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ÚVODNÍ SLOVO
Před 57 lety byl představen veřejnosti první laser. V prvních měsících jeho
života nebylo jasné, k čemu je vlastně užitečný a chvíli to vypadalo, že jeho využití
bude spíše v kategorii „pouťová atrakce“. Díky podobným lidem jako jste vy,
účastníci konference LASER57, pronikl laser do velmi širokého spektra oborů lidské
činnosti a dokonce i v běžném životě nás lasery obklopují na každém kroku.
Posouvejme tyto hranice společně …
V Brně dne 30. října 2017
Bohdan Růžička
a organizační 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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PŘEDSTAVENÍ FIRMY NARRAN
Pavel Arátor
Narran s.r.o.
Bayerova 802/33, 602 00 Brno
tel.: +420 511 110 511, e-mail: info@narran.cz,
www.narran.cz
Obor: výkonové laserové technologie
Firma Narran existuje na trhu již od roku 2013. Začínali jsme servisem laserů a stále
rozšiřujeme naše portfolio.
Co nabízíme?
 zkušenosti s lasery ve vědeckém a průmyslové oblasti
 široké portfolio služeb a produktů
 naše vlastní výrobky
 certifikát ČSN EN ISO 9001: 2009
 individuální přístup ke klientům
 rychlé řešení technických problémů
 prodej laserových zařízení, optiky a laserových měřidel
 distributor celosvětových výrobců laserů, optiky (SEI Laser, OptoSigma, Macken
Instruments)
 dodavatel náhradních dílů
 prodej přístrojů pro měření laserů NARRAN
 prodej speciálních strojů
 servis laserových strojů
 rychlá reakce na potřeby zákazníků
 poradenské činnosti
 bezpečnostní školení a audity laseru
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PR
RODUCTIVE LASER S
SHOCK PROCE
ESSING
Jan Brajer,, Jan Kau
ufman, Maarek Böhm, Sanin Zulic, Xaavier Arn
noult,
J Mádl,, Tomáš Mocek
M
Daanijela Roostohar, Jan
HiLASE Centrum

Fyzzikální ústav AV ČR, v.
v v. i.
Za Radnicí 828, 252 41 Dolní
D
Břežanny
e-m
mail: Brajer@
@fzu.cz, tel.: 736 288 646
Ob
bor: laser sh
hock peeniing, rázová vlna, vytvrrzování pov
vrchu
Výýzkum, vývvoj a aplik
kace laserovvých techn
nologií Lasser Shock Peening (L
LSP), nebooli
vyttvrzování povrchu
p
maateriálu rázzovou vlno
ou vyvolan
nou laserem
m, je velm
mi moderní a
proogresivní teechnologií, která umoožňuje výrrazné zvýšeení únavovvé živostno
osti cyklickky
nam
máhaných součástí. Laserový
L
ppaprsek gen
neruje v povrchové
p
vrstvě zprracovávanéhho
maateriálu tlakková zbytko
ová napětí, která významně zlepššují únavovvé vlastnosti materiálu a
om
mezují vznikk a rozvoj povrchovýc
p
ch trhlin. Díky svým možnostem
m
tato techno
ologie nalézzá
praaktického upplatnění zejjména v letteckém prům
myslu, ale díky zvyšovvání produk
ktivity laserrů
lze toto povrchhové zpraco
ování využítt i na ostatn
ní průmyslov
vé aplikace .

Parrametry techhnologie
Maaximální hm
motnost dílce :
Maax. velikost dílce :
Zprracovávanýý materiál :
Velikost svazkku :
Prooduktivita :
Výýsledky :

20 kg (pro speciální přřípady až 3000 kg)
1m
slitiny titan
nu, hliníkov
vé slitiny, neerezové oceeli
až 3 mm x 3 mm
až 200 cm2/hod
rovnoměrn
né zpevněníí povrchovéé vrstvy do hloubky
h
až 1
mm, Prodlloužení živo
otnosti souččásti
Meetody měřenní vlastnostíí povrchu: měření zby
ytkového naapětí Rentgeenovou difrrakcí a
odvrtávacíí metodou (ASTM norm
ma E 837), měření
únavové pevnosti
p
a žiivotnosti maateriálu
Ack
knowledgem
ments HiLA
ASE CoE: Thhis article Productive laser shock prrocessing waas co-financeed
by the Europeaan Regional Developmennt Fund and
d the state budget of thee Czech Rep
public (projeect
HiL
LASE CoE: Grant No. CZ.02.1.01/0.
C
.0/0.0/15_00
06/0000674) and by the E
European Un
nion's Horizoon
20220 research and innovatiion program
mme under grant
g
agreem
ment No. 7399573. This work
w
was also
suppported by thhe Ministry of
o Education,, Youth and Sports of thee Czech Reppublic (Progrrammes NPU
UI
Prooject No. LO1602, and Laarge Researcch Infrastructture Project No.
N LM20155086).
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ŘE
EŠENÍ VYSOCE
V
E PŘESN
NÝCH POLOH
P
HOVACÍÍCH SYS
STÉMŮ
Peetr Březin
na

OpptiXs, s.r.o.
Křiivoklátská 37,
3 199 00 Praha
P
9 Tel..: +420 607
7 014 278
E-m
mail: kleckaa@optixs.czz
Ob
bor: laserovvá techniky, nanopolohhování, piezo
o-aktuátory
y
Spoolečnost OpptiXs, s. r. o.
o se zabýváá komplexníími dodávkaami přístroj ové a lasero
ové technikky
proo vysoce přeesnou metro
ologii. V obblasti poloho
ování spolup
pracuje s něěmeckým vý
ýrobcem
Phyysik Instrum
mente, jenž patří mezi ssvětové jedn
ničky v oblaasti nanopoolohování.
Díkky obrovskýým investicím a inovaccím v posled
dních letech
h se porfolioo PI rozrosttlo na
praakticky všecchny mysliteelné druhy ppohonů a dííky tomu je schopno naabídnout řeššení
poččínající piezzo aktuátoreem a končíccí komplexn
ním polohov
vacím systém
mem čítajíccím desítky
os kkombinujíccích různé druhy pohonnu jako jsou
u servomotory, krokovéé motory, lin
neární
maagnetické motory a dalšší.
Příspěvek je zaměřen na praktické
p
ukkázky řešen
ní polohován
ní pro různáá zadání jak
ko je
navvazování opptických vlááken ve fotoonickém prů
ůmyslu, polo
ohování v rt
rtg mikrosko
opii,
auttomatizaci a další.

Obr 1: Přesný vláknnový vyrovná
ávací systém
ňů volnosti ppro polohová
ání vláken a
(6 stupň
optickýcch komponenntů)

Obr 2: Q-845
Q
Q-Mootion® SpaceeFAB, vysocee
přesný polohovací
p
m
mini-hexapod
d vyznačujícíí
se velko
ou tuhostí
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ST
TABILIZ
ZOVAN
NÝ LASE
ER PRO SPEKT
TROSKO
OPII SE
ZC
CHLAZENÝMII IONTY
Y KALCIA
Maartin Čížeek, Minh Tuan Ph am, Adam
m Lešund
dák, Václaav Hucl,
Šim
mon Řeřu
ucha, Jan Hrabinaa, Josef La
azar a On
ndřej Číp
Ústtav přístrojoové techniky
y AVČR, vv.v.i., Odděllení koheren
nční optiky
Kráálovopolskáá 147, Brno, 612 64 Brrno, +420 54
41 514 527,, cizek@isibbrno.cz
Ob
bor: spektrooskopie, stab
bilizace laseerů, PDH metoda
m
Speektroskopiee s vysokým rozlišenním provááděná na dopplerovssky zchlazzeném ionntu
zacchyceném v elektrickéé pasti vyžžaduje vyssoce koherentní excittační laser.. Šířka jehho
speektrální emiisní čáry mu
usí respektoovat dobu žiivota excitovaného přecchodu. Typ
picky se jednná
o jednotky Hzz, neboť do
oba života excitovaného přechod
du bývá miinimálně v řádu sekunnd.
Zárroveň musíí být excitaační laser ppřeladitelný v řádu jed
dnotek až ddesítek MH
Hz, [1]. Novvá
gennerace norm
málů optick
kých frekveencí – optiických hod
din – je zal
aložena na tomto druhhu
speektroskopie,, proto býv
vají často ttakové exciitační laserry označováány jako tzzv. hodinovvé
laseery. Náš přříspěvek přiibližuje proobíhající vý
ývoj sestavy
y hodinovéhho laseru prracujícího na
n
vlnnové délce 729 nm, ktterá bude vvyužívána pro
p spektrosskopii se zzchlazeným zachycenýým
ionntem kalcia 40Ca+ v lab
boratoři Ússtavu přístro
ojové techn
niky AV ČR
R v Brně. Jako
J
primárrní
zdrroj koherenttního záření je použit ddiodový lasser s externíím rezonátoorem pracující na vlnovvé
déllce 729 nm
m. Šířka speektrální čáryy laseru bez použití sttabilizace jee cca 300 kHz.
k
Laser je
přeeladitelný pomocí piezoelektrickéhho aktuátorru v rozsahu
u cca 10 GH
Hz s max. šířkou
š
pásm
ma
moodulace 2 kHz.
k
Rychlé jemné laadění v řádu
u stovek MHz
M
je možžné modulaací čerpacíhho
prooudu laseroové diody s šířkou ppásma 50 MHz. Na obr. 1 jee schéma celé sestavvy
stabbilizovanéhho hodinovéého laseru.

Obrr. 1: Schémaa sestavy pro stabilizaci excitačního laseru na vlnové délce 7729 nm. Leg
genda: AOM –
akuustooptický modulátor.
m
AO
OM1 slouží k posunu optiické frekvencce laseru a oovládání inten
nzity na vstuppu
sesttavy, AOM2 posouvá optickou frekvennci a ovládá intenzitu
i
laserru na vstupu do rezonátorru, AOM3, 4,, 5
posouvají optickkou frekvencci laseru pro účely spekttroskopie. EO
OM – elektrrooptický mo
odulátor. PD –
D1 snímá záření odražené nna vstupu rezzonátoru pro účely
ú
PDH m
metody. PD2 snímá intenziitu
fotoodetektor. PD
laseeru na vstupuu do rezonátorru, PD3 sním
má intenzitu záření
z
vystupu
ujícího z rezonnátoru. DDS – obvod přím
mé
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digiitální syntézy harmonickéh
ho signálu genneruje budící signál
s
pro EOM a referenčnní signál pro PDH,
P
umožňuuje
nasttavovat vzájem
mnou fázi a frrekvenci signáálů. MIX – dv
vojitě vyvážen
ný směšovač ppoužitý jako fázový
f
detektoor.
A – vf zesilovač.

Opptická frekvence laseru
u je pomocíí elektronick
kých regulaačních smyčček zavěšen
na na vysocce
jakkostní rezonnátor s finessou lepší neež 300 000 o šířce mód
du cca 8 kH
Hz. Kavita rezonátoru
r
j
je
vyrrobena z materiálu
m
ULE
U
vyznnačujícího se nízkou teplotní rooztažností a umístěnna
v teermostatizoované vaku
uové komořře. Celá optická
o
sesttava je pak
ak umístěnaa na aktivvní
anttivibrační podložce
p
v boxu
b
zajišťu
ťujícím tepeelnou a aku
ustickou izoolaci od okolí. Naladěění
prim
márního lasseru na mód
d rezonátorru je deteko
ováno Pound-Drever-H
Hallovou meetodou. Ta je
založena na fázové
fá
detek
kci poměruu postrannícch pásem laaseru vytvoořených elek
ktrooptickýým
moodulátorem (EOM) v záření odražženém na vstupu do reezonátoru. R
Rezonátor se
s při využiití
tétoo technikyy chová jako
j
fázovvý diskrim
minátor. Výstupem z fotodetekttoru PD je
vyssokofrekvennční signál, jehož fázzový posun
n vůči referrenčnímu ssignálu bud
dícímu EOM
M
odppovídá odlaadění prim
márního laseeru z módu
u rezonátoru
u. Elektronnická regulační smyčkka
udrržuje tento fázový
f
posu
un na nulovvé hodnotě. Regulační smyčka
s
je rrozdělena naa dvě větvee –
vyssokofrekvennční (rychlo
ou) a nízkoofrekvenční (pomalou). Elektronikka rychlé věětve regulacce
je ttvořena kasskádou operračních zesiilovačů reallizujících deerivačně – iintegrační kompenzáto
k
or.
Rychlá větev má šířku pásma
p
cca 10 MHz a jejím úkolem je moddulovat prou
ud laserovoou
dioodou a tím způsobovatt malé rychhlé změny optické frekvence laseeru. Pomaláá regulace je
j
proováděna diggitálním prroporcionállně-integraččním reguláátorem reaalizovaným v digitálním
signálovém prrocesoru. Pomalá věteev řídí napěětí na piezo
oelektrickýcch aktuátoreech externíhho
rezzonátoru laseru a umožňuje tím proovádět velk
ké změny op
ptické frekvvence laseru
u s modulační
frekkvencí do 2 kHz. Tako
ováto dvousstupňová ko
oncepce regu
ulátoru značčně rozšiřujje dynamickký
rozzsah reguláttoru na nízk
kých frekveencích, kde se překrývaají kmitočtoové charakteristiky oboou
věttví, [2].
Výýsledná šířkaa pásma reg
gulační smyyčky je cca 1 MHz. Maaximální doosažitelná šíířka pásma je
j
reddukována déélkou veden
ní optickýchh vláken a koaxiálních
h kabelů v ssestavě a jim
mi vnášenýým
zpoožděním. Sooučasná měěření chybovvého signállu na vstupu
u regulačníhho řetězce a intenzity na
n
výsstupu kavityy ukazují, že
ž bylo dos aženo redukce šířky sp
pektrální čááry minimáálně o 3 řáddy.
Steejnosměrné napětí na výstupu
v
fottodetektoru měřícího in
ntenzitu naa výstupu reezonátoru při
p
stejjnosměrné úrovni
ú
1 V vykazuje zzvlnění v řáádu jednotek
k mV, což jje již pouzee vlastní šuum
dettektoru. Měření
M
freekvence zzázněje naašeho stab
bilizovaného
ho excitačního laserru
a sttabilizovanéého hřeben
ne optickýcch frekvencí vykazují fluktuacee v řádu jeednotek kH
Hz
s periodou něěkolika seku
und. Tyto fluktuace korelují
k
s akčními
a
zássahy reguláátoru teploty
kavvity. Dalším
m úkolem bude protto optimalizace regulaace teplotyy. Zároveň bude nutnné
possunout praccovní teplotu kavity zee současnýcch 12.5 °C směrem k nnižším hodn
notám (k tzzv.
zerro-crossing pointu), kdee je koeficieent teplotní roztažnostii materiálu U
ULE minim
mální či tém
měř
nullový. Pro konkrétní
k
seestavu je nuutno pracov
vní teplotu najít
n
experiimentálně, neboť
n
krom
mě
rozztažnosti UL
LE hraje roli i např. rooztažnost ucchycení kav
vity či tenký
kých optický
ých vrstev na
n
zrccadlech rezoonátoru.
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Reccently an increasing attention
a
haas been dev
voted to maastering and
nd utilization of a novvel
technique of optical dellivery of m
micro-objectts, called tractor beam
m. Such beeams have a
uniiform intenssity profile along their propagation direction and can exeert a negative force onn a
scaatterer, in contrast to
o the familliar pushin
ng force asssociated w
with radiatiion pressurre.
Ressulting forcce then pulls the scatterrer towardss the light source. The particle mo
ovements caan
be even more enhanced by
b long-rannge interactiion between
n illuminateed objects, called
c
opticcal
binnding. We study optiical bindinng between two micrroparticles in various geometriccal
connfigurationss and investtigate their m
motional beehaviour in tractor beaam. We dem
monstrate thhat
mootion of twoo optically bound objeects in a tractor beam
m strongly ddepends on their mutuual
distance and spatial orieentation. Suuch configu
uration-depeendent opticcal forces add an exttra
o ability to
t control m
matter with light. Understanding tthese interaactions openns
flexxibility to our
thee door to new
n
applicaations invollving the so
orting or delivery
d
of colloidal self-organizeed
struuctures. In our
o study we
w performe d holograph
hic video microscopy
m
ttechnique by
y introducinng
cohherent illum
mination to determine
d
33D particle positions an
nd we mode
del the opticcal forces annd
parrticle movem
ments by numerical
n
siimulations based
b
on th
he exact theeory of mulltiple particcle
Mie scatteringg and Rayleiigh-Sommeerfeld Back--propagation
n method.
To verrify the con
ncept of thhe tractor-b
beam experiimentally, w
we recently
y designed a
connfiguration that uses a wide Gaaussian beaam retro-reflected on a dielectriic mirror, as
illuustrated in Figure
F
1a. The
T pullingg force drag
gs objects allong the z––axis, against the overaall
phooton flow direction
d
giv
ven by k = k 1 + k2. Based on the principle
p
off action and
d reaction, thhe
trannsfer of moomentum leeads to thiss backward
d movementt of the obj
bjects if thee photons are
a
dom
minantly scattered towards the z–aaxis and in the
t geometrry of Figuree 1 propagate against thhe
z–aaxis. Tractoor-beam pro
operties forr a single particle haave been allready com
mprehensively
anaalysed, so we
w focus here on the caase of two optically seelf-arrangedd and bound
d objects. We
W
expperimentallyy observed
d that undder certain circumstaances, the pulling fo
orce can be
b
significantly enhanced
e
co
omparing too a single paarticle in thee tractor beeam. In Figu
ure 1b and 1c
1
we show that depending only on thee spatial arrrangement of
o two opticcally bond particles, thhe
parrticle pair can be pusheed or pulledd even if alll the beam parameters remain uncchanged. Ouur
expperimental observation
ns were suppported by numerical calculationns that perffectly agreeed
toggether in thee direction of
o the particcle pair motiion.
In addition to rigorous calcuulations and
d experimen
ntal observvations, we introduce an
a
intuuitive pictuure of thee mechanis m of pullling and pushing
p
of the pair of particlees.
Unnderstandingg the underllying physiccal mechaniisms opens new opport
rtunities in a controllabble
lighht-driven seelf-organizaation, sortingg and transp
port of collo
oidal matterr.
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Figgure 1: a) Exxperimentall setup – traactor beam (λ
( 0 = 532 nm
m, incident angle α < 4 ⁰, incident
pow
wer P = 3.5 W, green beam)
b
and hholographic video micrroscopy (λ0 = 1064 nm,, red beam)..
b) H
Hologram sequence
s
off two opticallly bound 820nm
8
polysstyrene partticles far fro
om the mirroor
andd c) their traajectories in
n z- and y-axxes. During experimentts, all beam
m parameterss remained
uncchanged.
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ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ OPTICKÉHO
SIGNÁLU Z VLÁKNOVÝCH PRVKŮ
Josef Eliáš, Lukáš Kočí
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, ústav mikroelektroniky
Technická 3058/10, 616 00 Brno, xelias10@vutbr.cz, www.umel.feec.vutbr.cz

Obor: Analogová a digitální elektronika, spektrometrie, vláknová optika
Tento článek představuje práci vědecké skupin působící na ústavu mikroelektroniky
VUT Brno. Zabýváme se rychlým zpracováním a generováním optického signálu pro
speciální vláknové měřicí přístroje. Pro tyto účely vyvíjíme vlastní AD-DA měřicí karty
umožňující generování a synchronní akvizici dat o rychlosti až 210 MSPS a rozlišením 16
bitů. Nejčastější uplatnění nacházejí naše karty jako součást systémů pro vyhodnocování
optického spektra, nebo jako optický reflektometr (OTDR). Příklad takovéto karty je na Obr.

