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Centrum digitální optiky

idea projektu

● vytvoření silného konsorcia na území ČR v oblasti digitální 
optiky

● využití dlouholeté spolupráce mezi členy a rozvinutí této 
spolupráce do nových směrů

● digitální optika – moderní, dynamicky se rozvíjející oblast 
propojující digitální a optické technologie 

● dlouhodobá a udržitelná spolupráce akademických a privátních 
členů – posílení konkurenceschopnosti



Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky se vyznačuje

● již dříve existující spoluprací mezi partnery – udržitelnost

● velkou horizontální mobilitou členů týmu

● velkým zastoupením studentů a mladých vědeckých 
pracovníků v řešitelském týmu (cca 30%)

● reflektuje aktuální celospolečenské výzvy (zaměstnanost, 
bezpečnost)

● multidisciplinárním výzkumem, multilaterální spoluprací



Struktura centra

 

G( x , x ' ) = 〈 x∣ρ∣x ' 〉

UP Meopta–optika Pramacom–HT Zebr VUT

Management projektu
Meopta–optika, Pramacom–HT, UP, VUT, Zebr

řešitel, Řídící výbor, zodpovědné osoby balíčků

Digitální Ramanova spektroskopie  

a Ramanova optická aktivita
Meopta–optika, UP, Zebr

Josef Kapitán

Multi senzorické a hyperspektrální 

zobrazovací systémy
Meopta–optika, Pramacom–HT, UP

Filip Chlup

Digitální zobrazování s podporou 

technologie PMS
 Meopta–optika, UP, VUT

Radim Chmelík

Zpracování dat S–H senzoru 

v metrologii a zobrazování
Meopta–optika, UP

Roman Burianec



Management projektu

řídící výbor

● 16 členů, schází se 2x ročně

balíčky

● zodpovědná osoba balíčku

● pravidelné schůzky

technický seminář

● setkání širšího týmu, 1x ročně

výstupy

● zprávy o stavu projektu (1x ročně)

● intranet (zabezpečené WIKI stránky)

● veřejné webové stránky



Management ...

 



Management ...

●  Technický seminář 12. června 2015 (PRAMACOM-HT, spol. s r.o.)



Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita

zodpovědná osoba: Josef Kapitán (UP)

spolupráce: Meopta-optika, Zebr

cíle:

● vývoj a výroba nového optimalizovaného Ramanova spektrometru 
s unikátními parametry

milníky

● návrh komplexního optického uspořádání pro Ramanovu 
spektroskopii

● návrh a výroba excitační a kolekční optiky, aplikace netradičních 
optických prvků (holografické prvky) pro zlepšení účinnosti kolekce 
rozptýleného záření

● testování spektrometru a upgrade na uživatelsky přívětivou verzi

● UV technologie



Multi-senzorické a hyperspektrální zobrazování

zodpovědná osoba: Filip Chlup (PRAMACOM-HT)

spolupráce: Meopta-optika, UP

cíle:

● komplexní řešení multisenzorické jednotky kombinující klíčové 
technologie: senzory, optiku v různých spektrálních pásmech, 
zpracování netradičních optických materiálů, pokročilé 
zpracování informace

milníky

● IR technologie

● elektronika

● software pro zpracování dat

● multisenzorická jednotka



Digitální zobrazování s podporou technologie PMS

zodpovědná osoba: Radim Chmelík (VUT)

spolupráce: UP, Meopta-optika

cíle:

● výzkum nových metod zobrazování s využitím PMS, 
aplikace v metrologii, vývoj digitálního mikroskopu s PMS

milníky:

● nové metody zobrazení založené na PMS technologii

● nové rekonstrukční algoritmy

● digitální mikroskop s fázovým PMS s uživatelsky 
orientovaným ovládácím software



Zpracování dat S-H senzoru v metrologii a zobrazování

zodpovědná osoba: Roman Burianec (Meopta-optika)

spolupráce: UP

cíle:

● vylepšit vlastnosti S-H detekce pro účely metrologie 
a zobrazování, měření nestandardních parametrů 
optických svazků

milníky:

● nové protokoly zpracování informace

● ovládací software

● průmyslové aplikace vylepšené S-H detekce

● pokročilá diagnostika a 3D rekonstrukce optických svazků



Výsledky Centra

● MEO S-H software

● funkční vzorek S-H senzorů s unikátními parametry

● IR technologie

– leštění a broušení chalkogenidových skel

– vrstvy SWIR na BK7

– vrstvy MWIR na Si

– vrstvy LWIR na Ge

● užitný vzor – sestava objektivů pro Ramanův spektrometr v DUV

● 2x patent zaslán

● B. Stoklasa et al. Wavefront sensing reveals optical coherence, 
Nature Communications 2014  –  třetí nejlepší multidisciplinární 
vědecký časopis na světě



Funkční vzorek SH senzorů

●  LASER World of PHOTONICS (Mnichov 22.-26. 6.)



