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A multichannel time-to-digital converter (TDC) implemented with 0.35-μm complementary metal-oxide-
semiconductor technology that uses a low-frequency crystal as reference and measures the time intervals
with counter and delay line interpolation techniques is described. The multichannel measurement
architecture provides information on the time intervals between several timing signals. The circuit can be
used for laser time-of-!ight distance measurements, e.g., where it can determine time intervals between a
transmitted laser pulse and several re!ected pulses and also pulsewidths or rise times, to compensate for
the timing walk error. This paper shows how several measurement channels can be integrated into one TDC
without losing the measurement performance. The circuit o"ers a measurement precision that is better
than 8 ps and a measurement range of up to 74 μs. In terms of laser distance measurement, its
performance is equivalent to millimeter-level precision within an 11-km range.

Read the paper
A Multichannel High-Precision CMOS Time-to-Digital Converter for Laser-Scanner-Based Perception Systems
J. Jansson, V. Koskinen, A. Mäntyniemi, J. Kostamovaara (2012)
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Fotoniikka-alan tulevaisuus vaikuttaa 
Suomessa todella hyvältä. Alan tutkimus 
ja teollisuus ovat hyvällä kasvukäyräl-
lä. Hienoa myös, että oman erikoisalan 
huippuosaamista löytyy ympäri Suomea 
ja niistä on alkanut muodostua kluste-
reita, jotka eivät kilpaile keskenään vaan 
tukevat toisiaan.

Seuran hallituksessa pohdimme myös 
seuran tarkoitusta ja tehtäviä. Kevään 
2020 jäsenkyselyn tulosten pohjalta hal-
lituksessa laadittiin toimintaa ohjaava 
tiekartta lähivuosille.  Tiekartassa seuran 
tehtäväksi määriteltiin ”huolehtia, että 
fotoniikkatoimialalla on menestymisen 
edellytykset Suomessa”. Tämän saavut-
tamiseksi seuran tulee:

   • Toimia yhdyssiteenä fotoniikasta  
      ja sen lähialoista kiinnostuneiden  
      henkilöiden, yritysten sekä opetus-  
      ja tutkimuslaitosten välillä.
   • Edistää tasapuolisesti Suomen  
      fotoniikka-alan koulutusta,  
      tutkimusta ja liiketoimintaa.
   • Tuntea jäsenistönsä tarpeet ja olla  
      innovatiivinen suunnannäyttäjä.
   • Verkostoitua aktiivisesti ja  
      edesauttaa jäsentensä  
      verkostoitumista

Hyvä Fotoniikkaseuran jäsen ja Fotoni 
-lehden lukija

Seuran toiminta ja fotoniikan tila ylei-
sesti, on ollut aktiivista pitkäkestoisesta 
pandemiasta huolimatta. Viime vuoden 
toimintakertomuksesta nähdään, että 
seuralla on ollut enemmän tapahtumia 
kuin edellisillä kausilla. Live -tapahtumat 
ovat vaihtuneet webinaareiksi ja tilaisuu-
det ovat olleet monipuolisia ja laadukkai-
ta. Webinaarit täyttävät hyvin tehtävänsä 
tiedon välittämisessä - silti odotamme, 
että voisimme pian tavata kasvokkain 
seminaareissa, jotka mahdollistavat we-
binaareja paremmin verkostoitumisen ja 
tutustumisen yhteisön jäseniin. 

Seuran tärkeimmät yhteisölliset tapah-
tumat, kuten Optics and Phtonics Days 
ja Photonics West, jouduttiin perumaan. 
Ne tulevat kuitenkin toteutumaan vuo-
den tauon jälkeen, ensin mainittu elo-
kuussa 2021 ja jälkimmäinen helmikuus-
sa 2022. Toivottavasti mahdollisimman 
moni seuran jäsen pääsee näihin ta-
pahtumiin paikan päälle! Erinomaisten 
esitysten lisäksi tapahtumissa pääsee 
tutustumaan näytteilleasettajien tuot-
teisiin ja eri tapaamisissa voi vaihtaa aja-
tuksia sekä entuudestaan tuttujen että 
uusien henkilöiden kanssa.

Puheenjohtajan palsta

Fotoni 1/2021
21. VUOSIKERTA

Julkaisija:
Suomen fotoniikan seura ry

Päätoimittaja:
Professori (em.) Jouko Korppi-Tommola
Kemian laitos/Nanotiedekeskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
p. +358-50-5877530 (mobile)
Email: jouko.korppi-tommola@jyu.fi

Toimitusneuvosto
Professori (em.) Jouko Korppi-Tommola, 
TkT Lasse Orsila

Ilmestyminen:
Vuonna 2021 ilmestyy 2 numeroa. 
Seuraava numero ilmestyy syksyllä 2021. 

Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Jäsenetuna Suomen fotoniikan seuran 
jäsenille. Vuoden kuluessa liittyvät uu-
det jäsenet saavat alkuvuoden numeron 
jäsenetuna niin kauan kuin painos riittää. 
Osoitteen muutokset suoraan jäsenasioi-
den hoitajalle,  
ks. http://www.photonics.fi

Taitto: 
Eero Sundvall

Kannen kuva:
Monikanavainen laserkeilauksessa käy-
tettävä aika-digitaali muuunnin (time-to-
digital converter, TDC), joka on valmistettu 
komplementaarisella 0,35 mikrometrin 
metallioksidi puolijohdetekniikalla (Oulun 
yliopisto, tekijän luvalla). Kuva on tarkoituk-
sella diffuusi. 

Paino:
Eräsalon Kirjapaino Oy
Tampere

ISSN 1455-1071
ISSN-L  1455-1071

        SISÄLLYS:

        3          Puheenjohtajan palsta

        6          Laserkeilauksesta on moneen

        10          Oulun yliopiston  
          laseretäisyystutkimuksen  
          alkuvaiheista

        14          Photonics Finland projects –  
          PhotonHub Europe brings new  
          services to companies 

        18          Photonics Finland kasvaa  
          ja kehittyy – Mitä uutta?



4 fotoni 1/2021 5

Photonics and laser technology, microscopy and imaging solutions.
Measuring devices, machine vision and laboratory instruments. 
New technology, training, service and support for industry and research institutes. 

