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Puheenjohtajan palsta
Hyvä Photonics Finlandin jäsen ja Fotonilehden lukija,
Kun Eduskunta sai luettavakseen tulevaisuudentutkijoiden Risto Linturin ja Osmo
Kuusen raportin ”Suomen sata mahdollisuutta 2018-2037”, halusi se saada lisäselvityksen kahdesta teknologiasta: geeniteknologia ja fotoniikka. Toki tätä oli
jo pohjustettu useammalla Eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan
kuulemisella,
kun toiminnanjohtajamme Juha Purmonen ja allekirjoittanut olivat käyneet valiokunnan kokouksissa kertomassa fotoniikasta ja sen tulevaisuuden näkymistä
yleensä ja eri teollisuudenaloilla. Ja tästä
puolestaan kiitos kansanedustaja Merja
Mäkisalo-Ropposen (sd.), Eduskunnan
tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajan, joka alun perin kiinnostui fotoniikasta.
Niinpä sitten kesän alla Photonics Finlandilta tilattiin Fotoniikka-selvitys. Fotoniikan lukuisat sovellusalueet jaettiin
osa-alueisiin, jotka noudattelivat nykyistä hallitusohjelmaa, Business Finlandin
ohjelmia sekä kansainvälisesti tärkeitä
trendejä. Seuraavaksi kuhunkin raportin kappaleeseen lähdettiin värväämään
parhaita mahdollisia kirjoittajia Suomesta. Vaikka kirjoitusurakka tiesikin kesälomapäivien tärväytymistä kirjoittamisen parissa, niin pääsääntöisesti kaikki

mukaanpyydetyt lähtivät heti mukaan.
Kesäkuun 26. päivä kirjoittajien joukko
kokoontui Eduskuntatalolle tulevaisuusvaliokunnan evästykseen. Ja sitten alkoikin kirjoitusurakka.
Tätä kirjoittaessa ensimmäinen versio
Fotoniikka-selvityksestä, työnimeltään
”Fotoniikasta Valoa Suomen Hyvinvointiin – selvitys alan vaikuttavuudesta ja
kasvunäkymistä”, on esitelty Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan virkamiehistölle ja toinen versio on viimeistelyä
varten valmis ja tulossa valiokunnan käsittelyyn marraskuun alun kokoukseen.
Tästä selvitys etenee lopulliseen versioon ja viimeistelyyn, painatukseen ja
lopulta juhlalliseen luovutukseen Eduskuntatalolla. Tästä ja siihen liittyvästä tapahtumasta kuulette lisää alkavan talven
aikana.
Suomenkielinen selvitys on loistava katsaus Suomen vahvuuksiin fotoniikassa
sekä sen vaikutuksiin lähitulevaisuudessa. Selvitykselle on kertynyt sivuja yli
150. Ja kirjoittajien määrä on upeat 31.
Täydellinen selvitys se ei kuitenkaan ole
– kaikkea mielenkiintoista aineistoa ei
vain voitu tai ehditty ottaa mukaan. Toivottavasti selvityksellä on pitkävaikutteisia positiivisia vaikutuksia muun muassa
t&k-politiikkaan ja rahoituspäätöksiin.
Päätöksistä puheenollen Fotoniikan
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lippulaiva-hakemus ”Photonics Research and Innovation” kävi juuri läpi toisen hakukierroksen toisen vaiheen, kun
konsortion (Tampereen teknillisen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston ja VTT:n) jäsenet olivat Suomen
Akatemian järjestämien kansainvälisten
science- ja impact-paneelien haastateltavana. Fotoniikka on jälleen lähellä
merkittävää kansallista tunnustusta ja
rahoitusta – jäämme odottamaan tuloksia ja lopullisia päätöksiä.

