapacitní a tato kapacita je natolik
velká, že je nezbytné ji kompenzovat pomocí indukþnosti. Ta pak spolu s vazební indukþností
slouží souþasnČ jako transformátor impedance. Vznikne paralelní rezonanþní obvod tvoĜený
indukþností rezonátoru a kapacitou pasti. Vysoký þinitel jakosti tohoto rezonanþního obvodu
umožĖuje dosáhnout velkého napČtí na kapacitČ pĜi relativnČ malém napájecím výkonu a
souþasnČ dochází k filtraci signálu, pokud by došlo k jeho zkreslení výkonovými zesilovaþi.
Pro naše potĜeby jsme navrhli a otestovali rezonátor se spirálovou cívkou ve dvou variantách
– nesymetrický a symetrický. Energie je v obou pĜípadech dodávána pomocí vazební cívky.
Velikost vazby je plynule stavitelná zmČnou její vzdálenosti od rezonanþní cívky.

Obr. 1: Elektrické schéma nesymetrické (vlevo) i symetrické (vpravo) verze rezonátoru. C1 pĜedstavuje kapacitu
pasti, L1 je rezonanþní indukþnost, L2 vazební indukþnost. C3 a C3 jsou vazební kapacity tvoĜené elektrodou
v blízkosti „živého“ konce rezonátoru.

Sestavu rezonátoru jsme doplnili výstupy pro monitoring vysokofrekvenþního napČtí na pasti,
což umožĖuje rezonátor pĜesnČ naladit, mČĜit jeho parametry a za provozu monitorovat
dosažené napČtí na elektrodách. Jeden z nich je pĜímý výstup, druhý je doplnČn diodovým
detektorem. Oba jsou na rezonanþní obvod vázány pĜes velmi malé kapacity a rezonátor tak
není negativnČ ovlivĖován. ObČ verze rezonátoru byly sestaveny, naladČny a zmČĜeny
na mechanicky kompletnČ sestavené pasti. Hlavní parametry jsou u obou verzí podobné.
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Pomocí zmČny poþtu závitĤ vazební cívky a velikosti vazby je možno dosáhnout prakticky
ideálního pĜizpĤsobení (lepší než 1:1,1). ýinitel jakosti se pohyboval v rozsahu 200 až 400.
Symetrická verze se vyznaþovala menším parazitním vyzaĜováním na pracovním kmitoþtu.

Obr. 2: NamČĜené parametry rezonátoru (vlevo) a fotografie mechanického provedení pĜi sejmutém stínicím
krytu (vpravo).

Z dĤvodu porovnání s pĜedchozími výsledky byla zvolena pro první etapu provozu systému
verze nesymetrická. V praktickém provozu se rezonátor ukázal jako stabilní a bezproblémový,
což je tĜeba pĜiþíst stabilní mechanické konstrukci. Porovnání obou variant je jedním
z plánovaných mČĜení do budoucna.

Literatura:
[1] J.D.Siverns, L.R Simkins, : On the application of radio frequency voltages to ion traps via helical
resonators. Appl Phys B (2012)

Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
Spektroskopie vysokého rozlišení

PodČkování
Tento metodologický výzkum je podporován Grantovou agenturou ýR, projekt þ. GB14-36681G.
Výzkumná infrastruktura byla podpoĜena s pĜispČním Evropské komise a Ministerstva školství,
mládeže a tČlovýchovy, projekty þ. LO1212, CZ.1.05/2.1.00/01.0017 a dále Akademií vČd ýeské
republiky, projektem RVO:68081731
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OPTICKÉ VLÁKNOVÉ SENZORY A SVAŘOVÁNÍ
OPTICKÝCH VLÁKEN
Michal Jelínek a Břetislav Mikel
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká
Republika. Tel.: +420 541 514 342, email: jelinmi@isibrno.cz.
Obor: optické vláknové senzory, vláknové svařování.
Optické vláknové senzory se v posledních 20 letech začaly velmi rozšiřovat. Mezi
nejužívanější optické senzory patří v současnosti senzory s Braggovou mřížkou. Jejich užití je
v mnoha oblastech průmyslu od telekomunikačního, automobilového, leteckého až po jaderné
elektrárny.
V oddělení Koherenční optiky ÚPT AV ČR v. v. i. ve spolupráci s firmou NETWORK
GROUP s. r. o. byly vyvinuty vláknové optické senzory s Braggovou mřížkou pro měření
délkové roztažnosti, teploty, vibrací [1] a tvarových změn. Vláknové Braggovy mřížky jsme
aplikovali na kontrolní měření roztažnosti kontejnmentu JE Temelín v rámci projektu
VG20132015124 Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění
bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií [2], [3].

Obrázek 1: Mikrostrukturní optické vlákno HC 1550.

Další pokračování výzkumu optických vláknových senzorů je směrováno k senzorům se
speciálními optickými vlákny např. PM vlákny a mikrostrukturními vlákny s pevným nebo
dutým jádrem. Fotografie mikrostrukturního vlákna HC 1550 s dutým jádrem z elektronového
mikroskopu je na obrázku 1. Tyto senzory umožňují měřit koncentraci nebo čistotu kapalin a
plynů. Implementací vláknových Braggových mřížek do mikrostrukturních vláken lze oblast
měření senzoru zpřesnit a dále rozšířit o měření změn délky, teploty, vibrací atd.
S oblastí senzorové techniky také souvisí svařování optických vláken. Na pracovišti ÚPT
používáme optický svařovací automat Fujikura FSM 100P fusion splicer. V rámci posledních
let jsme navrhli speciální programy pro tuto optickou svářečku a jsme schopni realizovat
sváry SM vláken, SM vláken s PM vlákny s útlumem spoje pod 0.6 dB a PM vláken[4]. Dále
jsme schopni realizovat svár SM vláken s různými průměry. Další oblastí zájmu je tvarování
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Obrázek 2: Zúžené (taperované) standartní optické vlákno.

optického vlákna – vytváření dlouhých a krátkých taperů (obrázek č. 2) a tvoření čoček na
konci optického vlákna. Novými směry v budoucnosti jsou svařování optických
mikrostrukturních vláken, napojování mikrostrukturních vláken na SM vlákna a mj. uzavírání
mikrostruktur s plynem pro použití v laserové technice a senzorice.

[1]

Helán R., at al.: "Preparation and measurement of TFBG based vibration sensor",
Proceedings of SPIE 9450(2015).

[2]

Mikel B., at al.: "First setup of the optical fiber measuring system to monitoring
structure health of nuclear power plant", Proceedings of SPIE 9286(2014).

[3]

Jelínek M., "Design of the method to increasing of accuracy of the tunable optical
filter optical spectral measurement", Master's thesis, Faculty of electrical engineering
and communication department of microelectronics (2016)

[4]

Hlavatý V., "Splicing of special optical fibers", Bachelor´s thesis, Faculty of electrical
engineering and communication department of microelectronics (2013)

Poděkování
Výzkum v oblasti senzorů je podporován z projektu Technologické agentury ČR
TA03010835 a z projektu Grantové agentury České republiky GA15-18430S.
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LASER A FYLOTAXE
Vladimír KolaĜík, Miroslav Horáþek, Stanislav Krátký, Petr Meluzín,
Jana Chlumská, Milan MatČjka, Stanislav Král
Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v.v.i. Královopolská 147, Brno
541 514 525, vladimir.kolarik@isibrno.cz, www.isibrno.cz, ebl.isibrno.cz
Obor: elektronová litografie, fotošablony
Tým elektronové litografie na Ústavu pĜístrojové techniky se zabývá metodikou vytváĜení
planárních mikro a nano struktur na kĜemíkových nebo sklenČných podložkách. V rámci
konference Laser jsme v posledních letech prezentovali výsledky související s laserovou
technikou, zejména v tČchto oblastech: poþítaþem generované hologramy [1], fázové masky
vyrobené elektronovou litografií a iontovým leptáním pro pĜípravu vláken s Braggovými
mĜížkami [2] a amplitudovČ fázová fotošablona pro formování vortexových svazkĤ [3].
Fylotaxe se zabývá studiem uspoĜádání þástí rostlin (listy na stonku, okvČtní lístky v okvČtí,
uspoĜádání jader v úboru apod.), viz napĜ. VogelĤv model [4]. Zajímavé je využití tohoto
modelu (Obr. 1) pro vizuální referenþní srovnávání kvality provedení expozice na zapisovaþi
s elektronovým svazkem prezentované v [5], kde bylo popsáno i vytvoĜení difrakþního
obrazce (Obr. 2) fylotaktického modelu. Tento obrazec je pozorovatelný, pokud je síĢ prvkĤ
fylotaktického modelu dostateþnČ hustá a rozsáhlá.
PĜí pĜípravČ fylotaktického opticky variabilního zaĜízení je možné využít trojrozmČrného
modelu pro urþení pozic k optických elementĤ v cylindrických nebo sférických souĜadnicích
(napĜíklad uspoĜádání na povrchu válce nebo kužele, kulové plochy nebo obecnČ uživatelsky
modifikovaného tČlesa) v kombinaci s jádrovým modelem jednotlivých elementĤ (napĜíklad
optické elementy ve tvaru válce, jehlanu, hranolu apod.). TrojrozmČrné uspoĜádání se
promítne do zvolené roviny (obecnČ odlišné od základních rovin výchozího modelu), ve které
je možné oba zmínČné modely dále modifikovat. V posledním kroku se provede realizace
planární reliéfní struktury litografickými technikami. ZmínČné uspoĜádání má Ĝadu
zajímavých matematických i fyzikálních vlastností.
Jedno z výhodných uspoĜádání, a to vnoĜení dvou typĤ modelĤ odlišné hrubosti, je
znázornČno na Obr. 3. Fylotaktické uspoĜádání by mohlo být dále využito napĜíklad pro dČliþ
laserového svazku, navázání laserového svazku na speciálnČ uspoĜádanou sadu optických
vláken nebo využití pĜibližné sobČpodobnosti tohoto modelu pĜi analýze obrazu.
Další oblasti zájmu:
x planární mikro a nano struktury na nitridových membránách; realizace mikro štČrbin
a tvarovaných clon;
x difrakþní fresnelovská optika; planární optické mikrostruktury pro fokusaci svČtla;
x difrakþní opticky variabilní obrazová zaĜízení; tvarování laserového svazku —
poþítaþem generované hologramy; mikrofluidní systémy; mikrosnímaþe pĜipravené
pĜímou elektronovou litografií, biosensory;
x fotošablony pro optickou a UV litografii; fotošablony pro pĜípravu vláken
s Braggovými mĜížkami; kombinované amplitudovČ fázové masky, napĜíklad
pro vortexové svazky; speciální fotošablony, napĜíklad pro seismologii;
x kalibraþní vzorky a metrická mČĜítka pro kontrolu metriky mikroskopĤ; standardy
testĤ rozlišení pro optickou mikroskopii, napĜíklad USAF 1951.
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Obr. 2 Charakteristický obrazec
fylotaktického modelu.

Obr.1 Fylotaktický model: pozice jader,
základní a odvozené spirály.