Obr. 2 AD-DA karta pro zpracování optického signálu
2. Karta slouží jako základní a zdrojová deska pro SoC modul Mars ZX-3 firmy Enclustra.
SoC modul má dostatečný výpočetní výkon i pro složité matematické a statistické operace.
Deska kromě AD a DA převodníků obsahuje fotodetektory a obvody stabilizace teploty a
řízení laserové diody, podpůrný mikrokontroler pro nastavování, programování a podpůrnou
komunikaci s uživatelem.

Obr. 1 Blokové schéma OTDR
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Jako příklad využití této karty lze uvést OTDR. Pomocí řídicích obvodů lze generovat
krátké optické pulzy a synchronně snímat odezvu připojené optické trasy. Díky ohybům a
nehomogenitám ve vlákně budeme dostávat zpět informaci v podobě odraženého optického
signálu. Tímto způsobem jsou lokalizovány nehomogenity a chyby na optických trasách. Při
dlouhodobém měření lze tento princip použít i pro detekci deformací vlákna způsobenou
například přejížděním automobilu nad optickou trasou. Schéma OTDR je na Obr. 1.
Dalším způsobem, jak využít tuto kartu je například optický spektrální analyzátor pro
pasivní prvky. Jeho blokové schéma je na Obr. 3. Tato sestava nalézá uplatnění pří

Obr. 3 Schéma optického spektrálního analyzátoru s laditelným filtrem
vyhodnocování pasivních optických součástek, jak při analýze jejich vlastností, tak jako
vyhodnocovací jednotka pro senzory využívající změny spektrálních vlastností. Jednotku je
samozřejmě možné doplnit algoritmy pro zpracování optického signálu a využít jakékoli
komunikační rozhraní pro komunikaci s navazujícími přístroji.
Poděkování
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HYBRIDNÍ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ
Petr Horník, Hana Šebestová, Libor Mrňa
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147/62, 612 00 Brno - Královo Pole
tel.: 541 514 214, e-mail: hornik@isibrno.cz, www.isibrno.cz
Obor: výkonové laserové technologie
Vysokopevnostní oceli představují významnou skupinu materiálů v oblasti konstrukce
automobilů, zemědělských a stavebních strojů, důlních dopravníků či výrobě mostních
konstrukcí. Dosahují vynikajících pevnostních charakteristik díky značně jemnozrnné
struktuře (obr. 1) zajištěné mikrolegováním a pečlivě kontrolovaným procesem válcování
zatepla. Oceli je možné tvářet zastudena a díky nízkému obsahu uhlíku a dalších legujících
prvků mají také dobrou svařitelnost s nízkým rizikem tvorby studených trhlin.
Pro zachování jemnozrnné struktury a minimalizaci tepelných distorzí je vhodné svařování
technologiemi, které nevnáší do materiálu nadměrné množství tepla. Laserový svazek je
zdrojem s vysokou plošnou hustotou výkonu, díky čemuž se při svařování laserem dosahuje
svarů s velkým poměrem hloubky k šířce při úzké tepelně ovlivněné oblasti. Díky vysokým
rychlostem ochlazování však může dojít k formaci nežádoucích křehkých fází zvyšujících
náchylnost k tvorbě trhlin. Laserové svařování je rovněž značně citlivé na přípravu svarových
ploch. Šířka mezery mezi spojovanými díly musí být dostatečně malá, aby jí úzký laserový
svazek neprošel, aniž by došlo k vytvoření svarového spoje.
Hybridní svařování je technologie synergicky spojující konvenční metody obloukového
svařování se svařováním laserem, případně plazmatem. Laserové svařování kombinované se
svařováním netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (TIG) se označuje
jako LasTIG svařování. Mezi jeho hlavní přednosti patří zejména snížení teplotních gradientů,
a tím redukce tvorby zákalných mikrostruktur v tepelně ovlivněné oblasti, či snadné
přemostění styčné mezery mezi svařovanými díly. Přitom je zachována vysoká pracovní
rychlost srovnatelná s rychlostí svařování laserem. V závislosti na konfiguraci může TIG
působit jako předehřev či dohřev.
Při experimentech byl použit vláknový laser IPG YLS 2000 a svařovací hlava Precitec YW30
s přidaným TIG hořákem (obr. 2), wolframová elektroda předcházela laserový svazek. Byla
provedena série experimentů pro studium vlastností hybridních svarů v závislosti na velikosti
elektrického proudu TIG hořáku.

Obr. 1: Jemnozrnná mikrostruktura oceli S460MC
(vlevo) a S700MC (vpravo).

Obr. 2: Experimentální sestava hybridního
LasTIG svařování.
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Svařovanými materiály byly vysokopevnostní oceli S460MC a S700MC. Ocelové plechy
tloušťky 3 mm byly svařeny natupo při konstantním výkonu laseru 1,5 kW a svařovací
rychlosti 20 mm.s-1. Jako ochranný plyn byl použit argon o průtoku 18 l. min-1 koaxiálně
s laserovým svazkem i wolframovou elektrodou. Jedinou proměnnou byl svařovací proud
TIG, a to 0 A, 20 A, 40 A a 60 A.
Pro hodnocení rozměrů a mikrostruktury svaru byly připraveny metalografické výbrusy
příčných řezů svary. Srovnání laserového svaru (0 A) a hybridních svarů je uvedeno na obr. 3.

a)

b)

c)

d)

Obr. 3: Struktura LasTIG svarů S460MC (nahoře) a S700MC (dole) při svařovacím proudu a) 0 A, b)
20 A, c) 40 A a d) 60 A (velikost měřítka 500 µm).

U všech provedených svarů bylo dosaženo úplné penetrace. Došlo k difúznímu spojení
svařovaných dílů bez přítomnosti pórů, trhlin či jiných významných defektů uvnitř svarového
spoje. V případě oceli S700MC byl pozorován zápal u hlavy svaru a výraznější převýšení jeho
kořene. V dalších experimentech bude zřejmě vhodnější použití nižšího výkonu laseru.
S rostoucím svařovacím proudem roste šířka svarů u oceli S460MC, ale v případě oceli
S700MC zůstává téměř konstantní. Významný nárůst šířky svaru je pozorován až při proudu
60 A, a to zejména u hlavy svaru, zatímco rozměry kořene svaru jsou velikostí svařovacího
proudu ovlivněny jen minimálně. Šířka tepelně ovlivněné oblasti roste u obou materiálů
s rostoucím svařovacím proudem. Plocha tepelně ovlivněné oblasti v příčném řezu svarem je
pro daný proud u oceli S700MC větší než u oceli S460MC, zatímco plocha samotného
svarového kovu je menší. Přitom rozdíly v plochách tepelně ovlivněných oblastí jsou menší
než 10 % a klesají s rostoucím proudem. Naopak rozdíly ploch svarových kovů v příčném
řezu s rostoucím proudem rostou a dosahují až 25 %. V případě oceli S700MC rostoucí
svařovací proud vede k nárůstu rozměrů tepelně ovlivněné oblasti při zachování téměř
stejného objemu svarového kovu. U oceli S460MC rostou obě tyto oblasti současně
s poměrem plochy tepelně ovlivněné oblasti k ploše svarového kovu přibližně 2:1, u oceli
S700MC se tento poměr zvyšuje s rostoucím proudem z 2,3:1 na 2,8:1.
Poděkování
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Smluvní výzkum v oblasti laserového svařování a dělení materiálů
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MOŽNOSTI DĚLENÍ KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ
PULSNÍM ND:YAG LASEREM
Hana Chmelíčková
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Obor: laserové řezání, vrtání a svařování, výzkum interakce s materiálem, výuka
Laboratoř laserových technologií ve Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR
v Olomouci je vybavena pulsním Nd:YAG laserem o středním výkonu 150 W při stabilní
konfiguraci rezonátoru a nižšími výkony do 40 W, resp. do 80 W po nastavení rezonátoru pro
řezání, resp. vrtání. Rezonátory mají rozdílný zisk a parametr kvality svazku (BPP), kterému
odpovídají různé teoretické průměry laserového svazku v ohniskové rovině fokusační čočky
F = 100 mm a to maximálně Dfoc = 0,6 mm, 0,2 mm, resp. 0,4 mm. Pracovní stůl s funkční
plochou 500 mm x 500 mm je upevněn na lineárních posuvech XY, jejichž servomotory
zaručují opakovatelnost pohybu 0,05 mm (obr. 1 vlevo).

Obrázek 1: Laserový systém s pulsním Nd:YAG laserem a 2D pracovním stolem (vlevo), porovnání vrtů ve
slinuté dlaždici o tloušťce 8 mm pro odstup stop x = 0,32 mm a x = 0,16 mm při testování metody orýsování.

Cílem naší práce bylo optimalizovat proces dělení keramických materiálů o tloušťce do
8 mm. Jako experimentální vzorky byly vybrány oxidová keramika Al2O3, polykrystalický
křemík a slinutá dlaždice, rezonátor byl nastaven do konfigurace pro vrtání. V řadě dílčích
experimentů byla zjišťována závislost hloubky řezu na rychlosti, procentu překrytí laserových
stop a počtu přejezdů po vzorku v režimu řezání. Pro nekovové materiály se však ukázala
vhodnější metoda orýsování, kdy je v materiálu vytvořena řada izolovaných, téměř
kompletních otvorů (obr. 1 vpravo). Vlivem tepelného pnutí se mezi otvory vytvoří praskliny
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a vzorek lze snadno rozlomit podél osy vrtání, pokud je použit optimální odstup mezi
stopami. Závislost velikosti průměrů vstupních a výstupních otvorů na energii pulsu byla
prověřována pro rostoucí řadu hodnot čerpacího napětí U od 280 V do 370 V s krokem 10 V,
kterým odpovídají hodnoty energie v pulsu E od 2,09 J do 4,46 J při konstantní délce pulsu
tpuls = 0,8 ms a frekvenci f = 10 Hz. Časová prodleva t = 1 000 ms zajišťovala dávku 10
pulsů. Dávky pulsů byly opakovány šestkrát s cílem vytvořit kompletní otvory ve všech
druzích materiálu, což se nepodařilo pouze v polykrystalickém křemíku o tloušťce 7,5 mm.
Po rozlomení křemíkového vzorku byla zjištěna maximální hloubka slepého otvoru 5,65 mm
a sledována zřetelná závislost dosažené hloubky na rostoucí energii (obr. 2c). Na
mikroskopických snímcích lze pozorovat rozdíl ve velikosti průměru vstupního a výstupního
otvoru (obr. 2a, 2b), dokazující kuželovitost otvoru, která byla největší u vzorku oxidové
keramiky, kde navíc došlo k výskytu velkého množství taveniny po obvodu mnohdy
nepravidelného výstupního otvoru.

Obrázek 2: Vstupní otvor Din = 429 m, zvětšeno 120x (a) a výstupní otvor Dout = 224 m, zvětšeno 240x (b) ve
vzorku Al2O3 o tloušťce 8 mm zhotovený rezonátorem pro vrtání. Boční stěna lomu vzorku polykrystalického
křemíku o tloušťce 7,5 mm s řadou slepých otvorů s roztečí x = 1 mm a hloubkou h = 3,37 mm až 3,73 mm (c).

Pro vytvoření kruhových nebo pravoúhlých tvarů v ploše vzorku byla optimalizována metoda
trepanace, kdy překrytí laserových stop na vstupu bylo nastaveno na 60 %. To zajišťuje
překrytí výstupních otvorů alespoň 20 % a vytvoření souvislé linie. Uvedené postupy mohou
být použity na další druhy nekovových keramických materiálů a jsou využívány v laserové
laboratoři SLO pro úpravy funkčních dílů.
Poděkování
Tento článek vznikl za finanční podpory projektu „Funkční tenkovrstvé optické povrchy“,
identifikační kód TA04011156.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
Kompletní výčet činností Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů je uveden
na http://www.rcptm.com/cs/business/services/. Ve Společné laboratoři optiky v Olomouci
nabízíme například:






Laserové řezání tvarů z ocelí, hliníku, bronzu a mosazi do tloušťky plechu cca 1 mm
Měření výkonu a energie laserového svazku pomocí sond OPHIR pro pulsní NIR,
pulsní 525 nm a VIS max. 3 W
Analýza profilu kolimovaného laserového svazku pomocí sestavy SPIRICON
Laserová skenovací konfokální mikroskopie (LEXT)
Nanoindentační zkoušky
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SPECIÁLNÍ OPTICKÁ VLÁKNA A SENZORY V ÚPT AVČR
Michal Jelínek, Břetislav Mikel

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká
Republika. Tel.: +420 541 514 529, email: jelinmi@isibrno.cz.
Obor: vláknové svařování, optické vláknové senzory, senzor ionizujícího záření.
Optické vláknové senzory se uplatňují ve stále více průmyslových oblastech. Po obrovském
rozvoji optovláknových senzorů využívajících Braggovy mřížky se začínají stále více
prosazovat i senzory využívající Ramanův nebo Brillouinův rozptyl a také optovláknové
senzory s mikrostrukturními vlákny. Různé typy optovláknových senzorů se v současnosti
využívají v mnoha oblastech průmyslu od telekomunikačního, automobilového, leteckého,
ropného až po systémy v jaderných elektrárnách a jiných kritických infrastrukturách.
V posledních letech byl v rámci kooperativního výzkumu projektu VG20132015124 oddělení
Koherenční optiky ÚPT AV ČR v. v. i., společnosti NETWORK GROUP s. r. o. a ÚJV Řež,
a.s. vyvinut měřící systém pro optovláknové senzory s Braggovou mřížkou a sada těchto
senzorů pro měření délkové roztažnosti, teploty, vibrací [1] a tvarových změn. Tento systém
byl nainstalován v JE Temelín při srovnávacím měření. V současnosti se jedná o instalaci
systému pro kontrolu obou bloků JE. Náš systém jako jediný byl schopen měřit korektně za
všech testovaných podmínek [2], [3].

a)

b)

Obrázek 1: SM vlákno leptané v kyselině fluorovodíkové; a) doba leptání 60 min. b) doba leptání 65 min.

Další pokračování výzkumu optických vláknových senzorů v oddělení Koherenční optiky
ÚPT je směřováno k senzorům se speciálními optickými vlákny např. PM vlákny
a mikrostrukturními vlákny s pevným nebo dutým jádrem. Tyto senzory umožňují navíc měřit
koncentraci nebo čistotu kapalin a plynů.
Další část výzkumu je zaměřena na výzkum senzorů pro speciální aplikace zejména pro
jadernou energetiku. V první fázi jsme se zaměřili na vývoj senzorů pro měření ionizujícího
záření. Pro detekci ionizujícího záření využíváme scintilační materiály Gd2O2S:Tb a
Y2O2S:Tb. Tyto materiály převedou ionizující záření na fotony s vlnovou délkou v oblasti
viditelného záření [4]. Hlavním cílem je připravit senzor, který bude tvořen křemíkovým
optickým vláknem, s odolností vůči vysokým dávkám ionizujícího záření. Nevýhodou
scintilačních materiálů je jejich nízká účinnost převodu na viditelné záření a jejich následné
navázání do optického vlákna. Tvarováním optického vlákna – leptáním, zužováním, lze
účinnost navázání generovaného světla ze scintilačních materiálů zvýšit. Leptání optických
vláken provádíme kyselinou fluorovodíkovou, na obr. 1 se nachází fotografie vyleptaných
optických vláken s dobou leptání 60 a 65 min.
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a)

b)

c)

d)

Obrázek 2: Svařování a tvarování optických vláken; a) Svařené SM vlákno s mikrostrukturním vláknem HC19 1550. b)
Svařené SM vlákno s mikrostrukturním vláknem HC-532. c) Zúžené MM vlákno ze 125 µm na 25 µm. d) Svařené zúžené
MM vlákno se SM vláknem.

S vývojem nových typů senzorů s novými typy optických vláken souvisí i svařování a
tvarování optických vláken, viz obr. 2. Na pracovišti ÚPT používáme svařovací automat
Fujikura FSM 100P Fusion Splicer. V posledních letech se nám podařilo vyvinout několik
speciálních programů, které umožňují realizovat sváry mj. standardních SM vláken, SM
vláken s rozdílným průměrem a numerickou aperturou, PM vláken a SM vláken s PM vlákny
s útlumem spoje pod 0.6 dB [4]. Navrhli jsme také speciální programy pro spojování
mikrostrukturních vláken se SM vlákny. Podařilo se nám také realizovat technologii uzavírání
mikrostrukturních vláken plněných absorpčním plynem pro použití zejména při stabilizaci
frekvence laserů. V oblasti tvarování optických vláken jsme schopni vytvářet tapery na
optických vláknech od velmi krátkých (adiabatických) po dlouhé (max. 60 mm) současně
jsme schopni vytvářet na koncích optických vláken definované čočky.
[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]

DE ANDRES, A., at al.: "Highly Sensitive Extrinsic X-Ray Polymer Optical Fiber Sensors
Based on Fiber Tip Modification", IEEE Sensors Journal. 2017, 17(16), 5112-5117.

