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   Velkommen til hvidbogen:

Optik i Danmark

Som redaktør af DOPS-NYT  vil jeg byde velkommen til Optik
i Danmark.Vi har i DOPS-NYT regi i januar måned 1996
indsamlet data fra forskningsinstitutioner, højere
uddannelsesinstitutioner samt private virksomheder, som
beskæftiger sig med optik i Danmark. Resultatet af denne
undersøgelse samt en samlet oversigt over den optikundervisning,

der udbydes på danske universiteter og teknika, er samlet i Optik
i Danmark.

Hensigten med Optik i Danmark er at give en samlet fremstilling
af det videnberedsskab, der er inden for optisk fysik, optisk
måleteknik og materialeteknologi på danske forsknings-
institutioner og virksomheder. Det fremgår af undersøgelsen, at
Danmark har signifikante forskningsaktiviteter, inden for
laserteknologi, medicinsk optik, optiske materialer, optisk
materialebearbejdning, diffraktiv optik, fiberoptik samt
telekommunikation. Optik i Danmark viser endvidere, at der i de
seneste år er kommet flere store tiltag i dansk erhvervsliv inden
for medicinsk optik samt inden for optisk kommunikation.

Hvis der er nye forskningsgrupper eller virksomheder, som er
interesseret i at komme med i Optik i Danmark, så skal man rette
henvendelse til Paul Michael Petersen, Forskningscententer
Risø på e-mail paul.michael.petersen@risoe.dk eller fax
46754064. For at komme med skal vi have følgende oplysninger:
(1) Navn på kontaktperson. (2) Institutnavn eller firmanavn. (3)
Adresse. (4) Antal ansatte i 1990, 1992, 1994, 1996. (5)
Beskrivelse på maks. 600 ord af væsentligste optikaktiviteter.
(6) Kort beskrivelse af salgsprodukter. (7) Årstallet hvor gruppens
aktiviteter startede. (8) Antal optikpatenter eller patent-
ansøgninger i de sidste 10 år (9) Antal ph.d. projekter de sidste
10 år.

Det er mit håb, at Optik i Danmark kan
stimulere nye initiativer og samtidig være
med til at holde sammen på det optiske
miljø i Danmark.

Paul Michael Petersen

ansvarshavende redaktør, DOPS-NYT
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Adresse: Institut for Fysik. Pontoppidanstræde 103. 9220
Aalborg Øst

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 1     1992: 1     1994: 1     1996: 1

Område: Undervisning og forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

I laserlaboratoriet udvikles og konstrueres der forskellige typer
lasere i forbindelse med studenterprojekter; specielt
afgangsprojekter.

Der er således gennem årene fremstillet en CO
2
-laser til

lettere materialbearbejning og en ditto med lysforstærker er
under konstruktion. Den sidstnævnte er lineært polariseret og
skal senere frekvensstabiliseres aktivt med piezokrystaller.

Ligeledes er der fremstillet en superstrålende N
2
-laser, hvis

ultraviolette lys bruges til at pumpe en egenfremstillet
farvestoflaser, der drives med Rhodamin 6G eller Coumarin 500
for opnåelse af henholdsvis rødt-orange eller grønt -blåt lys.

Det sidste skud på stammen er en kobberhalegonidlaser,
der udsender 10 ns pulser af gult og grønt lys. Også denne type
er meget villig og kan lase uden spejle; dog øges styrken ved
anvendelse af spejle.

Denne samling af hjemmelavede lasere giver et solidt
grundlag for nye konstruktioner såvel som demonstrationer i
forbindelse med forelæsninger i laserfysik på civilingeniørlinien
i optik.

Den forskningsprægede del af arbejdet består af modi-
fikationer af Ray Tracing Software til anvendelse i forbindelse
med udvælgelse af interokulære linser og briller til patienter
med grå stær. Arbejdet foregår i samarbejde med øjenlæger på
Sygehus Syd i Aalborg.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1985

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Aalborg Universitet Laserlaboratoriet
Kontaktperson: Carl Erik Sølberg

Kontaktperson: Kjeld Pedersen

Adresse: Pontoppidanstræde 103, 9220 Alborg Øst

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 7       1992: 7       1994: 8      1996: 7

Område: Forskning og undervisning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Både undervisnings- og forskningsmæssigt knytter hovedparten
af aktiviteterne ved Institut for Fysik sig til emner med stærke
relationer til optik. På den undervisningsmæssige side dækker
aktiviteterne i forbindelse med de studerendes kurser og projekter
store områder inden for optik, ulineær optik, integreret optik,
kvanteoptik m.m. (se den særskilte beskrivelse af optik-
uddannelser ved AAU). Forskningsindsatsen er overvejende
afgrænset til studier af vekselvirkninger mellem lys og og stof,
specielt overflader og andre lavdimensionale (mesoskopiske)
systemer. Fra en grundlæggende synsvinkel giver disse systemer
interessante muligheder for at studere kvantemekaniske effekter
forårsaget af materialernes små dimensioner. Samtidig er der en
stærk tilknytning til andre fagområder såsom faststoffysik,
overfladefysik og materialeteknologi, hvor optiske målemetoder
finder stadigt stigende anvendelse.

Der udføres teoretiske undersøgelser af lokale feltforhold i f.eks.
kvantebrønde, kvanteprikker og små ringe i nanometerstørrelse
med henblik på at beregne deres lineære og ulineære optiske
egenskaber. Endvidere studeres de teoretiske muligheder for

rumlig superlokalisering af fotoner og i tilknytning hertil ulineær
nærfeltsdynamik og overflade fasekonjugation af lys fra kilder
med mesoskopisk udstrækning.

Overflader af materialer med bulk centrosymmetri studeres
eksperimentelt ved hjælp af optisk anden-harmonisk generation.
Især undersøges halvleder og halvleder/metal systemer under
velkontrollerede ultra vakuum betingelser. Ved hjælp af
spektroskopiske  målinger studeres f.eks. lokaliserede elek-
troniske tilstande knyttet til overfladerekonstruktioner eller
kvantebrøndseffekter i tynde metalfilm.

Endelig studeres optiske felter ved overflader med
nanometeropløsning ved hjælp af nærfeltsmikroskopi. Især
undersøges fasekonjugation af lys spredt af subbølgelængde
partikler placeret nær et fasekonjugerende spejl,  betingelserne
for effektiv fasekonjugation samt de dynamiske karakteristika
for processen. Den seneste udvikling sigter mod at opnå meget
stor følsomhed for lokale feltforhold ved overflader ved at
kombinere nærfeltsmikroskopets store opløsning langs over-
fladen med anden-harmonisk generations opløsningsevne
vinkelret på overfladen.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1984

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 19

Aalborg Universit, Institut for Fysik

   Velkommen til hvidbogen:

Optikaktiviteter i Danmark
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Aarhus Universitet

Kontaktperson: Olav Balle-Petersen

Adresse: Valseholmen 11-13, 2650 Hvidovre

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 2 1992: 2 1994: 2
1996: 2

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Introducerede i 1994 en CO
2
-laser med lys fremført af en optisk

fiber til kirurgisk anvendelse. Introducerede i 1996 kirurgisk
laserserie baseret på halvlederelasere.

Beskrivelse af salgsprodukter: Medicinsk laserudstyr til
biostimulation og kirurgi.

Årstal for gruppens start: -

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Kontaktperson: Søren Keiding

Adresse: Langelandsgade 140, DK-8000 Århus C, (45) tlf.: 89
42 33 33, fax: (45) 86 19 61 99.

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 0     1994: 1     1996: 4

Område: Forskning og undervisning.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Gruppen arbejder med tidsopløst laserspektroskopi inden for

både fysik og kemi. Der arbejdes dels med udviklingen af
femtosekund-lyskilder dækkende området fra sub-mm til UV
bølgelængder og dels med anvendelsen af disse lyskilder til
studier af hurtige kemiske og fysiske processer.

Beskrivelse af salgsprodukter: Forskning og undervisning

Årstal for gruppens start: 1994

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 3

Kontaktperson: Paul Erik Fabricius

Adresse: Peter Bangsvej 15, 7600 Struer

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0 1992: 2 1994: 8
1996: 6

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

De optiske aktiviteter i Bang & Olufsen Technology A/S er
primært rettet mod det medicinske område, hvor non-invasiv
optisk diagnostik og terapi får større og større betydning.
Strategisk søges den opbyggede know-how og hardware
konverteret til andre områder, hvor den med fordel vil kunne
anvendes.

På det diagnostiske område arbejdes der med non-invasiv
måling af analytter i spredende medier som f.eks. væv. Som

værktøjer til teoretisk beskrivelse af lysudbredelsen anvendes
Monte Carlo simulering og diffusionsteori. Der rådes over
måleopstillinger til basal optisk karakterisering af absorption og
spredning i materialer.

Der anvendes dels konventionelle spektrofotometriske metoder,
dels LED-baserede prober med detektion i multiple afstande.

Der arbejdes endvidere med høj elektronisk integration (tykfilm,
bondede LEDer og detektorer samt ASICs), avanceret
signalbehandling  (AGC,  modulation af lyskilder, DSP
teknologi) og avanceret databehandling.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1990

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 3

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 3

Bang & Olufsen Technology A/S

Asah Medico A/S
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BBT Benny Larsen Aps

Kontaktperson: Benny Larsen

Adresse: Kongevejen 67, 2840 Holte

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: -      1992: -     1994: -     1996: 3

Område: Service og salg

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

BBT- Benny Larsen Aps er specialiseret inden for salg af optik,

fiberoptik og elektrooptik samt optisk- og fiberoptisk  måleudstyr.
Gennem vores vifte af internationale levrandører kan vi dække
ethvert behov inden for forskning, udvikling og produktion.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1995

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Kontaktperson: Bent Tjelum

Adresse: Dronning Olgasvej 6, 2000 Frederiksberg

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 7     1992: 8     1994: 7     1996: 6

Område: Service og salg

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

BBT INSTRUMENTER APS blev startet i 1979 med baggrund
i udstyr for nuclear forskning samt fysikudstyr til såvel forskning
som undervisning.

I 1980 gik vi ind i laserbranchen med en række førende
leverandører af lasere, forsknings- og analyseudstyr baseret på
laserteknik, supplerende udstyr inden for optik- optoelektronik
samt optomekanik.

Vort mål er at blive markedsledende inden for de forret-
ningselementer, vi har valgt at beskæftige os med, og dette har
ført til oprettelsen af BBT Sören Jansson AB i 1994 til at
varetage firmaets interesser i Sverige, samt i 1995, starten af
BBT Benny Larsen ApS for specialisering indenfor optik,
optiske komponenter, elektrooptik og -mekanik samt fiberoptiske
komponenter og testudstyr herfor.

Beskrivelse af salgsprodukter: Lasere, laserbaseret udstyr,
spektroskopi udstyr, nuclear instrumentering og signalbe-
handling.

Årstal for gruppens start: 1979

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

BBT Instrumenter ApS
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denne aftastning dannes et “closed loop” der giver signal til
Argon-ion laseren vedr. fokusafstand m.m. Den færdigbrændte
master vakumfordampes med sølv, og der foretages galavanisk
afstøbning i nikkel.

Mikkelmasteren monteres i en sprøtestøbemaskine, hvorved
replikationen kan foretages i polycarbonat.

Beskrivelse af salgsprodukter: Compact discs til audio og
datamarkedet (CD-ROM).

Årstal for gruppens start: 1987

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Kontaktperson: Jan Bjerregaard

Adresse: 4990 Sakskøbig

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 2     1994: 4     1996: 5

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Til fremstilling af compact discs produceres en master, der
indeholder den information, som ønskes duplikeret. Dette gøres
ved at brænde med en moduleret argon-ion laser i et fotoresist
lag, spundet på en roterende glasskive. Samtidig med brænding
foretages en aftastning af information med en HeNe-laser. Med

DanDisc Production A/S

Kontaktperson: Jens P. Kragh

Adresse: TV-TEK Udv., TV-Byen indg. 25, 2860 Søborg

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: -      1992: -     1994: 3     1996: 3

Område: Undervisning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

1. Måling af optiske data for broadcast zoomer. (SIRA TV Lens
Testing System)

2. Service på broadcast zoomoptik.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1970

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Danmarks Radio

Kontaktperson: Kasper M. Paasch

Adresse: E14-S11, 6430 Nordborg

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 1     1992: 2     1994: 2     1996: 1

Område: Salg, service og producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Danfoss' aktiviteter inden for optik falder primært inden for
områderne sensorteknologi, mikrosystemer og billedbehandling
(vision). Danfoss udvikler og producerer vision-systemer til
bl.a. industriel procesovervågning og monitering. Danfoss har
fokus på sensorteknologi og mikrosystemer og følger udviklingen
inden for disse, bl.a. ved hjælp af samarbejdsprojekter med
danske og udenlandske videncentre, deltagelse i konferencer
etc.. For sensorteknologiens vedkommende er hovedinteresserne
rettet mod den moderne optiks anvendelse i low cost industrielle
sensorer samt integrerede optiske og mikromekaniske systemer
til f.eks. kemiske analysesystemer. Af  udviklingsaktiviteter kan
nævnes en optisk enkoder, optisk niveau(afstands)måler,
holografisk interferometri til vibrations- og deformationsmåling
samt en optisk/mikromekanisk tryksensor til meget høje
temperaturer (500°C) i et aggressivt miljø. Sidstnævnte sensor
er baseret på en mikromekanisk Fabry-Perot struktur.

Beskrivelse af salgsprodukter:

QueCheck®-systemet er et vision system udviklet til proces-
kontrol i produktion, måling af  granulatstørrelser, geometrisk
kontrol af emner etc. Systemet er baseret på  CCD-teknologi og
brugervenligt menubaseret software, der kører på hardware
udviklet og produceret af Danfoss. Derudover  produceres, til
anvendelser i store styktal, den applikationsspecifikke Vision-
SensorTM, der er et vision system med integreret CCD-kamera.
Et eksempel på en sådan anvendelse er vision sensoren til
generel kornstørrelsesanalyse (PSDA). VisionSensorTM er et
kompakt system med integreret kamera.

