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ÚVODNÍ SLOVO

Letošní rok je pro laserovou veĜejnost pomČrnČ významný. Byla udČlena
Nobelova cena za fyziku za prĤkopnické vynálezy v oblasti laserové fyziky. Získal
ji Ameriþan Arthur Ashkin (vývoj optické pinzety a její využití v biologických
systémech), Francouz Gérard Mouru a Kanaćanka Donna Stricklandová (za metodu
generování velmi intenzivních ultrakrátkých optických pulzĤ).
Pro ocenČné je to jistČ velká pocta a pro nás ostatní toto vyznamenání
znamená napĜíklad i to, že 58 let starý vynález laseru není zase tak starý. Je stále
ještČ co objevovat a vytváĜet.
PĜál bych si, aby konference LASER58 vaším prostĜednictvím pĜispČla
k dalšímu posouvání hranic poznání.
V BrnČ dne 7. Ĝíjna 2018
Bohdan RĤžiþka
za organizaþní tým
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NA
ARRAN
N S.R.O. PěEDST
TAVUJE
E VÝRO
OBKY F
FIRMY
OP
PTOSIG
GMA
Paavel Arátoor + Mano
on Vidal
Naarran s.r.o. + Optosigmaa Europe
Bayyerova 802//33
Brnno – stĜed, 602
6 00
Moob. 7371674464

Ob
bor: Optickéé a optomecchanické koomponenty používané
p
pĜi
p výzkumuu a vývoji a v prĤmysluu
zabbývající se optikou
o
a fo
otonikou
Firrma NARRA
AN zaþala s distribucí vvýrobkĤ firm
my Optosig
gma v roce 22015 pro jejjí kvalitu a
jejíí masovémuu používání pĜedevším v Americe a v Asii.
MaateĜská firm
ma Optosigm
my Sigmakooki vznikla v roce 1977 v Japonskuu jako výrob
bce
kom
mponent proo optiku a lasery a posttupnČ rozšíĜĜila své výro
obky po cellé Asii a násslednČ do
celého svČta. Nyní
N
má Sig
gmakoki Grroup 6 centeer na výrobu
u optickýchh komponen
nt. V roce
20114 byla zaloožena dceĜin
nná spoleþnnost Optosig
gma Europee, která ve FFrancii vytvoĜila
loggistické centtrum a distrribuuje výroobky po evro
opských zem
mích.
Opptosigma vyrábí optomeechaniku, opptiku, tenkéé optické vrrstvy, laseroové krystaly
y,
anttivibraþní sttoly, posuvn
né stolky aj.. Výroky jso
ou kompatib
bilní s jiným
mi výrobci. Až 50%
výrroby tvoĜí produkty
p
vyv
vinuté zákaazníkĤm pĜím
mo na míru
u dle jejich ppotĜeb. Opto
osigma
vellice rychle a flexibilnČ reaguje na ppĜání zákazzníkĤ a je scchopna ve vvelmi krátký
ých þasech
vyvvinout a vyrrobit specifiické díly v jjaponské kv
valitČ.
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LA
ASER SH
HOCK PROCE
P
SSING FOR
F
NO
OVEL A
APPLICA
ATIONS
S
Jan Brajer,, Jan Kau
ufman, Maarek Böhm, Sanin Zulic, Xaavier Arn
noult,
J Mádl,, Tomáš Mocek,
M
Pa
avel Zemaan
Daanijela Roostohar, Jan
HiiLASE Ceentrum
Fyzzikální ústav AV ýR, v.
v v. i.
Za Radnicí 828
2522 41 Dolní BĜežany
B
e-m
mail: Brajer@
@fzu.cz
tel..: 736 288 646
6
Ob
bor: Výzkum, vývoj a aplikace laserové tecchnologie Laser
L
Shockk Peening (LSP),
(
nebooli
vyttvrzování povrchu
p
maateriálu rázzovou vlno
ou vyvolan
nou laserem
m, je velm
mi moderní a
proogresivní teechnologií, která umoožĖuje výrrazné zvýšeení únavovvé živostno
osti cyklickky
nam
máhaných souþástí. Laserový
L
ppaprsek gen
neruje v povrchové
p
vrstvČ zprracovávanéhho
maateriálu tlakková zbytko
ová napČtí, která významnČ zlepššují únavovvé vlastnosti materiálu a
om
mezují vznikk a rozvoj povrchovýc
p
ch trhlin. Díky svým možnostem
m
tato techno
ologie nalézzá
praaktického upplatnČní zejjména v letteckém prĤm
myslu, ale díky zvyšovvání produk
ktivity laserrĤ
lze toto povrchhové zpraco
ování využítt i na ostatn
ní prĤmyslov
vé aplikace .

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

20 kg (pro speciální pĜĜípady až 3000 kg)
1m
Slitiny titan
nu, Hliníkov
vé slitiny, N
Nerezové occeli
až 3 mm x 3 mm
až 200 cm2/hod
RovnomČrrné zpevnČn
ní povrchovvé vrstvy do hloubky ažž
1 mm, Pro
odloužení životnosti souuþásti
Meetody mČĜenní vlastnostíí povrchu: MČĜení zbytkového napČtí Rentggenovou difr
frakcí a
odrtávací metodou
m
(A
ASTM norm
ma E 837), mČĜení
m
únavové pevnosti
p
a žiivotnosti maateriálu
Acknowledgeements HiL
LASE CoE:: This article was co-ffinanced byy the Europeean Regionnal
Development Fund and th
he state buddget of the Czech Republic (projeect HiLASE
E CoE: Graant
Noo. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/00000674) and
d by the European Union's Horizon
H
20220
research and innovation
i
programme
p
e under gran
nt agreemen
nt No. 7395573. This work
w
was alsso
suppported by the Miniistry of Edducation, Youth
Y
and Sports o f the Czeech Republlic
(Prrogrammes NPU I Pro
oject No. L
LO1602, an
nd Large Research
R
Inffrastructuree Project No.
N
LM
M2015086).
PĜíspČvek byl vytvoĜen a prezentován
án za podporry projektu OHK2-0122/16.
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PRÁH POŠKOZENÍ ZPģSOBENÝ KRÁTKÝMI
LASEROVÝMI PULZY NA SKLECH S VYSOKÝM INDEXEM
LOMU
Pavel ýech
Fyzikální ústav AV ýR, HiLASE Centrum
Za Radnicí 828
252 41 Dolní BĜežany
Email: pavel.cech@hilase.cz
Tel.: +420 314 007 747
Obor: Interakce záĜení s materiály
Laserem vyvolané poškození (LID) materiálĤ hrálo významnou roli v oblasti výzkumu
laserĤ už od jeho poþátkĤ. I když se na nČj výzkumníci primárnČ nezamČĜovali a nejsou o nČm
jasné záznamy, tvĤrci prvních laserĤ þasto hovoĜili o problémech s výstupní vrstvou
nanesenou na stranČ rubínového krystalu používaného v prvních laserech. Od té doby se
laserem vyvolané poškození stalo hlavním limitujícím faktorem pĜi stavbČ
vysokovýkonových laserových aparatur. Pro laserový výzkum je tedy velice dĤležité získat
dobré porozumČní o mechanismech které k poškození vedou a o vlastnostech, které práh
poškození (LIDT) nejvíce ovlivĖují.
V této práci bylo vybráno deset vzorkĤ skel rĤzných složení, vlastností a rozmČrĤ
k testu sloužícímu k zjištČní jejich prahu poškození. Jako testovací metoda byla podle normy
ISO 21254 vybrána metoda s-on-1, poþet pulzĤ byl zvolen s=1000. Jako zdroj laserového
svazku byl použit laserový systém Bivoj [1] v centru Hilase [2]. Parametry svazku byly
energie pulzu 1 J, opakovací frekvence 10 Hz, vlnová délka 1030 nm, délka pulzu 10 ns a
profil svazku þtvercový flat-top o stranČ 21.5 mm. Svazek byl na vzorek fokusován zrcadlem
s ohniskovou vzdáleností 6 m, svazek na vzorku mČl Gaussovský profil. MČĜení se
odehrávalo v klimatizované laboratoĜi s kontrolovanou vlhkostí a teplotou. V celé laboratoĜi
byla tĜída þistoty prostĜedí ISO 7. Vzorky byly pĜed mČĜením zkontrolovány na laserovém
mikroskopu a byla zmČĜena drsnost povrchu.

Obrázek 1: Ukázka vzorku kĜemenného skla po provedení testu prahu poškození.
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kód
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10

substrát
BK7
BK7
BK7
BK7
SF8
Safír
KĜemenné sklo
KĜemenné sklo
KĜemenné sklo
LIBA

t [mm]
10
10
10
2
2
4
5
5
5
25

n [-]
1.507
1.507
1.507
1.507
1.667
1.755
1.450
1.450
1.450
1.520

Sq [ȝm]
0.038
0.039
0.038
0.039
0.036
0.035
0.040
0.038
0.042
0.039

Sv [ȝm]
0.212
0.177
0.396
0.270
0.227
0.182
0.198
0.185
0.271
0.251

Sp [ȝm]
0.202
0.176
0.334
0.971
0.206
0.235
0.164
0.375
0.386
0.190

LIDT [J cm-2]
66.0
68.8
65.7
60.8
53.7
52.0
64.7
49.4
51.0
34.0

Tabulka 1: Výsledky testu prahu poškození pro testované vzorky.

Srovnání výsledných prahĤ poškození v tabulce 1 ukazuje, že vlivy jednotlivých
uvedených vlastností jsou konzistentní se souþasnČ pĜijímanými teoriemi o formaci laserem
vyvolaného poškození na transparentních materiálech.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
Další výzkum bude zamČĜen na vliv rĤzných leštících metod na práh poškození, konkrétnČ na
safíru. Dále bude také probíhat výzkum vlivu rozmČru svazku na práh poškození, popĜípadČ
vlivu rozmČru svazku pĜímo na pĜesnost používaných metod na mČĜení prahu poškození.
[1] BANERJEE, Saumyabrata, Paul D. MASON, Klaus ERTEL, P. JONATHAN PHILLIPS,
Mariastefania DE VIDO, Oleg CHEKHLOV, Martin DIVOKY, Jan PILAR, Jodie SMITH, et
al. 100ௗௗJ-level nanosecond pulsed diode pumped solid state laser. Optics Letters. 2016, 41(9),
2089-. DOI: 10.1364/OL.41.002089. ISSN 0146-9592.
[2] DIVOKY, M., M. SMRZ, M. CHYLA, et al. Overview of the HiLASE project: high
average power pulsed DPSSL systems for research and industry. High Power Laser Science
and Engineering. 2014, 2, -. DOI: 10.1017/hpl.2014.16. ISSN 2095-4719.

14

Muultioborová konference
k
LASER 58, 177. – 19. Ĝíjnaa 2018, Zám
mecký hotel T
TĜešĢ

Pě
ěENOS STABIL
LNÍ OPT
TICKÉ FREKV
F
ENCE M
MEZI
PR
RACOV
VIŠTI ÚP
PT A CE
ESNET
Maartin ýížeek, Lenka
a Pravdovvá, Václav
v Hucl, Michal
M
Jellínek, Jan
n Hrabinaa,
Šim
mon ěeĜu
ucha, BĜetislav Mik
kel, Joseff Lazar a OndĜej ý
ýíp
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AVýR, vv.v.i., Králov
vopolská 14
47, 612 64 B
Brno (cizek@isibrno.czz)

Vladimír Sm
motlacha,, OndĜej H
Havliš a Josef
J
VojtČch
CE
ESNET, z. s. p. o., Ziko
ova 4, 160 000 Praha 6
Ob
bor: MČĜeníí a metrolog
gie, fotonickké sítČ, norm
mály þasu a frekvence, mČĜení stab
bility optickké
frekkvence, zpČČtnovazebníí smyþky
Výzzkum a vývooj normálĤ optických frekkvencí pro metrologické
m
úþely vždy vvyžadoval jeejich vzájemnné
porrovnávání. V minulosti probČhla
p
Ĝadaa kampaní, kdy
k bylo na jedno místoo dopraveno napĜ. nČkollik
HeN
Ne laserĤ þii standardĤ založených na absorpþn
ních kyvetácch a vzájem
mnČ se porov
vnávala jejicch
stabbilita. S rostooucí pĜesnosstí souþasnýcch normálĤ roste
r
i jejich složitost. U vČtšiny souþþasných sestaav
opttických atom
mových hod
din je tak trransport praakticky vylo
ouþen. V EvvropČ je v souþasné dobbČ
proovozováno nČkolik dálko
ových optovlláknových trras, které se využívají ppro vzájemnéé porovnáváání
opttických atom
mových hodin
n. Aby dálkoový pĜenos po optickém vláknČ
v
nezhooršoval stabiilitu pĜenášenné
opttické frekvennce, je nutnéé aktivnČ koompenzovat zejména vliiv mechanicckých vibraccí a teplotnícch
dilaatací, které se ve výslledku projevvují jako Dopplerovské
D
é posuvy. N
Náš pĜíspČv
vek pojednávvá
o akktuálním staavu 306 km
m dlouhé expperimentálníí linky prov
vozované meezi laboratoĜemi oddČleení
kohherenþní optiiky na ÚPT AVýR
A
v BrnnČ a pracovišštČm CESNE
ET v Praze. O
ObousmČrnáá linka využívvá
teleekomunikaþnní vlákno s vyhrazeným
m DWDM oknem 154
40-1546 nm
m. V podmín
nkách ýR je
v soouþasné dobbČ uplatnČní této technollogie perspektivní jednak pro vzájem
mné porovnávání stabiliity
opttických norm
málĤ a zároveĖ také pro dálkovou kaalibraci pĜesn
ných mČĜicícch pĜístrojĤ (napĜ. optickké
speektrální analyyzátory) umíístČných v prrĤmyslových
h provozech (jaderná eleektrárna), kteeré nedovoluují
jejich transport do laboratoĜĜe s normálem
m optické freekvence.

