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Dansk Optisk Selskab (DOPS) er en professionel organisation af personer, institutioner og virksomheder som
arbejder med optik i Danmark. DOPS blev skabt i 1986 og har fra begyndelsen været det vigtigste forum i
Danmark for aktiviteter relateret til de videnskabelige og tekniske aspekter af optik. Meningen med DOPS
nyhedsbrev er at levere relevante nyheder indenfor optik i Danmark. Dette inkluderer en oversigt over artikler
som har en bred interesse samt opslåede og igangværende PhD projekter. 

 Leder
Velkommen til det andet DOPS Nyhedsbrev!

Det er vort håb, at dette nyhedsbrev vil blive en fast tradition med omkring seks breve om året. Når vore
omgivelser erfarer at DOPS kan holde kadencen er det vort håb at brevet vil kunne tiltrække annoncører til
glæde ikke blot for vor kasserer, men også for medlemmerne, der vil blive gjort bekendt med nye interessante
instrumenter og optiske komponenter. Success for os alle er betinget af den tætte kontakt mellem os begge.

I dette nummer har vi vanen tro nogle nyheder samt invitation til et par møder arrangeret af DOPS. Vi håber at
disse møder ikke blot er interessante grundet deres indhold, men også giver medlemmerne for at mødes til en
snak om, hvad der rører sig inden for optikken - især nationalt. Specielt har vi et indlæg om år 2015, der af
UNESCO er udnævnt til ”Lysets År.”

Sidst, men ikke mindst, så eksisterer DOPS og dets Newsletter ikke blot for medlemmerne, men i lige så høj
grad ved medlemmerne. Så tøv ikke med at sende nyheder - der vel at mærke er erhvervet på legal vis - til vort
opsamlingssted, nemlig newsletter@dops.dk. En speciel tak til Torben Skettrup, der velvilligt har stillet nok en
kuriositet til vor rådighed.

På snarlig gensyn

På Bestyrelsens vegne,
Steen Grüner Hanson

 Nyheder
2014-05-19 Personalereduktioner på DTU Fotonik 

Direktør Lars-Ulrik Aaen Andersen har den 29'ende april orienteret Samarbejdsudvalget
om en forestående justering af instituttets økonomi, som desværre vil omfatte
personalereduktioner (dette berører ikke ph.d.-studerende). På efterfølgende
medarbejdermøder blev der ligeledes orienteret herom.

Instituttet har kørt med underskud på basis af de seneste to år, hvilket blandt andet har
betydet, at institutkapitalen nu er væsentligt reduceret. På grund af dette og faldende
ekstern funding, samt ønsket om fortsat økonomisk råderum, må instituttet iværksætte
besparelser.

Click the image to read more

2014-05-11 Per Michael Johansen tilbage på AAU 

Efter at have været væk fra Aalborg Universitet i mere end 25 år er Per Michael
Johansen tilbage i Nordjylland, nu som universitetets nye rektor fra 1. maj 2014. Han
har en uddannelse som civilingeniør med speciale i optik fra AAU, Institut for Fysik, hvor
han også var tilknyttet under sit PhD arbejde.

Per Michael har gennem hele sin videnskabelige karriere haft fokus på optik. Allerede
under studierne i Aalborg startede arbejdet med fotorefraktive materialer, et område,
som Per Michael bidrog massivt til gennem en årrække på Risø. Aktive optiske
egenskaber af polymere materialer blev et af has markante forskningsområder ved
Risø. Også her var der tæt kontakt til AAU med Thomas Garm Pedersen, Peter Kjær
Kristensen og Donghong Yu i forbindelse med lys emitterende polymerer. 

Click the image to read more
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2014-05-08 Tracking excited-state charge and spin dynamics in iron
coordination complexes 

A new article published in Nature demonstrates that femtosecond resolution X-ray
fluorescence spectroscopy, with its sensitivity to spin state, can elucidate the spin
crossover dynamics of [Fe(2,2′-bipyridine)3]2+ on photoinduced metal-to-ligand charge
transfer excitation.

Read the scientific article at nature.com
or the news article at ing.dk

Click the image to read more

2014-04-30 Bake and Print Your Own Microscope 

Today, manufacturers can make high performance, inexpensive lenses, but they still
need to invest in expensive fabrication technologies. A team from Australia National
University has found a way to use gravity, not costly machines, to make affordable
lenses from transparent silicone. The new method could make microscopy more
available to rural and developing areas, as well as classrooms; dermatologic
applications could be hitting the market later this year.

osa-opn.org

Click the image to read more

 Møder og konferencer
Using Streak Camera Systems for Time-Resolved Optical
Measurements  [2014-06-03]

Danmarks Tekniske Informationscenter, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101D, 2800 Kgs. Lyngby

Are you a researcher interested in performing optical measurements with very high time
resolution? If yes, we are sure that you will find our upcoming seminar both interesting
and informative.