Fastcam Nova series
brings together unique CMOS image sensor 
technologies and extensive high-speed 

X-ray imaging 
cameras 

Precise 
nanopositioning 
devices

Laser safety 
products

Acousto-optics
Electro-optics
Fiber optics
Precision optics
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Ultra-compact laser power meter for measuring high power 
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Laser Diagnostics Imaging the Unseen
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digital imaging expertise 
to provide a camera 
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to be used in a 
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applications. 

Microspectroscopy
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Marana
High Speed Back-illuminated sCMOS 
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Marana-X

The ultrasensitive ‘Marana 4.2B-6’ back-illuminated 
model. Featuring 95% quantum efficiency, 
up to 74 fps and market-leading vacuum cooling 
down to -45°C.

New Ultrafast and High Sensitivity Camera 
for Direct Soft X-ray and EUV Imaging

Irradiance and dosage sensor with flat spectral response for 
use with narrowband and broadband sources 

Ariel

Combining the image format of (640 × 512) IR pixels with the 
exceptionally high frame rate of 1,004 Hz allows thermographic 
images, even of extremely fast moving objects or highly 
dynamic thermal processes.

ImageIR® 8300 hs

Thermography 
cameras and systems 

for research and 
development

overcoming the traditional limitations of slow-scan 
CCDs in the soft X-ray-EUV energy range by offering 
simultaneously high frame rates, high-sensitivity and 
high dynamic range, without compromise.
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Edellä mainittujen tehtävien toteuttami-
seksi asetettiin tärkeimmiksi toiminnalli-
siksi tavoitteiksi: 

   • Palvella ja kuunnella jäseniä ja  
      edesauttaa heitä kehittymään ja  
      menestymään toiminnassaan.
   • Edistää fotoniikka-alan koulutusta  
      ja houkuttelevuutta.
   • Olla merkittävä ja arvostettu toimija  
      Suomessa ja myös kansainvälisesti.
   • Saada jäsenistöönsä suurin osa  
      alan toimijoista ja henkilöistä.

Itse koen tärkeimmäksi tavoitteeksi seu-
ran jäsenten palvelemisen ja heidän 
edesauttamisen toiminnassaan. Tämä 
ei toteudu ilman tarvittavia resursseja. 
Viime vuonna saimme palkattua Ana Ge-
bejesin hoitamaan EU-projektejamme. 
Anan tehtäviin kuuluu näiden projektien 
lisäksi verkostoituminen kansainvälises-
ti, tehdä seuraamme ja sen jäsenistöä 
tunnetuksi ulkomailla ja tuoda meille tie-
toa mahdollisista ulkomaisista hankkeis-
ta. Anan ote näkyy myös seuran järjes-
tämissä tilaisuuksissa, joiden järjestelyyn 
hän tuo oman ammattitaitoisen otteen-
sa, mikä on näkynyt tilaisuuksien laaduk-
kaina toteutuksina.

Uutena kokopäiväisenä henkilönä seura 
palkkasi monen entuudestaan tunteman 
Tuukka Pakarisen hoitamaan viestintää 
ja jäsenasioita. Nettisivujamme uudiste-
taan ja kehitetään tavoitteena parantaa 
viestintäämme ja tuottaa sivut jäsenkun-
nan tietopankiksi. Yksi konkreettinen 
uusi asia on henkilöstön rekrytointiin 

keskittyvä Photonics Jobs in Finland -so-
vellus, mikä on otettu hyvin vastaan jä-
senkunnassamme.

Koska toimintamme tarkoitus on palvel-
la jäsenistöä, olkaa rohkeasti yhteydessä 
Juhaan, Anaan tai Tuukkaan mikäli teillä 
on kysyttävää, tarvitsette neuvoa tai teil-
lä on ehdotuksia toiminnan kehittämi-
seksi.

Kaksivuotinen puheenjohtajakauteni on 
päättymässä. Parhaiten kaudesta on jää-
nyt mieleeni seuran, tutkimuslaitosten 
ja teollisuuden halu ja innostus kehittää 
toimintaa. Tulevaisuus näyttää erittäin 
hyvältä.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia teitä, jot-
ka olette vahvasti sitoutuneet toimin-
taamme. On ollut hienoa työskennellä 
ammattitaitoisten ja osaavien ihmisten, 
Juha, Ana, Tuukka ja Lasse, jotka toimis-
tolla pyörittävät toimintaa. Kiitos myös 
innostavasta kehittämishalusta seuran 
hallituksen jäsenille.

Erityisen kiitoksen haluan antaa tämän 
lehden päätoimittajalle: Joukon käsissä 
on syntynyt kerta toisensa jälkeen upea 
lehti, jota kelpaa esitellä!

Hyvää kesää kaikille lukijoille,

TIMO VUORENPÄÄ 
Puheenjohtaja, Suomen Fotoniikan seura ry

“Itse koen tärkeimmäksi tavoitteeksi seuran jäsenten 
palvelemisen ja heidän edesauttamisen toiminnassaan.

Tämä ei toteudu ilman tarvittavia resursseja. 
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Laserkeilaus 
ulottuu moneen

Tämän numeron teemaksi valikoitui 
laserkeilaus. Syynä pieneltä osalta lie-
nee oma taustani 80 luvun puolesta 
välistä, kun laboratoriooni rakennettiin 
180 ps:n aikaresoluutiolla toimiva fluo-
resenssielinaikaspektrometri. Laitteis-
ton aikaresoluutio etäisyysmittaukseen 
muunnettuna vastaa noin 3 cm:n sy-
vyystarkkuutta. En tuona aikana miten-
kään voinut kuvitella, miten tämä alun 
perin ydinfyysikoiden kehittämä mitta-
ustekniikka (koinsidenssimittaus) ajan 
saatossa tulisi kehittymään ja tunkeu-
tuisi arkeemme useilla eri aloilla. 