EVITA® er et system til måling af næringssalte i spildevand.
Systemet vil være i handelen i løbet af 1996. Dette system er et
lukket system baseret på en kontinuerlig vådkemisk analyse
med kolorimetrisk detektion (absorptionsmåling). Sensoren
indeholder de relevante proceskemikaler, pumper, filtre,
elektronik og optisk detektor og er således konstrueret, at den
som en enhed kan sænkes ned i spildevandet. Systemet  er
beregnet til proceskontrol og kan f.eks. anvendes til at styre et
rensningsanlæg.

Årstal for gruppens start: 1985

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 3

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Danfoss A/S
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Danmarks Tekniske Universitet,

Center for Bredbånds Telekommunikation (CBT)

sionsskiftede single mode fibre. Optiske netværk og switching.
Modellering af sjældne jordart doterede optiske fibre og
integrerede optiske strukturer.

I 1988 blev gruppen omdannet til et ingeniørvidenskabeligt
center.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1973

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 3

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 40

Kontaktperson: Palle Jeppesen

Adresse: Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: -      1992: 40     1994: 40     1996: 40

Område: Forskning og undervisning.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Optisk bølgelængdekonvertering i halvlederlasere, transmis-
sionsforsøg med 10 GBit/s optisk transmission i single mode
fibre. Optisk fasekonjugation i halvlederlasere og i disper-

Kontaktperson: Preben Buchhave, telf.: (45) 45 88 16 11,
fax.:(45) 45 93 16 69,   e-mail pbu@mips.fys.dtu.dk

Adresse: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Fysik,
Bygn. 309, 2800 Lyngby.

Antal (fast)ansatte der arbejder med optik:

1990: 8      1992: 8      1994: 8      1996: 8

Område: Forskning og undervisning.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Optikgruppen ved DTU er en faglig guppering inden for Institut
for Fysik med ansvar for uddannelse, forskning og informa-
tionsformidling vedrørende optik og fotonik. Gruppen er
ansvarlig for 9 kurser i optik fra indledende OPTIK til kurser i
avancerede emner som Fourier optik, ulineær optik, kvanteoptik
og optiske målemetoder (se hvidbogen om optikuddannelser i
Danmark). Medarbejderne har udgivet lærebøger og kursusnoter
i optik samt udviklet avancerede øvelser i moderne optik. For
tiden er gruppen med i opbygningen af en national ph.d.
optikskole, bl.a. financieret af Forskerakademiet.

Det samlede studentergennemløb har i femårsperioden 1990-95
været i gennemsnit 453 studerende pr. år. I perioden 1990-95
har Optikgruppen gennemført 52 civ. ing. kandidatprojekter, 20
ph.d. projekter samt 5 ph.d. projekter, som i øjeblikket er igang.

Gruppens forskning omfatter nye metoder i optisk diagnose af
strømninger og partikler, f.eks.  måling af turbulente strømninger
med particle image velocimetry (PIV) samt optisk analyse af
sub-mikron partikler. Desuden arbejdes der med pulsholografi
og optisk processering af data, som f.eks. optisk real-time

korrelation og tidsmidlet vibrationsanalyse.

Inden for den ulineære optik arbejder gruppen med fotorefraktive
materialers fysik og anvendelser af fotorefraktive krystaller i
f.eks. interconnects og holografisk lagring af data. Herunder
undersøges instabiliteter og spontane, dynamiske og kaotiske
mønstre dannet på grund af de stærke ulineariteter.

Desuden arbejdes der med fremstilling af kohærent lys dannet
ved ulineære processer i optiske materialer med naturlige eller
kunstigt fremstillede mikrostrukturer. Her tænkes specielt på
kompakte diodepumpede lasere og optisk bølgeblanding til
fremstilling af lys ved nye frekvenser opnået ved ulineær
blanding af laserstråler som f.eks. ved optisk parametrisk
oscillation.

. Gruppen samarbejder med universiteter og institutter i Danmark
og i udlandet, bl. a. ved deltagelse i STVF Rammeprogrammet
“New Light Sources, Intergated Optics and Ultrafast Switching”
og Rammeprogrammet “Strømningsmekanik - Numerisk og
Eksperimentelt”. Desuden har gruppen tradition for samarbejde
med industrien, bl.a. gennem eksamensprojekter og erhvervs-
forskerprojekter.

Flere af forskningsresultaterne har kommerciel interesse og
fællesforskningsprojekter er i gang med industrielle partnere
med henblik på kommerciel udnyttelse.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1988

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 25

Danmarks Tekniske Universitet,

Optikgruppen, Institut for Fysik
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EUREKA-projekterne EU-643 INDAL (laser sikkerhed) (dansk
koordinator), EU-1164 MILMATE (udvikling af mærknings-
forstærkere til maskebaseret lasermærkning (TEA-CO

2
-lasere

og Excimer-lasere) (projektleder), samt netop indtrådt i EU-
CHOCLAB (metoder til karakterisering af laserstråler og optik)
(dansk koordinator).

EU CRAFT-projekter “Productivity Improvement in Industrial
Laser Cutting” (projektleder).

MUP2 rammeprogrammet “Avanceret laserbearbejdning af
rustfrit stål og legerede metaller (projektleder).

Konsulent på Centerkontrakten “Laserbearbejdning i
sværindustrien”..

På undervisningssiden udover undervisning af civilingeniør-
studerende og ph.d.-studerende afholdes kurser for ingeniører
såvel som maskinoperatører. Endvidere i ca. 8 år involveret i
ERASMUS-samarbejde blandt institutter, der arbejder med
laserteknologi i Europa om udveksling af studerende (primært
med tyske og engelske universiteter). Derudover uformelt
samarbejde med en lang række universiteter og efteruddan-
nelsesprogram (summerschool for ph.d.-studerende) (tidl. under
COMETT): Eurolaser Academy.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1977

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 4

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 13

Kontaktperson: Flemming Olsen

Adresse: Afdelingen for Termiske Processer, Procesteknisk
Institut (PI), Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 425,
2800 Lyngby

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 9     1992: 10     1994: 14     1996: 15

Område: Forskning, undervisning, service

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Forskning, udvikling og undervisning i industriel anvendelse af
lasere til materialebearbejdning.

Hovedindsatsområder er processerne: Laserskæring, laser-
svejsning, laserboring. Der arbejdes inder for processer som
maskebaseret  mærkning og vektorgravering med lasere. Arbejdet
omfatter forskning og industriel udvikling samt rådgivning
inden for fundamental procesudvikling, procesmonitorering og
-kontrol, udvikling af optiksystemer og dedikerede produk-
tionssystemer, rådgivning ved indkøb og idriftsættelse af
laserbaserede produktionssystemer, udvikling af hjælpemidler
til kvalitetskontrol, udvikling af produktionsstrategier og
statistiske metoder til produktionsoptimering, sikkerhed ved
laserbearbejdning.

Projekter gennemføres dels i forbindelse med instituttets generelle
forskeruddannelse, men tillige i stort omfang i samarbejde med
danske og udenlandske forskningsinstitutioner og industri. P.t.
er lasergruppen involveret i følgende større projekter:

Kontaktperson: Jes Henningsen

Adresse: Bygning 307, Anker Engelundsvej 1, 2800 Lyngby

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 3     1992: 3     1994: 3     1996: 3

Område: Undervisning, service, salg og producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Optikgruppen ved DFM arbejder inden for de tre metrologiske
felter længde, radiometri og kemi. Vi arbejder mellem 0,32 mm
og 11 mm med en række forkellige lasere og ulineære teknikker
og søger at udnytte dem bredt, bl.a. til undersøgelser af nye
materialers optisk ulineære egenskaber. Aktiviteterne inden for
længde fokuserer dels på laserens spektrale egenskaber og
stabilisering af frekvensen til atomare og molekylære referencer,
idet meteren realiseres ud fra bølgelængden af en
frekvensstabiliseret laser, dels til forskellige former for
interferometri til praktiske længdemålinger.

Inden for radiometri får man den ultimative nøjagtighed i
måling af optisk effekt ved at ækvivalere denne med en joule
varme i et kryogent kalorimeter, hvor varmeudveksling med

Danmarks Tekniske Universitet,

Processteknisk Institut (PI)

Dansk Institut for Fundamental Metrologi
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Kontaktperson: Torben Jacobsen

Adresse: Tonsbakken 16-18, 2740 Skovlunde

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: -      1992: -     1994: -     1996: -

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Dantec Measurement Technology A/S is the world’s leading
specialist in the development and manufacture of advanced
instruments and systems for the measurement of flow, velocity
and particle size. Our innovative measurement systems are
based on expert knowledge of opto-electronics, optical fibres,
laser diodes, electronic signal processing and high-precision
mechanical engineering.

Universities, research institutions and industrial companies all
over the world use Dantec equipment in a wide range of
applications in fields such as fluid mechanics, mechanical and
civil engineering, thermodynamics, continuous production
processes and environmental protection. Depending on the

application, the benefits include improvements in process
efficiency, combustion and aerodynamic design, as well as
reductions in noise and vibration.

Flow  measurement

Dantec´s systems for particle-image velocimetry, laser-Doppler
anemometry and hot-wire anemometry provide accurate
measurement of flow patterns in air, gases and liquids. They are
widely used in both scientific research and industrial applications
such as the design of road vehicles, ships, aircraft, process
machinery and buildings. Flow optimisation achieved with the
help of Dantec’s systems reduces energy consumption, vibration
and noise, and improves indoor climate.

Particle  sizing

Dantec-Invent’s particle-sizing instrumentation is dedicated to
the investigation of the size, velocity and concentration of
droplets, bubbles in liquids and solid particles (spherical and
non-spherical) in gaseous or liquid flows. In the design and
manufacture of products such as spray nozzles, combustion
chambers and fuel injectors, Dantec’s equipment is used to

Dantec Measurement Technology A/S (Dantec MT)

omgivelserne er minimeret. Vi arbejder med effektmålinger i
det synlige og det infrarøde område, og ved frekvensfordobling
er vi på vej ind i UV-området.

Aktiviteterne inden for kemisk metrologi er koncentreret om
infrarød spektroskopi. Vi benytter molekylers vibrationelle
overtonespektre som bølgelængdestandarder i de nær infrarøde
kommunikationsbånd, og de samme spektre benyttes til kvanti-

tativ bestemmelse af mængden af de pågældende molekyler i
stofblandinger.

Beskrivelse af salgsprodukter: Akkrediteret kalibrering
indenfor længde og radiometri.

Årstal for gruppens start: 1986

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 2

Dansk Teknologisk  Institut, Center for Datasystemer

Kontaktperson: Finn Johannessen

Adresse: 2630 Taastrup

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 2     1992: 2     1994: 2     1996: 2

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Udviklingsopgaver inden for automatisk optisk kvalitetskontrol,
optoelektronik og belysningsoptik.

Eksempler: Visionsystemer til kontrol af blisterpakker, til kontrol
af linned, til brevsortering. Sensor til blodmåling. Optoelektronisk
måleudstyr til bøjnings- og torsionsmåling i større mekaniske
konstruktioner. Belysningsoptik til reprokamera.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1983

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0
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optimise flow characteristics and particle-size distribution,
resulting in increased efficiency and lower energy consumption.
Other applications include atmospheric and pollution studies
and powder technology.

Process instrumentation

Dantec´s non-intrusive measurement equipment provides
valuable information (e.g. speed and length) in connection with
continuous production processes for paper, plastics, fibres,
textiles and other products. The benefits are improved product
quality and lower operating costs. Other Dantec products are
electronic tachometers for maritime applications and systems
for studying vibrational movements.

Positioning systems

Years of intensive research and development have won Dantec
a position as one of the leading suppliers of custom-made
traversing robots for the full-size and model wind-tunnels used
by the motor and aerospace industries. The hallmark of Dantec’s
traversing systems is highly accurate, stable positioning - a vital
requirement for reliable test results.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Particle Image Velocimetry  (PIV)

Particle Image Velocimetry is a technique for flow visualization
and measurement of velocity vector fields. This is a family of
optics, electronics, video cameras and software combining into
a complete, dedicated, high-performance PIV system capable of
providing virtually real-time, high-resolution images of flow
situations.

Laser Doppler Anemometry (LDA)

By introducing fibre optic technology, Dantec made LDA more
flexible. This opened the way for velocity measurements in
hazardous environments and difficult locations. Dantec´s first
fibre optics based LDA system was FOLDA. In the new FlowLite
system, laser and optics are integrated in one easy-to-use LDA
system for industrial use.

Phase Doppler Anemometry (PDA)

Dantec has extended the LDA principle with a patented phase
detection technique to measure, non-intrusively, the size, velocity
and concentration of spherical particles, droplets and bubbles in
liquid and gaseous flows.

Årstal for gruppens start: 1948

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -

Kontaktperson: Finn Mølgaard Poulsen

Adresse: Hjortekærsvej 99, 2800 Lyngby

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 17     1992: 17     1994: 17     1996: 17

Område: Forskning, undervisning, produktion,
service og salg

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

DELTA Lys & Optik er en division i ATV-instituttet DELTA
Dansk Elektronik, Lys & Akustik. Som teknologisk serviceinstitut
er optikaktiviteterne mangfoldige.

Hovedaktiviteterne er:

• Optisk tyndfilm:

· Forskning af og udvikling af nye filtre og coatingtyper

· Materialeteknologi

· Fremstilling af tyndfilmskomponenter:

· Dichroiske spejle og beamsplittere

· Fluorescensfiltre: kantfiltre og båndfiltre

· Laserspejle og beamsplittere

· Polarisationsbeamsplittere

• Optisk metrologi:

· Transmissionsmåling

· Interferometri

· Luxmeterkontrol

· Lysstrømsmålinger

· Spektral radiansmålinger

· Farvemåling

• Apparatdesign og udvikling:

· Optisk design og mekanik

· Prototype- og  småseriefremstilling

· Speciale: apparater til detektion af fluorescens

• Konsulentbistand

• Undervisning

Beskrivelse af salgsprodukter: Optiske filtre og coatings.
Katalog over en række standardfiltre kan rekvireres.
Vejmåleudstyr: Måling af vejstribereflektans.

