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ABSTRAKT 

Diplomová práca bola vypracovaná v spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd České 
republiky a európskym laserovým centrom ELI Beamlines. Zameriava sa na konštrukčný návrh 
monitorovacieho zariadenia, určeného pre pozorovanie terča a fokusu laserového zväzku ultra 

výkonného laserového urýchľovača častíc. V práci sú prezentované detaily vývoja snímacieho 
a polohovacieho systému určených na prevádzku v prostredí UHV. V snímacom systéme boli 

vykonané úpravy za cieľom zefektívnenia snímania. Polohovací systém, pozostávajúci z 
presných lineárnych a rotačných polohovacích jednotiek, je novo navrhovaným zariadením 
s vysokou presnosťou polohovania do 1 µm v smere každej osi. Účelom monitorovacieho 

zariadenia je zlepšenie celkovej presnosti snímania, skrátenie procesu zameriavania a zvýšenie 
užívateľského komfortu.  

 

ABSTRACT 

The final thesis was created in cooperation with the Institute of Physics of the Czech Academy 

of Sciences and European Laser Centre ELI Beamlines. It focuses on design of monitoring 

device for laser target observation in a high-performance laser particle accelerator. Details of 

scanning and positioning system designated for operation in UHV environment are presented 

in this thesis. Design changes were performed in scanning system in order to achieve more 

effective scanning. Positioning system, consisting of precise linear and rotary motors, is newly 

designed device with high precision positioning under 1 µm in direction of each axis. The 

purpose of monitoring device is to improve overall scanning precision, shorten targeting 

process, and increase user comfort. 
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1 ÚVOD 

Počiatok vývoja laseru je možné datovať do roku 1917, kedy Albert Einstein po prvýkrát 
definoval jeho princíp na základe kvantovej teórie. Prvý fungujúci laser bol skonštruovaný 
a uvedený do prevádzky v roku 1960 Theodorem Mainom v leteckom laboratóriu Hughes. 

Jednalo sa o významnú udalosť, ktorá v priebehu nasledujúcich rokov ovplyvnila radu vedecko 

technických odvetví. [1] 

V súčasnosti je v blízkosti Prahy vo výstavbe laserové centrum, ELI Beamlines 

(Extream Light Infrastructure), ktorého cieľom je vybudovať a dlhodobo prevádzkovať 
najintenzívnejší laserový systém na svete. V aka ultra vysokému výkonu, je možné generovať 
jedinečné zdroje žiarení a zväzkov častíc. Tieto zariadenia tzv. beamlines umožnia 
priekopnícky výskum nie len v oblasti fyziky ale aj vo vede o materiáloch, v biomedicíne, 
laboratórnej astrofyzike a mnohých alších odvetviach. [1,7]  

ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of laser-Ion Acceleration) je jednou 

z kľúčových platforiem ELI Beamlines, ktorá sa zaoberá výskumom laserového urýchľovania 
iónov a bola navrhnutá na Ústave fyziky Akademie věd v ČR. Výsledkom špecifického 

optického usporiadania experimentu ELIMED (ELI-Beamlines MEDical) je laserový zväzok 
s definovanými vlastnosťami, ktorý je v súčasnom výskume nachádza uplatnenie v hadrónovej 
terapii - modernej metódy liečby niektorých typov nádorových ochorení. [31] 

Aby bolo možné efektívne uskutočniť a skúmať jednotlivé experimenty v ELIMAIA, je 

nutné poznať presnú polohu roviny fokusu laserového zväzku a terča, z dôvodu vysokej 
koncentrácie energie vo veľmi malom bode. Vysoko energické iónové lúče vznikajú 
interakciou laserového impulzu s terčom. Laserový impulz pôsobí na elektróny v terči 
(špeciálne upravená tenká fólia), čo vedie k vytvoreniu veľmi silného elektrického poľa. Práve 
tieto polia urýchľujú tok iónov. Po interakcii zväzku s terčom je vytvorené mračno iónov, ktoré 
je fokusované prechodom cez kvadrupólové magnety. Následne je iónový zväzok uvoľnený do 
rádiobiologickej vzorky. [7]   

Predmetom predkladanej diplomovej práce je konštrukčný návrh prototypu 
monitorovacieho zariadenia fokusu zväzku a terča, ktorý bude súčasťou experimentálneho 
zariadenia ELIMAIA. Navrhované zariadenie pozostáva z dvoch systémov – snímacieho 

a polohovacieho. Úlohou snímacieho systému je detegovať presnú polohu terča a roviny fokusu 

laserového zväzku. Úlohou polohovacieho systému zabezpečiť vysoko presné polohovanie 
snímacieho systému. 
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2 MOTIVÁCIA 

Hlavnou motiváciou pre vypracovanie tejto diplomovej práce je návrh vysoko presného 
elektronického snímania polohy fokusu laseru a terča pri vedeckých experimentoch. Jedná sa o 
kooperáciu s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a vedeckým výskumným 
centrom zameraným na laserovú techniku, ELI Beamlines, čiže pre vedecké účely je nutné  

vybudovať čo najoptimalizovanejšie experimentálne pracovisko.  
V minulosti bol vyvinutý koncept jednoduchého monitorovacieho zariadenia, to však 

nezodpovedá podmienkam použitia a aplikovateľnosti pre budúce experimenty laserového 
centra. Pretože experimenty prebiehajú vo vákuovej komore a za veľmi sprísnených 
podmienok, ktoré budú podrobne uvedené v nasledujúcej kapitole, jedná sa o prototypový 
návrh priestorového polohovacieho a snímacieho zariadenia, súčasne s novým optickým 
vybavením.  

Výstupom diplomovej práce sa predpokladá návrh konštrukcie kompaktného systému a 

zároveň čo najväčšia presnosť polohovacieho zariadenia s ohľadom na pracovné prostredie, 
podmienky, ktoré vákuová komora umožňuje a zároveň sa očakáva všestranná variabilita 

použitia pri budúcich experimentoch. 
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3 VÝSKUM V ELI BEAMLINES 

Laserové centrum ELI beamlines je súčasťou projektu Extream Light Infrastructure, výskumnej 
infraštruktúry Európskeho Strategického fóra pre výskumné infraštruktúry. Tento projekt 
v Českej republike pripravuje a realizuje Fyzikální ústav Akademie věd ČR.  

Infraštrukúra ELI zahŕňa viacero pracovísk, ktoré sa nachádzajú na území Českej 
republiky, Ma arska a Rumunska. Postupne bude skúmať vzájomnú interakciu svetla a hmoty 

v najkratších časových úsekoch a pri najvyšších intenzitách. Intenzita laseru bude oproti 
súčasným špičkovým technológiám až šesť krát vyššia. [1] 

 

Obr. 1) Dizajn loga laserového centra ELI Beamlines [1] 

3.1 Ambície a vízie ELI Beamlines 

Hlavným cieľom Eli Beamlines je prevádzkovať zariadenie s vysoko energetickými lúčmi, 
ktoré dokáže vyvinúť ultrakrátke pulzy vysoko energetických žiarení a častíc s výkonom až 10 
PW (petawatt), na základe ultra relativistických interakcií, za účelom riešenia revolučných 
vedeckých experimentov a aplikácie v rôznych oblastiach, vrátane fyziky, astrofyziky, chémie, 
materiálových vied, medicíny at . Zároveň sa ELI snaží vyriešiť problematiku generovania 
ultrakrátkych pulzov lúčov energetických častíc a žiarení, vytvorených pomocou kompaktných 
urýchľovačov laserovej plazmy.  

ELI poskytne zázemie pre výskum so širokou škálou prvotriednych sekundárnych 
zdrojov budených lasermi s ultra vysokou intenzitou. Sekundárne zdroje pozostávajúce 
z nových koncepčných návrhov budú vytvárať pulzy žiarenia s najvyššou kvalitou a intenzitou 

lúča, inkluzíve elektromagnetického žiarenia a nabitých častíc ako sú protóny, elektróny a ióny. 
Je možné očakávať široké spektrum rôznych aplikácií, kde ELI svoje vedecké, inžinierske 
a medicínske ambície bude prispôsobovať v prospech spoločnosti.  
Výskum v ELI posunie mnoho vedeckých oborov za hranice súčasnej laserovej vedy v podobe 

novej zobrazovacej techniky a diagnostiky v medicíne,  tiež nové nástroje pre testovanie 
a rozvoj materiálov, alebo pochopenie degradácie materiálov jadrového reaktora a zároveň bude 
predstavovať pôdu pre nové generácie vedcov. [1] 

 

3.2 Experimentálne usporiadanie s beamline ELIMAIA 

3.2.1 Lasery 

V objekte je k dispozícií šesť experimentálnych hál umiestnených v suteréne, ktorých 
umiestnenie je znázornené na obr. 2). Do týchto hál sa laserové lúče dostávajú pomocou 
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sofistikovanej distribučnej siete z laserových systémov, ktoré dodávajú štyri vysokoenergetické 
laserové zväzky L1, L2, L3, L4. Aby splnili požiadavky vysokej opakovacej frekvencie, budú 
tri lasery využívať technológiu diódovo čerpaných pevnolátkových laserov pre čerpanie 
širokopásmových zosilňovačov. Štvrtý laser bude využívať reflektorovú technológiu s aktívne 
chladeným médiom. [2] 

Systém L3, využívaný pre beamline ELIMAIA (ELI Multidisciplinary Applications of 

laser-Ion Acceleration), používa pre zosilnenie pulzov dopovaný zafírový zosilňovač, 
technológia čerpania je založená na neodymom dopovanom skle, ktoré pracuje pri izbovej 
teplote. Je navrhnutý pre pulzy s energiou najmenej 30 J a trvaním <30 fs pri opakovacej 

frekvencii 10 Hz a bol vyvinutý v Lawrence Livermore National Laboratory. [2] 

Systém L4, využívaný pre beamline ELIMAIA, je určený pre generovanie extrémne 
vysokého výkonu až 10 PW, pri dĺžke trvania pulzu 130 fs. Nekomprimovaná energia môže 
dosiahnuť hodnotu až 2 kJ s danou frekvenciou výstrelov za minútu, čo predstavuje významný 
prelom v oblasti laserov v kJ triede. Architektúra je založená na priamej kompresii 
širokopásmového zväzku, ktorý je zosilnený kombináciou rôznych dosiek z neodymového skla. 
Laser L4 je vyvíjaný v spolupráci National Energetis a EKSPLA Company v Litve. [2] 

Experimentálna hala E4 je navrhnutá pre experimenty využívajúce zariadenia pre 
medziodborové aplikácie laserového urýchľovania iónov (beamline ELIMAIA). Hala je 
vybavená distribuovanými zariadeniami pre špecifické využitie, ako napríklad primárne 
vákuum,  
de-mineralizovaná chladiaca voda, stlačený a suchý vzduch, plynný dusík izbovej teploty, 
komunikačné siete at . [3] 

 

Obr. 2) Pohľad zhora na jednotlivé experimentálne haly v ELI Beamlines [4] 

Legenda, kde: Experiment hall = experimentálna hala. 
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3.2.2 Beamline ELIMAIA 

ELIMAIA je jednou z kľúčových platforiem zariadenia ELI Beamlines, ktorá sa zaoberá 
skúmaním laserového urýchľovania iónov. Hlavnou filozofiou návrhu, vývoja a implementácie 
experimentu v budove ELI sú tri kľúčové vlastnosti: úžívateľský prístup, presné monitorovanie 
a spoľahlivosť zariadenia. ELIMAIA bola navrhnutá a vyvíjaná na Ústave fyziky Akademie 

věd ČR v Prahe a v Národných laboratóriách južného Talianska Národného Inštitútu Jadrovej 
Fyziky v Catanii. [5, 6] 

Dostupné laserové lúče pre experimenty sú L3 a L4, obidva s výkonom 1 PW. Zároveň 
bude dostupný testovací laser s krátkym pulzom o maximálnej dosiahnuteľnej energií 1 J. Práve 
návrhom snímacieho systému pre všetky dostupné lasery v ELI sa zaoberá táto diplomová 
práca. 

ELIMAIA (vi . obr. 3) je zložená z dvoch hlavných častí – z iónového akcelerátora 
a zariadenia ELIMED (ELI MEDical), ktoré slúži pre riadenie, monitorovanie a meranie 

parametrov iónového zväzku. [5] 

 

Obr. 3) Znázornenie návrhu experimentu s beamline ELIMAIA v hale E4 [5] 

Legenda, kde: Dosimetry and In-air Sample Irradiaton = miesto ožarovania vzorky; 
Beam Transport = transport zväzku; Interaction Chamber = interakčná komora;  
L3 Beam = zväzok L3; Plasma Mirror Chamber = komora s plazmovým zrkadlom. 

 

Prvú časť tvorí špeciálne upravená vákuová komora s plazmovými zrkadlami a laserová 
diagnostická časť a interakčná vákuová komora. Vo vákuovej komore sa lúč očistí od sub-

nanosekundových prepulzov pomocou plazmových zrkadiel (špeciálne navrhnuté terče, kde sa 
po dopade prepulzu absorbuje a vygeneruje plazma, ktorej parametre nedovolia vnorenie 

hlavného zväzku do plazmy, zväzok sa od plazmy odrazí ako od zrkadla). Lúč pokračuje cez 
diagnostickú sekciu, kde sa zaznamenávajú rôzne laserové parametre, ako energia laseru, 
trvanie impulzu a kontrastný pomer. Po pozitívnej kontrole vlastností smerujú lúče do 
interakčnej komory a fokusujú sa pomocou mimoosích zrkadiel na terče. Hlavný iónový lúč 
produkovaný v interakčnom bode laser-cieľ sa posiela do časti ELIMED. Urýchlené ióny sa 
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zhlukujú pomocou kvadrupólových magnetov, ktoré sa používajú na predbežné fokusovanie. 
Následne opäť prechádzajú ióny diagnostickou sekciou, kde sú umiestnené viaceré 
diagnostické systémy, ako napríklad Thomsonov spektrometer. Laserový zväzok môže byť v 
priestore tvarovaný a môže disponovať rôznou energiou na základe konkrétnych požiadaviek 
užívateľa tak, že zväzok častíc vstupuje do dozimetrickej sekcie, kde sú stanovené jeho 
vlastnosti a tvar zväzku. Zväzok je následne uvoľnený do konečnej vzorky napr. 
rádiobiologickej. Tá je monitorovaná dozimetrickými systémami, ktoré umožňujú riadenie 
dodaného zväzku. Jednotlivé subsystémy ELIMAIA sú podrobnejšie znázornené na obr. 4. [5] 

 

Obr. 4) Hlavná časť ELIMAIA (Iónový urýchľovač a ELIMED) pozostávajúca z troch 
subsystémov: (i) urýchľovanie, spájanie ,diagnostika; (ii) výber, prenos, diagnostika; 

(iii) dávkovanie a ožarovanie vzorky [6] 

Hlavým cieľom ELIMAIA je poskytnúť stabilné, plne charakterizované 
a modifikovateľné časticové zväzky, urýchlené PW-class lasermi a ponúknuť ich širokej 
komunite užívateľov pre multidisciplinárne účely a vedu. ELIMED je medzinárodná vedecká 
sieť, ktorá sa zvlášť zaoberá budúcou aplikáciou iónových zväzkov pre hadrónovú terapiu. Je 
to však len jedna z potenciálnych aplikácií ELIMAIA. alšie výskumy sa budú týkať oblastí 
nekonvenčnej iónovej akcelerácie alebo rádiobiológie. [5] 

3.2.3 Urých ovanie iónov pomocou laseru 

Urýchľovanie iónov poháňané super intenzívnymi laserovými pulzmi v súčasnosti priťahuje 
stále väčšiu pozornosť. Motiváciou je vysoká perspektíva a aplikácia v aka zvyšovaniu 
intenzity laseru. Súčasné experimenty demonštrovali široké spektrum laserových a  parametrov 

generovaných protónových a iónových lúčov s jedinečnými vlastnosťami, ako je ultrakrátke 
trvanie, vysoký jas a nízka emitancia. Grafická schéma urýchľovania iónov je znázornená na 
obr. 5. [7] 

Dosimetry &         

Sample Irradiation
Selection, Transport

& Diagnostics

Acceleration, Collection

& Diagnostics

Ion Accelerator ELIMED
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Obr. 5) Znázornenie experimentu akcelerácie iónov [8] 

Legenda, kde: Target = terč; laser = laserový lúč; fast ions = urýchlené ióny;  
electron  cloud = mračno elektrónov. 