Obrr. 1: Celkové schéma 306 km
k dlouhé obbousmČrné testovací linky pro
p pĜenosy sttabilních opticckých frekvencí.
Proo pĜehlednost nejsou zakressleny RF zesillovaþe. AOM – akustooptický modulátor,
r, BP – pásmo
ová propust, FM
F
–F
Faradayovo zrrcadlo, LP – dolní
d
propust,t, MIX – vyvážžený RF smČššovaþ, PD – ffotodetektor, PHASE
P
DET. –
fázoový detektor, PID
P – PID kon
ntrolér, VCO – napČtím Ĝízzený oscilátor
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V nnaší sestavČ na obr. 1 jee implementtována v sou
uþasnosti þasto používanná metoda, kdy
k se pomoocí
zázznČje na blízkkém konci linky
l
porovnnává optickáá frekvence þásti
þ
svČtla oodraženého na vzdálenéém
konnci linky s frekvencí
f
svČtla vysílanéého. PID reegulátor na základČ reguulaþní odchy
ylky dolaćuuje
frekkvenci signáálu budícího akustooptickký moduláto
or na vysílaccí stranČ a doochází tak ke
k kompenzaaci
Doppplerovskýchh posunĤ op
ptické frekvennce v optovlláknové trasee. Aby se tatto stabilizaþn
ní metoda daala
vyuužít, lze výšee popsaným zpĤsobem ppĜenášet pou
uze takové laserové norm
mály, jejichžž vlastní šíĜkka
speektrální þáry je menší než zmČny ooptické frekv
vence vyvolaané Dopplerrovým jevem
m pĜi pĜenossu.
V nnašem pĜípaddČ je na vyssílací stranČ použit laserr Koheras BASIK
B
zamþþený na optiický rezonáttor
sQ
Q>300 000. Výsledný
V
no
ormál optickké frekvencce pracuje na
n vlnové ddélce 1540.5
5 nm s šíĜkoou
speektrální þáryy v Ĝádu jeednotek Hz. Rychlost regulaþní
r
sm
myþky je llimitována obousmČrnýým
trannsportním zppoždČním op
ptické trasy.. V našem pĜípadČ
p
tato hodnota þinní pĜibližnČ 3 ms. Fázovvé
zpooždČní takto vnesené
v
do regulaþní
r
sm
myþky limituje její maxim
mální šíĜku páásma na cca 50
5 Hz.
Graaf na obr. 2. znázorĖu
uje zmČĜenoou relativní stabilitu zááznČje na bblízkém kon
nci vztaženoou
k pĜĜenášené opttické frekven
nci 194 THzz. Jedná se o maximální dosažitelnou
d
u relativní staabilitu pĜenosu
za ppĜedpokladuu, že nedocháází napĜ. k tteplotním dillatacím opticcké sestavy nna vysílací stranČ
s
a jinýým
rušiivým jevĤm.. Pro trasu bez
b stabilizacce je nejlepšíí dosažitelnáá relativní staabilita cca 10
0-14. V pĜípaddČ
aktiivní stabilizaace se relativ
vní stabilita pro integraþþní þasy nad 300 sekundd již pohybujje v -18. Ĝáddu,
cožž je hodnota postaþující
p
pro
p porovnávvání souþasnéé generace op
ptických atom
mových hod
din.

Ob
br. 2: MČĜení relativní sttability pĜenoosu optické frekvence
fr
po 306 km dlouuhé optické trase.
t
Modrá –
nesttabilizovaná trasa,
t
þervená
á – trasa s aktiivní zpČtnovazzební kompenzzací Doppleroova jevu.

Inteegrací zmČnn frekvence signálu buudícího AOM
M1 v režimu zpČtnovazzební smyþk
ky získáme i
dopplĖkový údajj o celkové zmČnČ
z
transpportního zpo
oždČní od zaþþátku mČĜení
ní. Na obr. 3 je znázornČnna
ukáázka dlouhoddobého moniitoringu linkky z konce srrpna a prĤbČhu záĜí 20188, kdy došlo po vlnČ vedder
ke skokovému ochlazení o cca 12°C. Jelikož je zhruba 90%
% délky vláákna umístČn
no pod zem
mí,
vyppovídá pomaalá velká zmČČna zpoždČnní o zmČnČ teeploty pod po
ovrchem. Maalé rychlé flu
uktuace v Ĝáddu
jednnotek ns naoopak korelujíí s denními vvýkyvy atmo
osferické teplloty, které m
mají nejvČtší vliv na vláknno
na ppovrchu.

Obrr. 3: ZmČny trransportního zpoždČní
z
opticcké trasy pĜi ochlazení
o
po vlnČ
v veder na kkonci srpna 2018.
PODċKOVÁNÍÍ
odpoĜena Graantovou agen
nturou ýR, projektem
p
GB
B14-36681G, Ministerstveem
Expperimentální þást byla po
prĤm
myslu a obcchodu, projek
ktemem FV F
FV10336. Vý
ýzkumná inffrastruktura bbyla podpoĜen
na s pĜispČníím
Evrropské komisee a Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy, projekty LO12212, CZ.1.05//2.1.00/01.00117,
CZ..02.1.01/0.0/00.0/16_013/0001797; Technnologickou ag
genturou ýR, projektem TH
H01011254 a dále Akadem
mií
vČdd ýeské republliky, projektem
m RVO:680811731
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LA
ASEROV
VÁ ABL
LACE A TOMģ VÁPNÍK
KU PRO
O
EX
XPERIM
MENT LASERO
L
OVÉHO CHLAZ
ZENÍ AT
TOMģ
Jakub Grim
m, Tuan Minh
M
Phaam a OndĜĜej ýíp.
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i., Koherenþní optik
ka
Kráálovopolskáá 147, Brno 612 64, +4420 541 514
4 530, jgrim
m@isibrno.czz
Ob
bor: pulzní laserová
l
ablace, fluoreescenþní speektroskopie
Ke generováníí neutrálních atomĤ proo experimen
nty laserovéého chlazenní iontĤ a nááslednČ jejicch
speektroskopii se používaají zejménaa tepelné pícky.
p
ZahĜáátím této ppícky pomo
ocí vysokýcch
prooudĤ pak doochází ke generování
g
proudu þásstic. Tato metoda
m
je jeednoduchá ale
a nese jissté
nevvýhody, jakko je setrvaaþnost proccesu a nemo
ožnost jemn
ného Ĝízeníí množství vystĜelenýcch
þásstic. Pícce urþitou dob
bu trvá, neež se dostaateþnČ zahĜeje a dále nelze procces okamžiitČ
ukoonþit. BČhem
m této doby
y je do oblassti pasti stálle generovááno spoustu neutrálních
h atomĤ.
Mnoheem úþinnČjšší metoda, která umožĖuje dostaateþnČ jemnné generov
vání þástic je
j
pullzní laserovvá ablace. Jeedná se o jeev, kdy pĜi pĜekroþení
p
ablaþního
a
liimitu materriálu, docháází
k lookálnímu vyypaĜování þástic
þ
na veelmi malé oblasti
o
v mísstČ dopadu laserového svazku. Tím
dojjde k tvorbČČ ablaþního kráteru, zee kterého jee vyvrženo malé množžství materiálu. Možnoost
ovlládání pulzĤĤ dovoluje rychle zahhájit a ukon
nþit proces, a také jem
mnČ Ĝídit množství takkto
gennerovaných þástic. [1]
mentální vaakuovou sesstavu obsah
hující vlasttní
Pro úþþely ablace jsem sestaavil experim
zdrroj neutrálnních atomĤ. Hlavní þásst vakuové sestavy je šestiramennný kĜíž, kteerý umožĖuj
uje
dosstateþný poþþet vstupĤ, jak pro pottĜebné laserrové svazky, tak detekþþní techniku
u. Na jednom
ram
meni je upeevnČn zdroj vápníku – vápníkováá pícka. Pro
oti ní míĜí ssvazek ablaaþního laserru.
Koolmo na ablaaþní svazek v oblasti tČČsnČ u výstu
upu pícky jee umístČn svvazek ionizaþního laserru
svítícího na 4222 nm. Vyv
vržené þástiice se vliveem ionizaþn
ního laseru excitují, po
oté spontánnnČ
paddají na záklaadní hladinu
u, a pĜitom emitují záĜĜení o stejnéé vlnové déllce. Detekcee vypaĜenýcch
þásstic vápníkuu je zajištČno
o pomocí kaamery s vyssokou citliv
vostí v oblassti vlnové délky
d
422 nm
m.
Kaamera byla nastavena na maximáální citlivo
ost a expozziþní þas 0,,5 s. Nežád
doucí záĜenní,
zpĤĤsobené zahhĜátou píck
kou, bylo oddstínČno po
omocí filtru
u propouštČj
Čjící pouze úzkou oblaast
v ookolí 422 nm
m.
Po vyþþerpání kom
mory na doostateþnou hodnotu vakua (10-7 mbar) byla aktivovánna
kallciová píckaa. V prvním
m kroku jsm
me si ovČĜili funkþnosst pícky gennerovat neu
utrální atom
my

Obrr. 1: Realizacce experimenttální aparatury
ry zahrnující vakuovou
v
komoru a optickouu trasu.
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Obrr. 2: Generované þástice tep
epelnou píckouu a jejich deteekce fluorescen
nþní spektroskkopií na 422 nm.
n

s vyyužitím pĜilloženého prroudu. Prouud byl postu
upnČ zvyšov
ván a kamerrou byly zazznamenávánny
jeddnotlivé sním
mky proudu
u þástic. Tyyto snímky byly
b
pak zp
pravovány ppomocí pro
ogramovacíhho
proostĜedí MAT
TLAB a po
osléze pomoocí kalibracce kamery se
s záĜením o známém výkonu byyly
pakk dále pĜevvedeny na reálné hodnnoty intenzitty v závislo
osti na prouudu puštČnéém do píckky.
Vyybrané sním
mky zachyccující fluoreescenci váp
pníku jsou zobrazenyy na Obr. 2. Vynesenné
hoddnoty fluoreescence v záávislosti na pĜiloženém
m proudu jso
ou pak zobra
razeny v graafu na Obr. 3.

Obrr. 3:Zpracovaaný obraz pĜevvedený na hoddnoty intenzityy zaznamenané v grafu.

Proo samotný proces abllace byl vyyužit Nd:YA
AG laser prracující na vlnové dé
élce 1064nm
asdélkoupulzƽvƎádud
desítekns. P
PostupnČ by
yla zvyšováána energie pulzĤ a na kameĜe byyla
sleddována fluoorescence. Zaznamenan
Z
ané snímky poukazují na
n menší m
množství þásstic. Kontraast
je ttaky malý, a to z dĤvo
odu velmi kkrátkého trv
váním pulzu
u a nemožno
nosti synchronnČ s ablaací
zazznamenat pĜĜesné okam
mžiky ablacee. Obr. 4 zo
obrazuje nČkolik snímkkĤ pĜi rĤzném nastavení
pullsĤ ablaþníhho laseru.

Obrr. 3: Generované þástice po
omocí ablace

Litteratura:
[1] STAFE, Mihai;
M
MAR
RCU, Aureliian; PUSCA
AS, Niculae N. Pulsed L
Laser Ablattion of Solidds
Bassics, Theoryy and Appliications. Beerlin, Heidellberg: Sprin
nger Berlin H
Heidelberg,, 2014
Pod
dČkování
Tennto metodoloogický výzk
kum je podpporován Graantovou agen
nturou ýR, pprojekt þ. GB14-36681G
G
G.
Výzzkumná infr
frastruktura byla
b
podpoĜĜena s pĜisp
pČním Evrop
pské komisee a Ministerrstva školstvví,
mláádeže a tČloovýchovy, prrojekty þ. L
LO1212, CZ..1.05/2.1.00/01.0017 a ddále Akadem
mií vČd ýeskké
republiky, projeektem RVO:68081731
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LA
ASEROV
VÉ OPR
RACOVÁ
ÁNÍ PLA
ASTģ VYSTUŽ
V
ŽENÝCH
H
UH
HLÍKOV
VÝMI VLÁKNY
V
Y
Peetr Hausch
hwitz
Fyzzikální ústav AV ýR, HiLASE
H
Za Radnicí 828, 252 41 Dolní
D
BĜežanny
ww
ww.hilase.czz
Ob
bor: Laserovvé mikroobrábČní
Plaasty vyztužeené uhlíkový
ými vlákny (CFRP) jso
ou velmi pevný, lehký a odolný ko
ompozitní
maateriál, kterýý má potencciál nahraditt mnoho kov
vových dílĤ
Ĥ, neboĢ mĤĤže být až o 70% lehþí
nežž ocel, o 30%
% lehþí nežž hliník, a záároveĖ mĤžže mít 2x tak
kovou pevnnost a nosno
ost. Tyto
maateriály jsouu hojnČ použžívány jak v moderním
m automobilo
ovém prĤmy
myslu, tak v prĤmyslu
p
leteeckém, kde je redukce váhy velmii dĤležitá.
Obbvyklé zpĤsooby opracov
vání tohoto materiálu jako mechan
nické Ĝezáníí, vrtání, pĜíípadnČ i
Ĝezzání vodním
m paprskem jsou
j
spojenny s urþitým
m omezením v kvalitČ a produktivittČ a s velkým
m
opootĜebením obrábČcích
o
nástrojĤ.
n
Naa druhé stran
nČ laserové opracováníí takového materiálu
m
see
jevví jako výhoodné Ĝešení tČchto
t
probllémĤ a to zeejména díky
y tomu, že oopracování je
j
nekkontaktní, flexibilní
fl
a snadno
s
autoomatizovatellné. Hlavní výzvou proo laserové opracováván
o
ní
CF
FRP je opraccovat materriál s dostateeþnou rychllostí a zárov
veĖ s dostateeþnou kvaliitou, která jee
dánna pĜedevším
m rozšíĜením
m teplem ovvlivnČné ob
blasti v okollí interakce laserového svazku s
maateriálem.
Tatto práce se zabývá
z
optiimalizací la serových a procesních parametrĤ ppro Ĝezání plastĤ
p
vlákny, pĜeedevším z hllediska kvallity, rozšíĜeení teplem ovlivnČné
vyzztužených uhlíkovými
u
o
obllasti, rychloosti a efektiv
vity Ĝezání. Optimalizaace tČchto paarametrĤ byyla proveden
na na
nČkkolika laseroových systéémech s rĤzn
znou délkou
u pulzu ns-fss a s rĤznouu vlnovou déélkou IRUV
V. Výstupem
m jsou pak optimální
o
prrocesní okn
na pro každý
ý laserový ssystém.
z
s nab
bídkou spollupráce:
Daalší oblasti zájmu
x

VytváĜení funkþních struktur
s
na ppovrchu maateriálĤ laseerovým svazzkem –
Superhydrrofóbní, sam
moþistící, leddofóbní pov
vrchy.
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AP
PODIZA
ACE FBG
G DYNA
AMYCK
KÝM Pě
ěEDEPN
NUTÍM
VL
LÁKNA
A
Raadek Heláán1, Jakub
b Somer1,,2, Františšek Urban
n2, Frantiišek Urba
an1
1