kertaa enemmän kuin nykyinen opetusmäärä Suomessa. Tähän onneksi tartuttiin nopeasti. Tampereen teknillinen
yliopisto aloittaa kansainvälisen fotoniikan maisterikoulutusohjelman toisena
yliopistona Suomessa (UEF:n vastaava
on ollut toiminnassa vuodesta 2010 alkaen). Pohjois-Karjalassa puolestaan
pilotoidaan fotoniikan koulutuksen laajentamista yliopistoista ammattikorkeakouluihin ja toisen asteen ammatillisiin
oppilaitoksiin. Hankkeessa ovat mukana
UEF, Karelia ammattikorkeakoulu ja RiveMutta siirrytään Suoria ammattillinen
mesta kansainvälisille
koulutus.
Mutta
areenoille. Syksyn iloitärkeä työ on myös
alan yritykset Suomessa
nen uutinen on ilman
lasten ja nuorten
arvioivat tarvitsevansa
muuta jälleen fotokiinnostuksen
liniikkaan menevä Fysäämisessä matevuoteen 2025 mennessä
siikan Nobel–palkinto,
matiikkaan, luon11 000 alan ammattilaista
jonka tänä vuonna
nontieteisiin
ja
lisää.
jakavat kolme laserfyteknologiaan. Tätä
siikan tutkijaa: amekansallisesti koorrikkalainen
Arthur
dinoiva LUMA-kesAshkin, ranskalainen Gérard Mourou ja
kus voitti äskettäin Global Best Awards
kanadalainen Donna Strictland. Fyysik2018 -palkinnon parhaana työelämää
koseura yhdessä Photonics Finlandin
ja koulutusta yhdistävänä hankkeena
kanssa ovat kutsuneet nobelistit kylään
Euroopassa, joka jaettiin Houstonissa
Tukholman juhlallisuuksien jälkeen. Tätä
Texasissa. LUMA koordinoi Suomessa
kirjoittaessa emme vielä tiedä vastaukmyös Photonics Explorer Kitin www.eyest.
sia kutsuun.
eu jakelua ja käyttöä Suomessa. Kyseessä on suomenkieliset ohjeet sisältävä
Viime vuonna julkistettu Fotoniikkatutkimuksellisuutta tukeva toiminnallikysely yhdessä Tekesin, Finpron ja Phonen valo-opin opetusmateriaalipaketti
tonics Finlandin kanssa paljasti erittäin
yläkouluun ja lukioon. Eurooppaan niitä
positiivisen, mutta haastavan uutisen:
on jaettu jo yli 3000 kappaletta, meille
alan yritykset Suomessa arvioivat tarvitSuomeen vasta noin 40. Jotta mahdollisevansa vuoteen 2025 mennessä 11 000
simman moni koululainen pääsisi tähän
alan ammattilaista lisää. Tämä on neljä
käsiksi meillä Suomessa, tarvitsemme
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sponsoroijia, jolla omakustannushinnaltaan 150 euroa maksava paketti saadaan mahdollisimman moneen kouluun
ympäri Suomea. Jo yksi paketti mahdollistaa satojen oppilaiden innostamisen
fotoniikkaan. Löytyisikö fotoniikan yrityksiltä ja yhteisöiltä kiinnostusta? Heidi
Piili Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta näyttää mallia myös meille
yksityishenkilöille: hän lahjoittaa paketin
entiseen kouluunsa Vuoksenniskan koulukeskuksen yläkouluun. Eiköhän seurata tätä esimerkkiä perässä! Lisätietoja
hankkeesta ja paketista saa osoitteista
suomi.luma.fi/hankkeet/vaikuttavateknologia ja luma.uef.fi/hankkeet/vaikuttava-teknologia/photonics-explorer/
tai sähköpostitse jesse.hietala@uef.fi
Lyhyesti kerrottakoon vielä erittäin tapahtumarikkaan syksyn tapahtumista:
Forest&Photonics keräsi yhteen yli 120
Suomen metsä-, kone- ja fotoniikkaalan kärkitoimijaa sekä kansainvälisiä
asiantuntijaa Kolin luonnonkauniisiin
maisemiin. Ensi vuonna tavataan Kolilla 7.-8.10.2019. Saksassa Hessenin
ja nyt myös Baijerin kattavan Optenseklusterin syyskokouksessa Wetzlarissa
(mm. Leican kotipaikka) oli oma sessio
suomalaisten fotoniikan osaajien esittäytymiselle. Kaksipäiväisen kokouksen
lisäksi suomalaisille oli järjestetty oma
yksipäiväinen vierailu alueen fotoniikan
yrityksiin. Suomi-Hollanti yhteistyötä elvytettiin Semicon Photonics Matchmaking
2018 –tapahtumalla Eindhovenissa Hollannissa. Lundissa Ruotsissa järjestettiin
perinteinen Northern Optics & Photonics

(NOP), joka keräsi yhteen fotoniikan asiantuntijoita Pohjoismaista ja Baltian
maista. Delftissä Hollannissa kokoontuivat koko Euroopan fotoniikan asiantuntijat European Optical Society Biennieal
Meeting (EOSAM) 2018 –tapahtumaan.
EOS:n hallitukseen valittiin vaaleilla
Suomesta professori Matthieu Roussey
– onnittelut! Kotimaassa Photonics for
X –tapahtumat jatkuivat Seinäjoella Fotoniikkaa ruokateollisuuteen –luennoilla
osana kansainvälistä Food Safety 2020
–tapahtumaa ja Kuopiossa aiheella Advanced Photonics 2018 in Clinical Medicine
and Surgery. Photonics Finland on myös
mukana järjestämässä European Photonics Roadshow’ta, johon kuuluva Business
Development of Photonics Companies for
Healthcare –tapahtuma järjestettiin Tukholmassa. Ennen vuodenvaihdetta on
vielä odotettavissa ensimmäistä kertaa
järjestettävä Rahoitusta fotoniikkaan -tapahtuma, joka SLUSH-tapahtuman alla
Helsingissä Business Finlandin ja Photonics Finlandin järjestämänä kerää yhteen alan pk- ja start-up-yrityksiä sekä
rahoittajia.
Lopuksi Photonics Finland haluaa onnitella professori Martti Kaurasta nimityksestä Suomen Akatemian hallitukseen
toimikaudeksi 2019-2021.