Obr. 3 HnízdČní dvou fylotaktických modelĤ: schéma (vlevo); implementace (vpravo).
Reference:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

V. KolaĜík, M. MatČjka. Poþítaþem generované hologramy – CGH. Sborník konference
LASER52, 2012, str. 31, ISBN 978–80–87441–08–4.
S. Krátký a kol. Fázové masky vyrobené elektronovou litografií a iontovým leptáním pro
pĜípravu vláken s Braggovými mĜížkami. Sborník konference LASER54,
2014, str. 31–32, ISBN 978–80–87441–13–8.
S. Krátký a kol. AmplitudovČ fázová vortexová maska. Sborník konference LASER55, 2015,
str. 32–33, ISBN 978–80–87441–16–9.
H. Vogel. A Better Way to Construct the Sunflower Head. Mathematical Biosciences 44
(1979), pp. 179–189.
P. Meluzín et al. Some Other Gratings: Benchmarks for Large-Area E-Beam Nanopatterning.
NANOCON 2014: 6th Int'l Conference Proc's, 2014. pp. 246–251, ISBN 978-80-87294-55-0.
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Labboratorní teesty v prĤm
myslu
Klííþovým fakttorem úspČcchu je pĜináášet na trh nové
n
produk
kty co nejryychleji. Nejv
výhodnČjší je
vyuužívat termoografii v ran
nné fázi dessignového cyklu,
c
pĜi veerifikaci tepplotních modelĤ, analýzze
únaavových zkooušek produ
uktu atd.
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OD
D GENE
ERÁCIE
E PRELA
ADITEď
ďNÉHO THZ ŽIIARENIA
K THZ-FW
WM V PEVNÝC
P
CH LÁT
TKACH
Du
ušan Loreenc1, Marrtin Koyš1 , Eva Nosskoviþová
á2, Tadas Balþiuna
as3, Stefan
n
4
1,2
Haaessler a Dušan Veliþ
1

Innternational Laser Centrre, Bratislavva, www.ilcc.sk, lorenc@
@ilc.sk, Sloovakia
Deepartment of
o Physical and
a Theorettical Chemiistry, Comenius Univerrzity, Bratisslava,
Sloovakia
3
Phhotonics Insstitute, Vien
nna Univers ity of Techn
nology, Vieenna, Austriia
4
Laaboratoire d’Optique
d
Appliquée,
A
E
ENSTA-Parristech – Eco
ole Polytechhnique – CN
NRS –
Unniversité Parris-Saclay,
2

Ob
bor: Generáácia THz žiaarenia
Bola demonšštrovaná prreladiteĐná emisia THz
T
žiarenia v plazm
me generov
vanej poĐom
synntetizovaným
m
m viacfrekv
venþným C
CEP stabilizzovaným op
ptický paraametrický zosilĖovaþo
z
[1]. Použitím
m frekvencií , ktoré niee sú násobk
kom fundam
mentálnej fre
rekvencie jee možné TH
Hz
em
misiu plynuule prelaćo
ovaĢ až doo strednej Iý oblastti. Z plne kvantovom
mechanickéhho
pribblíženia, kttoré kvantiffikuje ionizzáciu utrakrrátkym poĐom s þasovvou dĎžkou menšou akko
jeddna periódaa nasledovanú prechoodmi elekttrónov kon
ntinuum-konntinuum bo
ol odvodenný
sem
miklasický model
m
na bááze prechoddných prúdo
ov v plazmee.

Obrr. 1 Použitá experimentáln
e
na zostava pree generáciu prreladiteĐného THz žiareniaa (stred), þasov
vý priebeh TH
Hz
poĐĐa (vĐavo) pree rozdielne ro
ozladenie OS = 2.06, 1.96,, 1.84, 1.80 ȝm
ȝ (pri OP = 1.03 ȝm) a zodpovedajúúce
spekktrálne priebeehy (vpravo).
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Zvyyšná þasĢ prednášky
p
bude
b
venovvaná prvotn
ným krokom
m na ceste k tuholátko
ovému zdrojju
TH
Hz žiareniaa na báze FWM. N
Numericky bola štud
dovaná sússtava zovššeobecnenýcch
Schhrödingerovvých rovnícc v disperznnom chi(3)) prostredí a bolo pozzorované širrokopásmovvé
TH
Hz zosilnenie.

Obrr. 2 Simulovaané zosilneniee vstupného T
THz impulzu v polyméri TO
OPAS pre príípad OP = 0.8 ȝm: spektrálnny
(vĐaavo) a þasový (vpravo) prieebeh THz poĐaa pri šírení þerrpacích vĎn prrostredim.

Thiis research is sponsoreed by NATO
O's Emerging
g Security Challenges
C
D
Division in the
framework of the Science for Peace aand Security
ty Programm
me.
1. T
T. Balþiǌnaas et. al., Op
pt. Express 223, 15278 (2
2015).

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

ýasovoo rozlíšená femtosekunndová spekttroskopia v strednej Iý oblasti
Generáácia THz v exotických
e
materiáloch
h
THz puump-probe
Laseroová ionizáciaa/postionizáácia
2- a 3- fotónovej absorpcia
a
a hyperpolarizovateĐnossĢ
ý Kerrov inddex lomu
Femtossekunodový
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M
MċěENÍ TEPLO
OT V NA
ANOSEK
KUNDÁC
CH PěI PģSOB
BENÍ
LA
ASERU NA MA
ATERIÁL
L
JiĜĜí Martan
n, Martin Kuþera
Noové technoloogie - výzku
umné centruum, Západoþeská univeerzita v Plznni, Univerziitní 8, 306 14
1
PlzzeĖ.
Tell.: +420 3777 634 718, E-mail:
E
jmaartan@ntc.zcu.cz, www
w: http://ttp.zzcu.cz/
Ob
bor: Laserovvé zpracováání materiállu, mČĜení ry
ychlých dČjjĤ
Lasserové znaþþení je tech
hnologie inttenzivnČ po
oužívaná v prĤmyslu.
p
SStále se všaak vyskytnoou
kom
mbinace materiálĤ
m
a požadavkĤĤ, kde je potĜeba zk
koumat sam
motný proces znaþenní.
Nap
apĜíklad pasivaþní vrsstva koroziivzdorné oceli mĤže být snadnno narušen
na laserovýým
zprracováním a pĜi dlouh
hodobém pooužívání ozznaþeného dílu
d mĤže nastat prob
blém s maloou
korrozní odolnností jinak korozivzdoorného mateeriálu. Z toho dĤvoduu byla prov
vedena studdie
tepplot dosaženných pĜi použití
p
rĤzn
zných param
metrĤ laserrového znaaþení a jejich korelacce
s korozními teesty na oznaaþených vzoorcích. Znaþþení bylo provádČno naanosekundovým pulzním
vlááknovým laaserem s vo
olitelnou déélkou pulzu
u (9-200 ns),
n opakovvací frekven
ncí a energgií
v ppulzu. Obdoobný vzhled
d znaþení byyl dosažen za
z použití rĤ
Ĥzných paraametrĤ, koro
ozní odolnoost
se však velmi lišila a je v korelaci s maximáln
ními teplotaami dosažennými v laserrovém spottu.
ZjištČné maxim
mální teplo
oty se pohyybovaly v ro
ozsahu mén
nČ než 11000°C a více než 1800°C
C.
Z vvýsledkĤ jee možno udČlat
u
závČrr, že komb
binace dlou
uhých pulzzĤ a vysok
ké opakovaací
frekkvence je nejvhodnČjš
n
í pro zachoování korozn
ní odolnostii korozivzddorné oceli po
p laserovéém
znaaþení.

Obr. 1. Laserové znaþþení koroziv
vzdorné oceeli – rĤzné pparametry

a)

b)

dílĤ: a) pĜeed testem, b)) po testu
o
Obr. 2. Výýsledky korozních testĤĤ laserovČ oznaþených
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Obbr. 3. NamČĜĜené teploty
y pro process laserového
o znaþení ko
orozivzdornné oceli pro a) krátké
pullzy (15 ns) a b) dlouhé pulzy (160 ns).
AuutoĜi dČkují za
z podporu MŠMT (CZ
Z.1.05/2.1.0
00/03.0088,, LO1402) a GAýR (14
4-18938S)
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
x
x
x
x

Vývoj laserových technologiíí – mikroob
brábČní, svaĜování plasttĤ, povlakov
vání
MČĜení optických vlastností zza pokojovéé i vysoké teeploty
m
a konttrola kvality
y pro prĤmy
yslové technnologie
Vývoj mČĜicích metod
Aktivnní termograffie a IR neddestruktivní testování
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OP
PTOVLÁKNOV
VÉ SENZ
ZORY A JEJICH VYUŽ
ŽITÍ PR
RO
M
MċěENÍ V JADE
ERNÝCH
H ELEK
KTRÁRN
NÁCH
BĜĜetislav Mikel
M
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv. v. i., Krállovopolská 147, 612 644 Brno, ýesská republikka
e-m
mail: mikel@
@isibrno.czz, tel: +420 5541 514 252
2
Ob
bor: Optickéé vláknové senzory, lasserová interrferometrie, vláknová ooptika.
V ooddČlení Kooherenþní optiky
o
ÚPT AV ýR v..v.i. se v so
ouþasnosti vvyužívají op
ptická vláknna
ve vČtšinČ exxperimentĤ. V tČchto aaplikacích optických vláken
v
je oobvykle nu
utné využívvat
vláákna se speeciálními vlastnostmi napĜ. polarrizaþnČ záv
vislá nebo mikrostrukturní vláknna.
AkktuálnČ vyžžíváme optická vlákn
kna singlem
modová, multimodová
m
á, polarizaaþnČ závisllá,
mikkrostrukturnní a další sp
peciální. VČttšina typĤ tČchto optick
kých vlákenn je využíváána v rozsahhu
vlnnových délek od 350 nm
m do 1600 nnm.
V ssouþasnostii jsme doko
onþili ve sppolupráci s firmou NET
TWORKGR
ROUP s.r.o
o. systém prro
mČČĜení roztažnnosti kontejjnmentu JE Temelín. Tento
T
systém
m byl od þeervna 2015 do záĜí 20116
ve zkušebním provozu nainstalovánn v na prvníím reaktoro
ovém bloku . Systém vzznikl v rám
mci
proojektu MVý
ýR VG2013
32015124. P
Po celý rok
k probíhalo mČĜení našíím systémeem v soubČhhu
sm
mČĜením proostĜednictvím
m aktuálnícch senzorĤ, které má nááš systém naahradit.
Naa základČ toohoto mČĜen
ní lze již pprohlásit, žee náš systém vyhovuj e požadovaané pĜesnossti
j nahradiit stávající systém mČČĜení. Fotog
grafie z insttalace mČĜíccího systém
mu
mČČĜení a lze jím
jsou na obrázkku 1.

a))

b))

O
Obrázek 1. Fotografie z instalacee mČĜícího systému v JE Temelíín, a) Fotografie
seenzorĤ na kontejnment
k
tu, b) fotogrrafie mČĜícíh
ho systému.
Sroovnání namČĜených datt z našeho ssystému a stávajícího
s
bČhem
b
odstaavení reaktoru z dĤvoddu
vým
mČny þásti paliva, bČh
hem které probČhl i tlakový
t
test tČsnosti rreaktoru PE
ERZIK je na
n
obrrázku 2.
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3