NE
ETWORK GROUP
G
– Special
S
fibeer Optics
e-m
mail: r.helann@nwg.cz
2
VU
UT v BrnČ, Fakulta eleektrotechnikky a komuniikaþních tecchnologií
Ob
bor: Výzkum
m a vývoj optických
o
prrvkĤ a senzo
orických sy
ystémĤ
Braaggovy vlákknové mĜížk
ky (Fiber B ragg Gratin
ng – FGB) lze aplikovaat v celé Ĝad
dČ aplikací od
o
teleekomunikaþþních filtrĤ až po sennzorické ellementy pro
o mČĜení te
teploty, dilaatace a dallší
velliþiny mČĜenné v prĤmysslu i speciállních aplikaacích.
PĜi výrobČ FB
BG je sledov
váno nČkoliik stČžejnícch parametrrĤ - centrálnní vlnová délka (Centrral
waavelength – CWL), šíĜk
ka spektra v polovinČ vrrcholu mĜížžky (Full W
Width at Halff Maximum
m–
FW
WHM), odsttup užiteþn
ného signállu od šumu
u (Optical Signal to N
Noise Ratio – OSNR
R),
odrrazivost mĜíížky a vložeený útlum.
PráávČ paramettr OSNR bývá kritickýý pro možn
nosti vyhodn
nocení FBG
G a urþuje see jako odstuup
inteenzit mezi hlavním rezonanþním
r
m maximem
m (na CW
WL) a prvnními postran
nními lalokky
v oodrazném sppektru mĜížk
ky.
PĜi zápisu FBG laserem s homogennnČ rozložen
nou intenzitou svazku ((tzv. flat-to
op) z bČžnýcch
exccimerovýchh laserĤ dochází k zápissu homogen
nních mĜížeek. Homogeenní mĜížky
y mají obálkku
am
mplitudy zm
mČny indexu
u lomu konnstantní. Takové mĜížžky se vyzn
znaþují pom
mČrnČ malýým
OS
SNR. Pro zlepšení
z
OS
SNR je moožné zavéstt apodizaci mĜížky, kkdy dochází k modulaaci
am
mplitudy zmČČny indexu lomu podéll délky zapiisované mĜížžky s vhodnným profileem.
Appodizace vlááknové mĜížky je moožné dosáh
hnout napĜík
klad použittím fázové masky s již
apoodizovaným
m profilem,, pohybem
m vlákna nebo
n
fázov
vé masky nebo použžitím maskky
s prromČnou effektivitou difrakce.
d
Zm
mínČné metody výroby apodizovvaných mĜížžek mají svvé
výhhody i nevýýhody. NapĜĜíklad použiití fázové masky
m
s apod
dizovaným profilem je rychlejší prro
záppis mĜížek a lépe aplik
kovatelné v sériové vý
ýrobČ. Nevý
ýhodou pouužití apodizo
ované fázovvé
maasky je fixnní délka zap
pisované sttruktury, z toho
t
pak vyvstává pootĜeba velkéého množsttví
maasek pro rĤzzné výslednéé parametryy vláknové mĜížky.
m
DĤĤležitým fakktorem pĜi výrobČ
v
apoodizovaných
h mĜížek je dosažení koonstantního
o prĤmČrnéhho
inddexu lomu v délce stru
uktury. Takkto vytvoĜen
ná apodizacce se nazývvá þistá apo
odizace a od
o
apoodizace s mČnící
m
se prĤ
ĤmČrnou zm
mČnou indeexu lomu see vyznaþujee spektrálnČ symetrickoou
odeezvou takto vyrobených
h FBG.
Proo apodizaci vláknových
h mĜížek vee spoleþnossti NETWO
ORK GROU
UP byla zvo
olena metodda
sym
metrického natahování vlákna bČhhem expoziice struktury
y. Princip ttéto metody
y je naznaþeen
na Obr. 1. Tatto metoda je
j založena na zápisu dvou pĜekrý
ývajících see difrakþnícch vzorcĤ, na
n
jejiichž koncíchh se periodiické zmČny indexu lom
mu liší o pĤl periody mĜĜížky (ȁ0/2)).
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Obrr. 1: Rozložeení zmČn ind
dexu lomu prro mezní pro
otažení vlákn
na a) struktuura zapsaná do nataženéh
ho
vlák
kna o polovin
nu periody b)) zapsaná stru
uktura bez natažení vlákn
na c) výslednáá složená stru
uktura

PĜi výrobČ appodizované vláknové mĜížky meetodou sym
metrického nnatahování vlákna jsoou
expponovány dvČ
d
vzájem
mnČ se pĜĜekrývající mĜížky s odlišnými periodami.. K dosažeení
rozzdílných perriod je potĜeeba bČhem expozice sy
ymetricky natáhnout
n
vvlákno v držžáku, zároveeĖ
muusí být svazzek dopadajjící na fázoovou masku
u na jejím stĜedu. Déélka Braggo
ovy vláknovvé
mĜíížky (L0), délka
d
optick
kého vláknna uchycenéého mezi držáky (Ld) a požadovaaná výslednná
cenntrální vlnoová délka mĜížky
m
urþuuje celkovéé protažení vlákna me
mezi držáky (ǻLd) poddle
vzttahu:
Ȧ
ȟௗ ൌ ௗ 
ܮ
Za úþelem zaavedení apo
odizace FBG
G výše zm
mínČným zpĤ
Ĥsobem jsm
me navrhli a realizovaali
speecializovanýý pĜípravek pro dynam
mické napín
nání vlákna bČhem výro
roby (viz Ob
br. 2). Akþní
þleny pro naapínání vláákna byly zvoleny piezoelektriccké aktuátoory, pro zp
pČtnovazební
sleddování paraametrĤ mech
hanického nnapČtí vlákn
na je do sériie umístČn ttenzometr.

Obr. 2: Vy
yrobený pĜíprravek pro záp
pis Braggových vláknovýcch mĜížek

Záppis FBG probíhá
p
pĜii opakovac í frekvencii pulsĤ zap
pisovacího laseru 40 Hz, pĜitom
s periodou 4 Hz
H je stĜídaavČ aplikovváno pĜedpČČtí na vlákn
no do dvou krajních po
ozic tak, abby
bylla polovinuu expoziþníh
ho þasu zappisována FB
BG délky L0 a druhouu polovinu expoziþníhho
þassu FBG déllky L0+ȁ0. Tím docház
ází k pĜekrytí difrakþníích strukturr na koncích
h zapisovanné
FB
BG a tím k postupné
p
zttrátČ kontraastu zmČny indexu lom
mu od stĜeduu FBG k jeejím koncĤm
m.
Zm
mínČným principem do
ochází k tzvv. þisté apodizaci – prĤmČrná zm
mČna indexu
u lomu poddél
zappisované FB
BG zĤstáváá konstantnní, dochází k modulaci intenzitníí obálky zm
mČny indexxu
lom
mu.
V ssouþasné doobČ je pĜípraavek v testoovacím prov
vozu, probíh
há optimaliizace Ĝídící elektronikyy a
SW
W.
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Daalší oblasti zájmu
z
s nabíídkou spoluupráce:
x
x
x
x
x
x

Nabízííme spoluprráci pĜi vývooji a výrobČČ senzorĤ zaaložených nna vláknovýcch mĜížkáchh
a systéémy pro jejicch vyhodnoocování, kom
mpletní senzorické systtémy na mííru.
Nabízííme zakázko
ovou výrobuu FBG mĜížžek.
Nabízííme spoluprráci ve vývooji aplikací využívající
v
FBG.
Nabízííme zakázko
ový vývoj F
FBG filtrĤ pro
p telekomu
unikaþní úþþely.
Hledám
me obchodn
ního partnerra pro rozšíĜĜení produkttového porttfolia do zah
hraniþí.
Hledám
me partnera pro implem
mentaci senzzorických systémĤ.

PoddČkování:
Pubblikace bylaa podpoĜenaa projektem
m FEKT-S-17-4184 Výzzkum inform
maþních a
kom
munikaþních systémĤ a jejich bezppeþnost.
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MIKROSTRUKTUROVÁNÍ ýEL OPTICKÝCH VLÁKEN
Pavel Honzátko, Martin VanČk
Ústav fotoniky a elektroniky AV ýR, v. v. i.
Chaberská 57, 182 51 Praha 8, www.ufe.cz
Obor: optická vlákna, vláknové souþástky, vláknové lasery
Subvlnové reliéfní difrakþní mĜížky vyrobené na þelech optických vláken mohou sloužit
k výbČru vlnové délky a polarizace ve vláknových laserech a mohou se tak stát alternativou ke
vláknovým braggovským mĜížkám a antireflexním vrstvám. Mohou selektivnČ potlaþit
modální odraz pro vybranou lineární polarizaci. SložitČjší struktury s rezonanþním
vytékajícím videm umožĖují dosáhnout pro vybranou polarizaci modální reflektanci blízkou
jedné pĜi spektrální šíĜce kolem 50 nm. Laserový svazek vystupující z vlákna se subvlnovou
mĜížkou na þele si zachovává svĤj gaussovský charakter, jeho kvalita není znehodnocena.
V první þásti pĜednášky pĜedstavíme sublvnové mĜížky s potlaþenou modální reflektancí,
urþené pro výstup laseru, kde mohou nahradit antireflexní úpravu þela optického vlákna.
Modální reflektance tČchto mĜížek mĤže být v závislosti na návrhu polarizaþnČ nezávislá nebo
polarizaþnČ závislá. PolarizaþnČ závislé subvlnové mĜížky tak mohou nahradit polarizátor
v laseru. Vedle numerických simulací pĜedstavíme výsledky experimentálních testĤ ve
výkonovém 20 W thuliovém vláknovém laseru.

Obr. 1: Subvlnová antireflexní mĜížka na þele optického vlákna zachovávajícího polarizaci
fotografie a) z optického a b) z elektronového mikroskopu. c) Modální reflektance antireflexní
subvlnové mĜížky v závislosti na hloubce vrypĤ pro TE vid.
V další þásti pĜednášky se zamČĜíme na mĜížky s vysokou modální reflektancí, založené na
rezonanci s vytékajícím videm (obr. ). Na rezonanþní vlnové délce takové mĜížky mohou
teoreticky dosáhnout modální odrazivost 95% se spektrální šíĜkou v polovýšce je kolem
50 nm (na vlnové délce 2 000 nm). Dosahují polarizaþního extinkþního pomČru 18 dB a
mohou tedy sloužit jako polarizující prvek laseru.
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Obr. 2: Rezonanþní mĜížka s vytékajícím videm zhotovená na
þele vlákna. a) Nákres, b) fotografie z elektronového
mikroskopu.
MĜížky vymíláme pomocí fokusovaného iontového svazku do oxidové vrstvy s vysokým
indexem lomu, nanesené na þelo optického vlákna. ExperimentálnČ jsou mĜížky testovány
mČĜením úhlové závislosti transmisní difrakþní úþinnosti ve viditelné oblasti a polarizaþnČ
závislých tranmisních spekter v oblasti rezonanþní vlnové délky.
c)

Obr. 3: Teoretické spektrální závislosti a) modální reflektance a b) transmitance pro TE a TM
vid vypoþtené pomocí numericky úsporné 2D FDTD metody a plnČ vektorové 3D FDTD
metody. c) MČĜení difrakþní úþinnosti mĜížek ve viditelné oblasti.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
ÚFE hledá partnery pro komercializaci vláknových laserĤ a pro vývoj laserových aplikací.
Dále hledáme partnera pro napaĜování tvrdých oxidických vrstev na þela vláken (IBS) pro
další výzkum vláknových difrakþních struktur.
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M
MċěENÍ LASER
ROVÉHO
O SVAě
ěOVACÍÍHO PRO
OCESU
VY
YSOKO
ORYCHL
LOSTNÍÍ KAME
EROU A FOTOD
DIODOU
U
Peetr Horník
k, Libor MrĖa,
M
Haana Šebesttová
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv. v. i.
Kráálovopolskáá 147/62, 61
12 00 Brno - Královo Pole
P
tel..: 541 514 214,
2
e-mail: hornik@isiibrno.cz, ww
ww.isibrno.cz
Ob
bor: výkonoové laserovéé technologiie
Km
monitorovánní laserovéh
ho svaĜovaccího processu se dá pĜistupovat rĤĤznými zpĤsoby. Jednoou
zm
možných cest je použittí fotodiodyy ke snímán
ní svaĜovan
ného místa, a na záklaadČ namČĜenné
inteenzity rozhhodnout o kvalitČ
k
svaruu. Takové Ĝešení
Ĝ
má výhodu
v
v jeednoduchossti provedenní,
ovššem potýká se s mnohaa výzvami.
PĜi experimenntu se dvČm
ma fotodioddami, obr. 1, které jso
ou pĜipevnČ
nČny ke svaaĜovací hlavvČ
a svvírají vĤþi sobČ úhel v rozmezí 00-180° bylo zjištČno, žee s rostoucím
ím úhlem klesá
k
korelacce
meezi daty zísskanými z fotodiod.
f
Z toho vypllývá, že by
y mohl býtt systematický problém
s polohováním
m fotodiod vĤþi místuu svaĜováníí nebo svČtelné projeevy svaĜováání poskytuují
z kkaždého smČČru odlišnou
u informaci .