Årstal for gruppens start: 1956

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 4

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1

DELTA Lys & Optik
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DSC Communications A/S er et datterselskab af DSC
Communications Corporation, Plano, Texas, som er en af
verdens ledende designere og leverandører af digital switching,
transmission og access systemer såvel som network manage-
ment systemer. Firmaet leverer systemløsninger og turnkey
løsninger til offentlige og private teleselskaber verden over.
DSC Communications Corporation er et af de hurtigst voksende
firmaer i telekommunikationssektoren. I 1995 havde firmaet en
omsætning på 1.422 mill. USD og et nettooverskud på 193 mill.
USD. Hele gruppen består af ca. 6000 medarbejdere.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Kalibrering af lysmålere, fiberoptisk og optisk udstyr. Fiberoptisk
telekommunikationsudstyr bl.a. til digital kommunikation, f.eks
DSC FOCUS 2500, som er STM-16 udstyr, der sender ved en
bithastighed på 2.5 Gbit/s svarende til ca. 32.000 samtidige
telefonsamtaler på et fiberpar. Analogt fiberoptisk udstyr til
transmission af f.eks TV-signaler: DSC FOCUS 860, der giver
plads til 50 tv-kanaler og 30 FM radiokanaler på 40-600 MHz
båndbredde.

Årstal for gruppens start: 1981

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 10

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 20

Kontaktperson: Kim Schüsler

Adresse: Kalibreringslaboratoriet, Lautrupbjerg 7-11, 2750
Ballerup

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 300     1992: 500     1994: 620     1996: 700

Område: Producent, salg og service.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

DSC Communications A/S udvikler og producerer fiberoptisk
telekommunikationsudstyr og tilhørende styresystemer til bl.a.
PDH og SDH/ATM baserede telenet.

DSC Communications A/S har bl.a. udviklet fiberoptiske for-
stærkere, som bygger på EDFA-teknologi. Disse muliggør lange
transmissionsafstande uden regenerering af signalerne og bliver
benyttet i både digitale og analoge optiske netværk. I første
halvdel af 1995 udvikledes 10 Gbit/s terminalenheder  STM-16
opgraderet til STM-64  for at imødekomme et stadigt stigende
behov for øget kapacitet på telenettet.

Kalibreringslaboratoriet kalibrerer bl.a. optiske instrumenter
såsom powermetre, OTDR, optiske sendere, spektrumanaly-
satorer,  attenuatorer, dæmpningsmålere o.lign. Virksomhedens
kalibreringslaboratorium er akkrediteret af DANAK under reg.
nr. 251 til at foretage sporbare målinger af optisk effekt.

Kontaktperson: Curt Sander

Adresse: Transformervej 14, 2730 Herlev

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 2     1992: 2     1994: 2     1996: 2

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Optisk præcisionsafstandsmålere efter trianguleringsprincip.

Scanning probe mikroskoper med indbyggede optiske elementer.

Beskrivelse af salgsprodukter: ODS afstandsmålere i området
30-300 mm og opløsning fra 1mm-50mm. STD instrumenter i
RS4000 og DME dualscope serien.

Årstal for gruppens start: 1984

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 4

DME Danish Micro Engineering

DSC Communications

Kontaktperson: Michael Raunkjær

Adresse: Industriparken 35-37, 2750 Ballerup

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 4     1992: 3     1994: 3     1996: 3

Område: Forskning, producent, service og salg

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Reflektordimensionering for V-lamper. 4-6 linse kameraoptik.
Anvendelse af frekvensfordoblet diodepumpet YAG lasere.
Optik til fokusering af laserstråle. Metoder til at fokusere en
laserstråle korrekt. Anvendelse af akusto-optisk modulator.
Anvendelse af højkvalitetsspejle i formater på op til 29 cm x 34
cm.

Eskofot International A/S
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Kontaktperson: Paul Bisgaard eller Emil Olldag

Adresse: Stubbeled 7, 2950 Vedbæk

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 5     1992: 8     1994: 8     1996: 10

Område: Forskning og produktion

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Udvikling og produktion af tyndfilm optik

Hovedprodukter:

• Båndpas filtre 340-1200 mm hovedsagelig til medicinske
måleinstrumenter

• Kantfiltre

• Fluorescensfiltre

• Neutral density filtre

• Spejlbelægninger

• Beamsplittere

Pådampningsudstyr:

• Balzer Bak 750

• 2SH Balzer Bak 550

• Balzer Bak 510

• DC-sputter-anlæg

• RF-sputter-anlæg

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1976

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 3

Ferroperm A/S

Beskrivelse af salgsprodukter:

Udstyr til prepress: fremstilling af trykplade af polyester eller
aluminium til offset tryk. Dette kan ske vha. et konventionelt
kamera eller vha. en imagesetter, som kan sammenlignes med
en laserprinter, hvor mediet er polyester eller metalplade.

Årstal for gruppens start: 1941

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1

Kontaktperson: Nikolaj Bruun
Adresse:   Park Alle 345,
DK-2605 Brøndby
Antal ansatte der arbejder
med optik:

1990: 3 1992: 4 1994: 5 1996: 6

Område: Forskning, producent, undervisning.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

FORCE Instituttets aktiviteter inden for optik kan opdeles i to
grupper:

Den første gruppe indbefatter systemer inden for traditionel
optik. Her anvendes optikken til at udvikle sensorsystemer til
måling eller registrering af forskellige materiale-karakteristiske
parameter. Der kan være tale om f.eks kemiske, biologiske eller
andre specifikke forhold, der er af betydning. De optiske

måleprincipper baseres på absorption, refleksion, spredning og
fluorescens i bølgelængedområdet fra ultraviolet til infrarødt.
Disse sensorsystemer indgår såvel i statiske som i skannende
målesystemer.

Den anden gruppe omhandler laserbaserede systemer. Der er
her tale om anvendelser af såvel laveffektlasere som
højeffektlasere den sidste type på op til 25kW. Anvendelses-
områderne strækker sig fra måleteknikker som afstandsmåling,
aftastning af ultralydtransducere, medicinske anvendelser som
f.eks. varmebehandling af cancersvulster og til skæring og
svejsning ved hjælp af højeffekt lasere.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1975

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 5

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

    FORCE Instituttet
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Forskningscenter Risø,

Afd. for Miljøforskning, Kemisk Reaktivitet

Kontaktperson: Robert Wilbrandt

Adresse: Forskningscenter Risø, PO. Box 49, DK-4000 Roskilde

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 4     1992: 4     1994: 4     1996: 4

Område: Forskning, producent, undervisning.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Our main activity is studies of the structure and the dynamics of
short-lived (down to ns lifetime) chemical intermediates in
solution, such as free radicals, radical ions and molecules in
excited electronic states by time-resolved optical spectroscopic
methods, in particular laser flash photolysis combined with
either electronic absorption or time-resolved laser resonance
Raman spectroscopy.

Furthermore, determination of fluorescence spectra and lifetimes
is carried out by means of time-correlated single photon counting.
Quantum chemical ab initio calculations of molecular structure
andvibrational spectra (using the Gaussian 94 programs) assist
the interpretation of experimental results.

The experimental instrumentation consists of 3 pulsed lasers (1
excimer, 1 excimer-pumped dye-laser and one YAG-pumped
optical parametric oscillator) and optical detection  using an
optical multichannel analyzer.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1975

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 5

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Forskningscenter Risø, Afd. for Optik og Fluid Dynamik

Program for Optisk Diagnostik og Informationsbehandling

Kontaktperson: Steen Grüner Hanson

Adresse: Forskningscenter Risø, PO. Box 49, DK-4000 Roskilde

e-mail: LAS-VSGH@risoe.dk

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 18     1992: 22    1994: 26     1996: 16

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Implementering af optiske sensorer med særligt henblik på
industriel anvendelse.

Elektronisk processering  .

Spektroskopiske undersøgelser af gasser og faste stoffer ved
anvendelse af Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).

Optiske og mikrobølgebaserede målemetoder til havunder-
søgelser.

Fjernmåling af hastighed og kemisk sammensætning i
atmosfæren ved anvendelse af lasere (LIDAR).

Elektronisk billedbehandling ved anvendelse af videnbaserede
systemer.

Interferometri.

Analyse af optiske systemer til måling af lineære og roterende
bevægelser.

Temperatur- og strålingskalibrering.

Industrielt samarbejde med Bang&Olufsen Technology, Foss
Electric, Dantec MS, Kamstrup-Metro samt mindre firmaer i
opstartsfasen.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Know-how, temperatur- og strålingskalibrering samt optiske
udviklingsopgaver.

Årstal hvor gruppen startede: 1970

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 8

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 12
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Forskningscenter Risø, Afd. for Optik og Fluid Dynamik

Program for Optiske Materialer

Kontaktperson: Per Michael Johansen (programleder)

Adresse: Forskningscenter Risø, PO. Box 49, DK-4000 Roskilde
Tel. 46 77 45 11, Fax. 46 75 40 64,
e-mail: per.michael.johansen@risoe.dk
Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 0     1994: 0     1996: 18

Område: forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Det nye forskningsprogram i Optiske Materialer er etableret pr.
1/1-96 som en naturlig følge af Afdelingen for Optik og Fluid
Dynamiks markante forskningsindsats inden for ikke-lineær
optik og beslægtede områder. For nærværende er programmets
aktiviteter fokuseret på tre materialegrupper: Organiske,
uorganiske samt  halvledermaterialer.

På det organiske område arbejdes med side-kæde krystallinske
polyestre og bacteriorhodopsin, hvor især lagringskapaciteten
af optisk information har været undersøgt i det første materiale,
medens den intensitetsafhængige fasemodulation har været
genstand for undersøgelser i det andet. Der arbejdes desuden
med de såkaldte sol-gels samt, i tæt samarbejde med firmaet
DanDisc,  på udvikling af et nyt tørresist materiale til fremstilling
af master compact disc.

Arbejdet med de uorganiske materialer er især koncentreret om
teoretiske og eksperimentelle undersøgelser af ikke-lineære

fænomener i fotorefraktrive medier, herunder såkaldt
fotorefraktiv parametrisk forstærkning og oscillation, magnetiske
vekselvirkninger i fotovoltaiske medier samt ikke-lineær
krydstale i forbindelse med optisk lagring.

Aktiviteten på halvledersiden er fokuseret på fremstilling af
sensorer især til biokemiske formål. Der arbejdes endvidere med
grundlæggende undersøgelser af kombinerede bølgeledende og
diffraktive strukturer, i hvilke de rumlige skalaer er af samme
størrelsesorden som lysbølgelængden. Til beskrivelsen af sådanne
fænomener kræves imidlertid en fuld vektoriel og ikke-skalær
formalisme, hvilket komplicerer behandlingen betydelig i for-
hold til konventionelle anvendte teorier.

Programmet har desuden en aktivitet på laserablation til
fremstilling af optiske tyndfilm af såvel organiske  som uorganiske
materialer.

Den erkendelse om ikke-lineære effekter, der søges opnået, vil
blive anvendt til nye anvendelser i form af miniaturiserede
sensorer især til medicinsk og biokemisk brug samt til optiske
hukommelseselementer i både organiske og uorganiske
materialer.

Beskrivelse af salgsprodukter: know-how

Årstal for gruppens start: 1996

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 7

Kontaktperson: Mark Saffman

Adresse: Forskningscenter Risø, PO. Box 49, DK-4000 Roskilde

saffman@risoe.dk

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0    1992: 0     1994: 0     1996: 18

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Research interests include development of novel optical diagnostic
techniques and studies of nonlinear optical dynamics.

Current work in optical diagnostics is directed towards spatially
resolved turbulence measurements in magnetic fusion plasmas.
A CO

2
 laser based light scattering instrument for two-point

correlation measurements developed at Risø will be installed at
the W7-AS torus in Garching, Germany in 1996.

Current work in nonlinear dynamics covers pattern formation in
photorefractive oscillators and bacteriorhodopsin films and
soliton dynamics in photorefractive and other nonlinear media.

Using photorefractive media a wide range of spatial structures
have been observed in linear and ring resonators. Spatial
dynamics and instability of solitary light waves in anisotropic
photorefractive media is studied both experimentally and
theoretically. A  related topic of current interest is generation of
tunable, quantum correlated light beams  by coupling of multiple
beams  in photorefractive media.

General conditions for the existence and stability of the solitary
structures of light propagating in plasmas and nonlinear optical
materials with different type of nonlinearity (e.g., Kerr-media
and media with quadratic nonlinearity) are investigated. Also
the  self-focusing and collapse dynamics of light beams in such
media with isotropic as well as anisotropic dispersion properties
are studied.

Beskrivelse af salgsprodukter: knowhow

Årstal for gruppens start: 1993

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1

Forskningscenter Risø, Afd. for Optik og Fluid Dynamik

Program for Plasma og Fluid Dynamik
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Forsvarets Forskningstjeneste

Kontaktperson: Mogens Caspersen

Adresse: Ryvangs Alle 1, P.O. Boks 2715, 2100 København Ø

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 4     1992: 4     1994: 4     1996: 4

Område: Forskning.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Formålet med den elektro-optiske sektion er at give forsvarets
myndigheder adgang til viden om optik.

Sektionens viden er relateret til ydeevnen af optiske sensorer.
Opgaverne, der arbejdes med, er deltagelse i anskaffelse af
systemer, der har optiske komponenter, anskaffelse af optiske
sensorer, træning i brugen af optiske sensorer og elektro-optisk
countermeasure.

Sektionens optiske viden er
systemmæssig. Systemer, der haves
kendskab til, er: missiler, der an-
vender optiske sensorer til
målfølgning, sigter, laser desig-
natorer etc. Spektralt dækkes
området fra UV til 12 mm. Emner,
der haves et detaljeret kendskab til,
er:

• Karakterisering af sensorer

• Behandling af informationen,
sensoren indhenter

• Atmosfærens indflydelse

• Baggrund

• Objekters udstråling og refleksion

• Modifikation af udstråling og refleksion (sløring)

I tilknytning til disciplinerne er opbygget måleudstyr.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Sektionens resultater fremkommer som råd og anbefalinger. I
enkelte tilfælde er der udviklet egentlige demonstratorer.