We look forward to welcoming you!
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DOPS Gå-Hjem Møde hos MAN Diesel & Turbo  [2014-06-17]

Teglholmsgade 35, 2450 København SV

MAN Diesel & Turbo udvikler to-takts dieselmotorer, primært til fremdrift af store
kommercielle skibe. Disse motorer kan have op til 13 cylindre med en cylinder diameter
på op til en meter.

I løbet af de seneste fem år har MAN Diesel & Turbo anvendt flere forskellige optiske
teknikker, såsom PIV, laser Mie, high speed-, IR- og UV kameraer, til at studere
brændstofindsprøjtning, flow felt, forbrænding og termisk belastning på vores test motor i
København.

Optisk adgang opnås gennem safir vinduet, endoskoper eller optiske fibre. Den anvendte
optiske diagnostik er blevet brugt til direkte produktudvikling og afprøvning, og til at
validere CFD-beregninger.

Tilmelding sker ved at skrive til Finn Mengel, fml@mengelengineering.dk inden d. 10. juni.

Conference Call: LALS 2014  [2014-06-29 til 2014-07-02]

Ulm, Germany

It is our great pleasure to invite you for LALS-2014 which will take place from June 29th to
July 2nd in “Edwin Scharff Haus” conference center at Ulm/Neu Ulm (Germany) on the
banks of the Danube river. The conference will start with a German-Russian satellite
symposium on clinical laser applications, organized in cooperation with the 21st Annual
Meeting of the German Society of Laser Medicine (DGLM e.V.). In this conference some of
the most outstanding scientists in the field of biophotonics take part as plenary speakers,
session chairs, or invited speakers. This will create a stimulating atmosphere for
presentations and discussions.

Summer School 2014: Stability, Reliability and Promises of
Organic Systems  [2014-08-18 til 2014-08-22]

Sønderborg, Denmark

Get informed about the basics and latest developments of organic electronic systems. The
summerschool is meant for Master and PhD students in the field.
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8th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials
in Microwaves and Optics Metamaterials 2014  [2014-08-25 til
2014-08-30]

DTU Danmark Tekniske Universitet

The Eighth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves
and Optics – Metamaterials 2014, will comprise a 4-day Conference (25–28 August), and a
2-day Doctoral School (29–30 August). The Congress will provide a unique forum to share
the latest results of the metamaterials research in Europe and worldwide and bring
together the engineering, physics, and material science communities working on artificial
electromagnetic materials and their applications at microwaves, millimeter waves,
terahertz, and optical frequencies. See the flyer for the congress here (pdf)

LED – Fremtidens belysning  [2014-09-23]

Will be posted later

Er du interesseret i hvad der rører sig indenfor LED belysning i Danmark? Så sæt allerede
nu kryds i kalenderen tirsdag d. 23. september, hvor DOPS vil afholde Fokusdag om LED
belysning. Mere information vil følge i kommende nyhedsbreve.
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DOPS Årsmøde 2014  [2014-11-13 til 2014-11-14]

Risø Campus, DTU

DOPS årsmøde finder i år sted på Risø d. 13. – 14. november. Her vil der igen i år være
fokus på det faglige netværk, spændende foredrag og mulighed for se firmaer præsentere
deres nyeste produkter. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, mere information vil følge i
kommende nyhedsbreve.

Det internationale år for lys 2015 – Et lysår med DOPS og
UNESCO  [2015-01-01]

Everywhere!

Lys noget af det mest essentielle for mange aspekter af vores eksistens. Derudover er
teknologier der anvender lys i voldsom vækst og nye videnskabelige landvindinger
forsætter med at udvide potentialet for hvad vi kan med lys.

Det anderkender de Forenede Nationer nu, og erklærer 2015 for året hvor vi fejrer lys. Vi
er stadig i den indledende fase med at planlægge hvordan det konkret kommer til at
udfolde sig, men DOPS er allerede engageret i den danske nationale komite. Her er
universiteter, kulturinstitutioner og organisationer der beskæftiger sig med lys
repræsenteret for at planlægge og koordinere den brede vifte af arrangementer og
oplysning der vil komme til at foregå. Det kommer til at indebære
undervisningsaktiviteter, udstillinger med fokus på lys, foredragsrækker og en masse
særarrangementer for folk der arbejder og interessere sig for lys.
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Som medlem af DOPS får du mulighed for at være med i første række og dops.dk og
DOPS nyhedsbrev holder dig selvfølgelig opdateret.