Obrázeek 1: SvaĜovacíí hlava s fotodio
odami

Proo ovČĜení byl
b proveden experim
ment, kdy bylo
b
svaĜov
vané místoo nahrazeno
o výkonovoou
svítivou diodoou. Modulaací proudu tak, aby diioda blikalaa, byl simuulován svaĜo
ovací procees.
m
dvČm
ma fotodio
odami s postupnou zm
mČnou úhlu
u. NamČĜenné
OppČt bylo prrovedeno mČĜení
hoddnoty intenzzit u obou fotodiod
f
tohhoto idealizzovaného prrocesu spoluu korelovally konstantnnČ
bezz ohledu naa svírající úh
hel. MČĜenáá intenzita v pĜípadČ sv
vítivé diodyy tedy nezáv
visí na smČrru
snímání. Z toho lze usu
uzovat, že svaĜovací proces poskytuje v kkaždém míístČ odlišnoou
info
formaci.
Pokkud zvolím
me široký úh
hel zábČru ffotodiody, bude
b
se v získávaném signálu sþíítat pĜíspČveek
ze záĜení oblááþku plazmaatu, svarovéé láznČ a pĜíípadnČ odraaženého þi rrozptýlenéh
ho laserovéhho
záĜĜení. Naopakk pĜi úzkém
m úhlu zábČrru bude krittické správn
né nasmČrovvání fotodio
ody. Pouzdrro
fotoodiody om
mezuje pozo
orovací úheel na 10,5
5°, což v dané
d
vzdáleenosti pĜed
dstavuje kruuh
o pprĤmČru 14 mm a pokrrývá témČĜ celý svaĜov
vací proces. Pouzdro oobsahuje naavíc šedý filltr
a oochranné skklíþko. Pro posouzení
p
vvlivu jedno
otlivých obllastí byla vvyužita vyso
okorychlosttní
kam
mera X-Streeam XS-3, která hledČČla na svaĜo
ované místo
o ze stejnéhho smČru jak
ko fotodiodda,
obrr. 2. Dále bylo navícc snímáno zpČtnČ odrražené laserrové záĜeníí vracející se optickýým
vlááknem do laaseru.
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Obrázek 2: Exp
xperimentální seestava s vysokorrychlostní kameerou a fotodiod
dou

O
Obrázek 3: Sním
mek z kamery

Sníímky z kam
mery byly ro
ozdČleny naa jednotlivé oblasti zájm
mu zahrnujíící oblast sv
varové láznnČ,
spoodní a horníí þást obláþk
ku plazmatuu a celý sním
mek, obr. 3. Z nich pakk byla poþíttána intenziita
a pporovnávánaa s fotodiod
dou i zpČtnnČ odražený
ým laserový
ým záĜením
m. Pro porov
vnání signáálĤ
byll použit SppearmanĤv korelaþní
k
kkoeficient, který
k
je na rozdíl od PPearsonovaa korelaþníhho
koeeficientu obbecnČjší a místo míryy lineární závislosti
z
hodnotí míruu monotónní závislosti.
V pprĤbČhu svaaĜování byl mČnČn výkkon laseru, aby
a byly pokryty jak pĜĜípady kond
dukþního, taak
pennetraþního režimu
r
svaĜĜování. Vzoorkovací freekvence mČĜĜící karty zaaznamenávající hodnoty
z footodiody byyla 40 kHz a vychlost ssnímání kam
mery byla 10
0 000 fps.
V ppĜípadČ konndukþního režimu
r
(2000 W, 10 mm·s
m -1) doch
hází k pomČČrnČ velkém
mu zpČtném
mu
odrrazu a je vidČt
v
pouzee nevýraznáá svarová lázeĖ. Plazzmový oblááþek kamerra pĜi krátkké
exppoziþní dobbČ nevidí. Fo
otodioda prroces prakticky nevidí. NejzajímavvČjší je svarr s parametrry
na pomezí koondukþního a penetraþþního režim
mu (500 W,, 10 mm·s--1), obr. 4, kdy je stáále
v
i oblááþek plazm
matu. Signáll z fotodioddy
vyssoká hodnoota zpČtného odrazu, aale již je vidČt
v toomto pĜípaddČ koreluje s intenzitouu záĜení z oblasti
o
svaro
ové láznČ za
zachycené kamerou.
k
Obba
signály negattivnČ korelu
ují s intennzitou zpČtnČ odražen
ného záĜení
ní a intenziitou obláþkku
plaazmatu. Proo výkon od
o 1 kW vvýše je zp
pČtnČ odražžené záĜeníí na nižší úrovni neež
v ppĜedchozích pĜípadech a koreluje ppouze oblastt svarové lááznČ se signnálem z fotodiody.

Obbrázek 4: Porovvnání intenzit zíískaných z kameery, fotodiody a odraženého laaserového záĜen
ní

AuutoĜi dČkujíí za podporu Akadeemii vČd ýR (Strateegie AV211 „SvČtlo ve službácch
spooleþnosti").

Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
x
x

Smluvnní výzkum v oblasti lasserového sv
vaĜování a dČlení
d
materriálĤ
Diagnoostika lasero
ového svaĜoovacího procesu
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VYUŽITÍ KYANOVODÍKU JAKO ABSORPČNÍHO MÉDIA
PRO LASEROVOU SPEKTROSKOPII
Martin Hošek*, Šimon Řeřucha, Lenka Pravdová, Martin Čížek,
Jan Hrabina a Ondřej Číp
Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, oddělení: Koherenční optika
Královopolská 147, 612 64 Brno, www.isibrno.cz
*mhosek@isibrno.cz
Obor: realizace metru, absorpční spektroskopie, optický frekvenční hřeben, kyanovodík,
přeladitelný laser
Cílem výzkumu je využití kyanovodíku (konkrétně izotopu H13C14N) jako absorpčního média
pro realizaci etalonu optické frekvence. Výhodou kyanovodíku oproti konvenčně
používanému acetylenu (izotopy 13C2H2 a 12C2H2) je jeho lepší dostupnost a také širší
absorpční spektrum ve zkoumané oblasti (1550 nm – telekomunikační pásmo).
Hyperjemné přechody v kyanovodíku byly předmětem výzkumu v devadesátých letech
minulého století [1], z důvodu technologických omezení ovšem tato data nejsou tak přesná,
jako například data dostupná pro acetylen [2]. Naším cílem je proto využití přesnějších metod
(saturovaná spektroskopie, frekvenční uzamknutí laseru, zázněj s optickým frekvenčním
hřebenem) k dosáhnutí přesnějších údajů o absorpčních čarách kyanovodíku.
Zde prezentované výsledky jsou prvními obdrženými výsledky a k jejich získání bylo použito
metody lineární absorpční spektroskopie. Nejdříve byl zkoumán acetylen (izotop 13C2H2),
jelikož se jedná o dobře popsané médium a srovnání námi získaných výsledků s dostupnými
daty nám umožňovalo odhadnout vlastnosti našeho měřícího systému. K měření bylo využito
experimentálního uspořádání, které lze vidět na obrázku 1.

Obrázek 1. Schéma experimentální sestavy. Část a) obsahuje laser, optický frekvenční izolátor (OFI) a 50/50 polarizaci
zachovávající (50/50 PM) dělič svazku. Část b) obsahuje 25/75 polarizaci zachovávající (25/75 PM) dělič svazku, 10/90
polarizaci zachovávající (10/90 PM) dělič svazku, kolimátor (Kol.), kyvetu, zrcátka (MA a MB), fotodetektory (PDA a PDB),
analogovo-digitální zámek laseru, (ADDA lock-in) a vlnoměr. Část c) obsahuje optický frekvenční hřeben (OFC), cirkulátor,
teplotní kontroler a Braggovu mřížku. Část c) obsahuje vláknový polarizační kontroler (OFC), 99/1 polarizaci zachovávající
(99/1 PM) dělič svazku, fotodetektor (PDC), dolní propusti s mezní frekvencí 120 MHz (LPF 120 MHz), horní propust
s mezní frekvencí 41 MHz (HPF 41 MHz), nízkošumový zesilovač (LNA), zesilovač (AMP), výkonový dělič, čítač a
spektrální analyzátor.
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Byl použit laser Koheras Adjustik K-81, s možností ladění vlnové délky v rozsahu přibližně
od 1539,8 nm do 1541 nm. Nejdříve bylo pomocí rychlého ladění pořízeno absorpční
spektrum zkoumaného plynu. Intenzivní čáry v něm obsažené byly následně identifikovány a
pomocí pomalého ladění přes jejich profil byla určena jejich šířka a také přibližná hodnota
frekvence jejich středu. Nakonec bylo využito námi vytvořeného hardwaru umožňujícího
zamknutí laseru na minimum zkoumané absorpční čáry a pomocí zázněje s optickým
frekvenčním hřebenem byla stanovena přesně pozice minima dané spektrální čáry. Tyto
výsledky můžeme vidět v tabulce 1.
Tabulka 1: První výsledky obsahující pozici čáry R(2) kyanovodíku (H 13C14N). fpeak značí pozici středu dané
absorpční čáry, fref značí publikovanou hodnotu tohoto středu [2], FWHM značí šířku dané absorpční čáry a Δf
rozdíl mezi naměřenou a publikovanou hodnotou střed dané spektrální čáry.

fpeak (MHz)

fref (MHz)

FWHM (MHz)

Δf (MHz)

194 615 893 (5)

194 615 960 (400)

470

67

Jelikož stojíme teprve na začátku našeho projektu, zde prezentované výsledky jsou teprve
prvními výsledky, které se nám povedlo získat. Již v tuto chvíli jsme ovšem dokázali získat
v případě kyanovodíku přesnější výsledky (Tabulka 1.) nežli jsou výsledky dostupné. Dalším
našim cílem bude získat větší stabilitu laseru při jeho uzamčení na daných spektrálních
čarách, zjištění možností pro získání laseru umožňujícího ladění v širším spektrálním pásu
(1527 nm – 1563 nm) a v konečném důsledku dosažení přesnosti měření umožňující použití
vybraných čar kyanovodíku jakožto referencí pro „Mise en pratique“.
Poděkování
Tento metodologický výzkum je podporován z projektu RVO Akademie Věd České
republiky: 68081731 a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(6O1212) společně s Evropskou komisí (ALISI No. CZ.1.05/2.1.00/01.0017);
Části výzkumu byly uskutečněny v rámci projektu EMPIR 17IND03 LaVA. Projekt EMPIR
je spolufinancován z projektu evropské unie Horizont 2020 pro výzkum a inovace a EMPIR
Participating States. Konkrétní části výzkumu byly podporovány Ministerstvem průmyslu a
obchodu České republiky (projekt FV10336) a Technologickou agenturou České republiky
(projekt TE01020233).
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NTERFE
EROMETRICKÝ
Ý KALIIBRÁTO
OR PRO MċěEN
NÍ
METROV
VÝCH DÉLEK
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etr Jedliþk
ka, BĜetislav Mikell, Šimon ěeĜucha,
ě
ZdenČk M
MatČj, On
ndĜej
erman, Miroslava
M
Holá,
H
Micchal Jelín
nek, Jan Pavelka,
P
O
OndĜej ýííp
Josef Lazaar
tav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv. v. i.
álovopolskáá 147, 612 64
6 Brno, ýeeská republiika
dla@isibrnoo.cz
bor: metroloogie, laserov
vá interferoometrie
stém je navrržen pro kaalibraci mČĜĜicího rámu, kterým se kontrolují rrozmČry reaaktorové
doby. Rám je
j pĜi mČĜen
ní spouštČn do reaktoru
u a výsuvný
ými koncovýými snímaþi mČĜí jeho
zmČry. MČĜeené hodnoty
y jsou až 33300 mm. PĜeed mČĜením
m je tĜeba mČČĜicí rám jak
ko celek
librovat.

br. 1: Kalibrrátor a mČĜiicí rám
ferenþní vzddálenost je tvoĜena skleenČnými plo
ochami. Tyto jsou umíístČny na plaatformách,
dna je pevnáá, druhá se pohybuje
p
poo pĜesném liineárním veedení. Kalibbrovaná vzd
dálenost je
ČĜena dvojiccí laserových
h interferom
metrĤ. Interfferometrick
ké jednotky obou laserĤ
Ĥ jsou
pevnČny naa pevné platformČ, kouttové odražeeþe jsou na pohyblivé
p
pplatformČ.
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br. 2: Sestavva kalibráto
oru na lineáárním veden
ní, umístČní referenþnícch ploch meezi osy obouu
erferometrĤĤ.
mČĜení vzddálenosti se pohyblivá pplatforma se posune taak, aby se reeferenþní plochy
týkaly, následnČ pĜejed
de na požadoovanou vzd
dálenost. BČhem pohybbu probíhá
erferometriccké mČĜeníí. Po dosažeení požadov
vané vzdálen
nosti se plattforma mech
hanicky
fixuje a je možno
m
provéést kalibracii.
yby linearitty vedení jso
ou minimallizovány um
místČním refferenþních pploch mezi dvojici
d
erferometrĤĤ. Interferom
metry jsou v Michelson
novČ uspoĜáádání s homoodynní deteekcí. Signál
zpracovávánn digitálnČ pomocí mikkroprocesorru a FPGA. Celý systém
m je ovládáán pomocí
ostĜedí LabV
View. PĜesn
nost kalibráttoru je lepšíí než 1 μm, což výraznČ
nČ pĜesahujee požadavkyy
né aplikace..

dČkování
utoĜi dČkují za
z podporu projektĤm AV ýR (RV
VO: 680817
731), MŠM
MT (LO1212
2), MPO
rojekt FV100336), projek
ktem Evroppské komisee (ALISI No
o. CZ.1.05/22.1.00/01.00
017),
AýR (projekkt TE010202
233) a MV
VýR (projek
kt VI201720
020099).

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

Laseroová interfero
ometrie
Výrobaa kyvet plnČČných izotoopicky þistým
mi plyny
Optovlláknové sen
nzory
Zpracoování signállĤ
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VY
YUŽITÍÍ HOLOG
GRAFIE
E PRO MċěEN
M
NÍ A
CH
HARAK
KTERIZA
ACI PO
OVRCHU
U
K
Frrantišek Kaván
Topptec, IPP CAS, Soboteecká 1660, 5511 01 Turn
nov,
kavvan@ipp.caas.cz
Ob
bor: metroloogie, mČĜen
ní
Výýzkum je zam
mČĜen na mČĜení
m
povrcchĤ pomocí digitální ho
olografické metody. Taato metoda se
jevví vhodná hllavnČ pro brroušené a obbecnČ difuzzní povrchy.. Možností, jak mČĜit povrch,
p
je
mnnoho. Jednouu z nich je napĜíklad
n
A
Atomic Force Microscopy – AFM. Pomocí AF
FM lze pĜi
doddržení urþitýých podmín
nek sledovatt povrch v atomárním
a
rozlišení.
r
N
Nevýhodou je
j ovšem
vellmi dlouhá doba
d
mČĜen
ní a velmi m
malá zobrazeená oblast. MČĜení
M
pom
mocí profilom
metrĤ trpí
poddobnými prroblémy.
Diggitální hologgrafická intterferometriie nabízí zajjímavý kom
mpromis, prootože poĜizo
ovací
nákklady nejsouu tak vysok
ké, jako u AF
FM nebo prrofilometrĤ,, a zároveĖ pĜináší mno
oho výhod.
MČČĜení pomoccí digitální holografick
h
ké interferom
metrie je bezzkontaktní, nepoužívá žádné þoþkky
a tíím nevnáší do
d mČĜení další
d
chyby.. PĜi správnéém nastaven
ní dosahujee pomČrnČ dobré
d
zakĜivení a velkými vý
pĜeesnosti a um
možĖuje mČĜĜení objektĤĤ s velkým polomČrem
p
ýškovými
skooky.
PĜi experimentech jsou vy
yužívány D FB laserovéé diody, kteeré mají pĜi kvalitní tep
plotní
stabbilizaci velm
mi dobrou koherenþní
k
délku a stab
bilitu. Také umožĖují ppĜeladČní vlnové délky
až o 1,3 nm beez pĜeskoku
u podélnýchh módĤ.
Byly mČĜeny rĤzné
r
druhy
y objektĤ, ktteré posloužžily pro urþení dĤležitýých vlastnosstí
jeddnotlivých metod.
m
Pro první
p
experiimenty bylaa použita meetoda dvouvvlnné holog
grafické
inteerferometriee, která má výhodu v m
malé pamČĢo
ové nároþno
osti. Hlavníí pĜednost použití
pĜeeladitelnýchh diod ovšem
m využije ažž FSDH. Taa klade vČtší nároky naa vybavení, protože
p
proo
jejíí realizaci jee potĜeba laser s plynullým pĜeladČČním vlnovéé délky bez pĜeskoku módĤ.
m
PĜi
vyhhodnocení výsledkĤ
v
máá vyšší pam
mČĢovou nárroþnost. Hlaavní výhodoou této meto
ody je
abssolutní mČĜeení. PĜesnosst metody skkenovací ho
olografické interferomeetrie lze zvý
ýšit spojením
m
mČČĜení pĜi více vlnových délkách (7660–852 nm)). To umožĖ
Ėuje dosažeení pĜesnostii pohybující
se ookolo 2 mikkrometrĤ prro stupĖovittý objekt. PĜĜi další optim
malizaci poostupĤ by mČlo
m být
moožné tuto pĜeesnost ještČ zvýšit, cožž z této meto
ody, v komb
binaci s bezzkontaktností a pomČrnnČ
nízzkými poĜizoovacími nák
klady, þiní vvelmi zajím
mavou možn
nost pro pĜessné mČĜení tvaru
povvrchu.
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Obrázek 1 – MČĜený
M
objekt