Suomessa 29. päivä lokakuuta 2018

JYRKI SAARINEN

Puheenjohtaja, Photonics Finland
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Jyväskylässä 28.-30.05.2018
Seuran päätapahtuma, Optics and Photonics Days (OPD), järjestettiin kuluvana vuonna Jyväskylässä. Tapahtumapaikkana oli äskettäin kunnostettu Alvar Aallon suunnittelema Jyväskylän yliopiston päärakennus. Paikalle ilmaantui 130 osallistujaa, joista kolmisenkymmentä yritysedustajaa, sekä 16 näytteilleasettajaa.
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Päivien erikoisteemana oli yksittäisfotoni- ja lähikenttä optiikka sekä biokuvantaminen. Päivien vetonauloina toimivat
kansainvälisesti tunnetut fotoniikan tutkijat
Prof. Val Ziller, KTH and TU Delft
‘Generation, manipulation and detection
of single photons’
Prof. Rainer Heinzmann, IPHT, Jena
‘Analysis of single molecules in cells’
Prof. Mark Raizen, University of Texas,
TX, USA
‘Controlling atoms by photon entropy’

Prof. Duncan Moore, University of
Rochester. NY, USA
‘Gradient index optics and concentrating
photovoltaics’
sekä kansainvälistä mainetta niittänyt
valotaiteilija Kari Kola ValopartaOy:stä,
joka päivien päätteeksi piti hienon yleisölle kohdistetun esityksen aiheesta ’Valolla
vaikuttaminen –Impact with light’ (www.
karikola.com). Huikean värikäs multimediaesitys kiinnosti myös Jyväskylän yliopiston ylintä johtoa, joka seurasi luentoa rehtori Keijo Hämäläisen johdolla.

7

Ennen virallisen ohjelman alkua järjestettiin Juha Purmosen organisoimat
Nordic Photonics workgroup tapaaminen sekä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu PIMAP partnerointiseminaari. Samanaikaisesti osallistujia
riitti Mika Aikion optiikan koulutustilaisuuteen, jossa keskityttiin kuvantamisen
ja yritysoptiikan tietokoneavusteiseen
suunnitteluun.

Kahden päivän aikana kuultiin neljä plenaariesitystä, 12 kutsutta akateemista
esitystä ja 13 yritysedustajien esitystä.
Koko päivien ajan näytteillä oli 50 posteria sekä kaikkien näytteilleasettajien
osastot.

Virallisen lähtölaukauksen päivien käynnistymiselle antoi OPD2018 paikallisen
järjestelytoimikunnan
puheenjohtaja
professori Janne Ihalainen tervetulotoivotuksella maanantai-illan get together tilaisuuden alkajaisiksi. Tätä seurasi
Seuran puheenjohtajan Prof. Jyrki Saarisen
parikymmenminuuttinen fotoniikan tulevaisuudenkatsaus ’Photonics
– illuminating the path for our future’.
Ravintola Semman tarjoamien snackien
ja kuohuviinin siivittäminä kuulijat jaksoivat kuunnella esityksen seisaaltaan
päärakennuksen valoisassa aulassa. Tilaisuuden jälkeen osallistujat hajaantuivat kaupunkiin illastamaan. Pääpuhujia
kestittiin ravintola Pöllövaarissa.

Rainer

Heinzm

ann

Kuultujen esitysten kirjo oli valtaisa,
ulottuen tieteellisellä tasolla yksittäisistä atomeista ja fotoneista, mitä moninaisimpien kohteiden state-of-the art
kuvantamiseen. Yritysten esityksissä
käsiteltiin aiheita lääketeollisuudesta
virtuaalimaailmaan. Aihekirjo kertoo fotoniikan moniulotteisesta kentästä sekä
teollisessa että akateemisessa tutkimuksessa. Voi hyvin kysyä mitä yhteistä on
jäähdytettyjen atomiryppäiden ja solujen tutkimuksella. Vastaus kuuluu: niistä
saadaan olennaista tietoa fotoniikan keinoin. Tutkimuksesta ja tuotekehittelystä
kumpuavat fotoniikan käytännön sovellukset ovat uskomattomalla tavalla tuoneet helpotusta ja toimivuutta ihmisten
arkeen, ne ovat olennainen osa nykypäivän elämää.
Rainer Heinzmann aloitti plenaariesitysten sarjan valottamalla alle ABBE:n

rajan mikroskopioiden mahdollisuuksia
yksittäisten solujen kalvojen ja solujen
sisäelämän molekyylitason kuvantamisessa. Hänen oppitaustansa tulee
Nobelisti Stefan Hellin laboratoriosta.
Tänä päivänä on mahdollista nähdä solujen osarakenteita ja jopa yksittäisten
proteiinien dynamiikkaa solun sisällä
ultrakorkean erotuskyvyn mikroskopian avulla. Tällaisen tiedon saaminen
on olennaisen tärkeää, kun halutaan
ymmärtää elävän solun aineenvaihdunnan dynamiikkaa, aineen vaihduntaa
sisään, ulos ja solun sisällä. Laskennallisilla algoritmeilla on keskeinen merkitys supererotuskyvyn saavuttamisessa.
Heinzmannin esitystä täydensivät kotimaiset Mikko Huttusen (TTY) ja Mikko
Karjalaisen (Orion Pharma) aiheeseen
liittyvät esitykset. Sessio päättyi näytteilleasettajien lyhyisiin tiedonantoihin
perinteiseen tapaan.