Mutta palataanpa hetkeksi 80-luvulle. 
Olimme vasta hankkineet laboratorioon 
synkronisesti pumpatun ja kaviteetti 
dumpatun väriainelaserin, joka tuotti 
20 ps:n pulsseja 40 kHz:n toistotaajuu-
della. Tarkoituksena oli virittää fluore-
soivia näytteitä ja mitata viritystilojen 
elinaikoja. Fluoresenssissa fotonit läh-
tevät satunnaisesti viritetystä kohtees-
ta. Tavoitteena oli siis saada mitattua vi-
rityspulssin ja ensimmäisen näytteestä 
ilmaisimeen saapuneen fotonin välinen 
aikaero (time-of-flight, TOF) ja tallentaa 
aikaerojen histogrammi, fluoresens-

Tänään kenttäkelpoiset yksikanavaiset 
etäisyysmittarit ovat arkea, ne mahtu-
vat taskuun. Valonlähteenä laitteissa 
toimivat pulssittain toimivien laserdio-
dien kollimoidut säteet ja ilmaisimina 
nopeat avalance valodiodit. Koko mit-
tauselektroniikka on puristettu yhdelle 
kortille, joka myös näyttää etäisyyden 
esim. havaintokiikarin näkökenttässä 
(Optics Illum. Image Sens. Mach. Vis. 1992, 
283, 1614). Kehitys ei ole tähän pysäh-
tynyt vaan valonlähteen säde on avattu 
optiikan avulla tasokeilaksi ja etupiiristä 
takaisin heijastuneet fotonit havaitaan 
256 kanavaisella yksittäisfotoni-ilmai-
suun perustuvalla diodirivi-ilmaisimella, 
jota lukee 256 kanavainen CMOS piirille 
toteutettu TOF elektroniikka (IEEE Trans. 
Circuits Syst. I Regul. Pap. 2019, 66, 4122, 
Kuva 2). Pinoamalla rivi-ilmaisimia pääl-
lekkäin päästään käsiksi 3D etäisyyspro-
fiileihin lähietäisyyksillä (0-10m) sekun-
neissa (IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIR-
CUITS, 2020, 55, 1960, Optical Engineering 
2021, 60, 054105-1).

Nykytekniikassa S/N parantamiseen 
käytetään tehokkaiden aaltojohde 
kvanttikaivolaserien suurta toistotaa-
juutta (IEEE J.Sel. Top. Quantum Electron. 
2015, 21, 189). Tekniikka on mahdollis-
tanut jopa 10nJ:n pulssienergioita. La-
serien toistotaajuus voidaan räätälöidä 
tarkoitukseensa. Mittaustulosten luo-
tettavuuden kannalta olennaisia seik-
koja ovat lähetepulssin energia ja kesto 
(tyypillisesti 10 nJ ja 100ps), mitä suu-
rempi energia sen kauempaa takaisin 
heijastuva valo saadaan tallennettua 
ja mitä lyhyempi pulssi sitä tarkempi 
etäisyyden mittaus. Diodin aallonpituus 
voidaan valita tarkoitukseensa sopivak-
si punaisesta spektrialueesta aina kui-
tuaallonpituuksiin asti. Mittausympä-
ristön haittavaikutusten elminoiminen 
kussakin sovelluksessa on selvitettävä 
erikseen. Nykytekniikan tasoa kuvaa hy-
vin senttimetrien syvyystarkkuus, jopa 
kymmenien kilometrin etäisyydeltä, 
eikä välttämättä puhtaassa ympäristös-
sä. 

si elinaika. Toteutukseen tarvittiin va-
lodiodi virityspulssin ja valomonistin 
ensimmäisen fotonin havaitsemiseen. 
Näiden antamat analogia signaalit joh-
dettiin vakio-osuusmuuntimille (CFD), 
joiden antamat derivaattasignaalit aika-
analogia-muuntimelle (TAC), josta koin-
sidenssit tallentuivat lajiteltaviksi moni-
kanava-analysaattorille. Mittaus- elekt-
roniikka mahtui hyvin laserpöydälle 
(Kuva 1). Kuriositeettina mainittakoon, 
että monikanava-analysaattori saatiin 
hankittua Nokian nk. nolla sarjasta, 
joita yhtiö silloin myi Neuvostoliittoon. 
Laitteistostamme ei ilmiselvästi ollut 
käytännön sovelluksiin, sen sijaan itse 
mittaustekniikka oli jo tässä vaiheessa 
heräämässä sellaiseksi, pulssittain toi-
mivien diodilasereiden ja mittaukseen 
liittyvän elektroniikan kehittymisen 
myötä.   Oma kontribuutioni tällä saral-
la oli tarkkuuspolarimetrin kehitystyön 
käynnistäminen yhdessä Oulun tutkijoi-
den  kanssa. Itsekalibroituva laite kyke-
ni mittaamaan polarisaatiotason kierty-
män asteiden tuhannesosien tarkkuu-
della. Perustetun jyväskyläläisyrityksen 
Optibeam Oy:n siivet eivät lopulta kan-
taneet globaaleille markkinoille. 

Kuva 1. Time-of-flight elinaikaspektrometri ja laitteiston instrumenttifunktio. 
Laitteisto rakennettiin kirjoittajan laboratorioon 80-luvun puolivälissä.

Kuva 2. CMOS 8*256 SPAD ilmaisin integroituna 1*256 TDC elektroniikkaan. Ilmai-
simen koko on 2*11,5 mm ja valopikselin koko 26*26μm. Image taken from Sensors 

2020, 20, 5973, with the permission of the corresponding author.
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Metsähovin lasertutka 
lähiavaruuden kohteiden 
paikantamiseen

Kuva: Arttu Raja-Halli/
Maanmittauslaitos
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Laserkeilauksen sovelluksista mainitta-
koon: armeijan etäisyyden mittaukset, 
geodeettiset mittaukset, maaperän muo-
to ja vesistöjen syvyysprofiilit, ympäris-
tön monitorointi (mm. päästökaasujen 
3D analyysit ja levälautat), metsävarojen 
inventointi (The Photogrammetric Journal 
of Finland, 2011, 22, 128),  maanviljelys 
(kasvun monitorointi, karja Precision Ag-
riculture 2018, 19, 630), suuret rakennus-
hankkeet (mm laivanrakennus, sillat,…), 
tuuliturbiinien lapojen ohjaus, teollinen 
robotiikkka, työkoneeet (mm. kaivurit, 
traktorit, jne… ), sisätilojen 3D määri-
tykset, urheilulajien harjoittelu, metsäs-
tys, kasvojen tunnistus ja lähiliikkeiden 
monitorointi (mm. pelaaminen).  Ehkä 
voimakkaimmin ja volyymiltaan suurin 
ja edelleen kehittyvä ala on törmäysten 
estäminen itseohjautuvassa liikenteessä 
sekä teillä että ilmassa, jolloin keilauksen 
on toimittava sekunnin osissa ja ulotut-
tava satoihin metreihin (autot, lennokit). 
Nopean laserkeilauksen tuottaman mas-
siivisen datavirran käsittely ohjauksen 
viesteiksi itseohjautuvassa ajoneuvossa 

on haastava tehtävä, joka on ratkaistava, 
jotta teknologia saavuttaa kuluttajien hy-
väksymisen. 

