
LaboratornLaboratorníí vzorky vzorky 
optickoptickéé pinzety pinzety 

a jejich vlastnostia jejich vlastnosti



Parametry optických diodParametry optických diod

Dioda SDL-5431-G1 JDSU
Výrobce

λ=830±10 nm φ//=9ο φ⊥=30ο

P=200 mW, Imax=260 mA

difrakčně limitovaný svazek

příčný mód TEM 00 

Pouzdro 9 mm

Naměřeno

λ=824,5 nmφ//=9οφ⊥=27ο

Pmax=220 mW, Imax=300 mA



NamNaměřěřenenéé parametry 1parametry 1
(svazek eliptický)(svazek eliptický)

Dioda SDL-5431-G1 JDSU



KolimovanýKolimovaný eliptický eliptický 
a kruhový svazek 1a kruhový svazek 1

Dioda SDL-5431-G1 JDSU



Parametry optických diod 2Parametry optických diod 2

Dioda L808P200 Thorlabs

λ=808±3 nm φ//=10ο φ⊥=30ο

P=200 mW, Imax=260 mA

vícemodová

pouzdro 9 mm



NamNaměřěřenenéé parametryparametry
(svazek kruhový) 2(svazek kruhový) 2

Dioda L808P200 Thorlabs



KolimovanýKolimovaný eliptický eliptický 
a kruhový svazek 2a kruhový svazek 2

Dioda L808P200 Thorlabs



VVhodnhodnéé diody Idiody I
Maximální kvalita svazku TEM 00, jeden podélný mód
JDSU řada 5400 vlnové délky 810-850 nm, P=50-200 mW

cena 800-1100 €
Sanyo DL-8031-031, DL-8141-035, 

DL-LS2032, λ=808 a 830 nm, P=100-150 mW
cena 112 €
DL-7147-201, λ=658 nm, P=60 mW

(Roithner RLT 808-150GS, λ=808 nm, P=150 mW, sm) 
cena 274 €

(Power Technology LD1556-1560, λ=780-830 nm, 
P=100-200 mW, sm)



VhodnVhodnéé diody IIdiody II

Blue sky research kruhová stopa, 1:1,2
Difrakčně limitovaná vlnoplocha err<λ/4
VPSL-0658-080-H-5-F λ=658 nm, P=80 mW, NA 0,13
VPSL-810-100-x-9-C λ=810 nm, P=100 mW, NA 0,16
cena 400-500 €
Hitachi (MARU) 
HL6343G/44G λ=635 nm, P=10 mW, 
sm, TEM 00 cena 90 €
ULM Photonics VCSEL ULM850-04-TT-H56FOP
λ=850 nm, P=40 mW cena 200 €
Filtrace vláknem,použití mikrooptických elementů



PraktickPraktickáá realizacerealizace
s laserovou diodous laserovou diodou



PraktickPraktickáá realizacerealizace
s laserovou diodous laserovou diodou

klasický mikroskop                     invertovaný mikroskop



ExperimentyExperimenty

1 µm polymerové sondy0,5 µm polymerové sondy 

5 µm polymerové sondy



PouPoužžititéé objektivyobjektivy
sondy

OlympusOlympus UPlanFIUPlanFI 60x/1,25 60x/1,25 OilOil IrisIris
LUMPlanFILUMPlanFI/IR 60x/0,9 W/IR 60x/0,9 W

OlympusOlympus UPlanUPlan ApoApo 100x/1,35 100x/1,35 OilOil Iris Ph3Iris Ph3
Ach 100x/1,25 Ach 100x/1,25 OilOil Ph3Ph3
UplanFIUplanFI 100x/1,3 Oil Iris

>5 µm

>0,5 µm
100x/1,3 Oil Iris



PraktickPraktickáá realizacerealizace
s optickým vls optickým vlááknemknem



PraktickPraktickáá realizacerealizace
s optickým vls optickým vlááknemknem



ZZáávvěěrr
1.1. OptickOptickáá minipinzetaminipinzeta na bna báázi laserovzi laserovéé diody byla vyrobena a diody byla vyrobena a 

testovtestováána. na. 
2.2. ProstorovProstorověě zachytzachytáávala polymerovvala polymerovéé objekty 0,5 objekty 0,5 µµm am ažž 5 5 µµm m 

(v(věěttšíší netestovnetestováány) s objektivem 100x a 5 ny) s objektivem 100x a 5 µµm s objektivem 60xm s objektivem 60x..
3.3. MinimMinimáálnlníí potpotřřebný výkon diody 12 ebný výkon diody 12 mWmW k prostorovk prostorovéému mu 

zachycenzachyceníí 1 1 µµm objektm objektůů..
4.4. OptimOptimáálnlníí provoznprovozníí výkon diody je odhadovvýkon diody je odhadováán na 50 n na 50 mWmW..
5.5. NavrNavržžen a vyroben modul pro zavedenen a vyroben modul pro zavedeníí chytacchytacíího svazku ho svazku 

optickým vloptickým vlááknem.knem.
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