Poděkování
Výzkum v oblasti senzorů je podporován z projektů: Ministerstva vnitra ČR č.
VI20172020099, Grantové agentury České republiky č. GA15-18430S a Operačního
programu
Podnikání
a
inovace
pro
konkurenceschopnost
č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506. Publikace byla podpořena díky projektu FEKT-S-173934, Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické
obvody a senzoriku.
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EXPERIMENTÁLNÍ FLUORESCENČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO
DIELEKTROFORETICKÉ TŘÍDĚNÍ KAPÉNEK V
MIKROFLUIDNÍCH ČIPECH
Jan Ježek, Zdeněk Pilát, Filip Šmatlo, Pavel Zemánek

Mikrofotonika, Biofotonika a optofluidika, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147, Brno 612 64
Tel.: +420 541 514 524, E-mail: jezek@isibrno.cz, WWW: http://www.isibrno.cz/omitec/
Obor: Vláknová optika, laserové systémy, mikrofluidní čipy, mikrokapénky,
spektroskopie, dielektroforetické třídění
V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé
formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie.
Zároveň se v posledních sedmi letech začaly bouřlivě rozvíjet mikrofluidní techniky, které
využívají mikrofluidních kanálků, kterými protéká nosná kapalina, která unáší kapénky o
průměru od jednotek po desítky až stovky mikrometrů. Tyto kapénky, nemísitelné s nosnou
kapalinou, slouží jako kapalné mikrokontejnery, obsahující analyzovaný vzorek a nezbytné
reagencie. Pomocí speciálních mikrofluidních technik lze, např. fúzovat kapénky s různým
obsahem (řízené spouštění chemických reakcí), vysokou rychlostí měnit koncentrace
reaktantů v kapénce (koncentrační gradienty), třídit kapénky podle obsahu (vytváření nových
kmenů buněk), apod.
V našem příspěvku představujeme zařízení, které kombinuje vláknovou fluorescenční
spektroskopii s dielektroforetickým tříděním kapének v mikrofluidním čipu. Zařízení
umožňuje vysokou rychlostí (v řádu kHz) detekovat fluorescenční signál přicházející ze
zkoumané kapénky a následně na základě tohoto signálu dielektroforetickými silami změnit
výstupní kanálek do kterého bude kapénka směřována.
Zařízení využívá laserovou diodu na vlnové délce vhodné k excitaci fluorescence, sadu filtrů
pro excitační a emisní vlnovou délku, optiku pro fokusaci laserového záření do optického
vlákna a vysoce citlivou rychlou fotodiodu pro detekci fluorescence. Signál je vyhodnocen
počítačem a na základě nastavených parametrů fluorescence je kapénka dielektroforeticky
nasměrována do jednoho z výstupních kanálků.

Obrázek 1: Vlevo - Kompaktní systém pro vlnovou délku 532 nm. Laser je uprostřed,
nahoře je optické vlákno s kolimační čočkou, dole fotodioda s měřící kartou a mezi nimi
dichroidní zrcadlo. Vpravo – Kombinace záběru z CCD kamery na procházející kapénky
v čipu a časový průběh fluorescence kapénky zaznamenaný lavinovou diodou pro systém
s jedním optickým vláknem. Jasný modrý bod je svazek excitačního laseru.
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Detekční část sestavy (viz. Obr. 1) je složena z laseru o vlnové délce 532 nm (máme i variantu
pro vlnovou délku 450 nm), laser je odražen dichroidním zrcadlem odrážejícím vlnové délky
kratší než 532 nm a fokusován do multimodového optického vlákna s jádrem o průměru 50
µm. Toto vlákno slouží jako excitační a zároveň i pro sběr emisního záření. Emisní signál je
po průchodu filtrem zaostřen na fotodiodu s integrovaným zesilovačem (OPT101). Zesílený
elektrický signál je veden do A/D převodníku National Instruments a zpracován s využitím
LabView Signal Express. Na obrázku 1 vpravo je ukázka měření změny koncentrace barviva
v kapénce.

Obrázek 2: Vlevo – Ukázka třídění kapének s využitím Lift-off elektrod. V dolní části je pak
časový záznam detekce jednotlivých kapének, směr toku závisí na napětí na jednotlivých
elektrodách. Vpravo – Čip určený pro rychlé třídění kapének. Bez zapnutého elektrického
pole směřují kapénky do pravého kanálku. Vybrané kapénky se elektrickým impulsem vychýlí
a jsou nasměrovány do kanálku levého.
Toto zařízení jsme kombinovali s mikrofluidním čipem, který je v místě za detekčním
vláknem rozdělen do dvou kanálků, kolem kterých jsou umístěny elektrody. Tyto elektrody
byly vytvořeny buď litograficky metodou Lift-off nebo jsou tvořeny mikrofluidními kanálky
naplněnými elektrolytem nebo Woodovým kovem. Kapénky jsou tokem případně elektrickým
polem směřovány do jednoho odpadního kanálku. V okamžiku kdy detekujeme kapénku o
požadovaném rozsahu intenzity fluorescence, dojde k přepnutí elektrického pole tak, aby
kapénka byla nasměrována do druhého sběrného kanálku.
Toto zařízení bude sloužit ke screeningu enzymatických reakcí v kapénkách, k analýze a
třídění bakteriálních knihoven, např. pro selekci bakterie, která bude přeměňovat molekuly
TCP (1,2,3-trichloropropan) na glycerol pomocí enzymu dehalogenázy.
Poděkování: Autoři děkují za podporu GAČR (GA16-07965S) a MŠMT a EC (LO1212,
CZ.1.05/2.1.00/01.0017).
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
 Tvorba PDMS mikrofluidních systémů „soft litografií“
 Optická pinzeta a její využití
 Návrh a konstrukce mechanických komponent pro optické systémy
 Ramanovská mikrospektroskopie
 Fotopolymerace mikrostruktur
 Digitální mikrofluidika
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Ob
bor: Výzkum
m a vývoj optických
o
prrvků a senzo
orických sy
ystémů
Dyynamicky see rozvíjející společnost NETWORK GROUP,, s.r.o. působbí na trhu jiiž od roku
19995. Jednou z oblastí pů
ůsobení této společnostii je výzkum
mně-vývojovvá divize sp
peciální
vlááknové optikky.
V souččasné době společnost
s
ddisponuje pracovištěm pro výzkum
m, vývoj a výrobu
v
pokkročilých opptických vlááknových pprvků, které jsou využív
vány k senzzorickým úččelům
přeedevším do vyspělých průmyslový
p
ých aplikacíí. Stěžejní částí technollogického zázemí ve
spoolečnosti NE
ETWORK GROUP
G
je ppracoviště pro
p výrobu Braggovýchh vláknových mřížek
(FB
BG) a Fabryy-Perotovýcch rezonátorrů. Díky mo
ožnosti vlastní výroby ttěchto prvků
ů vyvíjíme
celou řadu sennzorů neelek
ktrických veeličin, jako je
j např. teplota, tlak, taah, vibrace, náklon aj.
Jeddním z portffolia nabízených produuktů speciáln
ní vláknovéé optiky je ssenzor pro měření
m
rozzložení teplooty.
Pro speecifické aplikace, napřííklad měřen
ní rozložení teploty v siilných stěnáách
bettonových koonstrukcí, jee třeba měřiit gradient teploty. To může
m
být reealizováno měřením
m
abssolutní teplooty v několiika nezávisllých bodech
h a následnéém vyhodnoocení vzájem
mných
rozzdílů. V takoovém případ
dě je však nnezbytné zarručit opakovatelné poddmínky-defiinovanou
pollohu jednotllivých měřicích míst, iddentické po
odmínky přeenosu tepla na jednotliv
vé měřicí
elementy, apod. Cílem náámi prováděěného výzku
umu a vývo
oje bylo naleezení řešeníí, kdy mohoou
býtt měřicí elem
menty umísstěny na jedn
dnom přívod
dním vlákněě a zpracováávány simulltánně.
Navržeen a zkonstrruován byl ssenzor pro měření
m
teplo
oty a gradieentu teploty se třemi
nezzávislými seenzory teplo
oty umístěnnými v jedno
om kompak
ktním pouzddře. Použití senzoru se
přeedpokládá v betonových
h konstrukccích kritický
ých infrastru
uktur s praccovní teplotou do 70 °C
C.
Výýsledná podooba senzoru
u je ukázánaa na Obr. 1.

Obr.
O 1 Realiizovaný sen
nzor gradien
ntu teploty.
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Pouužitím vyroobeného sen
nzoru pro m
měření gradientu teploty
y je možné m
měřit teplotty s přesnosstí
±0,,5 °C a rozlišením 0,1 °C.
° Senzor by kalibrov
ván ve vodn
ní lázni s přeesností nasttavení teploty
0,001 °C pro coo nejpřesnější teplotní kkalibraci.

Obr. 2 Průběhy jeednotlivých elementů gradientníhoo senzoru.
Vyrobeený funkčníí vzorek byll podroben testu umísttěním nad eelektrickou topnou
t
deskku
s nastavenou teplotou
t
Tseet. Měřeny byly hodno
oty Tcwl na měřicích eelementech gradientníhho
sennzoru. Z nam
měřených hodnot
h
ukázzaných na Obr. 2 je patrné,
p
že eelementy vzzdálenější od
o
zdrroje tepla see zahřívají méně
m
než ellementy blížže ke zdrojii, a docházíí tak ke změěně gradienntu
tepploty okolí senzoru
s
v záávislosti na teplotě.
Parrametry:





Přesnoost ± 0,5 °C,, rozlišení 00,1 °C.
Pracovvní teplota od
o - 40 °C ddo 70 °C.
Možnoost komplex
xního řešeníí s dodávkou
u vyhodnoccovací jednootky.
Vyhoddnocovací so
oftware uprravený na míru.
m

Daalší oblasti zájmu
z
s nabídkou spoolupráce:








Nabízííme spoluprráci při vývooji a výroběě senzorů zaaložených nna vláknovýcch mřížkáchh
a systéémy pro jejicch vyhodnoocování, kom
mpletní senzorické systtémy na mííru.
Nabízííme zakázko
ovou výrobuu FBG mřížžek.
Nabízííme spoluprráci ve vývooji aplikací využívající
v
FBG.
Nabízííme zakázko
ový vývoj F
FBG filtrů pro
p telekomu
unikační úččely.
Hledám
me obchodn
ního partnerra pro rozšířření produkttového porttfolia do zah
hraničí.
Hledám
me partnera pro implem
mentaci senzzorických systémů.

Pod
děkování:
Poppsané výzkuumné aktiviity jsou poddpořené gran
ntovým projjektem TH001011254.
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Peeter Barcíík, Zdeněk
k Kolka, A
Aleš Dobesch, Ota
akar Wilfe
fert, Viera
a Biolkováá
Vyysoké učení technické v Brně, FEK
KT, Ústav raadioelektron
niky
Tecchnická 12, 616 00 Brn
no, Telefon:: +420 5411
14 6554
E-m
mail: kolka@
@feec.vutbrr.cz
httpp://www.feeec.vutbr.cz//UREL
httpp://www.urrel.feec.vutb
br.cz/OptaB
Bro/
Ob
bor: Optickéé komunikaace, laserováá technika, vlnová optiika
Mootivací pro využití
v
optiické bezkabbelové komu
unikace (OB
BK) při přennosu inform
mace byly
výhhody OBK související se základním
ími vlastnosstmi laserov
vého záření. Laserový vysílač
v
je
schhopen generrovat svazek
k s divergenncí v řádech
h μrad. Optický svazek může obsah
hovat více
opttických kanálů, z nichžž některé můůže mít funk
kci majáku sloužícího k přesnému
u zamíření
laseerového vyssílače na op
ptický přijím
mač, aby sig
gnálové foto
ony byly do jádra přijím
macího
opttického vlákkna zaveden
ny s maximáální účinností.
Noová generacce vysokokaapacitních kkomunikačn
ních sítí nyn
ní směřuje k plné fotoniizaci, kdy
docchází k posttupnému od
dbourávání eelektro-optiické konverze signálu nna přenosov
vé trase. Při
tétoo koncepci lze
l s výhod
dou použít řaadu optovlááknových prrvků (zesiloovačů EDFA
A,
opttovláknovýcch filtrů, po
olarizátorů aapod.). Výzk
kumný tým na UREL FFEKT VUT
T v Brně
věnnuje vývoji plně fotonicckého systéému OBK, který
k
kroměě přenosu sttandardních datových
signálů může sloužit
s
k i přenosu
p
přessných optick
kých kmitočtů a doplniit tak stávajjící
frastrukturu..
vlááknovou infr
Op
ptický spoj vyvíjený na UREL FE
EKT VUT v Brně je ro
ozdělen na vvnitřní a vněější jednotkku.
Vnnitřní jednotka může bý
ýt provedenaa jako opticcky transparrentní nebo jjako E/O přřevodník prro
přippojení na kllasickou síťť (viz. Obr. 1). Vnější jednotka je určena
u
ke ggeneraci něk
kolika
opttických kanálů lišících se svými kvvalitativním
mi parametry
y i svým urččením (viz. Obr. 2).
Jedden kanál je tzv. signálo
ový (1550 nnm) je určen
n k přenosu vlastního ssignálu a osttatní kanályy
(8550 nm) jsou směrovací a zabezpečuují zaveden
ní signálových fotonů ddo jádra přijímacího
opttického vlákkna s maxim
mální účinnoostí. Vnější jednotka jee koncipovaaná jako optticky
trannsparentní. Obsahuje pouze
p
elektrroniku pro hrubé
h
a jemn
né směrováání. Vysílaný
ý a přijímanný
opttický signál je veden op
ptickými vláákny do vniitřní jednotk
ky.

Obr. 1 Expperimentáln
ní vnitřní jeddnotka

Obr. 2 Experimentální
E
vvnější jednotkaa s optikou
Casseegrain

V ssoučasné doobě probíh
hají experim
menty týkající se vývojee dvoustupňňového (hru
ubého a
jem
mného) směrrovacího op
ptického sysstému (Viz. Obr. 3). Prro příjem opptických svaazků byl
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zvoolen teleskoop Cassegrain – Schmiddt s průměreem hlavního
o zrcadla 1225 mm, kterrý se
vyzznačuje mennší sférickou vadou ve srovnání s cenově odp
povídajícím čočkovým objektivem
m
stejjné velikostti.
Proo hrubé sm
měrování se využívají fo
fotodiody ro
ozmístěné v obrazové ooblasti symeetricky kolem
m
opttické osy telleskopu. Úrrovně signállů v jednotlivých směro
ovacích kannálech se zp
pracovávají
v říídící jednotce spoje a použijí
p
se prro řízení sm
měru vysílan
ných svazkůů tak, aby ossa
signálového svvazku svíralla a optickoou osou teleskopu úhel menší než 6 µrad. K hrubému
sm
měrování slouuží platform
ma s krokovvými motork
ky.
K zzajištění opttimálního navázání siggnálových fo
otonů do přiijímacího opptického vlákna slouží
jem
mné směrovvání využív
vající směroovací optick
ké kanály (sv
vazek optickkých vláken
n na Obr. 4))
a zrrcadlo upevvněné na ME
EMS aktuáttoru. Čelo přijímacího
p
optického vvlákna je um
místěno
v oohnisku teleskopu. Relaativně malý průměr jád
dra klade extrémní nárooky na směrrování
přijjímače za podmínek atmosférické turbulence a otřesů up
pevňovacíchh konzol.

Obbr. 3 Testováání hrubého
o a jemnéhoo směrováníí
v labora
atoři

Obrr. 4 Svazek ooptických vláken
v
se
signá
álovým mulltimodovým vláknem
62,5//125 µm a s 200 µm HC
CS vlákny
urrčenými proo jemné směěrování

Poppsané výzkuumné aktiviity jsou poddpořené gra
antovým projektem TA
A ČR č. TH
H01011254 Sou
ubor prvků pro fotonicckou komun
nikaci.
z
s nabídkou spoolupráce:
Daalší oblasti zájmu






Simulaace a měřen
ní vlivu nesttacionární a nehomogen
nní turbulenntní atmosfééry na
optickýý svazek.
Řešeníí otázek difrrakce při přííjmu optick
kých svazků
ů.
Vývoj plně fotonické technollogie OBK.
Měření, klasifikov
vání a potlaččení vlivu atmosférické
a
é turbulencee na kvalitu
u přenosu
atmosfférickým op
ptickým kannálem.
Prakticcký vývoj op
ptických beezkabelovýcch spojů pro
o experimenntální účely.
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BIIONIKA
A A LASEROVÉ
É MIKRO
OSTRUKTURO
OVÁNÍ
Paavel Kožm
mín; Adam
m Čermák
k
HO
OFMEISTER
R s.r.o., výv
vojové odděělení
Daaimlerova 9,, 301 00 Plzzeň
kozzmin@hofm
meister.cz; vyvoj@hofm
v
meister.cz; www.hofm
w
eister.cz
úprava geom
Ob
bor: mikrostrukturován
ní povrchů, U
USP laser processing,
p
metrie řezn
ných nástrojůů
včeetně prototyypových vzo
orů
Obbor bionikyy se stal in
nspirací mn
mnoha vývo
ojových cellků o napoodobení růzzných prvkků
vysskytujících se v přírod
dě. Zvládnuutí správné duplikace příkladů z přírody a docílení těcch
nejbližších a nejvěrohodn
n
nějších geom
metrických tvarů spadáá mezi interrdisciplinárrní disciplínny,
meezi něž patřří i způsob
b modifikacce funkčních povrchů
ů mikrostruukturováním
m za pomooci
laseerového mikroobráběn
ní. Využití bionických
h povrchov
vých mikroostruktur (k
kůže žralokka,
lotoosový květ aj.) v různý
ých sektoreech průmysllu (strojíren
nství, mediccína, optika,, letectví, ajj.)
se sstávají čím dál více akttuálnější.
Takkto uměle připravené
p
povrchy
p
se vvyznačují např.
n
hydroffilními či hyydrofobnímii vlastnostm
mi,
nízzkým koeficcientem třen
ní, zvýšenouu biokompaatibilitou ap
pod. Jednouu z metod jeejich výrob je
proostřednictvím
m UKP laserů, které sse vyznačují vysokými energiemi v pulsu (v řádech MW
W)
a tuudíž umožňňují ablaci materiálů
m
vee velmi úzk
ké oblasti laaserového sspotu, což je podmínkoou
proo dosažení velmi jem
mných mikkrostruktur, jejichž veelikosti geoometrických
h detailů se
pohhybují v řáddech jednotek mikromeetrů až stov
vek nanomeetrů. Vzhleddem k velik
kostem těchhto
geoometrickýchh prvků u jednotlivýých mikrostruktur mů
ůže docházzet k určitým výrobním
lim
mitacím, kterré vyplývajíí z konfigurrace použitéého laserovéého systémuu.
V ppřípadě expperimentu, který byl proveden pomocí
p
pev
vnolátkovéhho pulsního
o laserovéhho
2
zdrroje s ultrakkrátkou délkou pulsu ~ 12 ps, zeleného
z
záření o 532 nm, M < 1,3, TEM
M00
a oopakovací frrekvenci 0,2
2 – 1 MHz, byly vyrobeeny tři typy
y mikrostrukktur (viz obrrázek 1).