Obrázek 2 – NamČĜené pprofily pro jednu
u (nahoĜe) a vícce (dole) vlnovýých délek

Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
x
x

PĜeesné mČĜeníí optiky
PĜeesné mČĜeníí dílĤ s difúzzním povrch
hem
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KO
OHERA
AS HARM
MONIK
K: SNAD
DNÁ CES
STA K N
NOVÝM
M
M
MOŽNOS
STEM V OBLAS
STI JED
DNOFRE
EKVENý
ýNÍCH
VL
LÁKNO
OVÝCH LASERģ
ģ
Miiroslav KoĜínek
K
OpptiXs, s.r.o.
KĜiivoklátská 37,
3 199 00 Praha
P
9, Tell.: +420 212
2 247 293
Ob
bor: Kvantoové snímání, laserové cchlazení atom
mĤ, optickéé hodiny, vyysoce pĜesná
speektroskopie
Spooleþnost OpptiXs, s.r.o. se zabývá kkomplexním
mi dodávkam
mi pĜístrojoové a laserov
vé techniky
proo vysoce pĜeesnou metro
ologii. V obblasti jednoffrekvenþních
h vláknovýcch laserĤ
spoolupracujem
me s dánskou
u firmou NK
KT Photoniics, která je jedním z pĜĜedních výrrobcĤ a
inoovátorĤ jednnofrekvenþn
ních vláknovvých laserĤ
Ĥ, superkontiinuálních bíílých laserĤ
Ĥa
fotoonických krrystalických
h vláken.
oheras se vyyznaþuje exttrémnČ úzko
ou spektrálnní þárou a velmi
v
nízkouu
Moodulární Ĝadda laserĤ Ko
šum
movou charrakteristikou
u. Lasery jsoou založeny
y na DFB (D
Distributed ffeedback la
aser)
dessignu. Velm
mi odolná ko
onstrukce a vysoká živo
otnost umožžĖuje použiití laserĤ i v nároþných
praacovních poodmínkách. Použitá výrrobní techno
ologie navícc umožĖuje nastavit vý
ýstupní
vlnnovou délkuu laseru s pĜesností na ddvČ desetiny
y nanometru
u.
PĜíspČvek je zamČĜen jedn
nak na pĜeddstavení nov
vého systém
mu Koheras HARMONIK
sm
modulem proo generaci druhé
d
harmoonické frekv
vence, jednak na praktiické ukázky
y uplatnČní
prooduktové Ĝaddy Koheras ve vČdČ, výýzkumu a prĤmyslu.
p

Obbr. 1: Produkktová Ĝada jednofrekveenþních vlák
knových laserĤ Koheraas
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T
TERMOKAMER
RY INFR
RATEC PRO LA
ASEROV
VÉ APL
LIKACE
E
Daavid Kubooš
“TM
MV SS“ spol. s r. o.
Naa Podvolání 3292, 738 01
0 Frýdek - Místek
davvid.kubos@
@tmvss.cz +420
+
606 6554 780
Ob
bor: Termoggrafie s vyu
užitím laseruu pro oblastt R&D a akttivní termoggrafie
Terrmografickéé systémy v oblasti výzzkumu a vý
ývoje jsou koncipovány
k
y tak, aby sp
plnily vysokké
požžadavky a nároky
n
apliikací vČdnícch oborĤ, nedestruktiv
n
vního testovvání materiiálĤ (NDT) a
akttivní lock-inn termograafie. Pracovvníci výzku
umu a vČdcci, kteĜí jsoou závislí na flexibillní
technologii infraþervený
i
ých termoografických kamer s maximálníí citlivostíí, pĜesnosttí,
r
a rychlostii, mají perffektní Ĝešen
ní v podobČČ systémĤ s chlazeným
mi
proostorovým rozlišením
fotoonovými detektory. Využití
V
takoovýchto infr
fraþervených
h kamer jee nejlepším Ĝešením prro
dettekci vnitĜnních vad rĤ
Ĥzných mateeriálĤ meto
odami aktiv
vní termogrrafie, mezi které patĜíí i
laseerová metodda (LTvis).
Princip aktivnní termograffie je založeen na vyhod
dnocení exteernČ excitovvaného tepeelného tokuu v
testtovaném obbjektu (maateriál) a jeeho narušení skrytým
mi vadami, defekty a prasklinam
mi.
Vyysoce citlivéé a rychlé termograficcké systémy
y, které jso
ou synchronnizovány v celé sestavvČ
akttivní termoggrafie s nááslednou m
matematickou
u analýzou
u zvyšují scchopnost a spolehlivoost
dettekce inform
mací o vadáách. Je to úúþinná bezk
kontaktní a nedestruktiivní metodaa pro rychloou
insppekci rozlehhlých oblastí testovanýých objektĤ.
Lasserová lockk-in termog
grafie patĜí k vysoce precizním,
p
rychlým (Ĝáády setin Hz)
H a vysocce
a
vyppovídajícím
m metodám
m o pĜítom
mnosti neh
homogenit uvnitĜ maateriálĤ. Zpracování
Z
inteerpretace výsledkĤ
v
jee velmi snnadná, a to
o díky potllaþení prom
mČnlivosti povrchovýcch
vlaastností a elliminace neerovnomČrnnosti zahĜívání a šíĜeníí tepelné vllny v mČĜen
ném objekttu.
Lasserová term
mografie LT
Tvis je bezzkontaktní testovací
t
metoda
m
ideáální pro kontrolu spojĤ,
sváárĤ, tenkýchh filmĤ a povlakĤ. T
Technika Fourierovy
F
vyhodnocoovací metod
dy umožĖuuje
preeciznČ stanoovit tloušĢky
y, pórovitossti þi teplotn
ní vodivosti.
hĤm excitaþþních metod
d je možné široké využžití v rĤznýcch aplikacícch
Díkky rĤzným dalším druh
testtování a obllastech vČdy
y a výzkum
mu.

Laserovvá lock-in termografie
t
LTvis
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Daalším klíþovvým kompon
nentem je vvhodné softw
warové Ĝešeení pro anallýzu aktivníí termografiie.
Muusí obsahovvat pokroþilé analýzyy, kdy tepllotní rozdílly mezi deefekty a neporušeným
n
mi
struukturami jssou extrém
mnČ malé. T
Takovýto specializova
s
aný softwar
are obsahuje komplexxní
vyhhodnocovaccí algoritmy
y pro získávvání oþekávaaných výsleedkĤ.
Mnnoho excitaþþních zdrojĤ
Ĥ aktivní teermografie mĤže
m
být po
oužito pro nnČkolik rĤzn
ných aplikaací
v kkorelaci s požadavky
p
a potĜebamii daných ap
plikací. ýassto záleží nna vhodné termografickké
kam
meĜe, jejím
m typu dettektoru (tecchnologie, citlivost, záznamováá rychlost) a vhodném
sofftwarovém modulu
m
pro celý mČĜicíí systém.

mera InfraT
Termokam
Tec ImageIR
R 10300
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CO
OORDIN
NATE IN
NTERFE
EROME
ETRIC MEASU
M
UREMEN
NT FOR
R
HIIGH-RE
ESOLUT
TION LIITHOGR
RAPHY
Josef Lazarr
Ústtav pĜístrojoové techniky
y, AV ýR, v.v.i.
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno
Ob
bor: optickáá/laserová metrologie
m

We preesent a design of a cooordinate in
nterferometrric measurinng system for precisioon
possitioning off a sample-ccarrying trannslation stag
ge with two
o degrees off freedom. The
T system is
inteended to operate
o
in an e-beam
m lithograp
phy with reeproducibiliity of the position on
o
nannometre levvel, followin
ng the reso lution of th
he scanned e-beam. Thhe coordinaate measurinng
sysstem operatees in differeential configguration wh
here the possition is meeasured with
h respect too a
cenntral referennce point to
o eliminate deformatio
ons caused by
b thermal and pressu
ure effects on
o
thee body of thhe vacuum chamber. T
The reference is here the
t electronn gun of thee writer. Thhe
inteerferometerr is designed
d to operatee at infrared telecommu
unication waavelength due
d to the rissk
of interferencee of stray light with seensitive pho
otodetectors in the chaamber. Thee laser sourcce
useed is a narrrow-linewid
dth semiconnductor laseer with fibeer-based extternal cavitty with highhfreqquency moodulation caapability. D
Detection off the interfe
ferometric ssignal reliess on a novvel
derrivative technique motivated by an effort to
t avoid qu
uite compleex optics necessary
n
f
for
hom
modyne deetection (th
hat would have to by
b designeed and adjjusted for the infrareed
waavelength) or
o the need for
f two-freqquency laseer for a heterodyne systtem. This teechnique alsso
k advantaage of a laaser develop
ped primarily for teleecom appliccations – thhe
expploits the key
posssibility of high
h
frequeency modulaation (over 5MHz to meet
m the veloocity requirrement). Thhe
quaadrature sinne/cosine signal, that rrepresents th
he rotating phase vecttor, is generrated using a
phaase-sensitivve derivativee detection.

Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
x

Využittí pĜesných odmČĜovacíích systémĤ
Ĥ
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AN
NALÝZY OPTO
O-MECH
HANICK
KÝCH SOUSTA
S
AV
Miilan Mateela
Meeopta – optikka, s.r.o., OddČlení
O
opttického desiignu
Kab
abelíkova 1, PĜerov, 750
0 02, ýeskáá republika
T: +
+420 581 243
2 340 | Miilan.Matela@
@meopta.ccom
ww
ww.meopta..com | www
w.meoptasp
portsoptics.com | Faceebook

Ob
bor: Návrh a justáž optto-mechanicckých sousttav
Firma Meopta – optika,
o
s.r.o . se zabýváá sportovní, vojenskou a prĤmyslo
ovou optikoou.
Souuþástí portffolia je kompletní náávrh a výro
oba opto-m
mechanickýcch soustav. Na základdČ
požžadavkĤ záákazníka see zabývám
me návrhem
m optického
o designu, mechanick
kého designnu

(vþþetnČ FEM analýz), výrobou
v
opttických a mechanický
m
ých dílĤ. V neposlední ĜadČ u náás
proobíhá také montáž a justáž
j
opto--mechanick
kých sestav s návaznosstí na mČĜeení hotovéhho
celku. MČĜeníí probíhá na
n lavicích, které jsou
u velmi þassto spoleþnČČ s mČĜícím
mi metodam
mi
urþþené právvČ pro konkrétní
k
výrrobek. S applikací laserru se pak
setkkáváme pĜeedevším pĜii justáži a
mČČĜení (jednáá se tedy po
ovČtšinou
o nnízké výkonny pĜi zobraazovacích
apllikacích).
Vzhleddem k širokému
zam
mČĜení firm
my je tak
k možné
narrazit na širooké spektru
um laserĤ.
Ve VIS se jeddná zejménaa o He-Ne
laseery a pevnoolátkové lasery. Silné
laseerové zázzemí je zejména
vD
DUV oblasti (193 nm
m – ArF
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exccimerový laaser, 266 nm
m pevnolátkkové lasery,…) a Meopta má i nČČkolik laditeelných laserrĤ
se sspektrem pookrývající VIS
V a NIR.
V posledníích letech se
firma Meopta prosazuje i
v oblasstech trhu
u výroby a
kontrolly integrov
vaných spojjĤ
(výrobba mikroþiipĤ, pamČtí,
inspekc
kce waferĤ, aj.) a výrobby
displejĤĤ (výroba a kontroola
FPD – flat panel displays).
d
V této oblaasti produkcce
jsou klladeny extrrémní nárokky
na optiický design
n. To je spolu
s používáním impulzních
h laserovýcch zdrojĤ s krátkou délkou
d
trvánní impulzu
u o vysokém
špiþkovém výýkonu, doprrovázeno zvvýšenými nároky
n
na to
olerance, výýrobu, justááž, a také na
n
dettailnČjší analýze opto--mechanickkých soustaav. Tyto an
nalýzy zkooumají dopaad tepelnéhho
zattížení, mechhanického zatížení
z
a vlliv provozníích podmín
nek. Výsledkky simulacíí se pĜevádČČjí
na optické abeerace a násleednČ se zkooumá jejich vliv na optiický výkon soustavy.