Prumer

a)
b
b)
Obbrázek 2. Záznam
Z
mČĜĜení roztažnnosti kontej
ejnmenty JE
E Temelín bČhem tlak
kového testtu
tČsnnosti reaktoru PERZIIK. Modrá kĜivka zn
názorĖuje prĤbČh mČĜeení ze sen
nzorĤ našehho
sysstému, šedé kĜivky jsou
u záznamy mČĜení pĤv
vodním systémem a þeervená kĜivk
ka je prĤmČČr
z hhodnot ze senzorĤ
s
pĤ
Ĥvodního syystému. a) MČĜení ve
v svislém smČru, b)) MČĜení ve
v
voddorovném smČru.
s
Daalší výzkum v této oblasti byl zamČČĜen na radiaþní odolnost optickýcch vláken s Braggovým
mi
orky optickýých vláken a senzorĤ byly ozaĜováány radiaþní dávkou 0,3;
mĜíížkami. Jeddnotlivé vzo
1; 33; 10 a 30 kGy. Uved
deným dávkkám jsme po
odrobili stej
ejné sady, kkteré obsaho
ovaly optickká
vláákna, optickká vlákna s Braggovým
mi mĜížkam
mi a optick
ká vlákna see šikmými Braggovým
mi
mĜíížkami. Prro uvedenéé hodnoty ionizaþníh
ho záĜení jsme
j
nezazznamenali významnČjjší
Braggových
odcchylky v útllumu ani v posunu
p
Braaggovy vlno
ové délky jednotlivých B
h mĜížek.
Ob
blasti zájmu
u s nabídkou spoluprácce:
x Optickké mČĜení déélky.
x Optickké mČĜící sy
ystémy s vvláknovými Braggovým
mi optickýými senzory
y pro mČĜení
teplotyy, tlaku, délk
ky, vibrací aatd.
x Monitoorování déllky, teplotyy atd. zalo
ožené na principu
p
lasserového in
nterferometrru
s optickými vlákn
ny.
ostrukturnícch a dalšíchh speciálnícch optickýcch
x SvaĜovvání polarizzaþnČ závisslých, mikro
vlákenn.
x Tvarovvání optický
ých vláken.
Pod
dČkování
Tennto výzkum
m je podpo
oĜen formouu institucio
onální podp
pory z projeektu þ. RV
VO:68081731.
Výýzkum v oblasti sen
nzorĤ je podporován
n z projek
ktu Technoologické agentury
a
ý
ýR
TA
A03010835. Výzkum vláknovýchh senzorĤ pro monitorování sttavu kontej
ejnmentu byl
poddporován prrojektem MV
M ýR VG22013201512
24.
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LA
ASEROV
VÉ SYSTÉMY S
SPITFIR
RE
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
bČní
Firrma Spectra-Physics po
ojmenovala svou velmii úspČšnou Ĝadu
Ĝ
ultraryc
ychlých zesilovaþĤ podlle
stejjnČ nebezpeeþnČ rychlýcch letounĤ 22. svČtové války
v
Spitfirre. PĜed párr lety firma pĜedstavila
zceela inovovannou Ĝadu zeesilovaþĤ Sppitfire Ace, která pĜímo
o navazovalla na pĤvodn
ní systémy
Spiitfire Pro. ýím
ý je Ĝada Ace
A tak speecifická?
N
zaþþala Spectraa-Physics vy
yvíjet
Po akvizici firrmy Spectraa-Physics sppoleþností Newport
revvoluþní techhnologii regeenerativníhoo laserovéh
ho rezonátorru. Výsledkeem kombin
nace vysoce
stabbilních optoomechanick
kých dílĤ a iizolátorĤ sp
poleþnosti Newport
N
a paatentovanýcch optickýchh
vrsstev firmy Spectra-Phys
S
sics vzniklaa technologiie XPert, pĜinášející vyynikající vlaastnosti
laseerových rezzonátorĤ - garantovaná
g
stabilita v širokém
š
tep
plotním rozssahu (nejméénČ 20°C),
minnimalizovanný šum, garrantovaný prrĤmČrný vý
ýkon po dob
bu stovek hoodin provozzu parrametry, kteeré stanovily
y novou tĜíddu mezi ultrrarychlými zesilovaþi.
z
Koombinací patentované teechnologie XPert a plaatformy Spittfire Pro vznnikl unikátn
ní ultrarychllý
zessilovaþ Spitffire Ace, který si za doobu své exisstence vydob
byl celosvČttovČ vynikaající renoméé.
Tecchnické parrametry toho
oto zesilovaaþe byly nav
víc již nČkolikrát výrazznČ vylepšen
ny (k zatím
posslední zmČnnČ došlo zceela nedávno) a nyní jsou tedy param
metry násleedující: PrĤm
mČrný výkoon
- vííce než 8 W pĜi kvalitČ laserovéhoo svazku M2 < 1,3 a déllce pulsu < 120 fs. Zesiilovaþ má
k ddispozici diggitální elektroniku pro ppĜesnou syn
nchronizaci a volitelnou
ou opakovaccí frekvenci
od 1 do 10 kH
Hz. Ve verzi 35F je délkka pulsu 35 fs a laditeln
nost vlnovýých délek v rozsahu
r
78008200 nm. Laserrový systém
m Spitfire Acce je ideálním Ĝešením napĜ. pro ppump-probe
speektroskopiii na rĤzných
h vlnových délkách, prro kontrolu koherencee, þasovČ ro
ozlišenou
speektroskopiii, terahertzzové zobrazzování, laseerové mikro
oobrábČní,, atd.


Zesilovaþ Spitfiree Ace instalovvaný v laborattoĜi Jihoþeské univerzity v ýeských
ý
BudČj
Čjovicích v rocce 2014.
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SC
CHLIER
ROVÁ ANALÝZ
A
ZA PROUDċNÍ PLYNģ
ģ PěI
LA
ASEROV
VÉM OB
BRÁBċN
NÍ
Jan Pavelkaa, Libor MrĖa,
M
Pettr Horník
k, Petr Jed
dliþka
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i.
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno
Ob
bor: laserovvé Ĝezání, laserové svaĜĜování
Lasserové obráábČcí processy, svaĜovánní a Ĝezání, využívají procesní
p
plyyny, jejichž proudČní má
m
zássadní vliv naa kvalitu ob
brobkĤ. Pro analýzu proudČní se velmi
v
dobĜe hodí schlieerová metodda,
kteerá umožĖujje zobrazen
ní velmi maalých zmČn
n indexu lom
mu transparrentního pro
ostĜedí, kteeré
jsou zpĤsobenny jiným slo
ožením plynnu nebo zmČČnami husto
oty vlivem ttermodynam
mických dČjĤ.
ováno do oh
ohniska, ve kterém se dá
d
SvČČtlo z bodoového zdrojee je po prĤcchodu vzorrkem fokuso
svČČtlo odklonnČné nehom
mogenitou ssnadno odstínit ostrým
m bĜitem. T
Tím vznikn
ne kontrasttní
obrraz vzorku odpovídajíc
o
cí první deriivaci indexu
u lomu.
Proo uvedené analýzy by
yla použita jednoosá schlierová
s
aparatura ((Obrázek 1) používajíící
k fo
fokusaci svvazku jedno
o sférické zrcadlo s ohniskovou
u vzdálenoostí 625 mm
m. Souosoost
vsttupního a výýstupního paprsku je zaajištČna polopropustným
m zrcadlem
m. Bodový zdroj
z
svČtla je
ED opatĜen
nou clonou
u nebo RG
GB laserový
ým modulem
zajištČn 10W výkonovou bílou LE
m filtrem o výkonu 0,55 W. Kontrrastní schlieerový obrazz je vytváĜĜen lineárním
s prrostorovým
zaþþernČným bĜĜitem umísttČným v opttickém stĜed
du sférickéh
ho zrcadla.

Ob
brázek 1: Jednooosá schlierová sestava se sférickým zrcadlem
m.

PĜi laserovém
m svaĜování byla schliierová meto
oda použitaa k zobrazeení ochrann
né atmosférry,
kteerá proudí z trysky a zaabraĖuje oxiidaci rozžhaavené svaro
ové láznČ. Z Obrázku 2 je patrné, že
ž
ochhranný plynn zcela kry
yje oblast ssvaru pod tryskou.
t
Po
o zapnutí sv
sváĜecího laaseru je plyyn
zahhĜíván svaroovou lázní a plazmovvými obláþk
ky expandu
ujícími z keeyhole, þím
mž se vytvááĜí
vellmi turbuleentní proud
dČní inertnního plynu kryjící jeeštČ vČtší ssvaĜovanéh
ho materiállu.
SvaaĜovací prooces byl zaaznamenán vysokorych
hlostní kam
merou. Anallýza rychlo
osti rozpínáání
bubblin horkéhho plynu uk
kázala, že buubliny vytv
voĜené interrakcí krycí atmosféry s plazmovýým
oblláþkem se rozpínají asi dvakrrát rychlejii, než bub
bliny vznikkající jiným
mi zpĤsobby.
Schhlierovou metodu
m
je ted
dy možné ppoužít pro detekci
d
a dallší zkoumánní plazmový
ých obláþkĤĤ a
dČjĤ v keyholee.
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Obrázek 2: PrroudČní Ar pod svaĜovací trysk
kou (vlevo) a tu
urbulentní Ar pĜĜi svaĜování.

Dáále bylo studdováno pro
oudČní plynuu pĜi oxidaaþním dČlen
ní. ěezným plynem je kyslík, kterrý
udí Ĝeznou šštČrbinou a reaguje s materiálem
m rozžhaven
ným laserem
m.
podd malým tllakem prou
PĜeedpokládá se, že pro kv
valitní Ĝez jee nutné, aby
y proudČní v Ĝezané obblasti bylo laaminární. Prro
ovČČĜení bylo nasnímáno proudČní plynu Ĝezn
nou štČrbino
ou (za studdena), pĜi kterém
k
dojdde
ke zploštČní prroudu ve sm
mČru Ĝezu. T
Tvar výstup
pního proud
du se mČní pĜi zmČnČ tlaku
t
plynyy a
tlouušĢce Ĝezanného materriálu. Plyn se uvnitĜ štČrbiny vý
ýraznČ zpom
omalí, což vede snížení
konntrastu získkaných sníímkĤ. Ty je nutné dále zpraccovat difereenþní meto
odou. Stejnná
konnfigurace byla
b
nasim
mulována v programu COMSOL.. Výsledkyy simulace ukazují, že
ž
prooudČní ve šttČrbinČ má velmi maléé rychlosti a je laminárrní. Vzhleddem k tomu,, že simulacce
vellmi dobĜe korespondu
uje s nasním
maným pro
oudČním (O
Obrázek 3)), lze pĜed
dpokládat, že
ž
chaarakter reálnného proudČČní uvnitĜ šttČrbiny odpovídá výsleedkĤm získaaným simulací.

Obrázekk 3: Srovnání schlierového obrrazu a simulacee proudČní plyn
nu Ĝeznou štČrbiinou pĜi tlaku 0,5 bar.