Mobilita uvnitř Centra

pracovní pozice

● V. Kollárová  (UP, VUT), J. Čolákova (UP, VUT), L. Fialová 
(UP, Meopta), J. Grézlová, (UP, Meopta), L. Úlehla (UP, 
Meopta), O. Kaprál (UP, PRAMACOM-HT), L. Moťka (UP, 
Meopta & UP), B. Stoklasa (UP, Meopta) – další pozice 
v ZEBR

participace ve studijních programech UP a VUT

● Z. Lošťák (Meopta), A. Pochylý (Meopta), B. Stoklasa 
(Meopta), F. Chlup (PRAMACOM-HT), V. Chlup 
(PRAMACOM-HT)

● vedení diplomových prací 6x



Zahraniční mobilita

zahraniční stáže

● M. Baránek (Uni Stuttgart, Uni Innsbruck), B. Stoklasa (MPI 
Erlangen, Uni Bari, Uni Madrid),  L. Moťka (Uni Bari), Z. 
Dostál (Uni Dundee), J. Kapitán (Uni Chicago, Uni Budapešť)

zahraniční návštěvy

● S. Chavez-Cerda (Puebla, Mexiko), B.-G. Englert (NUS 
Singapore), A. Kudryashov (AKA Optics SAS, Marseille), 
S. Pascazio (Uni Bari), C. L. Boucher (ABB Inc., Canada) a 
další

zahraniční postdoktorandi

● Dr. V. Evseev (Technical University of Denmark), I. C. Nistor, 
(Universitat Politecnica de Catalunya), Y.-S. Teo, (NUS 
Singapore)



Rozvoj lidských zdrojů

● kurzy a vzdělávání pro zaměstnance

● firemní stipendia pro studenty

● společné bakalářské a diplomové práce 6x

● Ph.D. související s programem 10x (B. Stoklasa – cena 
Milana Odehnala 2014 – 1. místo)

● experti z firem ve studijních programech

● studijní programy jsou laděny pro potřeby firem

● účast na významných konferencích, veletrzích apod.

● zahraniční spolupráce s týmy/podniky z technologicky 
vyspělých zemí



Vnější vazby

domácí subjekty

● Armáda ČR (WP3), ČVUT (WP2, WP5), ÚPT (WP4), TG Drives 
(WP2), ...

● spolupráce s partnery zapojenými do dalších CK (TE01020197, 
TE01020075)

zahraniční subjekty

● MPI Erlangen, NUS Singapore, Uni Madrid, Uni Dundee, Queen 
Mary Uni London, Uni Illinois Chicago, NSPA, TESCAN-Orsay, 
Biotools, ...

● nedávno kontakt na německé optické klastry

odběratelé

● povědomí o zapojení zúčastněných podniků do projektu

● monitorování potřeb zákazníků



Finance z jiných zdrojů

Další finanční zdroje pro Centrum (cca 26mil. 2012-2015)

● využívání zařízení pořízených z jiných zdrojů (vakuová napařovací 
komora, PMS)

● dofinancování řešitelských týmů

● nové projekty tématicky související s agendou centra 

– 2x GAČR 2015-2017 (holografie, SH)

– 2X TIP MPO 2011-2015 (mikroskopie, metrologie)

– CZ.1.05/3.1.00/14.0311  2014-2015 (mikroskopie)

– 5x TAČR ALFA 2012-2017 (vrstvy, metrologie, asféry, interfero-
metrie)

– V projektech spolupráce mezi účastníky a navenek s ČVUT, ÚPT, 
MU Brno, TOPTEC, Český metrologický institut...



Udržitelnost

první fáze projektu 2012-2014

● rozběhnutí projektu

● nastartování multilaterální spolupráce

● realizace výsledků dle SVA

druhá fáze projektu 2015-2019

● implementace výsledků

● hledání nových příležitostí pro spolupráci účastníků centra 
– např. OPPIK, vytvoření českého optického klastru

● velký potenciál v segmentu vojenských aplikací, nutnost 
dalších investic z vlastních zdrojů a dalších projektů



Centrum digitální optiky

  Děkujeme za finanční podporu!