Laserkeilauksen tulo mitä moninaisim-
piin sovelluksiin on ollut seurausta dio-
dilasereiden, CMOS teknologian ja tie-
totekniikan kehittymisestä 70 - luvulta 
nykypäivän tasolle. Tässä numerossa 
Risto Myllylä kirjoittaa teknologian kehit-
tymisestä 70 - luvulta nykypäivään Oulun 
yliopistossa ja Oulun seudun yritystoi-
minnassa. 

Seuran toiminnasta PhotonHub Europe 
yhteisössä ja Suomen Fotoniikan Seuran 
kasvunäkymistä kirjoittavat Seuran toi-
mihenkilöt Ana Gebejes ja Tuukka Paka-
rinen. 

Toivotan FOTONI:n lukijoille rauhallista 
paluuta normaaliin kesänviettoon

Säynätsalossa  29.5.2021 
JOUKO KORPPI-TOMMOLA

“Laserkeilauksen tulo mitä moninaisimpiin 
sovelluksiin on ollut seurausta 

diodilasereiden, CMOS teknologian ja 
tietotekniikan kehittymisestä 70 - luvulta 

nykypäivän tasolle.
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Oulun yliopiston 
laser-etäisyysmittaus-

tutkimuksen alkuvaiheista.

Tausta
1970-luvun alkupuolella silloisen sähkö-
osaston eräänä tutkimusaiheena pro-
fessori Karraksen johdolla oli positroni-
fysiikka. Mittaamalla positronin elinaikaa 
materiaalissa saadaan tietoa esimerkiksi 
metallien ja puolijohteiden rakenteen 
virheettömyydestä. Tämän kirjoittaja 
rakensi väitöskirjanaan positronin elin-
aikamittarin käyttäen diskreetteja kom-
ponentteja lähettimessä ja vastaanotti-
messa ja juuri markkinoille tulleita mik-
ropiireja kuten nopeita logiikkapiirejä 
(ECL) aikavälin mittaukseen. Positronien 
elinajat ovat tyypillisesti satoja pikose-
kunteja.  

Kehitetylle lyhyen aikavälin mittaustek-
niikalle ruvettiin miettimään muita so-
vellutuksia.  Samaan aikaan tuli markki-
noille ensimmäiset laserdiodit, joilla pys-
tytään tuottamaan lyhyitä valopulsseja, 
5-10 ns suurella, useiden megahertsien 
toistotaajuudella.  Mittaamalla valopuls-
sin kulkuaika kohteeseen ja takaisin saa-
daan laskettua etäisyys.

Teoriaa lyhyesti
Valon nopeus ilmassa on noin 30 cm 
nanosekunnissa. Etäisyys saadaan ker-
tomalla valopulssin edestakaisen kulku-
ajan puolikas valon nopeudella. Pääs-
täkseen 1,5 mm epätarkkuuteen pitää 
kulkuaika mitata 10 ps tarkkuudella. 
Diffuusista kohteesta saatavan pulssin 
amplitudi vaihtelee heijastuskertoimen 
vaihtelusta johtuen ja pienenee kääntä-
en etäisyyden neliöön verrannollisena. 
Näin ollen vastaanotetun 5 ns pulssin 
amplitudivaihtelu 100 m matkalla voi olla 
esim. 1:1000, vaikeuttaen heijastuneen, 
kohinaisen pulssin tuloajan määritystä 
10 ps tarkkuudella.  Pitkällisen kehitys-
työn tuloksena siihen on suunnilleen 
päästy. Yhdellä pulssilla päästään noin 5 
mm epätarkkuuteen. Olettaen että vaih-
telu on satunnaista, yhden millimetrin 
epätarkkuus saavutetaan keskiarvoista-
malla 25 mittausta.

Voidaan myös käyttää jatkuvaa, sinimo-
duloitua aaltoa ja mitata vaihe-ero läh-
tevän ja tulevan aallon välillä tai käyt-

tämällä taajuuspyyhkäisyä ja mitata 
taajuusero lähtevän ja tulevan signaalin 
välillä.  Nämä tekniikat vaativat kohtee-
seen yleensä peilin, nurkkaprisman. Esil-
lä olevassa tutkimuksessa keskitytään 
laserpulssin kulkuajan mittauksen sovel-
lutuksiin.

Sovellutuksia ja tutkimushankkeita
Ensimmäiset käyttämämme laserdiodit 
saatiin näytekappaleina 1970-luvun puo-
livälissä ja ne piti hakea Laserdiode -ni-
misen yhtiön tehtailta New Jerseystä ja 
allekirjoittaa salassapitosopimus. Laseri-
en huipputeho oli vain muutamia Watte-
ja, joka rajoitti mittausetäisyyden muuta-
maan metriin. Ensimmäinen sovellutus 
oli paperikoneen ja painokoneen rainan 
lepatuksen mittaus. Suuren mittausno-
peuden ansiosta saadaan derivoimalla 
etäisyyden muutosta kohteen nopeus ja 
nopeuden derivaatasta kiihtyvyys. Voi-
dakseen mitata kauempaa, kohteeseen 
pitää kiinnittää heijastin tai vielä pa-
remmin valoa palauttava nurkkaprisma. 
Näin rakennettiin juoksijan nopeuden 
mittari.
 
Seuraavaksi, kun laserpulssien tehot 
kasvoivat, päästiin kymmenien metrien 
etäisyyksiin. Pitemmät etäisyydet toivat 
useita uusia soveltamismahdollisuuk-
sia. Yhteistyössä VTT:n kanssa aloitettiin 
konenäköön luokiteltavia sovellutuksia. 
Lisäämällä säteen poikkeutus, voidaan 
hahmottaa ympäristöä ja kappaleiden 
muotoa ja saadaan sittemmin lasertut-
kaksi tai -skanneriksi nimitetty mitta-
ustekniikka. Puhutaan myös laserkei-
lauksesta. Tekniikkaa sovellettiin aluksi 
työkoneiden ohjaamiseen ennalta oh-
jelmoitua reittiä pitkin. Autoteollisuus 
oli jo siihen aikaan tutkimassa ympäris-
tön hahmottamista etäisyysmittauksel-
la. Kävimmekin 1980-luvun puolivälissä 
esittelemässä tutkimuksiamme BMW:lle 
Münchenissä. Myöhemmin Ouluun on 

syntynyt yhteistyössä autoja valmistavi-
en yritysten kanssa autoelektroniikkaa 
kehittävä yritysrypäs. 