Schhlierová meetoda se osv
vČdþila pĜi aanalýze proccesních plyn
nĤ pĜi laseroovém obráb
bČní a
ukáázalo se, že je vhodná pro
p zobrazoování velmi pomalých proudČní
p
plyynĤ s velmii malými
rozzdíly indexuu lomu vĤþi okolí.
dČkování: PĜíspČvek
P
vznikl
v
v rám
mci projektu
u TA ýR: „V
Vývoj novýc
ých typĤ soláárních
Pod
abssorbérĤ“ þ. TA0402045
T
56.
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NEDE
ESTRUK
KTIVNÍÍ TESTO
OVÁNÍ MATER
M
RIÁLģ P
POMOCÍ
AKTIIVNÍ TE
ERMOG
GRAFIE
Pavel P
PetráĖ, David
D
Kub
boš
“TMV S
SS“ spol. s r. o.
Studánkková 395, 1449 00 Prahaa 4 – Újezd
david.kuubos@tmvsss.cz +420 272 942 7220
Obor: ttermografie pro oblast R&D a aktiivní termografie
Princip aktivní term
mografie jee založen naa vyhodnoccení externČČ excitovanného tepelnéého toku
v testovvaném objekktu (materiial) a jeho narušení skrytými
s
vaadami, defeekty a prassklinami.
Vysoce citlivé a ryychlé termo
ografické syystémy s následnou matematicko
m
ou analýzou
u zvyšují
d
innformací o vadách. Je to úþþinná bezk
kontaktní
schopnoost a spolehlivost detekce
a nedesttruktivní meetoda pro ry
ychlou inspeekci rozlehllých oblastí testovanýcch objektĤ.
plikacích
Díky rĤĤzným druhhĤm excitaaþních metood je možžné široké využití v rrĤzných ap
testovánní. Optickáá lock-in termografie
t
e umožĖujee kontrolu velkých pploch komp
plexních
strukturr. Pulsní (fáázová) lock-in termogrrafie se chaarakterizuje extrémnČ kkrátkým tesstovacím
þasem a vysokou detekþní
d
citlivostí. Tytto metody jsou používáány na testyy CFRP v leteckém
l
nebo auutomobilovéém prĤmysslu. Indukþnní termograafie se vyu
užívá pro vyyhodnoceníí kvality
spojĤ pĜĜi výrobČ i pĜi údržbČ. ZároveĖ jje indukþní termografie vhodná ppro detekci prasklin
a kontroolu svárĤ þii pájených spojĤ. Ultrrazvuková termografie
t
je pak vhoodnou meto
odou pro
detekci prasklin bez ohledu na prostoroové umístČn
ní v testovaném objekktu, lepený
ých nebo
lisovanýých spojĤ. A koneþnČ laserová teermografie je bezkontaktní testovvací metodaa ideální
pro konntrolu spojĤĤ, svárĤ, teenkých film
mĤ a povlak
kĤ. Technik
ka Fourieroovy vyhodn
nocovací
metody umožĖuje preciznČ
p
staanovit tloušĢĢky, pórovitosti þi teplotní vodivoosti.
Mnoho excitaþníchh zdrojĤ akttivní termoggrafie mĤžee být použito pro nČkollik rĤzných aplikací
v korelaaci s požaddavky a potĜebami danných aplikaccí. ýasto zááleží na vhoodné termo
ografické
kameĜe,, jejím typpu detektorru (techno logie, citlivost, záznaamová rycchlost) a vhodném
v
softwaroovém moduulu pro celý mČĜicí systtem.

Obr.1 Metoody aktivní termografiee
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DETEKCE FREKVENýNÍHO ŠUMU POLOVODIýOVÉHO
LASERU PRACUJÍCÍHO NA VLNOVÉ DÉLCE 729 NM
Tuan Minh Pham, Martin ýížek, Václav Hucl, Josef Lazar, Jan Hrabina,
Šimon ěeĜucha, Adam Lešundák, Josef Lazar a OndĜej ýíp
Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v.v.i., OddČlení koherenþní optiky
Královopolská 147, Brno, 612 64, +420 541 514 529, tuan@isibrno.cz

Lukáš Slodiþka, Petr Obšil a Radim Filip
Univerzita Palackého, PĜírodovČdecká fakulta, Katedra optiky
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Obor: Laserová spektroskopie, laserové chlazení atomĤ, interferometrie

Spektroskopie s laserem chlazenými ionty je založena na excitaci jejich elektronických
pĜechodĤ vysoce koherentními laserovými svazky s následnou detekcí fluorescence pomocí
citlivých kamer þi fotony þítajících detektorĤ. Na excitaþní lasery jsou kladeny velké nároky
týkající se šíĜky spektrální emisní þáry, která musí vždy respektovat dobu života pĜíslušného
excitovaného pĜechodu. Je-li iont zachycen v elektrické pasti a následnČ Dopplerovsky
zchlazen, je pĜipraven na další chlazení technikou chlazení postranním pásmem (tzv. sideband
cooling) pomocí excitace napĜ. na kvadrupólový pĜechod [1]. Pro tuto techniku je nezbytný
laser, jehož šíĜka emisní þáry je v Ĝádu Hz, neboĢ doba života takového pĜechodu bývá
nejménČ v Ĝádu sekund. V naší spoleþné laboratoĜi Ústavu pĜístrojové techniky AV ýR
v BrnČ a Katedry optiky Univerzity Palackého probíhá v souþasnosti realizace experimentální
výzkumné infrastruktury pro laserové chlazení 40Ca+ iontĤ. Pro excitaci a následnou detekci
kvadrupólového pĜechodu iontu tohoto prvku je proto nezbytný vysoce koherentní laser
pracující na vlnové délce 729 nm, který má excitovat pĜechod 4s 2S1/2 – 3d 2D5/2.
V našem Ĝešení jsme zvolili jako primární zdroj záĜení polovodiþový diodový laser s externím
rezonátorem, který dovoluje široké pĜeladČní generované optické frekvence s šíĜkou spektrální
þáry v Ĝádu stovek kHz. Pro analýzu frekvenþního šumu a následnou techniku zúžení
spektrální emisní þáry laseru jsme sestavili optickou sestavu dle Obr. 1.

Obr. 1: Schéma sestavy pro analýzu frekvenþního šumu polovodiþového laseru pracujícího na vlnové délce
729 nm. ZelenČ oznaþená þást zahrnuje vlastní laser a jeho fázový závČs na vybranou spektrální komponentu
optického frekvenþního hĜebene FS COMB, þervenČ oznaþená þást pĜedstavuje druhý stupeĖ zúžení emisní þáry
pomocí spektroskopie s vysoce jakostním optickým rezonátorem; 50/50 jsou vláknové dČliþe, O/2 a O/4 jsou
fázové destiþky, PD je fotodetektor, AOM je akustooptický modulátor, EOM je elektrooptický modulátor, PID je
rychlý regulátor a PDH je modul pro detekþní techniku Pound-Drever-Hall na principu FM spektroskopie,
RFSA je spektrální analyzátor.
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Detekce frekvenþního šumu laseru je založena na technice využívající nevyvážený MachZehnderĤv interferometr, který má vloženou vláknovou cívku dostateþné délky do jeho
referenþního ramene [2]. MČĜicí vČtev interferometru je vybavena akustooptickým
modulátorem AOM, který zajišĢuje frekvenþní posuv optického záĜení v této vČtvi o nČkolik
desítek MHz. Po demodulaci smČšováním elektrického signálu z fotodetektoru s kmitoþtem
modulátoru AOM je získána informace o spektrálním frekvenþním šumu laseru, která je
následnČ zpracována vysokofrekvenþním spektrálním analyzátorem. S ohledem na
oþekávanou šíĜku spektrální þáry laseru v Ĝádu stovek kHz byla sestava pĜipravena na fázový
závČs optické frekvence laseru na vybranou komponentu optického frekvenþního ĜetČzce. Na
základČ mČĜení je známo, že spektrální šíĜka þáry hĜebene Ústavu pĜístrojové techniky AV ýR
je cca 80 kHz. Lze oþekávat, že fázovým závČsem optické frekvence polovodiþového laseru
na optický hĜeben dojde k zúžení spektrální šíĜky þáry lasery. Na základČ schématu na Obr. 1
byla zamþena tato smyþka fázového závČsu laseru 729 nm a následnČ bylo promČĜeno pomocí
Mach-Zehnderova interferometru spektrum frekvenþního šumu, viz. Obr. 2.

Obr. 2: PrĤbČh spektra frekvenþního šumu pro pĜípad volnČ bČžícího laseru 729 nm (modrá kĜivka) a fázovČ
zamþeného na optický frekvenþní hĜeben (þervená kĜivka).

Na základČ analýzy namČĜených prĤbČhĤ frekvenþního šumu je patrné, že díky fázovému
závČsu laseru 729 nm na optický frekvenþní hĜeben dochází k potlaþení frekvenþního šumu
laseru. Tento první stupeĖ zúžení pĤvodní šíĜky þáry je tak funkþní. Nyní probíhají pĜípravy
na realizaci druhého stupnČ potlaþení šumu laseru pomocí vysoce jakostního optického
rezonátoru. Oþekává se, že díky šíĜce jeho rezonanþní þáry, která je v Ĝádu jednotek kHz, bude
možné spektrální šíĜku emisní þáry laseru zúžit dále, až na úroveĖ jednotek Hz.
Literatura:
[1] Ye, J., Blatt, S., Boyd, M. M., et al. “Precision measurement based on ultracold atoms and cold
molecules”, International Journal of Modern Physics, D 16 (12b), 2481 (2007)
[2] Jiang, H., Kefelian, F., Lemonde, P.; Clairon, A., Santarelli, G. “An agile laser with ultra-low
frequency noise and high sweep linearity”, Opt. Express 2010, 18, 3284-3297.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
Spektroskopie vysokého rozlišení
PodČkování
Tento metodologický výzkum je podporován Grantovou agenturou ýR, projekt þ. GB14-36681G.
Výzkumná infrastruktura byla podpoĜena s pĜispČním Evropské komise a Ministerstva školství,
mládeže a tČlovýchovy, projekty þ. LO1212, CZ.1.05/2.1.00/01.0017 a dále Akademií vČd ýeské
republiky, projektem RVO:68081731
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MċěENÍ INDEXU LOMU VZDUCHU POMOCÍ
INTERFEROMETRIE NÍZKÉ KOHERENCE
Tomáš Pikálek, ZdenČk Buchta
Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v. v. i., Královopolská 147, 612 64 Brno
e-mail: tpikalek@isibrno.cz
Obor: index lomu vzduchu, laserová interferometrie, interferometrie nízké koherence
V laserové interferometrii je základním mČĜítkem délky vlnová délka použitého laseru. PĜíkladem mĤže být helium-neonový laser používaný v metrologii, jehož vlnová délka ve vakuu
je asi 633 nm. Vzhledem k tomu, že vzdálenosti pomocí laserového interferometru mČĜíme
v násobcích vlnové délky laseru, pĜesná znalost této veliþiny je pro mČĜení klíþová. Vlnovou
délku laseru známe obvykle velmi pĜesnČ ve vakuu. VČtšina interferometrických mČĜení však
probíhá na vzduchu, kde je vlnová délka kratší. PomČr vlnové délky ve vakuu a ve vzduchu je
dán indexem lomu vzduchu.
Chceme-li provádČt pĜesná interferometrická mČĜení na vzduchu, kromČ frekvence laseru je
tedy tĜeba znát i hodnotu indexu lomu vzduchu bČhem mČĜení. Existují dva odlišné pĜístupy
k mČĜení indexu lomu vzduchu. Vyšší pĜesnosti je možné dosáhnout pomocí pĜímých metod,
jejichž principem je mČĜení rozdílu optické dráhy mezi vzduchem a vakuem. V praxi þastČjší,
ale ménČ pĜesné, jsou nepĜímé metody. Ty jsou založeny na mČĜení atmosférických podmínek, tedy teploty a tlaku vzduchu, jeho relativní vlhkosti a nČkdy i koncentrace oxidu uhliþitého. Z tČchto podmínek a ze známé vlnové délky zdroje ve vakuu se pak hodnota indexu lomu vzduchu na základČ známých závislostí (napĜíklad Edlénovy rovnice) vypoþítá.
NovČ vyvinutá pĜímá metoda mČĜení indexu lomu vzduchu je založena na mČĜení rozdílu optických drah ve vzduchu a ve vakuu, a to pomocí kombinace laserové interferometrie
a interferometrie nízké koherence. Základem je MichelsonĤv interferometr kombinující laser
a bílé svČtlo (LED), jehož meĜicí vČtev je pĜíþnČ rozdČlena trvale evakuovanou dvoukomorovou kyvetou na þást procházející vzduchem a þást procházející vakuem, viz obr. 1. PĜi mČĜení
probíhá oddČlenČ detekce interference laserového záĜení a bílého svČtla.