Jyrki Saarinen

Duncan
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Moore

ler

Val Zwil
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Professori Mark Reizenin plenaariluento keskittyi atomaaristen ryvästen
jäähdyttämiseen lähelle absoluuttista
nollalämpötilaa. Vaikka B-E kondensaattien aikaansaaminen on ollut jo
jonkin aikaa tunnettua esim. rubidium
atomeille, ei minkä tahansa atomin,
saatikka molekyylien, jäähdyttäminen
ole ollut helppoa. Tällä saralla esitelmöitsijä on kehittänyt jäähdytysmenetelmiä, jotka soveltuvat periaatteessa
minkä tahansa periodisen järjestelmän
atomiryppään jäähdyttämiseen ja koherenttien kvanttitilojen tutkimukseen.
Kehitettyjä menetelmiä kyetään hyödyntämään myös uudentyyppisessä
isotooppierottelussa. Raizenin esitystä
täydensi Tommi Hakalan (Aalto) esitys B-E kondensoitumisesta plasmonisessa hilassa. Session päätti Hao
Zeng (TUT) kertomalla ohuiden, valolla aikaansaatavista muoviliuskojen liki
taianomaisista ja hallittavissa olevista
liikkeistä. Aihepiiriä voisi kutsua vaikka
optorobotiikaksi. Iltapäivän aikana kul-

tiin vielä 4 tieteellistä ja 4 yritysvetoista
kutsuttua esitystä ( ks. www.photonics.
fi/fi/opd2018-2/programme/ ).
Päivän päätteeksi Suomen Fotoniikan
Seuran jäsenet kokoontuivat kevätkokoukseensa kampuksen Aallon suunnittelemaan LYHTY nimiseen akateemisten juhlatapahtumien tilaan. Kokouksen jälkeen päivien osallistujat siirtyivät
m/s Suomen Suven kyydittämänä Savutuvan apajalle konferenssi-illalliselle.
Illallismiljöö koostuu yli 30 hirsisestä
talonpoikaisrakennuksesta, joista vanhimmalla on ikää yli 200 vuotta. Tunnelmaan sopien keittiömestari oli poiminut
vierailleen korvasienet kastikkeeseen
lampaan paistin kyytipojaksi. Päivä jatkui jameilla Jyväskylän kantapaikassa
POPPARIssa. Illan aikana esiintyi useita
kokoonpanoja, parhaimmillaan stagella soitti neljä professoria, joista yksi oli
plenaristi. Jamit kestivät pitkälle aamuyöhön, hyvä pohjustus seuraavan päivän ohjelman seuraamiselle.

Laulusolistina yksi OPD2018 tapahtuman järjestäjistä, Prof. Mika Perresson
Toisen päivän ohjelma alkoi professori Zwillerin plenaarilla yksittäisten fotonien tuottamisesta, niiden havaitsemisesta ja mahdollisista sovelluksista.
Yksittäisen fotonin tuottaminen vaatii
tarkoitukseen sopivan nanorakenteen
(esim. kvanttipisteen tai nanosauvan),
sen havaitseminen suprajohtavassa tilassa olevan mutkittelevan nanolangan,
jossa kulkee maksimaalinen virta. Yksittäisen fotonin osuessa johonkin langan
kohtaan virran kulku heikkenee ja fotoni havaitaan sähkösignaalina. Zwiller on
perustanut ilmaisimien valmistamiseen
ja myyntiin yrityksen nimeltä ’Single
quantum PV’. Yksittäisfotonien sovellukset liittyvät kvanttiteleportaatioon ja -laskentaan. Sessio jatkui Teemu Hakkaraisen (TUT) esityksellä puolijode-metalli
hybridinanolankojen kiraalisuudesta ja
Aina Reichin (Neaspec Gmbh) esityksellä sirontaan perustuvasta lähi-kenttä
mikroskopiasta, jolla voidaan saavuttaa
nanomittakaavan erotuskyky ja koota
alueista spektroskooppista informaatiota.
Päivän toisen plenaariluennon esitti
professori Duncan Moore. Hänen kertoi erikoisalastaan taitekertoimeltaan
vaihtuvista optisista komponenteista
ja aurinkosähkön tuotannon parantamisesta fokusoivalla optiikalla. Tämän
pitkän linjan optiikan tuntijan uralle on
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mahtunut olla Bill Clintonin hallinnon
tieteellinen neuvonantaja, Hubble teleskoopin optiikan korjausryhmän jäsen
ja boreskooppeja valmistavan GradientLens Co yrityksen perustaja. Plenaariesitykseen liittyen Mariaana Raappana
kertoi monikerros-puolijohde-aurinkokennoista, joilla pyritään maagiseen 50%
hyötysuhteeseen. Nämä kennot löytävät
sovelluksensa avaruudesta eivät yksittäisen kuluttajan katolta. Yrityspuolen esityksessä Matti Okkonen (VTT) tarkasteli
konenäön tulevaisuuden näkymiä. Iltapäiväsession päätti kolme tieteellistä ja
kolme yritysesitystä (ks. www.photonics.
fi/fi/opd2018-2/programme/ )
Perinteiseen tapaan Seura jakoi vuoden
väitöskirjapalkinnon, parhaan posteripalkinnon ja valitsi vuoden fotoniikan yrityksen. Väitöskirjapalkinto jaettiin tohtoreiden Mikko Partanen (Aalto) ’From Quantum Optics to Energy and Momentum
Transport in Macroscopic Structures.’ ja
Mikko Närhi (TTY) ’ Measurements of
Noise-seeded Dynamics in Nonlinear Fiber Optics.’ kesken. Parhaan posteripalkinnon sai Teemu Tomberg (HY) aiheesta
’Broadband Background-Free Absorption
Spectrocopy. ‘ Vuoden yrityksenä palkittiin OptoFidelity (www.optofidelity.com).
Sekä Mikko Partasen että OptoFidelityn
mielenkiintoiset artikkelit ovat luettavissa
tässä numerossa jäljempänä.
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Mark your
calenders!

