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StarBright is a feature-rich, handheld laser power/energy meter
that measures power, single shot energy, repetitive energy,
frequency, and beam size. Compatible with all standard Ophir
thermal, BeamTrack, pyroelectric (PE-C series) and photodiode
sensors.

Sensors for LED Diagnostics

BeamGage

The PD300RM-UV LED and laser radiometer
replaces traditional radiometers offering
calibration over a broad
spectral range.
The PD300RM is a
general purpose circular
geometry photodiode
irradiance and dosage
sensor with an 8mm
aperture and a cosine
corrected diffuser.

New small compact USB3
cameras for BeamGage. The
SP928 and SP907 are available
for wavelenght ranges either
190nm - 1100nm or 1440nm - 1605nm and are supplied with
BeamGage Standard and BeamGage Pro.

The cameras feature a compact design, wide dynamic range,
unparalleled signal to noise ratio, and built-in pre-triggering
circuitry that makes them ideal for
measuring CW and pulsed laser
profiles.
Contact
sales@cheos.ﬁ
kim.tornqvist@cheos.ﬁ
sCMOS Zyla 4.2 PLUS
tel 0400 610344
www.cheos.ﬁ
New latest generation QE-boosted sCMOS sensor maximizing at 82% QE
alongside market-leading frame rate performance, 99.8% quantitative linearity
and new application specific modes.
Ideally suited to a wide range of common fluorophores, the Zyla 4.2 PLUS is
also uniquely speed-optimized to deliver a sustained 53 fps at full resolution
through a convenient USB 3.0 interface, 77% faster than competing
sCMOS cameras. New on-camera intelligence delivers a significant linearity
improvement, providing unparalleled quantitative measurement accuracy
across the full dynamic range.
Check out also the new, enhanced iKon-M 912
back-illuminated CCD camera, offering the
ultimate in high dynamic range and low noise
performance. The 512 x 512 CCD array with 24
μm pixels has been optimized for extremely high
300,000 e- well depth and maximum photon
collection per pixel.
The new Shamrock 193i – Intelligent, Modular
and Compact Imaging Spectrograph has been
designed with research-grade performance,
versatility and ease of use in mind.

Machine vision

Measuring & Analysis

Microscopy
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P

uheenjohtajavuoteni on pian
takana ja lienee aika hiukan
summata mitä on tapahtunut ja
katsoa myös hiukan tulevaisuuteen.
Olemme toimineet niukoilla henkilöresursseilla, mutta varsin paljon
on kuitenkin saatu aikaan. NOP2015
–palaute analysoitiin ja palaute oli hyvinkin positiivista. Vastaukset olivat
hyvän ja erinomaisen rajoilla. Tästä
on hyvä jatkaa kohti Tamperetta ja
OPD2016-tapahtumaa. Sinne on tulossa erinomainen kattaus mielenkiintoisia ja varmasti korkeatasoisia esityksiä
sekä akateemisella että teollisuuspuolella. Suosittelen ja kannustan kaikkia
tulemaan paikalle.
Yhdistyksen jäsenmäärä on pienessä
kasvussa, lisäpotentiaalia on paljonkin etenkin yritys- ja yhteisöjäsenten
puolella. Niitä on tällä hetkellä n. 40
kpl, kun taas fotoniikkayrityksiä löytyy Suomesta erään laskennan mukaan
n. 150 kpl. Myyntityötä tarvitaan lisää
ja tuolloin täytyy tietenkin olla myös
myytävää eli toiminnan sisältöä.
Suunniteltuja Roadshow-tapahtumia
on toistaiseksi saatu järjestettyä kaksi
eli Photonics for Healthcare Kuopiossa
ja Forest & Photonics Kolilla. Lisäk-

si järjestettiin lähinnä päättäjille sekä
rahoittajille suunnattu LightTalks –tapahtuma Helsingissä. Nuo tilaisuudet
onnistuivat hyvin ja keräsivät ilahduttavan monilukuisen osallistujajoukon.
Roadshow-tapahtumien onnistumista
kuvaa myös se, että sekä Kuopion että
Kolin tapahtumat ovat saamassa jatkoa eli tapahtumat järjestetään myös
tänä vuonna. Roadshow-tapahtuman
onnistuminen vaatii aina innostuneen
ja sitoutuneen paikallisen kumppanin, jonka löytäminen on ollut muiden suunniteltujen tapahtumien järjestämisen haasteena. Töitä jatketaan
ja uskon, että tapahtumia järjestetään
tänä vuonna muitakin kuin nuo kaksi
edellä mainittua.
LightTalks –tapahtuman ja toiminnanjohtajan aktiivisuuden ansiosta myös
rahoittajat ja valtiovalta ovat noteeranneet toimintamme. Uusia resursseja
toiminnan tehostamiseksi ja laajentamiseksi on luvassa ainakin tapahtumajärjestelyihin. Olemme myös mukana
kahdessakin puiteohjelmahaussa eurooppalaisten fotoniikkaklustereiden
kanssa ja sieltä olisi myös tulossa rahoitusta lisäresurssille, edellyttäen tietysti, että hanke menee läpi rahoittajan
seulasta.
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Workgroup -toiminnan aktivointi on
edelleen suunnitelmissa. Ajatuksena
on järjestää yhteiskokous, jonne kutsutaan kaikki workgroup-toiminnasta
kiinnostuneet. Tässä kysytään myös
jäsenistöltä aktiivisuutta. Hyvin pitkälle
vapaaehtoisuuteen ja talkootoimintaan
pohjaavan yhdistyksen toiminta on juuri niin aktiivista kuin sen jäsenet ovat.
Toki yhdistyksen velvollisuus on järjestää riittävän mielenkiintoisia tapahtumia ja toimintaa, jotka motivoivat
jäseniä osallistumaan. Uutta puhtia
on odotettavissa, kun saamme lisää
henkilöresursseja käyttöömme. Yhdistyksen järjestämät yhteisesiintymiset messuilla ovat kasvaneet niin
mittavaksi toiminnaksi, että hallitus
katsoi parhaaksi, että yhdistys hakeutuu ALV-velvolliseksi. Nyt voidaan ns. kaupallinen toiminta hoitaa