Obr. 1: Schéma experimentální sestavy pro mČĜení indexu lomu vzduchu.
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Rozdíl optických drah v mČĜicí vČtvi interferometru mezi þástí svazku, která prochází vnČjším
prostorem kyvety (vzduchem), a þástí, která prochází vnitĜním prostorem kyvety (vakuem),
obecnČ závisí na vlnové délce. Odpovídající fázový rozdíl je
4ʌd
>n( Ȝ0 )1@,
ǻĳ Ȝ0 =
(1)
Ȝ0
kde d je délka kyvety a n( Ȝ0 ) je index lomu vzduchu pro vlnovou délku ve vakuu Ȝ0 .
Z fázového rozdílu je tedy možné urþit hodnotu indexu lomu vzduchu.
Fázový rozdíl mezi vzduchem a vakuem mĤžeme urþit z laserových interferenþních signálĤ,
avšak pouze modulo 2ʌ . Pro zjištČní skuteþné hodnoty fázového rozdílu proto využijeme bílé
interferenþní signály, pĜiþemž jeden z laserových interferenþních signálĤ využijeme pro urþení polohy mČĜicího zrcadla z (jelikož zatím neznáme hodnotu indexu lomu vzduchu, a tedy
ani vlnovou délku laseru, vyjádĜíme tuto polohu v interferenþních proužcích), viz obrázek 2 vlevo. Vypoþítáme-li Fourierovu transformaci obou signálĤ a odeþteme jejich fáze, dostaneme závislost fázového rozdílu na délce proužkĤ Ȝx , kterou mĤžeme díky znalosti vlnové
délky laseru ve vakuu pĜepoþítat na závislost na vlnové délce ve vakuu Ȝ0 , viz obrázek 2 vpravo. Tato závislost však mĤže být vzhledem ke zpĤsobu výpoþtu posunuta
o libovolný celoþíselný násobek 2ʌ . Pro zjištČní posunutí využijeme teoretické závislosti dle
rovnice (1), do které za n( Ȝ0 ) dosadíme Edlénovy rovnice, tedy rovnice pro výpoþet indexu
lomu vzduchu z vlnové délky ve vakuu a atmosférických podmínek (ty však neznáme). Posunutí namČĜené závislosti zjistíme fitováním. Hodnotu indexu lomu vzduchu pro vlnovou délku
laseru pak z fázového rozdílu pro tuto vlnovou délku urþíme dle rovnice (1).

Obr. 2: Bílé interferenþní signály a rozdíl jejich fází urþený z Fourierovy transformace.
Pro pĜesnČjší výpoþet fázového rozdílu, a tedy i hodnoty indexu lomu vzduchu, využijeme nejen informaci o fázi bílých interferenþních signálĤ, ale i fázový rozdíl mezi obČma laserovými
interferenþními signály.
Popisovaná metoda pro mČĜení indexu lomu vzduchu byla experimentálnČ ovČĜena na vlnové
délce 633 nm pomocí srovnání s jinou pĜímou a též s nepĜímou metodou mČĜení indexu lomu
vzduchu. PĜi experimentech byla dosažena standardní nejistota 3 10 8 .

AutoĜi dČkují za podporu projektĤm Akademie vČd ýeské republiky þ. RVO:68081731, Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy ýeské republiky þ. CZ.1.05/2.1.00/01.0017
a LO1212 a Grantové agentury ýeské republiky þ. GB14-36681.
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Ob
bor: interferrometrie
V ppráci je stuudován vliv
v vlastního prĤhybu sfférických þo
oþek na deeformaci jejjich povrchhu.
Tennto jev mĤžže být v urþitých pĜípaddech interfeerometrických mČĜení nnezanedbateelný. Je proto
tĜebba problem
matiku analy
yzovat a urþþit, kdy nem
musíme pĤssobení vlasttní tíhy þoþþek uvažovaat,
nebbo kdy je tĜeeba zavádČtt korekce.
Vyj
yjdeme-li z teorie
t
pružn
nosti desek ppromČnných tlouštČk a pĜedpokláddáme-li þoþþku kruhovoou
(neejþastČjší pĜíípad þoþek)), mĤžeme ddeformaci popsat
p
pomo
ocí rovnic [11-4]:
2
1 d D( r ) º dM ª Q dD(r) 1 º M Q (r )
d M ª1
 »
« 
«
,
»
r ¼ r D (r )
¬ r D(r ) dr ¼ dr ¬ D( r ) dr
Ed (r )3
1r
, Q(r )
D(r )
³ q( r ) r dr , q(r ) d (r ) U g ,
2
12(1 Q )
r0

dr 2

M



dw
, Mr
dr

Mº
ª dM
D(r ) «
Q » ,
r¼
r
d
¬

kdee w w(r ) je prĤhyb desky (þoþkky), r vzdállenost od sttĜedu deskyy, Q Poisson
novo þíslo, E
moodul pružnoosti vtahu, U objemovvá hustota materiálu desky,
d
g grravitaþní zrrychlení, d((r)
tlouušĢka deskyy ve vzdáleenosti r od jejího stĜed
du, M M (r) sklon teþþny ke stĜed
dnici desky a
M r M r (r ) je
j radiální vnitĜní mooment. V pĜĜípadČ voln
ného uloženní þoþky naa okraji maají
okrrajové podm
mínky tvar:
w( r ) r a 0 , M ( r ) r a 0 .
Proo þoþku, kteerá má obČ plochy
p
sfériické, dále pllatí:
1 ·
1§ 1
d ( r ) d 0  R1  R12  r 2  R2  R22  r 2 | d 0  ¨¨  ¸¸ r 2
2 © R1 R2 ¹

d0  K r 2 .

ěeššením výše uvedených
h rovnic mĤĤžeme analy
yzovat vliv prĤhybu sfférické þoþk
ky zpĤsobenný
jejíí vlastní hm
motnou. Dallší z možnoostí je využiití komerþního softwarru Ĝešícího problematik
p
ku
meetodou koneeþných prvk
kĤ, napĜ. AN
NSYS nebo COMSOL.
m,
Uvvažujme spoojnou þoþk
ku, která m
má následujíící paramettry: R1 3000 mm , R2 300 mm
m . Abycho
om mohli posoudit vliv
v
rĤznýcch
d 0 10 mm a prĤmČr þoþky je D 100 mm
meechanickýchh parametrĤ
Ĥ optickýchh skel, bude þoþka zh
hotovena zee tĜí rĤznýcch materiállĤ,
jejiichž mechannické param
metry jsou uuvedeny v Tabulce
T
1, kde
k E je m
modul pružno
osti v tahu, U
je oobjemová hustota
h
skla a Q je Poisssonovo þíslo
o. PrĤhyb pllochy þoþkyy je pro rĤzn
ná uložení na
n
obrr. 1 uveden v násobcích
h vlnové déélky O = 633
3 nm.
Tab
bulka 1. Meechanické parametry
p
op
ptických skkel
3
sklo
E >GPa@ U >g/cm @
Q
SF57
54
5.51
0.248
N-BK7
82
2.51
0.206
N-LaF21
N
124
4.28
0.295
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Obr. 1. PrrĤhyb sfériccké þoþky uuložené a) na
n okraji, b) na kružnicii polomČru 0.678·D
Jakk je z obr. 1 patrno, je v pĜípadČ ppodepĜení þo
oþky na okrraji její maxximální prĤh
hyb pĜibližnnČ
wm
klo SF57), zatímco
z
pĜii uložení naa kroužku o vnitĜním pprĤmČru 0.678·D je jeejí
max | O/7 (sk
maaximální prĤĤhyb pouze wmax | O/755 (sklo SF57). Pro ostaatní dvČ sklaa je prĤhyb menší. Jak je
z tČČchto výsleedkĤ patrno
o, nemusímee pĜi mČĜen
ní polomČrĤ
Ĥ této þoþkky pĜihlížett k deformaaci
jejíích ploch vlivem vlasttní hmotnossti, je-li þoþþka pĜi mČĜení uloženaa na kroužk
ku o vnitĜním
prĤĤmČru 0.6788·D. Z dalšíích analýz jje možné uk
kázat, že prro þoþky s pprĤmČrem menším
m
nebbo
rovvným 100 mm
m bude jejich prĤhyb v dĤsledku vlastní hmo
otnosti mennší než O/50
0.
Tatto práce byla podp
poĜena graantem Stud
dentské grrantové souutČže ýVU
UT v Prazze
þ. SSGS15/125//OHK1/2T/1
11.
Litteratura
1. S. P. Timooshenko, S. Woinowskyy-Krieger, Theory
T
of Plates
P
and Sh
Shells, McGrraw Hill
Higher Edducation, Neew York, 19964.
ussian), State Publishingg House of Technical2. S. Volmir,, Flexible Plates and Shhells (in Ru
Theoreticaal Literaturee, Moscow, 1956.
nd Shells: Th
heory, Analy
lysis, and Ap
pplications,,
3. E. Ventsell, T. Krauthaammer, Thiin Plates an
Marcel Deekker, Inc. 2001.
2
a Applica tions of Pla
ate Analysis, John Wileey & Sons 2004.
2
4. R. Szilard,, Theories and
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x
x
x
x

studium
m a aplikacee aktivních optických prvkĤ
p
optickáá metrologie (interferom
metrie, SHS
S, chromaticcké senzoryy)
matem
matické modelování v M
Matlabu, tvo
orba uživatelských aplikkací
návrh optických
o
soustav
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OP
PTICKÝ
Ý REZO
ONÁTOR
R S NÍZK
KOU DIISPERZ
ZÍ PRO ÚýELY
Ú
DÉ
ÉLKOV
VÉHO SE
ENZORU
U VYUŽ
ŽÍVAJÍC
CÍ OPTIICKÝ
FR
REKVEN
NýNÍ HěEBEN
H
N
Leenka Pravvdová, Vá
áclav Huccl, Adam Lešundák
L
k, Josef Laazar a On
ndĜej ýíp
p
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i., Králo
ovopolská 147, 61241 B
Brno, ýeskáá Republikaa
em
mail: lpravdoova@isibrno
o.cz
Ob
bor: MČĜeníí a metrolog
gie, FabryĤvv-PerotĤv reezonátor, op
ptické hĜebeeny, pulzní lasery
Ulttra pĜesná mČĜení
m
délky
y jsou doméénou laserových interfeerometrĤ. K
Konvenþní inkrementální
dvoousvazkovéé interferom
metry dosahuují subnano
ometrového rozlišení, aavšak mČĜen
né údaje jsoou
zprravidla vztaažené k výcchozí pozicci interferom
metru. Jiným
m typem innterferometrru je optickký
rezzonátor, kteerý kromČ vysokého rozlišení mČĜené vzzdálenosti nnavíc dovo
oluje mČĜení
v aabsolutní stuupnici. Prin
ncip mČĜení délky pom
mocí optickéého rezonáttoru s jedno
ofrekvenþníím
laseerem se jižž používá Ĝadu
Ĝ
let proo potĜeby fundamentál
fu
lní metroloogie [1]. Laaditelný laser
která odpoovídá délcee rezonátorru.
sledduje optickkou frekven
nci vybranéého modu rezonátoru,
r
NááslednČ je optická freekvence takkto vázaného laseru detekovánaa záznČjový
ým mČĜením
s normálem optické
o
frek
kvence. Neevýhodou to
ohoto uspo
oĜádání je obtížné staanovení Ĝáddu
vybbraného moodu rezonáto
oru.
Naa našem prracovišti jsme navrhlii a experim
mentálnČ ovČĜili
o
metoodu mČĜení s optickýým
rezzonátorem, která využívá širokosspektrálního
o záĜení optického freekvenþního hĜebene [22].
MČČĜená délkaa, tj. délkaa rezonátoruu, je pak pĜevedena na hodnottu opakovaací frekvencce
pullsního laserru se synch
hronizací m
modĤ optick
kého frekveenþního hĜeebene, kterrá je zjištČnna
frekkvenþním þítaþem [3].
[
Díky širokému spektru frekvencí
f
zzachycenýcch optickýým
rezzonátorem v jeden ok
kamžik odppadá probléém s nejedn
noznaþnostíí výbČru módu,
m
jako v
pĜíppadČ metody [1]. Po
odmínkou správné fu
unkcionality
y naší mettody je nízká disperse
rezzonátoru, ktterá zajistí stejný fázoový posun pro všechn
ny komponnenty optick
kého spekttra
hĜeebene frekveencí a tudížž dosažení kkonstruktivn
ní interferen
nce pro vČttšinu vln vstupujících do
d
rezzonátoru prro danou délku
d
rezonnátoru. Ten
nto úkol jsme vyĜeššili použitím
m stĜíbrnýcch
nannopovlakĤ zrcadel.
z
se
V nnašem pĜísppČvku nyní pĜedstavuje
p
eme porovnání absolutn
ní stupnice optického rezonátoru
r
stup
upnicí inkrem
mentálního interferomeetru. UspoĜáádání optick
ké soustavyy je uvedeno
o na Obr. 1

