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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 en oversigt over arrangementer i DOPS.

Leder
Velkommen til det fjerde nyhedsbrev for Dansk Optisk Selskab.
Nyhedsbrevet i denne udgave indeholder nyheder fra den optiske verden, et interview med DOPS’s første
formand Christian Bjørn Andersen, salget af Unisensor til Philips og etableringen af Laserlab.dk, som skal styrke
udviklingen af avancerede laserlyskilder i Danmark. Derudover har vi et nyt tiltag ”Studerende møder
virksomheder”, hvor virksomheder har mulighed for at møde studerende under relativt uformelle
omstændigheder. Første arrangement fandt sted 19. september på DTU, hvor Delta og 3shape præsenterede
sig for de studerende. Endelig har vi det endelige program klar til DOPS årsmøde, som finder sted 13.-14.
november 2014 på DTU Risø Campus. Vi glæder os til at se mange af jer til denne årlige begivenhed, hvor vi i år
kan præsentere en række interessante inviterede foredrag og ikke mindst Professor Emeritus Holger Bech
Nielsen som vil stå for et spændende og underholdende festforedrag. Husk at indsende jeres bidrag inden 10.
oktober og tilmelde jer via DOPS.dk før 1. november!
I denne udgave af DOPS nyhedsbrevet vil der for første gang være annoncer fra nogle af vores annoncører. Vi
vil gerne opfordre til at støtte dem, da de er en uvurderlig ressource indenfor optikken i Danmark.
God fornøjelse med denne udgave af DOPS nyhedsbrevet.

På bestyrelsens vegne,
Ole Bjarlin Jensen

DOPS Fødsel
Det var fredag i juli, solen skinnede og jeg benyttede
eftermiddagen til at køre sydpå, helt ned forbi Præstø
og Jungshoved, inden jeg kort før Østersøen nåede
landsbyen Bønsvig. Turen var selvsagt ikke foretaget
for sjovs skyld, men kun med det ene fortsæt at køre
ned og besøge hovedmanden bag stiftelsen af Dansk
Optisk Selskab og dets første formand, Christian
Bjørn Andersen. Og samtidig besøge Bjørns hustru,
Ulla, som på samme tid var selskabets sekretær og
foregangskvinde for al det administrative i den svære
opstartsperiode.

hukommelsen. Så efter vi havde tyllet et par kopper
kaffe i os, og havde indtaget hver en konveks linse
med blød creme, tændte jeg for mikrofonen, dog
med den tydelige restriktion, at skulle der ”ryge en
finke af panden” så skulle det slettes. Så derfor
bringes her kun mit stærkt censurerede udpluk af
interviewet, som selvfølgelig efterfølgende er
godkendt af Ulla og Bjørn.

Vel ankommet til Bønsvig parkerede jeg bilen mellem
Frede, familiens aldrende hund, der kun nødtvungent
ville rejse sig og Ulla’s salgsudstilling af antikviteter
og genbrugsting på fortovet. Gensynsglæden var
stor, og vi benyttede de første femogfyrre minutter til
– med slukket mikrofon – at rode op i erindringerne
og fortælle lidt om vor gøren og laden i den forløbne
periode samt gi’ en kort gennemgang af tidligere
bekendtskaber. Ulla havde været besværet af en del
sygdom, men var ovenpå igen. Og Bjørn var heller
ikke gået ram forbi; han havde haft en fem
blodpropper, der hæmmede ham fysisk i lettere grad,
mentalt var der dog ingen ændringer at spore - en
bemærkning vi alle morede os en kende over. Så
humoren var ligeledes intakt, hvilket også gjaldt
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Bjørn startede med at gennemgå sin industrielle
karriere, der havde ledt frem til hans ansættelse i det
hedengangne Optisk Laboratorium samt af hensyn til
eventuelt interesserede en lille opfølgning af Bjørn’s
færden efter DOPS-perioden. Bjørn (CBA) var
uddannet i Søværnet og havde som orlogskaptajn
besejlet mange havne og en del mindre både, blandt
andet en lystsejler i Rødvig Havn – til ejerens store
fortrydelse. Det var i CBA’s egenskab af IR-ekspert i
Søværnet jeg mødte ham første gang idet jeg havde
fået samme benævnelse under min ansættelse i
Flyvevåbnet. Noget egentlig samarbejde var der ikke
tale om, men vi kendte da hinanden efter den tid.
CBA’s næste encounter med optikken var qua hans
ansættelse hos Nea-Lindberg som projektleder for
udviklingen af et IR-styresystem til Søværnets skibe.
Her ansatte CBA i øvrigt Hans Ole Nielsen (DELTA),
der indtil for få år siden var landets største
IR-specialist – en ære, der nu må siges at være
overgået til det ærede DOPS-bestyrelsesmedlem Ole
Bjarlin Jensen.
På et senere tidspunkt fik CBA tilbudt jobbet som
leder af ATV-instituttet Optisk Laboratorium, der
residerede på DTU. Og det var i min egenskab af
bestyrelsesmedlem at jeg her mødte CBA – nu som
direktør - anden gang. En meget dynamisk person
med adskillige ideer, han bad bestyrelsen om lov til
at føre ud i verden. Når projektet var diskuteret af
bestyrelsen og en godkendelse blev givet, skete det
mere end en gang at CBA åbenbarede, at han
allerede havde effektueret planen. Jeg er sikker på at
et andet af bestyrelsesmedlemmerne, nemlig Torben
Skettrup
kan
nikke
genkendende
til
fremgangsmåden. Rettidig Omhu hedder det vist på
nudansk.