ilman yllättävien veroseuraamusten
pelkoa. Photonics West 2016 –messut
olivat menestys ja kuvaavaa on, että
ensi vuoden yhteisosastolle olisi tulijoita enemmän kuin sinne voidaan
ottaa. Optatec 2016 on seuraava isompi
messutapahtuma, jonne on lähdössä
kahden yrityksen iskujoukko yhteisständillä.
Kevätkokous järjestetään OPD2016tapahtuman yhteydessä Tampereella,
toivottavasti mahdollisimman moni
tulee paikalle. Se on vaikuttamisen ja
omien ideoiden sekä ajatusten esille
tuonnin paikka!
Hyvää kevättä kaikille,
tapaamisiin Tampereella!

Jyrki Huttunen
Suomen Fotoniikan seura ry
Puheenjohtaja

Advertising in Fotoni magazine
and mailing list
Companies are most welcome to advertise their products and services in FOTONI.
Corporate and societal members can have one half-page black and white advertisement
per year free of charge. Remember to utilize this possibility to ensure visibility among
Photonics Finland members. Full page advertisements and more frequent or color ads
cost extra. Prices in EUR can found in the price list shown below. Job advertisements
(text-only) can be sent to members via email to photonics-list@fos.ﬁ. Only members
are able to post and only from the email address they have provided to the list.

half a page
full page
rear cover
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Basic fee

For corporate members

300
500
700

0
200
400

AURINKOSÄHKÖN
NÄKYMISTÄ MEILLÄ
JA MUUALLA

S

aatuani lupauksen artikkelista
valtakunnan johtavalta aurinkosähköjärjestelmien viejäyritykseltä NAPS Solar Systems Oy:ltä tähän
FOTONI:n numeroon, tuntui loogiselta
tarkastella pääkirjoituksessa aurinkosähkön olemusta meillä ja muualla.
Fotonienergiaa parhaimmillaan. Kävi
kuitenkin niin, että NAPS Oy:n kevätkiireet eivät antaneet aikaa yritysjutun
tekemiseen. Päätin kuitenkin jättää
pääkirjoitukseni lehteen. Kyseessähän
on yksi suurimmista käynnissä olevista
perinteistä energiateknologiaa ravistelevista (tuulivoiman ohella) murroksista, jonka kasvulle ei vieläkään,
kolmentoista voimakkaan kasvuvuoden jälkeen, näy kattoa.
Installoitua PV:tä tällä planeetalla oli
v.2003 1,8 GWp, v. 2015 yli satakertaisesti n. 220 GWp, ja kapasiteetin
on ennustettu kaksinkertaistuvan
seuraavan neljän vuoden aikana, siis
vaatimattomaan 2%:iin maailman
sähköntuotannosta. Kasvuun siis on
vieläkin runsaasti tilaa. Kiinalaisten
ennnuste vuoteen 2030 mennessä on
yli 1000 GWp.

PV kelpoisen piin hinta on pudonnut
viidennekseen viimeisen kymmenen
vuoden aikana, kiitos valmistuksen
siirtymisen lähes kokonaan kiinalaisten käsiin. USA:ssa asennuskustannukset ovat alentuneet 400% viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Samalla
PV järjestelmän systeemin tehokkuus
on parantunut 70%:sta 80-90% välille.
Uusia järjestelmiä USA:ssa installoidaan nopeammin kuin kaasua, öljyä
ja hiiltä käyttäviä voimalaitoksia yhteensä. PV teollisuus generoi uusia
työpaikkoja 20% nopeammin kuin
USA:n talous keskimäärin. Kaiken
takana on ollut Obaman hallituksen
the Investment Tax credit and Bonus Depreciation ohjelma, jonka jatkolle presidentti allekirjoituksellaan
äskettäin antoi lain voiman. Tämän
seurauksena vuonna 2016 alan 200
000 työpaikkaan on tulossa 15% lisäys ja USA:n PV kapasiteetti kasvaa
25% nykyisestä 27 GWp arvostaan.
Poliitikkona Obama on harvinaisen
kaukonäköinen, riippumatta siitä
miten seuraavissa vaaleissa käy, tänä
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vuonna installoidut paneelit tuottavat vielä 30 vuoden päästä ja näkevät
siis elinaikanaan vielä vähintään neljä
uutta presidenttiä. (Tiedot Renewable
Energy World, 19.02.2016)
Meillä Suomessa ei ole virallista aurinkoenergiaohjelmaa eikä myöskään
julkista kannustusohjelmaa kuten niin
monissa muissa maissa. Installoimme 2005 opinnäytetyönä Jyväskylän
yliopiston Uusiutuva Energia ja Tutkimusohjelman puitteissa Saarijärven koulukeskuksen katolle, silloin
huipputeknologiaa edustavan 6 kWp:n
Sanyon HIT paneelijärjestelmän, hintaan 29000 €, opetus ja testikäyttöön. Laskimme 25 vuoden elinkaaren
mukaiseksi sähkön hinnaksi 22 cn/
kWh silloisten pankkikorkojen ja sähkönhintojen ennustetun kehityksen
mukaan. Tämän päivän investointina
hinta olisi reilusti alle puolet. Järjestelmän tuotantotilastoja on seurattu alusta lähtien, järjestelmä toimii edelleen
oikein hyvin. Tuotettu sähkö hukkuu
koulupäivän tarpeisiin, vuosittain noin
5000 kWh. Muistan vihkitilaisuudessa
kaupunginjohtajan luvanneen lähettää Vattenfallille tuotetusta sähköstä
arviolaskun joka vuosi. Tämä tapahtui
aikana, jolloin maan energiaseminaareissa aurinkoenergialle hymähdeltiin ja sen puolestapuhujia pidettiin
ei-ammattilaisina, maan ylimpiä viranomaisia myöden.
Nyt asenne on muuttunut vaan eivät vielä teot. Viime syksynä vihdoin
energiayhtiön FORTUM:in toimitusjohtaja tuli esiin ja sanoi aurinkosähkön
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olevan yksi yhtiön tulevaisuuden kehityssuunnista. Yritys on nostanut uudessa visiossaan uusiutuvat näkyvästi
esille. Intiasta aloitetaan. Edelliset toimitusjohtajat olivat ehtineet sitoa yhtiön energiabisneksen ja samalla maan
uuden sähköntuotannon riippuvaiseksi
Venäjän johdon tahdosta. Maan pitkäaikaisin ja suurin järjestelmätoimittaja
on NAPS Solar Systems Oy. Lehden
ollessa taitossa luin kansainvälisessä
levityksessä olleen uutisen Wärtsilä
Oyj:n uudesta strategiasta liittää aurinkosähkö olennaiseksi osaksi heidän
nopeaa säätövoimaa tarjoaviin dieselmoottorigeneraattoreihinsa. Moottorit
saavat levätä niin kauan kin aurinkosähköä riittää. Asiakkaat tulevat aluksi Lähi-Idästä. Alalla toimii vähän yli
kymmenen pienempää järjestelmätoimittajaa. Markkinat kotimaassa ovat
volyymiltään vielä pienet, kannustimet
puuttuvat.
Onko Suomessa aurinkosähkötutkimusta? Aalto yliopiston Hele Savin on
tehnyt läpimurron kiteisen piin hyötysuhteen parantamisessa nanokuvioisen
piimustan avulla. Hänen ryhmänsä
pitää kunniakkaasti 22,1% hyötysuhteellaan maailmanennätystä hallussaan. Lappeenrannan yliopiston Jero
Ahola ja Christian Breyer ovat uuden
sukupolven aurinkosähkötutkijoita.
Jälkimmäinen näkee aurinkosähkön
osana 100% uusiutuvaa energiajärjestelmää. Auringonlaskun tutkimusalueita maassa ovat värikennotutkimus ja
polymeerikennotutkimus Millenium
Distiction palkinnolla palkittujen Jyväskylän Korppi-Tommolan ja Tam-