Eräs opettavainen hanke oli Neuvosto-
liiton avaruustutkimuksen Mars 96 -oh-
jelmaan tilattu Laser-altimetri -tutkimus. 
Siinä kehitettiin laitetta mittaamaan etäi-
syyttä Marsin pintaan noin 5 km korkeu-
dessa kiertävästä aluksesta saadakseen 
tarkkaa kolmiulotteista tietoa Marsin 
pinnan muodosta. Laitteen osat saatiin 
valmiiksi ja testattiin Moskovan avaruus-
tutkimuslaitoksen (IKI) tyhjiökammioissa 
-85 asteen lämpötilassa. Laite ei päässyt 
lentämään, koska mainittu ohjelma lo-
petettiin Neuvostoliiton hajottua. Tutki-
musyhteistyötä aihepiiristä tehtiin myös 
Euroopan avaruusjärjestön ESAn kanssa.

Yrityksiä ja tuotteita 
Pian huomattiin, että soveltavaan tut-
kimukseen rahoituksen saamiseksi tar-
vittiin hankkeisiin mukaan yrityksiä. Fo-
toniikkaa soveltavia yrityksiä Suomes-
sa ei juurikaan ollut vielä 1980-luvun 
alkupuolella. Puutteen poistamiseksi 
perustimme tutkimusryhmäni kanssa 
Noptel -nimisen yrityksen vuonna 1982. 
Rahoituksen hankkiminen ensimmäi-
siä tuotteitaan kehittävälle yritykselle ei 
ole aina helppoa. Noptelin tapauksessa 
nousi ongelmaksi perustajien koulutus, 
viisi tohtoria. Pankinjohtajat pitivät sitä 
ongelmallisena ja taisipa joku pankkiiri 
sanoa, että rahoitusta ei myönnetä tur-
vaaviakaan vakuuksia vastaan. Silloinen 
KERA suhtautui toimintaamme myöntei-
sesti ja päästiin eteenpäin.

Ensimmäisinä vuosinaan yritys kehitti 
laseretäisyysmittauksen lisäksi valon-
säteen paikan mittaukseen perustuvia 
tuotteita ammunnan harjoitteluun ja si-
vuttaisliikkeen mittaamiseen. Sivuttais-
liikkeen mittaustekniikkaa sovellettiin 
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esimerkiksi siltojen taipuman ja masto-
jen huojumisen mittaamiseen sekä rau-
tatiekiskojen asennuskoneen automati-
sointiin. 

Etäisyysmittauksen osalta sotilasso-
vellutukset olivat merkittäviä yrityksen 
tuotekehitykselle. Opettavainen hanke 
oli tykin tai kranaatinheittimen ammuk-
sen kärkeen sijoitettava miniatyrisoitu 
etäisyysmittari, joka aktivoi sytyttimen 
ennalta ohjelmoidulla korkeudella. Sitä 
valmistettiin muutamia tuhansia kap-
paleita koekäyttöön, kuvassa alhaalla. 
Toinen sovellutusalue oli liikenteen val-
vonta, auton nopeuden mittaus ja kame-
ran laukaisu valokuvan laadun kannalta 
sopivalla etäisyydellä, kuvassa keskellä. 
Sittemmin etäisyysmittausta on kehitet-
ty asiakkaiden tuotteisiin asennettavik-
si moduuleiksi erikoistuen myös pitkiin 
etäisyyksiin aina 40 kilometriin saakka. 
Ammunnan harjoittelu ja liikennesovel-
lutukset ovat edelleen yhtiön tuottei-
ta, joita esitellään yrityksen kotisivuilla, 
(www.noptel.fi). Perustajaosakkaat luo-
puivat omistuksistaan 10 vuotta sitten. 
Nykyinen omistaja on belgialainen yritys 
FN Herstal.

Silloinen Rautaruukki Oy tuli osakkaaksi 
Nopteliin ja kehitettiin konvertterin sisä-
puolisen tiilivuorauksen kuluneisuutta 
mittaava lasertutka yhdessä Rautaruuk-
ki New Technology’n kanssa, kuvassa 
ylhäällä. Prometrics Oy perustettiin ke-
hittämään ja markkinoimaan lasertutkaa 
suurten kappaleiden dimensioiden mit-
taamiseksi ja asentamisen avuksi. Laitet-
ta käytettiin telakoilla ja betonielement-
titehtaissa. Kolmas 80-luvulla perustettu 
yritys oli jyväskyläläinen Optibeam Oy, 
jolle kehitettiin aikamittaukseen perustu-
va laser-polarimetri.

Nyt
Laser-etäisyysmittaustutkimusta Oulun 
yliopistossa on johtanut1990 -luvulta 

prof. Juha Kostamovaara. Ajanmittaus 
on kehitetty integroiduksi piiriksi ja to-
teutettu myös monikanavaisena. Detek-
torimatriisin ja monikanavaisen kulkuai-
kamittauksen avulla saadaan tuijottava, 
ilman liikkuvia osia toimiva ”laserkeilain”. 
Laserpulssi on lyhennetty 100 ps kestoi-
seksi ja kW huipputehoiseksi. Detektorit 
pystyvät tunnistamaan yksittäisiä fotone-
ja. Etäisyysaluetta rajoittaa tietenkin de-
tektorien lukumäärä, koska kukin näkee 
pienen osan valaisevasta keilasta. Sädet-
tä poikkeuttavalla keilaimella, lasertut-
kalla päästään pitempiin etäisyyksiin ja 
voidaan soveltaa mm. kaukokartoituk-
seen ja itsenäisesti liikkuviin ajoneuvoi-
hin. Ryhmä on kehittänyt vastaanotinta 
myös määräajaksi mykistettäväksi. Näin 
voidaan estää detektorin häikäistyminen 
tai mitata vaikkapa savuverhon takana 
olevia kohteita. Mainittua aikaerotteista 
mittausta on sovellettu myös Raman-
spektroskopian herkkyyden parantami-
seen eli mittaus on päällä vain Raman-
signaalin oletetun lyhyen kestoajan. Tek-
niikkaa soveltaa Timegate Oy niminen 
tutkijoiden hiljattain perustama yritys.