Han formåede at få bevillinger fra Teknologistyrelsen
til aflønning af undervisere inden for feltet. Ligeledes
formåede han at kanalisere disse midler direkte over
i DOPS’ kasse, således at foreningen havde en
ganske god kapital efter kort tid. En kapital, som nok
stadig giver foreningen et væsentligt råderum for nye
initiativer.
Senere
blev
de
to
ATV-institutter
”Optisk
Laboratorium” og ”Lysteknisk Laboratorium” lagt
sammen med en ny leder og CBA fik en lukrativ
stilling
hos
Motorola
med
lanceringen
af
mobiltelefoni. Husker selv stadig hvordan jeg med
slet skjult ironi bekendtgjorde at en sådan indretning
var en død sild. Hvem ved sine fulde fem ville dog
rende rundt med en telefon i tasken, endsige tale i
den på gaden? Efter nogle år hos Motorola fik CBA en
ny stilling hos Hans Dam i Sønderjylland med salg og
marketing af det mobile NMT-net, for efter en periode
at søge tilbage til Søværnet som stabsofficer i Balkan
fra 1996-98.
Vi slukkede nok en gang for mikrofonen henfaldt til
lidt småsnak om dagligdagen ved Jungshoved og
Bjørns opgaver i lokalsamfundet med arrangementer
for landsbyens trivsel og vandværket. Den tidligere
aktive deltagelse i politik er dog opgivet, men CBA’s
idegrundlag for DOPS har vist sig bæredygtigt for
ikke at sige, at det har været udslagsgivende for
foreningens fortsatte eksistens. Således takker jeg
Ulla og Christian Bjørn for deres gæstfrihed.
Skrevet af Steen Grüner Hanson

I den periode havde vi diskuteret dannelsen af Dansk
Optisk Selskab, hvilket CBA stærkt blev frarådet af
andre i bestyrelsen, da det enten ikke ville blive
levedygtigt som skitseret, eller eventuelt udvikle sig
til en ren akademisk forening. Og det var bestemt
ikke meningen med selskabet! Meningen var at vi
skulle etablere en treenighed bestående af Industri,
Leverandører og Akademia. Dette lå specielt CBA
meget på sinde, og har været selskabets grundpille
lige siden.
Der var indkaldt til en stiftende generalforsamling
1985 i et mødelokale på DTU, der kunne rumme
hundrede mennesker, men der kom nærved det
dobbelte. Og i den ånd blev DOPS stiftet med
Christian Bjørn Andersen som formand de næste fem
år.
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Nyheder
2014-09-17 Danskere slår vild lys-rekord
Danske forskere har slået verdensrekorden i at skubbe lys ud i det såkaldte infrarøde
bølgelængdeområde gennem en optisk fiber. Deres laserteknik kan bl.a. bruges til at
diagnosticere cancer og kontrollere fødevarers kvalitet.
Læs mere på videnskab.dk.
Den videnskabelige artikel kan du finde på nature.com
Click the image to read more