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

Kvalitaativní mČĜen
ní optickýchh a opto-meechanických
h soustav (innterferomettrie, senzoryy
vlnoploochy, MTF,, PSF,…)
Vývoj opto-mechaanických sooustav vþetn
nČ designu, výroby a koontroly
Optimaalizace mon
ntážního a juustážního procesu
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Pě
ěEDSTA
AVENÍ FIRMY
F
MIT
Maartin Mosser
MIIT s.r.o.
Kláánova 56, 147 00 Prahaa 4
Tell. : 241 712 548, moserr@mit-laserr.cz
ww
ww.mit-laser.cz
Ob
bor: Obchoddní, poraden
nská a serviisní þinnost v oblasti laaserové techhniky, foton
niky a jemnéé
meechaniky
Firrma MIT, s.rr.o. se zabý
ývá obchodeem, poraden
nstvím a servisem v obllasti laserov
vé techniky,,
fotooniky a jem
mné mechaniky. Dodávááme s násleednou záruþní a pozáruuþní podporo
ou výrobky
od nejvČtších a nejrenomo
ovanČjších ssvČtových výrobcĤ.
v
Nááš program obsahuje:
x
x
x
x
x
x
x
x

Laseryy témČĜ všeech typĤ a vvelikostí prro vČdecké a prĤmysloové aplikacce
PĜístrooje pro mČĜĜení výkon
nu a diagnostiku svazk
ku
Zobraazovací a deetekþní systtémy
Monocchromátory
y, solární ssimulátory,, svČtelné zd
droje, spekktrometry,
teraheertzové systtémy, atd.
Optick
ké stoly a antivibraþníí pracovištČ
Polohoovací systém
my pro pollohování s pĜesností
p
až nČkolika nanometrĤ
Ĥ
Optick
ké filtry pro
o biologick
ké i fyzikáln
ní laboratoĜĜe a pro prrĤmysl
Optom
mechanickéé a optické p
prvky

Soustava spĜažených femtoosekundových laserĤ s laserovvým
systémem So
olstice ACE Sppectra-Physics (MFF
(
UK)

Sesttava optických stolĤ Newport se systémem vyyladČného
tlum
mení vibrací. Ceelkové rozmČryy: 12,6 x 9,9 m
(HiL
LASE)
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TR
RENDY A TEND
DENCE
E V PRģM
MYSLO
OVÝCH LASER
ROVÝCH
H
AP
PLIKAC
CÍCH
Lib
bor MrĖaa, Petr Ho
orník, Haana Šebesttová, Jan Pavelka
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR vv.v.i
Kráálovopolskáá 147, 612 64
6 Brno – K
Královo Polee
mrnna@isibrnoo.cz, 731 462 192.
Ob
bor: laserovvé technolog
gie
Lasserové dČllení. I kd
dyž je neejrozšíĜenČjšíí
techhnologií, proocesní param
metry se stáále nastavujíí
spíšše na základdČ zkušenostíí než výpoþtty dle teorie..
ěezzný proces je totiž nepĜístupnýý pĜímému
u
zkooumání. Dílþþím Ĝešením
m je napĜíklaad zobrazeníí
prooudČní plynuu skrze Ĝezn
nou spáru, kdy kov jee
nahhrazen prĤhhlednými hrranoly. Na ÚPT bylaa
proovedena Ĝadda experim
mentĤ se zobrazením
m
prooudČní pomoccí šlírové meetody – viz oobr. 1.

Obr. 1 Zobrazení prouddČní plynu skrrze Ĝeznou
spáru pom
mocí šlírové m
metody

Laserové svaĜĜování. Vlivvem technoloogického

pokkroku jak v samotných
s
laaserových zdrrojích, tak vee výkonové optice
o
a optoomechanice se
s laserové
svaaĜování rozvíj
íjí ve více sm
mČrech:
x výkonoové diody naa modrých vllnových délk
kách
x pokroþþilé optické systémy
s
pro ffokusaci svaazku (osový multispot)
m
– firma ADL Optics.
O
Takéé
na ÚPT
T bylo pĜed nČkolika
n
letyy navrženo ak
ktivní zrcadllo pro transfoormaci svazk
ku.
x systém
my s rozmítán
ním svazku – skenerové svaĜování
s
a wobbling.
w
Naa ÚPT je k dispozici
d
skenovvací hlava AR
RGES RHIN
NO 31, se kteerou jsou pro
ovádČny expeerimenty a teesty jak
skenerrového svaĜov
vání, tak svaaĜování s rozm
mítáním svazzku.
x pokroþþilé systémy pro vychylovvání svazku zmČnou fázee (obdoba AE
ESA radaru)
x kombinnování více svazkĤ
s
Coheerent, Trump
pf, IPG
x hybriddní technolog
gie, pĜevažujee kombinacee Laser – MA
AG (napĜíkladd firma Fron
nius, navíc
CMT pĜenos).
p
Na ÚPT
Ú rozvíjenna varianta Laser
L
– TIG, kdy elektrick
cký oblouk zaajištuje Ĝízenné
ochlazování svaru. To je dĤležiité zvláštČ u speciálních, vysokopevnnostních ocelí. Metoda
využitaa napĜíklad pĜi
p svaĜováníí rozvádČcího
o kola parní turbíny
t
pro SSiemens Turrbomachineryy
– viz obr.
o 2.
x diagnoostika svaĜovacího processu je stále dĤ
ĤležitČjší, sou
uvisí to (nejen
en) s aktivitam
mi
PrĤmyysl/Industry 4.0
4 (využívajjí se metody OCT + diagn
nostika plazm
matu). Na ÚP
PT se tradiþnnČ
rozvíjí diagnostika obláþku laseerem indukovaného plazm
matu. V posllední dobČ jee pozornost
soustĜeedČna na detaailní studium
m þasového ro
ozvoje obláþþku plazmatuu a jeho souv
vislosti se
snímánní bodovým detektorem
d
iintenzity a taaké s detekcí zpČtnČ odražženého záĜen
ní, které se
vrací zpČt
z do laseru
u.

45

Muultioborová konference
k
LASER 58, 177. – 19. Ĝíjnaa 2018, Zám
mecký hotel T
TĜešĢ

Obrr. 2 SvaĜováníí rozvádČcího kola parní turrbíny, heterog
genní svar X12
2Cr13/S355

Laserové navvaĜování, 3D
D tisk.
x
x

prášek, metoda SLM
M, SLS
navaĜovvání drátu. Na
N ÚPT se pĜĜipravuje rozvoj stávajícíh
ho robotickéého pracovišttČ doplnČnéhho
o pĜídavvný drát a jeho tavení buuć pĜímo laseerem, nebo obloukovou
o
m
metodou CM
MT. Výhodouu
jsou nižžší provozní náklady a vyyšší navaĜovací výkon.

Laaserové mik
kroobrábČn
ní. Na ÚPT
T se pĜipravu
uje pracovišštČ pro laserrové mikroo
obrábČní
s vvýkonovým
m pikosekund
dovým laser
erem, kde see poþítá s:
x
x
x
x

gravíroováním a dČllením keramiiky
gravíroováním a dČllením keramiiky
výroboou difrakþnícch mĜížek a ddalších tvarov
vých mikrostruktur
mikrosstrukturováníí povrchu

Daalší oblasti zájmu
z
s nab
bídkou spollupráce:
x Smluvnní výzkum v oblasti lasserového sv
vaĜování, naavaĜování a dČlení mateeriálĤ
x MČĜení spektrální absorpce (vvrstvy pro solární
s
absorbéry)
x Využittí aktivního zrcadla v laaserových teechnologiícch
x Diagnoostika lasero
ového svaĜoovacího procesu
P
vzznikl za pĜisp
spČní Strateg
gie AV 21: SvČtlo
PoddČkování: PĜíspČvek
ve sslužbách sppoleþnosti
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PO
OROVN
NÁNÍ FR
REKVEN
NýNÍCH
H STABIILIT LA
ASEROV
VÝCH
NO
ORMÁL
Lģ VLN
NOVÉ DÉ
ÉLKY PěES
P
FO
OTONIC
CKÉ SÍT
Tċ
Leenka Pravvdováa, Jan
J
Hrab
binaa, Ma
artin ýížeka, Joseef Lazara a OndĜeej
ýíípa, Vladim
mír Smottlachab a JJosef VojtČchb
a

Ússtav pĜístrojjové technik
ky AV ýR, v.v.i., Králo
ovopolská 147,
1 61241 Brno, ýesk
ká Republika
CE
ESNET, z. s.
s p. o., Ziko
ova 4, 160 000 Praha 6
lpraavdova@isiibrno.cz, ww
ww.clonets .eu
b

Ob
bor: metroloogie, optick
ký normál, ffotonické síttČ
Noormálem opttické frekveence je vysooce koheren
ntní laser, jehož vlnovvá délka je urþena
u
jevem
abssorpce svČtlla v médiu, jenž vykazzuje vysoko
ou stabilitu frekvence
f
aabsorpþních
h spektrálnícch
þarr. Mezi nejzznámČjší záástupce laseerových optiických norm
málĤ infraþeerveného záĜení je DF
FB
laseer stabilizovvaný v pásm
mu 1540 nm
m – 1550 nm
m v molekulách plynu aacetylénu. Tento
T
norm
mál
se využívá zeejména pro
o ovČĜovánní stabilit laserĤ pro optické koomunikace. Pro ovČĜení
pĜeesnosti zmínnČného norrmálu je pootĜeba srovn
návat hodno
otu a stabillitu jeho vln
nové délkyy s
norrmálem o vyšší
v
stabiliitČ. Takovým
ým normálem
m je napĜ. femtosekunndový hĜeben optickýcch
frekkvencí naváázaný na raadiofrekvennþní normáll H-maser pracující
p
s rrelativní staabilitou 10-115.
JešštČ pĜesnČjšíím normálem jsou tzv. optické ato
omové hodiiny, jejichž experimenttální varianntu
v souþasné doobČ sestavujeme na praacovišti ÚPT
T v BrnČ. Sestava
S
optiických atom
mových hoddin
je vvšak nesmírrnČ rozsáhláá a citlivá nna mechanickou manip
pulaci. Její ffyzický pĜeevoz je velicce
kom
mplikovanýý, nicménČ,, informacii pĜesné vllnové délky
y (optické frekvence)) lze pĜenéést
vyuužitím opticckých vlákeen. PĜenos probíhá po
oužitím sítČČ hustého m
multiplexu DWDM,
D
kddy
vlnnová délka ovČĜovanéého normállové laseru
u je porovn
návána s vllnovou déllkou vyššíhho
norrmálu, kterrá je dálkov
vČ distribuoována pĜess fotonickou
u síĢ. V naaší práci pĜĜedstavujem
me
meetrologickouu kampaĖ, ve
v které byyla porovnáávána stabillita normáloového laserru na vlnovvé
déllce 1540 nm, umíístČného nna pracovišti CESN
NET v Praaze s vlnovou délkoou
supperkoherenttního laseru
u pĜenášennou z praco
ovištČ ÚPT
T v BrnČ ppĜes fázovČČ koherenttní
pĜeenosovou linnku Brno – Praha délkyy 306 km.
Noormálový laaser na 1540 nm
Abby laser moohl plnit fu
unkci normáálu, je v prrvní ĜadČ nezbytné
n
staabilizovat jeho
j
vlnovoou
déllku. Z princcipu fyzikállnČ chemickkého proceesu emise laserového zzáĜení a vlivu okolníhho
proostĜedí plyne jistá flukttuace hodnoot vlnové déélky daného
o laseru kollem stĜední hodnoty této
déllky. Ideálním
m stavem je pak pĜípaad, kdy k flu
uktuaci ned
dochází a las
aserové záĜeení je tvoĜenno
jeddinou optickkou frekvencí. Proces vvedoucí k to
omu, aby taato fluktuacee kolem stĜední hodnoty
bylla co možná nejmen
nší, se nazýývá stabilizace optick
ké frekvennce. Stabilizzace optickké
frekkvence proo normálovéé lasery vyuužívá jevu absorpce a následné eemise laserového záĜení
vm
molekulárním
m absorbéru, v našem
m pĜípadČ v acetylén
nu 13C2H2. Molekuly plynu jsoou
uzaavĜeny ve speciální sk
klenČné kyyvetČ. V záv
vislosti na molekulárnní energeticcké struktuuĜe
plyynu (rotaþnnČ vibraþní spektrum) dochází po
p prĤchod
du médiem pĜi urþitý
ých vlnovýcch
déllkách k pohhlcení svČteelné energiie, což se projeví jak
ko pokles iintenzity sv
vČtla na tzzv.
speektrální þáĜee. PĜi standardních labboratorních podmínkách má však plyn nenulo
ovou teplottu,
pĜi jednoprĤchodové (lin
neární) speektroskopii je tak abssorpþní speektrum nav
víc negativnnČ
ovllivnČno Brrownovým pohybem molekul, þímž doch
hází k Doppplerovském
mu rozšíĜení
speektrální þárry a tudíž k omezenní možnostii stabilizacce. Dopplerrovské pozzadí je teddy
nežžádoucí. Muusí se proto nasadit ddetekþní tecchnika, kterrá zdĤrazníí hyperjemn
nou strukturru
rotaaþnČ vibraþního spek
ktra plynu a zároveĖ
Ė potlaþí Dopplerovsk
D
ké pozadí. ěešením je
j
nappĜíklad fyzikkální metod
da „pump an
and probe“ spektroskop
s
pie, doplnČnná o signálo
ový procesinng
založený na zdĤraznČní
z
silných nellinearit, kteeré pĜedstav
vuje hyperjjemná struk
ktura rotaþnnČ
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vibbraþního speektra plynu
u. PĜi prvním
m prĤchodu
u svazku pĜĜes plyn jsoou vybuzeny
y jen nČkteré
moolekuly acettylenu, druh
hým (protibbČžným) prrĤchodem svazku
s
pakk dojde k saaturaci právvČ
tČch molekul, jejichž rych
hlost vĤþi ooptickému svazku
s
v ob
bou smČrechh je nulováá. Principiállní
schhéma normáálového laseeru na 1540 nm je uved
deno na Obrr. 1.

Obrr. 1. Schéma normálového
o laseru na vllnové délce 1540
1
nm (LA
ASER), kde M
M1-4 jsou zrccadla, 13C2H2 je
absoorpþní kyvetaa, BS optický
ý dČliþ, L1-2 þoþky, IO optický
o
izoláto
or, AOM akuustooptický modulátor,
m
DE
ET
dvooukanálový baalanþní fotodeetektor, AMP vláknový optický zesilovaþþ, OC1-2 vlákknový dČliþ, POL
P
polarizaþþní
konntrolér, FPP ryychlý fotodeteektor, CNTR ffrekvenþní þíttaþ, SCL superkoherentní laaser, OFC opttický frekvenþþní
hĜebben

Sesstavený norrmál byl pĜeevezen na ppracovištČ CESNET
C
a zároveĖ byyla uvedenaa do provozzu
jeddnotka pĜíjm
mu koheren
ntní vlny zze superko
oherentního laseru staabilizovanéh
ho optickýým
frekkvenþním hĜebenem
h
a H-maserem
m na praco
ovišti ÚPT v BrnČ. Dáále byl sestaven optickký
sm
mČšovaþ s footodetektoreem pro mČĜĜení záznČjo
ové frekven
nce mezi obbČma lasery
y. Komplexxní
sesstava je zachhycena v lab
boratoĜi CE
ESNET v Praze na Obr. 2.