27.–29.5. 2019 | espoo, finland
Photonics Finland conference Optics
& Photonics Days 2019 will be held in
27.–29.5.2019 at Espoo, Finland.

Päivien paikallisen järjestelytoimikunnan
muodostivat professorit Janne Ihalainen,
Mika Pettersson, Jussi Toppari ja Jouko
Korppi-Tommola. Photonics Finlandin
puolelta järjestelyaktiiveina toimivat
Juha Purmonen, Tuukka Pakarinen ja
Lasse Orsila. Päivien tieteellisen ohjelman laadusta vastasi tieteellinen neuvottelukunta jäseninään professorit Risto Myllylä, Mircea Guina, Ilkka Tittonen,
Ari Friberg ja Pekka Hänninen puheenjohtajanaan Jouko Korppi-Tommola. Päivien yrityssession koostivat Timo Vuorenpää, Jyrki Huttunen, Ulla Haapanen,
Veli-Pekka Leppänen ja Juha Purmonen,
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seuran varapuheenjohtajan Niklas Saxenin johdolla.
Vuoden 2019 Optiikan Päivät päätettiin
järjestää Aalto yliopiston toimesta Espoossa paikallisen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana professori Zhipei
Sun. Ajankohdaksi määrittynee 27.29.05.2019.

Registration and abstract submission
begins on 1.1.2019. Submission deadline
will be comfirmed at later time.

photonics.fi/opd2019

Jyväskylässä 05.11.2018

JOUKO KORPPI-TOMMOLA
Artikkelin kaikki kuvat:

TUUKKA PAKARINEN

More information will be available at www.photonics.fi/opd2019
and project manager Dr. Slava Vanyukov,
slava.vanyukov@photonics.fi, +358 50 431 8780

VALOROBOTIIKKAA
TAMPEREELTA
Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laboratoriossa toimiva Smart Photonic Materials -tutkimustiimi hyödyntää valoa mekaanisen liikkeen tuottamiseksi. Ryhmän
kehittämät pienet ja pehmeät ”valorobotit” liikkuvat paikasta toiseen tai nostavat ja siirtävät itseään jopa satoja kertoja raskaampia kappaleita ainoastaan valoa polttoaineenaan
käyttäen. Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti mistä tässä oikein on kyse.

Mitä teemme?
Pehmeät aktuaattorit ovat materiaaleja,
joiden kokoa ja muotoa voi ohjata ulkoisten ärsykkeiden avulla. Niitä tutkitaan
aktiivisesti ympäri maailmaa, sillä niiden
odotetaan mullistavan monia teknologioita mikrorobotiikasta terveydenhoitoon. Pehmeät aktuaattorit voivat saada energiansa kemiallisesti, termisesti,
sähkö- tai magneettikentästä tai valosta.
Näistä valoenergia on monessa suhteessa erityisen mielenkiintoinen. Sen lisäksi, että valo on puhdas energianlähde,
se mahdollistaa etäohjauksen korkealla aika- ja paikkaresoluutiolla. Tämä on
erityisen hyödyllistä silloin, kun aktuaattoreiden koko pienenee eikä patterien
tai johdotusten integroiminen osaksi
laitteistoa ole enää käytännöllistä. Valo
tarjoaa monipuoliset säätömahdollisuudet, sillä aktuaattorin vastetta voi ohjata
valon aallonpituutta, polarisaatiosta tai
intensiteettiä muuttamalla. Lisäksi aallonpituuden ollessa riittävän pitkä, valo
on yhteensopiva elävien solujen ja kudosten kanssa eikä tuhoa niitä.
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Valorobotit ovat pehmeitä aktuaattoreita, jotka kykenevät liikkumaan itse tai
liikuttamaan esineitä valoa polttoaineenaan käyttäen [1]. Valaistessa ne voivat
esimerkiksi supistua, kiertyä, värähdellä
tai taipua (kuva 1a). Valorobotit valmistetaan ns. nestekide-elastomeereista,
joihin on lisätty valoaktiivisia molekyylejä. Nestekide-elastomeereissa yhdistyvät
nestekiteisten materiaalien itsejärjestyminen (nestekiteiset materiaalit ovat
anisotrooppisia mekaanisilta ja optisilta
ominaisuuksiltaan) sekä elastomeerien
laaja venyvyys sekä palautuminen alkuperäiseen muotoon, kun venymän aiheuttanut voima – tässä tapauksessa valo
– poistetaan. Valoaktiiviset molekyylit
puolestaan mahdollistavat materiaalin
itsejärjestymisen kontrolloinnin valon
avulla joko termisten tai valokemiallisten prosessien kautta, mitä voidaan hyödyntää materiaalin makroskooppisessa
muodonmuutoksessa. Mikäli nestekideelastomeerien valmistusprosessi hallitaan riittävän hyvin, niistä voi valmistaa
monimutkaisia ”toiminnallisia” raken-