pereen Helge Lemmetyisen siirryttyä
emeritus kategoriaan.
Onko Suomessa sitten kannattavaa
hankkia aurinkopaneeleita katolleen?
Peukalosääntönä voidaan pitää sitä,
että pienkäyttäjä saa hyödynnettyä
noin kolmasosan tuotetusta sähköstä.
Kotiakustojen yleistyessä hyöty kaksinkertaistuu. Noin 20 m2:n paneelistosta saadaan täällä sähköä n 2000
kWh vuodessa. Parhaat hyötysuhteet ja tuotto saadaan keväällä, kun
lumesta saadaan heijastusvaikutus
eivätkä lehvästöt varjosta. Pohjoisen
etu, kylmässä paneelit toimivat paljon tehokkaammin kuin lämpimässä,
jopa yli 20% hyötysuhteita on nähty
Saarijärven koulukeskuksen katolta.
Parhaimman hyödyn saat kun käytät aurinkosähkön silloin, kun sitä on
tarjolla. Kotiautomaatiosta puuttuvat
pesukoneiden automaattiset vesihanat, jotka avautuisivat kun sähköä on

päivällä tarjolla ja sulkeutuisivat kun
pesu on ohi. Näin toimien jokainen
hyödynnetty kWh säästää esim. Jyväskylässä n 18 cn/kWh. Kun sähkön
käyttää itse ei sähköä, ei siirtomaksua
eikä sähköveroa tarvitse maksaa. Ylimääräsähkön voi myydä paikalliselle
sähköyhtiölle, siitä saanee kuitenkin
vain keskimäärin 3cn/kWh. Mieluummin sillä lämmittää käyttövettä.
Mikäli kaikki sähkö hukkuu kiinteistön
sähkön kulutukseen tulee 20 m2:n järjestelmästä säästöä n. 400 €/vuosi. 30
vuoden käyttöikä merkitsisi, että paneelit saisivat maksaa n. 12000€, jotta
rahat saisi takaisin. Tällä hintatasolla
olemme tänä päivänä. Pienikin houkute auttaisi liiketoimintaa liikkeelle
Suomessa, se olisi myös ympäristöteko
hallitukselta, koskahan se tulee?
25.04.2016 Säynätsalossa
Jouko Korppi-Tommola

Suomen fotoniikan seura ry, jäsenyys ja jäsenmaksut
Seuran jäseneksi voi hakea täyttämällä lomakkeen osoitteessa
http://www.photonics.ﬁ/members/join/
ja maksamalla jäsenmaksun taloudenhoitajan
ilmoittamalla viitenumerolla yhdistyksen tilille IBAN:
FI44 1309 3000 2042 48, BIC: NDEAFIHH. Seuran hallitus käsittelee
seuraavassa kokouksessaan hakemukset ja merkitsee pöytäkirjaan
uudet jäsenet.
Viimeisimmät yhdistyksen kokouksen vahvistamat jäsenmaksut ovat:
henkilöjäsenet 30 e
opiskelijajäsenet 15 e
yritys- ja yhteisöjäsenet 300 e
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KOKOUSKUTSU
Suomen fotoniikan seura ry:n kevätkokous
Optics & Photonics Days 2016 yhteydessä
Aika:
Paikka:
Kutsutut:

Tiistaina 17.5.2016 klo 18.00
Kokoushuone Heikki (2. krs), Hotel Torni
Ratapihankatu 43, 33100 Tampere
Suomen fotoniikan seuran jäsenet

Esityslista:
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan
ja kahden ääntenlaskijan valinta

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5.