Obrázek 1 Přehled vyro
obených vzorů mikrostruktur: a) lotosový květ,
k
b) kůže žžraloka, c) včellí plástev

V ppraxi již byyl potvrzen
n přínos těcchto vybran
ných druhů
ů mikrostruuktur, kde např. úpravva
povvrchu dle Obrázku
O
1c je používáána na úpraavy tenkých
h vrstev, jeejichž tlouššťky dosahuují
v řáádech jednootek mikrom
metrů. Výslledkem tako
ového úprav
vy je markaantní navýšeení životnossti
řezzného nástrroje následk
kem odlehččení styčnéé plochy mezi
m
třískouu a nástroj
ojem; lepšíhho
chllazení a mazzání procesn
ní kapalinouu.
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Obrázeek 2 Opotřebeený tvarový břiit s mikrostruk
kturou na čele VBD

Velikost a dettaily této mikrostruktu
m
ury jsou v tomto
t
přípaadě omezenna možnostm
mi fokusační
opttiky a vhoddnou volbou procesnícch paramettrů laserovéého zdroje, kde jsou použity
p
maalé
eneergie laserovvého svazku
u v řádech ddesetin až jednotek µJ.. Vyrobitelnnost některý
ých tvarů (vviz
Obbrázek 1b) je vzhledem ke strikktním rozm
měrům (viz Obrázek 33) náročná,, v některýcch
příppadech s ohledem
o
na
n použitouu konfigurraci danéh
ho laserovéého systém
mu dokoncce
nerrealizovatelnná.

Obrázek 3 R
Rozměry průřřezu u vzoru žrraločí kůže

Výýroba taktoo jemných mikrostrukktur, ve kterých
k
se nacházejí velikosti jednotlivýcch
geoometrickýchh prvků v řadech stoovek nanom
metrů, vyžaadují novoou koncepcci laserovéhho
sysstému, jenž bude zahrn
novat laseroový zdroj s ultrakrátko
ou délkou ppulsu v řádeech stovek fs
včeetně možnosstí variabiln
ní nastavenní charakterru laserovéého paprskuu pomocí optické
o
trattě.
Noový přístup umožní
u
vyttváření vyleepšených vlastností bio
onických m
mikrostruktu
ur, který budde
spoočívat ve vhhodné komb
binaci technnologie pov
vlakování a laserového mikroobráb
bění, čímž se
nappř. může zvvýšit otěruvzzdornost takkto nově vy
yvinutých po
ovrchovýchh mikrostruk
ktur odhadem
o 330% v porovvnání se sou
učasným staavem.

Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:





Vstupuujeme i do ostatních
o
obblastí průmy
yslu: elektro
oprůmysl, m
medicínská sféra
s
Mikrooobrábění po
omocí laseruu tvarově složitých ploch u různýcch druhů maateriálů
(odladěění laserovéého procesuu s ohledem na geometrrickou a tvaarovou přesn
nost
mikrooobrábění)
Měření mikroobro
obených enttit nebo mallých dílců (v
v řádech mm
m) s tvorbou metodikyy
ocení velmi malých dettailů (pod 1m
mm)
měřeníí a vyhodno
přípravva a realizacce řešení koonkrétní tech
hnologie naa míru
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VY
YUŽITÍÍ TERMO
OGRAF
FIE PŘI APLIKA
ACÍCH R&D
Daavid Kubooš, Václav
v Straka
“TM
MV SS“ spol. s r. o.
Stuudánková 3995
1499 00 Praha 4 – Újezd
+4220 272 942 720
davvid.kubos@
@tmvss.cz
ww
ww.tmvss.czz
Ob
bor: technikk specialistaa termografiie
Vědci, vývojááři a pracov
vníci výzkuumných cen
nter používají v součaasné době termografickké
sysstémy pro nalezení
n
řešení různýchh výzev, kteeré jsou osttatními prosstředky neřešitelné nebbo
proo nalezení správného
s
řešení velicee obtížné. Každodenní
K
m používánní infračerv
vené technikky
docchází ke zdokonalení
z
í výzkumnných výsled
dků a obro
ovské úspooře drahocenného čassu
pottřebného k různým
r
fázíím výzkumuu.
Un
niverzitní výýzkum, výzzkumná a vvývojová ceentra, akad
demie věd
Bioologický výzzkum
Terrmografie je velmi přesná, vyhoddnotitelná, bezkontakttní diagnosttická metod
da využívanná
proo vizualizaci a kvantifikaci poovrchových teplotních změn. Ap
Aplikace zaahrnují cévvní
vyššetřování, sttav tkání, po
osuzování ssvalového pnutí
p
nebo detekce
d
místt podkožnícch krvácení.
Stu
udie rychlýcch pohybů
Inffračervené vysokorych
hlostní zobbrazování díky mikro
osekundovýým expozičním časůům
dettektorů dookážou zasstavit zdánnlivý pohy
yb dynamické scényy a zach
hytit snímeek
mnnohonásobně převyšujjící rychlosst 10.000 snímků zaa sekundu.. Takovéto
o požadavkky
vypplývají z výýzkumných aplikací v oblastech balistiky,
b
su
upersonickýých projektilů, výbušniin,
proocesu spalovvání, laserů apod.
Inffračervená mikroskopiie
Terrmografickáá kamera v kombinaaci s mikro
oskopem see stává teeplotním zobrazovací
z
m
mikkroskopem se schopno
ostí přesnéhho teplotníh
ho měření objektů
o
velikkosti až 3µ
µm. Vývojoví
praacovníci vyuužívají term
mografický mikroskop pro bezkontaktní výzzkum teplottních projevvů
kom
mponentů a polovodičů
ů.
An
nalýza jevů širokých
š
tep
plotních rozzsahů
Měěření teplotyy plasmy vy
yžaduje dispponovat kam
merou umožňující tzv. rolující inttegrační čass a
dynnamické rozzšíření rozssahu v reálnném čase. Jde
J tedy o možnosti
m
zaachycení tep
plotních jevvů
od nízkých po extrémně vysoké
v
teplooty.
Tesstování maateriálů, ND
DT
Ún
navové zkou
ušky
TSA – Thermaal Stress An
nalyzing jsoou velice čaastými metodami při výýzkumu matteriálů, avšaak
posskytují limiitované infformace koomplexních struktur materiálů.
m
T
TSM – Th
hermal Stress
Maapping poskkytují zárov
veň tisíce innformací únavových
ú
měření,
m
dokkonce i na geometrickky
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složitých kom
mponentech. Ve srovnánní s tenzom
metry poskyttuje tento přřístup mnoh
hem rychlejjší
a uucelenější innformace.
Tesstování kom
mpozitů
Inffračervená NDT
N
může detekovat iinterní defek
kty vzorku díky externní excitaci a následném
mu
pozzorování tepplotních zm
měn na povvrchu. Jde o cenný násstroj pro deetekci dutin
n, delaminacce
nebbo obsahu vody
v
v komp
pozitním m
materiálu.
Měěření fotovooltaických panelů
p
Sollární panelyy mohou vykazovat
v
ddefekty ved
doucí k elek
ktrickému zkratu. Po zatížení FV
F
pannelu je možžné tyto deffekty lokalizzovat metod
dou Lock-in
n termograffie. Provedeena může být
Locck-in fotoluuminiscencee kamerami NIR – nearr-infrared.
Detekce praskklin
Locck-in term
mografie čásstí náchylnných k prassknutí se provádí
p
poořizováním termogram
mů
term
mokamerouu synchroniizovanou s frekvencí ultrasonické energie vvstupující do
d měřenéhho
objjektu (ultrazzvuková terrmografie). Tření na povrchů plocch prasklin vytváří tep
plo v místecch
jem
mných prassklin a zlom
menin, kterré je možn
né zobrazitt bez nutno
nosti aplikace barviv či
mplexních částí objekktů
pennetrantů. Taato forma NDT
N
umožňňuje inspek
kci rozlehlýcch nebo kom
bezz UV zářeníí.
Měěření mostů
ů
I zdde se využíívá NDT multisenzoro
m
ová metoda identifikujíící zhoršujíící se beton
nové oblasti a
nássledně vyppočítávající kvantitatiivní index
x, který určuje
u
stuppeň zhoršeení každéhho
rozzpětí/pruhu mostu. Taato metoda napomáhá lépe predik
kovat vývojj poškozování mostníhho
povvrchu a odhhadnout potřřeby a náklaady na opraavu.
Měěření elektroonických ko
omponentů
ů a DPS
Tesstování elekktronických
h komponenntů a DPS teermografick
kými kamerrami je běžn
nou metodoou
zobbrazování a identifikování anomáálií velikossti bodů až 3.5m. Dííky vysokéému rozlišení
vellikosti bodůů několika mikronů jee možné sn
nížit čas tesstování a zddokonalit design
d
během
vývvojového cyyklu produk
ktu.
ůmyslové R&D
R
Prů
Au
utomobilovýý průmysl
Auutomobilovýý průmysl jee rychle rosttoucí odvětví, kde je cíílem vyráběět účinnější,, bezpečnějšší,
spoolehlivější a vysocee výkonnéé automob
bily. Term
mografické systémy napomáhaají
zdookonalovat design air-b
bag systém
mů, zlepšovaat účinnosti vytápění a chlazení, kvantifikov
k
vat
tepplotní poměěry pneumaatik a brzdoových systéémů, provád
dět kontroluu kvality spojů a svárrů
apood.
Labboratorní teesty v prům
myslu
Klííčovým fakttorem úspěcchu je přináášet na trh nové
n
produk
kty co nejryychleji. Nejv
výhodnější je
vyuužívat termoografii v ran
nné fázi dessignového cyklu,
c
při veerifikaci tepplotních modelů, analýzze
únaavových zkooušek produ
uktu atd.
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NÁ
ÁVRH, VÝROB
V
BA A MĚ
ĚŘENÍ OPTOM
O
MECHAN
NICKÝC
CH
SO
OUSTAV
V PRO DUV
D
AP
PLIKAC
CE
Jakub Lelek
k
Meeopta – optikka, s.r.o., Oddělení
O
vývvoje měřicícch metod
Kab
abelíkova 1, Přerov, 750
0 02, Českáá republika
T: +
+420 581 243
2 410 | Jak
kub.Lelek@
@meopta.com
ww
ww.meopta..com | www
w.meoptasp
portsoptics.com | Faceebook

Ob
bor: Kontroola a justáž optomechan
o
nických sou
ustav
Firma Meopta – optika,
o
s.r.oo. se zabýváá sportovní, vojenskou i průmyslo
ovou optikoou.
Souučástí porttfolia firmy
y je komppletní návrh
h optomech
hanických soustav. Ten
T
zahrnuuje
vysspecifikovánní požadavk
ků zákazníkka, návrh op
ptického dessignu, návrhh mechanick
kého designnu
(vččetně FEM analýz) a výrobu jakk optických, tak mechanických ddílů. Samozzřejmostí jee i
vlaastní podporra kontroly a měření nnašich výrobků, ať už v jednotlivýých fázích vývoje, takk i
celku. S aplikaací laseru see pak setkáv
áváme právěě především
m při justážii a měření (jjedná se teddy
povvětšinou o nízké
n
výkon
ny při zobraazovacích ap
plikacích).
Vzhleddem k širokému zaměřeení firmy jee tak možnéé narazit naa široké spek
ktrum laserrů.
Ve VIS se jeddná zejmén
na o He-Nee lasery a pevnolátkov
p
vé lasery. SSilné laserov
vé zázemí je
j
zejména v DU
UV oblasti (193
(
nm – A
ArF excimeerový laser, 266 nm peevnolátkovéé lasery,…) a
Meeopta má i několik
n
ladittelných laseerů se spekttrem pokrýv
vající VIS a NIR.
V posleedních letecch se firmaa Meopta prosazuje i v oblastech trhu výrob
by a kontroly
inteegrovanýchh spojů (vý
ýroba mikroočipů, pam
mětí, inspekce waferů, aj.) a výrroby displej
ejů
(výýroba a konttrola FPD – flat panel ddisplays). Produkce
P
pro tuto oblasst se v součaasnosti podíílí
na třetině tržeeb firmy a má
m i nadálee vzestupnou
u tendenci pro budouccí zastoupen
ní v portfolliu
firm
my.
odukce jsouu kladeny extrémní
e
nároky na pře
řesnost a kv
valitu výrobby
V této oblasti pro
opttických a mechanickýc
m
ch dílů, stejnně tak ale i na montáž a finální proodukty. Tytto požadavkky
se pak přímo promítají i do extrém
mních nárok
ků na metrrologické zzázemí, kterré jsou často
neppostihnutelnné komerčn
ně dostupnnými zařízeeními. Ve většině ppřípadů totiiž postrádaají
dosstatečnou přesnost,
p
prracovní obllast vlnovýcch délek (ssahajících ddo DUV oblasti),
o
takk i
přizzpůsobitelnnost konkréttní soustavěě.
Jedním
m z příklaadů prodduktu
tohhoto typu je afokáln
ní soustavaa se
zvěětšením 2,44995x určen
ná pro vlnoovou
déllku 266 nm
m. Nastaveení probíháá při
měěření kriticckých parrametrů (R
RMS
průůchozí
vlnoplochy
y,
zklennutí)
v reeálném časee.
K tomuu je využžívána justtážní
lavvice, kteráá byla so
oučástí výývoje
skuupiny prodduktů, kam tato sousstava
spaadá. Lavice má modulární uspořáádání, které umožňuje snadnou m
modifikaci pro specifickký
proodukt. Spoleečný základ
d tvoří předeevším osvěttlovací jedn
notka, resp. laserový zd
droj o vlnovvé
déllce 266 nm (byly použiity kontinuáální a pulsníí lasery od firmy
f
CryLaaS GmbH).
Základdem měřicícch modulů je senzor vlnoplochy
y Shack-Haartmannova typu. Firm
ma
Meeopta má dlouhodobé
d
zkušenostii s tímto ty
ypem senzo
oru. V rám
mci grantového projekktu
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Cenntrum digiitální optik
ky (TE010220229) vyv
víjí ve spolupráci s Univerzitou Palackéhho
vO
Olomouci vllastní Shack
k-Hartmannnovy senzorry s ohledem
m na danouu aplikaci (v
volba kamerry
a mikročočekk podle požadovanéh
p
ho dynam
mického rozzsahu, citllivosti,…), stejně jakko
soffistikovaný software pro
p jejich použití. Ten zahrnuje vlastní vvyvinuté allgoritmy prro
vyhhodnocení aberací vln
noplochy a standartní zpracován
ní dat včetnně častých specifickýcch
moodifikací, poodstatných pro
p danou aaplikaci.

V rámcci vývojov
vých aktiviit a spolup
práce s věd
deckými innstitucemi (Meopta již
dloouhodobě sppolupracujee jak s českkými institu
ucemi, např. univerzitaami, tak i zahraničním
z
mi)
proostřednictvím
m dotovaný
ých projektůů dále praccujeme na vývoji
v
zařízzení umožň
ňujícího měřřit
pnuutí jak v cellkové sousttavě, tak i j ednotlivých
h podsestav
vách. Aktuál
álně diskutuj
ujeme někollik
moožných desiignů. Cílem
m je mimo jiné zařízeení, které bude snadnoo přizpůsob
bitelné cílovvé
apllikaci.
V rámcci vývoje tohoto
t
prodduktu jsme se tak po
otkávali s prroblémy jaak výrobním
mi
(doosažitelné přřesnosti výrrobních poloožek – napřř. nerezové díly v přesnnostech 0,00
01 mm), takk i
konntrolními.

Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:




Kvalitaativní měřen
ní optickýchh a optomecchanických soustav (innterferometrrie, senzory
vlnoploochy, MTF,, PSF,…)
Vývoj optomechanických souustav včetněě designu, výroby
v
a kon
ontroly
Detekcce a měření pnutí
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AD
DAPTÍV
VNE RIA
ADENIE
E: OD FY
YZIKY K CHÉM
MII
Du
ušan Loreenc1,2, Mo
onika Jeriigová1,2, Monika
M
Sttupavská3 , Robert J. Levis4,
aD
Dušan Veelič1,2
1

Innternational Laser Centrre, Bratislavva, www.ilcc.sk, lorenc@
@ilc.sk, Sloovakia
Deepartment of
o Physical and
a Theorettical Chemiistry, Comenius Univerrsity, Bratisslava,
Sloovakia
3
Deepartment of
o Physical Electronics,
E
, Faculty off Science, Masaryk
M
Uniiversity, Brn
no, Czech
Reppublic
4
Deepartment of
o Chemistry
y, CAPR, T
Temple Univ
versity, Philadelphia, PPA 19122, USA
U
2

Ob
bor: Laserovvá postionizzácia, adapttívne riaden
nie, nelineárrna optika
Meetódy adaptíívneho riad
denia v súčinnnosti s evo
olučnými/geenetickými algoritmam
mi nachádzaj
ajú
upllatnenie v problémoch
p
h s vysokouu mierou komplexnos
k
sti kde je ťažké nájssť adekvátnne
fyzzikálne respp. matematiické modelyy alebo by
y bolo riešeenie problém
mu nad rám
mec súčasnnej
výppočtovej kaapacity. V predkladanej
p
j práci sme sa zameralli na dva koonkréne prík
klady, kde sa
adaaptívne riaddenie ukazzuje byť aatraktívnym
m prostriedk
kom: generrácia superrkontinua vo
v
fotoonických mikroštruktú
m
úrnych vlákknach (PCF
F) a optimallizácia anallýzy v procese laserovvej
posstionizácie.

