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Obrázek 1:I) Výsledné srovnání korek ních metod; Vlevo: výchozí deformované tvary fokusovaného svazku, uprost ed: 
korekce SPAM, vpravo: korekce Converge; II) Schématický model zabudované adaptivní optiky v systému Bivoj; III) P íklad 
in situ korekce fokusovaného svazku pomocí metody Converge 
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CARLA Camp Bratislava photos from (a) program (b) networking in small groups.
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Obrázek 1. Schéma m icího systému pro m ení ionizujícího zá ení. M icí systém obsahuje dv  možné detek ní jednotky - 
SPC a PMT, mnohovidové k emenné optické vlákno a scintila ní krystal ukrytý v hliníkovém boxu. 
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Tabulka 1. Kombinace všech možností m ení 

Obrázek 2. Srovnání citlivosti m ení dozimetru pomocí krystalu LYSO(Ce) a r zných optických vláken o délce 1 m p i 
oza ování zdroji 60Co. 
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2.1 Lock-in termografie 

2.2 Additive manufacturing - 3D tisk 
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- firemní materiály spole nosti “TMV SS“ spol. s r. o. 
- Internetové stránky firmy “TMV SS“ spol. s r. o. (www.tmvss.cz) 
- Firemní materiály spole nosti Edevis Stuttgart 
- Internetové stránky firmy Edevis (www.edevis.com) 
- Firemní materiály spole nosti Infratec Dresden 
- Internetové stránky firmy Infratec (www.infratec.eu) 
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1) 3D tisk 
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Obr. 1. Ukázka 3D tišt ného dílu metodou SLM 

2) Laserové návary výkonovými lasery 

 
Obr. 2 Typická aplikace laserového nava ování – oprava poškozené h ídele 
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Obr. 3 Aplikace laserového nava ování na tvá ecí nástroje
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Obr. 1 ezání a) kruhového dílu z povrstveného polotovaru, b) tvarový ez (sodnovápenaté sklo) 
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Obr. 2 a) vrtaný otvoru v optickém vlákn  (pr m r  vlákna 400 m), b) otvor 40 um ve sklen né trubi ce 

Obr. 3 a) ást drážky pro sesazení vláken v i otvoru, b) obecný tvar vytvo ený laserovým mikroobráb ním 
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Obrázek 1: Schéma senzorického systému pro zabezpe ení fyzické vrstvy. 
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Obrázek 2: asová ada manipulace s optickým vláknem zaznamenaná zvukovou kartou. 
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     Flamingo Lightsheet mikroskop - realizace 

        Lightsheet mikroskop – schéma 
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Obr. 1: Trajektorie kruhového oscila ního módu a výsledná trajektorie. 
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Obr. 2: Oscila ní módy, odpovídající trajektorie, aktuální vnášené teplo a výsledné distribuce 
hustoty výkonu. 

Obr. 3: Distribuce lokální hustoty výkonu ( ervená) pro oscila ní módy a) úse ka, b) kruh, c) 
atom s odhadem tvaru svaru (žlutá). 
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STRUKTURÁLNÍ BARVY A HOLOGRAMY 

Ivan Tarant 
Fyzikální ústav AV R, HiLASE 
Za Radnicí 828, 252 41 Dolní B ežany  
www.hilase.cz 

eské vysoké u ení technické v Praze 
Fakulta jaderná a fyzikáln  inženýrská 
B ehová 7, 115 19 Praha 1 

Obor: Laserové mikroobráb ní 

Laserové obráb ní je v sou asnosti mimo ádn  užite ným nástrojem pyšnícím se širokým 
spektrem uplatn ní. Pomineme-li již dob e známé laserové ezání i svá ení, které je dnes v 
pr myslu zlatým standardem, díky zna nému pokroku v dosažitelné úrovni detailu a délce 
pulzu je možné obráb ní materiál  p enést i do mikro- nebo nano- rozm r . Práv  kv li 
škálovatelnosti této technologie je nyní možné materiály vybavovat nejr zn jšími 
povrchovými úpravami, ovliv ujícími nap íklad jejich smá ivost, t ení, p ípadn  optické nebo 
anti-bakteriální vlastnosti. Srovnatelných modifikací materiál  je sice možno docílit i 
litografickými metodami, avšak narozdíl od nich je p ístup užívající laserové ablace 
mnohokrát snazší a principiáln  není nutná aplikace zpravidla nebezpe ných chemikálií, jako 
je tomu nap íklad v p ípad  MoCVD. 
Laserové mikro- a nano- obráb ní asto užívá dvou p ístup  pro tvorbu povrchových struktur. 
První je tvorba tzv. LIPSS (Laser Induced Periodic Surface Structures), což jsou periodické 
struktury na povrchu materiálu bu  s periodou odpovídající vlnové délce užitého zá ení (tzv. 
LIPSS s nízkou prostorovou frekvencí) nebo s periodou struktury, která je polovi ní nebo 
menší, než je vlnová délka zá ení (LIPSS s vysokou prostorovou frekvencí). Mechanismus 
vzniku LIPSS je však velice složitý, proto vykazují takto vyrobené struktury jistou míru 
nepravidelnosti, kterou je ale možno dále ovliv ovat dalšími procesními parametry pro 
zvýšení kone né kvality. 
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Druhý p ístup používá tzv. DLIP (Direct Laser Interference Patterning), který se zakládá na 
vzájemné interferenci dvou a více koherentních svazk . Takto získaný interferen ní obrazec 
potom p edstavuje tvar struktury, kterou má být materiál obroben. Narozdíl od LIPSS je tedy 
pot eba více optických prvk , avšak mechanismus vzniku struktury je triviální. 
Ob  tyto metody lze vzájemn  kombinovat a tvo it tak daleko komplexn jší struktury, které 
zpravidla vykazují vylepšené vlastnosti oproti strukturám jednodušším. 

Hlavním tématem tohoto vstupu bude metodika p ípravy difrak ních m ížek pomocí LIPSS a 
DLIP pro zápis strukturálních barev nebo hologram , které jsou realizovány na HiLASE v 
týmu LMM (Laser MicroMachining). Zvláštní pozornost bude v nována procesu 
optimalizace procesních parametr  ovliv ujících tvorbu LIPSS ur ených pro zápis 
strukturálních barev nebo holografických efekt . 
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NSF Engineering Research Center 
(ERC) for Extreme Ultraviolet Science & Technology na Colorado State University

capillary-discharge laser

time-of-flight

85



86



87





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

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
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