Sääntömuutoksen uudelleen käsittely. Yhdistyksen syyskokous päätti lisätä
sääntöihin kohdat (1) Hakijalle myönnettävä jäsenyys astuu voimaan, jos
jäsenmaksu on maksetuksi 2 kk kuluessa hyväksynnästä. (2) Jäsen erotetaan
seurasta, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua 2 vuoteen.

6.

Edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös
ja toiminnantarkastajien lausunto

7.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille

8.

Hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien sekä muiden toimihenkilöiden
alkavan toimintavuoden palkkiot

9.

Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, joille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet
sääntöjen 5 §:n mukaan

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
seuraavalle toimintavuodelle
11.

Käsitellään muut esille tulevat asiat. Keskustelua muun muassa
Photonics Finlandin Work Group -toiminnasta.

12.

Kokouksen päättäminen

Tilaisuuden järjestelyistä vastaa yhdistyksen taloudenhoitaja Lasse Orsila
(puh. 040 733 6684), jolta voi tiedustella lisätietoja.
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POLARISAATIOKIETOUTUNEET
FOTONIT

E

räs kvanttimekaniikan keskeisiä
piirteitä on se, että kvanttimekaaninen systeemi voi olla superpositiotilassa. Useimmiten tämä teorian
ominaisuus ei tuota mitenkään yllättäviä tuloksia. Ajatellaan esimerkkinä
vaikkapa fotonin polarisaatiota. Olkoon
fotoni horisontaalisesti polarisoitunut
eli sen tila on
. Jos mittaamme tällaisen fotonin polarisaatiota horisontaalisessa tai vertikaalisessa suunnassa, havaitsemme aina horisontaalisesti
polarisoituneen fotonin eli saamme
tällöin mittaustulokseksi arvon H todennäköisyydellä 1. Vertikaalisessa
suunnassa emme fotonia havaitse eli
sitä vastaavan arvon V todennäköisyys
on 0; olemme tällöin mitanneet fotonin polarisaation (H,V) –kannassa. Jos
sen sijaan mittaamme polarisaatiota
diagonaalisessa 45 asteen kulmassa
vastaten tilaa
, todennäköisyys tällöin havaita fotoni on ½, ja -45 asteen
kulmassa mitattaessa, vastaten tilaa
, todennäköisyys on myös ½. Tulos on helposti ymmärrettävissä, kun
toteamme, että
eli fotonin alkuperäinen tila on superpositiotila, kun esitämme (tai mit-

taamme) sen toisessa (A,D) -kannassa. On huomattava, että mittauksen
jälkeen fotonin tila on mittaustulosta
vastaavassa ominaistilassa. Nämä tulokset ovat helposti tulkittavissa myös
klassisesti. Jos mittaamme lineaarisesti
polarisoitunutta valoa 45 asteen kulmaan käännetyn analysaattorin läpi,
saamme valon intensiteetiksi juuri ½
kertaa alkuperäisen valon intensiteetti.
Mielenkiintoisia superpositiotiloja saadaan, kun käsillä on useampia hiukkasia. Tarkastellaan kahden
fotonin (a ja b) erikoista systeemiä,
jonka polarisaatiotila on superpositio
. Jos nyt
mittaamme fotonin a polarisaatiota
(H,V)-kannassa, todennäköisyys havaita fotoni tilassa
on ½ ja tilassa
samoin ½. Saman tuloksen saamme
erikseen fotonille b. Mutta jos teemme
ensin polarisaatiomittauksen fotonille a ja havaitsemme horisontaalisesti
polarisoituneen fotonin, ja sen jälkeen
mittaamme fotonia b, saamme aina
tulokseksi myös horisontaalisesti polarisoituneen fotonin ja päinvastoin!
Fotonien polarisaatioiden mittaus-
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tulokset siis korreloivat täydellisesti.
Ensimmäisen mittauksen jälkeen tila
on siis joko
tai
. Kvanttimekaniikka ei mitenkään rajoita sitä,
miten kaukana nämä fotonit voivat
olla, edellä kuvattu tulos pätee aina.
Myöskään mittauksen järjestyksellä
ei ole merkitystä, aina havaitsemme
saman täydellisen korrelaation. Mittaus
voidaan tehdä myös jossakin muussa kannassa, ja myös silloin havaitaan
samanlainen korrelaatio. Tällaisilla
polarisaatiokietoutuneilla fotonipareilla, jotka ovat toisistaan jopa satojen
kilometrien päässä, on mittauksia on
tehty siten, että mittauksien aikaero
on niin pieni, ettei edes valo ennätä kulkea tällä välillä mittauspaikasta
toiseen, ja silti tulos on sama. Ei siis
ole mahdollista, että energiaa tai informaatiota kulkisi fotonista toiseen.
Havaittu korrelaatio ei siis todenna mitään kausaliteettia. Klassisesti on mahdotonta selittää, miten toinen fotoni
voi ”tietää” toiselle fotonille tehdyn
mittauksen tuloksen. Tämä tulos onkin osoitus kvanttimekaniikan eräästä
tärkeimmästä ominaisuudesta, epälokaalisuudesta.
Kietoutuneet tilat ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde, joiden avulla
voidaan testata kvanttimekaniikan
ominaispiirteitä. Tällaiset tilat ovat
myös kvanttilaskennan ja kvanttikryptograﬁan peruselementtejä. Kietoutuneita tiloja on pystytty luomaan
erilaisissa systeemeissä, mutta helpoimmin se onnistuu edellä kuvatuilla
polarisaatiokietoutuneilla fotoneilla.
Käytetyin menetelmä on parametrinen
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alaskonversio (”parametric down-conversion” eli PDC). Menetelmä perustuu
optisen materiaalin epälineaarisuuteen
eli siihen, että materiaalin suskeptibiliteetin korkeamman kertaluvun
termit, erityisesti toisen kertaluvun,
ovat merkittävän suuria. Tällaisessa
materiaalissa on mahdollista, että yksi
materiaaliin sisään tuleva fotoni synnyttää samanaikaisesti kaksi, energialtaan pienempää, fotonia. Tällaisen
prosessin todennäköisyys on hyvin
pieni, tyypillisesti vain 10-12, mutta
käytettäessä tehokkaita laserlähteitä syntyvien fotoniparien määrä voi
kuitenkin olla merkittävä, jopa 105
paria/s. On huomattava, että PDCprosessi on luonteeltaan satunnainen
tyhjiön ﬂuktuaatioiden stimuloima eli
fotoniparien syntyä ei voi ennustaa.
PDC-prosessissa epälineaariseen kiteeseen suunnataan voimakas lasersäde eli pumppuvalo. Ulostulevia
fotonipareja sitoo luonnollisesti energian ja liikemäärän säilymislait. Ensin
mainittu määrää, että fotonien taajuuksien summa on yhtä suuri kuin
laservalon taajuus. Jälkimmäinen taas
rajoittaa sitä, missä suunnassa fotonit
voivat kiteestä poistua. Näiden lisäksi on voimassa ns. vaihesovitusehto,
joka mahdollistaa fotoniparien tuoton koko kiteen matkalla. Vaihe-ehtoa
on yleisesti vaikea toteuttaa, mutta se
on mahdollista sopivilla kahtaistaittavilla materiaaleilla, joilla taitekerroin
riippuu valon säteen suunnasta ja polarisaatiosta. Eräs käytetyimmistä on
β-barium boraatti (BBO), yksiakselinen
kiteinen materiaali, jolla erikoissään-