Allerede nu er du mere end velkommen til at bidrage med ideer til hvordan DOPS kan
gøre lysets år til en både oplysende og blændende begivenhed for hele Danmark. Kontakt
Lasse Høgstedt på lhog@fotonik.dtu.dk hvis du vil bidrage.

Klik ind på magic-of-light.org og se hvordan University of Applied Sciences Offenburg har
visualiseret lysets år som en række kunstplakater der er gratis at downloade.

 Optical Curiosity
Kan Lorentztransformationen bruges i
accelererede systemer?

  Torben Skettrup
Klintedalsvej 20, 4400 Kalundborg

Tel: 4581 3555
torben.skettrup@ka-net.dk

  

Lorentztransformationen stammer oprindeligt fra H.
A. Lorentz, som udledte den som værende den
koordinattransformation, der bevarede Maxwell
ligningerne på uændret form ligegyldigt, hvilket
inertialsystem de blev opskrevet i. Da Maxwell
ligningerne beskriver opførslen af elektromagnetiske
vekselvirkninger, og da alt stof er opbygget af
atomer, der hovedsageligt vekselvirker med
elektromagnetiske kræfter, er det væsentligt, at
ligningerne har samme form i alle koordinatsystemer,
der bevæger sig i forhold til hinanden, således at der
ikke kan mærkes forskel mellem forskellige
inertialsystemer.

Inertialsystemer er koordinatsystemer, der bevæger
sig med en jævn hastighed i forhold til hinanden og
altså ikke accelererer i forhold til hinanden.
Lorentztransformationen sikrer, at Maxwell
ligningerne har samme form i alle inertialsystemer,
men hvad nu hvis koordinatsystemerne er
accelererede i forhold til hinanden. Gælder
Lorentztransformationen så stadig?

I lærebøger og artikler om speciel og generel
relativitetsteori undgås dette emne. I stedet for
beskrives en partikels bevægelse ved hjælp af en
verdenslinie i et krummet tids-rum kontinuum med
en metrik, der er bestemt af gravitationen i det
pågældende område.

I denne kuriositet skal vi imidlertid bibeholde den
oprindelige beskrivelse og betragte to
koordinatsystemer, der er accelererede med en jævn
lineær acceleration i forhold til hinanden. Da den
følgende gennemgang, forfatteren bekendt, ikke er
beskrevet nogetsteds eller verificeret, kan læseren
betragte det følgende som en lille kuriøs
underholdning.

Vi begynder med en beskrivelse af den sædvanlige
Lorentztransformation. Først er det nødvendigt at
indføre Lorentz-forkortningen og tidsforlængelsen. Til
at forklare hvorfor Michelsons forsøg på at måle
Jordens hastighed slog fejl, indførte først Fitzgerald
og kort efter uafhængig af ham Lorentz den
antagelse, at bevæget stof forkortes i dets
bevægelsesretning med faktoren

Klik her for at læse resten af artiklen
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 Annonce
  

EAGLE SWNIR Raman spectrometer

The EAGLE platform consists of compact, robust, high throughput,
and high resolution spectrometers, well suited for OEM integration
into compact and/or process control Raman systems.

The high throughput is accomplished through a combination of an
Ibsen Photonics unique, polarization insensitive, surface relief
transmission grating, a design with only two lenses rather than
mirrors or multiple lenses, and a 3 mm tall slit matching the 3 mm
tall detector pixels without imaging errors.

Optical resolution can be as good as 4 cm-1 and the wavelength
range of 822 – 978 nm enables for instance 200 – 2100 cm-1 or
600 – 2500 cm-1 Raman ranges with a 830 or 785 nm laser
excitation, respectively.

EAGLE supports both cooled and un-cooled BT-CCD detectors and
can furthermore be fitted to most scientific cameras commonly
used in Raman spectroscopy.

For more information, see www.ibsenphotonics.com

  

Raman NIR Spectrometer Grating
NIR Spectrometer grating for 785-1100 nm

As a newest addition to Ibsen's broad portfolio of gratings for
telecom, laser and spectroscopy applications, Ibsen has developed
a grating specifically for Raman spectroscopy – suitable for both
785 and 830 nm excitation laser wavelengths.

With almost 90% average throughput over the 785 – 1065 nm
wavelength range, and extending up to 1100 nm, the grating
enables unbeatably high throughput for a spectrometer built
around this grating.

This performance is achieved by combination of Ibsen’s advanced
grating design capabilities with proprietary Holostepper™
patterning, which provides high resolution, high efficiency, low
noise gratings at the cost level of traditional reflection gratings.
The 785-1100 nm Raman grating is stock available, while Raman
gratings for other excitation wavelengths can be provided on
custom basis.

Don’t hesitate to contact Ibsen for discussions on your grating
requirements.

For more information, see www.ibsenphotonics.com
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