Obrrázek 1. Schém
ma optické sesstavy s optickkým rezonátorrem a inkrementálním interfferometrem: L je délka
rezoonátoru, PZT je
j piezoelektrický akþní þleen, l/2 a l/4 jso
ou fázové desttiþky, PID je rregulátor, fmodd je modulaþníí
frekkvence derivaþþní detekþní teechniky, frep jee opakovací frrekvence pulsního laseru a P
PC je Ĝídicí poþítaþ.

Lasserový svaazek vstupu
uje do opttického rezzonátoru tv
voĜeného ddvČma polo
opropustným
mi
stĜííbrnými zrccadly. MČĜicí rovinné zrcadlo s nízkou
n
dispeerzí je vybbaveno piezoelektrickýým
possuvem. Pro provedení požadovanné verifikacee stupnice optického
o
rrezonátoru je
j do sestavvy
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impplementováán požadovaaný inkremeentální interrferometr. Díky
D
širokosspektrálním
mu stĜíbrném
mu
nannopovlaku je
j mČĜicí zrrcadlo rezonnátoru s vý
ýhodou použžito zároveĖ
eĖ i jako zp
pČtný odrážeeþ
testtovacího dvvousvazkového inkrem
mentálního in
nterferomettru pracujícíího na vlno
ové délce 6333
nm
m. Opakovaccí frekvencee pulsního llaseru je zaavČšena na délku
d
optickkého rezonáátoru pomoocí
techniky derivvaþní spek
ktroskopie. Hodnota opakovací
o
frekvence
f
jje mČĜena frekvenþním
þítaaþem. Piezzoelektrický
ý posuv je v sestavČ zapojen jaako akþní þlen, který
ý je schopeen
v roozsahu nČkoolika set naanometrĤ mČČnit délku rezonátoru
r
od
o stĜední hhodnoty 150
0 mm, a tedyy i
possouvat spoleeþné mČĜicí zrcadlo ob ou interfero
ometrĤ.

Obrázek 2. Déélkový rozdíl mezi mČĜením
m pomocí optiického rezonáátoru a inkrem
mentálním interferometrem

Po justáži seestavy bylo provedenno vzájem
mné porovn
nání stupniic obou in
nterferometrrĤ
posstupným cyyklováním Ĝídicího
Ĝ
nappČtí na piezzoelektrickéém posuvu. NáslednČ byl stanoveen
rozzdíl mezi délkovýmii mČĜením
mi pomocí optického
o rezonátooru a ink
krementálníhho
inteerferometruu, viz Obr. 2.
2
Staandardní oddchylka toho
oto vzájemnného porovn
návacího mČĜení
m
byla vvypoþtena na
n 1,12 nm a
jakko markanntní chybov
vý signál se zde projevuje periodickáá nelinearrita stupnicce
inkkrementálníhho interfero
ometru, kteerá je zpĤssobena amp
plitudovým a fázovým
m zkreslením
výppoþtu interfferenþní fázze z kvadratturních sign
nálĤ interfeerometru. Jee potĜeba dále
d
uvést, že
ž
našše metoda mČĜení
m
délk
ky optickým
m rezonátoreem má ultim
mátní hodnootu relativního rozlišenní,
nebboĢ délka reezonátoru pro
p maximállní záporno
ou výchylku
u piezoposuv
uvu je 149,9
999 750 mm
ma
proo maximálnní výchylku 150,000 2550 mm, þem
muž odpovíídá rozsah ppolohování piezoposuvvu
5000 nm. Relattivní rozlišeení naší mettody tak dossahuje hodn
noty až 10-99 pĜi zachov
vání absoluttní
stup
upnice mČĜenní.
Pod
dČkování
Meetodologickýý výzkum byl podpoĜĜen GA ýR
R (projekt GB14-366881G). Dalšší práce byyly
poddporovány Akademií
A
VČd
V ýR, proojekt RVO: 68081731 a Ministerrstvem školsství, mládežže
a tČČlovýchovy ýR (LO1212) spolu s Evropskou
u komisí (AL
LISI No. CZ
Z.1.05/2.1.0
00/01.0017)).
Litteratura
[1] O. Cip at al.,
a Meas. Scci. Technol.., 18:2005-2
2013, 2007
m et al., To
opics in A
Applied Physics: Few
w-Cycle Pul
ulse Generaation and its
i
[2] T. Udem
Applicationn, Springer Verlag
V
Berllin, Heidelb
berg 95: 295
5-316, 20044
[3] L. Pravvdova et al. SPIE MEASUR
REMENT SYSTEMS FOR IN
NDUSTRIA
AL
INSPECTIO
ON IX Boo
ok Series: P
Proceedings of SPIE Volume:
V
95225, 95254K
K, 2015
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Úý
ýINNÝ PRIEREZ
P
Z DVOJF
FOTÓNOVEJ ABSORPC
CIA NOV
VÝCH
DE
ERIVÁT
TOV BEN
NZOTIAZ
ZOLU V INFRAýERVEN
NEJ OBL
LASTI
Maarek Prib
bus1, Eva Noskoviþþová1, Monika Jerigová1,2, L
Lenka Slušná1, Ivica
n Lorenc2, Dušan
Siggmundová1, Peter Magdolen
n1, Pavol Zahradník1, Dušan
Veeliþ1,2
1

Kaatedra fyzikkálnej a teorretickej chém
mie, Prírodovedecká faakulta, Univverzita Kom
menského,
Ilkooviþova 6, 84215,
8
Brattislava, Slovvenská repu
ublika
2
M
Medzinárodnné laserové centrum,
c
Ilkkoviþova 3, 84104, Braatislava, Sloovenská repu
ublika
maarek.pribus@
@gmail.com
m
Ob
bor: dvojfottónová abso
orpcia a neliineárna optiika
Dvojfootónová

absorpcia

je

využiv
vaná

najm
mä

v bioloogických

vedách

p
pri

fluoorescenþnom
m zobrazov
vaní. V súþþasnosti rasstie dopyt po zlúþeniinách, ktoréé by sa daali
pouužiĢ na fluoorescenþné znaþenie,[11,2] a to naj
ajmä v rozsaahu vlnovýcch dĎžok od
d 800 nm do
d
9000 nm, prevaažne pre ulttrarýchle syystémy (Ti:zzafír) pracujjúce v tomto
to rozsahu. Medzi takéto
zlúúþeniny vhoodné na flu
uorescenþnéé znaþenie patria aj deriváty bbenzotiazolo
ov. ÚþinnosĢ
dvoojfotónovej absorpcie je možné sstanoviĢ neepriamo pom
mocou fluoorescenþnej metódy [33].
Lasserové žiarrenie vzbud
dí molekulyy vzorky v roztoku a vznikajúci
v
fluorescenþþný signál je
nássledne deteggovaný spollu s referenþþnou látkou
u. Fluoresceenþné signálly vzorky a štandardu sa
porrovnajú a urrþí sa úþinný
ý prierez dvvojfotónoveej absorpcie (2PA-CS).
Inddukovaná dvvojfotónováá fluorescenncia deriváttov benzotiaazolu bola nnameraná v toluénovýcch
rozztokoch s koncentrácio
k
ou 1·10–4 m
mol·dm–3, pritom
štanndard (rodaamín B) bolla nameraný
ný v metano
olovom
rozztoku s rovnakou
r
ko
oncentráciouu. Vzorky
y boli
vzbbudené 1500 fs pulzm
mi optickéhoo parametrrického
zossilĖovaþa v rozsahu vln
nových dĎžook od 700 do
o 1000
nm
m.
Obr. 1. Štruktúúra derivátu benzotiazolu D3
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Obr 2.
2 ZávislosĢ úþiinného prierezu
u dvojfotónovej absorpcie rôznnych
derivátov benzottiazolu (D1 – D5)
D od budiacej vlnovej dĎžky.

Deriváty benzzotiazolov vykazujú
v
vyysokú hodno
otu úþinnéh
ho prierezu dvojfotónov
vej absorpccie
ok od 800 – 900 nm a preto sú vhodné ako
ko fluoresceenþne znaþkky
v roozsahu vlnoových dĎžo
vo fluorescenþþnej mikrosk
kosopii a prri biozobrazzovaní.

[1] L. S. Channg, R. B. Ch
ho, Two-phooton probes for biomed
dical applicaations. BMB
B
Repp. 2013; 46(4): 188–19
94. doi: 10.55483/BMBR
Rep.2013.46
6.4.045.
[2] G.S. He, L-S.
L Tan, Q. Zheng, P.N
N. Prasad, Multiphoton
M
n absorbing materials: Molecular
M
dessigns, charaacterizationss, and appliccations, Cheem. Rev. 20
008, 108, 12245-1330.
[3] Ch. Xu, W.W.
W
Webb, Measuremeent of two/p
photon excitation crosss section of molecular
fluoorophores with
w date fro
om 690 to 11050 nm. J. Opt. Soc. Am.
A 1996, 4481-491.
This research is sponsoreed by NATO
O‘s Emergiing Securityy Challengees Division in the
fraamework off the Sciencee for Peacee and Securrity Program
mme.

