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1 Group of Applied Electromagnetics
Skupina elektromagnetického pole je vedena profesorem Stefanem Sellerim, který je
i vedoucím katedry telekomunikačního inženýrství, pod kterou tato pracovní skupina
spadá. Její výzkum je zaměřen zejména na modelování mikrostrukturních optických
vláken pro vysokoenergetické přenosy optického záření a pro senzory. V oblasti senzorů
má skupina praktické zkušenosti s měřením DNA za pomocí mikrostrukturního optického
vlákna. Za účelem měření DNA byla pracovištěm založena firma "DNA phone", jejímž
cílem je navrhnout a realizovat měření DNA pomocí mobilního telefonu. To by mělo
v budoucnu například odhalit kolonie bakterií na potravinách v obchodech.

Další zajímavou částí aplikovaného výzkumu této pracovní skupiny je nahrazení výbojky
projektoru soustavou laserů a vláken. V budoucnu by toto řešení mělo nahradit nutnou
výměnu drahých výbojek použivaných v kinech po celém světě.
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2 Cíle stáže
Cílem této stáže bylo navázat kontakt se skupinou elektromagnetického pole a zapojit se
do základního výzkumu mikrostrukturních optických vláken pro generaci superkontinua.
Získané poznatky využít pro psaní dizertační práce a publikační činnost studenta.

3 Pracovní náplň
Doktorský student Richard Zelený se v rámci odborné stáže na Universitě Parma podílel
pod vedením doktorky Federicy Poli na výzkumu nelineárních vláken pro generaci super-
kontinua. Jeho úkolem bylo nalézt vhodné sklo s dostatečnou transparencí v infračervené
oblasti od 1 do 4 mikrometrů a následně optimalizovat geometrii vlákna. Ta spočívá
v nalezení vhodné geometrie, ladění vlnovodné disperze, tak, aby výsledná chromatická
disperze vykazovala nulovou disperzi na vlnové délce 2 mikrometry. Tato vlnová délka je
blízko vlnové délce laseru pumpy zahraničního partnera navštíveného pracoviště.
V literatuře bylo nalezeno telluritové sklo (60TeO2-20PbO-20PbCl2), které je vhodné

pro optimalizaci vlákna. Optimalizace vlákna byla ověřena jak metodou konečných
prvků, kterou používá italské pracoviště, tak metodou konečných diferencí ve frekveční
doméně používanou studentem při výpočtech optických vidů na katedře telekomunikační
techniky. Byla nalezena shoda obou uvedených metod. Student si tak v rámci stáže
ověřil korektnost výsledků a nalezl správné nastavení simulátoru pomocí kterého generuje
výsledky dizertační práce.

4 Závěr
V rámci zahraničního pobytu student navázal pracovní a přátelský kontakt se zmíněmým
pracovištěm. V rámci stáže se podílel na numerických simulacích, což významně obohatilo
náplň jeho dizertační práce. Zejména je nutné vyzdvihnout ověření jeho výsledků metodou
konečných prvků. Zavěrem student děkuje pracovníkům skupiny elektromagnetického
pole za profesní obohacení a za příjemné a přátelské pracovní prostředí.
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