V pprípade PCF
F sme ukázaali optimali záciu široko
ospektrálnejj emisie dissperzívnych
h vĺn v oblassti
5000 až 700 nm
m ako aj opttimalizáciu amplitúdy solitónu v Stokesovej
S
oblasti na vlnovej
v
dĺžkke
9355 nm.

Obrr. 1 Spektrum superkontinua pred (sivá) a po optimalizzácii (čierna) v oblasti 500 nnm – 700 nm (a)
a zoodpovedajúca krivka optimaalizácie (b).
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V pprípade adaaptívneho riadenia laaserovej po
ostionizácie sme sa zzamerali na
n selektívnne
zossilnenie špecifických frragmentov, príp. materrského iónu v hmotnosttných spektrách.

r
laseroovej postionizácie (a) a hmo
otnosté spektrá
rá tryptofánu pred
p
(modrá)
Obrr. 2 Zostava prre adaptívne riadenie
a poo optimalizáciii (b).

1. D. Lorrenc et. al., Opt.
O Comm
m. 276, 288 (2007).
2. D. Lorrenc et. al., Sci.
S Rep. 7,, 5953 (2017
7).
Poď
ďakovaniee
Tennto výskum
m bol spolufiinancovanýý Grantovou
u agentúrou APVV SR,, projekt AP
PVV-1502001.
Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:




Nelineeárna optika
Generáácia THz žiaarenia
Hmotnnostná spekttrometria seekundárnych
h iónov
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DETERMINISTICKY APERIODICKÉ OBRAZOVÉ ZAŘÍZENÍ
Miroslav Horáček, Petr Meluzín, Stanislav Krátký, Alexandr Knápek,
Filip Mika, Jana Chlumská, Milan Matějka, Stanislav Král, Ondřej Brunn,
Dagmar Giričová, Jaroslav Kopal, Pavla Schieblová, Vladimír Kolařík
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ÚPT) — Královopolská 147, Brno
+420 541 514 400, vladimir.kolarik@isibrno.cz, www.isibrno.cz, ebl.isibrno.cz
Obor: elektronová litografie, difrakční opticky variabilní obrazové zařízení (DOVID)
Příspěvek se týká analýzy, návrhu a přípravy difrakčního opticky variabilního obrazového
zařízení tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických prvků. Teoretický
základ je doplněn numerickou analýzou a prezentací realizované matrice a jejích replik.
Skupina elektronové litografie (EBL) na Ústavu přístrojové techniky se zabývá metodikou
vytváření planárních mikro a nano struktur na křemíkových nebo skleněných podložkách.
V rámci konference Laser jsme v posledních letech prezentovali výsledky související
s laserovou technikou, zejména v těchto oblastech: počítačem generované hologramy [1],
fázové masky vyrobené elektronovou litografií a iontovým leptáním pro přípravu vláken
s Braggovými mřížkami [2], amplitudově fázová fotošablona pro formování vortexových
svazků [3] a fylotaktické uspořádání difrakčních struktur [4]. Posledně jmenovaným
fylotaktickým (deterministicky aperiodickým) uspořádáním využívajícím Vogelova modelu
[5] jsme se zabývali detailněji [6–8] a rovněž jsme navrhli rozmanité způsoby konstrukce
variabilního obrazu nad souborem trojrozměrných optických elementů uspořádaných podél
jednorozměrné spirály promítnuté do dvourozměrné roviny planární reliéfní struktury [9–11].
Základní planární uspořádání lze charakterizovat equiangulárním rozmístěním jader
(difrakčních elementů) podél cyklotronové spirály. Na plošně blízké elementy lze pohlížet
jako na uzly deterministicky aperiodické triangulární sítě s lokálními charakteristickými
trojúhelníky, jejichž strany Dx a výšky Lx jsou svázány s metrikou daného uspořádání c0
pomocí vztahu Dx  Lx =   c02. Pro konstrukci zařízení a návrh požadovaného vyobrazení je
nutné vyšetření vlastností charakteristických trojúhelníků zmíněné sítě, zejména lokálních
vzdáleností mezi jádry sítě D a výšek těchto trojúhelníků L (Obr. 1), a dále pak azimutálního
otočení trojúhelníků v rovině planárního zařízení. Realizace planární reliéfní struktury byla
provedena litografickými technikami s využitím zápisu elektronovým svazkem (EBL).
Výsledná matrice byla zkontrolována standardními postupy i pomocí rastrovací elektronové
mikroskopie (SEM). Variabilitu obrazu — s grafickým motivem navrženým u příležitosti
60. výročí založení ÚPT — výsledného vylisovaného zařízení demonstruje Obr. 2.
Další oblasti zájmu [12]:
 kalibrační vzorky a metrická měřítka pro kontrolu metriky mikroskopů; standardy
testů rozlišení pro optickou mikroskopii.
 planární mikro a nano struktury na nitridových membránách; realizace mikro štěrbin
a tvarovaných clon;
 difrakční opticky variabilní obrazová zařízení; tvarování laserového svazku —
počítačem generované hologramy; mikrofluidní systémy; mikrosnímače připravené
přímou elektronovou litografií;
 difrakční fresnelovská optika; planární optické mikrostruktury pro fokusaci světla;
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fotošablony pro optickou a UV litografii; fotošablony pro přípravu vláken
s Braggovými mřížkami; kombinované amplitudově fázové masky; speciální
a dedikované fotošablony;

Obr.1 Vzdálenosti jader D (červené přerušované čáry)
a výšky specifických trojúhelníků L (modré plné čáry)
podél vybraných odvozených spirál (s převzorkováním
34; 55; 89; 144; 233; 377; 610; 987 a 1597) v závislosti
na pořadí jádra v modelu.

Obr. 2 Pamětní holografická
samolepicí etiketa — čtyři pohledy
při různém směru nasvícení vzorku
a odlišném charakteru použitého
světelného zdroje.

Reference:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]
[11]
[12]

V. Kolařík, M. Matějka. Počítačem 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 přípravu vláken s
Braggovými mřížkami. Sborník konference LASER54,
2014, str. 31–32, ISBN 978–80–87441–13–8.
S. Krátký a kol. Amplitudově fázová vortexová maska. Sborník konference LASER55, 2015, str. 32–33, ISBN 978–
80–87441–16–9.
V. Kolařík a kol. Laser a fylotaxe. Sborník konference LASER56, 2016, str. 35–36,
ISBN 978–80–87441–19–0.
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.
P. Meluzín et al. Structural Colors of Self–Similar Nano Patterns. NANOCON 2016: 8th Int'l Conference Proc's,
2017, pp. 703–708. ISBN 978–80–87294–71–0.
M. Horáček et al. Phyllotactic Model Linking Nano and Macro World. NANOCON 2016: 8th Int'l Conference
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M. Horáček et al. Phyllotactic Arrangements of Optical Elements. Proceedings of SPIE. In: Holography: Advances
and Modern Trends V. (Proc's of SPIE 10233).
M. Horáček a kol. Difrakční opticky variabilní obrazové zařízení. Užitný vzor 30627.
M. Horáček, V. Kolařík. Opticky variabilní obrazové zařízení a způsob jeho přípravy.
Patent 306956.
http://www.isibrno.cz/elektronova–litografie, [cit. 2017–10–17].

Poděkování:

Částečná finanční podpora zejména ze zdrojů:
AV21 VP Diagnostické metody a techniky;
projekt ALISI – MŠMT (LO1212)
spolu s ES (č. CZ.1.05/2.1.00/01.0017);
projekt AMISPEC – TAČR (TE01020233);
projekt GAMA TAČR (TG03010046);
projekt TRIO MPO (FV10618);
institucionální podpora (RVO:68081731).
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NO
OVINKY
Y ZE SV
VĚTA SP
PECTRA
A-PHYS
SICS
Maartin Mosser
MIIT s.r.o.
Kláánova 56, 147 00 Prahaa 4
Tell. : 241 712 548, moserr@mit-laserr.cz , www.mit-laser.czz
Ob
bor: lasery, fotonika a jemná
j
mechhanika
Spoolečnost Sppectra-Physiics uvedla nnedávno na trh
t již třetí generaci
g
širroce laditeln
ných
fem
mtosekundových laserů
ů pro multifo
fotonové zob
brazování.
Noový laser InS
Sight X3 po
oskytuje o 550% vyšší výkon
v
pro hluboké
h
zobrrazování živ
vých tkání
nežž předcházej
ející laser In
nSight DS+. Laserový systém
s
vydáává ultrakráátké 100 fs pulsy
p
o
vyssokém výkoonu v širokéém rozsahu ladění 700 – 1300 nm pro jasnějšíí excitaci flu
uorescence a
hluubší „in vivoo“ zobrazov
vání. Druhý , neladitelný
ý, infračerv
vený paprsekk vydává
synnchronizovaané ultrakrátké pulsy prro pokročiléé zobrazovaací metody jjako SHG, THG,
T
CA
ARS, SRS, apod.
a
Laser InSight X33 je ideálním
m zdrojem laaserového zzáření pro hluboké
h
zobbrazování žiivých tkání v neurologgii, optogeneetice, buněččné biologii a dalších biologickýchh
apllikacích.
Díkky mimořáddnému výko
onu nabízí nnový laser In
nSight X3 zobrazování
z
í živých tkáání ve
výrrazně většícch hloubkách. Ultrarychhlý laser InS
Sight X3 lze vedle mulltifotonové mikroskopiie
pouužít i pro čaasově rozlišeenou fotoluuminiscenci,, nelineární spektroskop
opii, THz zo
obrazování či
č
meetrologii pollovodičů.

X
Lasser InSight X3

Zobrazeníí hlavy rybkyy se zřetelným
mi očními
axony vedoucími k mozzku
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PO
OKROČ
ČILÉ ME
ETODY LASER
ROVÉHO
O SVAŘ
ŘOVÁNÍÍ
Lib
bor Mrňaa, Petr Ho
orník, Haana Šebesttová
Ústtav přístrojoové techniky
y AV ČR vv.v.i
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno – K
Královo Polee
mrnna@isibrnoo.cz, 731 462 192.
Ob
bor: laserovvé svařováníí, laserové řřezání
Pok
kročilé mettody lasero
ového svařoování
V ssoučasné doobě existují nové mettody lasero
ového svařo
ování, kteréé dále zlepšují základdní
meetodu. V prvvní řadě jdee o laserovéé svařováníí využívajíccí skenovacíí techniky. Základem je
j
laseerová hlavaa obsahující systém dvoou vychylov
vacích zrcadel řízenýchh počítačem
m doplněnýcch
speeciální optikkou. Díky tomu
t
lze laaserovým paprskem
p
veelice rychlee přebíhat v dané plošše.
Svaařování s toouto hlavou se nazývá skenerové svařování.
s
V provedenných experim
mentech byyla
dem
monstrovánna jednak významná
v
ččasová úspo
ora při vyu
užití této m
metody opro
oti svařováání
běžžnou svařovvací hlavou vedenou roobotem, alee také jistá omezení daaná výstupn
ní optiku s FF
theeta objektiveem.
Druuhou metodou, opět využívajícíí vychylováání laserov
vého svazkuu zrcadly je svařováání
s roozmítaným svazkem. U této mettody doch
hází kromě posuvné ry
rychlosti k mikropohyb
m
bu
laseerového svvazku podéll svařovanéé trajektoriee. Řízením parametrůů mikropohy
ybu můžem
me
měěnit jak šířkku závaru, tak i mikrosstrukturu sv
varu, jak je opět předvvedeno v rámci několikka
expperimentů.

Zábběr ze skenerrového svařo
ování sítě kruuhů (dlouhý expoziční
e
čass)
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Daalší pokročillou metodou
u, rozvíjenoou na ÚPT, je
j hybridní svařování L
Laser-TIG, kdy
oblloukový výbboj může sloužit jako zzdroj tepla pro
p předehřeev nebo dohhřev materiálu.
Svaarovou lázeeň tvoří laserový svazekk. Této meto
ody se dá vy
yužít pro svvařování
vyssokopevnosstních jemno
ozrnných occelí, kde příídavné teplo
o ovlivňuje mikrostrukturu svaru a
teppelně ovlivnněnou oblastt a následněě zlepšuje mechanické
m
vlastnosti
v
svvarového sp
poje.
Předehhřev

Dohřevv

Zařřízení pro hybridní
h
sva
ařování Laseer - TIG

z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
 Smluvnní výzkum v oblasti lasserového sv
vařování a dělení
d
materriálů
 Měření spektrální absorpce (vvrstvy pro solární
s
absorbéry)
 Využittí adaptivníh
ho zrcadla v laserových
h technolog
giích
 Diagnoostika lasero
ového svařoovacího procesu
děkování:
Pod
Příspěvek vznikl za přispění Strategie AV21: Světlo
ve službách společnosti a díky podpoře MŠMT
(projekt LO1212).
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VLIV DVOJLOMU V MATERIÁLU VLNOMĚRU NA MĚŘENÍ
VLNOVÉ DÉLKY
Marek Peca
Eltvor
Tábor, Česká republika
Email: mp@eltvor.cz
Obor: vlnová délka, měření vlnové délky, dvojlom
Pracuji na konstrukci vlnoměru, určeného pro absolutní měření vlnové délky (VIS–NIR).
Cílem oproti existujícím je levnější, méně objemný, snáze integrovatelné řešení. Vlnoměr je
založen na interferometru s dráhovým rozdílem v refrakčním skleněném mediu (~ typ
Fizeau). Během 3 dny trvající charakterizace byla naměřena stabilita měřené vlnové délky
±1.5×10-7, s dnem Allanova rozptylu σy=7×10-10 při době integrace 10 s. Následně jsem
zjistil, že změna polarizace světla, vstupujícího do vlnoměru jednovidovým vláknem, působí
podstatné odchylky v měřené vlnové délce – odchylky působené polarizací nabývaly hodnot
~ 2...3×10-6.
Optický návrh vlnoměru měl být na polarizaci necitlivý (úhly odrazu a dopadu, materiál).
Dráhový rozdíl určuje čisté amorfní křemenné sklo (fused silica), s deklarovanou hodnotou
dvojlomu <5×10-7. Vlnoměr neobsahuje jiné prvky ani tenké vrstvy, které by mohly
polarizační odchylky působit, usoudil jsem tedy, že výkyv poměrné chyby měření (špičkašpička) je roven dvojlomu použitého dílu z křemenného skla.
Je zjevné, že dvojlom působí chybu vůči ostatním nejistotám převažující. Řešením by bylo
omezit polarizaci vstupního světla (polarizér a PM vlákno). Pro uživatele by ovšem bylo
pohodlnější, kdyby vlnoměr nebyl na polarizaci citlivý (náhodná polarizace a SM vlákno).
Proto jsme se rozhodli dvojlom systematicky měřit a zkusit potlačit.
Pro účely opakovatelného měření dvojlomu vlnoměru jsem do optické cesty vstupního laseru
zařadil kaskádu z půlvlnné a čtvrtvlnné destičky, každou nezávisle otočnou okolo optické osy
pomocí krokových motorů. Dva úhly natočení destiček určují dva stupně volnosti polarizace
(sklon vektoru E a fázové zpoždění E/H). Prohledáním dvourozměrného prostoru polarizace
je možné určit špičkové odchylky v měření vlnové délky a tedy hodnotu dvojlomu.
Dvojlom byl naměřen pro 11 polotovarů z křemenného skla ve vlnoměru vlastní konstrukce,
vykazujících hodnoty: 2.1×10-6 až 3.3×10-6, medián 2.7×10-6 (př. Obr. a, c). Pro srovnání bylo
totéž měření provedeno pro komerční vlnoměr HighFinesse WS-6/200, který vykázal
podstatně lepší hodnotu 4.8×10-8 (Obr. e).
Dle literatury by mělo být možné správným žíháním skla snížit dvojlom na hodnoty <2×10-7.
Podrobili jsme 3 ze vzorků žíhání v peci, sestupným gradientem, který měl projít teplotou
skelného přechodu. Vinou špatných podpěr v peci došlo k deformaci skel a při následné
montáži vzorky praskaly. I tak se podařilo vzorky částečně změřit: dvojlom se podařilo snížit
z 4.0×10-6 na 1.3×10-6 a z 3.3×10-6 na 1.1×10-6 (Obr. a-b, c-d), tedy zhruba na 1/3.
Následně jsme provedli na dalších 3 vzorcích žíhání v jiném typu pece a s lepšími podpěrami.
Vyžíhaná skla již nebyla deformována, ale bohužel nedošlo k dostatečně zajímavému snížení
dvojlomu, snad jen u 1 vzorku se dá hovořit o snížení na polovinu (3.2×10-6 na 1.7×10-6).
Závěr
 přesnost vlnoměru vlastní konstrukce (σy=7×10-10, 3 dny: ±1.5×10-7) je omezena
citlivostí na polarizaci vstupního světla (jednotky ppm);
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prvním pokusným žíháním křemenného skla v peci jsme dosáhli snížení dvojlomu v
našem vlnoměru na 1/3;
komerční vlnoměr WS-6/200 vykazuje 20× lepší hodnotu (4.8×10-8);
další žíhání nepřineslo žádaná zlepšení.

Otázky: Podaří se lepším žíháním potlačit dvojlom až na úroveň konkurenčního řešení
(teplotní rozsah, spád)?
Je dvojlom jiných špičkových vlnoměrů dostatečně nízký pro deklarovanou přesnost (WS8/2: má deklarovanou 0.5×10-8, nebo ~~4.8×10-8)?

Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
Nabízím / zkušenosti z dřívějších realizací:
 pozemní a družicový dvoucestný přenos času a frekvence (2014 prohlášeno v ITOC za
nejkvalitnější mezikontinentální srovnání času)
 syntéza přesných a spektrálně čistých VHF a mikrovlnných signálů, měření fáze a
frekvence
 jednofotonové detektory (QE~80%, jitter~50ps RMS), včetně digitálního měření času
 jednofotonový lidar, koherentní lidar (zkoušeno 1.3km)
 FPGA instrumentace, zvláště v oboru zpracování frekvence a času, extrémně rychlé
DSP, SDR, zřetězené výpočty
 termostat do 150°C (50 μK @f_s=2 Hz)
Poptávám / uvítám spolupráci:
 referenční měření optickým hřebenem
 možnost vyzkoušet klasické i nové způsoby f–2f optického hřebenu
 srovnání optických i jiných velmi přesných (<<H-maser) atomových hodin na větší
vzdálenosti – nabízím techniku přenosu, ale nemám vhodné hodiny
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Toomáš Pikáálek1*, Jak
kub Holzeer2, Hecto
or Andress Tinoco3,
Zd
děnek Bucchta1, Jossef Lazar1 , Alice Ch
hlupová2, Luboš N
Náhlík2,
Jaroslav Soobota1, To
omáš Fořtt1 a Tomá
áš Kruml2
1
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Ob
bor: interferrometrie, ten
nké vrstvy
Meechanické vlastnosti
v
tenkých
t
vrrstev se mohou
m
výraazně lišit od běžnýcch materiállů.
Příkladem meetody pro jejich
j
měřeení je napřííklad nanoiindentace zzaložená naa zatlačováání
minniaturního hrotu
h
do maateriálu. Jinnou metodou je tzv. bu
ulge test, kte
terý je založžen na určení
meechanickýchh vlastností (obvykle Y
Youngova modulu a reziduálníhho napětí) samonosnýc
s
ch
tennkých vrstevv (membrán
n) z jejich ddeformace při
p aplikováání diferenčnního tlaku z jedné jejicch
straany. Pro měření
m
tvaru membrán během tohoto bulge testu
t
byl vyyvinut interrferometrickký
sysstém na obráázku 1.
Expperimentálnní sestava (obrázek 1) se skláádá z laserrového intterferometru
u s širokýým
kollimovaným svazkem, v jehož jeddné větvi jee měřený vzzorek a v ddruhé rovinn
né referenční
zrccadlo. Na výstupu
v
inteerferometruu je pak um
místěn fotografický obbjektiv, kteerý zobrazuuje
rovvinu vzorkuu na čip kam
mery, kde vzzniká interfeerogram odp
povídající tv
tvaru vzorku
u (snímky při
p
růzzných tlacícch jsou zob
brazeny naa obrázku 2).
2 Tlak, ktterým je m
membrána namáhána,
n
je
ovlládán pomoocí pístu upevněného
u
do injekčční pumpy kontrolovaané počítaččem, přičem
mž
akttuální hodnoota přetlaku
u je měřena pomocí dig
gitálního differenčního ttlakoměru.

Obr. 1 Schéma sestavy pro m
měření mech
hanických vlastností
v
tennkých mem
mbrán.
Měěření tvaru membrány
m
je
j na této seestavě možn
né provést dvěma
d
způssoby. Je-li tllak neměnnný,
je možné ke změně opttické dráhyy v referenční větvi interferomettru využít planparalellní
skleněnou deesku umísttěnou na otočném stolku,
s
a získat takk tvar vzo
orku pomoocí
inteerferometriee s řízenou
u změnou fááze. Touto metodou jee možné zísskat tvar neejen samotnné
meembrány, alee i jejího ok
kolí, jak je ppatrné na ob
brázku 3a. Metodu
M
je vvšak možné použít pouzze

Muultioborová konference
k
LASER 57, 8.. – 10. listopadu 2017, Zámecký
Z
hoteel Třešť

proo malé tlakyy, neboť při vyšších tlaacích je veliikost gradientu povrchuu v blízkostti středů straan
meembrány již tak velká, že svazek oodražený od povrchu v těchto míístech jde mimo
m
optickký
sysstém, jak jee patrné na obrázku obbrázek 3c, a není tak možné
m
spoleehlivě prov
vést navázáání
fázze, a určit tak průhy
yb středovéého bodu. Z toho dů
ůvodu je m
možné měřeení prováddět
i v inkrementáálním režim
mu interferoometru, kdy
y jsou zazznamenávánny interfereenční signáály
v jeednotlivýchh pixelech při měnícím se tlaku. Analýzou
A
fázze těchto siggnálů je pak
k možné urččit
závvislost změnny polohy každého
k
z bbodů memb
brány na tlaaku (příkladd pro středo
ový bod je na
n
obrrázku 3b) a po navázáání fází jednnotlivých in
nterferenčníích signálů při nulovém
m tlaku urččit
i tvvar celé mem
mbrány (pop
případě její střední části v případěě vysokých ttlaků).

O
Obr. 2 Sním
mky z kamerry na výstuppu interferom
metru při rů
ůzných tlacíích pro 500 nm tlustou
čtvvercovou membránu
m
o straně 2 mm
m s 1,8 μm tlustou vrsttvou hliníku
u.
Pom
mocí navržeené sestavy byly nejprvve měřeny vlastnosti
v
saamostatnýchh membrán, které budoou
v nnásledných experimen
ntech slouž it jako po
odklad pro měřené te
tenké vrstv
vy. Jedná se
o m
membrány od firmy Norcada
N
vyrrobené z niitridu křemiičitého na kkřemíkovýcch rámečcícch.
Tlooušťka čtveercových membrán
m
o sstraně délky
y 2 mm je v zde uveddeném případě 500 nm
m.
Z nnaměřenýchh výsledků byl určen Youngův modul
m
těchtto membrán
án 207 GPa a reziduállní
nappětí 163 MP
Pa, přičemžž tyto membbrány jsou až do maximálního zaatížení elastické. Na tyyto
meembrány byyla následněě nanesena 1,8 μm tlustá vrstva hliníku.
h
U nněj již bylaa pozorovánna
plaastická defoormace, jak je patrné z obrázku 3b
b, kde křivky při zvyššování a snižování tlakku
nejsou totožnéé.

O
Obr. 3 Čtvrttinový řez tvarem
t
celé membrány (čtvercová o straně 2 m
mm, tloušťk
ka 500 nm,
1,88 μm tlustá vrstva hlinííku) a jejíhoo okolí pro malé
m tlaky a poloha střředního bod
du membránny
pro libovvolný tlak při prvním ppoužití vrstv
vy, kdy pozo
orujeme plaastickou defformaci.
Pod
děkování: Autoři děěkují za ppodporu projektům
p
Akademie věd Česk
ké republikky
č. R
RVO:680811731, Min
nisterstva školství, mládeže a tělovýchoovy Českéé republikky
č. C
CZ.1.05/2.1.00/01.0017
7 a LO12122.
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FLUORESCENCE A POVRCHEM ZESÍLENÁ RAMANOVA
SPEKTROSKOPIE V MIKROFLUIDICE PRO
MONITOROVÁNÍ ENZYMATICKÝCH REAKCÍ
Zdeněk PILÁT1, Filip ŠMATLO1, Jan JEŽEK1, Stanislav KRÁTKÝ1, Pavel
ZEMÁNEK1
1

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147, Brno 612 64
Tel.: +420 541 514 524, E-mail: pilat@isibrno.cz, WWW: http://www.isibrno.cz/omitec/

Obor: Optofluidika, biofotonika
Realizovali jsme dva různé systémy detekce koncentrace molekul v mikrofluidních
systémech. První způsob využívá optická vlákna a detekuje intenzitu fluorescence, zatímco
druhá metoda spočívá v užití povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie (surface enhanced
Raman spectroscopy, SERS).
Detekce intenzity fluorescence
Systém vznikl v rámci zjednodušení měření fluorescence chemických a biologických vzorků
bez nutnosti využívat nepřenositelné mikroskopy a umožnění měření i mimo laboratoře na
jakémkoliv zařízení pouze připojením tohoto systému. Jedná se o přenosné zařízení určené
pro dvoukanálovou excitaci fluorescenčně obarvených objektů optickými vlákny a pro
dvoukanálové měření intenzity fluorescence z těchto objektů vyzařující. Zařízení umožňuje
měření fluorescenčních objektů excitovaných vlnovou délkou 532 nm a 445 nm a je
používáno při experimentech s detekcí a s tříděním buněk při enzymatických reakcích, viz
obrázky 1. a 2. Testovací měření bylo provedeno na mikrofluidním čipu upraveném pro tyto
experimenty, obr. 3. V čipu docházelo k míchání dvou kapalin, z nichž jedna byla
fluorescenčně aktivní. Byly vytvořeny mikrokapénky a intenzita jejich fluorescenčního
signálu byla následně měřena. Ukázka měření je na obr. 3.

Obrázek 1. Návrh zapojení vstupních portů čipu pro měření enzymatických reakcí a třídění
kapének. Tyto čipy jsou optimalizované pro sledování enzymatických reakcí probíhajících
v kapénkách a následné třídění kapének na základě intenzity fluorescence. Tyto reakce jsou
detekovány fluorescenčními sondami.
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Obrázek 2. Schéma systému: sestava se skládá ze dvou čerpacích laserů o vlnových délkách
532 nm a 445 nm, které jsou zavedeny každý zvlášť odrazem na dichroidních zrcadlech (DM)
a kolimátory (FC) do optických vláken. Vlákna slouží pro zavedení excitační vlnové délky do
mikrofluidního kanálku a k následnému sběru fluorescenčního signálu ze vzorku
vycházejícího. Fluorescence vycházející z vláken je detekována vysoce citlivými fotodiodami
(AD) umístěnými za filtry (F) blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diody
fokusováno kolimačními čočkami (L). Hodnoty intenzit jsou sbírány měřící kartou (NI card) a
vyhodnoceny počítačem.

Obrázek 3. Měření pomocí dvoukanálového fluorescenčního systému s optickými vlákny.
Vlevo: průběhy elektrického napětí na výstupu měřících kanálů. Vpravo: mikrofluidní
kanálky s přilehlými optickými vlákny. Šířka hlavního kanálku: 100 m.
Detekce SERS spekter
Systém pro detekci SERS spekter byl koncipován pro přímou detekci koncentrace
chlorovaných uhlovodíků (1,2,3-trichloropropan, TCP) v mikrofluidním čipu. TCP je
odbouráváno enzymem dehalogenázou, jejíž aktivitu lze tímto přístupem sledovat. Zařízení
pro testování koncentrační odpovědi tohoto sensoru je na obr 4. Sestává z dvou počítačem
řízených pump, které regulují koncentraci TCP v komoře se SERS substrátem. SERS substrát
byl použit nejprve komerční – Klarite 312 od firmy Renishaw, později byl vyvinut klon
v ÚPT, viz obr 5. vlevo. Výsledná SERS spektra jsou na obrázku 5. vpravo.
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Obrázek 4. Systém pro tvorbu gradientů koncentrace a detekci SERS spekter v mikrofluidní
komůrce.

Obrázek 5. Vlevo – Elektronmikroskopový obrázek SERS substrátu Au/Si vyrobeného na
ÚPT. Vpravo – SERS spektra získaná stupňovitými změnami koncentrace trichloropropanu
(TCP), osa x je Ramanův posuv v cm-1, na ose y jsou časově uspořádaná spektra. Intenzita
červené barvy je přímo úměrná intenzitě Ramanových pásů.
Shrnutí
Použili jsme dvě vzájemně se doplňující metody k detekci různých chemických látek
s důrazem na analýzu enzymatických reakcí. Obě metody nabízejí široké spektrum možností
citlivé detekce průběhu enzymatických reakcí v kapénkách i v kontinuálním proudu analytu.
Autoři děkují za podporu GAČR (GA16‐07965S) a MŠMT a EC (LO1212,
CZ.1.05/2.1.00/01.0017).
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
Ramanova spektroskopie
Mikrofluidika
Biofotonika
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Ústtav Fyziky Plazmatu
P
AV
A ČR, v. vv. i.,
Cenntrum TOPTEC, Za Slovankou 17782/3, 182 00
0 Praha 8, Česká repuublika
Tell: +420 487 953 915, pintr@ipp.ca
p
as.cz, www
w.toptec.eu
Ob
bor: Laserovvé zušlechťťování povrcchů
1. Úvod
Lasserové zušllechťování povrchu jee nová, velm
mi dynamiccky se rozvvíjející oblaast. Laserovvé
zuššlechťování je možné provádět nna širokém spektru maateriálů a tvvarů díky dramatickém
d
mu
nárrůstu výkonnu komerčněě dostupnýcch vláknový
ých polovod
dičově čerpaaných laserů
ů.
Proocesní opticcké hlavice slouží
s
k přeenosu a zforrmování laserového svaazku z laserrového zdrooje
(v ttomto přípaadě přímý diodový nebbo vláknový
ý laser) na zpracovávanný díl tak, ab
by parametrry
výsstupního svvazku vyhov
vovaly aktuuálně provád
děné operacci. Tou můžže být napřř. technologgie
laseerového kallení, svařov
vání a navařoování.
Spoolečnost LaaserTherm, spol. s r. o . se v polov
vině roku 2015
2
obrátilla na pracovníky Centtra
TO
OPTEC s žáádostí o anaalýzu param
metrů jednottlivých proccesních hlavv a o ověřeení vhodnossti
vollených přísttupů užitých při konsttrukci lasero
ových hlav.. Hlavním ccílem bylo identifikovvat
nejslabší článkky stávajícícch optomecchanických řešení pro to,
t aby mohhly být optim
malizoványy a
celková funkččnost hlavy zásadně vyylepšena. Pověření výv
vojoví praccovníci Cen
ntra TOPTE
EC
k
proovedli posouuzení funkččnosti hlav přímo v prrovozu a dáále posoudiili i zvolenéé přístupy ke
konnstrukci hlaav. Tato sp
polupráce vvyústila k podání spoleečného projjektu v pro
ogramu FV –
TR
RIO, které poodporuje Ministerstvo
M
průmyslu a obchodu.
2. Zaměření projektu
u
Proojekt je zaaměřen na návrh a realizaci nových
n
opttomechanicckých a ellektronickýcch
konnstrukcí lasserových hlaavic tak, abby taková konstrukce
k
umožnila
u
do
dosažení všeech žádanýcch
parrametrů. Dáále při náv
vrhu použijjeme reflex
xní, refraktivní tvary ploch a vn
nitřní stavbbu
takkovou, že buude možné dosáhnout
d
vvýrazně lepšších parameetrů v optickké i mechan
nické oblastti.
3. Hlavníí cíle projek
ktu
Hlaavním cílem
m projektu bude
b
navrhnnout a realizzovat novou
u optomechaanickou a ellektronickouu
konnstrukci laseerových hlaavic, které m
musí splnit následující
n
parametry:
p
 65% navýšení
n
výkonu přenáášeného do pracovní
p
ob
blasti (11kW
W vs 20 kW)),
 Sníženní hmotnostti hlavice pood 10 kg vů
ůči stávajícím
m 15 kg (zleepšení dynaamiky
dosahuu nosného robota),
r
 Zlepšeení servisov
vatelnosti hllavice. Možžnost výměn
ny komponeentů,
 U klíččových opticckých kompponent zlepšit jejich paarametry (hlladkost povrrchu,
odolnoosti vůči praacovnímu vvýkonu),
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ODSTRANĚNÍ 2π NEJEDNOZNAČNOSTI REKONSTRUKCE
FÁZE ŘEŠENÍM ROVNICE PRO TRANSPORT INTENZITY
ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE
Petr Pokorný*, Filip Šmejkal, Pavel Novák, Jiří Novák, Antonín Mikš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, *petr.pokorny@fsv.cvut.cz, aog.fsv.cvut.cz, +420 224 357 919
Obor: optická metrologie, interferometrie, šíření intenzity elektromagnetického pole
V optické metrologii velmi vysoké přesnosti je nejčastěji využívanou technologií měření fáze částečně
koherentního elektromagnetického pole interferometrie [1-3]. Princip této metody spočívá v záznamu
prostorového rozložení intenzity elektromagnetického pole (interferogramu) a jeho následného
aposteriorního vyhodnocení založeném na vhodném modelu. Jak je známo, obecně můžeme model
zaznamenané intenzity I (r ) a rekonstruované fáze  (r ) formulovat jako [1-3]
 Im[U (r )] 
2
 ,
(1)
I (r )  U (r ) ,  (r )  arctan
 Re[U (r )] 
kde U (r ) je komplexní amplituda vlnového pole a r značí polohu v rovině detektoru. Jak plyne z
použití funkce arctan, dostáváme výsledné hodnoty v intervalu −π až π. Pro další zpracování je tedy
třeba aplikovat na získaná data tzv. sešití (angl. unwrapping).
Existuje celá řada klasických postupů, které se pro odstranění výše zmíněné nespojitosti
(nejednoznačnosti) mohou použít [4-7]. Základními dvěma skupinami jsou tzv. algoritmy sledující
vhodně určenou cestu (z angl. path-following algorithms), ze kterých jmenujme např. Goldsteinův [5]
nebo Flynnův [6] algoritmus, a metody minimalizující předem definovanou normu, např. metoda
minima Lp normy [4] nebo metoda sdružených gradientů s předpodmíněním [7]. Kromě zmíněných
metod ovšem existuje celá řada dalších přístupů, které problém řeší. V posledních letech byly
prezentovány práce, kdy je pro odstranění 2π nejednoznačnosti použita teorie šíření intenzity
elektromagnetického pole [8,9]. Tato práce shrnuje využití právě tohoto přístupu.
Budeme-li předpokládat, že se pole šíří ve směru osy z a záznam interferogramu provádíme v rovině
( x, y ) , lze ukázat, že vztah mezi intenzitou pole I , změnou této intenzity se změnou souřadnice z
( I / z ) a vlnovým číslem k  2 π /  (  je vlnová délka) lze zapsat pomocí parciální diferenciální
rovnice [8,9]
I
   ( I   )  k ,
(2)
z
kde    ( / x,  / y ) odpovídá operátoru příčné prostorové změny. Vztah (2) představuje rovnici
pro transport intenzity elektromagnetického pole (TIE), předpokládáme-li nehomogenní optické
prostředí a paraxiální aproximaci s konstantním vlnovým číslem. Vyřešíme-li rovnici (2), dostáváme
přímo hodnoty fáze  bez 2π nejednoznačností.
Rovnice (2) naznačuje možný postup odstranění 2π nejednoznačnosti vyhodnocených interferogramů
podle vztahu (1). Označíme-li  w fázi s přítomnými nespojitostmi, poté první přiblížení komplexního
pole s konstantní amplitudou v rovině záznamu můžeme určit jako [8]
(3)
u0 ( x, y; 0)  exp[ i ( x, y )] .
Dále například použitím metody úhlového spektra rovinných vln [10] lze vypočítat pole v malých
vzdálenostech  z od roviny záznamu a určit numericky aproximaci derivace intenzity. Rekonstrukci
spojité fáze  následně provedeme dle vztahu [8]
k
 I ( x, y ) 
 2 
,
I ( x, y )
 z 
kde inverzní operátor  2 L funkce L vypočteme dle vztahu

 ( x , y ; 0)  

(4)
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 D( f x , f y )  FT[ L] 
 2 L  IFT
,
2
2 
 D( f x , f y )   
kde FT a IFT značí Fourierovu transformaci a její inverzi, ( f x , f y ) jsou prostorové frekvence,
D ( f x , f y )  4 π 2 ( f x2  f y2 ) a  2 je faktor zamezující dělení nulou. V práci [9] je prezentován přístup

výpočtu změny intenzity přímo z nespojité fáze  w . Princip použití rovnice pro transport intenzity je
ovšem stejný.
Na obr. 1 a obr. 2 jsou zobrazeny příklady rekonstrukce simulované fáze a reálného interferogramu
vyhodnoceného metodou Fourierovy transformace a představeného algoritmu.