Daalšie oblastii záujmu s ponukou
p
sppolupráce:
x

Statickká fluorescencia a þasovvo rozlíšenáá fluorescen
ncia

x

ýasovoo rozlíšená absorpcia

x

ýasovoo rozlíšená femtosekunndová spekttroskopia v strednej Iý oblasti

x

Generáácia THz v exotických
e
materiáloch
h

x

Urþovaanie hyperp
polarizovateeĐnosti a úþiinných prierrezov 2- a 33- fotónovej absorpcie

x

Urþovaanie Kerrov
vho indexu llomu metód
dou Z-scan
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Ob
bor: laserováá interferomeetrie, stabilizzace diodovýých laserĤ, em
mbedded sysstémy, architektura SW
Sesstavili jsme experimentál
e
ní laserový ssystém, založžený na laserrové diodČ tyypu DBR (Distributed
Braagg Reflectorr), frekvenþn
nČ stabilizovaaný na absorrpþní þáry v parách
p
molekkulárního jod
du. Laserovýý
systém operuje na vlnové déélce ležící v blízkosti vln
nové délky sttabilizovanýcch helium-neeonových (H
HeNe)) laserĤ (tj. 633
6 nm), kterré pĜedstavujjí de-facto standardní laseerový zdroj v oblasti mettrologie délek.
Cíleem bylo ovČĜit, že param
metry takovéhho systému umožní
u
jej vy
yužít jako náh
áhradu právČ He-Ne laserrĤ,
kterrá navíc umoožní vČtší rozzsah a vČtší ššíĜku pásma pĜeladČní
p
optické frekvennce a vyšší výkon.
v
ExpperimentálnČČ jsme ovČĜili základní chharakteristiky
y laserového zdroje, kteréé jsme dále porovnali
p
s chharakteristikaami typickéh
ho frekvenþnnČ stabilizovaaného He-Nee laseru. K toomu jsme využili
expperimentální uspoĜádání blízké
b
typickkým využitím
m laserové in
nterferometriee v metrolog
gii délky.
Výssledky prokaazují, že laserový systém , založený naa laserové diiodČ DBR pĜĜedstavuje vh
hodný zdroj
proo aplikace v (nano)metrol
(
logii délky tíím, že zachov
vává fundam
mentální požaadavky na lasserový zdroj
jakoo frekvenþníí stabilita a koherenþní
k
déélka a zároveeĖ umožĖuje pĜeladČní opptické frekveence o více
nežž 0.5 nm s šíĜĜkou pásma modulace
m
až nČkolik MH
Hz, vyšší výk
kon v Ĝádu nČČkolika mW a díky
stabbilizaci i funndamentální metrologicko
m
ou návaznostt.

Obrrázek 1: Blokkové schémaa laserového systému: lasserová hlava (LH) zahrnuující laserovo
ou diodu (LD
D)
s inntegrovaným
mi prvky pro Ĝízení
Ĝ
teplotyy þipu (TH) a proudový Ĝadiþ
Ĝ
(CC); Ĝíídicí elektron
nika zahrnuje
regulátor teplotyy (TC), nízkošumový nappájecí zdroj (PS), analog
gový PID konntrolér (FAL
LC) a
anaalogovČ-digittální / digitállnČ-analogovvý Ĝídící mod
dul (ADDA); všechny tytto jsou ovlád
dány
proostĜednictvím
m PC software (Ctrl). Opttická soustav
va obsahuje beam-expand
b
der (BE), FaaradayĤv
izollátor (OFI), kolimátor
k
(C
C1), pĤlvlnnoou desku (HW
WP), polarizaaþní dČliþ (PB
PBS), zrcadlo
o (M),
þásteþnČ transpaarentní zrcad
dlo (BS), fotoodetektory (P
PD1, PD2) a jodovou kyvvetu (I2 CEL
LL)
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Obrrázek 2: Záznam prĤbČhu
u optické freekvence laserru a odpovídající graf Alllanových odcchylek

Obrrázek 3: Shooda mČĜení dv
vojice protibbČžných interrferometrĤ pro
p T = 60 seekund s šíĜko
ou pásma 0–115
kHzz. PĜerušovaaná þára nazn
naþuje pĜírĤsttek šumu zpĤ
Ĥsobený laseerem se zvýšeeným rozdíleem optickýchh
draah
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Ob
bor: þasovo rozlíšená fluorescenci
fl
ia a absorpccia
Organiické solárnee þlánky sa skladajú z elektrónových donoroov, zvyþajnee polyméroov,
ktooré ako záákladnú staavebnú jednnotku obsaahujú polyttiofény aleebo iné heeterocykly, a
elektronovýchh akceptoro
ov, napríklaad fenylovaaných fullerénov. Tietto polymérry sú vodivvé
mu systém
mu konjugovvaných ʌ-v
väzieb, þo je podmieenkou pre ich využittie
vćaka veĐkém
kých þlánkkoch. Po ožžiarení poly
yméru sa eexcituje eleektrón, ktorrý
v oorganickýchh fotovoltick
preechádza z polymérneh
p
ho HOMO orbitálu (Highest Occupied
O
M
Molecular Orbital) do
d
fulllerénového LUMO orb
bitálu (Loweest Unoccup
pied Molecu
ular Orbitall).

Obrr. 3 Schémaa organického fotovoltiického þlánnku

ÚþinnosĢ orgaanických solárnych þlánnkov sa v sú
úþasnosti po
ohybuje v rrozmedzí do
o 10 % [1, 2].
2
V predkladannom príspeevku boli technikam
mi statickejj spektroskkopie štud
dované novvé
perrspektívne triedy
t
polyttiofénov priipravené v rámci Ústaavu polyméérov, SAV v Bratislavve.
Naamerané booli absorpþn
né spektrá v UV-VIS oblasti a excitaþné
e
a fluorescen
nþné spektrrá.
dú ćalej štuudované þaasovo rozlíšenou fluoreescenþnou a absorpþnoou
Naavrhované systémy bud
speektroskopiouu.
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Obr.
O 2 Abssorpþné spek
ktrá v UV/V
VIS oblasti

Obr. 3 Excitaþné a emisné sp
pektrá
[1] Kingsley, James
J
W., Adam
A
Greeen, and David G. Lidzeey. "Fabricaation and op
ptimization of
o
P3H
HT: PCBM
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A
ns.
Inteernational Society
S
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O
and P
Photonics, 2009.
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[2] Ntwaeaborwa, O. M., et al. "P
Post-fabricattion annealing effects on the perrformance of
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M solar cells
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with//without ZnO
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nanop
particles."P
Physica B: Condenseed
Maatter 407.100 (2012): 1631-1633.
This research is sponsoreed by NATO
O‘s Emergiing Securityy Challengees Division in the
fraamework off the Sciencee for Peacee and Securrity Program
mme.
p
sppolupráce:
Daalšie oblastii záujmu s ponukou
x

ýasovoo rozlíšená fluorescenccia a absorpcia

x

ýasovoo rozlíšená femtosekunndová spekttroskopia v strednej Iý oblasti
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Ob
bor: Generáácia THz žiaarenia, THzz spektrosko
opia
V rrámci Labooratória ultrrarýchlej laaserovej fo
otoniky (MLC, Bratisllava) bolo vybudovanné
praacovisko pree þasovo rozzlíšené expeerimenty v usporiadaníí na prechodd s optickým
m þerpaním
ma
TH
Hz sondovanním. Opticcká excitáciia umožĖujje nezávisléé použitie ultrakrátky
ych impulzoov
s þaasovou dĎžkkou 100 fs a centrálnouu vlnovou dĎžkou
d
voliteĐnou medzzi 800 nm alebo
a
400 nm
n
s ennergiou v impulze
i
do
o 70 ȝJ, resp. do 10 ȝJ. TH
Hz sondovvací impulzz je budenný
dvoojfrekvenþnným mech
hanizmom v plazme [1]. Vý
ýstupný ssignál je detekovanný
proostredníctvoom elektroop
ptickej deteekcie (obr.1).

Obrr. 1 Experim
mentálna zostaava pre þasovvo rozlíšený experiment s optickou exxcitáciou a TH
Hz sondovaníím
v ussporiadaní na prechod.

d
no
nosiþov v tu
uhých látkacch
Expperimentálnna zostava umožĖuje šštúdium ulttrarýchlej dynamiky
s perspektívnyym využitím
m pre anorgaanické aj orrganické po
olovodiþe. V rámci dem
monštraþnéhho
expperimentu bola
b
študovaná dynami
mika nosiþov
v náboja vo
o vzorke GaaAs (obr.2) priþom boola
zisttená veĐmi dobrá zhod
da s publikovvanými údaajmi [2, 3]. Z obr.2 vypplýva, že prri vzájomnom
þassovom preekrytí þerp
pacieho a ssondovacieh
ho zväzku
u dochádzaa k rýchlemu poklessu
trannsmitancie vo vzorke, ktorý
k
súvisíí s indukovaanou zmeno
ou vodivostiti.
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Obrr. 2 Zmena transmitancie
t
THz sondovvacieho impulzu pri precho
ode vzorkou G
GaAs pre excitáciu vlnovoou
dĎžkkou 800 nm.

1. M
M. Thomson et. al., Laaser Photon Rev. 1, 349
9 (2007)
2. M
M.C. Beardd et. al., Phy
ys. Rev. B 6 2, 15764 (2
2000).
3. H
H.A. Hafez et. al., J. Opt. 18, 0930004 (2016)
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z
s nab
bídkou spollupráce:
x
x
x
x
x

ýasovoo rozlíšená femtosekunndová spekttroskopia v optickej
o
a sstrednej Iý oblasti
o
Generáácia THz v exotických
e
materiáloch
h
Laseroová ionizáciaa/postionizáácia
2- a 3- fotónovej absorpcia
a
a hyperpolarizovateĐnossĢ
Femtossekunodový
ý Kerrov inddex lomu
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KOMPAKTNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA PRO FBG
SENZORY
Radim Šifta, Radek Helán, Josef Eliáš, Lukáš Koþí, František Urban
NETWORK GROUP, s.r.o. – Special Fiber Optics
Olomoucká 91, 627 00 Brno
GSM: +420736625794
Mail: r.sifta@nwg.cz
Web: http://sfo.nwg.cz
Obor: Výzkum a vývoj optických prvkĤ a senzorických systémĤ
Spoleþnost NETWORK GROUP, s.r.o. pĤsobí na trhu s komunikaþními systémy již od roku
1995. Jedná se o malou spoleþnost, která se dynamicky rozvíjí s ohledem na potĜeby trhu.
Svou þinnost postupnČ rozvinula také do oblasti elektro-výroby, a posléze se také zaþala
vČnovat výzkumu a vývoji v oblasti speciální vláknové optiky. V souþasné dobČ spoleþnost
disponuje pracovištČm pro výzkum, vývoj a výrobu pokroþilých optických vláknových prvkĤ,
které jsou využívány k senzorickým úþelĤm pĜedevším do vyspČlých prĤmyslových aplikací.
StČžejní þástí technologického zázemí ve spoleþnosti NETWORK GROUP je
pracovištČ pro výrobu Braggových vláknových mĜížek (FBG) a Fabry-Perotových rezonátorĤ,
které nabízí pĜedevším pro využití v senzorických systémech, ale i pro další oblasti kde je
zapotĜebí filtrace optického signálu, napĜ. v oblasti telekomunikací.
Díky možnosti vlastní výroby tČchto prvkĤ vyvíjíme celou Ĝadu senzorĤ
neelektrických veliþin, jako je napĜ. teplota, tlak, tah, vibrace, náklon aj. Pro tyto senzorické
prvky nabízíme také vlastní Ĝadu vyhodnocovacích jednotek zamČĜených dle konkrétní
aplikace. SouþasnČ se vČnujeme také vývoji laditelných optických filtrĤ založených na bázi
FBG vláknových mĜížek.
K našim senzorĤm nabízíme vlastní vyhodnocovací jednotky podle konkrétní aplikace.
V souþasné dobČ nabízíme vysoce modulární a pĜesnou vyhodnocovací jednotku, která je
vhodná pĜedevším pro vČtší poþet vyhodnocovaných senzorĤ souþasnČ. Pomocí takovéto
jednotky monitorujeme napĜ. pohyb jaderných kontejnmentĤ v jaderné elektrárnČ Temelín.