Kuva 1. (a) Valorobottien toiminta perustuu materiaaleihin, jotka muuttavat muotoaan
(esim. taipuvat) valon vaikutuksesta [4]. (b) Valolla aktuoitavasta materiaalista valmistettu
keinoiiris, mikä itsesäätelee ”pupillinsa” kokoa valon intensiteetistä riippuen [2]. (c)
Integroimalla valoaktuaattori optiseen kuituun voi valmistaa autonomisen laitteen, optisen
kärpäsloukun, joka ”tunnistaa esineitä” ja tarttuu niihin – mutta vain, mikäli ne sirottavat
riittävästi valoa [3]. Kohdissa (a) ja (b) aktuaattoreita on valaistu 460 nm LED-valolla (alarivi),
(c)-kohdan ”kärpäsloukku” puolestaan käyttää polttoaineenaan 488 nm laservaloa.

teita, jotka reagoivat valoon tuottamalla
halutunlaista liikettä. Esimerkkinä tästä on kuvan 1b keinoiirisrakenne, mikä
sulkeutuu kun sitä valaistaan sinisellä
tai vihreällä valolla ja siten ”itsesäätelee”
sen läpi päässeen valon määrää [2].
Smart Photonic Materials -tiimin tavoitteena on löytää uusia lähestymistapoja valorobotiikkaan ja tehdä pienistä (1
mm – 1 cm) valoroboteista autonomisia,
adaptiivisia ja ohjelmoitavia. Esimerkki
autonomisesta valorobotista on kuvan
1c ”optinen kärpäsloukku” [3]. Se on optiseen kuituun kiinnitetty valoaktuaattori, joka sulkeutuu kun sen ”näkökenttään” (näkökentän määrittää käytetyn
kuidun koko) osuu objekti joka sirottaa
valoa aktuaattorin pinnalle (kuvassa 1c

riisinjyvä), saaden sen taipumaan ja loukun sulkeutumaan. Optinen kärpäsloukku on ensimmäinen esimerkki aktuaattorista joka kykenee primitiiviseen päätöksentekoon. Sen toiminta perustuu
optiseen takaisinkytkentään: ainoastaan
kappale, joka sirottaa riittävästi valoa
saa loukun sulkeutumaan, minkä jälkeen
sen voi esimerkiksi siirtää paikasta toiseen. Läpinäkyvä kohde puolestaan ei
aiheuta minkäänlaista vastetta. Kuvassa
2 puolestaan on esimerkki aktuaattorista, joka ohjelmoitiin ottamaan kuusi
erilaista muotoa identtisissä valaistusolosuhteissa [5]. Työssä käytimme UVvaloa (sopivien maskien läpi) materiaalin
mekaanisten ominaisuuksien muokkaamiseen, ja punaista valoa aktuaatioon.
Sininen valo puolestaan palautti mate-
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Kuva 2. Askel eteenpäin: ohjelmoitava
valoaktuaattori. Kuvassa esitetyt kuusi
muotoa on kaikki saatu aikaan identtisissä
valaistusolosuhteissa sen jälkeen, kun
materiaalia on esivalaistu UV-valolla eri
maskien läpi [5]. Sininen valo puolestaan
palauttaa materiaalin takaisin alkutilaan
minkä jälkeen sen voi uudelleenohjelmoida
UV-valolla.

riaalin takaisin alkutilaan, minkä jälkeen
sen voi uudelleenohjelmoida UV-valolla.
Kussakin esimerkissä käytetyt valon intensiteetit ovat verrattain pieniä, < 300
mW/cm2. Tämä osoittaa, että valoenergian konversio mekaaniseksi liikkeeksi
nestekide-elastomeereissa voi olla verrattain tehokasta, kunhan materiaali on
sopivasti suunniteltu ja valmistusprosessi optimoitu.
Miksi teemme?
”Today’s science fiction is tomorrow’s science fact”, sanoi tiedemies ja scifi-kirjailija
Isaac Asimov aikanaan. ”The science of today is the technology of tomorrow”, jatkoi
teoreettinen fyysikko Edward Teller. Valoroboteissa meitä motivoivat nämä molemmat aspektit. Ennen kaikkea haluamme ymmärtää kehittämiemme materiaalien käyttäytymistä. Voivatko valorobotit
toimia autonomisesti ja säätää ”käyttäytymistään” riippuen ympäröivistä olosuhteista? Voivatko ne toimia kollektiivisesti? Entä kykenevätkö valorobotit
”oppimaan”? Tieteellinen uteliaisuus on
tutkimuksiamme eteenpäin ajava voima,
mutta olemme myös vakuuttuneita valorobottien, tai laajemmin valolla aktuoitavien materiaalien, sovelluspotentiaalista.
Jonakin päivänä valjastamme valorobotit
manipuloimaan eläviä soluja ja erotte-
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lemaan niitä toisistaan. Tulemme myös
käyttämään pintoja, joiden topografiaa
tai kovuutta voi ohjata valon avulla, dynaamisina solunkasvatusalustoina. Rajapinta biotieteiden ja valorobottien välillä
on moninainen ja lupauksia antava. Fotoniikan saralla meillä on käynnissä 5-vuotinen ERC Starting Grant -hanke ”Tunable
Photonic Structures via Photomechanical
Actuation”. Sen puitteissa tavoitteenamme on ”hallita valoa valon avulla” ja valmistaa valolla ohjattavia diffraktiivisia rakenteita sekä plasmonisia rakenteita ja
hyödyntää näitä esimerkiksi orgaanisten
lasereiden emissioaallonpituuden säätämisessä sekä SERS-alustoina. Näistä
tulette kuulemaan lisää tulevina vuosina!
Ketkä tekevät?
Tässä esitellyn työn merkittävimmät arkkitehdit ovat jatko-opiskelijat Markus
Lahikainen ja Owies Wani sekä tutkijatohtori Hao Zeng. Heidän lisäkseen
Smart Photonic Materials -tiimiin kuuluu
joukko lahjakkaita kemisteja ja fyysikoita, jotka tutkivat valo-ohjattavien molekyylien ja materiaalien eri aspekteja. Ja
tutkittavaa riittää!