Lopuksi
50 vuoden aikana elektroniikka, optiikka 
ja fotoniikka ovat kehittyneet nopeam-
min kuin kukaan osasi ennustaa. Perin-
teiset teollisuuden alat, autot ja tietolii-
kenne mukaan lukien, ovat ottaneet mai-
nitut tekniikan alat tuotteissaan laajasti 
käyttöön. Eräs viesti tässä esityksessä on, 
kuinka perustutkimuksesta voi syntyä 
merkittävää teollista liiketoimintaa. Tut-
kimukseen perustuva koulutus on tuot-
tanut kymmeniä tohtoreita ja insinöörejä 
teollisuuteen ja tutkimus- ja oppilaitok-
siin.

RISTO MYLLYLÄ
Professori

Oulun yliopisto, Optoelektroniikan ja 
mittaustekniikan tutkimusyksikkö

Kuvissa esitetään 
lasertutkan kehityksen 

alkuvaiheita. 
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Esittää liikenteen valvontatutkaa. 
Vastaanotin ja aikavälin mittaus on 
toteutettu ASIC -piireillä.

Esittää miniatyrisoitua tutkaa 
vaativiin olosuhteisiin, jossa 

käyttöenergia tuotetaan anturiin 
integroidulla tuulimyllyllä ja siihen 

liitetyllä generaattorilla.

Esittää kaupallista konvertterin 
kuuman tiilivuorauksen mittausta 

tarkkuuden ollessa 1 cm. Se on 
rakennettu erilliskomponenteista 

ja x,y poikkeutus on toteutettu 
manuaalisesti.
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Photonics Finland projects  
– PhotonHub Europe brings 
new services to companies

In January 2021 a pan-European photon-
ics digital innovation hub project - Pho-
tonHub Europe – has started it’s mission 
to accelerate the uptake of photonics 
technologies by European industry, to 
help boost competitiveness and foster 
new business and business models. Pho-
tonHub Europe brings together more 
than 500 photonics experts from 15 
member states. Photonics Finland and 
VTT Oy are two of the 54 European part-
ners. Through 20 local Photonics Hub 
partners, Photonics Finland being one of 
them, the project links closely with those 
European regions that smartly invest in 
photonics innovation.

PhotonHub Europe has received 19M 
euro funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation 
program under the Grant Agreement 
n°101016665, in Public Private Partner-
ship with Photonics21. PhotonHub Eu-
rope will help European SMEs and mid-
caps become highly competitive digital 
businesses through faster and smarter 
deployment of photonics-based technol-
ogies, directly creating over 1.000 new 
high-tech EU jobs and nearly €1 billion 
in new revenues and venture capital by 
2025.

PhotonHub Europe is created to provide 
access to the best photonic experts and 
the most advanced photonic technology 
platforms: a single one-stop-shop. At the 
same time PhotonHub will provide op-
portunities for the training and reskilling 
of technical workforce and for coaching 
companies with their photonics inno-
vation business plans and with finding 
investments for starting up or growing 
their businesses.

As a one-stop shop, the PhotonHub Eu-
rope provides six important services to 
European companies:

Photonics orienteering Services
PhotonHub will listen to the photonics 
needs of the companies and will pro-

vide tailored expert advice about the 
best next step towards successful im-
plementation of photonics innovation 
and orienteer companies to the most 
appropriate support activity. To receive 
this free-of-charge support companies 
should contact the central front office in 
Brussels. The office is connected to the 
network of local photonics hubs, in Fin-
land the local hub is Photonics Finland, 
this way companies have both local ac-
cess and proximity to the best supports 
available at the European level.

Training and reskilling Services
The PhotonHub Europe provides an ex-
tensive online catalogue with all avail-
able Photonics training offerings across 
Europe presented by top experts from 

How can companies benefit from 
PhotonHub Europe Services?
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leading competence centres across Eu-
rope:

   • Free online introductory courses in 
      Photonics Innovation 
   • A 1-day onsite application-specific  
      training programme at one of the 40  
      PhotonHub Demo Centres 
   • A 3-day onsite immersive hands-on  
      training programme in small  
      expert-led groups at one of the  
      PhotonHub Experience Centres 
   • “Train-the-Trainer” programme for  
      hands-on training of professional  
      and vocational trainers 
   • European Photonics Innovation  
      Academy 

Deep technology innovation support 
(TRL 3-8) Services
European companies, especially SMEs 
and even large companies who are first 
users and early adopters in photonics 
can benefit from the “test-before-invest” 
photonics technology innovation sup-
port services covering TRL3 to TRL8. To 
use this service companies need to apply 
for a free-of-charge expert scouting sup-
port. This support is a one-to-one sup-
port from one of more than 350 top ex-
perts of the PhotonHub and takes place 
under a signed Non-Disclosure Agree-
ment.

Once a company has successfully passed 
the scouting phase and is deemed eligi-

ble for PhotonHub cross-border funding 
support, a detailed innovation project 
proposal will be jointly developed with 
the relevant Technology Readiness Level 
(TRL) of the targeted innovation:

   • Innovation Technology Support for  
      Prototyping TRL3-4
        • Collaborative co-innovation  
           initiatives can receive financial  
           support from PhotonHub as part  
           of the overall cost of a prototyping  
           innovation project (average  
           expected to be €40K)
   • Innovation Technology Support for  
      Upscaling TRL5-6 
        • PhotonHub provides support  
           to optimise an initial prototype for  
           small-series production with a  
           link and access to Euoprean pilot- 
           line production facilities in  
           photonics
   • Innovation Technology Support for  
      Manufacturing in Europe TRL7-8 
        • The support of PhotonHub at the  
           manufacturing level will come in  
           the form of a brokerage service

Business coaching Services
PhotonHub Europe provides companies 
with first-level investment coaching for 
deploying photonics technologies. This 
business coaching support is provided 
by one of the over 200 specialist busi-
ness support partners within Photon-
Hub, covering all aspects of successful 
commercialisation. 