2014-09-09 Breakthrough in light sources for new quantum technology
One of the most promising technologies for future quantum circuits are photonic
circuits, i.e. circuits based on light (photons) instead of electrons (electronic circuits).
First, it is necessary to create a stream of single photons and control their direction.
Researchers have now succeeded in creating a steady stream of photons emitted one
at a time and in a particular direction.
Read more at sciencedaily.com
Click the image to read more

2014-09-04 Laser Pulse Turns Glass Into A Metal
For tiny fractions of a second, quartz glass can take on metallic properties, when it is
illuminated be a laser pulse. This has been shown by calculations at the Vienna
University of Technology. The effect could be used to build logical switches which are
much faster than today's microelectronics.
Read more at photonicsonline.com
Click the image to read more

2014-09-02 Nu er forskerne klar til at afgøre, om vi lever i et hologram
Er den tredimensionelle verden kun en illusion? Det vil nyt eksperiment søge at
besvare.
Læs mere på ing.dk
Click the image to read more

2014-09-02 Quantum imaging with undetected photons
Researchers used a quantum entanglement camera to image a cat etched on a piece of
silicon. Photons that interact with the silicon are not used to form the image directly.
The photons are entangled to other photons in a different wavelength, and these are
detected to form the image instead (article available at nature.com).
In other words, the image is obtained by detecting only photons that never interact with
the silicon. There are two images above (dark and light cat) because the camera relies
on destructive and constructive quantum interference, producing both a positive and
negative image.
Read the digested news story at spectrum.ieee.org
Click the image to read more
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2014-08-20 Accurate timing control through new detector option in FREEDOM
The new detector option enables short integration time down to 10 µsec as well as
accurate synchronization control for external triggering. These factors are especially
useful for applications like LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) with short
pulsed emission events.
Read more at ibsenphotonics.com
Click the image to read more