ARRI PRIIMÄGI
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www.tut.fi/spm

SPM-tiimi Varsovassa työn touhuissa. Kuvassa vasemmalta
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Kvanttioptiikasta energian
ja liikemäärän siirtoon
makroskooppisissa rakenteissa
Eräs kiehtovimmista valon kvantti-ilmiöistä on aalto–hiukkasdualismi, joka liittyy klassisten aalto- ja hiukkaskäsitysten
ongelmiin kvanttiobjektien käyttäytymisen täydellisessä kuvaamisessa. Teoreettisesti sähkömagneettisen kentän aaltoominaisuudet, kuten interferenssi, seuraavat Maxwellin yhtälöiden ratkaisusta,
kun taas hiukkasominaisuudet ovat seuraus kentän kvanttiteoriasta, jossa sähkömagneettinen kenttä kuvataan muodostuvaksi erillisistä energiapaketeista,
fotoneista.
Aalto–hiukkasdualismista
johtuen esimerkiksi etenevien kenttien
optisen absorption, emission ja interferenssin samanaikaista kuvausta ei ole
tavan-omaisesti pidetty lokaaleja optisia
malleja käyttäen mahdollisena vaan ku-
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vaus on vaatinut Maxwellin yhtälöiden
käyttöä stokastisten lähdetermien kanssa, jotta aalto–hiukkasdualismi tulee
huomioitua. Tämä ﬂuktuaatioelektrodynamiikaksi (FED) kutsuttu teoria on
laajasti käytetty erityisesti termisten
kenttien mallinnuksessa.
Eräs toinen läheisesti aalto–hiukkasdualismiin liittyvä ongelma koskee läpinäkyvässä väliaineessa etenevän valon liikemäärän kuvaamista. Karkeasti
sanottuna perinteinen säilymislakeihin
perustuva hiukkasmalli antaa fotonille
väliaineessa niin sanotun Abrahamin
liikemäärän, joka on kääntäen verrannollinen väliaineen taitekertoimeen.
Maxwellin yhtälöihin tai vaihtoehtoisesti

de Broglien hypoteesiin perustuva aaltomalli puolestaan antaa fotonille taitekertoimeen suoraan verrannollisen
Minkowskin liikemäärän. Tätä yli sadan
vuoden ajan ratkaisematta ollutta ristiriitaa kutsutaan eri liikemäärämuotojen
ensimmäisten esittäjien mukaan Abrahamin–Minkowskin dilemmaksi. Vaikka
valon liikemäärästä oli tehty paljon kokeita vuosien aikana, dilemmalle ei ollut
yrityksistä huolimatta löytynyt yksikäsitteistä ratkaisua, sillä eri kokeiden oli tulkittu tukevan eri liikemäärän arvoja.
Väitöskirjatutkimuksessani
johdettiin
kvanttiﬂuktuaatioelektrodynamiikan
(QFED) malli, joka perustuu sähkömagneettisten Greenin funktioiden ja kentän kvanttiteorian yhdistämiseen, jotta
voidaan kuvata fotonien lukumäärän ja
paikallisen termisen tasapainon paikkariippuvuutta yleisissä epätasapainotilanteissa ja erottaa sähkömagneettinen
kenttä eri suuntiin eteneviin osiin resonanssirakenteissa, mikä on tavanomaisesti ollut ongelmallista interferenssiilmiöistä johtuen. QFED-menetelmän
näytettiin hävittävän aiemmin löydetyt
anomaliat fotonien tikapuuoperaattoreiden kommutaatiorelaatioissa resonanssirakenteiden sisällä. QFED-menetelmää
käytettiin myös kvanttioptisten kentän
ja aineen vuorovaikutusparametrien
johtamiseen. Nämä parametrit ottavat
täysin huomioon fotonien interferenssin, emission, vaimenemisen ja sironnan
kerroksellisissa rakenteissa johtaen interferenssin suhteen eksaktiin säteilyn
siirtoyhtälöön (RTE). Näin ollen johdetut
vuorovaikutusparametrit ratkaisevat interferenssin ja häviöiden samanaikaisen
kuvaamisen ongelmat laajasti käytetyssä
RTE-mallin viitekehyksessä.
Valon hiukkasominaisuuksia tutkittiin
myös soveltamalla suoraan luonnon säi-