(a) Tyyppi I

(b) Tyyppi II

e-säde

e-säde
o-säteet

e-säteet
o-säteet
kietoutuneet
fotonit

Kuva 1. (a) Tyypin I fotoniparilähde, (b) tyypin II fotoniparilähde. Kuvassa on esitetty selvyyden
vuoksi fotoniparien lähtökartiot vain yhdellä aallonpituudella.

töisen säteen (ns. e-säde) taitekerroin
ne on pienempi kuin yleissääntöisen
säteen (ns. o-säde) taitekerroin. Koska
erikoissääntöisen säteen taitekerroin
riippuu sen kulkusuunnasta suhteessa
kiteen optiseen akseliin (yleissääntöisellä se on aina sama), on vaihesovitus
mahdollinen laajalla aallonpituusalueella 200 – 3100 nm ja samalla myös
fotoniparien tuotto on korkea. BBO
on myös hyvin läpinäkyvä materiaali
ja siitä on mahdollista tehdä hyvinkin
pitkiä hyvälaatuisia kiteitä.
Pumppusäteenä käytetään yleensä
sellaista valoa, joka on polarisoitunut
kiteen optisen akselin määräämässä
tasossa eli se edustaa silloin e-sädettä. Tällöin on mahdollista valita ulos
tulevien fotonien polarisaatiosuunta valitsemalla kiteen leikkaussuunta
sopivasti. Tyypin I -tapauksessa molemmat ulos tulevat fotonit edustavat
yleissääntöistä sädettä eli niiden polarisaatiot ovat kohtisuorassa suunnassa
sisään tulevan säteen polarisaatiosuuntaan nähden (ks. kuva 1(a)). Vaihe-ehto määrää, että tietyn aallonpituuden

fotonit lähtevät aina tietyssä kulmassa
suhteessa pumppusäteeseen, mutta
muutoin niiden suunta on satunnainen, ja siten ne muodostavat valokartion pumppusäteen ympärille. Liikemäärän säilymislaki kuitenkin vaatii,
että fotonit löytyvät aina vastakkaisilta
puolilta suhteessa pumppusäteeseen.
Tällaisella lähteellä ei saada aikaan kietoutuneita tiloja.
Tyypin II -tapauksessa ulos tulevista
fotoneista toinen vastaa yleissääntöistä sädettä ja toinen erikoissääntöistä
sädettä eli niiden polarisaatiosuunnat
ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden
(ks. kuva 1(b)). Tällöin kumpikin fotoni
löytyy omasta valokartiosta, joiden välinen kulma riippuu pumppusäteen ja
fotoniparin fotonien aallonpituudesta.
Sopivilla valinnoilla valokartiot saadaan leikkaamaan toisiaan. Jos valitaan
sellaiset fotonit, joiden aallonpituus on
sama (eli aallonpituuden suhteen degeneroitunut tapaus) ja jotka löytyvät
kartioiden leikkauspisteistä, silloin ei
ole mahdollista tietää, kummasta kartiosta kukin fotoni on peräisin. Tällöin
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Kuva 2. Valokuva fotonilähteen valokartiosta
kuvattuna aallonpituudella 810 nm. Kuva on
koostettu teknisistä syistä useasta osasta.