Årstal for gruppens start: 1970

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Kontaktperson: Hans  Larsen og Henning Gråskov

Adresse: Slangerupgade 69, 3400 Hillerød

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 4    1992: 4    1994: 5    1996: 5

Område: Producent, service og salg

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Foss Electric udvikler, producerer og markedsfører analytisk
udstyr til fødevareindustrien. Firmaet er bosat i Hillerød, har på
koncernbasis ansat mere end 700 personer, fordelt på
moderselskabet i Hillerød og 3 datterselskaber. 95 % af
produktionen eksporteres.

Foss Electrics første produkt, fra begyndelsen af 1960, var
instrumenter til bestemmelse af fugtindholdet i korn. I midten
af 1970érne blev der introduceret instrumenter til kom-
positionsmåling af mælk baseret på infrarød teknologi. Mod
slutningen af 70'erne fulgte udstyr til analyse af indholdet af

somatiske celler i mælk som et led i bekæmpelsen af mastitis.
Dette udstyr var baseret på fluorescensmikroskopi. I 80érne
fulgte et tilsvarende udstyr til bakteriel analyse af mælk baseret
på samme teknologi som celletælleren.

Nyligt har firmaet udviklet udstyr til detektion af samonella i
kød.

Beskrivelse af salgsprodukter: Den overvejende del af Foss
Electrics analyseudstyr er baseret på infrarød teknologi og
fluorescensmikroskopi. Det vil sige, at det primært er “klassiske”
optiske komponenter, som indgår i instrumenterne: linser,
filtre, spejle. Et af de senere skud på stammen er et IR-
instrument, hvor der i stedet for filterteknik benyttes et indbygget
interferometer.

Årstal for gruppens start: 1960

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 4

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1

Billedet viser et italiensk skib, Rosetti.   Billedet er indhentet ved en trial arrangeret i NATO.
Billedet er taget med IVISS sensoren, et termisk scannende radiometer fremstillet af NEA-
Lindberg.

Foss Electric A/S
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Göttsche Fiber -Optics

Kontaktperson: Allan Göttsche

Adresse: -

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 1     1994: 1     1996: 1

Område: -

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Virksomheden har i perioden 1991-93 udviklet en lavpris
fiberoptisk strømsensor baseret på Faraday-effekt til strømmåling
i mellem- og højspændingssystemer. Sensoren er konstrueret, så
den er stabil trods fugt, elektriske påvirkninger og store
temperaturudsving, og prototyper har gennem mere end 2½ års
kontinuert drift i en transformerstation bevist deres pålidelighed.
Målemetoden udnytter de optiske fibres medfødte elektriske
isolationsevne, som gør det muligt at fremstille en sensor, som
er billigere og mere kompakt end den traditionelle strøm-

transformer til mellem- og højspændingssystemer. Sensoren
har yderligere den fordel, at signalkablerne er ufølsomme over
for elektriske og magnetiske felter, som ellers kan give støj på
målesignalerne.

Den optiske strømsensor er baseret på en opfindelse, der er søgt
internationalt patentbeskyttet af ejeren Allan Göttsche.
Opfindelsen angår et nyt konstruktionsprincip for polarimetriske
optiske sensorer og vedrører udover strømsensoren også en
magnetfeltsensor og en rotationssensor ligeledes baseret på
Faraday-effekt, en elektrisk felt- og spændingssensor baseret på
Pockels effekt samt et accelerometer og en tryksensor baseret på
den fotoelastiske effekt. Der er indtil videre opnået patent i USA.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1991

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 4

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Kontaktperson: Stephan Jürgensen, tlf. 46 75 40 14

Adresse: CAT, PO Box 30, Frederiksborgvej 399, DK-4000
Roskilde

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 2     1994: 4     1996: 9

Område: Forskning, service og salg. Produktion. Rådgivning/
konsulent.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Ibsen Micro Structures A/S bygger på en vision om den diffraktive
optiks potentiale for integration mellem optik og elektronik.
Aktiviteterne er pt. delt op på 4 områder:

Rådgivning inden for almindelig og diffraktiv optik, herunder
design og produktion af kundespecificerede diffraktive optiske
elementer.

Udvikling og salg af standardiserede diffraktive optiske elementer
i form af f.eks. kalibreringsgitre og phase masks.

Udvikling, produktion og salg af en familie af miniaturiserede
optoelektroniske sensorer til måling af hastighed, afstand, flow,
rotation, farve m.v.

Udvikling, produktion og salg af photoresistsubstrater.

Heraf retter rådgivning sig primært mod det danske marked,
mens de øvrige aktivitetsområder primært er eksportorienteret.

Beskrivelse af salgsprodukter: Rådgivning inden for

Lyskilder: Xenon flash, XE, XE-HG high pressure lamps,
deuterium lamps, hollow cathode lamps, laser dioder, LEDs,
røntgen source.

Sensor og image processing systems: Camera, lysmikroskopi,
IR-cameraer, photon counting cameras, digital cooled camera,
ratio imaging systems, emission microscope, streak camera,
optical oscilloscope, pico second light pulser, multichannel
spectroscopy, image intensifier, x-ray image intensifier, fiber
optic plates.

Årstal for gruppens start: 1949

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -

Kontaktperson: Lars Koldbæk

Adresse: Naverland 2, 2600 Glostrup

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 1     1992: 1     1994: 1     1996: 1

Område: Service og salg, producent.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter: -

Beskrivelse af salgsprodukter:

Optoelektroniske komponenter: Photomultiplier, phototubes,
multianode PMT, MCP/PMT sokler med dynode modstande,
power supplies, photodioder, IR dioder, PSD, APD, photo
reflectors, CDS, IR linear image sensor, CCD sensor, N-MOS
linear sensor.

IBSEN Micro Structures A/S

Hamamatsu Photonics
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almindelig og diffraktiv optik. Hjælp til design, udvikling og
evaluering vedrørende almindelig og diffraktiv optik i optiske
produkter, delprodukter eller produktionsprocesser.

Kundespecificerede diffraktive optiske elementer. Design og
produktion af specialfremstillede diffraktive optiske elementer.

Kalibreringsgitre. Gitre til at kalibrere Scanning Probe Micro-
scopes i x-, y- og z-dimensionen i mikrometer- og
submikrometerområdet med en præcision i Ångströmområdet.

Phase Masks. Hurtig og reproducerbar fremstilling af submikrone
liniemønstre. Overflødiggør brug af dyre e-beam litho-

grafisystemer og holografiske opstillinger.

Photoresistplader. Højkvalitet fotofølsomme plader med et
lysabsorberende lag til at undgå uønskede refleksioner.

Årstal for gruppens start: 1991

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: En
patentansøgning, medvirket som rådgiver ved yderligere en
patentansøgning og erhvervet eneretten til kommercialisering
af Risøs optoelektroniske hastighedssensor. 2-3 potentielt
patenterbare produkter undervejs.

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1 undervejs

Kontaktperson: S. A. Nexø

Adresse: Skodsborgvej 307, DK-2850 Nærum

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 1     1992: 1     1994: 1     1996: 1

Område: Service og salg, producent.

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Anvendelse af fotoakustik til måling af gasser i sub ppm-
området. Målingerne foregår i fundamentalomr. fra 2.5 til 15
µm bølgelængde, enter vha. optiske inteferensfiltre eller m.
interferometri.

Desuden paramagnetisk iltmåling og pulsoximetri.

Fotoakustiske transducere m. mikrofoner fremstilles i huset.

Innova/Brüel&Kjær

Spejle i forskellige geometrier fremstillet ved CNC bearbejdning,
polering og forgyldning.

Infrarøde kilder fremstilles.

Design af interferensfiltre, men ikke fremstilling. Desuden
luftkonditionering.

Pumper, elektronik, kalibreringer af gasser.

Beskrivelse af salgsprodukter:

IR gasanalysator m. PAS og optiske filtre. Anæstesianalysator
(O2, LD2 Halothan). Luftmultipleksere.

Årstal for gruppens start: 1981

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 2

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Kontaktperson: -

Adresse: Sneppevang 3, 3450 Allerød

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 1     1992: 1     1994: 1     1996: 1

Område: -

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Lasertech A/S

Vi er brugere af optik i vore industrielle lasere.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1949

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -
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Kontaktperson: Henrik Dencker

Adresse: Roskildevej 342 A, 2630 Tåstrup

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: -     1992: -     1994: -     1996: -

Område: Service og salg, producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Leybold Systems AG i Hanau - Tyskland producerer og sælger
pådampningsanlæg til fin- og brilleoptik.

Samtlige vakuumskomponenter som pumper, måleudstyr,
ventiler, fittings, slanger samt læksøgere på heliumbasis
producerer og sælger vi alle selv.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Pådampningsanlæg APS 904 og APS 1104 til brilleoptik system
“Safire” og “Duraplast”.

Årstal for gruppens start: -

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -

Leybold Aps

I forbindelse med Materialeudviklingsprogrammet MUP2
arbejdes der med nye doteringer i Er-doterede fibre for at
identificere glasser, der kan doteres med høje mængder Er uden
quenching af laserniveauet. Disse fibre anvendes i lasere enten
med gratings som reflektorer eller i ringkonfigurationer. Til
ringkonfigurationer er fremstillet Er-doterede polarisations-
bevarende fibre.

Beskrivelse af salgsprodukter:

 - Standard single mode fibre, matched clad og depressed clad
til telekommunikation. Dispersionsskiftede fibre.

 - Multimode fiber, 62.5mm.

 - Er-doterede fibre til optiske forstærkere og bredbåndede
lyskilder.

 - Polarisationsbevarende fiber, primært til fiber gyroskoper.

 - 830 nm single mode fiber.

95 % af Lycoms salg går til export til Europa og USA.

Årstal for gruppens start: l987

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 2

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 3

Kontaktperson: Christian Larsen

Adresse: NKT Allé 75, 2605 Brøndby,  tlf. 4345 8888

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 85      1992: 102     1994: 110     1996: 117

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Lycom ejes 100 % af det amerikanske selskab AT&T. Lycoms
udviklingsafdeling beskæftiger 20 medarbejdere; af disse arbejder
6 med udvikling af specialfibre og 14 med udvikling af produk-
tionsprocesser, -udstyr og standard telekommunikationsfibre.
Udviklingsafdelingen arbejder tæt sammen med de tilsvavrende
afdelinger af AT&T i USA herunder Bell Laboratories.

Special fibre omfatter Er-doterede fibre, polarisations-
bevarende fibre, dispersionskompenserende fibre o.a. både til
anvendelse i telekommunikation og til fiberoptiske sensorer.
Der arbejdes endvidere med fibre til at skrive gratings i samt
forskes i de mekanismer, der fører til indeksvariationer og
dæmpning i den optiske fiber. Dette projekt udføres med støtte
fra ATV gennem et erhvervsforskerprojekt i samarbejde med
DTU.

Lycom A/S
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Kontaktperson: Peter Bjerring, professor, overlæge dr. med.

Adresse: Laserafsnittet, Dermatologisk Afd., Marselisborg
Hospital, DK-8000, Århus C.

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 5     1992: 5     1994: 5     1996: 7

Område: Forskning og undervisning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

I Laserafsnittet, Marselisborg Hospital udføres forskning i
interaktionen mellem højenergi laserlys med levende humant
væv, fortrinsvis forskellige komponenter af huden. De anvendte
metoder er væsentligst laserexciteret spektroskopi i det synlige
og nær-infrarøde bølgelængdeområde samt optoakustiske
undersøgelser. Formålet er at optimere de laserkirurgiske
behandlingsmetoder med specielt sigte på at øge selektiviteten
i laserbehandlingen, således at kun de ønskede vævsstrukturer
påvirkes af laserbehandlingen. De væsentligste nuværende
behandlingsområder er blodkarsvulster og pigmenterede svulster.
I samarbejde med Swansea School of Higher Education, Wales,

Marselisborg Hospital, Laserafsnittet

udvikles nye laserbaserede behandlingssystemer baseret på enten
fototermisk eller fotoakustisk destruktion af ikke-ønskede
komponenter i huden, herunder uønsket hårvækst, tatoverings-
pigmenter og kroniske solskader.

I samarbejde med Bang og Olufsen Technology, Struer, og OFD
Forskningscenter Risø, udvikles teoretiske modeller for hudens
optiske egenskaber og de teoretiske landvindinger udnyttes til
konstruktion af nye noninvasive optiske monitorer til afløsning
af blodprøve-baserede analysesystemer til diagnose og løbende
kontrol af en række kroniske sygdomme.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Afdelingen udfører forskning og behandling af patienter med
hudsygdomme fra hele landet og enkelte patienter fra udlandet
med forskellige højenergilasere og med ultraviolet lys.

Årstal for gruppens start: 1981

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 2

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 2 ph.d. afhandlinger
og 3 doktordisputatser

projekter. 95% af omsætningen eksporteres.

Martin Gruppen A/S blev børsnoteret september 1995.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Intelligent lys i form af computerstyrede lysrobotter og
styresystemerne hertil. Intelligent lys bruges til at skabe lyseffekter
i sammenhæng med musik og/eller optræden. Produkterne
anvendes i forbindelse med diskoteker, koncerter,
teaterforestillinger, TV- og filmproduktioner samt i stigende
grad til arkitektoniske formål og image/informationskampagner.

Årstal for gruppens start: 1989

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 2

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -

Martin Gruppen A/S

Kontaktperson: Dennis Thykjær Jørgensen

Adresse: Nordlandsvej 114, 8240 Risskov

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 26     1992: 54     1994: 141     1996: 300

Område: Udvikling, producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Martin Gruppen har tre hovedforretningsområder, hvoraf
hovedaktiviteten lysrobotter og styresystemerne hertil udgør 87
% af omsætnigen. De to øvrige forretningsområder er henholdsvis
røgmaskiner og højttalersystemer, hvorunder røgmaskiner samt
den tilhørende røgvæske udgør 7% og højttalersystemer 3% af
omsætnigen. Af den samlede omsætning udgøres 3% af tilbehør,
reservedele, forbrugsartikler (eksklusiv røgvæske) og specielle

Kontaktperson: Lise Askjær.