 

Vysoko energetické iónové lúče všeobecne vznikajú interakciou laserového impulzu 
s terčom (veľmi tenká fólia). Laserový impulz pôsobí na elektróny v terči, čo vedie k vytvoreniu 

veľmi silného elektrického poľa, ktoré je generované ich hromadným tokom. Tieto polia 
urýchľujú ióny, až kým nie je obnovená neutralita náboja a alej sa ióny pohybujú s elektrónmi 
v smere trajektórie lúča. Doteraz, sa väčšina experimentov uskutočňovala v takzvanom TNSA 

(Target Normal Sheath Acceleration) režime. TSNA režim (vi . obr. 6) je založený princípe 
vzniku elektrického poľa, generovaného na zadnej strane povrchu terča. Takéto kvázi 
elektrostatické pole je generované elektrónmi s vysokou energiou, tiež známe ako „horúce 
elektróny“, ktoré sú urýchľované vysoko intenzívnym laserom smerom na zadnú stranu 

terčovej plochy a po zásahu cieľového miesta sa pokúšajú rozptýliť do vákua zo zadnej strany 
terča. [7] 

 

Obr. 6) Schematické znázornenie TNSA [7] 

Legenda, kde: TNSA = Target Normal Sheath Acceleration; laser pulse = laserový pulz; 
protons = protóny; µm target = µm terč. 
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3.3 Experiment ELIMED a Commissioning 

Experimentálne usporiadanie ELIMED sa zameriava na budúcu aplikáciu laserom urýchlených 
častíc, pretože častice budú vstupovať do magnetických systémov ELIMED, kde bude zväzok 
fokusovaný. Na výstupe z ELIMED bude zväzok vhodne definovaný vlastnosťami, ktoré sa 
budú môcť využiť v hadrónovej terapii, čo je moderná metóda liečby niektorých typov 
nádorových ochorení. Spočíva v ožarovaní nádorového ložiska pomocou fotónových alebo 
zväzkov, ktorých zdrojom sú v súčasnej dobe lineárne urýchľovače a v budúcnosti lasery. [6, 
31]  

Experiment sa zameria na nekonvenčné iónové urýchľovanie pri vysokých 
frekvenciách, chemickú radiáciu (napr. pulznú rádiolýzu vody), protónovú rádiografiu 
hmotných objektov, alebo na jadrové reakcie, ktoré produkujú izotopy pre pozitrónovú emisnú 
tomografiu. Tieto spomínané experimenty majú vývojový, alebo experimentálny charakter, 
ktorý je implementovaný v dvoch rôznych zriadeniach, ktoré sú v skutočnosti umiestnené 
v jednej interakčnej komore, ale pre lepšiu vizualizáciu sú interakčné komory znázornené 
jednotlivo. Vývojový charakter má experimentálne usporiadanie Commissioning (vi  obr. 7). 
V tomto usporiadaní nevstupujú urýchlené častice do magnetických systémov a generovaný 
iónový zväzok môže byť detailnejšie pozorovaný rôznymi detektormi, umiestnenými priamo 

v komore, alebo mimo komory. Preto bude toto usporiadanie použité hlavne pre vývoj 
inovatívnych detektorov iónových zväzkov a skúmanie nových mechanizmov interakcie laseru 
s terčom (napr. vývoj a použitie nových terčov). Po optimalizácií terčov a detektorov 

vyvinutých a odskúšaných v usporiadaní Commissioning, budú môcť byť tieto poznatky 
prenesené do usporiadania ELIMED s cieľom poskytnúť ideálny časticový zväzok a detekčný 
systém pre hadrónovú terapiu. [6] 

 

Obr. 7) ELIMAIA – pohľad na interakčnú komoru vývojového charakteru 
usporiadania Commissioning [6] 

V poslednej fáze experimentu Commissioning (vi . obr 8) sa laserový zväzok 
s apertúrou 250 mm x 250 mm odráža od parabolického zrkadla, ktoré zväzok fokusuje na 
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približnú šírku 2 µm. Experiment končí po prechode zväzku terčovou vežou, kde sa generuje 
iónový zväzok, ktorý môže byť detailne skúmaný. [autor ELI Beamlines] 

 

Obr. 8) Pohľad zhora do interakčnej komory na usporiadanie Commissioning [autor 

ELI Beamlines] 

Experimentálny charakter pre hadrónovú terapiu má experiment ELIMED (vi . obr. 8, 
9), kde bude možné pomocou špeciálnych výskumných metód získavať objektívne dáta, 
študovať jednotlivé javy súvislostí, vzájomných vplyvov a účinkov a odhaľovať ich podstatu. 

 

Obr. 9) ELIMAIA - pohľad na interakčnú komoru experimentálneho charakteru 
ELIMED [6] 

V poslednej fáze experimentu ELIMED (vi . obr 10) sa laserový zväzok s apertúrou 
250 mm x 250 mm odráža od parabolického zrkadla, ktoré zväzok fokusuje na približnú šírku 

to ELIMED
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2 µm. Zväzok po prechode terčovou vežou naráža na tenkostennú fóliu, kde vznikajú 
vysokoenergetické iónové lúče, ktoré postupujú alej cez kvadrupólové magnety, tvorené 
štyrmi magnetickými pólmi, umiestenými vždy oproti sebe (vi . obr 11, 12). V strede 

kvadrupólu sa magnetické polia všetkých štyroch magnetov, ktorými je kvadrupól tvorený, 
navzájom rušia a preto na častice pohybujúce sa stredom kvadrupólu nepôsobí žiadna sila. 
Zväzok alej putuje jednotlivými subsystémami až k experimentálnej vzorke. [autor ELI 

Beamlines, 9] 

 

Obr. 10) Pohľad zhora do interakčnej komory na usporiadanie iónového urýchľovača 
experimentu ELIMED [autor ELI Beamlines] 

 

Obr. 11) s Schéma kvadrupólových magnetov: (i) rozmiestnenie kvadrupólových 
magnetov; (ii) pôsobenie výslednice síl na nabitú časticu [9] 
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Obr. 12) Schéma prechodu zväzku cez kvadrupólové magnety [9] 

Výhodou obidvoch usporiadaní je ich umiestnenie v jednej interakčnej komore 
s využitím tých istých prvkov pre transport a fokusáciu zväzku. Zásadným bodom usporiadaní 
je monitorovanie laserového fokusu a terča. Monitorovací systém navrhnutý v tejto práci je 

univerzálny a použiteľný v obidvoch usporiadaniach. [autor DP] 

3.3.1 Terčový sestém 

Vzhľadom k potenciálnemu využitiu L3 ELIMAIA s opakovacou frekvenciou 10 Hz sa zvyšujú 
technologické nároky na terčový systém, ako je rýchla obnova polohy cieľa, presné 
polohovanie, at . 

Jedným zo súčasných riešení terčového systému v oblasti urýchľovania iónov je 
použitie extrémne tenkých plošných fólií upnutých v ráme, ktorý súčasne umožňuje rotačné, 
alebo translačné polohovanie. Pohon zabezpečujú vákuovo kompatibilné krokové motory.  

Podobný koncept (vi . obr. 13) bol navrhnutý pre experiment ELIMAIA. Terčová veža 
má 5 stupňov voľnosti s presnosťou polohovania len niekoľko mikrometrov. Vo svojej verzii 

obsahuje 1000 cieľov. Avšak, stále je nutné overiť presnosť polohy počas uskutočnenia 
experimentu. Elektromagnetické impulzy spojené s vysokou intenzitou laseru môžu závažne 
ovplyvniť prevádzku elektroniky a vysoko presných motorizovaných systémov, preto terčová 
veža bola navrhnutá tak, aby tieto problémy eliminovala. [6] 

 

Obr. 13) 3D render terčovej veže ELIMAIA [6] 
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4 OPTICKÉ SÚSTAVY A ICH STAVEBNÉ PRVKY 

Optickú sústavu tvorí súhrn rôznych optických rozhraní (šošovky, hranoly, zrkadlá, deliče 
zväzkov, at .), na ktorých dochádza k zmene smeru šírenia optického lúča. Úlohou optickej 
sústavy je transformovať vstupujúci zväzok lúčov do optickej sústavy, do zväzku 
o požadovaných vlastnostiach, ktorý z optickej sústavy vystupuje.  

Cieľom optickej sústavy je priblížiť sa čo najviac ideálnemu zobrazeniu, tak aby sa 
rovina zobrazila ako rovina, priamka ako priamka a bod ako bod.   

V tejto diplomovej práci sú použité len osovo symetrické optické sústavy, ktoré 
transformujú homocentrické zväzky lúčov. Použité sú rozhrania, ktoré majú rovinné alebo 
guľové plochy, ktorých stred krivosti leží na jednej priamke a tak tvoria centrovanú optickú 
sústavu. [10]  

4.1 Optické materiály a stavebné prvky optických sústav 

4.1.1 Optické materiály a ich vlastnosti 

Znalosť optických vlastností je kľúčová v mnohých vedných a priemyselných aplikáciách. 
Optické vlastnosti charakterizujú odozvu materiálov v závislosti na dopadajúcom 
elektromagnetickom žiarení, jeho vlnovej dĺžke, smere dopadu a polarizácií. Každý materiál 
dopadajúce žiarenie čiastočne absorbuje, prepustí a odrazí, takže za optické vlastnosti 
materiálov je možné považovať absorbtivitu, priepustnosť a odrazivosť. Pohltené žiarenie sa 
premieňa na teplo, ktoré sa v dôsledku zachovania termodynamickej rovnováhy znova vyžiari. 
Táto schopnosť emitácie materiálu sa nazýva emisivita. [10] 

Optické vlastnosti závisia na type materiálu, jeho chemickom zložení,  štruktúre, teplote 
a stave povrchu. Najpoužívanejším optickým materiálom je optické sklo, ktorého výhodou je 
spektrálna priepustnosť cez celú viditeľnú oblasť. Okrem skla sú často používané kryštály 
a plastické hmoty, ktorých spektrálna priepustnosť siaha za viditeľné pásmo. Nevýhodou 
plastických hmôt je ich väčšia tepelná rozťažnosť, menšia disperzia a mechanická odolnosť, 
ktorú je možné riešiť vytvrdením alebo použitím odolnejšej dielektrickej vrstvy. [10] 

4.1.2 Šošovky a zrkadlá ako stavebné prvky 

Šošovky sú najčastejšie vyskytujúce sa refrakčné optické prvky optických sústav. Jedná sa 
o najjednoduchší prvok optickej sústavy. Vnútorné prostredie šošovky tvorí homogénne 
prostredie ohraničené rovinou a guľovou plochou, alebo dvomi guľovými plochami. Šošovky 
existujú v rôznych prevedeniach, veľkostiach a presnostiach. [11] 

Najčastejšie typy šošoviek:  

 Sférické šošovky – tvoria prevažnú časť optických sústav a podmienkou ich 

použitia je vysoká transparentnosť a mechanická odolnosť, preto sú najčastejšie 
volené optické sklá. Najčastejšie tvary šošoviek sú uvedené na obrázku č. 14. 

 Asférické rotačné šošovky – jedná sa o asférické povrchy s rotačnou symetriou. 
 Cylindrické a torické šošovky – ide o nerotačné asférické plochy, ktorých plochy 

sú tvorené kružnicami, v aka ktorým nie sú tieto komponenty náročné na 
výrobu. [11] 
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Obr. 14) Typy sférických šošoviek [12] 

Zrkadlá sú reflexné ploché alebo zakrivené plochy vyrobené z optických skiel, nízko 
rozťažných materiálov alebo kovov. Veľkou výhodou skiel je nedisperznosť, teda neexistuje 
farebná vada.  

Základné typy zrkadiel: 

 Guľové 

 Z kužeľosečiek (sférické, eliptické, parabolické, hyperbolické) 
 Rovinné 

Planárnu optiku tvoria rovinné zrkadielka, hranoly, pp doštičky, okienka a jedná sa 
o najpresnejšie optické produkty. [11] 

4.1.3 Hranoly a kliny ako stavebné prvky 

Hranoly sú opticky priehľadné prvky ohraničené sústavou plôch, ktoré lámu svetelné zväzky 
a rozkladajú svetlo na disperzné spektrum (vi . obr. 17). Tieto optické rozhrania sa používajú 
pri vychýlení toku svetla,  nie priamo pre zobrazenie. [11] 

Základné typy hranolov (vi . obr. 15 a 16): 

 Lámavé  
 Klíny 

 Odrazné a prevracajúce hranoly 

 Polarizačné 

 Disperzné 

 

Obr. 15) Typy odrazových hranolov, zľava: pravouhlý, pravouhlý stredový, 
pentagonálny [11] 
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Obr. 16) Prevracajúca hranolová sústava: Pohrova sústava I. druhu [11] 

 

Obr. 17) Rozklad svetla na disperzné spektrum pomocou disperzného hranolu [13] 

4.1.4 Planparalelné dosky ako stavebné prvky 

Takzvané pp dosky sú všetky optické elementy, ktoré sa prechodom chovajú ako pp vrstva. 
Jedná sa o optické prostredie vymedzené dvomi rovnobežnými rovinami s odlišným indexom 
lomu vnútorného prostredia. PP doska zväzok rovnobežne posúva, nevychyľuje ho 
z pôvodného smeru.  

Základné typy pp dosiek: 

 Podložky 

 Deliace hranoly 

 Pravouhlé hranoly 

Všeobecne pre pp dosky platí, že pri zobrazení nastáva posun toku lúčov pp vrstvou, 
a teda dochádza k transverzálnemu posunu fokusovanej vzdialenosti bodu homocentického 
zväzku (vi . obr. 18). Aj ke  je lúč rovnobežný s dopadajúcim lúčom po prechode pp vrstvou, 

môže vzniknúť zobrazovacia chyba. [11] 

Ako pp dosky sa v optických sústavách chovajú doštičkové polarizátory, alebo ND 

(Neutral Density) filtre. 
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Obr. 18) Transverzálny posun zväzku pri prechode pp doskou [11] 

4.1.5 Polarizátor 

Svetlo, ako elektromagnetické vlnenie, môže kmitať v akomkoľvek smere v rovine kolmej na 

smer jeho šírenia. Smer týchto kmitov je náhodný, teda svetlo je nepolarizované. Pre niektoré 
systémy je potrebné, aby svetlo kmitalo len v jednom smere a bolo teda lineárne polarizované 

(čo je nutné pre určité urýchľovacie mechanizmy častíc pri interakcii laseru s terčom). Túto  
polarizáciu je možné dosiahnuť tzv. polarizátormi, ako je možné vidieť na obr. 19. [14] 

Jedná sa o špeciálne polarizačné filtre - polaroidy. Sú vytvorené vysokomolekulárnych 
látok, ktoré prepúšťajú kmity len v určitom smere a ostatné kmity absorbujú. Pre zistenie 
orientácie roviny sa v praxi požíva analyzátor. Polarizátory sa používajú v zobrazovacích 
aplikáciách na zníženie oslnenia alebo na zvýšenie kontrastu. Je možné využiť ich na meranie 

zmien v magnetickom poli, teploty, molekulárnych štruktúr, chemických interakcií, alebo 

akustických vibrácií. [14,15] 

 

Obr. 19) Princíp polarizácie [16] 

4.1.6 ND filtre 

Optické filtre sa používajú na selektívne prepúšťanie, alebo blokovanie vlnových dĺžok svetla. 
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ND filtre s neutrálnou hustotou sa používajú k redukcií prepúšťania určitého rozsahu 
vlnových dĺžok svetla v rôznych aplikáciách. Znižujú intenzitu svetla absorbovaním, alebo 

odrážaním časti prechádzajúceho svetla na základe optickej hustoty OD filtra. Príklad miery 
priepustnosti vlnových dĺžok svetla cez ND filtre je znázornená grafom na obr. 20. [17] 

 

Obr. 20) Grafické znázornenie závislosti prechodu svetla ND filtrom [18] 

Legenda, kde: Wavelength = vlnová dĺžka; transmission = priepustnosť. 

4.1.7 Objektív s fokusom v nekonečne 

Objektív je sústava šošoviek, ktoré vytvárajú opticky zmenený obraz, ktorý sa následne 
spracováva.  

Objektívy s fokusom v nekonečne (vi . obr. 21) sú tvorené sústavou šošoviek, ktoré 
vytvárajú opticky zmenený obraz, ktorý sa alej spracováva. Používajú sa v rôznych metódach 
zobrazovania, alebo zaostrovania. Sú navrhnuté tak, aby ohnisková vzdialenosť odpovedala 
objektovej vzdialenosti. Smerujú svetlo do paralelných lúčov, ktoré fokusujú v nekonečne. Pre 

vytvorenie obrazu vyžadujú tzv. tubusovú šošovku, ktorá následne tiež určuje celkové 
zväčšenie sústavy objektívu a šošovky. [19] 

 

Obr. 21) Sústava šošoviek objektívu s fokusom v nekonečne [19] 

Legenda, kde: Object point = objekt; objective lens = objektívová šošovka;  
tube lens = tubusová šošovka; image point = zobrazenie. 
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4.1.8 CCD kamera 

Snímač CCD (Charge-Coupled Device) je veľmi citlivý detektor obrazu pracujúci na princípe 
fotoefektu, ktorý konvertuje dopadajúce svetlo na elektrický prúd (vi . obr. 22). Jeho výhodou 
je mechanická stabilita a poskytovanie digitálnych snímok.  