DOPS Junior pris
Dansk Optisk Selskab (DOPS) vil årligt uddele en juniorpris ved selskabets Årsmøde på DTU Risø Campus den
13.-14. november 2014. Kandidater til prisen er dimittender fra danske højere læreanstalter, og bedømmelsen
vil blive baseret på et skriftligt afgangsprojekt eller tilsvarende, det være sig et Master-, Eksamens-, Bacheloreller del A-projekt. Beløbet vil blive stillet til rådighed af et firma, som typisk er en leverandør eller en producent
med relation til optikken. For året 2014 vil prisen udgøre kr. 3000,-, der er sponsoreret af Hamamatsu
Photonics.
DOPS vil nedsætte en komite bestående af to personer udpeget af DOPS’ bestyrelse, hvilket kunne være
bestyrelsesmedlemmer eller andre DOPS medlemmer. En repræsentant for firmaet, der sponsorerer prisen det
pågældende år vil blive tilbudt at indtræde i denne gruppe, dersom firmaet ønsker dette.
Der vil blive udsendt en opfordring til specielt udpegede kontaktpersoner på:
AAU, DTU, SDU, KU, AUC, RUC, RISØ og eventuelt andre institutioner, der uddanner og deltager i uddannelsen af
kandidater med relation til optikken. Den pågældende kontaktperson vil stå for at viderebringe information om
juniorprisen på institutionen samt derefter have mulighed for at udvælge en kandidat med et afgangsprojekt,
der er relateret til ”optik.” Kontaktpersonen foranlediger, at der indsendes en begrundelse for indstillingen, der
skal udgøre max. én side samt en kopi af afgangsprojektet, der indsendes til DOPS’ formand inden den 10.
oktober. Indstillingerne videresendes til bedømmelseskommissionen. Skulle afgangsprojektet involvere flere
deltagere, deles beløbet ligeligt mellem disse.
Komiteen vil samles om evaluering af de indsendte bidrag og udvælge det, der bedst opfylder de følgende krav:
Projektet skal være relateret til optik
Kandidaten skal dimittere fra en dansk institution
Der skal ikke lægges stor vægt på det videnskabelige aspekt i projektet, idet det ofte afspejler
vejlederens rolle
Den faglige beskrivelse af problemstillingen skal vurderes højt
En ”medleven” og et fagligt engagement eventuelt med egne bidrag skal ligeledes vurderes højt
En god skriftlig fremstilling vil tælle positivt. Dette gælder både sproget samt lay-out’et.
Prisvinderen, forventes at give et kort indlæg på DOPS’ årsmøde om sit projekt og sine erfaringer under
projektarbejdet efter tildelingen.
Indstilling og dokumentation skal inden den 10. oktober 2014 fremsendes til:
Sidsel Rübner Petersen
Danmarks Tekniske Universitet
Ørsteds Plads
Bygning 344, rum 010
2800 Kgs. Lynbgy
Mrk. "DOPS-Junior 2014"
Telefon 45 25 51 41
E-mail: srpe@fotonik.dtu.dk
Med venlig hilsen,
Sidsel Rübner Petersen
DOPS Formand
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DOPS prisen
DOPS-prisen er Dansk Optisk Selskabs hæderspris til en yngre forsker, udviklingsingeniør eller anden person,
som har ydet en ekstraordinær indsats inden for det optiske område. DOPS prisen består af et diplom og en
check på kr. 6000,-, der overrækkes ved en højtidelighed på DOPS' årsmøde d. 14. november 2014.
Hensigten med DOPS-prisen er at give en anerkendelse til en person, der gennem de senere år har udmærket
sig ved et resultat af ganske særlig kvalitet og betydning for optikken i Danmark, og bestyrelsen vil gerne
opfordre til, at hver institution eller virksomhed indstiller (eller genindstiller) mindst en kandidat hvert år.
Det er en betingelse, at kandidaten højst fylder 35 år i uddelingsåret, og at kandidaten stadig er aktiv inden for
dansk optik.
Prisen er foruden en anerkendelse af hidtidige resultater samt en opmuntring til det videre arbejde inden for
dansk optik. Man kan indstille en person til prisen ved at sende en anbefaling fra mindst to medlemmer af
DOPS. Med anbefalingen skal følge: Begrundelse for indstilling til DOPS prisen, beskrivelse af aktuelle
arbejdsområder, kort beskrivelse af kandidatens uddannelsesmæssige baggrund og karriereforløb incl. C.V.,
liste over vigtigste publikationer/patenter (maksimalt 10), eventuelt vedlagt udvalgte reprints. Indstilling og
dokumentation skal inden den 10. oktober 2014 fremsendes til:
Sidsel Rübner Petersen
Danmarks Tekniske Universitet
Ørsteds Plads
Bygning 344, rum 010
2800 Kgs. Lynbgy
Mrk. "DOPS-pris 2014"
Telefon 45 25 51 41
E-mail: srpe@fotonik.dtu.dk
Et kvalificeret bedømmelsesudvalg, som er nedsat af bestyrelsen, tildeler suverænt prisen.
Med venlig hilsen,
Sidsel Rübner Petersen
DOPS Formand
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Laserlab DK: 2013–2018
Laserlab.DK er en tværfaglig national forskningsinfrastruktur, der skal styrke udviklingen af avancerede
laserlyskilder med henblik på anvendelser inden for både industri og forskning. Laserlab.DK udspringer af den
nationale roadmap for forskningsinfrastruktur fra 2011 og med udgangspunkt i et samarbejde mellem DTU og
Aarhus Universitet modtog Laserlab.DK i 2013 20.3 Mkr fra det nationale udvalg for forsknings-infrastruktur
(NUFI).
Laserlab.DK beskriver to hovedaktiviteter, dels en national brugerorganisation der knytter eksisterende
forsknings- og udviklingslaboratorier sammen på tværs af institutioner, og dels en række konkrete investeringer
i avanceret state-of-the-art-laserteknologi, primært rettet mod pulserede lyskilder.