Adresse: Stenagervej 13, 4100  Ringsted.

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 0     1994: 2     1996: 2

Område: Service og salg

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Melles Griot Danmark er salgskontor for hele Melles Griots

Melles Griot Danmark

produktprogram samt for alle vore produktionsdivisioner. Vi
varetager salg, servicering og teknisk support til vore kunder
inden for forskning, industri, udvikling og undervisning.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Melles Griot producerer:

Optiske komponenter; simple linser, cylinderoptik, akromater,
dapromater, komplekse linsesystemer, højenergioptik,  prismer,
spejle, polarisatorer, optiske filtre, beamsplittere og coatings.
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Kontaktperson: Martin Kristensen

Adresse: DTU, Bygning 345ø, 2800 Lyngby

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 3     1994: 10     1996: 12

Område: Forskning, undervisning, produktion (begrænset)

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Aktiviteterne i fotonikgruppen ligger inden for tre hovedområder:
Passive integrerede komponenter, diffraktiv optik og aktive
integrerede komponenter. Disse tre områder er nærmere beskrevet
i det følgende. Forskningsresultaterne finder anvendelse inden
for telekommunikation og optiske sensorer.

Planare glasbølgeledere på silicium anvendes til at opbygge
passive integrerede komponenter. Arbejdet udføres i tilknytning
til materialeudviklingsprogrammet MCM-optik. For at tilpasse
komponenterne bedst muligt til standard optiske fibre er
dimensionen af kernen 6x6mm2 og tykkelsen af buffer/
claddinglag er større end 14mm. Indeksforskellen mellem kerne
og cladding er typisk 0.005. Komponenterne bliver fremstillet
vha. plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) og
reactive ion etch. Brydningsindekset af kerne- og claddinglag
kan kontrolleres bedre end 0.0003, og tykkelsen kan kontrolleres
inden for 0.2mm. Der er fremstillet komponenter baseret på
dotering af silica med kvælstof, germanium, phosphor, bor samt
kombinationer af disse. Med hver af de anvendte glastyper er der
fremstillet komponenter med udbredelsestab bedre end 0.1dB/
cm. En række simple nøglekomponenter såsom 1x2-splittere,
retningskoblere og Mach-Zehnder interferometre er fremstillet.
Baseret på disse er der udviklet en fuldt integreret optisk skifter.
Skiftetiden for denne komponent er cirka 1ms, med et
udslukningsforhold bedre end 23db og en polarisations-af-
hængighed mindre end 0.15db.

Ved at belyse germanium doteret silica med intenst
ultraviolet (UV) lys er det muligt at ændre brydningsindekset
permanent. Denne teknik benyttes til at skrive diffraktive

Opto-mekanik; monterings- og positioneringsudrustning, optiske
borde, breadboards, workstations, isolationssystemer og
fiberoptisk nano-positioneringsudstyr.

Lasere; HeNe lasere, diodelasere og -drivere.

Instrumenter; Power/Energy metre, beamprofilere og bølge-
frontsanalysatorer.

Årstal for gruppens start: 1993

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

elementer i optiske fibre og bølgeledere samt til direkte skrivning
af integrerede komponenter. Ved MIC benyttes en
frekvensfordoblet Ar-ion laser ved 244nm og en excimer laser
ved 193nm som kilder til UV skrivningen. Disse to kilder
supplerer hinanden ved at muliggøre UV-skrivning i mange
glastyper ved forskellige intensitetsniveauer. Det er derved
lykkedes at skrive en meget lang række optiske elementer af høj
kvalitet. Her kan bl.a. nævnes UV-skrevne koblere og splittere,
erbium doterede DFB fiber lasere, fiber-baserede bølgelængde-
filtre, temperatursensorer og langperiodiske fiber gitre.
Sidstnævnte har perioder omkring 500mm og anvendes til
udkobling fra core- til cladding-modes med samme udbredelses-
retning. Til sammenligning har reflektionsgitre perioder omkring
0.5mm.

Aktive planare komponenter udgør et interessant alternativ
til optiske fiberforstærkere og en række hybride optiske kom-
ponenter i telekommunikations netværk. For operation med
signaler i 1550nm kommunikationsbåndet kan forstærkning
opnås ved dotering af det bølgeledende medium med erbium. På
MIC udvikles sådanne planare bølgeledende strukturer i silica-
på-silicium v.h.a. PECVD. I silicafilm med erbium koncentra-
tioner op til 0.2 vægtprocent er levetider på op til 12ms og
kvanteeffektiviteter nær 100% blevet målt for erbiumionens
første eksiterede tilstand.  Der er herved fremstillet glasfilm,
hvori erbium koncentrationen er øget ca. 3 gange i forhold til
den maksimale værdi for fibre. Dette er meget lovende, fordi
fremtidige komponenter sandsynligvis kan gøres kompakte og
effektive.

Beskrivelse af salgsprudukter: -

Årstal hvor gruppen startede: 1991

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 3

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 10

Mikroelektronik Centret, Fotonikgruppen
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Kontaktperson: Jørn M. Hvam

Adresse: Danmarks Tekniske Universitet, Bygning 345 Ø,
2800 Lyngby

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 3     1994: 3     1996: 18

Område: Forskning og undervisning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

 Vore aktiviteter inden for optik falder i følgende områder: i)
Dyrkning og processering af optoelektroniske materialer, ii)
Optisk og elektronisk karakterisering af optoelektroniske
materialer, iii) Optiske undersøgelser med ultrahurtig tidslig
opløsning, iv) Optiske undersøgelser med ultrahøj rumlig
opløsning og v) forsøg på at kombinere ultrahøj rumlig og tidslig
opløsning. Dyrkning af optoelektroniske materialer sker via
vort samarbejde med Niels Bohr Institutet, Københavns
Universitet, om “III-V nanolab”. Her dyrkes ved
molekylstråleepitaksi (MBE) III-V heterostrukturer i GaAs/
AlGaAs materialesystemet. Ligeledes foregår den elektriske
karakterisering af strukturerne her med lavtemperatur Hall
målinger. Med MBE-teknikken er det muligt at fremstille
krystaller med atomar præcision af lagtykkelserne. Vi fremstiller
med denne teknik heterostrukturer, der begrænser elektronernes
bevægelse til to dimensioner (kvantebrønde) eller en dimension
(kvantetråde). Den reducerede dimensionalitet af elektron-
systemet har en afgørende effekt på prøvernes lineære og
ulinære optiske egenskaber. Strukturerne undersøges med
fotoluminescens- og fotoreflektansspektroskopi med henblik på

karakterisering af strukturelle parametre og imperfektioner. De
ultrahurtige egenskaber af de lavdimensionale elektronsystemer
undersøges med femtosekund laser spektroskopi. Der benyttes
et titan-safir baseret lasersystem, der giver bølgelængde justerbare
pulser ned til 60 femtosekunder. Med regenerativ forstærkning
af pulserne opnås 200 femtosekund pulser med pulsenergi på 4
mikrojoule. Disse benyttes enten til hvidtlys kontinuums
generation eller til optisk parametrisk forstærkning. Med dette
system dækkes hele det spektrale område fra 400 nm til 2.5 ( med
femtosekund tidsopløsning. I samarbejde med firmaet DME-
Danish Microengineering, A/S har vi opbygget et skanderende
nærfeltsmikroskop (SNOM). Som lyskilde anvendes forskellige
lasertyper, hvoraf nogle er bølgelængdejusterbare, således at det
er muligt at opnå spektral information om de undersøgte prøver.
Fiberproberne til mikroskopet fremstilles ved trækning af
komercielle fibre og giver rumlig opløsning ned til ca. 50 nm.
Ved at indbygge en ultrahurtig elektrooptisk kontakt i et tunnel-
mikroskop er det muligt at “gate” tunnelstrømmen med
femtosekund opløsning. De ultrahurtige elektrooptiske kontakter
er fremstiller ved at definere transmissionslinier på lavtemperatur
dyrket GaAs. Denne teknik giver mulighed for at åbne for
tunnelstrømmen i 800 femtosekunder. Der er for nuværende en
tidslig opløsning i  instrumentet på nogle få picosekunder.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Firmaet DME markedsfører nærfelts mikroskopet

Årstal for gruppens start: 1992

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 7

Mikroelektronik Centret, Optoelektronik Gruppen

Kontaktperson: Bjarne Chr. Nielsen

Adresse: Farvergaarden 10, 6541  Bevtoft

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 21992: 21994: 2 1996: 2

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Udvikling, produktion, salg, tilpasning af instrumenter og
systemer til industriel farvemåling.

Farvemålere til procesovervågning.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1986

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -

Neltec Denmark A/S
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Kontaktperson: Erling Veje

Adresse: Ørsted Laboratoriet, Universitetsparken 5, 2100
København Ø

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990-96: 4-5 incl. specialestuderende

Område: Forskning og undervisning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Apparatmæssigt er vi udstyret med 3 optiske spektrometre samt
diverse lasere og andre lyskilder, således at vi foruden optisk
spektroskopi kan foretage fotoluminicens-, excitations-,
fotoabsorptions-, fotokonduktivitets-, fotoreflektans- og
elektroluminicensmålinger. Vi udfører gerne målinger for dem,
der måtte ønske det.

Forskningsmæssigt arbejder vi med utraditionelle halv-
lederstrukturer, for tiden primært med at undersøge de optiske
egenskaber af såkaldt porøs silicium. Som bekendt er rent,

Niels Bohr Instituttet f. AFG

krystallinsk silicium lige så dårligt til optoelektronik som det er
godt til elektronik. Ved en elektrokemisk ætsning af silicium
kan man skabe overfladelag af porøst silicium, som i foto-
luminescens har forbavsende stor udsendelse af stråling i den
røde og nære infrarøde del af spektret. For tiden er der i udlandet
stor interesse for sådanne emissionsegenskaber af porøs silicium.
Vore målinger har entydigt fastlagt energibåndstrukturen i
porøs silicium, og for tiden arbejder vi med at optimere og
stabilisere de optiske egenskaber af porøst silicium. Herudover
arbejder vi også med at undersøge de optisk og elektriske
egenskaber af amorft GaAs, som er fremstillet ved laserablation
på NKT Research Center med henblik på at udvikle en hurtig
fotokonduktiv switch.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1985

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1

Kontaktperson: Y. Q. Shen

Adresse: Sognevej 11, 2605 Brøndby

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 4     1992: 4     1994: 4     1996: 4

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Deponering af superledende tyndfilm ved hjælp af laser-

NKT Research Center A/S

forstøvningsteknik

Modificering af superledende tyndfilm ved hjælp af lasertegning.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1989

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1

Kontaktperson: Christian Pedersen

Adresse: Gl. Strandvej 215C, 3060 Espergærde

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 0     1994: 0     1996: 2

Område: Forskning, udvikling, produktion, salg og service

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

- gennem egen forskning og udvikling samt gennem samarbejde
med Danmarks Tekniske Universitet at opbygge og vedligeholde
et højt videnniveau omkring kohærente lyskilder.

- at udvikle, producere og på kommerciel basis sælge
højkvalitetslasere.

- at virke som konsulent inden for det optiske område.

Beskrivelse af salgsprodukter:

- OEM faststoflasere baseret på kundens krav og specifikation.
Eks:

- 5 - 100 mW miniature frekvensfordoplede lasere

- lav, medium og høj effekt diodepumpede IR lasere

Disse produkter er karakteriseret ved lille størrelse, lavt
effektforbrug samt lang levetid.

Årstal for gruppens start: 1996

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Nordic Laser Systems A/S
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Optical Sytems Design

Kontaktperson: Civilingeniør Werner Olsen

Adresse: Ringerbakken 55, 2830 Virum

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: -     1992: -     1994: -      1996: -

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Efter fratrædelse 1984 fra ATV projektleder for Thin Film
Filters i Carl Zeiss, Oberkochen, BRD.

1987-1995 eget firma med systemudvikling og optikdesign-
programmer som hovedaktivitet: Design af Laser-scanner system
til computerstyret silketryk af meget store prints (europæisk
gruppe, Wild Heebrug Schweitz, Leica BRD of Cambridge UK
med dansk ledelse, Allan Andersen, Silkeborg).

Konsulentarbejde for Microglass, Søborg (Ulf Jacobsen) og
Gentofte Amtssygehus Øjenafdeling med udvikling af apparatur
til fluorescensscanning i øjengrund og glaslegeme.

Udvikling af programmer for avanceret korrektion af afbildende
optik ved bølgefrontmetoder for DTU (Anvendt Fysik) og

med henblik på undervisning af elektroingeniørstuderende.
Hvert kursus indeholder 60% teori og 40% eksperimentelt
arbejde. Der er til kurserne udviklet ca. 20 laboratorieøvelser.

Ad. b. Der er indrettet et laboratorium til studenterøvelser, et
projektlokale til afgangsprojekter samt et forsknings-
laboratorium. En del af udstyret i øvelseslaboratoriet er opbygget
ved hjælp af afdelingens finmekanikere samt ved udstrakt brug
af studenterprojekter. Forskningslaboratoriet er bl.a. udstyret
med to store optiske borde, termoplastisk kamera til holografi
samt computerudstyr til analyse af interferogrammer.

Ad. c. I perioden 1994 - 97  gennemføres et Ph.D.- projekt i
holografisk og elektronisk speckleinterferometri.  Projektet, der
financieres af Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd,
gennemføres i samarbejde med Fysisk Institut, Odense Universitet
og Ph.D. Steen Hanson, Afd. f.Optik og Fluid Dynamik, Risø.
Desuden samarbejdes der med Department of Applied Acustics,
University of Salford, U.K.