fotonit ovat polarisaatiokietoutuneita.
Tämä tosin edellyttää sitä, että fotoneja
ei voi erottaa toisistaan minkään muun
ominaisuuden perusteella, kuten esimerkiksi saapumisajan.
Turun yliopiston Fysiikan ja tähtitieteen laitoksella Kvanttioptiikan laboratoriossa on tyyppiä II oleva fotonilähde. Vaikka fotoniparien synnyttäminen
onkin periaatteessa helppoa, mahdollisimman puhtaasti kietoutuneiden tilojen aikaansaaminen edellyttää erilaisten suodattimien, vaiheensäätäjien ja
kompensaatiokomponenttien tarkkaa
säätämistä. Kuva fotonien lähtökartioista yhdellä aallonpituudella on
esitetty kuvassa 2. Lähteessä fotonit
poimitaan yksimoodikuituihin, joilla
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fotonit viedään haluttuun mittauslaitteistoon: erilaisiin säteenjakajiin, interferometreihin tai tomograﬁa-asemaan.
Lähde toimii myös yksifotonilähteenä,
kun toista parin fotonia käytetään heraldoimaan toinen fotoni: kun toinen
fotoni on havaittu, tiedetään toisen fotonin olevan olemassa ja haluttu mittaus voidaan liipaista. Lähteen kirkkaus
ei ole suuri, vain n. 400 fotoniparia/s,
mutta fotonien laatu on varsin hyvä.
Laitteen ympärille on myös rakennettu harjoitustöiden sarja, joka on osalle
opiskelijoista pakollinen. Töissä tutkitaan yksittäisen fotonin olemassaoloa
ja sen jakamattomuutta, kvanttimekaanista satunnaisuutta, fotonien keskinäisiä korrelaatioita, Bellin epäyhtälöitä, yksittäisen fotonin interferenssiä,
tomograﬁamenetelmiä sekä dekoherenssia. Tutkimushankkeissa lähdettä
tullaan käyttämään mm. kvanttimekaanisten heikkojen mittauksien teossa
ja haamukuvaussovellutuksissa.

Tom Kuusela, yliopistotutkija
Turun yliopisto
Fysiikan ja tähtitieteen laitos

2014-1-25
Tampereen teknillinen yliopisto
Teemu Hakkarainen, väitöskirja
http://urn.ﬁ/URN:ISBN:978-952-15-3230-6
Ohjaaja: Prof. Mircea Guina (Optoelektroniikan tutkimuskeskus)
Vastaväittäjä: Prof. Mohamed Henini (University of Nottingham, Iso-Britannia)

Site-Controlled Epitaxy
and Fundamental Properties of
InAs Quantum Dot Chains

S

elf-assembled InAs/GaAs quantum
dots (QD) are artiﬁcial atoms which
exhibit extremely high optical and
structural quality and enable tailoring of the
quantum conﬁnement by adjusting their
size, shape, and chemical composition.
However, a disadvantage of the selfassembled formation process is that the QDs
are randomly located on the GaAs surface.
The ability to determine the positions of
the QDs at the moment of nucleation, i.e.
site-controlled growth, is essential for the
new generation of photonic applications
including single- and entangled-photon
sources and nanophotonic integrated
circuits. The purpose of this thesis is to
introduce a new nanomaterial system
composed of site-controlled InAs quantum
dot chains (QDC) grown by molecular
beam epitaxy in nanoimprint lithography
prepared grooves. A thorough investigation
of the structural and optical properties of
QDCs is also presented.
The thesis demonstrates that, regardless of
the inherent anisotropy of the GaAs(100)
surface, QDCs having similar density,

size, and emission energy can be grown
simultaneously on nanopatterns with
diﬀerent orientations by carefully selecting
the growth parameters. However, the
in-plane optical polarization of the
spontaneous emission from the QDCs
depends on their orientation. In more
general perspective, this thesis reveals
that the nanopattern on which the
site-controlled QDs are grown has a
strong inﬂuence on their morphological
properties, including shape, size, strain
proﬁle, and composition proﬁle. These
properties are strongly cross-correlated and
they all inﬂuence the electronic and optical
characteristics of the QDs. For example,
the growth of QDs in the grooves increases
their oscillator strength for the vertically
polarized spontaneous emission, which is
the polarization component that can be
coupled to surface plasmons in a metal ﬁlm.
This polarization property accompanied
by the possibility of deterministic lateral
positioning makes the site-controlled QDCs
potential building blocks for plasmonic and
nanophotonic waveguides.
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Järjestyneiden InAskvanttipisteiden valmistaminen
molekyylisuihkuepitaksialla

K

einotekoisiksi atomeiksikin
kutsutut InAs-kvanttipisteet
ovat noin 10 000–100 000 atomista koostuvia nanokokoluokan saarekkeita. Niitä valmistetaan alustakiteen kiderakenteen kopioitumiseen
perustuvilla kasvatusmenetelmillä
kuten molekyylisuihkuepitaksialla
(MBE). Vaikka kvanttipisteet ovat useita kertaluokkia suurempia kuin esimerkiksi hiiliatomi, ne ovat riittävän
pieniä aiheuttaakseen varauksenkuljettajien energiatilojen kvantittumisen
kaikissa kolmessa tilaulottuvuudessa. Tämän erityisen luonteen ansiosta
InAs-kvanttipisteiden energiatiloja ja
siten esimerkiksi niiden säteilemän
valon ominaisuuksia voidaan muuttaa
niiden kokoa, muotoa ja kemiallista
koostumusta säätämällä.
InAs-kvanttipisteet muodostuvat hilajännityksen seurauksena kun tasaiselle
GaAs-pinnalle höyrystetään hyvin pieni määrä indium- ja arseeniatomeita.
Luontaisesti satunnaista kasvuprosessia voidaan ohjata muodostamalla
haluttuihin paikkoihin suotuisat kasvuolosuhteet nanolitograﬁalla valmistettujen pintakuvioiden avulla. Kun
kvanttipisteet suojataan hautaamalla
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ne GaAs-matriisiin, ne muodostavat
korkealaatuisen nanomateriaalin, jota
voidaan hyödyntää erilaisissa fotoniikan sovelluksissa.
Väitöstyössäni tutkin järjestettyjen InAs-kvanttipistejonojen MBEkasvatusta nanopainolitografialla
valmistettujen urakuvioiden päälle.
Tutkimustuloksemme osoittavat, että
hallitsemalla indium-atomien liikettä
kasvatusolosuhteita hienosäätämällä on mahdollista kasvattaa samalle
näytteelle eri suuntiin järjestäytyneitä kvanttipistejonoja ja -verkostoja,
joita voidaan hyödyntää esimerkiksi
vahvistusmateriaalina optisissa aaltojohteissa. Muita mahdollisia sovelluskohteita ovat myös diodilaserit, joissa
kapeaspektrinen säteily saadaan aikaan
kvanttipistejonojen jaksollisuuden ansiosta. Tutkimuksessa kävi myös ilmi,
että sopivalla pintarakenteella voidaan
säätää kvanttipisteiden säteilemän valon aallonpituutta ja polarisaatiota.
Ideasta julkaisuiksi ja väitöskirjaksi
Tein diplomityöni hilajännittyneiden
GaInP-kerrosten kasvattamisesta
GaAs-pinnalle ja tutkin muun mu-