Investment coaching Services
PhotonHub Europe provides start-up 
and scale-up companies with inten-
sive investment pitching coaching and 
matchmaking. PhotonHub offers you 
multiple opportunities for connecting 
with suitable potential venture capital-
ists and corporate investors with a par-
ticular interest in “photonics-powered” 
innovation. The following key supports 
are provided free-of-charge:

   • Investor community platform 
   • European Photonics Venture Forum
   • The INPHO Venture Summit 
   • Photonics Investor Days 

Guidance to regional support 
Services
PhotonHub fosters a strong, tightly con-
nected network of local photonics in-
novation hubs covering most regions of 
Europe. This means that any company in 
any sector in any region of Europe has 
the possibilities to explore and exploit 
photonics for innovation and improve-
ment in their business processes, prod-
ucts and/or services with a combination 
of the best local and cross-border sup-
port offerings.

Photonics Finland is the Finnish local 
photonics hub, contact us for any ques-
tion you might have about how to use 
these services. 

Contact Information: 
PhD Ana Gebejes, 
ana.gebejes@photonics.fi, 
+358 41 476 0113

“PhotonHub fosters a strong, 
tightly connected network of 

local photonics innovation hubs 
covering most regions of Europe. 
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Photonics Finland 
kasvaa ja kehittyy 

– Mitä uutta?

Photonics Finland on vuosien saatossa 
kasvanut merkittävästi ja näillä näkymin 
sadannen yritys- ja yhteisöjäsenen raja 
rikkoutuu jo tämän vuoden aikana. Täl-
lä hetkellä yritys- ja yhteisöjäseniä on 96 
ja tämän lisäksi Photonics Finland yhtei-
söön kuuluu jo yli 200 henkilö-, opiske-
lija-, sekä yritys- ja yhteisösivujäsentä. 
Vuosittaisen jäsenmäärän kasvun myötä 
on myös moninkertaistunut Photonics 
Finland toimistolla jäsentensä sekä toi-
mialan kehittymisen eteen tehtävä työ. 

Jotta sataset saadaan pian ns. paukku-
maan haastaa Photonics Finland kaikki 
jäsenensä rekrytointitalkoisiin! Jokaises-
ta uudesta yritys- tai yhteisöjäsenestä 
Photonics Finland palkitsee suositteli-
jan Optiikan ja Fotoniikan päivien 2021 
yhden henkilön ilmaisella rekisteröin-
nillä. Huom. Yritys- tai yhteisöjäseneksi 
rekisteröityneen toimijan tulee ilmais-
ta jäsenhakulomakkeen kohdassa 12. 
”Where have you heard about Photonics 
Finland?” suosittelijan nimi (henkilö- ja 
organisaatio). Tämä haaste on voimassa 
elokuun 15. päivään 2021 saakka.    

Uusia työntekijöitä
Toiminnan kehittämiseksi Photonics Fin-
land on rekrytoinut vuoden 2020 ja 2021 
aikana kaksi uutta täysipäiväistä työnte-
kijää. Phd Ana Gebejes vastaa kaikista 
Photonics Finland projekteista niin pro-
jektihakujen kuin projektien hallinnan 
osalta. Aiemmin hän on toiminut mm. 
projektipäällikkönä NASAn julkaisemas-
sa Epic Challenge koulutusohjelmassa. 

Tuukka Pakarinen on toiminut osa-
aikaisesti Photonics Finlandin parissa jo 
viiden vuoden ajan ja siirtyi nyt täysipäi-
väiseksi työntekijäksi. Aiemmin hän on 
toiminut Business Joensuun palveluk-
sessa asiantuntija- ja Invest in viestin-
nän kehityspäällikkönä. Yhdistyksen toi-

minta sekä työtehtävät ovat Tuukalle jo 
pääosin tuttuja, ja hän vastaa Photonics 
Finlandin viestinnästä (mm. sosiaalisen 
median kanavat, verkkosivut, uutiskirje, 
valokuvaus, videot ym. sisällöntuotanto), 
Optiikan ja Fotoniikan päivien yritysnäyt-
telystä sekä Photonics Finland osaston 
tuottamisesta Photonics West ja Laser 
World of Photonics messuille. Jatkossa 
Tuukka vastaa myös yhdistyksen jäsen-
asioista sekä toimii Photonics Finland ta-
pahtumien parissa.  

Jäsenlaskutus ja tiliasioiden 
hallinnointiin uusi kumppani
Photonics Finland siirsi vuonna 2020 
tilinhallinnan ja jäsenlaskutuksen Tili-
toimisto Aaltosen alaisuuteen. Vuoden 
2021 aikana parannetaan jäsenlasku-
tusten käytänteitä ja jatkossa vuosittai-
set jäsenlaskut lähetetään keväisin sekä 
laskutusaikataulusta tiedotetaan jäsen-
sähköpostin kautta tammi-helmikuun 
aikana. Samalla vuoden 2021 aikana 
paperisten laskujen lähetyksestä pyri-
tään pääsemään eroon. Opiskelija- ja 
henkilöjäsenet saavat laskun ainoastaan 
sähköpostilla ja yritys- sekä yhteisöjäse-
niä pyydetään ilmoittamaan sähköinen 
laskutusosoite tai vaihtoehtoisesti säh-
köpostiosoite, johon laskut toimitetaan. 
Toimintaa kehitetään jatkuvasti saadun 
palautteen myötä ja suuri kiitos kevään 
aikana jäseniltä tulleista kehitysideois-
ta jäsenlaskutuksia koskien. Ehdotukset 
ovat huomioitu tulevissa toimenpiteissä. 

Jäsentietojen päivittämiseksi sekä myös 
Photonics Finland jäsenyyden lopettami-
seksi on tehty kaksi erillistä verkkoloma-
ketta, jotka löytyvät tällä hetkellä Photo-
nics Finland verkkosivujen ”Contact Us” 
sivun alaosasta. Jäsentietojen päivittä-
misestä tullaan myös jatkossa muistut-
tamaan vuoden vaihteessa jäsensähkö-
postin kautta. 
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Photonics Finland Executive Director Juha 
Purmonen rakentaa ja ylläpitää fotoniik-
kayhteisön verkostoja, kuuntelee jäsenten 
tarpeita sekä vie Photonics Finland toimin-
taa strategian mukaisesti eteenpäin. Hän on 
myös Photonics21 Board of Stakeholders jä-
sen. Lisäksi Juha järjestää Photonics Finland 
tilaisuuksia sekä on erittäin aktiivinen ja mo-
nikanavainen fotoniikan some-viestijä. Juha 
on myös Fotoniikan lippulaivan PREINin Im-
pact Manager ja Business Joensuun fotoniik-
kaliiketoiminnan kehityspäällikkö.  