 Princíp činnosti CCD snímača spočíva v tom, že fotón pri náraze do atómu dokáže 
uvádzať niektoré elektróny do exitovaného stavu, pri čom im odovzdá energiu. Tento uvoľnený 
elektrón sa v polovodiči podieľa na elektrickej vodivosti, ktorá po dopade svetla tvorí elektrický 
prúd. Systém elektród je izolovaný od polovodiča elektrickým izolantom, napríklad oxidom 
kremičitým, takže elektróny nemôžu uniknúť. [20] 

 

Obr. 22) Základný princíp činnosti CCD snímača [21] 

4.1.9 Senzor vlnoplochy 

Senzor vlnoplochy je optický systém, ktorý slúži na detegovanie chýb na optickej vlnoploche. 
Princíp činnosti snímača je založený na základe Hartmannovho testu a uplatnenie nachádza  
v adaptačných optických systémoch, alebo diagnostike laserových zväzkov. 

Shack – Hartmannov senzor (vi . obr. 23) využíva raster mikro šošoviek a CCD kameru 

na zaznamenávanie úplnej informácie o dopadajúcom svetelnom poli. Svetlo je po prechode 
mikro šošovkami fokusované a zachytené na detektore žiarenia. Zo svetelných stôp 

zanechaných na CCD je možné získať informácie o intenzite svetla a lokálnom sklone 
vlnoplochy na pozíciách jednotlivých mikro šošoviek. Následne je možné vhodnými 
numerickými metódami zo záznamu intenzitných stôp rekonštruovať fázu a amplitúdu 
dopadajúcej svetelnej vlny. [22] 

 

Obr. 23) Schéma znázornenia S – H senzoru. Vľavo dopad usporiadaných intenzitných 
stôp pri dopadnutí rovinnej referenčnej plochy a vpravo pri dopade deformovanej 

referenčnej plochy. [22] 
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5 NEVYHNUTNÉ PODMIENKY KONŠTRUKCIE 
POLOHOVACIEHO SYSTÉMU V PROSTREDÍ UHV 

Na polohovací systém sú vzhľadom k prevádzkovým podmienkam kladené určité požiadavky 
na ich nutné dodržanie v novo navrhovanej konštrukcií. Pre správnu funkciu a udržanie stabilnej 
vzdialenosti je zásadná mechanická tuhosť a zároveň musí byť konštrukcia pevná pri pôsobení 
atmosférického tlaku.  

Vákuové zariadenie musí byť rozoberateľné, ak má veľké rozmery alebo musí byť 
umožnený prístup do jeho vnútra. Tieto zariadenia musia spájať spojovacie prvky, ako 
rozoberateľné spoje a príruby. Vákuová aparatúra musí byť tesná a preto musí byť zhotovená 
z vákuového materiálu, ktorý uvoľňuje do vákuového systému minimálne množstvo plynov 
a pár a ľahko sa odplynuje. [23]   

5.1 Prostredie UHV 

Vákuové prostredie je stav systému, ktorý obsahuje plyny a pary, pokiaľ je ich tlak 
(koncentrácia) menší než atmosférický tlak. Preto implementácia zariadení v UHV (Ultra High 

Vacuum) so sebou prináša rozličné konštrukčné obmedzenia, ktoré sa týkajú oblasti použitých 
výrobných materiálov, mazív, povrchových úprav a technológií výroby at . S narastajúcou 
hodnotou vákua sa výber aplikovateľných materiálov zužuje.  

Z praktických dôvodov sa vákuum delí do niekoľkých stupňov, ktoré sa líšia kvalitou 
vákua a to od low vacuum (1 mbar – 10-3 mbar) cez high vacuum (10-3 mbar – 10-7 mbar), 

ultra high vacuum (10-7 mbar – 10-12 mbar) až po extreme high vacuum ( ˂10-12 mbar). [23, 

24] 

5.2 Viazané plyny 

Pevné látky za každých okolností obsahujú množstvo plynov, ktoré sa za určitých okolností 
uvoľňujú. Uvoľňované množstvo plynov závisí na vlastnostiach látky a parametroch okolitého 
prostredia. Tento jav sa nazýva desorbcia.  

Plyny, ktoré sú vo vnútri, na povrchu látky, alebo uzatvorené v póroch a trhlinách, 
nazývame viazané plyny. Avšak, plyny sa môžu dostávať do voľného stavu a zvyšovať tlak 
uzatvoreného systému. V pevných látkach sa plyny rozpúšťajú a difundujú, tak môžu preniknúť 
z vonkajšieho prostredia stenami do vákuového systému. Je ale dôležité nezamieňať tento 
proces prenikania plynov za prenikanie plynov netesnosťami v stenách, ktoré je spôsobené 
nedostatočnou kvalitou spojov a bude popísané v alšej časti kapitoly.  

Z dôvodu závislosti tlaku vo vákuovej komore na nekontrolovateľnom uvoľňovaní 
častíc,  je  výber materiálu principiálny pri vákuovej kompatibilite zariadení.  
Desorbcia je pre UHV zaujímavá z dvoch hľadísk: z hľadiska odstraňovania plynov z povrchu 

materiálov, pre dosiahnutie UHV a pri udržaní hodnôt vysokého vákua. Preto sa odplynovanie 
vykonáva pri čo najvyšších teplotách, aby boli odstránené silno viazané plyny k povrchu. 

Zároveň je nutné udržať povrch materiálu pri čo najnižšej teplote, aby sa zabránilo desorbcii, 
pretože sa zväčšuje doba pobytu molekúl plynu na povrchu materiálu. [23,24] 
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5.3 Netesnosti vo vákuových systémoch 

Pokiaľ sa vo vákuovom systéme oddelenom po vyčerpaní bude zhoršovať stav vákua alebo nie 
je možné získať požadovaný nízky tlak v určitom časovom rozmedzí, je možný predpoklad 
netesnosti v systéme. Príliš veľké netesnosti môžu byť zdrojom kontaminácie UHV, alebo 
nemusí dôjsť k ustáleniu podtlaku. [23, 26] 

Rozoznávame dva typy netesností vákuových systémov, skutočnú a virtuálnu netesnosť. 
Skutočná netesnosť nastáva v prípade nedostatočného tesnenia vákuovej komory. Vnikanie 
plynu môže spôsobovať opotrebené tesnenie alebo nekvalitný zvar. [23]  

Virtuálna netesnosť vzniká na základe mechanického opracovania alebo desorbcie. 
 Najčastejšou príčinou virtuálnej netesnosti je únik plynu z prasklín a dutín pórovitého 
materiálu, alebo z konštrukčne neodvetraných dutín skrutkových spojov (vi  obr. 23). Problém 
odvetrania skrutkových spojov je znázornený na obr. č. 25, ktorý sa rieši prevŕtaním tela skrutky 
alebo navŕtaním dutiny v skrutkovom spoji. [23,26] 

 

Obr. 24)  Znázornenie prietoku kontaminovaného vzduchu z nesprávne 
odvzdušnenej diery so závitom vo vákuu [26] 

 

Obr. 25) Znázornenie riešenia problému virtuálnej netesnosti navŕtaním tela skrutky 
a dutiny skrutkového spoja [26] 

alšou príčinou virtuálnych netesností sú nekvalitné zvárané spoje. Pri vytváraní týchto 
spojov je nutné dbať na precíznosť zvaru, pretože nevhodnou technikou môžu vznikať 
v materiáli dutiny, ktoré ovplyvnia kvalitu vákua.  
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Pri návrhu zváraných konštrukcií vo vákuovom systéme je nutné dodržiavať 
nasledujúce požiadavky: 

 Úplná penetrácia zvarov by sa mala používať všade tam kto to je možné, aby sa 
predišlo kontaminácií vákua zachytenými objemami plynu. 

 Používanie čo najjednoduchších zvarov a vyhýbanie sa viacnásobným zvarom, 
v ktorých by sa mohli zachytávať objemy plynu znehodnocujúce vákuum. 

 Zvar by mal vždy nachádzať na vákuovej strane spoja.  
 Ak je z konštrukčných dôvodov nutné použiť obojstranný zvar je nutné uvoľniť 

priestor pre odchod plynov zo spoja, vo forme obrobeného otvoru medzi dvoma 
zvarmi. 

Predstava správnych a nesprávnych rôznych zvarových spojov, ktoré sa bežne používajú pri 
konštrukcií vákuovej komory sú znázornené na obr. 24. [27] 

 

Obr. 26) Príklady prípustných a neprípustných zvarov vo vákuu [27] 

5.4 Povrchová úprava materiálov a vákuová hygiena 

Veľmi dôležitou podmienkou pre získanie a udržanie čistého vákua je povrchová úprava 
a čistota povrchu materiálu.  

Pre minimalizovanie desorpcie je nutné pri výrobe súčasti použiť nástroj, ktorý 
nekontaminuje povrch, ktorý musí byť hladký, bez trhlín a pred vložením do vákua musí byť 
riadne očistený od procesných kvapalín, mazív, otlačkov prstov a rôznych nečistôt. [23] 

Tepelne opracované plochy po zváraní je nutné mechanicky opracovať a očistiť. 
Mechanické úpravy nemajú na stav čistoty vákua vplyv, ale z estetických dôvodov sa dodržuje 
minimálne predpísaná drsnosť povrchu  Ra 3,2. [28, 29] 
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Použitie krycích náterov vo vákuovom prostredí nie je dovolené, ale je možné použitie 
kompatibilnej krycej vrstvy, ktorá zlepšuje vlastnosti materiálu.  
Pred kompletizáciou zostavy dielov je nutné každý diel samostatne očistiť od maziva, nečistôt, 
otlačkov prstov at . a až následne diely zmontovať. [24] 

5.5 Výrobné materiály v UHV 

Materiály musia byť predovšetkým dokonalo tesné aj v tenkých vrstvách a mať malú desorbciu 
plynov pri dostatočnej tepelnej odolnosti pri vyšších teplotách.  

Preto sa ako konštrukčné materiály bežne používajú niektoré kovy, sklo a keramika. 

Organické materiály ako plastické hmoty, tmely a tesniace látky sa používajú len výnimočne, 
pokiaľ inak nedovoľuje situácia.  

Voľba materiálu závisí na konkrétnom prípade zariadenia, magnetických a elektrických 
vlastnostiach materiálov, možnosti vákuovo tesného spojovania s rôznymi materiálmi, cena 
materiálu at .  

Najvýznamnejším kovovým materiálom sú korozivzdorné ocele (zliatiny železa 
s niklom, titánom, chrómom a ostatnými legujúcimi prvkami).  

Z nekovových materiálov sú často používané tvrdé sklá ako pyrex alebo duran 
a korundové keramické materiály.  
Zlato a me  sa často používajú ako tesniaci materiál. K spájkovaniu sa používajú materiály ako 
striebro, zlato a me . [23, 24] 

 

5.5.1 Kovy 

Z kovových materiálov sa vo vákuu používajú kyselinám vzdorujúce a korozivzdorné ocele 
(najčastejšie niklové), me  a hliník. Nevyhovujúce sú mosadz a druhy bronzov, pretože 
obsahujú ľahko vyparujúce sa kovy ako napríklad zinok. V oblasti zvárania je nevhodným 
materiálom dural.  

Kovy určené pre vákuovú techniku musia byť dokonale čisté a bez dutín, preto sa tavia 
a spracovávajú v prísne kontrolovaných podmienkach (pokiaľ možno vo vákuu) a uchovávajú 
sa v ochrannej atmosfére, alebo vo vákuu.  

Je nevhodné používať kovové odliatky, pokiaľ neboli zhotovované priamo vo vákuu.  

Všeobecne obsahujú kovy veľké množstvo plynov, hlavne dusíku, kyslíku, kysličníku 
uhoľnatého a uhličitého, ktoré sa do kovov dostávajú počas metalurgických procesov, 
spracovania, skladovania a transportu. Množstvo takto absorbovaných rozpustených plynov 

závisí na druhu kovu a podmienkach, pri ktorých došlo k pohlcovaniu. 1 kg hliníka obsahuje 
10 až 30 cm3 plynu.  

Odplynenie kovov prebieha vo vákuu, alebo v inertných plynoch. Ohrevom vzduchu je 

možné odplyniť len drahé kovy a tým z ich povrchu odstrániť nečistoty. Všetky kovové 
súčiastky musia byť pred montážou odplynené zapekaním v špeciálnych vákuových alebo 
vodíkových komorách. Odstráni sa tak množstvo okludovaných a absorbovaných plynov, ale 
aj znečistenie organického pôvodu ako otlačky prstov, mazivo at . Doby odplynovania závisí 
na druhu kovu. Teplota odplynenia musí byť dostatočne vysoká (záleží na fyzikálno 
mechanických a chemických vlastnostiach kovu), pretože rýchlosť odplynenia úmerne narastá 
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s teplotou vypekania. V tab. 1 sú uvedené údaje o odplynení po rôznych povrchových úpravách 
kovov. [23, 24] 

 

Materiál Povr hová úprava Hodnota odplynenia po 

24 h pri izbovej  teplote 

[Torr liter/sec cm2] 

Austenitická 
o eľ  

 

Otryskávanie, 30 h 

zapekanie povrchu 

a °C 

2 x 10-12 

Elektri ké lešte ie, 
30 h zapekanie na 

°C 

3 x 10-12 

 

Otryskávanie, 15 h 

zapekanie povrchu 

a °C vo vákuu 
3 x 10-13 

Hli íková 
zliatina 

 

Che i ké čiste ie, 
15 h zapekanie na 

°C vo vákuu 

4 x 10-13 

Tab 1)  Hodnoty odplynenia vybraných materiálov po povrchovej úprave [28] 

 

5.5.2 Sklo 

Sklo je veľmi často používaným materiálom vo vákuovej technike pre svoje vhodné vákuové 
vlastnosti ako je nízka tenzia pár a desorbcia a elektrické vlastnosti ako dobrý izolátor.  

Jedná sa o zliatinu niekoľkých vhodne zvolených anorganických zložiek. Hlavné zložky 
skla sú kysličníky kremíku, bóru, niekedy fosforu, tiež kysličníky sodíku, draslíku, olova, 
vápniku, hliníku, horčíka, bárya, zinku a niekedy aj alších prvkov. Tieto prvky dodávajú sklu 
fyzikálne a chemické vlastnosti ako koeficient teplotnej rozťažnosti, termomechanické 
vlastnosti, tepelnú stabilitu, priehľadnosť v určitom obore vlnových dĺžok žiarenia, index lomu 
a stabilitu amorfnej štruktúry.  

Pri mechanickom spracovaní skla vzniká vnútorné pnutie. Procesom ohrevu 

(temperovaním) je možné toto pnutie odstrániť bez deformácie. Práve pri teplotách 
temperovania má sklo takú viskozitu, kedy sa redukujú súčasné mechanické napätia a pri tom 

nevznikajú nové. Čím je vyššia teplota temperovania, tým rýchlejšie prebehne uvoľnenie 
napätia.  
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Uvoľnenie absorbovaných plynov v povrchovej vrstve je možné odleptaním povrchovej 
vrstvy skla v kyseline fluorovodíkovej, alebo zahriatím skla na vzduchu na teplotu 200° C. [23, 

24] 

 

5.5.3 Keramické materiály 

Keramické materiály vo vákuovej technike nahrádzajú sklo, pretože majú väčšiu mechanickú 
pevnosť, po spracovaní nepotrebujú chladenie a vydržia vysoké zmeny teplôt.  

Materiály sa zhotovujú z kysličníkov kovov a ich zmesí, silicidov, at . Používajú sa tiež 
spekané pelety čistých kysličníkov kovov, napríklad horčíku, zirkónu a hliníku. Z týchto látok 
sú pripravované granule, ktoré sa sušia, žíhajú a následne sa melú s prídavnými pojivami, 
miesia sa vo vlhkom stave, sušia a opäť žíhajú.  

Existuje veľa druhov keramiky s rôznymi vlastnosťami ako je porcelán. Keramické 
materiály sú však krehké a ich mechanické obrábanie je náročné. Jedným z ľahko 
obrábateľných keramických materiálov je MACOR (Machineable Glass Ceramic).  

Priepustnosť keramických materiálov je možné obmedziť glazovaním alebo posklením 
povrchu. [23, 24] 

 

5.5.4 Organické materiály 

Pre svoje nevhodné vlastnosti (porózia, vysoké uvoľňovanie plynov, nízka mechanická 
a tepelná stabilita) majú organické materiály len obmedzené využitie v prostredí UHV. 

Vo vysoko vákuových zariadeniach sa syntetické latky používajú na tesnenie 
rozoberateľných spojov.  

Hlavnou požiadavkou na tieto materiály je nízky tlak pár a nízke uvoľňovanie plynov 
pri pracovnej teplote. Tesniace materiály nesmú byť porézne a musia byť mechanicky pevné. 
Tlak pár je závislý na zložení organických látok. Na ich výrobu sa používajú tzv. apiezonové 
(beztlakové) látky, ktoré sa pripravujú molekulárnou destiláciou ťažkých uhľovodíkov. 