Obr. 1: Vyhodnocovací jednotka s FBG senzory
KromČ komplexní modulární vyhodnocovací jednotky se vývojový tým zabývá také
vývojem a výrobou vyhodnocovacích jednotek pro jednoúþelové aplikace, a to jak pro mČĜení
statických/pomalých tak i dynamických dČjĤ. V souþasné dobČ je dokonþena kompaktní
jednotka pro mČĜení statických nebo pomalých dČjĤ, napĜ. pro vyhodnocování senzorĤ
instalovaných na mostních konstrukcích, budovách apod. Mezi hlavní pĜednosti této jednotky
patĜí bezkonkurenþní cena a vysoká pĜesnost mČĜení. Jednotka disponuje þtyĜmi fyzickými
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kanály, pĜiþemž na každý kanál je možné pĜipojit až þtyĜi senzory. Celkový spektrální rozsah
je 7 nm pĜi skenovací periodČ 3,5 s. Na rozdíl od bČžných vyhodnocovacích jednotek je
zaĜízení s rozmČry 220x100x80 mm opravdu kompaktní, pĜiþemž umožĖuje paralelní
vyhodnocování až 16 FBG senzorĤ souþasnČ. S rozlišením 0,1 pm a absolutní pĜesností
±1 pm je možné toto zaĜízení zaĜadit mezi nejpĜesnČjší na trhu vyhodnocovacích jednotek. Na
základČ konkrétní aplikace senzorĤ je možné pĜizpĤsobit software vyhodnocovací jednotky,
což umožĖuje mČĜení rĤzných veliþin souþasnČ, napĜ. teploty a tlaku. V jednotce je také
implementován mikropoþítaþ, díky kterému je možné nastavit napĜ. posílání dat v daném
formátu na ethernetový port, vytvoĜení webového rozhraní, funkcionalita serveru, apod.

Obr. 2: Vyhodnocovací jednotka pro statické / pomalé dČje
x
x
x

Kompaktní mČĜící platforma s unikátním hardwarovým Ĝešením.
Pro vyhodnocování statických/pomalých dČjĤ.
VýraznČ nižší cena v porovnání s konkurenþními pĜístroji.

Parametry:
x
x
x
x

MČĜící rozsah 7 nm; mČĜící perioda 3,5 s.
4 fyzické kanály, 4 senzory / kanál.
Rozlišení 0,1 pm; absolutní pĜesnost ±1 pm.
Vývoj software pro konkrétní aplikace.

Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
x
x
x
x
x
x

Nabízíme spolupráci pĜi vývoji a výrobČ senzorĤ založených na vláknových mĜížkách
a systémĤ pro jejich vyhodnocování, kompletní senzorické systémy na míru.
Nabízíme zakázkovou výrobu FBG mĜížek.
Nabízíme spolupráci ve vývoji aplikací využívající FBG.
Nabízíme zakázkový vývoj FBG filtrĤ pro telekomunikaþní úþely.
Hledáme obchodního partnera pro rozšíĜení produktového portfolia do zahraniþí.
Hledáme partnera pro implementaci senzorických systémĤ.
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ADAPTIVNÍ PŘIJÍMAČ PRO PLNĚ FOTONICKÝ SPOJ
Otakar Wilfert, Zdeněk Kolka, Peter Barcík, Viera Biolková
Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky
Technická 12, 616 00 Brno, Telefon: +420 54114 6565
E-mail: wilfert@feec.vutbr.cz
http://www.feec.vutbr.cz/UREL
http://www.urel.feec.vutbr.cz/OptaBro/
Obor: Optické komunikace, laserová technika, vlnová optika
Na pracovišti VUT v Brně je již více než 20 let zkoumáno použití laseru v optické
bezkabelové komunikaci (OBK). Motivací pro nasazení laseru v OBK byly výhody OBK
související se základními vlastnostmi laserového záření. Laserový vysílač je schopen
generovat svazek s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických
kanálů, z nichž některý může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového
vysílače na optický přijímač. Kanály sloužící k přenosu signálu mohou pracovat s vysokou
přenosovou rychlostí, až Tb/s.
Celosvětový vývoj vysokokapacitních komunikačních sítí nyní směřuje k plné fotonizaci, kdy
dochází k postupnému odbourávání elektro-optické (E/O) konverze signálu na přenosové
trase. Proto se v současné době výzkumný tým na UREL FEKT VUT v Brně věnuje vývoji
plně fotonického systému OBK, který kromě přenosu standardních datových signálů může
sloužit k i přenosu přesných optických kmitočtů a doplnit tak stávající vláknovou
infrastrukturu.
Optický spoj je rozdělen na vnitřní jednotku a vnější jednotu. Vnější jednotka je koncipovaná
jako opticky transparentní. Obsahuje pouze elektroniku pro hrubé a jemné směrování.
Vysílaný a přijímaný signál je veden optickými vlákny do vnitřní jednotky, která může být
provedena jako opticky transparentní nebo jako E/O převodník pro připojení na klasickou síť.

Experimentální vnitřní jednotka

Experimentální vnější jednotka s optikou Cassegrain

V současné době probíhají finální experimenty týkající se vývoje adaptivního plně
fotonického přijímače pro OBK. Pro příjem optického svazku byl zvolen teleskop Cassegrain
– Schmidt s průměrem hlavního zrcadla 120 mm, který se vyznačuje menší sférickou vadou
ve srovnání s cenově odpovídajícím čočkovým objektivem stejné velikosti.
V ohnisku optické soustavy je umístěno optické vlákno. Relativně malý průměr jádra klade
extrémní nároky na směrování přijímače za podmínek atmosférické turbulence a otřesů
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upevňovacích konzol. K hrubému směrování slouží platforma s krokovými motorky a
k jemnému směrování pak zrcadlo upevněné na MEMS aktuátoru. Zpětnou vazbu poskytuje
detektor se svazkem vláken. Optické vlákno umístěné uprostřed svazku slouží pro příjem
optického signálu. Sledováním výkonu v okolních vláknech je možné získat informaci o
poloze (či spíše těžišti) stopy svazku.

svazek vláken

MEMS

Princip adaptivního přijímače se svazkem vláken a prvkem MEMS.

Díky miniaturním rozměrům dosahuje použitý aktuátor MEMS šířky pásma 350Hz při
maximálním zdvihu ±1q. Vývojové práce jsou v současné době zaměřeny na minimalizaci
vazebního útlumu a optimální koordinaci zásahů hrubého a jemného směrování. Jedná se o
problematiku, kde řešitelský tým uvítá případnou spolupráci.
Popsané výzkumné aktivity jsou podpořené grantovým projektem TA ČR č. TH01011254 Soubor prvků pro fotonickou komunikaci.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
x
x
x
x
x

Simulace a měření vlivu nestacionární a nehomogenní turbulentní atmosféry na
optický svazek.
Generování negaussovských svazků, řešení otázek difrakce.
Vývoj plně fotonické technologie OBK.
Měření, klasifikování a potlačení vlivu atmosférické turbulence na kvalitu přenosu
atmosférickým optickým kanálem.
Praktický vývoj optických bezkabelových spojů pro experimentální účely.
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Obbor: Laserovvá technika
Je zde prezentováán laserový systém vho
odný pro pĜeesnou vnitroorezonátoro
ovou fázovoou
inteerferometriii umožĖujíící mČĜení záznČjĤ mezi
m
dvČmaa nezávislýými frekven
nþními sleddy
imppulzĤ obíhhajícími v jednom rezzonátoru. Aplikací
A
by
y mČly býtt senzory, kde mČĜenná
fyzzikální veliþþina mĤže být pĜevedeena na fázo
ový rozdíl mezi tČmitto dvČma slledy. Systéém
sesstává se SES
SAM modeelockovanéhho pikoseku
undového diodovČ þerppaného Nd:YVO4 laserru
praacujícím na vlnové délcce 1.06 um a pĜeladitellného lineárrního vnitroorezonátorov
vČ þerpanéhho
opttického parrametrickéh
ho oscilátooru (OPO) založeném
m na vícem
mĜížkovém MgO:PPL
LN
kryystalu. PĜelladitelnost pĜi pokojoové teplotČ je v rozsaahu 1480-11620 nm, pro
p dosažeení
požžadované vlnové
v
délk
ky 1534 nm
m je nastav
vena teplotaa 125°C. Zj
Zjednodušen
né schéma je
j
uveedeno na Obbr. 1, podro
obnČjší popiis systému je uveden naapĜíklad v [ 1].

Obr. 1 Zjeddnodušené Sch
héma diodovČČ þerpaného mode-lockovan
m
ného Nd:YVO44 laseru s OPO
O. PPLN M
MgO:PPLN kryystal, EOM - elektrooptický
e
ý modulátor, M4
M – SESAM, D1 – detektorr signálu þerp
pacího laseru ,
D2 – detektor pro
o mČĜení záznČČjí.

Optickká délka OP
PO rezonátooru byla nasstavena na dvounásobnnou délku než
n jakou má
m
þerrpací rezonáátor. V této
o konfiguraaci vnikají v OPO rezonátoru dvva sledy sicce se stejnoou
opaakovací frekkvencí, jako
ou má þerpaací laser, alee tento OPO
O signál sesstává ze dvo
ou rozdílnýcch
sleddĤ impulsĤ s frekvencíí poloviþní. ZpĤsob gen
nerace je uv
veden na Obbr. 2.
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Obr. 2 Schéma SPO
OPO generacee pĜi kvazi-synchronním þerp
rpání.

Proo úþely puump-probe mČĜení byyl pro vyvolání opticckého Kerrrova jevu v testovanéém
maateriálu umíístČném uvn
nitĜ OPO reezonátoru použit
p
signáál OPO, kteerý byl syn
nchronizováán,
vyddČlen dvČm
ma a zesílen (RF- dČlliþka, elekttrooptický modulátor a vláknový
ý zesilovaþþ).
Prooces vytváĜeení požadov
vané poloviiþní, patĜiþn
nČ sfázované frekvencee je zachyceen na Obr. 3.
Vliiv tohoto svvazku na vzorek
v
je deetekován so
ondovacím OPO sledeem impulzĤ
Ĥ. Druhý sleed
OP
PO impulsĤ je použit jaako referennþní. Aby by
ylo možné zmČĜit zázznČjovou freekvenci, jsoou
obaa tyto svazzky náležittČ zpoždČnny a pĜivedeny na fotodetektor
f
r, kde dochází k jejicch
inteerferenci. Ze
Z záznČjov
vé frekvencce - fázovéé modulacee již je moožné urþit požadovano
p
ou
velliþinu, tedy nelineární index
i
lomu..

Obr. 3. A-Sleed þerpacích impulsĤ, B-sleed OPO po vyydČlení, C- sled obdélníkovýých impulsĤ odvozený od
þerpaacího laseru a vydČlený dvČČma.

PoddČkování:
Výýzkum byl podpoĜen
p
GA
AýR P102 //13/8888.
Refference:
[1] A. Zavadilová, D. Vyhlíddal, V Kubeþekk, and Šulc. Subharmonic
S
synchronously
s
y intracavity pumped
p
metric oscillatoor for intracaviity phase interrferometry. Laaser Physics Letters,
L
picosecond optical param
11:125403, 2014
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