assa dislokaatioiden muodostumista
kerrosten paksuuden kasvaessa. Tältä pohjalta saimme ajatuksen kokeilla
voisiko GaInP-kerrokseen syntyneillä dislokaatioilla ohjata kvanttipisteet
kasvamaan jonoiksi. Kokeilu osoittautui onnistuneeksi ja siitä syntyi
ensimmäinen kirjoittamani julkaisu.
Dislokaatioiden muodostumisen satunnaisuudesta johtuen menetelmä
ei kuitenkaan mahdollistanut kvanttipistejonojen hallittua kasvattamista,
mutta opimme että dislokaation synnyttämän paikallisen hilajännityksen
lisäksi kvanttipistejonojen kasvua ohjaa sen aiheuttama uramainen pintamorfologia. Samaan aikaan tutkimme
myös yksittäisten InAs-kvanttipisteiden kasvattamista nanopainolitograﬁalla valmistettuihin koloihin, joten
luonnollinen ratkaisu kvanttipistejonojen kasvun tarkkaan ohjaamiseen oli
nanokuvioidun pintarakenteen hyödyntäminen. Nanopainolitograﬁassa
täsmälleen halutunlaista pintakuviota
kopioidaan näytteille leimasimen avulla, eikä kallista ja paljon aikaa vievää

elektronisuihkulitograﬁaa tarvita prosessissa muuhun kuin alkuperäisen
aihion valmistamiseen.
Väitöstyön ensimmäiset kaksi vuotta kuluivat näytteiden valmistuksen,
prosessin ymmärtämisen ja optimoimisen sekä perusominaisuuksien
määrittämisen parissa. Jo ensimmäisiä
näytteitä tutkittaessa huomasimme,
että nanokuvion suuntaa muuttamalla
voidaan säätää kvanttipisteiden säteilemän valon lineaarista polarisaatiota
näytteen pinnan tasossa. Myöhemmin tarkemmat tutkimukset paljastivat, että pintarakenne vaikuttaa
myös vaaka- ja pystypolarisaatioiden
suhteeseen tuottaen lähes polarisoitumattoman emission näytteen reunalta
mitattaessa, mikä on hyvin epätavallista InAs-kvanttipisteille.
Polarisaatioon liittyvien havaintojen
selittäminen osoittautui työn vaativimmaksi osaksi. Sitä varten täytyi
yhdistää GaAs-matriisiin haudattujen pisteiden tarkan koon, muodon ja

Kuva 1. Atomivoimamikroskoopilla otettuja kuvia kvanttipisteistä: Vasemmalla tasaiselle GaAspinnalle vapaasti kasvaneita InAs-kvanttipisteitä ja oikealla nanokuvioidulle GaAs-pinnalle
kasvaneita järjestäytyneitä kvanttipistejonoja.
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hilajännityksen mittaaminen elektronimikroskopialla sekä hilajännityksen sekä kvanttimekaanisten ominaisuuksien mallinnus. Kokeellisia ja
laskennallisia menetelmiä yhdistämällä
selvisi, että pintakuvio vaikuttaa pisteiden kokoon ja muotoon, jotka ovat
vahvasti linkittyneitä hilajännitykseen,
joka taas määrää pisteiden kemiallisen koostumuksen muutoksen kun ne
haudataan GaAs-matriisiin. Nämä rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat
hyvin vahvasti kvanttipisteiden rajaamien varauksenkuljettajien orbitaalien muotoihin, jotka taas määrittävät
kvanttipisteiden säteilemän valon polarisaation. Tutkimuksen vaatimista työtehtävistä vastuullani olivat kokeiden
ja näytteiden suunnittelu, näytteiden
kasvattaminen MBE:llä, optiset mittaukset sekä mallintaminen. Rakenteellisten ominaisuuksien tutkimuksen
suorittivat muut tutkimusryhmämme
jäsenet sekä yhteistyökumppanimme
ulkomailla. MBE-kasvatuksissa käytetyt
pintakuviot valmisti Juha Tommila, jonka nanopainolitograﬁaan keskittyvän
väitöskirjan silloinen Suomen Optiikan
seura palkitsi vuoden 2013 parhaana.
Työn edetessä tuloksia syntyi hyvää
tahtia, mutten siitä huolimatta sanoisi
artikkeleiden julkaisun olleen erityisen helppoa. Ennemminkin sain hyviä
oppitunteja erilaisista tieteelliseen julkaisemiseen liittyvistä tilanteista. Yksi
artikkeleista hyväksyttiin sellaisenaan
ja suurin osa pienillä tai suuremmilla
muutoksilla. Lisäksi eräs käsikirjoitukseni hylättiin suoralta kädeltä. Jälkeenpäin ajateltuna pidän kuitenkin
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Kuva 2. Väitöstilaisuudessa sain vastata
kiperiin kysymyksiin muun muassa liittyen
sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksesta
kvanttipisteiden energiatiloihin. Kuva Antti
Tukiainen.