Syntetické látky (plastické, elastoméry) sú tiež v aparatúrach často používané 
v miestach, ktoré nie je možné nahradiť iným materiálom a to najmä v elektrických obvodoch. 
Tieto látky nereagujú s vodou, kyselinami a zásadami, ale sú rozpustné v organických 
kvapalinách.  

Zvláštnu pozornosť si zaslúži teflón pre svoju nízku hodnotu plynenia a jednoduchým 
obrábaním. [23, 24] 

 

5.5.5 Mazivá 

Používanie mazív v prostredí UHV je závislé na systémových požiadavkách, pretože ich 
užívanie je problematické z dôvodu odparovania a následnej kontaminácie prostredia. V 
prostredí vákua sa najčastejšie aplikujú suché alebo kvapalné mazivá. Väčšina mazív však 
zvyšuje desorbciu, preto je ideálne úplne minimalizovať ich použitie.  

Medzi kvapalné mazivá patria tuky, oleje a syntetické kvapaliny. Používajú sa 
zriedkavo, len v prípade vysokého zaťaženia. Ich nevýhodou je vysoká miera kontaminácie 
vákuového prostredia.  
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V prípade nízkych zaťažení sa bežne používajú suché mazivá ako prášok grafitu alebo 
prášky sulfidov. Sú však nestabilné vo vysokých teplotách. [24, 30] 

5.6 Šírenie tepla 

Prenos tepla je možné rozdeliť na tri základné fyzikálne princípy: vedenie (kondukcia), 

prúdenie (konvekcia) a sálanie (radiácia). [32] 
Prenos tepla vedením prebieha prostredníctvom fyzického kontaktu, teda priamou interakciou 
molekúl. Častice s vyššou kinetickou energiou sa zrážajú s časticami, ktoré majú nižšiu 

kinetickú energiu a ich kinetická energia postupne narastá. Proces vedenia tepla je závislý na 

niekoľkých faktoroch ako sú vlastnosti a prierez materiálu, dĺžka dráhy, at . [32] 
Šírenie tepla prúdením spôsobuje obtekanie telies s rôznymi teplotami. Jedná sa o jav, kedy 
teleso obteká vzduch, alebo kvapalina. Vzhľadom k nízkemu tlaku vzduchu vo vákuovej 
komore k šíreniu tepla prúdením prakticky nedochádza. [32] 
K sálaniu tepla dochádza pri premene vnútornej tepelnej energie na elektromagnetické žiarenie. 
Pre prenos tepla sálaním je nie nutná prítomnosť látkového prostredia, preto súčasne s vedením 
prispievajú vo vákuovom prostredí k šíreniu tepla. [32] 
Problémom je chladenie elektromotorov vo vákuu. Teplo sa primárne rozptyľuje z motora do 
montážnej konštrukcie, preto je nutné dbať na jej precíznu konštrukciu. 
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6 TECHNOLÓGIE POLOHOVACÍCH SYSTÉMOV 

Rozhodujúcim charakteristickým rysom elektromechanických sústav je integrácia činností 
a priestorová integrácia komponentov, vrátane syntézy rôznych technológií. Tieto komponenty  

sú rozmiestnené tak, aby bola zaistená ich činnosť predovšetkým s ohľadom na spoľahlivosť.  
Na polohovací systém sú vzhľadom k aplikačným podmienkam kladené vysoké nároky 

na rozlíšenie presnosti opakovanej polohy zariadenia. Na presnom lineárnom, alebo rotačnom 
pohone závisia parametre celej rady automatizovaných systémov. [33] 

Pre dodržanie vysokej opakovateľnej presnosti polohovania v prostredí UHV sa ako 

vhodné riešenie polohovacieho systému javí použitie vysoko presných lineárnych a rotačných 
polohovacích jednotiek s krokovými motormi, ktoré sa bežne v obdobnej praxi používajú. Pre 

konštrukciu boli zvolené polohovacie jenotky od nemeckej spoločnosti Physik Instrumente 
( alej PI), ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu vysoko presných polohovacích systémov 
v prostredí UHV.  

Spoločnosť PI disponuje širokým výberom pohonov, snímačov, alebo vodiacich 

komponentov, preto je možné ich zariadenia používať v širokom zábere technologických 
konceptov.   

Základné parametre polohovacích systémov PI pre aplikáciu v UHV: [34] 

 Špeciálne upravený krokový motor so snímačom teploty 

 Modifikovaný odmeriavací systém 

 UHV prepínač 

 Postriebrený spájací materiál 
 Ložiská a pohonné prvky sú vyrobené z austenitickej ocele a lubrikované 

vákuovým mazivom 

 Nežiadúce používanie chemickej úpravy povrchu hliníkových materiálov 

 Odvzdušnené otvory 

 Žiadne plastové materiály okrem teflónu a PEEK  

6.1 Krokové motory 

Krokový motor je synchrónny točivý stroj. Magnetické pole je generované postupným 
napájaním pólových dvojíc statoru. Rotor sa pohybuje medzi stabilnými polohami v určitom 
uhle, pohybuje sa v tzv. krokoch. Všetky kroky majú konštantnú vzdialenosť, ich počet je daný 
počtom pólových dvojíc, ale môže byť ovplyvnený spôsobom ovládania. [34,35] 

PI disponuje dvojfázovými krokovými motormi s hladkým chodom. Mechanický tlmič 
na hriadeli motora zaisťuje hladký chod. Pre udržanie polohy musia byť krokové motory bez 
samosvornej prevodovky napájané kontinuálne, čo ale môže spôsobovať výkyvy polohy medzi 
krokmi a prispievať ku generovaniu nežiadúceho tepla. [34, 35] 

Krokové motory sú ideálnou voľbou presného pohonu v prostredí vákua, avšak musia 
byť navrhnuté z nízko plynených materiálov v dôsledku plynenia. Všeobecne platí, že UHV 
motory pracujú pri nižších rýchlostiach a majú kratšiu životnosť než bežné motory. [34] 
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6.1.1 Riadiaca jednotka SMC pre riadenie polohy 

Riadiaca technika SMC (System Management Controller) zaručuje hladký chod krokových 
motorov. Výsledkom činnosti SMC je vysoké rozlíšenie polohy, vysoký dynamický rozsah 
rýchlosti a zrýchlenia pri vysokej účinnosti, čo znižuje prehrievanie motorov. SMC sú založené 
na 32-bitovom procesore so zosilňovačmi s vysokým rozlíšením umožňujúcim rozlíšenie 
polohy až do rozsahu niekoľko nanometrov. Ak sa vyžaduje dlhodobé stabilné polohovanie, 
SMC a systémy odmeriavania pracujú súčasne. [34, 35] 

6.2 Technológie snímania – inkrementálne snímače 

Dosiahnutie vysokej linearity a opakovateľnosti polohy nie je možné bez meracích zariadení 
čo najvyšším rozlíšením.  

Inkrementálne snímače sú určené na prevod informácií o vzájomnej polohe dvoch 
mechanických prvkov na odpovedajúce elektrické impulzy, kde počet impulzov odpovedá 
veľkosti zmeny polohy a rýchlosť pohybu odpovedá frekvencii impulzov. [36] 

Prevod mechanického pohybu je zabezpečený bezkontaktným spôsobom. Snímač má 
takú presnosť a rozlišovaciu schopnosť, s akou presnosťou je vyrobený raster na kotúčoch. Na 
základe časového sledu impulzov je možné sledovať smer pootočenia, uhol pootočenia, smer 
a rýchlosť otáčania jedného prvku voči druhému. Princíp funkcie je nasledovný z obr. 27, kde 
je svetelný signál zo zdroja usmernený optickou sústavou do lineárneho prúdu. Po prechode 

optickou mriežkou je signál rozložený na úzke vzorky, ktoré dopadajú na kalibrovaný etalón 
s meracím rastrom. Cez mriežku etalónu dopadá signál na svetlocitlivý fotosnímač. Od jemnosti 
mriežky etalónu je závislý merací krok. [36] 

 

Obr. 27) Princíp funkcie inkrementálneho snímača [36] 

6.2.1 Optické enkodéry pre priame a nepriame snímanie polohy 

Presné polohovacie systémy, ktoré dosahujú krátkych pohybových rozsahov, len niekoľko 10 
mm, používajú ako snímače polohy inkrementálne snímače. Za účelom presného odmerania 
polohy sa do zariadení montujú odmeriavacie zariadenia. K zastaveniu posuvu dôjde vo chvíli, 
ke  sa naprogramovaná hodnota zhoduje s odmeranou. Rozoznávame dva typy odmeriavania 

polohy – priame a nepriame. [37] 
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Priame odmeriavanie polohy: odmeriavací systém je umiestnený priamo na 

pohybujúcich sa častiach strojov. Umiestňujú sa čo najbližšie k pohybovému médiu, aby sa 
vylúčili teplotné dilatácie konštrukcie. S lineárnymi snímačmi je možné dosiahnuť rozlíšenie 
až do rozsahu nanometrov. [37] 

Nepriame odmeriavanie polohy: odmeriavaná je poloha pohybového mechanizmu, 
napríklad natočenie guľôčkovej skrutky. Tento spôsob odmeriavania sa používa u menej 

náročných aplikácii. Nevýhodou je, že presnosť je ovplyvnená teplotnými dilatáciami 
pohybových mechanizmov. [37] 

6.3 Vodiace systémy 

Vodiace systémy slúžia k zaisteniu definovaného pohybu posunových častí. Polohovacie 

zariadenia s rozsahom pohybu od niekoľkých milimetrov až do jedného metra využívajú 
klasické mechanické vodiace komponenty.   

6.3.1 Valivé vedenie 

Valivé vedenie je sprostredkované valivými elementami, ktoré sa pohybujú v uzatvorených 
drážkach v tele jazdca. Pomocou valivých elementov je sila z jazdca prenášaná na vodiacu 

koľajnicu, a tak je jazdec zaťažený len valivým trením. Existuje niekoľko typov valivých vedení 
používaných v PI. Najčastejšie sa používajú vedenia s lineárne uloženými elementami 
a profilové vedenia. [38] 

Vedenie s lineárne loženými valivými elementami (vi . obr. 28): elementy sa pohybujú 
v mosadznej klietke. Je nutné presné dodržanie tolerancii medzi vodiacimi elementami 
a vedením, pre zabezpečenie nulovej vôle a nízkeho trenia. Nosnosť týchto vedení je 
obmedzená. [38] 

   

Obr. 28) Vedenie s lineárnym uložením valivých elementov [38] 

Profilové vedenie je založené na princípe cirkulácie obmedzeného počtu elementov 
(vi . obr. 29). Presná montáž umožňuje dosahovať vynikajúce výsledky z hľadiska zaťaženia, 
životnosti a nízkej náročnosti na údržbu. Pohyblivá časť vedenia je podporovaná štyrmi 

kapsami s dvojradovým uložením valivých elementov. [38] 
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Obr. 29) Vedenie s cirkulujúcimi elementami [38] 

6.4 Pohony 

Pohony sú konštrukčné prvky slúžiace pre prevod rotačného pohybu a pohyb priamočiary. 
Spoločnosť PI využíva nasledovné spôsoby: 

Vodiaca skrutka (vi  obr. 30): je schopná poskytnúť vysoké rozlíšenie a plynulý pohyb. 
Pohon pozostáva z motorom riadenej skrutky s maticou, ktorá je pevne spojená s platformou. 

Hodnota trenia dosahuje vyšších hodnôt, čo môže viezť k šíreniu tepla. Neumožňuje pohyb vo 
vysokých rýchlostiach a alšou nevýhodou je nemožnosť predopnutia skrutky, čo znižuje 
presnosť polohovania. [38] 

 

Obr. 30) Vodiaca skrutka a rez maticou [38] 

Guľôčkové skrutky (vi . obr. 31) pracujú podobne ako vodiace skrutky, ale priestor 

medzi závitom skrutky a maticou vypĺňajú valivé elementy. Obeh valivých elementov zaisťuje 
matica. Tieto pohony majú menšie trenie než vodiace skrutky, pretože nahrádzajú klzné trenie 
valivým trením. Je možné zaťažovať ho väčšou axiálnou silou, takže je možné dosahovať vyššej 
rýchlosti posuvu než u vodiacich skrutiek. Výhodou guľôčkových skrutiek je možnosť 
predopnutia matice, čo zvyšuje presnosť polohovania. [38] 
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Obr. 31) Guľôčková skrutka a rez maticou [38] 

6.5 Materiály 

Požiadavky v PI pre materiály používané v UHV zahŕňajú: 

 Žiadne emisie častíc 

 Odplynené materiály 

 Teplotne odolné materiály 

Bežne používanými materiálmi sú zliatiny hliníka, austenitické ocele, alebo titán. 

Povrchová úprava je prispôsobená vákuovej triede. V HV a UHV sa používajú špeciálne 

vákuové mazivá. Izolácia kabeláže je vyrobená z teflónu, polyimidu Kapton alebo PEEK. 
Používanie plastov a lepidiel sa čo najviac minimalizuje. [39] 

6.6 Montáž a skúška zariadení 
Všetky komponenty sú ultrazvukovo očistené ešte pred montážou. Montáž a ustanovenie osí 
polohovacích systémov prebieha v čistých priestoroch. Pred zabalením sa testuje funkčnosť 
zariadenia a hodnoty plynenia. Zariadenie je dodávané v špeciálne upravenom antistatickom 
balení. [39] 
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7 NÁVRH MONITOROVACIEHO SYSTÉMU 

7.1 Ciele a prínos diplomovej práce 

Technológie neustále napredujú a vyvíjajú sa stále náročnejšie požiadavky na ich realizáciu. 
Primárnym cieľom tejto diplomovej práce je konštrukčný návrh kompaktného a univerzálneho  
zariadenia, pozostávajúceho z dvoch z dvoch funkčných celkov – snímacieho a polohovacieho. 

Prvým celkom je snímacia sústava, ktorá bude snímať polohu fokusu laserového zväzku 
a terčovú vežu. Druhý celok tvorí polohovacie zariadenie, ktorého primárnou funkciou je 

transport snímacej sústavy. Riešením tohto systému sa zjednoduší a urýchli súčasný ručný 
proces zameriavania miesta interakcie laserového lúča a terčovej veže. Jedná sa o zariadenie 

pre vedecký experiment, preto je navrhnuté v prvom rade s ohľadom na funkčnosť a kvalitu, 

pri čom cena nie je primárny ukazovateľ.  

Vyvíjané zariadenie umožní získať presnú informáciu o polohe fokusovaného zväzku 
a otvore v terčovej veži, ktorým zväzok bude prechádzať. Pre získavanie uspokojivých 

výsledkov v jednotlivých experimentoch je veľmi dôležitá presnosť interakcie.   
Na vývoj samostatného snímacieho a polohovacieho zariadenia sú kladené mnohé 

požiadavky aplikačného a konštrukčného charakteru. Získané informácie budú alej využité 
ako spätná väzba pri konštrukcii a vývoji budúcich zariadení.  

7.2 Požiadavky na monitorovací systém zo strany ELI Beamlines 

7.2.1 Umiestnenie 

 Monitorovací systém musí byť kompatibilný s dvomi optickými usporiadaniami 
Commissioning a ELIMED 

 Monitorovací systém by mal byť v oboch usporiadaniach umiestnený medzi 
mimoosím parabolickým zrkadlom a terčovou vežou, čo udáva maximálnu šírku 
monitorovacieho systému 210 mm 

 Bod interakcie je definovaný 330 mm nad breadboardom v usporiadaní 
Commissioning (v Commissioning usporiadaní musí byť monitoring a terčová 
veža podložená dodatočným breadboardom, aby bol k dispozícií dostatočný 
počet dier pre upevnenie obidvoch zariadení) 

 Bod interakcie je definovaný 350 mm nad breadboardom v usporiadaní 
ELIMED 

 Čistá apertúra zväzku pred fokusáciou je štvorec s hranou 250 mm  

 Fokus parabolického zrkadla je 375 mm 

7.2.2 Objektívy, kamery a senzor  vlnoplochy 

 Zariadenie musí disponovať objektívom s kamerou a senzorom vlnoplochy. 

Systém je navrhnutý tak, aby mohli byť použité objektívy s dvomi rôznymi 
zväčšeniami 10 x a 20 x. 

 Oba objektívy a senzor vlnoplochy by mali byť ľahko vymeniteľné 
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7.2.3 Snímanie terča 

 Použitý bude objektív z pôvodného monitorovacieho systému 10 x Mitutoyo 
Plan APO NIR Infinity Corrected Objective ( alej objektív 10 x), ktorého 
pracovná vzdialenosť je 30,5 mm, alebo objektív 20 x Mitutoyo Plan APO NIR 

Infinity Corrected Objective ( alej objektív 20 x), ktorého pracovná vzdialenosť 
je 20,0 mm.  