Photonics Finland Head of Projects Ana 
Gebejes johtaa kaikkia Photonics Fin-
landin projekteja, joita ovat PhotonHub 
Europe, Miracle, BestPhorm21 ja Photo-
nics4Industry sekä vastaa myös uusien 
projektihakujen valmistelusta. Lisäksi hän 
järjestää Photonics Finland tilaisuuksia 
sekä vastaa Optiikan ja Fotoniikan päivien 
tuottamisesta. 

Photonics Job-board sivut ja LinkedIn-
ryhmä avattu sekä verkkosivut 
uudistuvat
Kevään aikana julkaistiin Photonics Job bo-
ard sivusto, jotta avoimet fotoniikka-alan 
työpaikat löytyisivät jatkossa yhdestä os-
oitteesta. Photonics Finland jäsenyritykset 
sekä organisaatiot voivat ilmoittaa mutta 
myös muokata avoinna olevia työpaik-
kojaan sivustolla. Järjestelmä on helppo 
käyttää ja sivusto luo ensimmäisellä ilmoi-
tuskerralla käyttäjätunnukset, joiden kaut-
ta uusien mutta myös olemassa olevien 
ilmoitusten muokkaaminen on sujuvaa. 
Lisätietoja järjestelmän käytöstä saa myös 
tarvittaessa Photonics Finlandin puolelta.  

Photonics Finland julkaisee säännöllises-
ti avoimet työpaikat kaikissa sosiaalisen 
median kanavissaan sekä kevään 2021 
aikana perustetussa Photonics Job board 
Finland LinkedIn-ryhmässä, joka on tarkoi-
tettu erityisesti osaajille mutta myös uusia 
osaajia etsiville toimijoille. Ryhmä kasvaa 
koko ajan ja osaajia on jo liittynyt ympäri 
Suomea mutta myös ulkomaita myöten. 

Toukokuussa aloitettiin myös Photonics 
Finland verkkosivujen uudistus. Sivut 
uudistuvat kokonaan niin ulkoasun, pal-
veluiden-, tapahtumien kuin Photonics 
Finland jäsenten esittelyn osalta. Uudet 
verkkosivut tulevat käyttöön kesän 2021 
aikana ja nykyiset sivut poistuvat käytös-
tä elokuun 2021 loppuun mennessä. 

Photonics Top Expert 
-ohjelma fotoniikkayritysten 
rekrytointitarpeisiin
Vastatakseen jäsenyritysten rekrytointi-
tarpeisiin Photonics Finland on aloitta-
nut yhteistyön Kasve Oyn kanssa. Uusi 
Photonics Top Expert -ohjelma mahdol-
listaa uusien työntekijöiden etsinnän 
yritysten tarpeisiin mutta myös tehtä-
väkohtaisesti sovellettavan muunto- tai 
täydennyskoulutuksen tarjoamisen. Toi-
minta on TE-toimiston ja ELY-keskuksen 
tukemaa ja uusia työntekijöitä kartoite-
taan ympäri Suomea mutta myös ulko-
mailta.     

Photonics Finland toimiston muodostavat

Photonics Finland Treasurer Lasse Orsila on 
vastannut vuosien ajan yhdistyksen talous- 
ja jäsenasioista. Nyt yhdistyksen kasvun 
myötä laskutuksen ym. kirjanpidon tehtävis-
tä merkittävä osa siirtyi tilitoimiston hoidet-
tavaksi. Lasse valmistui vastikään lääkäriksi 
ja jatkaa 2021 syksystä eteenpäin uusien 
tehtävien parissa mutta hoitaa vielä toistai-
seksi Photonics Finland tilinhallinnan asioita 
sekä auttaa Optiikan ja Fotoniikan päivien 
järjestämisessä erityisesti tapahtumarekiste-
röinnin ja conftoolin osalta. Lasse on myös 
R&D Manager, Optics and semiconductors, 
Modulight Oyssa.  

Photonics Finland Communications and 
Exhibitions Manager Tuukka Pakarinen 
vastaa viestinnän sisällöntuotannosta, jä-
senasioista sekä yritysnäyttelyistä. Lisäksi 
hän järjestää Photonics Finland tilaisuuk-
sia. 
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Noptel LRX etäisyysmittausmoduuli

Mahtava suorituskyky 
pienessä koossa
Paino vain 136 grammaa 
ja mittausetäisyys 
jopa yli 30 km!



Mini-Spectrometers

790 - 1050 nm
wavelength
spectrometers with optical
system, image sensor, and
circuit built-into a compact
package.

Sensors & Modules for Raman Spectroscopy

Life Science Material Science Geo Science Chemical Science

NIR-enhanced CMOS 
Sensors

Linear Image sensors 
with enhanced sensitivity 
in infrared region from 
700 nm.

High-sensitivity 
Back-thinned 
CCD Sensors

Image sensors that offer
improved sensitivity in the
near infrared region at
wavelengths longer than
800 nm.

www.hamamatsu.com

Spectroscopic 
Modules

Ultra-compact modules 
that incorporate a mini-
spectrometer, laser and 
compact optical system. 
Comes with a dedicated 
SERS substrate.

MANUFACTURING
INNOVATIVE
PHOTONICS
SOLUTIONS

For lasers, lighhng and analyzers
in medical industry, process control

and energy & environmental monitoring

www.oplatek.com

Oplatek Group Oy

@Oplatek_Oy
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DRAWING
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MOLDING

THIN FILM
COATING

PRECISION
MECHANICS

DESIGN &
ASSEMBLY

OUR FIELDS OF
EXPERTISE

Inspired by Oppcs

Global provider of off-the-shelf and customized 
X-ray imaging solutions for medical, security and 
industrial applications. The product portfolio 
ranges from photodiodes to complete detector 
systems with ASICs, electronics, mechanics,,  
software  aanndd  aallggoorriitthhmmss.

www.deetee.com
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COMPLEX SOLUTION
optical, mechanical 
& electrical design

HF simulation

BACKEND PROCESSES
die & wire bonding

wafer probing, burn-in
substrate dicing
optical coupling

SILICON PHOTONICS
butt & free space optics coupling

PIC edge & grating 
single & fi bre array

MICRO & OPTO electronics
SILICON PHOTONICS

Argotech, Czech Republic, sales@argotech.cz   www.argotech.cz 