Obr. 1 Rekonstrukce simulované fáze: a) fáze s nespojitostmi, b) rekonstrukce pomocí TIE, c) rozdíl
simulované a rekonstruované fáze

Obr. 2 Rekonstrukce reálného interferogramu: a) interferogram, b) rekonstruovaná fáze, c) srovnání
s vyhodnocením v komerčním softwaru MetroPro pro oblast 70 % od středu snímku
Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze č. SGS17/004/OHK1/1T/11 a
SGS16/126/OHK1/2T/11.
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Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
 studium a aplikace aktivních optických prvků (kapalinové čočky, fázové modulátory světla,
deformovatelná zrcadla)
 optická metrologie (interferometrie, SHS, chromatické senzory)
 matematické modelování v Matlabu, tvorba uživatelských aplikací
 návrh optických soustav
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LASEROVÝ STANDARD PRO METROLOGII DÉLKY A ČASU
Lenka Pravdová, Jan Hrabina, Martin Čížek a Ondřej Číp
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 61264 Brno, Česká republika
kontaktní email: lpravdova@isibrno.cz
Obor: Metrologie délky a času, laserové standardy, stabilizace optických kmitočtů
Předkládaná práce popisuje vývoj a dosažené parametry laserového standardu přesného
optického kmitočtu pracujícího v IR spektrálním pásmu (okolí 1540 nm). Úkolem bylo
vyvinout stabilní a robustní laserový systém umožňující nasazení nejen ve vědeckých a
metrologických laboratořích, ale dovolující i distribuci přesných signálů po stávajících
telekomunikačních optických spojích do cílových aplikací v průmyslu.
Základním parametrem laserového systému je výsledná stabilita optického kmitočtu
výstupního záření. Vzhledem k předpokládaným aplikacím (přesná měření délky a času
v laboratorních experimentech, laserová interferometrie v atmosférických i vakuovaných
systémech, kalibrace přístrojů pro optické telekomunikace a další aplikace) navržený systém
splňuje požadavky srovnatelné se základním normálem délky.
Fotonické sítě jsou v současné době základem infrastruktury přenosu digitálních informací ve
velmi velkých datových objemech i přenosových rychlostech. Fotonický přenos umožňuje
šířit kromě datových zpráv také další signály, zcela unikátní je pak možnost přenosu signálu
z laserových standardů optické frekvence, kde se distribuované signály šíří plně opticky, tj.
bez konverze do elektrické domény (minimální zpoždění). Vzhledem k ekonomické i
technické náročnosti vývoje a provozu špičkových ultra-stabilních laserových zdrojů tyto
komunikační linky dovolují jejich nasazení i mimo vlastní vědeckou laboratoř u dalších
koncových uživatelů, kteří si vlastní takový zdroj nemohou dovolit.
Jako zdroj laserového záření systém využívá optovláknový erbiem dopovaný jednofrekvenční
laser s frekvenční stabilizací optické frekvence metodou saturované absorpční spektroskopie
v parách izotopicky čistého acetylenu 13C2H2. Tento laser se vyznačuje velmi robustní
konstrukcí, má extrémně úzkou šířku čáry (<100 Hz), má optovláknový výstup polarizaci
zachovávajícím vláknem a výstupní optický výkon >20 mW.
Absorpční spektrum 13C2H2 obsahuje řadu silných a zároveň spektrálně úzkých čar
v telekomunikačním pásmu C, pro účely našeho laserového standardu jsme zvolili stabilizaci
na čáru P13, s vlnovou délkou 1540,567 nm (ze silných absorpčních čar má tato nejmenší
frekvenční odchylku od předepsané frekvence jednotlivých kanálů C pásma). Pro účely
stabilizace laseru jsme zkonstruovali absorpční kyvetu z křemenného skla, s optickými
okénky vybavenými antireflexními vrstvami a plněné 13C2H2 tlakem 3 Pa (odpovídá
doporučení Mezinárodní komise pro míry a váhy CIPM pro konstrukci laserových normálů).
K vlastní stabilizaci optické frekvence laseru byla využita technika saturované absorpce
s potlačením Dopplerovského pozadí rozšíření čáry a synchronní detekcí užitečného signálu
na 3. harmonické (tzv. 3f technika). Tato metoda umožňuje dosažení velmi vysokých stabilit
zdroje a současně zahrnuje relativně jednoduchou optomechanickou sestavu se dvěma
protiběžnými svazky (pump-probe) a zpětným odražečem. Použitím této jednoduché
konfigurace jsme dosáhli robustnosti a snadného nastavení optické části celého systému.
Schéma stabilizace laseru je na obr. 1.
Záření z laserového zdroje je optovláknovým děličem rozděleno na část pro uživatele a část
nutnou ke stabilizaci kmitočtu. Vzhledem k optimalizaci saturačních intenzit vybraného
absorpčního média je měřící svazek zesílen optovláknovým zesilovačem na úroveň
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cca 100 mW, prochází akusto-optickým modulátorem (frekvenční modulace kmitočtem
5 kHz, se zdvihem 1,1 MHz) zajišťujícím modulaci nutnou k synchronní detekci středu
absorpčního přechodu a je vedeno přes výstupní kolimátor a optický izolátor do absorpční
kyvety (čerpací „pump“ svazek, po odrazu od zrcadla M3 pak měřící „probe“ svazek).
Zásadního zlepšení poměru signál-šum u detekovaného signálu bylo dosaženo použitím autobalančního fotodetektoru. Ten umožňuje účinnou filtraci všech souhlasných změn amplitudy
v laserovém svazku ve své referenční a měřící větvi.

Obr.1: Blokové schéma stabilizace laseru. M1-M4 – vysoce odrazné zrcadlo, BS – vzorkovací dělič svazku,
AOM1 – vláknový akustooptický modulátor, AMP – optovláknový zesilovač, POL – optovláknový polarizátor,
COL – výstupní kolimátor laserového svazku, DET – dvoukanálový balanční fotodetektor k detekci intenzity
čerpacího svazku a profilu spektrální čáry, FPD – rychlý fotodetektor k detekcí zázněje, COMB – syntezátor
optických kmitočtů.

Měření výsledné relativní frekvenční stability systému probíhalo pomocí radiofrekvenčního
čítání záznějového signálu mezi měřeným laserem a frekvenčně stabilizovaným kombem
(syntezátorem optických kmitočtů, stabilizace na H-maser). Vzhledem k umístění kombu
v jiné budově (délka vláknové optické trasy cca 250 m) jsme k přenosu signálu ze standardu
využili kompenzaci Dopplerova posuvu indukovaného v přenosovém optickém vlákně
okamžitým regulačním zásahem do hodnoty optické frekvence koherentní vlny pomocí
druhého akustooptického modulátoru a napětím řízeného oscilátoru, viz obr. 2. To nám
dovolilo provést záznějové měření bez vlivu parazitních frekvenčních změn na trase.

Obr.2: Přenosová soustava s potlačením Dopplerova posuvu pomocí akustooptického modulátoru světla AOM:
L laser, OC1 a OC2 vláknové děliče, FM Faradayovo zrcadlo, PD fotodetektor, PID regulátor, VCO napětím
řízený oscilátor

Výsledná krátkodobá frekvenční stabilita laserového zdroje měřená uvedeným postupem a
vyhodnocená pomocí Allanových variací dosahuje úrovně 9e-13 pro integrační čas 1 s,
minimální úroveň stability pro integrační časy 250-300 s je na úrovni 8e-14. Tento výsledek
pohodlně splňuje požadavky na acetylenem stabilizovaný laserový normál v oblasti 1550 nm
dle doporučení CIPM a poukazuje na vynikající parametry zdroje. Laserový systém bude
nasazen v aplikacích laserové interferometrie, distribuce přesné optické frekvence, studiu
vlivu atmosféry na bezkabelové optické spoje a kalibrace přístrojů pro telekomunikační
měření.
Poděkování
Realizovaný výzkum byl podpořen grantem GAČR: GA15-18430S. Infrastruktura výzkumu byla
podpořena projekty MŠMT: LO1212, CZ.1.05/2.1.00/01.0017 a AV ČR: RVO:68081731.
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ANALÝZA GEOMETRICKÝCH VLASTNOSTÍ OTVORŮ
VRTANÝCH V OXIDOVÉ KERAMICE POMOCÍ
PEVNOLÁTKOVÉHO ND:YAG LASERU A
KVAZIKONTINUÁLNÍHO YTTERBIOVÉHO VLÁKNOVÉHO
LASERU
Lenka Řiháková

RCPTM, SLO UP a FZÚ AV ČR, PřF UP Olomouc
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: 585631677, e-mail: lenka.rihakova@upol.cz, http://jointlab.upol.cz

Hana Chmelíčková

FZÚ AV ČR, SLO UP a FZÚ AV ČR
17. listopadu 50a, 772 07 Olomouc
tel.: 585631516, e-mail: hana.chmelickova@upol.cz, http://jointlab.upol.cz
Obor: aplikovaný výzkum laserových technologií
Oxidová keramika v současné době nalezla uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti díky
jejím typickým vlastnostem (vysoká pevnost, tvrdost, křehkost a odolnost vůči vysokým
teplotám a mechanickému opotřebení). Tyto vlastnosti předurčují keramiku pro využití
v medicíně (umělé kyčle, zuby, klouby), strojírenství (ložiska, těsnění, součásti turbínových
motorů), vojenství a telekomunikaci (zesilovače) nebo v elektronice jako substráty pro tenké
vrstvy v obvodových deskách. Naneštěstí vysoká tvrdost a křehkost neumožňují obrábění
keramiky konvenčními metodami, proto se do popředí dostalo obrábění pomocí laserů. Tato
bezkontaktní metoda je tedy značně využívána v průmyslu pro vrtání či dělení keramických
materiálů [1-4].
Laserové vrtání keramiky a materiálů obecně má mnoho výhod, mezi nejdůležitější
patří přesnost, rychlost a automatizace procesu, možnost vrtání otvorů s malými rozměry,
nízké provozní náklady a žádné opotřebení nástroje. Na druhou stranu nevýhody zahrnují
vysoké náklady na vybavení nebo vznik různých defektů či mikrotrhlin. Nalezení optimálních
parametrů pro dosažení požadované geometrie a kvality otvoru je tedy důležitou součástí
aktuálního výzkumu. Jelikož je proces vrtání keramiky závislý na mnoha parametrech laseru
(délka pulsu, energie pulsu, frekvence pulsu, pozice ohniska), bylo v nedávné době provedeno
mnoho studií zkoumajících vliv těchto parametrů na rozměry a kvalitu otvorů. Ve studiích je
převážně hodnocen vliv parametrů na rozměry otvoru, kuželovitost a kruhovitost otvoru,
„aspect ratio“, množství nečistot v okolí otvoru vzniklých rozstříknutím taveniny a velikost
přetavené či teplem ovlivněné oblasti. V nedávné době studovali vliv laserových parametrů na
geometrické vlastnosti otvorů vyvrtaných v oxidové keramice např. Hanon a kol. 2016 [5],
kteří porovnávali získané výsledky s výsledky simulace nebo Bharatish a kol. 2013 [6], kteří
vytvořili model pro předpovídání kruhovitosti otvorů.
Tato práce je zaměřena na vrtání oxidové keramiky Al2O3 o tloušťce 2 mm pomocí
pevnolátkového Nd:YAG laseru a kvazikontinuálního (QCW) ytterbiového vláknového laseru
s cílem vytvořit kvalitní otvory. Nová generace QCW laserů vyzařujících na vlnové délce
1 070 nm, poskytujících jedinečné vlastnosti (vysoká energie pulsu, vysoký průměrný a
vrcholový výkon, excelentní kvalita svazku) může přinést zrychlení a zkvalitnění procesu.
Vláknové lasery také umožňují vytvoření struktur s rozměry menšími než 100 µm. Procesy
vrtání těmito lasery byly porovnávány a byl zkoumán vliv parametrů použitých laserů na
kvalitu a rozměry otvorů. Konkrétně se jednalo o studium vlivu energie pulsu, délky pulsu a
počtu pulsů na průměr a kruhovitost vstupního a výstupního otvoru, „aspect ratio“ a
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přítomnost taveniny na okrajích otvoru pro Nd:YAG laser a obdobně i pro QCW laser. Pro
oba lasery byly stanoveny optimální parametry procesu, při jejichž použití docházelo
k vytvoření kvalitních otvorů bez nečistot a vzniku trhlin. Vytvořené otvory byly pozorovány
a hodnoceny pomocí skenovacího konfokálního mikroskopu OLYMPUS LEXT 3100. Měření
rozměrů otvorů bylo realizováno pomocí příslušného softwaru. Geometrické charakteristiky
otvorů byly následně vypočítány a pro snadnější porozumění byly prezentovány pomocí
grafů.
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The momentum
m
of
o light, andd the radiation pressurre forces to which it gives
g
rise, are
a
usuually thoughht to act parallel to th
the direction
n of propagation. How
wever, receent work has
inddicated the existence
e
off a spin S ddependent component to
t the mom
mentum,
,
andd an associaated spin force,
∝
, thaat arise in in
nhomogeneeous light fieelds and tennd
to act in traansverse dirrections [1 ,2]. Here we presen
nt powerfull demonstration of thhe
meechanical efffects of sp
pin momenttum. We trrap a silicaa microspheere (1,54 µm
µ diam.) in
couunter-propaggating Gaussian beam trap, in vaccuum (Fig. 1a). A seriees of distinct regimes of
mootion are obbserved, dep
pending onn polarizatio
on of the light and opttical powerr P for giveen
am
mbient pressuure of 6 mbar.
First, we consid
der small optical po
ower, thus small dispplacements. For smaall
dispplacements of a micro
osphere froom the centtre of the trap,
t
the traap can be quantified
q
b
by
stifffness coeffficient,
, whicch is directtly proportiional to thee optical power. In thhe
oveerdamped reegime, we see
s Browniaan motion which
w
comp
plies with thhe equipartittion theorem
m.
〈 〉
〈 〉 so
Thee elastic annd thermal energies
e
off the trap caan be equated,
s
thaat the positiion variancee is inverseely proportiional to thee power, 〈 〉
.. Precisely
thee same behaaviour is seeen in the undder-damped
d regime, when we usee linear polaarization (Fiig.
1c)). In contrasst, for circu
ular polariz ation we seee dramatic departuress from equipartition thhat
inccrease with increasing P - the possition varian
nce grows rapidly
r
as w
we put morre power innto
thee trap (Fig. 1c). When the opticcal power is increased, transversse spin forrces bias thhe
Broownian mottion, conferrring angulaar momentu
um to the traapped particcle. More in
nformation is
conntained in thhe power sp
pectrum of tthe motion, which has the form off Lorentzian
n with a peaak
possition correesponding to
t the resonnant frequeency of thee trap. As w
we increase the opticcal
pow
wer, this resonant freq
quency increeases. At th
he same tim
me the peak grows sharrply in heigght
(Fig 1e). Agaiin this shoulld be contraasted with variation
v
forr linearly poolarized trap
ps, where thhe
ut decreasess rapidly in
n height (Fig 1d). Thee qualitativ
ve distinctioon
peaak shifts similarly, bu
bettween the poower spectrra for linearrly and circu
ularly polarrized traps ccan be simp
ply explaineed.
In tthe former case,
c
we haave a harmoonic oscillato
or whose reesonant freqquency we are
a tuning via
v
thee optical pow
wer, the frequency speectrum of th
he thermal motion
m
respoonds accord
dingly. In thhe
lattter case, thee resonant frequency
f
iss shifting, but
b this timee we are al so driving the
t particle –
viaa the azimutthal spin forces - and, as the pow
wer increasess, the drivee begins to resonate
r
wiith
thee oscillator.
If the optical pow
wer is incrreased furth
her, the paarticle beginns to execu
ute sustaineed
detterministic orbits abou
ut the beam
m axis. Ass the bead orbits, aziimuthal spiin forces are
a
ballanced by viscous
v
drag
g, gradient fforces act ass centripetaal forces (Fiig 1b). Sincce the ratio of
azimuthal andd radial forrce is approoximately constant
c
wiith optical power, thee orbit radiuus
inccreases monnotonically with opticcal power (Fig 1f), and
a the freequency of the orbit is
appproximatelyy independeent of opticaal power (F
Fig1 g). Ultimately, inccreases in optical
o
pow
wer
result in these orbits destaabilizing beefore the parrticle is com
mpletely ejeccted.
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This syystem acts both
b
as a poowerful dem
monstration of spin mom
mentum and
d spin forcees,
andd as a test bed for elem
mentary non--equilibrium
m thermodyn
namics.