 Tubusová šošovka: doublet, achromatická 650 – 1050 nm, fokus 200 mm 

 Umiestnená kamera s CCD čipom 

7.2.4 Snímanie laserového fokusu 

 Použije sa objektív z pôvodného monitorovacieho systému 20 x Mitutoyo Plan 

APO NIR Infinity Corrected Objective ( alej objektív 20 x), ktorého pracovná 
vzdialenosť je 20,0 mm, alebo objektív10 x Mitutoyo Plan APO NIR Infinity 

Corrected Objective ( alej objektív 10 x), ktorého pracovná vzdialenosť je 30,5 
mm 

 Tubusová šošovka: doublet, achromatická 650 – 1050 nm, fokus 200 mm 

 Umiestnená kamera s CCD čipom 

 Umiestnený senzor vlnoplochy 

7.2.5 Rozsah pohybu a polohovanie objektívov 

 Obidva objektívy by mali mať možnosť pozorovať terč a laserový fokus v 
obidvoch usporiadaniach Commissioning a ELIMED 

 Pohyb objektívu musí byť motorizovaný 

7.2.6 Rozsah pohybu pri pozorovaní terča 

 Vzdialenosť medzi terčom a objektívom 10 x je pracovná vzdialenosť objektívu 
30,5 mm 

 Objektív 10 x musí mať pred výstrelom možnosť pozorovať terč kolmo – táto 
poloha je braná ako referenčná pre zameranie terča (ako náhle objektív uvidí terč 
ostro, znamená to, že sa terč nachádza presne vo fokuse laserového zväzku) 

  Je nutné, aby existovali dve referenčné polohy v dvoch výškach nad optickým 
stolom – jedna pre usporiadanie Commissioning (330 mm nad breadboardom) 

a druhá pre usporiadanie ELIMED (350 mm nad breadboardom) 
 Objektív by sa mal pred výstrelom zakryť, aby nedošlo k poškodeniu senzoru 

sekundárne emitovaným žiarením 

 Pokiaľ to bude možné, na objektíve by mala byť možnosť upnutia krúžku s  LED 
diódami pre nasvetlenie terča 

7.2.7 Rozsah pohybu pri pozorovaní laserového fokusu 

 Vzdialenosť medzi laserovým fokusom a objektívom 20 x je pracovná 
vzdialenosť objektívu 20,0  mm 

 Laserový zväzok sa bude do objektívu odrážať od zrkadla umiestneného na 
terčovej veži (zrkadlo je možné umiestniť pod ľubovoľným uhlom, ktorý bude 
vyhovovať monitorovaciemu systému) 
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 Objektív 20 x musí mať možnosť vertikálneho pohybu do dvoch referenčných 
polôh nad breadboardom (330mm pre usporiadanie Commissioning a 350 mm 

pre usporiadanie ELIMED) 

 Objektív 20 x musí mať možnosť pohybu v smere jeho optickej osi (v smere 

vstupujúceho laserového zväzku) 
 Objektív 20 x musí mať možnosť rotácie v horizontálnej rovine (nemusí byť 

motorizované) tak, aby sa dal v prípade potreby meniť uhol odrazu zväzku od 
zrkadla na terčovej veži 

 Objektív by sa mal pred výstrelom zakryť, aby nedošlo k poškodeniu senzoru 
sekundárne emitovaným žiarením. 

7.2.8 Ďalšie požiadavky 

 Za objektívom 20 x by mal byť umiestnený držiak, kde bude možné vkladať ND 
filtre 

 Zariadenie bude možné umiestniť do blízkosti ultrasilných magnetov 

 Vákuová kompatibilita – UHV Ultra High Vacuum do 10-7 mBar 

 Opakovaná presnosť polohovania: 10 µm v každej ose 

 Použitie krokových motorov 

 

7.3 Zhodnotenie súčasného stavu v ELI 

V súčasnosti v ostatných experimentoch mimo ELI Beamlines prebieha zameriavanie fokusu 
laseru a otvoru v terči manuálnou cestou, teda ručne. Fokus laseru sa cieli na čo najmenší bod, 
na ktorý je manuálne nastavený terčový otvor. Prípadné alšie efektívnejšie metódy pre 
zameriavanie sú utajované a predstavujú know how danej výskumnej inštitúcie. Je zjavné, že 
stav popisovanej témy diplomovej práce je v praxi len veľmi málo zastúpený, ako na úrovni 
teoretickej tak experimentálnej.  

Výsledky cielenia manuálnou metódou v ELI sa pohybujú s presnosťou 10 µm, čo je 
možné považovať za uspokojujúce vzhľadom k mechanickým chybám, ktoré sa počas meraní 
vyskytujú.  

V ELI Beamlines bol v minulosti navrhnutý polohovací systém, pozostávajúci z dvoch 

optických systémov pre snímanie a z jednoduchých polohovacích jednotiek. Avšak jeho 
polohovacia presnosť nie je dostatočná, čo jedna z jeho hlavných nevýhod. Jedná sa o prvotný 
a zároveň dočasný návrh monitorovacieho zariadenia, ktoré doteraz nebolo testované.  

Hlavné nevýhody súčasného pozorovacieho zariadenia. 

 Nízka presnosť opakovania polohy 

 Obmedzený rozsah pohybov 

 Vysoká hmotnosť 

 Zložitá manipulácia 

 Vákuová nekompatibila 

 Vzájomná nekompatibilita s experimentami Commissioning a ELIMED 
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Na obr. 32 je zobrazené približné umiestnenie súčasného monitorovacieho zariadenia 
medzi parabolickým zrkadlom a terčovou vežou, pri pohľade zhora, vo vákuovej komore 
usporiadania ELIMED.  

 

Obr. 32) Približné umiestnenie súčasného monitorovacieho zariadenia v usporiadaní 
ELIMED 

7.3.1 Pozorovanie laserového fokusu 

Optický systém disponuje objektívom 20 x, systémom tubusových šošoviek, kamerou 

SMARTEK GIGANETIX GC1291xP a snímačom vlnoplochy. Objektív 20 x v hornej časti  
(vi . obr. 32) má dva stupne voľnosti, je možné pohybovať ním v horizontálnom smere osi X 

a Y. Nie je možné tento objektív natáčať okolo vlastnej osi, čo ho činí nekompatibilným 
s experimentálnym usporiadaním Commissioning. 

 

Obr. 33) Súčasné monitorovacie zariadenie, pohľad na objektív 20 x [autor DP] 
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7.3.2 Pozorovanie terča 

Optický systém disponuje objektívom 10 x (nižšie položený objektív, vi . obr. 33), tubusovou 

šošovkou, kamerou BASLER ACE acA2500 – 14 uc USB 3 C-MOUNT. Objektív 10 x v dolnej 

časti má len dva stupne voľnosti a to pohyb v horizontálnej osi X a vo vertikálnej osi Z.   

 

Obr. 34) Súčasné monitorovacie zariadenie, pohľad na objektív 20 x, jeho optickú 
sústavu  a objektív 10 x [autor DP] 

Pohľad na súčasný polohovací systém zozadu je zobrazený na obr. 34. 

 

Obr. 35) Súčasné monitorovacie zariadenie [autor DP] 
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7.4 Snímanie fokusu laserového zväzku a terčovej veže 

7.4.1 Postup optimalizácie snímania polohy fokusu zväzku a terčovej veže 

Pre dodržanie experimentálnych podmienok sa vyžaduje ideálny prenos laserovej energie pri 
interakcií s terčom. Tieto podmienky môžu byť splnené za predpokladu, že fokusovací element 
(parabolické zrkadlo) a terčová veža (poskytujúca jemné ustanovenie terčového otvoru) sú 
navzájom presne umiestnené tak, aby sa zväzok fokusoval v mieste terčového otvoru. Tento 
postup pozostáva z troch krokov. 

 Optimalizácia ohniskových bodov parabolického zrkadla 

 Definovanie polohy fokusu laserového zväzku a interakčného bodu 

 Umiestnenie terčovej veže na miesto interakcie 

7.4.2 Definícia interakčného bodu a fokusu laseru 

Poloha bodu interakcie musí byť presne definovaná, pretože vyhodnocovacie systémy považujú 
tento bod za referenčný. Precízne zameraná poloha fokusu a otvoru v terčovej veži 
maximalizuje možnosti diagnostického systému a zároveň umožní maximálny prenos energie. 
V skutočnosti je možné stanoviť optimálne miesto interakcie fokusu laseru a polohy terča len 

nastavením polohy mimoosého zrkadla, ale poloha fokusu sa môže vyskytnúť mimo 
predpokladaného miesta, kde bol zväzok pôvodne cielený, pretože presnosť systému závisí na 
mechanickej presnosti komponentov.  

Bod interakcie (vi . obr. 36) je realizovaný laserovým zväzkom, odrážajúcim sa od 
parabolického zrkadla, ktorý následne fokusuje do veľmi malého priestoru (vi . obr. 37) 
a prechádza terčovou vežou.  

 

 

Obr. 36) Znázornenie bodu interakcie laserového zväzku a terča 
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Obr. 37) Znázornenie fokusu laserového zväzku 

7.4.3 Princíp zamerania fokusu zväzku  
Prichádzajúci testovací laserový zväzok s vlnovou dĺžkou 820 nm musí byť vždy dokonale 

zarovnaný s optickou osou objektívu. V tomto bode je nutné objasniť rozdiel medzi interakciou 
a fokusom zväzku. Za bod interakcie sa považuje stret fokusovaného zväzku s terčom. Fokusom 

zväzku sa rozumie miesto, kde sa po odraze od parabolického zrkadla zväzok fokusuje - lúč sa 

zužuje na najmenší možný rozmer. Najjednoduchším spôsobom optimalizácie fokusu je 
nasmerovanie zväzku priamo do objektívu, ktorý je umiestnený pred bodom interakcie. 
Vzhľadom na priestorové požiadavky je nutné zväzok odkloniť zrkadlom umiestneným na 
terčovej veži ELIMAIA. Terčová veža je pri strieľaní nastavená v režime zosúla ovania, kým 
prebehne zameranie fokusu zväzku. Zrkadlo odráža lúč do polohy, kde je umiestnený snímací 
systém. Zrkadlo neovplyvňuje konvergenciu zväzku ani jeho zmenu smeru. Zväzok je 
nasmerovaný do objektívu (vi . obr. 38), ktorý musí byť umiestnený vo vlastnej pracovnej 
vzdialenosti. Lúč prechádza optickou sústavou, ktorá zníži intenzitu lúča tak, aby bolo miesto 

fokusu zväzku privedené do zorného poľa CCD kamery. Pohybom monitorovacieho systému 
je možné vyhodnotiť tvar a veľkosť zväzku v mieste fokusu. 

 

Obr. 38) Schéma snímania fokusu zväzku 
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Ak nie je poloha fokusu zväzku ideálna, spustí sa postup optimalizácie polohy 
parabolického zrkadla, ktoré má dva stupne voľnosti – rotáciu a naklápanie. Postup hľadania 
fokusu sa znovu opakuje.  

Ako náhle je optimalizovaná poloha fokusu zväzku, terčová veža môže byť spustená 
v režime streľby.  

 

7.4.4 Princíp zamerania terčovej veže ELIMAIA 

Ustanovenie presnej pozície terčovej veže ELIMAIA je kľúčovou úlohou pre splnenie presnej 
interakcie medzi terčom a laserovým zväzkom pri jeho maximálnej intenzite.  

Pre dosiahnutí presného nastavenia je nutné použiť optický systém, ktorý zobrazí 
cieľový povrch terčovej veže s vysokým rozlíšením a súčasne vyhodnotí polohu cieľa so 
širokým zorným poľom. Tento monitorovací systém pozostáva z objektívu, optickej sústavy 
a CCD kamery (vi . obr. 39).  

  

Obr. 39) Schéma snímania polohy terča 

Cieľový postup zoradenia cieľa pre fokus zväzku pozostáva z niekoľkých krokov. 
V prvom kroku je na terčovú vežu v oblasti ohniskovej roviny (získanej zo zamerania fokusu 
zväzku) umiestnený referenčný bod. Obvykle sa jedná o ihlu, ktorá je mechanicky pripevnená 
k terču. Ke  sa ihla nachádza v strede ohniskovej roviny, je táto poloha považovaná za 
referenčnú a môže sa spustiť proces zarovnania terča (s objektívom sa alej nepohybuje). 
Monitorovací systém musí byť prispôsobený pre snímanie ihly. To znamená, že pokiaľ 
monitorovací systém (CCD kamera) ihlu zobrazuje ostro, cieľový povrch leží v ohniskovej 

rovine laseru a teda v bode interakcie. V každom prípade sa odporúča použitie externého 
osvetlenia cieľového povrchu LED diódami, najmä ak sa tento postup vykonáva vo vákuu a za 

tmy. Pokiaľ je prostredie osvetlené, detail ihly sa zobrazuje zreteľnejšie.  
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Druhým krokom je zarovnanie rámu terčovej veže, ktorý obsahuje malé individuálne 
terče. Musí byť zarovnaný vo vertikálnej aj horizontálnej pozícií. To znamená, že všetky body 
v horizontálnej a vertikálnej rovine musia ležať v tom istom ohnisku roviny zväzku. Rohy rámu 
terčovej veže sa umiestňujú pred objektív a veža sa natáča tak, aby bol obraz vždy ostrý, čím 
sa rám zarovná kolmo k objektívu. 

Ako náhle je rám zarovnaný v horizontálnom a vertikálnom smere, je možné uskutočniť 
doladenie pozície na konkrétny cieľ terčovej veže (vi . obr. 40). Zároveň sa kontroluje či fólia 
v terči nie je poškodená alebo zvlnená.  

 

Obr. 40) Schéma terča, kde každý otvor tvorí samostatný terč 

Bezprostredne po zameraní sa monitorovací systém vráti do svojho stand-by režimu a 

môže byť laserový impulz s plným výkonom vystrelený na terč.   
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7.5 Návrh snímacieho systému 

Na základe požiadaviek ELI Beamlines bol vytvorený konštrukčný návrh snímacieho systému 
pre snímanie fokusu zväzku a terčovej veže. Snímací systém pozostáva z detekčného 
kamerového systému a jednotlivých optických komponentov, ktoré sú osadené 
v optomechanických prvkoch, v tzv. klietkovom systéme. Optomechanika umožňuje 
kedykoľvek optický systém rozobrať a nahrádzať jednotlivé optické prvky prvkami s inými 
vlastnosťami.  

 

Obr. 41) Schéma návrhu snímacieho systému a optickej cesty zväzku 

Snímací systém (vi  obr. 41) pozostáva z nasledujúcich komponentov: (a) pracovná 
vzdialenosť objektívu, (b) polarizátor, (c) objektív, (d) odrazový hranol, (e) delič vlnoplochy,  
(f) ND filter, (g) šošovka, (h) teleskopická sústava šošoviek, (i) senzor vlnoplochy, (j) CCD 

kamera. 

Snímací systém pracuje nasledovne: Objektív je zacielený na rovinu terča alebo rovinu 
s fokusom zväzku, pri čom musí byť dodržaná pracovná vzdialenosť objektívu. Pred vstupom  

a zároveň po výstupe zväzku z objektívu musí byť zväzok polarizovaný. Pre úsporu miesta 

(vyplýva z nedostatočne veľkého pracovného priestoru) sú v sústave aplikované odrazové 

hranoly, ktoré laserový impulz odklonia požadovaným smerom. Po odklonení je zväzok, 
rozdelený deličom vlnoplochy na dva paralelné lúče.  

Lúč postupujúci v priamom smere prechádza ND filtrami rôznej hrúbky, ktoré znížia 
jeho intenzitu. Po prechode teleskopickou sústavou, tvorenou dvomi šošovkami, ktoré sú 
navrhnuté tak, aby priemer zväzku dvakrát zmenšili a mohol tak vstúpiť do senzoru vlnoplochy, 

ktorý slúži na detekciu chýb v laserovom impulze. Medzi šošovkami v teleskopickej sústave 

musí byť dodržaná ohnisková vzdialenosť F [mm], aby bol zväzok dvakrát zmenšený, pre ktorú 
platí:  F=f1 +f2= + =9 mm (1)  

Kde f1 [mm] a f2 [mm] sú ohniskové vzdialenosti jednotlivých šošoviek.  
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 Z= f1

f2
= 60

30
=  (2)  

Kde Z je zmenšenie obrazu. 
Šošovky v teleskopickej sústave sú pripevnené tak, aby sa mohli posúvať a mohli byť nahradené 
šošovkami s inými parametrami. 