Der udføres forskning indenfor Raman Spektroskopi: (1)
Teoretiske og eksperimentelle studier af anti-resonans fænomener
i Raman excitationsspektre . Eksperimenterne gennemføres i
samarbejde med medarbejdere fra Universität Bremen, der råder
over det nødvendige udstyr. (2) Undersøgelser af mulighederne
for at anvende Raman spredning ved kontrol/styring af tekniske
fremstillingsprocesser.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1989

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 1

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 1

Copenhagen Optical Company (Peter Jacobsen).

Beskrivelse af salgsprodukter: Systemanalyse & -design.

Årstal for gruppens start: 1985

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Kontaktperson: Søren Hassing

Adresse: Niels Bohrs Allé 1, DK-5230 Odense M

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 1     1992: 2     1994: 2     1996: 3

Område: Forskning og undervisning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Aktiviteterne inden for optik kan opsummeres på følgende
måde:

a. Udvikling af kursusmoduler i elektrooptik samt undervisning

b. Opbygning af laboratoriefaciliteter

c. Forskning og udvikling.

Ad. a.  Der er udviklet to  60 timers kurser i elektrooptik primært

Odense Teknikum, Ingeniørhøjskolen, Elektroafdelingen
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siden starten i 1973 er vokset til at blive den største distributør
inden for lasere og elektrooptik i Europa.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Komponenter: Beamsplittere, integrerede sfærer, filtre, linser,
piezoelektriske aktuatorer of stages. AO- og EO-modulatorer og
ulineære krystaller.

Detektorer: UV, VIS og (N)IR. Udstyr til måling af beamprofiler
og optiske powermetre.

Elektronik til elektrooptik: Boxcar integratorer, lock-in
forstærkere, fotontællere, højspændingsforsyninger og
højspændingsforstærkere.

Fiberoptik: Laserdioder, fotodioder, koblere, isolatorer, kabler,
konnektorer og testudstyr.

Spektroskopisk udstyr: Monokromatorer, spektografer,
lampehuse, gitre, CCD-kameraer, systemer til Raman
spektroskopi etc.

Optisk baseret måleudstyr: Interferometre og scatterometre til
analyse af overflader. Laser afstands- og hastighedsmålere.

Årstal for gruppens start: 1992

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -

Kontaktperson: Gert Rasmussen

Adresse: Box 124, Skovlytoften 4, 2840 Holte

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 0     1994: 1     1996: 2

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Repræsentant ogdistributionsvirksomhed af japanske og
amerikanske producenter af fiberoptiksk relaterede komponenter.

Optotel

Agenturvirksomhed med henblik på at forsyne dansk
elektroindustri og uddannelses- og forskningscentre med den
senest tilgængelige teknologi.

Beskrivelse af salgsprodukter: Fotodetektorer,  passive optiske
komponenter, test- og måleapparatur.

Årstal for gruppens start: 1994

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: -

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: -

Kontaktperson: Michael Lund

Adresse: Billedvej 2, 2100 København Ø.

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 0     1992: 1     1994: 2      1996: 2

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Optilas er specialiceret i markedsføring og salg af lasere,
elektrooptik og relaterede produkter.

Vor målsætning er:

At tilbyde den bedst mulige kvalitet ved omhyggeligt valg
af leverandører, rådgivning og service.

At være først med de seneste produkter inden for de nævnte
produktgrupper. Vi holder til stadighed vor viden à jour ved tæt
kontakt til leverandører, deltagelse i internationale udstilinger
og seminarer.

At støtte både nye anvendelser og opfyldelse af OEM krav.

Optilas Danmark er synlig på markedet ved aktiv deltagelse i
lokale arrangementer som udstiller og gennem regelmæssig
udsendelse af nyhedsbreve til kunder og interesserede.
Målsætningen har siden begyndelsen i 1992 gjort os til en af de
førende leverandører til forskning, udvikling og industri. Optilas
Danmark er en del af den internationale Optilas gruppe, som

Optilas
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Kontaktperson: Willy Lindegaard Andersen

Adresse: Åkandevej 21, 2700 Brønshøj

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 6     1992: 6     1994: 6     1996: 4

Område: Forskning, producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Optik udgør kun en lille del af Radiometers aktiviteter, så der er
ikke nogen selvstændig optikgruppe. Radiometers interesse for
optik knytter sig hovedsagelig til: Optisk måling af forskellige
parametre i blod, herunder hemoglobin og dets derivater. Optisk
måling/overvågning af væskeflow i tynde kanaler. Belysning af
vitale dele i apparaterne. Til dette formål udvikler og producerer
Radiometer spektrometre, belysningsenheder og væskesensorer.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Radiometers hovedprodukt er instrumenter til måling på humant

Radiometer

blod. Apparaterne måler blodgasser ved hjælp af elektrokemiske
elektroder. Til måling af hemoglobinkoncentrationen, blodets
iltmætning samt eventuel forekomst af kuliltehemoglobin og
andre hemoglobiner benyttes optiske målemetoder. Herudover
producererRadiometer noninvasivt måleudstyr til bestemmelse
af iltmætning og puls. Målingerne foregår optisk igennem
huden via en probe påsat en finger. Ovenstående målemetoder
er tidligere beskrevet i DOPS-NYT nr.2 1988.

Årstal for gruppens start: Radiometer har de sidste 30-40 år
haft instrumenter, hvori der indgik optiske målinger, men den
mere målrettede udvikling af optiske målesystemer startede i
begyndelsen af 80'erne med udviklingen af en kalibreringsfri
gittermonokromator.

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 10
patentgrupper

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Rigshospitalet, Dermatologisk Afd.

Kontaktperson: Hans Christian Wulf

Adresse: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 2     1992: 4     1994: 9     1996: 14

Område: Forskning, undervisning, salg og service

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Reflektansspektroskopi af biologiske og ikke-biologiske
materialer.

Emissionsmålinger af UV-strålekilder

Filtermålinger 200-1050 nm.

Absorptionsmålinger af cremer og vædsker.

Solcreme faktormålinger.

Behandling af hudsygdomme med UVB, psoralen og UVA,

Khellin og UVA samt S-ala og rødt lys (fotodynamisk terapi).

Måling af hudpigment of hudcreme.

Fototestning med UVA, UVB og blåt lys.

Laserbehandling af hudsygdomme med argon laser, puls dye
laser og uv-laser.

Hudfluorescensspektroskopi.

Billedanalyse.

Lyskildekalibrering.

Beskrivelse af salgsprodukter:  -

Årstal for gruppens start: 1976

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 2

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 5 inclusive
disputatsarbejder.

Kontaktperson: Hans Peter Ballegaard

Adresse: Sønderskovvej 5, 8520 Lystrup

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 2     1992: 2     1994: 1     1996: 4

Område: Producent

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Udvikling og producent af optiske systemer og maskiner til
belysning af fotografiske materialer såsom film, trykplader osv.

til brug i den grafiske branche.

Beskrivelse af salgsprodukter: Vi sælger laserbelysere til den
grafiske branche over hele verden. Der indgår lasere og anden
optik i belysningskilden.

Årstal for gruppens start: 1979

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 3

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Purup Prepress A/S
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Slagteriernes Forskningsinstitut

Kontaktperson: Torben Nielsen

e-mail: tn@dmri.dk, tlf: 42 36 12 00.

Adresse: Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 4     1992: 3     1994: 3     1996: 4

Område: Forskning og udvikling

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Optikaktiviteterne har til formål at kunne kvalitetsbestemme
fødevarer ud fra en direkte eller indirekte måling af fødevarens
kvalitetsegenskaber. De kvalitetsparametre, der arbejdes med,
er synsindtryk, farve, kød/fedt-fordeling, proteinindhold og
pigmentindhold samt bestemmelse af anvendelsesværdi af
slagtekroppe.

De optiske metoder, der anvendes, omfatter nær-infrarød
transmission og refleksion, hvor specielt bølgelængdeområdet
750 - 1050 nm er velegnet til målinger på kød og kødprodukter.
Specialudviklinger er foretaget inden for fiberoptiske målinger
og transmission gennem store voluminer af emnet.

I det synlige spektralområde arbejdes der med RGB-
videobilledoptagelse og -analyse samt fiberoptisk spektro-
fotometri. Specielt præsentation af emnet for målesystemet samt

kalibrering og kalibreringsoverførsel mellem instrumenter
arbejdes der meget med.

De optiske instrumenter benyttes udelukkende til at opsamle
spektrale- og rumlige informationer. Dataanalysen sker typisk
ved PCA-analyse med efterfølgende PLS eller neurale netværk
til modellering af de ønskede kvalitetsparametre.

Beskrivelse af salgsprodukter:

Kød/fedt tykkelsesmålere til slagtesvin (klassificeringsudstyr)
baseret på optiske indstikssonder; en specialversion kan desuden
bestemme kødkvaliteten. Et fuldautomatisk udstyr er udviklet.

Til værdibestemmelse er udviklet et klassificeringscenter
til kreaturer, der ud fra målinger på slagtekroppens overflade
kan bestemme kroppens indhold af værdifulde muskler samt
farve og mængde af fedt.

In-line måling af fedt, protein og bindevæv på hakkede
kødprodukter er for nylig frigivet til salg.

Kvalitetssorteringsanlæg til skinkemuskler efter deres
overfladeudseende er installeret på en dansk fødevarevirksomhed.

Årstal for gruppens start: 1984

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 8

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 2

Kontaktperson: Carl-Erik Sølberg

Adresse: Digevangen 18, 9260 Gistrup

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 4     1992: 3     1994: 3     1996: 4

Område: Softwareudviklling, konsulentvirksomhed og
prototypefremstilling

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Firmaet har udviklet software for PC’er til brug ved design af
optiske systemer. Værktøjet omfatter paraksial matrixoptik,
exakt strålegangsbestemmelse og endelig Gauss-mode
transformation ved hjælp af matricer. Det er et sandt 3D-
program, der tillader anvendelse af sfæriske, ellipsoide,
hyperboloide, paraboloide samt prismatiske former. Som en
naturlig og uundværlig del indgår et kraftigt optimeringsmodul.
Software’en har i forbindelse med krævende opgaver for store og
små industrivirksomheder vist sin slagkraft.

Firmaet støtter virksomheder og organisationer med
rådgivning i optiske problemstillinger. I forbindelse med de
mere omfattende opgaver udvikles der prototyper bestående af
optiske komponenter og elektroniske signalbehandlingsmoduler.
Disse opstillinger afprøves i de ofte brutale omgivelser, de
senere skal fungere i. I overvågningssystemer integreres digital
dataopsamling og behandling for at tillade indarbejdelse af de
allerede indhøstede menneskelige erfaringer.

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Sølberg's Lasetronic

Årstal for gruppens start: 1986

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 0

Interiør fra laserlaboratoriet ned N2- og CO2-lasere.
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Kontaktperson: Niels Ehlers, professor

Adresse: Århus Kommunehospital, 8000 Århus C

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 1     1992: 2     1994: 2     1996: 3

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Biologisk optik. Studie af øjets optiske komponenter.

 1. - Hornhindens form studeret ved analyse af spejlbilledet

- Tansparens studeret ved lysspredning.

- Biologisk og optisk udvikling af donorhornhinder

- Levende kontaktlinser

 2. - Øjelinsens optik med henblik på operation af grå stær og
  herunder udskiftning med plasticlinse

 3. - Måling af øjets dimensioner især akselængden målt med
  ultralyd

 4. - Kirurgisk ændring af hornhindens form med laserablation

Beskrivelse af salgsprodukter: -

Årstal for gruppens start: 1980

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 0

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 3

Århus Kommunehospital, Øjenafdelingen

Kontaktperson: Steen Krogh Nielsen

Adresse: Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J.

Antal ansatte der arbejder med optik:

1990: 35     1992: 35     1994: 35    1996: 10

Område: Forskning

Beskrivelse af væsentligste aktiviteter:

Efter omstruktureringen i Tele Danmark er udviklings-
aktiviteterne samlet i Udviklingsområdet, hvor kompetencen
inden for optisk kommunikation ligger placeret i transmis-
sionssektionen i afdelingen Platforme Teknik. Tidligere havde
aktiviteter inden for basal optisk kommunikationsteknologi
(f.eks. udvikling af halvlederlasere) stor vægt, men i forbindelse
med omorganiseringen er indsatsen i stedet blevet koncentreret
på områder af direkte forretningsmæssig betydning for Tele
Danamrk. Inden for optisk transmissionsteknologi er aktivi-
teterne rettet mod både det overordnede telenet og mod anvendelse
af optiske teknologier i access-nettet, dvs. den del af nettet, der
fører helt ud til kunden. Tele Danmark Udvikling deltager som
hovedregel ikke i udviklingen af de optiske komponenter og

systemer til telenettet, men beskæftiger sig i stedet med
netværksmæssige aspekter og udvikling af salgbare teleydelser
baseret på den tilgængelige teknologi. Centralt inden for dette
område står udviklingen af telenettet imod større kapacitet og
fleksibilitet, bl.a. baseret på en stigende anvendelse af rent
optiske forstærkere og optiske switche. En forudsætning for
introduktionen af optiske komponenter som f.eks. optiske switche
i telenettet er, at de styringsmæssige aspekter er på plads.
Styring og kontrol af optiske net er derfor et emneområde, der
får stigende betydning i de kommende år. På nuværende tidspunkt
er Udviklingsområdet bl.a. engageret i fælleseuropæiske projekter
inden for dette område.

Beskrivelse af salgsprodukter: Tele Danmarks hoved-
forretning er salg af teleydelser: Man kan næppe sige, at optik
direkte indgår i ydelserne, men optisk transmission er i dag en
nøgleteknologi i det produktionsapparat, der ligger bag ydelserne.

Årstal for gruppens start: 1979

Antal optikpatenter el. ansøgninger de sidste 10 år: 3

Antal ph.d. projekter de sidste 10 år: 47

Tele Danmark, Udviklingsområdet

En prototype  opstillet i industrielt miljø.
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Optikundervisningen ved DTU

DTU’s videregående undervisning er for nylig blevet inddelt i
fagspecifikke emner, hvoraf et emneområde, ‘Anvendt Klassisk
og Moderne Optik’, giver en oversigt over optikundervisningen
på DTU. Dette er vist på flow-diagrammet. Inden for dette
emneområde kan den studerende vælge  faggrupper, der betegnes
Optik/Fotonik , Integreret Optik  og Kommunikation .