Obrr. 2. UspoĜádáání normálovéého laseru na pracovišti CE
ESNET v Prazze a vpravo kkomplexní sesstava pro pĜíjeem
fázoovČ koherentnního signálu ze
z superkoherrentního laserru z ÚPT AV ýR v BrnČ ppĜes fotonicko
ou síĢ CESNE
ET
(vleevo). Záznam stability acety
ylenového norrmálu mČĜený
ý záznČjovým srovnáváním (vpravo).

Po zprovoznČnní záznČjového zaĜízenní byl zaznamenán frek
kvenþní prĤbbČh záznČjo
ové frekvencce
ptickým frrekvenþním
m normálem
m a supeerkoherentn
ním laserem
meezi acetyleenovým op
distribuovaným
m pĜes foto
onickou síĢ,, jehož stab
bilita je dán
na H-maserrem v 15. Ĝáádu. Stabiliita
norrmálového laseru na vlnové
v
délcee 1540 nm,, která bylaa zjištČna v rámci mČĜĜicí kampannČ,
dossahuje úrovvnČ 13. Ĝádu
u. Lze tak kkonstatovat, že normál má frekvennþní odchylk
ky menší neež
2000 Hz pro opptickou frek
kvenci 194 T
THz, která odpovídá vlnové
v
délcee 1540 nm. OvČĜili jsm
me
of
takk, že laserovvý normál splĖuje
s
požaadavky „Reecommendaation for thee practical realization
r
thee meter staandard“ BIM
MP a lze jjej použít napĜ. pro kalibrace
k
sspektrálních
h analyzátorrĤ
urþþených k nastavování vlnových
v
dé lek telekom
munikaþních
h laserĤ.
Dallší oblasti záájmu s nabíd
dkou spoluprráce:
Speektroskopie vysokého
v
rozzlišení
Pod
dČkování
Expperimentální þást byla podpoĜena Ministerstveem prĤmyslu
u a obchodu
du, projekt FV
F FV103336.
Výzzkumná infr
frastruktura byla
b
podpoĜĜena s pĜisp
pČním Evrop
pské komisee a Ministerrstva školstvví,
mláádeže a tČloovýchovy, prrojekty þ. L
LO1212, CZ..1.05/2.1.00/01.0017 a ddále Akadem
mií vČd ýeskké
republiky, projeektem RVO:68081731
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VY
YBRAN
NÉ LASE
EROVÉ TECHN
NOLOGIIE NA ý
ýVUT V PRAZE
E
Toomáš Prim
mus, Jan Brajer,
B
P avel Zem
man, JiĜí Stuchlík
S
Faakulta stroojní, ýVU
UT v Prazze
Tecchnická 4, Praha
P
6 - Deejvice, PSý
ý 166 07; tell: 224 359 224;
2
e-m
mail: J.Brajeer@rcmt.cv
vut.cz
tel..: 736 288 646
6
Ob
bor:Výzkum
m, vývoj a aplikace
a
lasserových tecchnologií
RC
CMT - Výzkkumné centrrum pro stroojírenskou výrobní
v
tech
hniku a techhnologii byllo založenoo v
rocce 2000. Jee samostatn
ným pracovvištČm Fak
kulty strojníí ýVUT v PPraze a od
d roku 20112
souuþástí Ústavvu výrobnícch strojĤ a zaĜízení. Hlavním
H
dlo
ouhodobým cílem praccovištČ je být
proofesionální a dobĜe vy
ybavenou vvýzkumnou a vzdČlávaací základnnou pro obo
or výrobnícch
stroojĤ a technoologií. Vybrranými konnkrétními cílli jsou výzk
kum novýchh Ĝešení a peerspektivnícch
technologií, které
k
jsou následnČ uuplatnitelnéé v prĤmy
yslové sféĜee, a výcho
ova mladýcch
proofesionálnícch odborník
kĤ. Ti jsouu schopni konzultovat
k
t technickéé problémy a pomáhaají
prĤĤmyslu vyviinout novou
u generaci vvýrobkĤ pro
o tuzemský i zahraniþníí trh.
Díkky širokémuu zábČru prracovištČ v oblasti stro
ojírenství jee možné Ĝeešit komplex
xní úlohy od
o
návvrhu Ĝešení až po jeho samotnou
s
reealizaci, a to
o v oblastecch:
- pookroþilé sim
mulaþní mod
dely,
- viirtuální prottotypování a virtuální ttestování,
- noové metodyy Ĝízení poho
onĤ a tlumeení vibrací,
- neekonvenþníí materiály a struktury,
- slledování staavu a diagno
ostiky obrábbČcích strojĤ
Ĥ,
- koompenzace teplotních chyb
c
strojĤ a návrh pĜíídavných od
dmČĜování,
- opptimalizacee Ĝezného prrocesu a techhnologie vííceosého obrábČní,
-m
minimalizacee dopadĤ prrovozu strojje na životn
ní prostĜedí.
V rrámci technnologií obrrábČní jsou zkoumány
y i technologie laseroové. Jedna z odbornýcch
skuupin v RCM
MT se tak zabývá výzzkumem, vývojem
v
a praktickým
p
m uplatnČním
m laserovýcch
technologií prro konkrétn
ní strojírennské aplikacce. Na naššich laserecch lze zkou
umat vČtšinnu
prĤĤmyslovČ doostupných aplikací.
a
ěeššené laserovvé technologie:
- poopisování - kovy, plastty, sklo, kerramika
-m
mikrofrézováání, gravírování a leštČČní
povvrchu kovĤ,, keramiky a Ĝezných m
materiálĤ
- Ĝeezání pĜesnýých tvarĤ a dílĤ
- vrrtání malýchh otvorĤ
- svvaĜování ocelí, vybraný
ých druhĤ pplastĤ
a oobtížnČ svaĜĜitelných maateriálĤ
- poovlakování laserem – tvrdonávary
t
y
PĜíspČvek byl vytvoĜen zaa podpory pprojektu SG
GS16/219/OH
HK2/3T/12 .
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PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY HYBRIDNÍCH LASTIG
SVARģ TERMOMECHANICKY ZPRACOVANÝCH OCELÍ
Hana Šebestová, Petr Horník, Libor MrĖa
Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v.v.i.
Královopolská 147/62, 612 00 Brno - Královo Pole
tel.: 541 514 338, e-mail: sebestova@isibrno.cz, www.isibrno.cz
Obor: výkonové laserové technologie
Termomechanicky zpracované oceli dosahují vysokých pevnostních charakteristik pĜi
zachování dobré tažnosti pĜedevším díky své jemnozrnné struktuĜe zajištČné mikrolegováním
a pĜísnČ Ĝízeným válcováním. K jejich svaĜování se doporuþují technologie s malým tepelným
vstupem, aby nedocházelo k degradaci jemnozrnné struktury, a tím i pevnostních vlastností,
ve velkém objemu materiálu. V tomto ohledu se laserové svaĜování jeví jako vhodná
technologie. NicménČ vysoká hustota výkonu laserového svazku vede k vysokým teplotním
gradientĤm ve svarové lázni i tepelnČ ovlivnČné oblasti, což se mĤže projevit produkcí
kĜehkých fází, pĜestože obsah uhlíku i uhlíkový ekvivalent tČchto ocelí nedosahují kritických
hodnot. Pro snížení rychlosti ochlazování je vhodné zaĜadit pĜedehĜev.
PĜedehĜev realizovaný teplem elektrického oblouku je snadno implementovatelný
a použitelný i pĜi vysokých svaĜovacích rychlostech. Hybridní technologii kombinující
laserové svaĜování se svaĜováním wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG)
oznaþujeme jako LasTIG. PĜi malém elektrickém proudu oblouk pĜedehĜívá materiál, aniž by
došlo k jeho významnému natavení.
Experiment je zamČĜen na studium vlivu elektrické proudu oblouku na pevnostní
charakteristiky LasTIG svarĤ termomechanicky zpracovaných ocelí S460MC a S700MC.
Tupé svary byly provedeny s využitím laseru IPG YLS 2000 a TIG zdroje Fronius Magic
Wave 1700 pĜi konstantní poloze elektrody vĤþi laserovému svazku (2,5 mm pĜed svazkem,
1,5 mm nad povrchem materiálu, náklon 35q), konstantní energii svazku (1,5 kW), prĤtoku
ochranného plynu (Ar, 18 l.min-1) i pracovní rychlosti (20 mm.s-1). Jedinou promČnnou byl
elektrický proud (0, 20, 40 a 60 A) generující oblouk. Proud 0 A reprezentuje laserový svar,
ostatní hybridní svary.
PĜíþná zkouška tahem byla provedena na trhacím stroji VEB ZD40 podle normy ýSN EN ISO
4136. Všechny vzorky byly pĜetrženy v základním materiálu (ZM). Pevnost v tahu vzorkĤ se
svary se oproti pevnosti ZM lišila o ménČ než 3 % pro oba materiály (Obr. 1).

Obr. 1: Pevnost v tahu laserových (0 A) a hybridních svarĤ ocelí S460MC a S700MC.
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Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy byla provedena za pokojové teploty na zkušebním
stroji Heckert PSd 300/150 dle ýSN EN ISO 148-1. Nárazová práce u vzorkĤ se svary byla
vyšší než u ZM a rostla s rostoucím proudem u oceli S460MC. Oproti tomu S700MC s vyšší
mezí kluzu vykazovala pĜi aplikaci pĜedehĜevu nižší houževnatost (Obr. 2).

Obr. 2: Nárazová práce laserových (0 A) a hybridních svarĤ ocelí S460MC a S700MC.

Zkoušky vysokocyklové únavy byly provedeny na resonanþním systému Schenck PVQ pĜi
symetrickém sinusovém prĤbČhu zatČžování. Mez únavy ZM byla stanovena na 300 MPa pro
S460MC, resp. 290 MPa pro S700MC. Únavová životnost vzorkĤ se svary byla testována pĜi
350 MPa. V pĜípadČ laserového svaru dosahovala u oceli S460MC 18 % a u oceli S700MC
pouhých 5 % únavové životnosti ZM na stejné hladinČ napČtí (Obr. 3). PĜedehĜev mČl
negativní vliv na únavovou životnost u S460MC, zatímco u S700MC vedl ke zdvojnásobení
poþtu cyklĤ do lomu oproti laserovému svaru.

Obr. 3: Únavová životnost laserových (0 A) a hybridních svarĤ ocelí S460MC a S700MC.

PodČkování
AutoĜi dČkují TA ýR (GAMA TG03010046 "Hybridní svaĜování LasTIG") a AV ýR
(Strategie AV21 „SvČtlo ve službách spoleþnosti) za podporu a Ing. Pavlu Doležalovi, Ph.D.
a doc. Ing. Pavlu HutaĜovi, Ph.D. za provedení zkoušek.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
x
x

Smluvní výzkum v oblasti laserového svaĜování a dČlení materiálĤ
Diagnostika laserového svaĜování
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OVċ ION
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Daaniel Vadllejch, Ma
artin Orall, Adam Lešundák
L
k, Minh Tu
uan Pham
m,
Maartin ýížeek a OndĜĜej ýíp
Ústtav pĜístrojoové techniky
y AV ýR, vv.v.i., OddČlení koherenþní optikyy
Kráálovopolskáá 147, Brno, 612 64, +4420 541 514
4 530, dvad
dlejch@isibrrno.cz

Lu
ukáš Slodiiþka
Unniverzita Pallackého, PĜíírodovČdeckká fakulta, Katedra
K
optiky
17.. listopadu 1192/12,
1
77
71 46 Olomoouc
Ob
bor: laserovvá spektrosk
kopie, metroologie, MKP
P model
Zacchycené a zchlazené
z
ionty ସା v radiofreekvenþní ion
ntové pasti se využívaají k realizaaci
exttrémnČ pĜeesných mČČĜení v obllasti fundaamentální fyziky, nnapĜ. v obo
oru laserovvé
speektroskopie.. K tomuto úþelu je nnutné minim
malizovat veškerý
v
pohhyb zachyccených ionttĤ.
Pohhyb iontĤ v pasti mĤžeme rozdČllit do dvou složek. Jed
dnou z nichh je „prĤmČČrný“ pomaalý
pohhyb iontu v rychle oscilujícím po li (tzv. seku
ulární pohy
yb). Druhá ssložka pohy
ybu je rychhle
osccilující buzzený pohy
yb vlivem oscilujícíh
ho elektricckého polee v oblasti pasti (tzzv.
mikkropohyb). Pomocí dostupných
d
metod laaserového chlazení
c
lzze postupn
nČ redukovvat
sekkulární pohyyb iontĤ až na minimáální kvantov
vČ mechaniccky pĜípustnnou hodnotu
u. Amplitudda
mikkropohybu je
j úmČrná lokální
l
veliikosti oscilu
ujícího elektrického poole v oblastii iontu a není
ovllivnČna mettodou lasero
ového chlazzení pĜímo. Vhodné usp
poĜádání eleektrického pole
p v oblassti
passti by mohhlo vést k redukci am
mplitudy mikropohyb
m
bu a tak i ke zlepšeení výsledkkĤ
expperimentĤ se zachycenými iont
nty. Analýzza elektrick
kého pole v oblasti stĜedu passti
naccházející see v Ústavu pĜístrojové
p
techniky by
yla provedeena využitím
m numerick
kého výpoþtu
meetodou koneeþných prvk
kĤ.
Tvaar elektrickkého pole v pasti je urþen pĜed
devším geo
ometrií jejícch elektrod
d, kterou po
p
zkoonstruováníí pasti již samozĜejm
mČ nelze mČnit.
m
ZmČn
ny oscilujíící þásti po
ole lze všaak
dossáhnout zm
mČnou konffigurace raadiofrekvenþþního buzení elektrodd pasti. V naší analýzze
sroovnáváme pole
p
tzv. sym
metrického a asymetrického buzeení pasti. Scchémata tČcchto zapojeení
lze vidČt na Obbr. 1.

a)

b)

Obbr. 1: Schém
ma zapojení a)
a asymetriického a b) symetrickéh
s
ho buzení ellektrod pastti.
Nuumerický výpoþet
v
eleektrického pole byl proveden
p
využitím
v
pprogramovéého prostĜeedí
CO
OMSOL Muultiphysics, který využíívá metodu koneþných prvkĤ. Pohhyb zachyceeného iontuu v
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passti byl vypooþten Ĝešením
m pohybovéé rovnice prro nabitou þástici
þ
v nallezeném polli. Takto byyla
urþþena závisloost pohybov
vé frekvencce tzv. seku
ulárního pohybu iontuu na nastaveení napČtí na
n
elektrodách pasti.
p
Seku
ulární pohyybové frek
kvence byly
y také mČČĜeny pom
mocí laserovvé
speektroskopie zachycenéého iontu. JJedno z výssledných sp
pekter zachhyceného io
ontu vápníkku
v ookolí zakázaaného kvad
drupólovéhoo pĜechodu
u o vlnové délce ʹͻͻ mĤžeeme vidČt na
n
Obbr. 2. Tentto kvadrup
pólový pĜĜechod je velmi vhodný
v
k provádČn
ní pĜesnýcch
speektroskopickkých mČĜen
ní. Kvantovvé chování iontu
i
se zdee projevuje tak, že v ok
kolí centrállní
rezzonanþní freekvence pĜeechodu se oobjevují posstranní pásm
ma vzdálenéé o celoþíseelné násobkky
sekkulární frekvvence.