Druhý, paralelne pohybujúci sa zväzok odklonený deličom vlnoplochy prechádza ND 
filtrom pre zníženie intenzity lúča a následne je usmernený hranolom do tzv. tubusovej šošovky, 
ktorej výpočtová fokálna vzdialenosť f3 dosahuje 200 mm. Táto šošovka zaisťuje, že objektív 
bude mať garantované zväčšenie. Tubusová šošovka je pripevnená tak, aby sa dala posúvať, 
alebo vymeniť za tubusovú šošovku s inými parametrami. Následne šošovka fokusuje laserový 
lúč vstupujúci do CCD kamery, ktorá pracuje ako detektor obrazu. CCD kamera je v sústave 
pripevná tak, aby bolo možné jej polohu mechanicky regulovať pre doladenie ostrosti obrazu.  

V snímacom systéme sú aplikované dva, ľahko vymeniteľné objektívy s desaťnásobným  
(10 x) a dvadsaťnásobným (20 x) zväčšením. Priemer zväzku, tzv. priemer výstupnej pupily za 
objektívom je 10,4 mm pre objektív 10 x a 8 mm pre objektív 20 x. Pri použití objektívu 10 x 

je použitá tubusová šošovka f3=200 mm a fokálna vzdialenosť objektívu je f4=10 mm, tak 

celkové zväčšenie bude:     Z= f3

f4
= =  (3)  

S použitím objektívu 20 x a s tou istou šošovkou, ale s fokálnou vzdialenosťou objektívu 10 x 
f5=10 mm bude zväčšenie: Z= f3

f5
= =   (4)  

7.5.1 Návrh nových komponentov 

Laser funguje na vlnovej dĺžke 820 nm, takže všetky optické komponenty sú vybrané tak, aby 
odpovedali tejto hodnote. Komponenty musia spĺňať podmienku kompatibility s prostredím 
UHV, takže na požiadanie výrobcu sú vyrobené z vákuovo kompatibilných materiálov, bez 

chemickej povrchovej úpravy a montované sú vákuovo kompatibilným spojovacím 
materiálom.  

Výber jednotlivých optických komponentov použitých v návrhu snímacieho systému je 
nasledovný:  

Tab 2)  Výber šošoviek 

Šošovk  

f 

[mm] 

Priemer 

["] 

Vl ová dĺžka 
[nm] Typ Výro a Model 

Počet 

kusov 

60 1 650-1050 A hro ati ká, dvojv puklá Thorlabs AC254-060-B 1 

30 1 650-1050 A hro ati ká, dvojv puklá Thorlabs AC254-030-B 1 

200 1 650-1050 A hro ati ká, dvojv puklá Thorlabs AC254-200-B 1 
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Tab 3)  Výber odrazového hranola 

Odrazové hra ol  

Typ Rozmer [mm] Vl ová dĺžka [ ] Výro a Model Počet kusov 

Pravouhlý 20 650-1050 Thorlabs PS908L-B 2 

 

Tab 4)  Výber deliča vlnoplochy 

Delič vl oplo h  

Typ Rozmer ["] Vl ová dĺžka [ ] Výro a Model Počet kusov 

Nepolarizujú i, :  1 700-1100 Thorlabs BS014 1 

 

Tab 5)  Výber polarizátorov 

Polarizátor  

Typ Rozmer ["] Vl ová dĺžka [ ] Výro a Model Počet kusov 

Li eár  1 550-1500 Thorlabs LPVIS100 2 

 

Tab 6)  Výber filtrov 

ND filtre 

Typ Rozmer ["] Vl ová dĺžka [ ] Výrobca Model Počet kusov 

ND 1 650-1050 Thorlabs NE10B-B 3 

 

Tab 7)  Výber objektívov 

O jektív  - Infinity Corrected 

Typ Pra ov á vzdiale osť [mm] Vl ová dĺžka [ ] Výro a Model Počet kusov 

10 x 30,5 480-1800 Mitutoyo PLAN APO NIR 1 

20 x 20 480-1801 Mitutoyo PLAN APO NIR 1 

Tab 8)  Výber elektroniky 

Kamera 

Senzor Veľkosť se zoru ["] Rozlíše ie [MP] Výro a Model Počet kusov 

CCD 1 6,1 Smartek Vision GCP2751 1 

 

Senzor vlnoplochy  

Senzor Vl ová dĺžka [ ] Rozlíše ie [MP] Výro a Model Počet kusov 

CCD 300-1100 1,3 Thorlabs WFS150-5C 1 

 

Podrobný rozpis optomechaniky je súčasťou prílohy A: Rozpis položiek optomechaniky. 
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7.5.2 3D model snímacieho systému 

Na základe schémy návrhu snímacieho systému bol vytvorený konštrukčný návrh pre snímanie 
fokusu laserového zväzku a terča, ktorý dodržiava zadané požiadavky. Snímací systém 
pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvú tvorí optický systém pozostávajúci z optických, 
optomechanických a kamerových systémov. Druhú časť suport optomechaniky 

s odnímateľným krytom.  
Výkresová dokumentácia jednotlivých systémov je súčasťou prílohy B. 

 

Obr. 42) 3D model snímacieho systému 

Optický systém slúži k privedeniu laserového zväzku k detekčnému kamerovému 
systému. Konštrukčné usporiadanie optických komponentov (vi . obr. 43) vychádza z návrhu 
snímacieho systému a optickej cesty zväzku z obr. 41. Toto usporiadanie pozostáva 
z optimalizovaných komponentov uvedených v kapitole 7.5.1..  

 

Obr. 43) Rez sústavou optických komponentov 

Kamerový systém - CCD kamera a senzor vlnoplochy sú priamo upnuté k suportu. 

Pozíciu CCD kamery je možné polohovať v rozsahu 32 mm, v aka vymodelovanému vedeniu 

(vi . obr. 46) v suporte. Všetky optické komponenty sú upnuté vo vákuovo kompatibilných 

držiakoch (optomechanike) bez chemickej úpravy povrchu (zoznam vi . príloha A, obr. 44). 
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Obr. 44) Zostava optomechaniky 

Suport snímacieho systému (vi . obr. 45) slúži pre upnutie optického systému k jednej 

základnej rovine. Je navrhnutý s ohľadom na dodržanie zadaných podmienok platných pre 
upínanie a funkčnosť optického systému.  

 Ako konštrukčný materiál je navrhovaná hliníková zliatina EN AW 7022 (CERTAL), 

v aka svojim veľmi dobrým mechanickým vlastnostiam a prijateľnej hmotnosti. Nie je 

povolená chemická povrchová úprava z dôvodu umiestnenia prípravku vo vákuu.  

 

Obr. 45) 3D model suportu 

Zo zadaných podmienok vyplýva, že je nutné dosiahnuť čo najmenšiu hmotnosť 
všetkých navrhovaných komponentov, nie však na úkor ich funkčnosti a pevnosti. Preto suport 

dostatočne odľahčený (vi  obr. 46). Je ňom vymodelované vedenie a) pre polohovateľné 
upínanie CCD kamery, ktoré umožňuje posuv v rozsahu 32 mm. Okrem dier pre upínanie optiky 
sú vymodelované diery pre kolíky pre aretáciu optomechaniky.    
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Obr. 46) Pohľad na redukčného prvku; a) vedenie pre polohovanie CCD kamery;  

b) diery pre polohovanie snímacieho systému   

Suport optomechaniky je pripevnený konzolou ku konštrukcii polohovacieho 

zariadenia, ktoré je popísané v nasledujúcej kapitole. Preto je v prvku vymodelovaných 

niekoľko dier b) (vi . obr. 46), aby bolo možné celý snímací systém polohovať podľa potrieb. 
Kryt sa k redukčnému prvku pripevňuje štyrmi skrutkami. V týchto skrutkových spojoch sú 
umiestnené dva strediace valčeky pre jednoduchšiu manipuláciu pri montáži krytu. Všetky 
diery sú zároveň priechodné, aby sa predišlo úniku plynov zo skrutkových spojov.  

  Kryt slúži na ochranu snímacej sústavy, zvlášť elektronickej sústavy pred sekundárne 
emitovaným žiarením po interakcii terča a zväzku s plným výkonom, ktoré by mohli poškodiť 
citlivé CCD senzory. Ako konštrukčný materiál je navrhovaná hliníková zliatina EN AW 7022 

(CERTAL). Povrch materiálu nesmie byť upravovaný chemickou povrchovou úpravou.  

 

Obr. 47) 3D model krytu snímacieho systému 
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V modeli suportu optomechaniky a krytu nie sú zámerne modelované diery pre kabeláž, ktorá 
napája kamerový systém. Je to dôvodu vlastného prevedenia v ELI Beamlines podľa vlastných 
požiadaviek.     

7.5.3 Hmotnostné pomery snímacieho systému 

Jedným z výberových kritérií pre polohovací systém je hmotnosť snímacieho systému. 

V celkovej hmotnosti je započítaný ťažší objektív 20 x. Na základe hmotnosti snímacieho 

systému boli vybrané lineárne a rotačné polohovacie systémy, ktorými sa zaoberá nasledujúca 
kapitola. 

Hodnoty, ktoré sú prevzaté od výrobcu sú uvedené v tab. 9.  

Tab 9)  Hmotnosti jednotlivých súčastí a systémov   
 

 

= ∑ mi𝑖=1 = , + ⋯ + , = ,  𝑘𝑔 (5)  

 

Kde ms [kg] je celková hmotnosť snímacej sústavy a mi [kg] je hmotnosť súčasti. 
Celková hmotnosť snímacieho systému je 3,73 kg.  

  

Súčasť H ot osť mi [kg] 

Opti ká sústava 0,65 

Optomechanika 0,70 

Elektro i ká sústava 0,99 

Suport 0,89 

Kryt 0,50 
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7.6 Návrh polohovacieho systému 

Na základe hmotnostných parametrov snímacieho systému, možnosti rozsahu pohybu 

v pracovnom priestore a zadaných požiadaviek bol navrhnutý polohovací systém snímacieho 
zariadenia (vi  obr. 48), ktorý pozostáva z lineárnych a rotačných polohovacích jednotiek, 

redukčných prvkov pre prepojenie polohovacích jednotiek a podstavy, ku ktorej je polohovací 
systém primontovaný. Podrobnejší náhľad na návrh zariadenia je uvedený v kapitole 7.6.1.. 

Polohovací systém slúži k transportovaniu polohovacieho systému k miestu fokusu 

laserového zväzku a terča. 
Výkresová dokumentácia jednotlivých systémov je súčasťou prílohy B. 
 

 

Obr. 48)  Návrh polohovacieho systému (stand-by režim)  

7.6.1 Návrh polohovacích jednotiek 

Polohovacie jednotky sú vybrané tak, aby rešpektovali zadané parametre a boli schopné 

prevádzky a polohovali snímací systém s požadovanou presnosťou. Základným výberovým 
kritériom bola nosnosť, rozmery a polohovacia presnosť polohovacích jednotiek.  

Navrhovaný polohovací systém musí byť schopný uniesť vlastnú hmotnosť a hmotnosť 
bremena (snímací systém), čo je pri rozmeroch pracovného priestoru (vi  obr. 52 a 53) 
a požadovanej presnosti pomerne komplikované, vzhľadom k dostupným komponentom na 
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trhu. Ale ke že sa jedná o novo navrhované zariadenie, je jednoduchšie zamerať sa na jeho 
konštrukciu už z komerčne dostupných komponentov. Po realizácií prototypu a na základe jeho 
otestovania je možné určiť nedostatky zariadenia a následne rozhodnúť, či zariadenie skutočne 
spĺňa parametre v plnom rozsahu pre stavbu funkčnej vzorky (prototypu), ako bolo pôvodne 
zamýšľané, alebo je nutný vlastný konštrukčný návrh polohovacej jednotky, či už z dôvodu 

zmenšovania rozmerov jednotlivých polohovacích jednotiek, dizajnu, alebo zmeny v rozložení 
polohovacích jednotiek v zostave. 

Zoznam parametrov polohovacích jednotiek, z ktorých polohovací systém pozostáva je 
uvedený v tab. 10. Tieto komponenty sú dodávané spoločnosťou Physik Instrumente, pretože 
v prípade potreby sú ochotní vyjsť zákazníkovi v ústrety a je možné jednotlivé polohovacie 

jednotky modifikovať. Model M 521 je pôvodne dodávaný s DC motorom, ale pre nutnosť 

vákuovej kompatibility a elektronického riadenia je možné, po potvrdení u výrobcu, aplikovať 
krokový motor s lineárnym enkodérom a so zachovaním rozmerových parametrov. Pôvodná 
verzia M 521 má nosnosť 100 kg, čo je zbytočne predimenzované pre prípad polohovacieho 
systému. Preto bude aplikovaný krokový motor s nižším výkonom tak, aby bol schopný napájať 
polohovaciu jednotku s nosnosťou do 25 kg, čo je dostačujúca nosnosť.    

Tab 10)  Parametre polohovacích jednotiek 

Polohovacie jednotky 

Typ Motor 

Rozmery 

L V Š [ ] 

O ojs er á 
opakovateľ osť 

polohovania  

H ot osť 
[kg] 

Nos osť 
[kg] 

Rozsah 

pojazdu Model 

Li eár  Krokový 600x55x140 + ,  μ  7 25 206 mm M 521 

Rotač ý Krokový 199x55x110 + ,  μrad 2,6  10  ° L 611 

Li eár  Krokový 213x43x105 + ,  μ  1,5 10 26 mm L 509 

Li eár  Krokový 232x43x105 + ,  μ  1,6 10 52 mm L 509 

 

Polohovací systém zabezpečuje pohyb vo všetkých osách X, Y, Z a rotačnej osi δ, okolo 

osi Z. Systém je zmontovaný pomocou redukčných prvkov. Pohyb v ose X zabezpečuje 
polohovacia jednotka M 521, ku ktorej je pomocou redukcie primontovaná rotačná jednotka  
L 611. Tá zabezpečuje rotačný pohyb pre alšie dve lineárne jednotky. Polohovacia jednotka 
L 509 s rozsahom pojazdu 26 mm zabezpečuje v procese snímania smer pohybu v ose Y. Pokiaľ 
je jednotka L 611 natočená o necelý uhol π/2 (pokiaľ uvažujeme kladný smer rotácie proti 
smeru hodinových ručičiek) vzhľadom k stand-by režimu (vi . obr. 48), je zabezpečené vhodné 
natočenie snímacej sústavy smerom k zrkadlu, od ktorého sa laserový lúč odráža. Pomocou 

konzoly je alej vertikálne upnutá jednotka L 509 z rozsahom pojazdu 52mm, ktorá 
zabezpečuje pohyb v ose Z, teda výškové polohovanie snímacej sústavy, čo spĺňa zadanú 

požiadavku aplikácie pre rôzne experimenty. Monitorovací systém v pracovnom režime je 
zobrazený na obr. 49. Snímací systém je k polohovaciemu systému upnutý na stred rotácie 
mieste styku plôch vonkajšieho suportu optomechaniky a redukčného prvku snímacej sústavy, 
vo výkresovej dokumentácií označený ako P-002-008. Na základe navrhnutého polohovacieho 
systému a jeho konkrétnym uložením polohovacích jednotiek v zostave, umožňuje dostatočný 
rozsah pohybu pre polohovanie snímacieho systému tak, aby mohli byť vykonané obidva 
princípy zameriavania laserového zväzku a terča, popisovaných v kapitolách 7.4.3 a 7.4.4. 

a zároveň monitorovací systém rešpektuje zadané požiadavky uvedené v kapitole 7.2..  
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Obr. 49) Monitorovací systém v pracovnom režime 

Za zmienku stojí redukčný prvok s názvom konzola (vi . obr. 50). Je vymodelovaný 
z dvoch jednotlivých častí I a L (analogicky pomenované vo výkresovej dokumentácii). 
Z technologického hľadiska je rozdelenie na dve časti výhodné z dôvodu jednoduchšieho 
výrobného procesu súčasti. Ako konštrukčný materiál je navrhnutá hliníková zliatina EN AW 
7022 (CERTAL). Z rovnakého materiálu sú navrhované všetky redukčné prvky. Povrch 
materiálu nesmie byť upravovaný chemickou povrchovou úpravou.  

 

Obr. 50) 3D model konzoly 
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Monitorovací systém je primontovaný k podstave (vi . obr. 51), ktorá zabezpečuje 
upnutie systému k breadboardu vo vákuovej komore pomocou úpiniek. Pri návrhu je braný 
ohľad na výšku podstavy a zároveň slúži ako redukčný prvok pre dosiahnutie pracovnej výšky 
objektívu, ktorý vyplýva zo zadaných parametrov experimentu. Pomocou vymodelovaných 
madiel je možné celý monitorovací systém pohodlne uchopiť a prenášať medzi vákuovými 
komorami. Uchopenie podstavy je navrhnuté tak, aby bol jeden úchop vedený v horizontálnej 
a druhý vo vertikálnej osi, čo zabezpečí väčšiu stabilitu držania monitorovacieho systému pri 
manipulácii. Súčasťou podstavy na vertikálnom veľkom madle je namontovaný kryt objektívu. 
Slúži na odtienenie sekundárneho žiarenia po interakcii terča a laserového zväzku s plným 
výkonom, ke  je manipulačný systém v stand-by režime. Tento kryt zároveň slúži ako aretačný 
prvok snímacieho systému pri manipulácii. Kryt snímacieho systému a kryt objektívu je možné 
primontovať k sebe pomocou jednej skutky. Ako konštrukčný materiál je navrhnutá hliníková 
zliatina EN AW 7022 (CERTAL). Povrch materiálu nesmie byť upravovaný chemickou 
povrchovou úpravou.   