hylkäystä hyvänä asiana, koska aihe
vaati lisää tutkimustyötä, jonka lopputuloksena oli selvästi alkuperäistä
parempi artikkeli. Opin myös että artikkelin hylkäämisen riitauttaminen
maksaa hyvin harvoin siitä aiheutuvaa
vaivaa, mutta tulipahan sekin koettua.
Tutkimustyön pohjalta syntyi seitsemän
artikkelin ympärille rakennettu nippuväitökirja. Johdannon ja yhteenvedon
kirjoittaminen sujui erittäin nopeasti ja
helposti johtuen lähinnä siitä, että aihe
oli yhtenäinen ja tutkimusta tehdessä ja
artikkeleita kirjoittaessani olen raapinut päätäni siinä määrin, että hiusten
harvenemisen lisäksi aihe ja taustakirjallisuus olivat tulleet tutuiksi.
Väitöstilaisuuteni oli alalleni hyvin
tyypillinen, mutta tietysti minulle hyvin erityinen tilaisuus. Hyvästä valmistautumisesta huolimatta yllätyksiltä ei
voinut välttyä. Vastaväittäjäni profes-

sori Mohamed Henini muun muassa
testasi tietämystäni sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksesta kvanttipisteiden energiatiloihin koejärjestelyssä, joka kuvasi kvanttipisteiden
luonnetta hyvin monipuolisella tavalla
vaikkei suoranaisesti liittynyt työni
aiheeseen. Tuleville väittelijöille voisinkin antaa vinkkinä, että kannattaa
perehtyä vastaväittäjän julkaisuhistoriaan hyvin tarkkaan, jos siihen vain
on aikaa väitöstilaisuutta edeltävien
kiireellisten viikkojen aikana. Väitöspäivä huipentui karonkkajuhlaan,
jonka perheen, työkaverien ja ystävien
läsnäolon ohella kruunasivat minulta
salaa järjestetyt jäynät ja musiikkiesitykset.
Lopputulos ja tulevaisuuden näkymät
Jos minulta olisi heti väitöstilaisuuden
jälkeen kysytty väitöstyöni merkittävintä saavutusta, olisin varmasti monen
muun juuri väitelleen tapaan sanonut
sen olevan työn päätökseen saattaminen. Ajan kuluessa olen kuitenkin
alkanut näkemään työn merkityksen
uusin silmin. Suhtaudun väitöskirjaani
ja siihen liittyvään tutkimukseen lähes
puhtaasti opinnäytetyönä, jollaisena
koen sen olevan erittäin onnistunut.
Pidänkin työn tärkeimpänä saavutuksena kaikkea sitä, mitä se minulle opetti
tutkimustyöhön, tulosten esittämiseen,
julkaisemiseen ja kriittiseen ajatteluun
liittyen. Laajemmassa mittakaavassa
työn merkittävimmät saavutukset ovat
uuden nanomateriaalin kehittäminen
ja sen ominaisuuksien ymmärtäminen
eri mittaus- ja mallinnusmenetelmien

avulla sekä kokonaiskuvan luominen
niiden antamien tulosten pohjalta. Aika
näyttäköön minkälainen merkitys niillä
tieteen ja tekniikan kehityksen kannalta.
Nykyinen tutkimukseni keskittyy IIIV-puolijohteista valmistettujen nanolankojen kasvattamiseen sekä niiden
ominaisuuksien tutkimiseen. Aiheen
vaihtaminen teki hyvää, vaikka alussa
nanolankatutkimus etenikin hitaasti pohjatietojen ja tutkimusryhmän
puutteesta johtuen. Kuluneen vuoden
aikana nanolankaryhmämme on kuitenkin kasvanut kattamaan kaksi postdoc-tukijaa, yhden jatko-opiskelijan ja
yhden diplomityöntekijän, minkä seurauksena tulosta alkaa syntyä ja minun
on aika suunnata katseeni ulkomaille.
Aivan täysin en ole kuitenkaan hylännyt kvanttipisteitä vaan vielä valmistumisen jälkeen olen ollut osallisena
useassa kvanttipistejulkaisussa liittyen muun muassa kvanttipistejonoplasmoni-hybridirakenteisiin ja sähkökentän vaikutukseen pintakuvion
päälle kasvatettujen kvanttipisteiden
eksitoneihin sekä työskennellyt osaaikaisesti niihin keskittyvässä Akatemiaprojektissa.
Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia väitöstyöhöni osallistuneita kollegoita ja
yhteistyökumppaneita sekä Suomen
Fotoniikan seuraa, joka palkitsi työni
vuoden 2014 parhaana optiikan alan
väitöskirjana.

Teemu Hakkarainen
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BeamGage Standard and BeamGage Pro.

The cameras feature a compact design, wide dynamic range,
unparalleled signal to noise ratio, and built-in pre-triggering
circuitry that makes them ideal for
measuring CW and pulsed laser
profiles.
Contact
sales@cheos.ﬁ
kim.tornqvist@cheos.ﬁ
sCMOS Zyla 4.2 PLUS
tel 0400 610344
www.cheos.ﬁ
New latest generation QE-boosted sCMOS sensor maximizing at 82% QE
alongside market-leading frame rate performance, 99.8% quantitative linearity
and new application specific modes.
Ideally suited to a wide range of common fluorophores, the Zyla 4.2 PLUS is
also uniquely speed-optimized to deliver a sustained 53 fps at full resolution
through a convenient USB 3.0 interface, 77% faster than competing
sCMOS cameras. New on-camera intelligence delivers a significant linearity
improvement, providing unparalleled quantitative measurement accuracy
across the full dynamic range.
Check out also the new, enhanced iKon-M 912
back-illuminated CCD camera, offering the
ultimate in high dynamic range and low noise
performance. The 512 x 512 CCD array with 24
μm pixels has been optimized for extremely high
300,000 e- well depth and maximum photon
collection per pixel.
The new Shamrock 193i – Intelligent, Modular
and Compact Imaging Spectrograph has been
designed with research-grade performance,
versatility and ease of use in mind.
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