1. Brugerorganisationen
Der etableres et samarbejde mellem danske forskningsmiljøer med henblik på at gøre udnyttelsen af
avanceret laserteknologi tilgængelig på tværs af universiteterne og i samarbejde med industrien.
Laserlab DK vil organisere og finansiere 8 nationale komitéer med hver deres speciale. Komiteerne vil
medvirke til at synliggøre nye og eksisterende laserfaciliteter og skabe de praktiske og formelle rammer
for, at disse faciliteter kan anvendes af eksterne brugere. Hver komité ledes af en formand og sammen
med centerlederen for Laserlab DK udgør disse repræsentantskabet for Laserlab DK. Komitéerne
sekretariatsbetjenes fra Aarhus Universitet og detaljerne kan findes på Laserlab.DK’s hjemmeside.
Desuden er Laserlab.DK blevet medlem af LaserlabEurope med henblik på at skabe en større
tilstedeværelse i Europæisk laserforskning og ikke mindst i Europæiske funding initiativer.
2. Laserfaciliteterne
Der investeres i etableringen af to nye infrastrukturlaboratorier på henholdsvis Aarhus Universitet og
Danmarks Tekniske Universitet. Som beskrevet i roadmap’en er hovedtemaet Pulserede (mode-låste)
lasere og de beskrevne lasersystemer vil sammen med eksisterende laserfaciliteter udgøre den kerne
af udstyr, der gøres tilgængeligt via komitéerne. Med de nye laserfaciliteter ønsker vi at flytte
grænserne for pulslængde, pulsenergi, bølgelængde, båndbredde, præcision og rumlig opløsning. I takt
med at de nye systemer etableres vil udviklingen kunne følges på Laserlab.DK .
På vegne af LASERLAB DK
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Firma arrangement
80 studerende med interesse for optik og fotonik var mødt op fredag den 19. september, da DOPS, i samarbejde
med 3Shape og Delta, afholdt frokostforedrag på DTU i Lyngby. Formålet var at give de studerende et indblik i
hvordan danske ingeniørvirksomheder arbejder inden for optik og fotonik og vise dem nogle af de mange
spændende muligheder inden for feltet.
Mike van der Poel var mødt op fra 3Shape og fortalte med udgangspunkt i en medbragt demonstrationsmodel
om hvordan det optiske system var bygget op og om udviklingsarbejdet bag ved deres 3D skanne enhed. Fra
Delta var Poul Svensgaard mødt op og fortalte med udgangspunkt i state-of-the-art applikationer om deres
optiske filtrer og hvordan de arbejder med at optimere og videreudvikle deres teknologi.
Der var stor interesse for begge virksomheder fra de studerende og Dansk Optisk Selskab er stolte over at have
været vært for en udbytterig frokost med fokus på anvendt teknologi inden for optik og fotonik.

Unisensor solgt til Philips
Royal Philips announced that it has signed an agreement to acquire Unisensor, an innovator in the field of
optical analysis of fluids for diagnostic applications in health care, as well as other industries. The Unisensor
technology and team will strengthen Philips’ innovation capabilities in the field of patient sample analysis such
as blood testing for applications in oncology therapy monitoring. These innovations aim to enhance patient
triage and treatment at the point-of-care (i.e. near the patient), thereby helping to improve patient care at a
lower cost.
Upon closing of the transaction, which is expected in the third quarter of 2014 and subject to certain closing
conditions, Unisensor, headquartered in Allerød, Denmark, will become part of Philips’ Healthcare Incubator
within Philips Innovation, Group & Services. Financial terms of the acquisition were not disclosed.

Unisensor was founded in 1997 and is a privately held company with approximately 35 employees. Unisensor’s
current product line includes oCelloScope, an analytical instrument that is, amongst other applications, used
within cancer cell studies on a research application basis. The company has partnerships with leading
companies in animal health and water analysis, which Philips intends to continue.
Read the press release here.
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PhD Sommerskole
Entreprenørskab i Teknisk Videnskab 2014
Lørdag d. 16. august blev der afholdt finale i PhD sommerskolen ”Entreprenørskab i Teknisk Videnskab”
arrangeret af DTU Fotonik og DTU Energy Conversion. Syv hold bestående af 3-4 PhD studerende kæmpede alle
for at vinde dette års sommerskole ved at præsentere den bedste forretningsidé for et dommerpanel, blandt
andet bestående af DOPS’s formand, Sidsel Rübner Petersen.
Det vindende hold blev ”Louminide”, som vil gøre produktionen af smartphones billigere med et nyt materiale til
touchscreens.
DOPS har de seneste to år sponsoreret et pengebeløb til det vindende hold, og igen i år kunne DOPS glæde
vinderne med en præmie på DKK 2.000. På billedet herunder ses de fire vindere fra Louminide (alle holdende
diplomer), og dommerpanelet ses i baggrunden.
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Møder og konferencer
Det internationale år for lys – Et lysår med DOPS og
UNESCO [2015-01-01]
Everywhere!

Lys er 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.
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.

Understanding Injection Molding of Thermoplastics [2014-10-29 til
2014-10-30]

DGI-Byen, Copenhagen

The key to optimum plastic part design.
A two-days BIMS Training Seminar conducted by professor Vito LEO, the BIMS-SEMINARS
sprl. Read more...
October 29th and 30rd, 2014 at DGI-Byen, Copenhagen.
Sign up
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