 

Obr. 51) 3D model podstavy monitorovacieho systému 

Monitorovací systém je možné rozmontovať na dve hlavné časti – snímací a polohovací 
systém. To hlavne z dôvodu užívateľského komfortu pri manipulácií so zariadením. Popis 

montáže je uvedený v prílohe E Návod na montáž monitorovacieho systému.  

7.6.2 Hmotnostné parametre polohovacieho systému 

Hodnoty pre polohovacie jednotky, ktoré sú prevzaté od výrobcu sú uvedené v tab. 10.  

𝑝 = ∑ mi𝑖=1 = + ⋯ + , = ,  𝑘𝑔 (6)  

Kde mp [kg] je celková hmotnosť polohovacích jednotiek a mi [kg] je hmotnosť jednotlivých 
jednotiek. 
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Tab 11)  Hmotnosti redukčných prvkov a podstavy   
 

 

 

= ∑ mi𝑖=1 = , + . = ,  𝑘𝑔 (7)  

Kde mr [kg] je celková hmotnosť redukčných prvkov a podstavy a mi [kg] je hmotnosť 
jednotlivých súčastí. 
Celková hmotnosť redukčných prvkov a podstavy je 11,5 kg. = + 𝑝 + = , + , + , =  , 𝑘𝑔 (8)  

 

Celková hmotnosť mc [kg] monitorovacieho systému je 27,5 kg.  

7.7 Konštrukčné materiály a spojovací materiál 
Všetky navrhované súčasti sú navrhnuté z hliníkovej zliatiny EN AW 7022 (CERTAL). Povrch 
nesmie byť upravený chemickou úpravou povrchu. Povrch musí zostať surový a pred montážou 
musí byť dôkladne očistený. Diery pre spojovací materiál sú vo väčšine prípadov priechodné. 
V prípade neprevŕtanej diery sú aplikované vákuovo kompatibilné skrutky s prevŕtanou dutinou 
v axiálnom smere pre odvod plynov zo skrutkového spoja. Detaily sú uvedené v prílohe B 
s názvom Výkresová dokumentácia.  

7.8 Riadenie monitorovacieho zariadenia 

Presné riešenie riadenia monitorovacieho systému zatiaľ nie je známe a je v plnej réžií 
laserového centra ELI Beamlines. Rovnako zatiaľ nie je známe prevedenie softvéru, preto táto 
problematika nie je rozoberaná.  

 

  

Súčasť H ot osť mi [kg] 

Redukč é prvk  4,5 

Podstava 7,0 
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7.9 Parametre monitorovacieho systému 

Parametre navrhnutého monitorovacieho zariadenia sú uvedené v tab. 12.  

Rozmery a alšie parametre jednotlivých polohovacích jednotiek sú uvedené v tab .10. 

Tab 12)  Základné parametre monitorovacieho systému 

Parametre monitorovacieho zariadenia 

Motory Krokové s e kodéro  

H ot osť s í a ieho s sté u 3,4 kg 

H ot osť polohova ieho s sté u 12,7 kg 

H ot osť zariade ia 27,5 kg 

H ot osť a ipulova ého pred etu 3,4 kg 

Ma i ál a záťaž 6,9 kg 

Opakovateľ á pres osť polohova ia v ose X 0,  μ  

Opakovateľ á pres osť polohova ia v ose Y 0,  μ  

Opakovateľ á pres osť polohova ia v ose Z ,  μ  

Opakovateľ á pres osť polohova ia v ose δ ,  μrad 

Rý hlosť v ose X 50 mm/s 

Rý hlosť  v ose Y 20 mm/s 

Rý hlosť  v ose Z 20 mm/s 

Rý hlosť v ose δ  °/s 

Ma . výška  v pra ov o  reži e 694 mm 

Vákuová ko pati ilita UHV 

 

Parametre navrhnutého zariadenia spĺňajú podmienky pre umiestnenie do vákuovej 
komory. Výška medzi breadboardom a stropom vákuovej komory je 828 mm. Maximálna 
dosiahnuteľná výška monitorovacieho zariadenia je 694 mm, čo značí dostatočne veľkú rezervu 
v pohyblivosti. Náhľad na uloženie monitorovacieho systému v jednotlivých experimentoch 

Commissioning a ELIMED je uvedené v prílohe C Aplikácia monitorovacieho zariadenia. 

Monitorovacie zariadenie je zobrazené v pracovnom režime.  
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7.10 Návrh kinematiky polohovacieho systému 

7.10.1 Vymedzenie pracovného priestoru a základný návrh kinematiky 

Pracovný priestor je vymedzený priestorom vákuovej komory a rozložením jednotlivých 

prvkov laserového zariadenia, ako je možné vidieť na obr. č. 52 pri pohľade zhora a na obr. č. 

53 pri pohľade spredu na vákuovú komoru. 

  

Obr. 52) Pracovný priestor pri pohľade zhora 

 

Obr. 53) Pracovný priestor pri pohľade spredu 

Návrh kinematiky spočíva vo vytvorení mechanického modelu, ktorý je základom pre 
riešenie úloh mechaniky. Výhodou je možnosť meniť jednotlivé parametre a prehľadnosť 
modelu. Mechanický model (vi . obr. 54) bol vytvorený na základe už spomínaných 
parametrov polohovacieho systému. Kinematický návrh vykonáva lineárny pohyb v osách X, 
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Y, Z a rotačný pohyb okolo osi Z. Parametre polohovacieho systému sú uvedené v tab. 13. Stav 

na obr. 54 zobrazuje systém v stand-by režime pracovný režim zobrazuje obr. 55.  

 

Obr. 54) Návrh kinematiky polohovacieho systému v stand-by režime 

 

 

Obr. 55) Návrh kinematiky polohovacieho systému v pracovnom režime 
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Tab 13)  Parametre kinematickej schémy manipulátoru 

Parametre [mm] Vstup [mm, rad] Výstup [ ] 
L1 = 87,5 q1 = 306 X 

L2 = 63 q2 = π Y 

L3 = 35 q3 = 26 Z 

L4 = 107 q4 = 52   

L5 = 84   

 

Kde, L [mm] je vzdialenosť jednotlivých väzieb, q [rad] je posun a natočenie väzby a X, Y, 

Z sú polohy koncového bodu v jednotlivých osách. Podrobný popis je uvedený v prílohe D 
s názvom Matlab. 

Hlavný pohyb vykonáva lineárna jednotka v ose X, ktorá dopraví rotačnú jednotku a  
polohovacie jednotky pohybujúce sa v osách Y a Z na približné miesto určenia. Pri popise 
rotačného pohybu je kladný smer uvažovaný v protismere hodinových ručičiek.  

Počet stupňov voľnosti (vi . tab. 14) určuje počet zložiek pohybu (rotačný a translačný), 

ktoré je koncový bod schopný uskutočniť, z čoho vyplýva. Každá väzba odoberá jeden stupeň 
voľnosti, z čoho vyplýva, že polohovací systém má 4° V.   

Tab 14)  Počet stupňov voľnosti 
Väz a Pohyb Počet stupňov voľ osti ° V 

q1 Tra slač ý 1 

q2 Rotač ý 1 

q3 Tra slač ý 1 

q4 Tra slač ý 1 

𝜐 = ∑ °Vi𝑖=1 = + + + = ° 𝑉 (9)  

7.10.2 Zostavenie základných kinematických rovníc polohovacieho systému 

Zostavenie základných kinematických rovníc pozostáva zo zostavenia vzťahov pre polohu, 
rýchlosť a zrýchlenie polohovacieho systému.  

V priestore sú dané dva vzájomne natočené súradnicové systémy Oa a Ob (vi  obr. 56), 

ktoré sú pravouhlé a pravotočivé. Pokiaľ poznáme súradnice daného bodu M v systéme b, je 
možné jeho súradnice v systéme a určiť nasledovne. [40] 
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Obr. 56) Rotácia súradnicových systémov [40] 

kde, ra
M a rb

M sú polohové vektory bodu M v súradnicovom systéme a, resp. b. 
Vzťah medzi súradnicami bodu M v obidvoch systémoch je daný maticovou 

transformačnou rovnicou: 
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 (10) 

  A symbolickou maticovou rovnicou:  𝑀 = 𝑅  𝑀
  (11) 

kde, Rba je rotačná matica zo systému b do systému a.  
Špeciálne tvary rotačnej matice (definuje natočenie telesa v priestore) otáčanie okolo 

jednotlivých súradnicových ôs X, Y, Z sú nasledovné:  

𝑅𝑥 = [ − 𝑖𝑖 ]  (12) 

𝑅𝑥 = [ 𝑖− 𝑖 ]  (13) 

 

𝑅𝑧 = [ − 𝑖𝑖 ]  (14) 

kde, Rx predstavuje rotáciu systému b vzhľadom k systému a okolo osi x a α, ,  sú hodnoty 
natočenia.  

Tento postup umožňuje pomocou matice R transformovať polohu medzi dvomi 
vzájomne natočenými súradnicovými systémami. [40] 

Deriváciou matice R je možné získať výpočtové vzťahy pre rýchlosť a zrýchlenie.  
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Deriváciou rovnice (8), podľa času získame vzťah pre rýchlosť: 𝑣𝑀 = 𝑅  𝑀 = Ω 𝑀 (15) 

kde, va
M je rýchlosť bodu v M v systéme a , Ωba je derivácia matice Rba podľa času. 
 

Deriváciou rovnice (12) podľa času dostávame vzťah pre zrýchlenie: 𝑎𝑀 =  𝑣𝑀 = 𝑅  𝑀 = 𝑅 𝑀 + 𝑅  𝑀 (16) 

kde,  aa
M je zrýchlenie bodu M v systéme a. 
 

Podrobnejšie odvodenie výpočtových vzťahov v softvéri Matlab je uvedené v prílohe C 

Matlab s názvom zakl_kin_rovnice.m. 

7.10.3 Dopredná kinematika 

Pri výpočte doprednej kinematiky je možné stanoviť karteziánske súradnice (poloha 
a orientácia súradnicového systému xn, yn, zn) koncového bodu snímacieho zariadenia, na 

základe posunutia, alebo pootočenia jednotlivých väzieb, pri čom sú známe parametre 
zariadenia z tab. 12. Výpočet maticovou metódou pozostáva z vytvorenia transformačných 
matíc T (definujú súčasne rotáciu a transláciu telesa v priestore), pomocou ktorých je možné 
jednoznačne identifikovať pohyb každej osi.  

Výpočet doprednej kinematiky polohovacieho systému v softvéri Matlab je uvedený 
v prílohe D Matlab s názvom fkin.m a fkin_tst.m.  
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8 ANALÝZA A POSÚDENIE RIZÍK 

Aby mohlo byť monitorovacie zariadenie (vi . obr. 57) uvedené do prevádzky, musí spĺňať 
požiadavky pre ochranu zdravia a bezpečnosti. Jedná sa o dokument, ktorý pri aplikovaní 
správnej metodiky optimalizuje náklady investované do zabezpečenia zariadenia. Pri správnom 
prevedení analýzy rizík je možné vyriešiť problémy s riadiacim systémom a nárokmi kladenými 
na zariadenie. [41] 

Pomocou správnej metódy sa zistia úrovne zabezpečenia jednotlivých súčastí zariadenia 
a jednoznačný popis požiadaviek, ktoré zabránia budúcim nezhodám v prevádzke.   

 

Obr. 57) Monitorovacie zariadenie 

Monitorovacie zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo zadané parametre. Jeho 
primárnou funkciou je s čo najväčšou presnosťou polohovania snímacej sústavy detegovať 
fokus laserového zväzku a terč.   

Analýza a posúdenie rizík sú vykonané podľa normy ČSN EN ISO 12100. [42]  
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8.1 Systémová analýza monitorovacieho zariadenia 

Prvou úlohou je vytvorenie systémovej analýzy zariadenia. Je nutné vytvoriť blokový diagram 

(vi . obr. 58), ktorý slúži pre ľahšiu identifikáciu jednotlivých rizík a zahŕňa podstatné 
interakcie jednotlivých prvkov zariadenia a pracovného prostredia. Vstupným médiom je 
elektrická energia a výstupným snímanie polohy fokusu zväzku a terča.   

 

Obr. 58) Blokový diagram monitorovacieho zariadenia 

Legenda, kde: E = El. energia; F = Sila; I = informačný tok; Mk = Krútiaci moment;  
P = Polohová väzba; T = Tepelná energia; V = Vákuum 
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8.2 Identifikácia nebezpečenstva 

Druhou úlohou pri posúdení rizík je identifikácia predvídateľných nebezpečenstiev, ktoré sú 
uvedené v tab. 15.  

Tab 15)  Tabuľka relevantných nebezpečenstiev  

Názov ko po e tu s sté u 
Poloha komponentu v 

s sté e 

T p e ezpečia podľa normy 

ČSN EN ISO  

Id. č. podľa 

ČSN EN ISO  

Základ Pra ov ý priestor Me ha i ké e ezpeče stvo 1 

Podstava Pra ov ý priestor Me ha i ké e ezpeče stvo 1 

Motor 1, 2, 3, 4 Pracov ý priestor 

Me ha i ké e ezpeče stvo, 

elektri ké e ezpeče stvo, 

tepel é e ezpeče stvo, 

e ezpeče stvo hluku 

1,2,3,4 

Guľôčková skrutka , , ,  Pra ov ý priestor Me ha i ké e ezpeče stvo 1 

Ma ipulá ia Pra ov ý priestor 
Me ha i ké e ezpeče stvo, 
ergo o i ké e ezpeče stvo 

1, 8 

S í a ia sústava Pra ov ý priestor 

Me ha i ké e ezpeče stvo, 
elektri ké e ezpeče stvo, 

ergo o i ké e ezpeče stvo 

1, 2, 8 

S í a ie Pra ov ý priestor Me ha i ké e ezpeče stvo 1 

Vákuová ko ora 
Za ezpečuje priestor 
s í a ieho s sté u 

Me ha i ké e ezpeče stvo 1 

Zdroj vákua 
Za ezpečuje priestor 
s í a ieho s sté u 

Me ha i ké e ezpeče stvo, 
elektri ké e ezpeče stvo, 

e ezpeče stvo v tvára é 
hluko , e ezpeče stvo 

v tvára é vi rá ia i 

1, 2, 4, 5 

Zdroj el. energie 
Za ezpečuje priestor 

s í a ieho s sté u 

Elektri ké e ezpeče stvo, 
ko i á ia e ezpeče stva 

1, 10 

PC Základ s í a ieho s sté u 
Mechanické e ezpeče stvo, 

elektri ké e ezpeče stvo, 
1, 2 

Obsluha Pracovisko operátora 
Mechanické e ezpeče stvo, 

ko i á ia e ezpeče stva 
1, 10 
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8.3 Preh ad identifikovaných závažných nebezpečenstiev 

alším krokom je vytvorenie zoznamu možných rizík nebezpečenstva, ktoré sú uvedené v tab. 

16. 

