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Ústav přístrojové techniky AV ČR 

Statut: Veřejná Výzkumná Instituce (v.v.i.) 
Sídlo: Brno 
Rok založení: 1957 
Počet pracovníků: 220 
 

Současné hlavní směry výzkumu: 
1. Elektronová mikroskopie a litografie 
2. Magnetická rezonance a biomedicínské signály 

3. Výzkum laserů a interferometrie – Oddělení Koherenční optiky 



Oddělení Koherenční optiky ÚPT AV ČR 

Hlavní oblasti zaměření KO ÚPT: 
 

- laserová spektroskopie: 
- absorpční kyvety pro stabilizaci laserů 
- metody zvyšování koherence laserů 
- optické frekvenční hřebeny 

- normály optické frekvence 
 

- laserová interferometrie: 
- metody měření délek s rozlišením o velikosti atomů (nanometrologie) 
- metody určení hodnoty indexu lomu vzduchu 
- absolutní měření vzdáleností pomocí laserů 

 
- laserové technologie: 

- depozice reflexních a AR vrstev 
- výzkum svařování „nesvařitelných“  
   materiálů pomocí laserů 



Ultra-stabilní laser 1540 nm pro telekomunikační pásmo 

Laserový standard využívající saturované absorpce v parách acetylenu 13C2H2: 
- Optovláknový laser s velmi úzkou šířkou čáry (<100 Hz) 
- Vlnová délka l=1540 nm, použití na stávajících telekomunikačních linkách 
- Relativní frekvenční stabilita na úrovni 10-13 a lepší 
- Účel použití pro distribuci normálů času a optických kmitočtů v ČR 
- Jsou připraveny 2 systémy (1 stacionární v ÚPT, 1 stacionární v CESNET v Praze) 



Optické atomové hodiny s laserem zchlazenými ionty 
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Experimentální infrastruktura chlazení iontů (ÚPT & UPOL) 

Společný projekt GAČR Centrum excelence 

- Od roku 2014. Společný projekt ÚPT a UPOL 

- Chlazení iontu vápníku 40Ca+ 

- Proběhla realizace vakuové sestavy s elektrickou 

pastí Paulova typu, stabilizace vlnových délek 

laserů pro: fotoionizaci, chlazení, repump 

dipólového přechodu a zakázaného přechodu 

- Rutinně chytáme a Dopplerovsky chladíme 

zachycené ionty, realizuje se spektroskopie a 

kvantové experimenty 

Den D: 13. srpna 2015  byly v ÚPT poprvé  v ČR zachyceny a laserově zchlazeny ionty 40Ca+   

(17. měsíc od zahájení společného  projektu ÚPT a Katedry optiky PřF UPOL) 

doba života ZP 2 s 

(729 nm / 411 THz) 
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Detekce „hodinového přechodu“ iontu vápníku na  729 nm 

Uložení „Drákuly“ do rakve Akustický izolační box Schéma sestavy laseru 

Cíl: Zúžení šířky spektrální čáry z 400 kHz na 1 Hz (400 000x). Řešení: závěs laseru na super Q rezonátor 

Zakázaný (hodinový) 
přechod 40Ca+ iontu 



Proč distribuce optické frekvence fotonickou sítí ? 

Díky existenci fotonických sítí lze zajistit přenos optické frekvence 
ze superstabilního laseru do všech míst, kam vedou optická vlákna 
pro komunikace.  

Normál optické 
frekvence 

(Superstabilní 
Laser) 

Odběratel 1 

Odběratel 2 

Odběratel … 

Příklad: Interferometrické  
NANOKOMPARÁTORY 

přenosová fotonická síť 



Fotonické propojení CESNET-ÚPT 



Fotonické propojení CESNET-ÚPT 

2015 - dokončena výstavba obousměrně komunikujícího vlákna   
ÚPT-Zikova (obousměrné EDFA zesilovače 5 ks) 
Délka vlákna: 306 km 
Typ vlákna: nasvícené telekomunikační vlákno DWDM 
Typ kanálu:  vyhrazená vlnová délka 1540,60 nm pro přenos frekvence 
Průměrné zpoždění ve vlákně: 1519 s 



Fotonické propojení CESNET-ÚPT 

Realizace soustavy pro kompenzaci fluktuace zpoždění na vláknové trase 

Zprovoznění trasy: Den D: 12. října 2015 



Fotonické propojení CESNET-ÚPT 

Přenos stabilní optické frekvence Brno – Praha 306 km: 

- upgrade zesilovačů na optické trase CESNETu, nová verze 
elektroniky pro kompenzaci fluktuací optické frekvence 

- rel. stabilita linky bez kompenzace: 8e-14 / 1 s, 1e-15 / 4e5 s 

- připravujeme umístění UJV, ETE, UPOL, BEV (Rakousko) 

Vojtěch, J. … Čížek, M. - Pravdová, L. - Řeřucha, Š. - Hrabina, J. - Číp, O.: Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber 
footprint with research network. Opt. Engineering, 56, (2017) 



Výhled do budoucna – kvantové technologie 

Projekt MŠMT OP VVV DMS mQ-net:  2018 – 2022 (ÚPT, UPOL, ČD Telematika, CESNET) 

Cílem projektu je rozvoj fotonických služeb na bázi kvantových technologií: distribuce superstabilní 
laserové frekvence pro synchronizaci senzorických sítí, průmyslových procesů a navigaci a přenos 
informace o kvantovém stavu 



Nejchladnější místo v České republice je v ÚPT v BRNĚ  
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