Obrr. 2: PĜíkladd namČĜeného
o spektra v ookolí kvadrup
upólového pĜĜechodu iontu
tu vápníku na
a vlnové déllce
7299 nm. Toto spektrum
sp
byllo využito k uurþení sekulá
árních pohybových frekvvencí zachycceného iontu –
v toomto pĜípadČČ hodnota sekkulární frekvvence odpovíídá pĜibližnČČ 800 kHz.

Výýpoþet také ukázal, žee v pĜípadČ symetrickéého buzení pasti je veelikost osciilujícího poole
(teddy i mikroppohybu ionttu) ve smČrru podélné osy lineární pasti (axiáální smČr) výraznČ
v
nižžší
nežž u asymetriického buzeení pasti (viiz Obr. 3). Tento
T
výsledek je nyní nutno prov
vČĜit mČĜením
am
mplitudy mikropohybu
m
u iontu. A
Amplitudu mikropohy
ybu iontu je možno
o pozorovvat
speektroskopickky – opČt v okolí zakkázaného pĜechodu
p
o vlnové déllce ʹͻ
. Porovnáání
inteenzit postraanního „mik
kropohybovvého“ pásm
ma a centrállní rezonannþní frekven
nce pĜechoddu
lze získat inforrmaci o míĜĜe mikropohhybu vykon
návaného ion
ntem.

Obrr. 3: Vykresllení vypoþten
né velikosti axiální složkky (v ose  )ݖoscilujícíhoo elektrickéh
ho pole v okoolí
stĜeedu pasti. Osa
O ( ݔresp.  )ݖreprezeentuje radiá
ální (resp. axiální)
a
osu lineární pa
asti. V pĜípaddČ
sym
metrického buuzení elektro
od pasti je v okolí stĜedu
u pasti veliko
ost oscilujícíh
ího elektrickéého pole nižšší.
Tennto výsledek je možno ovČĜit
o
pozoroováním interrakce iontu vápníku
v
a laaserových fo
otonĤ o vlnové
délcce 729 nm.
Pod
dČkování
Tennto metodologgický výzkum
m je podporovván Grantovou
u agenturou ýR,
ý projekt þþ. GB14-3668
81G. Výzkum
mná
infrrastruktura byyla podpoĜenaa s pĜispČním Evropské ko
omise a Ministerstva školsství, mládeže a tČlovýchovvy,
projjekty þ. LO12212, CZ.1.05/2
2.1.00/01.00177 a dále Akad
demií vČd ýesk
ké republiky, projektem RV
VO:68081731
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OPTICKÁ VLÁKNA PRO PěENOS LASEROVÝCH PULZģ:
MċěENÍ PRAHU POŠKOZENÍ
Jan Vanda
Fyzikální ústav AV ýR, HiLASE Centrum
HiLASE Centrum
Fyzikální ústav AV ýR, v. v. i.
Za Radnicí 828
252 41 Dolní BĜežany
www.hilase.cz
Obor: LIDT, práh poškození zpĤsobeného laserem, pulzní lasery, optická vlákna
Transport energie z laserového zdroje k aplikaci je klíþovým faktorem pro efektivní využití
laserĤ v aplikacích. Systémy využívající tzv. "free space" pĜenos laserového paprsku pomocí
zrcadel vzduchem nebo pevným potrubím vyžadují obsluhu s hlubokou a odbornou znalostí
laserové optiky a množství souþástí zvyšuje riziko selhání sestavy. Takové systémy jsou navíc
velmi obtížnČ integrovatelné do sériové výroby a na prĤmyslové roboty. Pro optimální a
efektivní nasazení pulzních laserĤ s vysokým výkonem je nezbytné vyvinout zpĤsob pĜenosu
laserových paprskĤ, který zmínČné pĜekážky odstraní. Pro optimální a efektivní nasazení
pulzních laserĤ s vysokým výkonem je nezbytné vyvinout zpĤsob pĜenosu laserových
paprskĤ, který zmínČné pĜekážky odstraní. BČžná metoda pĜenosu laserového paprsku, která
zmínČné nedostatky odstraĖuje a je nasazována v kontinuálních laserech, spoþívá ve využití
optického vlákna jako pĜenosového prostĜedí. Kontinuální lasery nicménČ pracují s ĜádovČ
nižšími špiþkovými výkony (<100 kW), než lasery pulzní (>100 MW) a takové výkony jsou
pro vláknovou optiku považovány za pĜíliš vysoké. Jak ale ukazují praktické zkušenosti i
výpoþty, materiál optických vláken (kĜemenné sklo, SiO2) je naopak schopen snést mnohem
vyšší výkony bez poškození. Nespolehlivost optických vláken ve výkonných pulzních
laserech je tak možné zcela pĜiþíst vnČjším vlivĤm, jako je nevhodné ošetĜení povrchu,
neþistoty, inkluze atd.

Poškozené þelo vlákna po vystavení laserovým pulzĤm.
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Tato práce se zabývá pĜedevším prahem poškození taveného SiO2 ve formČ þistého materiálu
a preformy urþených pro výrobu optických vláken, a samotných vyrobených optických
vláken. Dále budeme také zkoumat práh poškození sestav optických vláken pĜipravených pro
pĜenos krátkých laserových pulzĤ s vysokou energií. Cílem práce je vyvinout a otestovat
svazek optických vláken a dosáhnout vyššího pĜeneseného výkonu, než by tomu bylo možné
u samostatného vlákna.

Srovnání prahu poškození preformy a odkapu po tažení vlákna

Sestava pro testování vlastností svazku optických vláken.
Další oblasti zájmu s nabídkou spolupráce:
Další výzkum bude zamČĜen na zdokonalení technologie pĜenosu krátkých laserových pulzĤ
optickými vlákny s cílem navýšit špiþkový výkon, který jsou vlákna schopna pĜenášet.
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OTONIC
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A
ACI
Peeter Barcíík, ZdenČk
k Kolka, A
Aleš Dobesch, Marrek Nováák, Otakarr Wilfert,,
Viera Biolk
ková
Vyysoké uþení technické v BrnČ, 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
plnČČ fotonickéhho bezkabellového spoje (FPL) pĜii pĜenosu in
nformace byyla
synntéza výhodd laserového
o záĜení a opptické vlákn
nové techno
ologie. Laseerový vysílaaþ je schopeen
gennerovat opttickou koherentní vlnnu s diverg
gencí v Ĝád
dech ȝrad. Optický svazek
s
mĤžže
obssahovat vícce optickýcch kanálĤ a nČkterý kanál
k
mĤžee mít funkcci majáku sloužícího k
pĜeesnému zam
míĜení laserového vysíílaþe na opttický pĜijím
maþ, aby siggnálové fottony byly do
d
jáddra pĜijímacíího optickéh
ho vlákna zzavedeny s maximální
m
úþinností.
ú
Perspekktivní aplik
kací FPL jje pĜenos informace o pĜesném
m þase. Taakový pĜenoos
vyžžaduje pĜennos fáze ko
oherentní opptické vlny
y. Pro realiizaci takovéého pĜenossu bylo tĜebba
vyĜĜešit
- negativvní vliv diffrakce opticcké vlny vy
yvolané aperturou vysíílaþe (TXA)) a aperturoou
pĜijímaaþe (RXA)
- negativvní vliv turb
bulence atm
mosféry na pĜenos
p
koherentní opticcké vlny
- pĜesné zavedení optické vlnyy do optického vlákna s co nemenššími ztrátam
mi
- dostupný systém automatické
a
ého smČrováání spoje (A
ATS)
Nová generace
g
vy
ysokokapaccitních kom
munikaþních sítí nyní sm
mČĜuje k pln
né fotonizacci,
kdyy dochází k postupném
mu odbourávvání elektro
o-optické ko
onverze signnálu na pĜenosové trasse.
PĜi této konccepci lze s výhodou ppoužít Ĝadu
u optovlákn
nových prvvkĤ (zesilov
vaþĤ EDFA
A,
opttovláknovýcch filtrĤ, po
olarizátorĤ aapod.). Výzzkumný tým
m na UREL
L FEKT VU
UT v BrnČ se
vČnnuje vývoji plnČ foton
nického systtému OBK, který krom
mČ pĜenosuu standardn
ních datovýcch
signálĤ mĤže sloužit i k pĜenosuu pĜesných optických kmitoþtĤ a doplnit tak stávajíící
vlááknovou infr
frastrukturu..
PlnČ fotonický
f
bezkabelov
b
vý spoj vy
yvíjený na UREL F
FEKT VUT
T v BrnČ je
j
rozzdČlen na vnitĜní
v
a vn
nČjší jednottku. VnitĜníí jednotka mĤže být pprovedena jako optickky
trannsparentní nebo jako E/O pĜevoddník pro pĜipojení na klasickou síĢ. VnČjšíí jednotka je
urþþena ke genneraci nČko
olika optickkých kanálĤ
Ĥ lišících see svými kvaalitativnímii parametryy i
svýým urþením
m (viz. Obr.. 1). Jeden kanál je tzzv. signálov
vý (1550 nm
m) a je urþen k pĜenossu
vlaastního signnálu. Druhý
ý kanál (8500 nm) je sm
mČrovací a zabezpeþujje zavedeníí signálovýcch
fotoonĤ do jáddra pĜijímacího optickkého vlákna s maximáální úþinnoostí. VnČjšíí jednotka je
j
konncipovaná jako
j
optick
ky transparrentní. Obsaahuje pouzze elektroniiku pro hru
ubé a jemnné
sm
mČrování. Vysílaný
V
a pĜijímaný
p
ooptický sig
gnál je veden optickým
ými vlákny z/do vnitĜĜní
jeddnotky.
V sou
uþasné dob
bČ probíháá ovČĜení funkce pĜeesného sysstému pro zachycení a
sm
mČrování laseerového svaazku (ATS systém). ATS
A systém pracuje jakko dvoustup
pĖový systém
lo pĜijímacího optickéhho
proo hrubé a jeemné permaanentní smČČrování vyssílaného svaazku na þelo
vláákna. Pro pĜíjem opttických svaazkĤ (naváádČcího a signálovéhoo byl zvo
olen teleskoop
Casssegrain – Schmidt s prĤmČrem
m hlavního zrcadla 12
25 mm, kterrý se vyzn
naþuje mennší
sférickou vadoou ve srovn
nání s cenoovČ odpovíd
dajícím þoþkovým objeektivem steejné velikossti
(vizz Obr. 1). Nevýhodou teleskoppu je pĜítom
mnost seku
undárního zrcadla, ktteré spolu a
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prim
márním zrccadlem vyvo
olává difrakkci na mezik
kruží. PĜi vý
ývoji spoje musela být vyĜešena jaak
difr
frakce na vysílací
v
ap
pertuĜe, takk difrakce na pĜijímaací apertuĜĜe. Pro zm
mírnČní vlivvu
atm
mosférické turbulence
t
na pĜenos sslouží právČ zmínČný systém AT
TS systém, jehož
j
funkcce
bylla experimeentálnČ ovČĜĜena (viz Obbr. 2).

Obr. 1 OvČĜování funkce
f
ATS syystému

Obr. 2 Výsledkyy mČĜení na ATS systému

Pro hru
ubé smČro
ování se vyyužívají fottodiody rozmístČné sym
ymetricky kolem
k
svazkku
ybový signáál vznikajíccí pĜi odklo
onu svazkuu od správn
né polohy je
pĜijjímacích vlláken. Chy
zprracováván vyvinutým
v
algoritmem
a
m a po konverzi do elek
ktrické oblaasti je veden
n na krokovvé
mootorky sloužžící k opravČ smČru svaazku. Kroko
ové motorky
y korigují ssmČr optický
ých os jak ve
v
vyssílacím, takk v pĜijímaccím termináálu. K zajišttČní optimálního navázzání signálo
ových fotonnĤ
do pĜijímacího optického
o vlákna sslouží jemn
né smČrová
ání využívaající smČro
ovací optickké
kannály (svazekk optických
h vláken) a zrcadlo upeevnČné na MEMS
M
aktuuátoru. ýelo
o pĜijímacíhho
opttického vláákna je um
místČno v o hnisku teleeskopu. ReelativnČ maalý prĤmČr jádra kladde
exttrémní nárooky na smČČrování pĜiijímaþe za podmínek atmosfériccké turbulen
nce a otĜessĤ
upeevĖovacích konzol.
Na Obbr. 2 je zobrazena þasoová a frekv
venþní charrakteristika ATS systému. Barevnné
prĤĤbČhy na þaasových chaarakteristikáách (horní graf) zobraazují fluktuaace pĜijímaaného signáálu
v jeednotlivýchh situacích. Na spodnním grafu je
j zobrazen
no spektrum
m pĜijíman
ného signállu.
Moodrá barva grafu na Obr. 2 odpovvídá situaci, kdy je AT
TS systém zzapnut. Oraanžová barvva
prĤĤbČhu na Obr.
O 2 odpovídá situaaci, kdy jee ATS sysstém vypnuut. MČĜení na systém
mu
v reeálných poddmínkách potvrdila prooveditelnostt dané aplik
kace.
antovým prrojektem T
TA ýR þ. TH
H010112544 Poppsané výzkuumné aktiviity jsou poddpoĜené gra
Sou
ubor prvkĤ pro fotonicckou komun
nikaci.
z
s nabídkou spoolupráce:
Daalší oblasti zájmu
x Simulaace a mČĜen
ní vlivu nesttacionární a nehomogen
nní turbulenntní atmosfééry na
optickýý svazek.
x ěešeníí otázek difrrakce pĜi vyysílání a pĜíjjmu optický
ých svazkĤ.
x Vývoj plnČ fotonické technollogie optick
kých bezkab
belových spoojĤ.
x MČĜení, klasifikov
vání a potlaþþení vlivu atmosférické
a
é turbulencee na kvalitu
u pĜenosu
atmosfférickým op
ptickým kannálem.
x Prakticcký vývoj op
ptických beezkabelovýcch spojĤ pro
o speciální aaplikace.
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