Tab 16)  Tabuľka mechanických nebezpečenstiev 

Prehľad identifikova ý h závaž ý h e ezpeče stiev 

1 Mechanické e ezpeče stvo 

1.1 Ne ezpeče stvo stlače í  S A E W RP 

1.1-1 

Ne ezpeče stvo stlače ia pri 

aklada í, v klada í, ale í a roz aľova í 
zariadenia 

1 1 1 2 0 

1.1-2 
Ne ezpeče stvo stlače ia pri o táži 
zariadenia 

1 1 1 2 0 

1.1-3 
Ne ezpeče stvo stlače ia pri ustave í 
zariadenia 

1 1 1 1 0 

1.1-4 
Ne ezpeče stvo stlače ia pri testova í 
zariadenia 

1 1 1 1 0 

1.1-5 
Ne ezpeče stvo stlače ia pri  prevádzke 
zariadenia  

1 1 1 1 0 

1.1-6 
Ne ezpeče stvo stlače ia pri prevádzke stroja 
z nepozornosti  

1 1 1 1 0 

1.1-7 
Ne ezpeče stvo stlače í pri de o táži 
a a ipulá ií so zariade í  

1 1 1 2 0 

1.2 Ne ezpeče stvo poreza í  S A E W RP 

1.2-1 
Ne ezpeče stvo poreza í  pri a ipulá ii, 

ale í, roz aľova í zariade ia 
1 1 1 2 1 

1.2-2 
Ne ezpeče stvo poreza ia pri stlače í 
poh o  súčasti zariade ia 

1 1 1 2 0 

1.2-3 
Ne ezpeče stvo poreza ia pri čiste í a údrž e 
zariadenia 

1 1 1 1 0 

1.2-4 
Ne ezpeče stvo poreza ia pri vý e e 
poškode ej súčasti zariade ia 

1 1 1 1 0 

1.2-5 
Ne ezpeče stvo poreza ia pri oprave 
zariadenia 

1 1 1 1 0 

1.2-6 
Ne ezpeče stvo poreza ia pri de o táži a 

a ipulá ii 1 1 1 2 0 

1.3 Ne ezpeče stvo odre í  S A E W RP 

1.3-1 
Ne ezpeče stvo odre í  pri o táži 
zariadenia 

1 1 1 2 0 
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1.3-2 
Ne ezpeče stvo odre í  pri čiste í a údrž e 
zariadenia 

1 1 1 2 0 

1.3-3 
Nebezpeče stvo odre í  pri vý e e 
poškode ej súčasti 1 1 1 1 0 

1.3-4 Ne ezpeče stvo odre í  pri oprave zariade ia 1 1 1 2 0 

1.4 Ne ezpeče stvo avi utí  S A E W RP 

1.4-1 Ne ezpeče stvo avi utia pri odskúša í stroja 1 1 1 1 0 

1.4-2 
Ne ezpeče stvo avi utia pri poh e súčasti 
zariadenia 

1 1 1 1 0 

1.4-3 
Ne ezpeče stvo avi utia z nepozornosti 

a ľudský h h  
1 1 1 1 0 

 

Tab 17)  Tabuľka elektrických nebezpečenstiev 

2 Elektri ké e ezpeče stvo 

2.1 Ne ezpeče stvo požiaru S A E W RP 

2.1-1 
Ne ezpeče stvo vz iku požiaru pri zapoje í do 
el. siete 

1 1 2 1 0 

2.2 Ne ezpečenstvo úrazu el. prúdo  S A E W RP 

2.2-1 
Ne ezpečenstvo úrazu el. prúdo  pri zapája í 
zariadenia do siete 

2 1 1 2 6 

2.2-2 
Ne ezpečenstvo úrazu el. prúdo  pri vý e e 
poškode ej súčasti zariade ia 

2 1 1 2 6 

2.2-3 
Ne ezpečenstvo úrazu el. prúdo  pri oprave 
zariadenia 

2 1 1 2 6 

2.2-4 
Ne ezpečenstvo úrazu el. prúdo  pri odpája í 
zariade ia od el. prúdu 

2 1 1 2 6 

2.3 Ne ezpeče stvo s rti pod vpl vo  el. prúdu S A E W RP 

2.3-1 
Ne ezpeče stvo s rti pod vpl vo  el. prúdu 
pri zapája í zariade ia do siete 

3 2 1 1 11 

2.3-2 
Ne ezpeče stvo s rti pod vpl vo  el. prúdu 
pri odpája í zariade ia zo siete 

3 2 1 1 11 
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Tab 18)  Tabuľka tepelného nebezpečenstva 

3 Tepel é e ezpeče stvo 

3.1 Ne ezpeče stvo popále ia S A E W RP 

3.1-1 
Ne ezpeče stvo popále ia ásledko  el. 
prúdu 

1 1 1 2 0 

 

Tab 19)  Tabuľka nebezpečenstva žiarenia 

6 Ne ezpeče stvo žiare ia 

6.1 Ne ezpeče stvo žiare ia S A E W RP 

6.1-1 
Ne ezpeče stvo elektro ag. žiare ia 
s dlhodo ý  vpl vo  a človeka 

1 2 2 2 4 

6.1-2 
Nebezpeče stvo laserového žiare ia 
a ásled é poškode ie očí a kože 

3 2 1 1 14 

 

Tab 20)  Tabuľka spojená s nebezpečím prostredia 

9 Ne ezpeče stvo spoje é s prostredí  

9.1 Ne ezpeče stvo spôso e é prostredia vo 
výške 

S A E W RP 

9.1-1 Ne ezpeče stvo strat  sta ilit  pri a ipulá ií 
so zariade í  

2 1 2 2 7 

9.1-2 Ne ezpeče stvo strat  sta ilit  pri o táži 
zariadenia 

1 1 2 2 1 

9.1-3 Ne ezpeče stvo strat  sta ilit  pri čiste í 
a údrž e zariade ia 

1 1 1 2 0 

9.1-4 Ne ezpeče stvo strat  sta ilit  pri vý e e 
poškode ej súčiastky 

1 1 1 1 0 

9.1-5 Ne ezpeče stvo strat  sta ilit  pri oprave 
zariadenia 

1 1 1 1 0 

9.1-6 Ne ezpeče stvo strat  sta ilit  pri de o táži 
a a ipulá ií so zariade í  

1 1 2 2 1 
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8.4 Analýza významných nebezpečenstiev 

Štvrtou úlohou je spracovanie analýzy významných nebezpečenstiev, ktoré sa týkajú životné 
cyklu stroja. Posudzujú sa jednotlivé nebezpečenstvá z hľadiska životného cyklu zariadenia od 
montáže po jeho likvidáciu.    

Tab 21)  Tabuľka analýzy významných nebezpečenstiev 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČENSTIEV Typ zariadenia: Ma ipulátor 

Beho  prepravy, o táže, i štalácie, prevádzky,  

údrž y a vyrade ia z prevádzky 
 

P

Pora-

dové 
číslo 

Fáza život ého klu 

T p e ezpeče stva 

Popis e ezpečnej udalosti: podľa  ČSN EN ISO  

struč ý popis id. číslo 

1 Doprava 

1. Ma ipulá ia, ale ie, roz aľova ie  
Porezanie 

stlače ie 

Strata stability 

1.2-1 

1.1-1 

9.1-1 

Pri akejkoľvek a ipulá ii so 
zariade í  ôže dôjsť 
k pora e iu stlače iu, 
odreniu, porezaniu alebo 

pádu človeka. 

2 Mo táž, i štalá ia, uvede ie do prevádzky 

1. Mo táž stroja 

Stlače ie  

Odrenie 

Strata stability  

1.1-2 

1.3-1 

9.1-2 

Pri o táži hrozia uvede é 
e ezpeče stvá pri 
edodrža í ezpeč ost ý h 

predpisov.  

2. Ustavenie stroja Stlače ie 1.1-3 
Pri ustavova í zariade ia 

ôže dôjsť k  stlače iu 

3. Pripojenie k el. sieti 

Požiar 

Popále i  

Smrť 

Ko takt so živý i 
časťa i 

2.1-1 

3.1-1 

2.3-1 

2.2-1 

Ne ezpeče stvo spoje é 
s espráv  zapoje í  a 
jeho poškode í . Hrozí úraz 
popále ia a ú rtie. 

4. Odskúša ie stroja 
Stlačenie 

Navinutie 

 

1.1-4 

1.4-1 

 

Pri odlaďova í ôže dôjsť 
k stlače iu ale o za h te iu 
osoby. 

4 Prevádzka 

1. 
Stlače ie poh o  súčasti 
zariadenia 

Stlače ie 

Porezanie  

Navinutie 

 

1.1-5 

1.2-1 

1.4-2 

Pri prevádzke stroja ôže 
dôjsť k uvede ý  

e ezpeče stvá . 

2. 
Následok ľudský h hý  z 
nepozornosti 

Stlače ie 

Navinutie 

 

1.1-6 

1.4-3 

 

Nerešpektova ie 
ezpeč ost ý h predpisov. 

Hrozí zra e ie osô . 
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3. 
Prevádzka zariade ia v lízkosti 
elektro ag eti kého žiare ia 

Dlhodo ý vpl v a 
zdravie 

Poškode ie očí a kože 

6.1-1 

6.1-2 

Ne ezpeč é žiare ie á 
oka žité úči k . Je ut é 
dodržiavať ezpeč ost é 
predpisy.  

5 Čiste ie a údrž a 

1. Čiste ie a údrž a 

Odrenie 

Porezanie 

Strata stability 

 

1.3-2 

1.2.3 

9.1-3 

 

Z dôvodu ľudskej 
epozor osti ôže dôjsť 

k uvede ý  úrazo . 

2. Vý e a poškode ej súčasti 

Odrenie 

Stlače ie 

Porezanie 

Strata stability 

Ko takt so živý i 
časťa i 

1.3-3 

1.1-6 

1.2-4 

9.1-4 

2.1-2 

Z dôvodu ľudskej 
epozor osti ôže dôjsť 

k uvede ý  úrazo . 

6 Vyhľadáva ie závad a i h oprava 

1. Oprava zariadenia  

Stlače ie 

Porezanie 

Strata stability 

Odrenie 

Kontakt so živý i 
časťa i 

1.1-7 

1.2-5 

9.1-5 

1.3-4 

2.1-3 

Pri oprave zariade ia ôže 
dôjsť k rade uvede ý h 

e ezpeče stiev pri 
edodrža í ezpeč ost ý h 

predpisov. 

7 Likvidá ia 

1. Odpája ie zariade ia od el. prúdu 

Úraz el. prúdom 

Smrť el. prúdom 

Ko takt so živý i 
časťa i 

2.1-4 

3.1-2 

2.1-4 

Pri odpája í zariade ia ôže 
dôjsť k zásahu el. prúdo  
v dôsledku o aže ý h 
ká lov a starý h 
komponentov.  

2. De o táž, a ipulá ia 

Stlače í 
Porezanie 

Strata stability 

1.1-7 

1.2-6 

9.1-6 

V dôsledku epozor osti 
ôže dôjsť k uvedený  

zraneniam. 
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9 ZDHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Jedným z hlavných kritérií pre konštrukciu monitorovacieho zariadenia je jeho opakovateľná 

presnosť polohovania, z dôvodu presného zamerania roviny laserového zväzku a terča. 
Požadovanou hodnou bola presnosť polohovania 10 µ každej osi. Ale vhodným výberom 
jednotlivých polohovacích systémov dosahuje zariadenie presnosť opakovanej polohy 0,2 
až 0,5 µm v lineárnych osách X. Y, Z a 3,5 µm v rotačnej ose δ.  

Celá konštrukcia je navrhnutá tak, aby bola ľahko rozmontovateľná pre zvýšenie 
mobility a jednoduchšiu manipuláciu. Ke že sa jedná o veľmi presné zariadenie, na kryte 
optického systému a kryte objektívu (ktorý chráni optickú sústavu pred sekundárne 
emitovaným žiarením) je vyvŕtaná diera pre skrutku, pomocou ktorej je možné polohovací 
systém aretovať v stand-by polohe a transportovať. Ideálna by bola možnosť aretácie zariadenia 
v každej ose zariadenia. Kryt opbjektívu je možné kedykoľvek odmontovať a nahradiť ho iným 
tak, aby bolo možné na objektív umiestniť redukciu s polarizátorom a LED diódami a zároveň 
ostala zachovaná podmienka odtienenia objektívu.   

Z konštrukčného hľadiska by bolo v budúcnosti vhodné navrhnúť prídavnú konštrukciu 

na krokové motory, ktorá zabezpečí odvod pracovného tepla. Pre prípadné chladenie optickej 

sústavy je vhodné zaviezť chladenie Peltierovým článkom. 
Návrh snímacej sústavy je možné na alej optimalizovať a znižovať tak jeho hmotnosť 

a rozmery. Pre súčasné potreby je však dostačujúce.   
Monitorovacie zariadenie ma hmotnosť 27,5 kg, čo neprekračuje povolený limit ručne 

manipulovateľného bremena. Najväčší podiel hmotnosti má zostava polohovacích jednotiek. 
Navrhnutím vlastných a presne nadimenzovaných polohovacích jednotiek je možné túto 
hmotnosť znížiť.  

Jediným rizikovým faktorom z hľadiska bezpečnosti zariadenia je jeho pracovné 
prostredie, kde hrozí riziko zasiahnutím vysoko výkonným laserom.  

Vo výsledku konštrukčné riešenie navrhovaného monitorovacieho zariadenia spĺňa 
parametre zadania v plnom rozsahu. 
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10 ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom prototypu monitorovacieho zariadenia, 

ktoré bude súčasťou výskumnej platformy ELIMAIA v laserovom centre ELI Beamlines. Jeho 

účelom je detegovanie presnej polohy terča a fokusu laserového zväzku v usporiadaniach 
Commissioning a ELIMED, ktoré majú výskumný a experimentálny charakter.  

Úvodná časť podrobne popisuje priebeh a princípy pripravovaných experimentov, pre 

ozrejmenie problematiky budúcej aplikácie monitorovacieho zariadenia. Zároveň je rozobraná 

problematika aplikácie zariadenia v pracovnom prostredí UHV a zvláštna pozornosť bola 
venovaná aj optickým komponentom, ktoré tvoria detekčný systém navrhovaného zariadenia. 
Stručne boli zmienené náležitosti a technológie vákuovo kompatibilných polohovacích 
systémov.  

 Nasledujúca časť práce je venovaná návrhu monitorovacieho zariadenia. Toto 

zariadenie bude prevádzkované v prostredí vákuovej aparatúry, preto je kladený dôraz na jeho 
konštrukciu, ktorá spĺňa podmienky činnosti v prostredí UHV.  

 Vzhľadom k možnostiam pracovného priestoru bolo nutné optimalizovať postup 
snímania fokusu zväzku a terča. Na základe optimalizovanej metodiky bolo možné navrhnúť 
optické komponenty, snímacie kamerové systémy a ich vzájomné usporiadanie pre vytvorenie 

optimálnej optickej cesty laserového zväzku pre zameranie presnej polohy fokusu zväzku 
a terča s požadovanou presnosťou. Ke že sa od monitorovacieho zariadenia vyžaduje, aby bolo 
schopné polohovať snímací systém v závislosti na požiadavkách, v aka získaným 
hmotnostným parametrom snímacieho systému a napriek značným obmedzeniam v pracovnom 
priestore bol navrhnutý model polohovacieho zariadenia, ktoré pozostáva zo sústavy lineárnych 
a rotačných polohovacích jednotiek.  

Súčasťou návrhu je vytvorený kinematický model polohovacieho systému. V aka nemu  
je možné vypočítať doprednú kinematiku a stanoviť tak priestorovú polohu koncového bodu 

modelu, ktorý v skutočnosti reprezentuje šošovka objektívu. Súčasťou kinematiky je tiež 

odvodenie základných kinematických rovníc zariadenia, pomocou ktorých, je možné určiť 
rýchlosť a zrýchlenie koncového bodu kinematického modelu.  

Poslednou kapitolou tejto diplomovej práce je analýza rizík, ktorá vychádza z prevádzky 
konceptu, pri čom boli analyzované možné riziká nebezpečenstva pre obsluhu vyplývajúcu 
z navrhovaného zariadenia a pracovného prostredia.  

Výstupom predkladanej diplomovej práce je návrh prototypu monitorovacieho 

zariadenia, ktorého konštrukčný riešenie spĺňa parametre zadania.  
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12 ZOZNAM SKRATEK, SYMBOLOV, OBRÁZKOV 

A TABULIEK 

12.1 Zoznam skratiek 

ELI  Extreme Light Infrastructure 

ND  Neutral Density 

OD  Optical Density 

CCD  Charge-Coupled Device 

TSNA  Target Normal Sheat Acceleration 

UHV  Ultra High Vacuum 

ELIMED ELI-Beamlines MEDical 

LED  Light Emitting Diode 

DC  Dirrect Current 

υ  Počet stupňov voľnosti 
R  Rotačná matica 

Ω  Derivácia matice rotácie R 

 

F  [mm]  Celková ohnisková vzdialenosť 

f  [mm]  Ohnisková vzdialenosť šošoviek 

Z  [-]  Zmenšenie obrazu 

mi  [kg]  Hmotnosť i-tej časti 
mc  [kg]  Celková hmotnosť zostavy 

mp  [kg]  Celková hmotnosť polohovacej sústavy 

ms  [kg]  Celková hmotnosť snímacej sústavy 

mr  [kg]  Celková hmotnosť redukcií  

L  [mm]  Vzdialenosť kinematických väzieb 

q  [mm]  Posun väzby 

q  [rad]  Natočenie väzby 

ri
M  [mm]  Polohový vektor bodu M 

vM  [m/s]  Rýchlosť bodu M 

aM  [m/s2]  Zrýchlenie bodu M 
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Vý 

PRÍLOHA A: ROZPIS POLOŽIEK OPTOMECHANIKY 

 

Optomechanika 

Typ Model Rozmer  Výro a 

Počet 
kusov 

Držiak hra olov CCM1-4ER/M 30 mm Thorlabs 3 

Držiak filtrov a polarizátorov DCP1A 1" Thorlabs 5 

Držiak šošoviek SML1L20C-SM1 1" Thorlabs 3 

Redukč á upí ka CP02/M-SM1  , závit M  Thorlabs 3 
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PRÍLOHA C: APLIKÁCIA MONITOROVACIEHO 

ZARIADENIA 

Experiment Commissioning 

 

 

Experiment Commissioning 
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Experiment ELIMED 

 
 

Experiment ELIMED 

 