Figgure 1: a) Exxperimentall setup – couunter-propaagating beam
ms in vacuuum (λ0 = 106
64 nm,
6m
mbar) and hoolographic video
v
microoscopy (λ0 = 1064 nm, red beam). b) Forces acting
a
on
parrticle, trajecctories – Bro
ownian mottion (cyan) and
a determiinistic orbitt (magenta) c) violationn
of eequipartitioon for circularly pol. Li ght d) PSD in linearly pol. Light ee) PSD in ciircularly pool.
lighht f) mean orbit
o
diametter vs. opticcal power g)) resonant frrequency off the bead motion
m
vs.
opttical power
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Ob
bor: Hmotnostné spektrrá a ich spraacovanie
Štaatistická meetóda „Mach
hine learninng“ (ML) jee v poslednej dobe čassto využívan
nou metódoou
pri spracovaníí širokého pásma
p
expeerimentálny
ych dát a sp
pektier (nappr. v [1] prri spracovaaní
NM
MR, či v najnovšej prácci [2] pri sprracovaní čaasových IČ spektier
s
mak
akromolekúll).
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Naaša skupina,, v rámci projektu
p
AP
PVV [3], ju
j využila pri
p analýzee hmotnostn
ných spektier
fennolformaldehydových kompozitov
k
v s lignínom
m. Ako vy
ysoko citlivvá spektráln
na metóda na
n
získkanie hmottností a násslednú idenntifikáciu jeednotlivých molekulárn
rnych zložieek meranéhho
objjektu sa pooužila hmo
otnostná sppektrometriaa sekundárn
nych iónovv (SIMS). Základnýým
prinncípom SIM
MS je bomb
bardovanie povrchu vzorky primárnymi iónnmi s vysok
kou energioou,
ktooré generujúú kolíznu kaskádu a následne emisiu sek
kundárnych iónov. Vo
o výslednom
hm
motnostnom spektre sú
ú jednotlivéé píky s rô
ôznou inten
nzitou uspooriadané po
odľa rastúccej
hm
motnosti, resp. pomeru
u m/z. Pree objektívnee vyhodnottenie meran
ania je potrrebné urobbiť
nieekoľko desiatok „scano
ov“ v širokoom diapazó
óne hmotno
ostí. Veľké množstvo dát, a to aj v
obllasti pre náás zaujímav
vých hmotnností, je vh
hodné predsspracovať m
metódou ML a následnne
urččiť konečnú hmotnosť vhodným
v
neelineárnym fitom.
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Obbr. 1: Analýzza SIMS speektier, 2x200 meraní (A: čistý fenokkol, B: fenookol s 80 peerc. náhradoou
lignnínom), vo vybranej hmotnostnej
h
ej oblasti metódou
m
ML
L a následnná analýza vo vybrannej
obblasti Na2OH
H (metóda globálnehoo nelineárneho fitu; rô
ôznymi farbbami sú vuzznačené dáta
z rôôznych, dvaadsať, meran
ní). Pre vyhhodnotenie je
j dôležitá presná
p
polooha píku,
na obr. vpravoo je tiež vyzn
načená poloošírka.
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Pri nelineárnoom, Gaussov
vom, fite saa predpoklaadá, že poloha píku a jeej šírka je jednoznačnoou
vlaastnosťou „vvyrážanej“ molekuly (aa teda má byť
b rovnakáá pre všetkyy merania), avšak výškka
sa m
mení od meerania k meeraniu (naprr. môžu sa meniť
m
vonk
kajšie okolnnosti: na Ob
br.1 vpravo je
pree názornosťť vyznačen
ná stredná výška). Pre
P naše potreby
p
je dôležitá poloha
p
píkku.
Naasledujúca tabuľka
t
ilusstruje výsleedok spriah
hnutej analý
ýzy ML -> nelin.fit, kde
k je vidieeť
zleppšená presnnosť výsledk
kov.

k-means

Identifikované

Glob.fit

41,05

C3H5

41.042

45,98

Na2

45,982

57,07

C3H5O

57,073

62,99

Na2OH

62,992

69,08

C5H9

69.077

Taab. 1: Spressnenie poloh
hy spektier získaných metódou
m
ML
L a následnnou metódou globálnehho
nellin. fitu.
nelin. fitu nám jednaak
Koombinácia metódy
m
ML
L (v našom
m prípade k-means)
k
a následného
n
um
možňuje spraacovať a vy
yselektovaťť veľké množstvo dát, a potom v ML určenej podoblassti
meetódou neliin. fitu zjeemniť poloohu/hmotno
osť vybraneej molekully. Odstraň
ňuje sa týým
„neepresnosť“ spôsobená
s
krokovaním
k
m nameranýcch veličín.
V ooblasti vyššších molek
kulových hhmotností pre kompo
ozit lignínuu sme tou
uto metódoou
ideentifikovali paracoumarryl alkohol (hmotnosť 162.1), con
niferyl alkoohol (hmotn
nosť 192.0644)
a ssinapyl alkoohol (hmotn
nosť 221.13368), pričom
m výrazný rozdiel
r
v inntenzitách vykazoval
v
ibba
sinnapyl alkohool z dôvodu nižšej reakktivity.
SIMS je výkonn
ná analytickká technikaa, ktorá má
m vysokú citlivosť aj
a spektrálnne
rozzlíšenie a umožňujje identiffikáciu kľľúčových fragmentovv skúmanýcch molekkúl
fennolformaldehydu a liignínu. V spolupráci s teoretick
kými metóódami spraacovania dát
d
o zložen
posskytuje relevantné informácie
i
ní a mod
difikáciách jednotlivý
ých vzorieek
fennolformaldehydových kompozitov
k
v s lignínom
m.
[1] C.Zhou et al, BMC Biioinformaticcs 2008, 9, 325
4
[2] M. Gasteggge et al, Chem. Sci., 20017,8, 6924
[3] Lignín akoo kompozitn
ný komponeent do fenollformaldehy
ydových živvíc a drevop
plastu,
APVV-15-0201, zodp
p.riešiteľ dooc. Ing. Dušan Velič, Ph
hD.
Daalšie oblastii záujmu s ponukou
p
sppolupráce:
 Analýzza hmotnosttných spekttier
 Spracoovanie signáálov metódaami ML rôzznymi programovacími prostriedkaami
Poď
ďakovaniee
Tennto výskum
m je podporo
ovaný Granttovou agenttúrou SR, prrojekt APV
VV-15-0201.
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VLASTOSTI HYBRIDNÍCH LASTIG SVARŮ OCELI S460MC
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Obor: výkonové laserové technologie
Konvenční vysokopevnostní oceli často dosahují vysoké meze pevnosti i kluzu díky velkému
obsahu legujících prvků, které s uhlíkem vytvářejí tvrdé karbidy. Takové oceli však mají
vysoký uhlíkový ekvivalent snižující jejich svařitelnost. V případě konstrukční oceli S460MC
je vysokých pevnostních charakteristik dosahováno mikrolegováním a pečlivě kontrolovaným
procesem válcování zatepla. Nízký uhlíkový ekvivalent zajišťuje oceli dobrou svařitelnost při
použití konvenčních metod. Pro zachování jemnozrnné struktury je vhodné svařovat
metodami, které do materiálu nevnášejí příliš tepla, aby nedocházeno k přehřívání a vzniku
široké hrubozrnné tepelně ovlivněné oblasti se sníženou pevností či nadměrným tepelným
deformacím svařovaných součástí.
Laserový svazek je zdrojem vysoce koncentrované energie. K ohřevu i natavení svařovaných
dílů dochází tak rychle, že se plně nestihnou rozvinout procesy vedení tepla, které by
rozšiřovaly tepelně ovlivněnou oblast svaru. Při svařování laserem se však dosahuje rychlosti
ochlazování v řádech 102 až 103 °C.s-1, což umožňuje vznik nežádoucích křehkých struktur,
které mohou vést k degradaci mechanických vlastností svaru. V případě feriticko-perlitické
oceli S460MC může docházet k tvorbě martenzitu již při rychlosti ochlazování 100 °C.s-1,
proto je vhodné zajistit nižší rychlosti použitím předehřevu. Předehřev může být realizován
prostřednictvím elektrického oblouku s použitím malého svařovacího proudu. Technologie
kombinující laserové svařování se svařováním netavící se elektrodou v ochranné atmosféře
inertního plynu bývá označována jako hybridní LasTIG svařování. K jeho hlavním
přednostem patří zejména snížení teplotních gradientů při zachování vysoké pracovní
rychlosti či snadné přemostění styčné mezery mezi svařovanými díly.
Pro hodnocení vlivu svařovacího proudu TIG hořáku (Fronius MagicWave 1700 Job) na
vlastnosti hybridních svarů S460MC byla provedena série experimentů při konstantním
výkonu laseru (IPG YLS 2000) 1,5 kW a svařovací rychlosti 20 mm.s-1. Na obr. 1 je
znázorněno schéma experimentální sestavy LasTIG svařování, při kterém je laserový svazek
předcházen wolframovou elektrodou. Ocelové plechy o síle 3 mm byly svařeny natupo
v ochranné atmosféře argonu o průtoku 18 l.min-1 koaxiálně s laserovým svazkem
i s wolframovou elektrodou.

Obr. 1: Experimentální sestava LaTIG svařování.

Obr. 2: Feriticko-perlitická mikrostruktura oceli
S460 MC.
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Pro hodnocení mikrostruktury a zkoušku mikrotvrdosti dle Vickerse byly připraveny
metalografické výbrusy příčných řezů svary. Obr. 2 prezentuje mikrostrukturu základního
materiálu, obr 3 rozdíly v mikrostruktuře svarového kovu laserového a hybridního svaru.

a)

b)

Obr. 3: Mikrostruktura svarového kovu S460MC při svařovacím proudu a) 0 A a b) 60 A.

Ukázka průběhu mikrotvrdosti napříč svarem pro svařovací proud 40 A je uvedena na obr. 4.
V tepelně ovlivněné oblasti nebyl zaznamenán pokles mikrotvrdosti. V její přechodové části
přilehlé ke svarovému kovu mikrotvrdost rostla a blížila se hodnotám mikrotvrdosti
svarového kovu. Ve svarovém kovu bylo lokálně dosaženo mikrotvrdosti až 305 HV0,1, a lze
zde tedy předpokládat přítomnost nízkouhlíkového martenzitu, příp. bainitu. Průměrná
hodnota dosahovala 256 HV0,1, což je přibližně 20% nárůst oproti základnímu materiálu
a 5% pokles oproti laserovému svaru.

Obr. 4: Mikrotvrdost hybridního svaru oceli S460 MC (40 A).

S rostoucím svařovacím proudem rostla šířka svaru i tepelně ovlivněné oblasti, a měnil se
tedy i průběh mikrotvrdosti. Mikrotvrdost v jednotlivých zónách tepelně ovlivněné oblasti
dosahovala obdobných hodnot pro různé svařovací proudy. Rozdíl byl detekován pouze na
rozhraní tepelně ovlivněné oblasti a ve svarovém kovu, což je dáno odlišným zastoupením
jednotlivých mikrostrukturních součástí, které je závislé na rychlosti ochlazování. Při vyšších
svařovacích proudech, a tedy i nižších teplotních gradientech byl nárůst mikrotvrdosti
svarového kovu nižší.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
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Diagnostika laserového svařování

Poděkování
Autoři děkují za podporu TAČR (GAMA TG03010046 "Hybridní svařování LasTIG").
Prace vznikla za podpory MŠMT (projekt LO1212).

Muultioborová konference
k
LASER 57, 8.. – 10. listopadu 2017, Zámecký
Z
hoteel Třešť

PO
OVRCH
HY A TENKÉ VR
RSTVY PRO VÝ
ÝKONN
NOU
LA
ASEROV
VOU OP
PTIKU
Jan Václavíík, Petr Horodyská
H
á, Jiří Budasz, Tom
máš Thořř, Františeek
Prrocháska
Ústtav Fyziky Plazmatu
P
AV
A ČR, v. vv. i.,
Cenntrum TOPTEC, Za Slovankou 17782/3, 182 00
0 Praha 8, Česká repuublika
Tell.: +420 4877 953 915, vaclavik@ip
v
pp.cas.cz, www.toptec
w
.eu
Ob
bor: Laserem
m indukovaané poškozeení
1. Úvod
Už v roce 19664, tj. 4 rok
ky po té co byl předstaaven světu první laserr, byla publikována sadda
čláánků zabývaajících se po
oškozením ttransparentn
ních materiálů intenzivvním lasero
ovým pulsem
m.
Zajjímavé byloo prohlášen
ní, že „poš kození optických kom
mponent lim
mituje dosaažení vyššíhho
výkkonu laseruu“. Vývoj op
ptických koomponent a vývoje lasserových syystémů šel ruku
r
v ruce a
lze konstatovaat, že se sittuace za 577 let nezměnila. V oblaasti vysokýých výkonů jsou optickké
prvvky stále liimitujícím faktorem llaserových soustav. Typickým
T
ppříkladem jsou systém
my
s puulsními lassery v ns režimu. T
Ty jsou širroce nasazo
ovány jak v akademiickém tak i
průůmyslovém prostředí. Běžně
B
dostuupné optickéé elementy pro tyto apllikace mají práh lasereem
inddukovaného poškození (LIDT) v úúrovni 25 J/cm
J 2. Světo
ová špička pak dosahu
uje 70 J/cm
m2.
2
Požžadavek zee strany lasserových vý
vývojových center je 100 J/cm , optimálněě ještě vyššší.
Z eekonomickýých důvodů jsou průmyyslové aplik
kace navrho
ovány s požžadavkem nižšího
n
prahhu
pošškození, ovšem to jde na úkor zvěětšování rozzměrů a hm
motností sysstémů. Je dů
ůležité zmínnit
fakkt, že se oddolnost matteriálu optiických prvk
ků pohybuje v rozsahuu 15-300 J/cm
J 2. Jak se
zvyyšuje výkonn laserů, dochází
d
k zužování portfolia
p
materiálů
m
pooužitelných pro optickké
elementy. Odm
mocninové pravidlo škkálování praahu poškozeení s délkouu pulsu nám
m říká, že prro
ps aplikace jsoou k dispozzici elementty s LIDT 5-7
5 J/cm2. Pro
P fs laseryy pak dochází k limitaaci
1
J/cm2 v důsledkku generováání volných
h elektronůů a souvisejjící absorpcce
na úrovních 1-1,2
eneergie laserovvého pulsu.
Výýzkumné ceentrum TOP
PTEC dlouuhodobě sp
polupracuje s laserovým
mi výzkum
mnými centrry
(PA
ALS, HiLase, ELI) a průmyslovvými podn
niky v oblassti návrhu a realizacee speciálnícch
opttických elem
mentů. Tato
o spoluprácce vedla kee vzniku vn
nitřního výzzkumného a vývojovéhho
proogramu orieentovaného na
n optické eelementy prro laserové aplikace.
2. Původ poškození
Kriitickým míístem refrak
ktivních i reflektivnícch optickýcch elementtů jsou jejich povrchhy.
Maateriál optického elem
mentu lze získat v rů
ůzných stu
upních kvaality (chem
mická čistotta,
hom
mogenita), přičemž objemové
o
L
LIDT mateeriálů nejvy
yšší kvalityy stále ješttě několikrrát
přeekračuje LID
DT povrchu
u materiáluu. Typickým
m příkladem
m je tavenýý křemen, u kterého lzze
vybbrat typy optimalizova
o
ané pro jeddnotlivé lasserové aplik
kace a cenuu. Naproti tomu povrcch
opttického eleementu je utvářen sloožitými pro
ocesy běheem výroby optického elementu a
přeetvořen jak morfologiccky tak čassto i chemiccky. Žádný
ý optický ellement se neobejde
n
beez
optticky funkčční tenké vrrstvy tvoříccí obvykle antireflexníí nebo naoppak superreeflexní efekkt.
Tennké vrstvy materiálů mají dalekko od dok
konalých krrystalickýchh či amorfn
ních struktuur
objjemového materiálu
m
a práh jejichh poškozen
ní je často limitujícím faktorem LIDT
L
celéhho
elementu.
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Vlastnoosti povrchu
u zásadně oovlivňující LIDT:
L
-

Podpovrch
hové poškozzení povrchu
Kosmetick
ká kvalita poovrchu – scratch/dig
Morfologiee povrchu - mikrodrsno
ost
Stav povrcchové vrstvyy (Beilbyho
o vrstva) a chemická čisstota

h vrstev zássadně ovlivň
ňující LIDT
T:
Vlastnoosti tenkých
-

Materiál vrrstev – šířkaa zakázanéh
ho pásu a ab
bsorpce
Chemická čistota – koontaminace z depozičního procesuu
Struktura vrstvy
v
– porrozita
Mezivrstvo
ové rozhranní

3. Výzkuumné aktivitty centra TO
OPTEC v ob
blasti LIDT
Z vvýše uvedenného výčtu vlastností
v
ovvlivňujících
h LIDT optiického elem
mentu jsou v centru
TO
OPTEC studdovány násleedující oblaasti:
 Morfoologie povrcchu – superlleštěné povrrchy. Jde o studium proocesů a mettod dosaženní
mikrosdrsnosti menší
m
než 0,55 nm na nettriviálních tv
varech – asfféry a freefo
form.
ocení a proccesní minim
malizace
 Kosmetická kvaliita – automaatické měřeení, vyhodno
počtu mikroškráb
b a defektů, které jsou primárním
p
počátkem
p
pooškození
 Stav povrchové
p
vrstvy
v
– výzzkum vztahů
ů mezi mateeriály použiitými pro leštění
povrchhu a prahem
m poškozeníí
 Tenkéé vrstvy – materiálová
m
aabsorpce a optimalizac
o
ce depozičníího procesu
u s cílem jejíí
minim
malizace pro
opojená s náávrhem antirreflexních a superreflexxích soustav
v vrstev.
 Studiuum mezivrsttvového rozzhraní a vrsttvy s plynullým přechoddem materiálů.

Obr. 1: Počátek
P
poškození povrrchu laserov
vého elementu v místě mikroškráb
by a
testtovací vzoreek s poškozzením.
4. Poděkoování
Tatto práce je podporován
na Ministerrstvem školství, mládeže a tělovýýchovy Česk
ké Republikky
v pprojektu NPU LO1206.. Dále je tatto práce pod
dporována Ministerstv
M
vem průmyslu a obchoddu
v pprogramu FV
V-TRIO v projektu
p
FV
V10071.
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