Den generelle undervisning i optik på DTU varetages af
Optikgruppen  på Institut for Fysik, mens den specialiserede
gives af både Optikgruppen , Mikroelektronik Centret  og
Institut for Elektromagnetiske Systemer. Det samlede
undervisningstilbud dækker hele spektret fra gymnasieniveau
til forskeruddannelser (ph.d-undervisningen).

Målet for undervisningen:
 1. Så mange DTU-kandidater som muligt skal have et bredt,

grundlæggende kendskab til optik.

 2. DTU-kandidater, som har valgt at specialisere sig inden for
optik, skal kunne klare følgende opgaver:

- bruge optisk teknologi og optiske målemetoder som en del
af deres ingeniør/forskningsarbejde.

- kunne udnytte optiske principper samt nuværende og

kommende komponenter i optisk systemdesign og
apparatudvikling.

- kunne konkurrere internationalt om udvikling og udnyttelse
af avanceret optik.

 3. DTU skal kunne tilbyde forskeruddannelser på højt niveau
inden for moderne fotonik, integreret optik og optisk
kommunikation.

Kursusstruktur
Optikgruppen  ved Institut for Fysik tilbyder i øjeblikket følgende
kurser:

Den grundlæggende optik er et introduktionskursus, der giver
en indføring i optoelektronik samt passive såvel som aktive
optiske komponenter og deres anvendelse. Kurset har to hovedfor-
mål, nemlig

  - at give en anvendelsesorienteret indføring i den grund-
læggende optik. Da kurset medtager både lyskilder, detek-
torer og optiske komponenter, udgør det et afrundet hele,
som kan tages af de studerende, der ønsker et selvstændigt
kursus i optik.

  - at give grundlag og lyst til at arbejde videre inden for det

Velkommen til hvidbogen:

Optikundervisningen i Danmark
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hurtigt ekspanderende optiske fagområde. Kurset tjener
derfor som indgangsfag til de videregående optikfag.

Den grundlæggende optik er forudsætning for alle de følgende
fag.

Fourier-optik og holografi går videre med den fysiske optik,
som kun omtales i mindre grad i den indledende undervisning
(diffraktionsteori og kohærensteori). Dette fag viser samtidigt,
hvorledes diffraktionsteorien kan anvendes i forbindelse med
optisk signalbehandling, parallel processering og informations-
lagring. Parallelt hermed gives

Laserteknik, der behandler de grundlæggende egenskaber ved
laseren og det lys, den udsender.

Med disse tre fag er der givet et grundlag for de videregående
optikfag. Det nuværende tilbud omfatter:

Optisk Design og Optiske Systemer, der behandler opbygning
og evaluering af optiske systemer bl.a. baseret på anvendelse af
moderne optisk design software.

Ulineær Optik, der giver en indføring i stof-stråling veksel-
virkning med henblik på beskrivelse af ulineære optiske effekter.
Desuden behandles anvendelser af ulineær optik til frekvens-
fordobling, parametrisk oscillation og optisk signalbehandling.

Optiske Målemetoder  giver baggrund, principper og anvendelser
af optiske målemetoder og -systemer. Som grundlag gennemgås
kohærens, optisk detektion samt  usikkerhed og konvergens ved
måling af stokastiske størrelser. En række vigtige optiske måle-
systemer gennemgås.

Kvanteoptik. Kvantisering af det elektromagnetiske felt, semi-
klassik og fuldt kvantiseret vekselvirkning mellem stof og lys,
specielle kvantetilstande for det optiske felt, kvanteoptisk inter-
ferometri  samt fluktuationer af det optiske felt. Desuden gennem-
gås den optiske parametriske oscillator klassisk, semiklassik og
kvanteoptisk.

Følgende fag varetages af Mikroelektronik Centret  (MIC):

Optoelektronik (indledende kursus): lysmåling, lyskilder,
detektorer og optoelektroniske systemer, lysmodulation,
fiberoptik og integreret optik, fremstillingsteknologi.

Integreret Optik: Optiske bølgeledere, aktive og passive
byggeblokke i integrerede kredsløb, fremstillingsprocesser for
integrerede kredsløb.

Halvlederoptik: Excitoner, elektro-optik, ulineær optik,
dynamik, femtosekund spektroskopi, optiske komponenter.

Som en separat linie kan vælges Optisk Kommunikation, hvor
specialundervisningen finder sted ved Institut for Elektro-
magnetiske Systemer.

Studentertilslutningen til optikfagene ved Optikgruppen  har
gennemgående været tilfredsstillende  med ca. 150 studerende
på den indledende optik, ca. 75 på laserteknik og omkring 20 på
de øvrige fag. Der har i de senere år i snit været 11 stud./år som
udførte eksamensprojekt ved Optikgruppen , mens MIC  har
haft 7 stud./år.

Ph.d.-undervisningen
Efter indførelsen af kravet om formelle kurser (5 semestre eller
tilsvarende kursus- eller sommerskoleophold) som en del af
ph.d.-undervisningen har Optikgruppen  og MIC  med bistand

fra OFD, Forskningscenter Risø, koordineret opbygningen af en
dansk ph.d.-skole i optik (med financiel støtte fra
Forskerakademiet). Første kursus afholdtes i efteråret 1994 med
hovedvægten på ulineær optik og kvanteoptik. Dette kursus
gennemførtes med forelæsere fra Optikgruppen ,  MIC  og OFD.
Planlægningen og forberedelsen af kursus nummer to er i fuld
gang. Dette kursus vil finde sted som et internatskursus på
Krogerup Højskole 2-8 juni 1996. Formen bliver en international
summerschool og workshop med internationalt kendte forelæsere
og deltagelse af, foruden ph.d.-studerende, forskere fra Danmark
og de nordiske lande. Vi håber også på deltagelse af yngre
forskere fra andre lande. Hovedvægten er lagt på udbredelsen af
optiske bølger i bølgeledere og i frit rum samt på statistisk optik
(udbredelse i turbulente medier, støj og speckleoptik).

Ud over disse optikskoler, indgår enkelte andre kurser ved
Institut for Fysik  og ved Mikroelektronik Centret  i ph.d.-
undervisningen i optik.

Forskningsprojekter i undervisningen
Optikgruppen  ved Institut for Fysik har i de senere år haft i snit
ca. 3 - 4 ph.d.-dimittender pr. år. Nogle af disse ph.d.-projekter
er rene DTU bevillinger, andre er fondsbevillinger og atter
andre er erhvervsforskerprojekter. Desuden har Optikgruppens
medlemmer været fagligt ansvarlige vejledere på ph.d.-projekter,
som helt eller delvist er forløbet ved eksterne forsknings-
institutioner, især Forskningscenter Risø og Tele Danmark
Research. Fagområdet for disse projekter afspejler naturligt nok
gruppens forskningsinteresser: optiske interconnects og optisk
datalagring i fotorefraktive materialer, fremstilling af nye
kohærente lysfrekvenser ved optisk frekvensfordobling og optisk
bølgeblanding samt klassisk optik som holografi, optisk
databehandling, turbulensmålinger med optiske metoder og
optisk partikelanalyse.

Mikroelektronik Centret  har siden 1992 haft 15 ph.d.-
studerende. Heraf har 10 været (er) aktive i Fotonikgruppen med
projekter inden for fiberlasere og forstærkere samt integreret
optik. De resterende 5 studerende er tilknyttet Optoelektronik-
gruppen med projekter vedrørende optisk karakterisering af
halvledermaterialer, ultrahurtig laserspektroskopi samt
skanderende nærfeltsmikroskopi. En del af projekterne har
været erhvervsforskerprojekter.

Andre undervisningsinitiativer
Selvom det ligger uden for DTU regi at undervise i optik på
gymnasieniveau, har Optikgruppen  vurderet, at der er et behov
for motivering og orientering af gymnasieelever, idet hovedparten
af de studerende kun har et meget ringe kendskab til optik, når
de forlader gymnasiet. Man kan undre sig over, at der ikke gøres
mere ved optik i gymnasieundervisningen, når man tænker på
hvor spændende fagområdet er, hvor let det er at visualisere samt
på den rolle, optik spiller i moderne teknologi. Optikgruppen
har derfor med støtte fra DTU oprettet et mini-eksperimentarium
‘LYS, I NYT LYS’ med ca. 16 spændende opstillinger, hvor
gymnasieklasser kan komme for at udføre en række daglange
øvelser eller lege med lyset - evt.udføre deres store fysikopgave.
‘LYS, I NYT LYS’  besøges årligt af 25-30 gymnasieklasser.

Erik Dalsgaard
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Undervisning i optik på Aalborg Universitet

Semester
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10
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Tabel 1.

Civilingeniøruddannelsen i moderne optik og laserteknik på
Aalborg Universitet udgøres i de sidste 4 semestre af den
femårige ingeniøruddannelse. De studerende optages efter 6.
semester fra akademiingeniøruddannelserne, specielt fra
svagstrøms-, maskin- og energilinien, men også teknikum-
ingeniører optages.

Uddannelsen har til formål at uddanne civilingeniører, der er
kvalificerede til at deltage i den tekniske udvikling og forskning
inden for det optiske område under anvendelse af den nyeste
viden. Der lægges derfor vægt på, at de studerende får en solid
baggrund i både naturvidenskab og i teknik.

Uddannelsen er ligesom universitetets øvrige uddannelser
projektorienteret således, at der i 7., 8. og 9. semester arbejdes
med et projekt inden for det pågældende semesters tema. Til
projektet er der knyttet en række projektunderstøttende kurser
(PE), hvis emner i nogen grad kan variere fra år til år. Tillige
afholdes såkaldte studieenhedskurser (SE), hvis indhold er
fastsat ved studieordning.

Denne opbygning er medvirkende til, at optaget af studerende
med vidt forskellige forkundskaber ikke skaber problemer, men
i stedet virker inspirerende på undervisningen.

Indholdet i uddannelsen fremgår af nedenstående skema.

Som det fremgår, falder SE-kurserne i traditionel rækkefølge,
og PE-kursernes rækkefølge er selvfølgelig ikke uafhængig
heraf; men der er for den enkelte underviser en langt større
frihed til at indrette sit kursus efter de aktuelle studenterprojekter.

Antallet af optagne studerende har siden studiets start midt i

firserne ligget mellem fem og ti, og studiet har derfor et
omfattende kursusfællesskab med universitetets cand. scient.-
uddannelse i matematik og fysik.

I øvrigt må ingeniørreformen forventes fremover at medføre
ændringer i både studiets struktur og i dets indhold, men ikke i
dets grundideer.

 Ph.d.-studierne ved Aalborg Universitet er organiseret i såkaldte
programmer. Fysik og optik henhører sammen med matematik
under programmet Science.

Der udbydes forskellige typer af kurser. Forskerskolen ved
Aalborg Universitet udbyder og afholder SE-kurser, der ind-
holdsmæssigt generelt retter sig mod forskeruddannelse. Her
kan nævnes videnskabsteori og sprogkurser. En anden type SE-
kurser er de mere programorienterede kurser f.eks. inden for den
avancerede matematiske fysik.

PE-kurser udbydes og afholdes af institutterne. Af sådanne
afholdte eller planlagte optikkurser inden for programmet
Science, kan nævnes titlerne Optiske egenskaber for atomer og
kondenseret stof, Nærfeltsoptik, samt kurset Kvanteelektro-
dynamikkens fundamentale aspekter. De studerende kan
selvfølgelig i stedet for de på Aalborg Universitet udviklede PE-
kurser følge alternativer såsom studiekredse eller kurser ved
andre institutioner. Vejledende skal de studerende samlet følge
SE- og PE-kurser svarende til 12 moduler eller ca. 300 timer i
løbet af ph.d.-studiet.

Sluttelig skal det nævnes, at der i øjeblikket er ni ph.d.-
studerende ved Institut for Fysik.
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Grundlæggende:

Moderne optik

Lasere
UVW

Videregående:

Special Topics in Experimental Optics

Kvanteoptik

På Institut for Fysik og Astronomi uddannes mange Ph.D.-
studerende, og en del vælger at bruge et eller flere af ovennævnte
kurser i deres studium. Desuden uddanes der Ph. D.-studerende
specialiseret i laserbaseret atomfysik og eksperimentel og teoretisk
kvanteoptik.

Nedenstående skema giver en oversigt over antallet af studerende
på de enkelte kurser.

1990 1992 1994 1995

Moderne Optik   18   28   28   31

Lasere   18   19   31   26

Special Topics ....   14     6

Kvanteoptik   17   28

Undervisning i Optik på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Undervisningen i optik på Institut for Fysik og Astronomi
henvender sig til studerende med forskellige fagsammen-
sætninger: Fysik / matematik, fysik / kemi, fysik / datalogi og
kemi / materialeteknologi. Derfor er optikundervisningen opdelt
i grundlæggende kurser for studerende med alle disse fags-
ammensætninger og videregående kurser for studerende, der
ønsker at fordybe sig i optisk fysik.

De grundlæggende kurser: Moderne Optik og Lasere kan
følges uafhængigt, men de fleste studerende vælger at følge
begge kurser, som så kan bruges som et sammenhængende
kursus til hovedfagseksamen i fysik. Moderne Optik  omhandler
bølgebeskrivelse af lys, geometrisk optik, diffraktion og
interferens samt anisotrope mediers optiske egenskaber og
optisk modulation. Kurset Lasere omfatter teorien for lasere,
metoder til stabilisering og pulsering af lasere samt ulineære
optiske fænomener som f.eks. frekvensfordobling og multifoton
processer.

De videregående kurser er Special Topics in Experimental
Optics med gennemgang af udvalgte eksperimenter i laserbaseret
atomfysik, fiberoptik og ulineær optik og Kvanteoptik med
gennemgang af teorien for atomare systemer i laserfelter, det
kvantiserede strålingsfelt og forskellige fænomener som f.eks.
laserkøling, atomar interferometri og kvantekryptografi.

Samlet kursus til hovedfags-

eksamen (Cand. Scient).

Undervisning i Optik på Kemisk Institut, Aarhus Universitet

Undervisningen i optik på Kemisk Institut varetages af Jørgen
Bendtsen og Søren Keiding. Der undervises i klassisk
spektroskopi (UV, VIS, IR), specielt med henblik på Fourier
transform spektroskopi.
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Undervisning i optik på Niels Bohr Institutet f. AFG, Københavns Universitet

I forårssemestrene afholdes der et kursus i grundlæggende
optik. Kurset er ikke obligatorisk, det er normeret til en
arbejdsindsats på i alt 150 timer, der er mundtlig eksamen, som
evalueres med bestået/ikke bestået, og det kan tages på 2. år eller
senere. Der har de sidste år været stabil deltagelse af 30-40
studerende pr. år. Som lærebog anvendes F.L. Pedrotti and L.S.
Pedrotti, Introduction to Optics (second edition, Prentice Hall
1993), og emnerne omfatter refleksion, brydning, billeddannelse,
optiske instrumenter, interferens, polariseret lys, Fraunhofer og
Fresnel diffraktion, lasere og Fresnel ligningerne. Der er 3
timers forelæsning og en samtaletime pr. uge hele semesteret.
Samtaletimerne anvendes dels til opgaveregning, og dels
gennemgår studerende forskellige eksamensspørgsmål for
hinanden på frivillig basis. I forbindelse med forelæsningerne
vises en lang række demonstrationsforsøg, således at de
studerende får set en omsætning mellem teoretiske overvejelser
og eksperimentelt arbejde. Denne sammenkædning af teori og

praksis er meget populær blandt de studerende, idet det er et af
de få steder, de studerende ser demonstrationsforsøg i forbindelse
med forelæsninger. Jeg kan anbefale det kraftigt, selvom det er
mere tidskrævende at forberede demonstrationsforsøg end at
forberede traditionelle forelæsninger og opgaveregning, og jeg
vil med glæde udveksle erfaringer og gode råd med kolleger
andetsteds, som måtte ønske at prøve en tilsvarende kombination
af teori og praksis.

I forbindelse med 2. års kurset ‘Bølger, elektromagnetisme og
optik’, stifter alle studerende kendskab til refleksion, brydning
og Fresnels formler (obligatorisk), på i alt 3 dobbeltforelæsninger,
svarende til godt 20 sider i lærebogen. Denne undervisning er på
et meget formelt niveau, således at der praktisk taget ikke er
overlap mellem dette kursus og ovenomtalte kursus i optik.

Erling Veje, Ørsted Laboratoriet, Universitetsparken 5, 2100
København Ø

Laserfysik (kandidatuddannelsen i fysik - 4 pkts. kursus)

Kontaktperson: Jens Olaf Pedersen

I forelæsningerne vil vi gennemgå de fundamentale elementer
i laseren, herunder teorien for gaussiske bølger, optiske
resonatorer, optisk forstærkning og laser oscillatoren. Vi ser
desuden på forskellige lasersystemer og metoder til frekvens-
stabilisering samt frembringelse af ultrakorte pulser. Endelig vil
vi se på forskellige anvendelser af laseren inden for nye
forskningsområder i fysik og kemi. Kurset består af 2 timer
forelæsninger pr. uge samt to timers øvelser pr. uge, hvor

øvelserneenten er teoretiske øvelser eller laboratorieøvelser.
Desuden erstattes øvelsestimerne nogle af gangene med
laboratoriebesøg, typisk paa MIC, Risø og i Lund. Men de
eksperimentelle øvelser omfatter bla. holografi, Fabry-Perot
resonatoren og laserens egenskaber.

Ph.d kursus i optik

Modern optical techniques are crucial in many applications of
lasers to problems in physics and chemistry. Using E.Hecht’s
book: Optics as a starting point, the course aims at giving Ph.D.
students working experimentally in physics and chemistry a
background for understanding and using these new techniques.
Laboratory visits will be an integral part of the course.

Undervisning i optik på Odense Teknikum

Elektroafdelingen har gennemført formaliseret undervisning i
optik siden 1988.

Der er indrettet eksperimentelle faciliteter i form af et optisk
laboratium til studenterøvelser, et projektlokale til afgangs-
projekter i elektrooptik samt et forskningslaboratorium, hvor
der p.t. gennemføres et forskningsrådsstøttet Ph.D.-projekt i
holografisk og elektronisk speckleinterferometri.

Der tilbydes 2 kurser: Elektrooptik 1  og Elektrooptik 2 .

Kurserne læses på  5. og 6. semester af diplomingeniør-
uddannelsen i elektroteknik.

Målsætning:

1) at give de studerende et solidt teoretisk grundlag i optik,
således at de kan arbejde kvalificeret med optiske
problemstillinger samt ikke mindst blive i stand til selv at
kunne videreuddanne sig inden for fagområdet,

2) at præsentere eksempler på ingeniørmæssige anvendelser,

Undervisning i optik på Københavns Universitet
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De to E-retninger tilbyder hver de diplomingeniørstuderende et
optikkursus af mindre omfang (1 modul i 1 semester),  nemlig:
OPTO og OPTIK 1.

Elektronikafdelingens tilbud, OPTO, har som tema opto-
elektronik, medens stærkstrømsafdelingens OPTIK 1 er orien-
teret mod mere basal optik. Kurserne udbydes kun en gang
årligt.

Der stilles ikke strenge krav til de studerendes faglige

forudsætninger for at de kan deltage i kursus. For at få fuldt
udbytte af OPTO-elektronikkurset, fordres der dog kendskab til
grundlæggende halvlederfysik. Indholdet i dette kursus er stærkt
fysikpræget. Det kan illustreres med følgende stikord: Fotodioder,
LED, lasere (gas-, faststof-, halvleder   m.m.), termiske detek-
torer, PMT, image intensifiers og CCD. I dette kursus indgår
også emnerne: optiske fibre, sort legeme stråling og simple
optiske systemer.

OPTIK 1 beskæftiger sig bl.a. med : geometrisk optik, optiske

3) at diskutere virkemåden af udvalgte elektrooptiske kom-
ponenter.

Da delmål 1 gives høj prioritet,  lægges der i teoriundervisningen
stor vægt på de fysiske principper og  modeller. De mere tekniske
aspekter tilgodeses gennem laboratorieøvelserne og projekt-
arbejdet. Undervisningen er i begge kurser fordelt med ca. 60%
teori og 40% laboratoriearbejde.

Fagindhold:

Hovedemner i Elektrooptik 1: Geometrisk optik baseret på
Fermats princip samt  paraxial geometrisk optik på matrixform.
Radiometri og fotometri, energitransmission i optiske systemer.
Invarianslove. Termisk lysudsendelse, grundlæggende strålings-
love. Emission og absorption af lys, Boltzmannfordelingen,
Einstein-koefficienter. Elementær laserfysik. Lysdioder.
Fotondetektorer. Elementær diskussion af optiskefibre og
fiberparametre.

Eksperimentelt: 6 - 8 laboratorieøvelser (=24 timers
laboratoriearbejde) .

Hovedemner i Elektrooptik 2: Bølgeoptik baseret på Maxwells
ligninger. Poyntings teorem. Polarisation (Jones matricer).
Feltproblemer. Fresnells ligninger, fase- og energiforhold ved
reflektion og brydning. Interferometri,  tidslig og rumlig
kohærens. Diffraktion baseret på Fresnell-Kirchoffs integralet.
Fourieroptik, aperturfunktioner og frekvensspektre, korrelation
og foldning. Analog, optisk signalbehandling. Indføring i
holografi.

Eksperimentelt:  5 laboratorieøvelser/projekter (= 24 timers
laboratoriearbejde).

Overbygningsuddannelse:  Elektroafdelingen og Fysisk Insti-
tut, Odense Universitet har fået Undervisningsministeriets
godkendelse af en  2-årig cand.scient. overbygning i „Fysik og
Teknologi“. Uddannelsen begynder i efterårssemestret 1996.
Uddannelsen indeholder 3 fagområder : akustik, elektrooptik og
elektroteknisk færdiggørelsesteknik.  I denne forbindelse er nye
kursusenheder i optik under udvikling.

Sammenhæng med andre fag på 5/6. semester af elektro-
ingeniøruddannelsen:

Svagstrømsingeniøruddannelsen har i øjeblikket  4  områder
inden for hvilke de studerende gennemfører afgangsprojekt:
Akustik,  Apparatteknik, Teleteknik  og  Elektrooptik.

Til hvert projektområde hører  5  projektrelaterede kursusmoduler,
hvoraf  2  er obligatoriske for projektområdet, medens de tre kan
vælges blandt  8 mulige.

Elektrooptik 1 og 2 er således obligatoriske for at kunne udføre
afgangsprojekt i elektrooptik, men indgår samtidig i gruppen af
de otte fag, der kan vælges  i de øvrige projektområder.
Elektrooptik 1 og 2  udbydes desuden som frie tilvalgsmoduler,
der kan vælges af alle ingeniørstuderende.

Kontaktpersoner vedr. optik :

Søren Hassing, lektor, Ph.D.

Elektroafdelingen, Odense Teknikum

Telf. 66130827, lok. 329

E.mail: HASSING@DOU.DK

Telf. 66130827, lok. 325

René Skov Hansen, Civilingeniør, Ph.D.-studerende,

Elektroafdelingen, Odense Teknikum.

E.mail: RSH@DOU.DK

Opgørelse over studerende, der har deltaget i optikunder-
visningen.

      Elektrooptik 1       Elektrooptik 2

1990 41  ikke oprettet endnu

1992 23  8

1994 21  5

1995/96 43              10

OPTO på Ingenørhøjskolen Københa vns Teknikum (IKT)
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fibre, interferometri, diffraktion, Fresnels ligninger og holo-
grafi. Hertil kommer så sort legeme stråling og laser-teori.

Interessen hos de studerende for disse kurser er tydelig, idet der
i løbet af de sidste 5 år har været tilmeldt godt 20 studerende
hvert år. Der bliver lavet afgangsprojekter inden for dette
fagområde. I OPTO har der været et varieret udbud af emner
f.eks.:

*   Optisk pH-meter

*   Stroboskop med lysemitterende dioder (LED)

*   Optisk bestemmelse af iltkoncentration i muskler

*   UV-spektrofotometer

*   Fiber-fotometer

*   Skanderende IR detektor

*   Måling i NIR området (1500 nm)

*   Foton-tæller (photon counter)

I 1995 flyttede elektronik- og stærkstrømsafdelingen sammen i
de nye lokaliteter i Ballerup. Herefter vil det være naturligt, at
de to udbudte kurser bliver koordineret på en sådan måde, at
indholdet i de to kurser kommer til at ligge i forlængelse af
hinanden. Her på stedet hersker der enighed om, at fagområdet
opto vil have en strålende fremtid (hm..).

Man må så håbe, at det også vil være muligt at fremskaffe de
ressourcer, som er nødvendige for at holde det faglige indhold
up-to-date.

Sven Munk, Elektronikafdelingen

phone: 44 97 80 88 ,  fax: 44 97 27 00 ,  email: sm@cph.ih.dk

Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum  (homepage:http://
www.cph.ih.dk), Lautrupvang 15, 2750 Ballerup.

Efteruddannelseskurser inden for belysningsteknik:
:Lys-kursus er den fælles kursustjeneste for DELTA Lys &
Optik og Lysteknisk Selskab. Disse kurser afholdes over hele
landet inden for emneområdet "lys og belysning". Kurserne
spænder fra populære emne-seminarer over grundlæggende og
praktiske forhold til videregående emner for professionelle
lysteknikere.

Fra undervisningsplanen for 1996 kan nævnes:

Seminar om BR95 (Alborg, Århus, Odense, Kolding,
København)

Grundkursus i belysning

God og energirigtig arbejdsbelysning

Lyskilder (nyt kursus)

Lysberegning med ny blændingsmetode

Vejbelysning

Grundkursus i belysning

Kontor- og dataskærmbelysning

Reflekterende vejafmærkninger

Reflekterende vejtavler

Desuden tilbydes specialkurser efter ønske og behov.

Kursus i optoelektronik ved DELTA Lys & Optik:
Optoelektronik - Teori og praksis

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at forstå
virkemåden af optoelektroniske komponenter og at anvende
disse professionelt ved systemopbygning. Kurset lægger vægt
på det praktiske med den nødvendige teori tilkoblet. De enkelte
komponenter gennemgås, deres virkemåde, specifikationer,
anvendelse, pris og eventuelle faldgrubber.

Der lægges vægt på, at deltagerne får komponenterne demon-
streret, og at der gives praktiske vink undervejs. Der udleveres
et kompendium, der giver hurtig adgang til data, beregnings-
formler og systemeksempler.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med
apparatopbygning, produktion og salg af optisk udstyr,
sensorudvikliling, optiske målemetoder, indkøb og kontrol af
optiske og elektroniske komponenter eller apparater.

DELTA Lys & Optik kurser i DTU regi:
Der gennemføres 2 kurser og en øvelsespakke på DTU. Disse
kurser er beskrevet i DTUs kursusoversigt:

5380 Belysningsteknik 1

Lystekniske grundbegreber og definitioner. Beregningsmetoder.
Øjets funktion. Lyskilder og armaturer. Indendørs
belysning:kvalitetsproblemer og almindeligt anvendte
projekteringsmetoder.

5381 Belysningsteknik 2

Beregning af armaturvirkningsgrad, transmittans og reflektans
for gitre, belysningsstyrke fra udstrakte lysgivere, reflektioner
og luminans i rum. Inddeling af synsopgaver og principper for
belysning. Kvalitetskriterier og anbefalinger for belysning af
arbejdslokaler og arbejdspladser. Beregning af ubehagsblænding,
synsnedsættende blænding og kontrastreduktion. Dagslys.
Måling og beregning af lysanlæg. Krav til og beregning af vej-
og stibelysning.

5382 Kursusarbejde i belysningsteknik

Individuelle laboratorieopgaver eller teoretiske beregninger
inden for udvalgte emneområder.

Undervisning hos Delta Lys & Optik