lymislakeja ja erityistä suhteellisuusteoriaa sen näyttämiseen, että väliaineessa
etenevä valo täytyy kuvata massapolaritonikvasihiukkasina (MP), kovariantteina kentän ja aineen kytkettyinä tiloina.
Näillä kvasihiukkasilla näytetään olevan
Minkowskin muotoa oleva liikemäärä ja
nollasta poikkeava massa, jota kuljettaa
valoon aineessa liittyvä massatiheysaalto. MP-kvasihiukkasiin liittyvä kentän ja
aineen vuorovaikutus myös johtaa fotonin energian menetykseen. Nämä hiukkasmallin tulokset johdettiin myös käyttäen aaltoperustaista optoelastista jatkumodynamiikan (OCD) mallia, joka seuraa jatkuvan aineen sähködynamiikasta
ja mekaniikasta. Saadut tulokset vahvistavat aalto- ja hiukkasmallien täyden
yhtäpitävyyden niitä oikein käytettäessä.
Pää-tulos, jonka mukaan väliaineessa
etenevään valopulssiin liittyy väistämättä kokeellisesti mitattavissa oleva massa,
merkitsee perustavanlaatuista muutosta
valoon liittyvissä vallitsevissa käsityksissä.
Väitöskirjatyön eteneminen
Aloitin keväällä 2011 tutkimusapulaisena
professori Jukka Tulkin ja tutkija-tohtori
Jani Oksasen johtamassa Engineered
Nanosystems -tutkimusryhmässä Aalto-yliopistossa. Ensimmäisenä ryhmän
tutkimukseen liittyvänä työnäni tein
kvanttioptisten kokeiden mallinnuksessa usein käytetyistä Wignerin funktioista
erikoistyön, jonka sain myös sisällytettyä
osaksi diplomi-insinöörin tutkintoa teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelmassa. Tulkin ja Oksasen lisäksi
sain alusta asti ohjausta myös tutkijatohtori Teppo Häyryseltä, joka oli aiemmin
väitellyt ryhmässämme kvanttioptiikkaan liittyvästä aiheesta.
Sovelsimme Wignerin funktioihin ja fotonien luomis- ja tuhoamisoperaattoreihin
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Kuva 1: Sähköinen, magneettinen ja sähkömagneettinen efektiivinen lämpötila kuvaavat tietyllä taajuudella eri kenttien kanssa vuorovaikuttavan hiukkasen tasapainolämpötiloja. Kuvassa efektiiﬁset lämpötilat on esitetty paikan ja fotonin energian funktiona
kahden materiaalirajapinnan kaviteettirakenteessa. Pystysuorat viivat kuvaavat kaviteetin seinämien paikkoja ja vaakasuorat katkoviivat kuvaavat fotonien resonanssienergioita.

perustuvaa mallinnusta erilaisiin maailmalla aiemmin tutkittuihin kvanttioptisiin koeasetelmiin. Erityisesti tutkimme
säteenjakajia ja yksifotonilähteitä sisältäviä koeasetelmia, joilla heikko koherentti
kenttä voidaan vahvistaa ilman, että vahvistus tuottaa kenttään kohinaa perinteisten vahvistusmenetelmien tapaan.
Kohinattomuus on suuri etu ajatellen
monia kvanttioptiikan sovelluksia, mutta tutkittujen vahvistus-menetelmien
haittapuolena on se, että ne ovat luonteeltaan todennäköisyyteen perustuvia
eli niissä vahvistus onnistuu vain osassa vahvistusyrityksistä. Tutkimustemme pohjalta esitimme ensimmäisessä
väitöskirjaani sisältyvässä julkaisussa
uuden mielenkiintoisen koeasetelman,
jossa kohinaton vahvistus toimii ilman,
että kenttään syötetään ulkoisesti energiaa yksifotonilähteillä, niin kuin aiemmissa koeasetelmissa oli tehty. Tällainen
ilman ulkoista energian syöttöä tapahtuva vahvistus on mahdollinen koeasetelmassa hyödynnettyjen kentän energian
ﬂuktuaatioiden ansiosta.
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Yksinkertaisten tyhjiössä etenevien kenttien ja niitä ohjaavien säteenjakajien
muodostamien koeasetelmien tutkimisen jälkeen tuli luonnolliseksi tarkastella sitä, kuinka kenttien käyttäytyminen
muuttuu materiaalirakenteiden sisällä.
Tästä aiheesta tekemäni ensimmäiset
tutkimukset tarjosivat myös sopivan sisällön diplomityölleni, jossa sain perehtyä sähkömagneettisten Greenin funktioiden käyttöön ja klassiseen FED-teoriaan. Myöhemmin aiheesta kirjoitetuissa
väitöskirjatyön julkaisuissa esitimme
kvanttioptisen QFED-menetelmän, jossa sähkömagneettiset Greenin funktiot
on yhdistetty kentän kvanttiteoriaan.
QFED-menetelmässä fotonien luomisja tuhoamisoperaattoreiden kommutaatiorelaatiot on määritelty siten, että
ne ovat aina kanonista muotoa, jolloin
menetelmä ei siis koskaan johda aiemmin teoreettisesti esitettyihin kommutaatiorelaatioiden anomalioihin. Tämän
ansiosta QFED-menetelmän huomattiin
mahdollistavan fotonien lukumäärän ja
paikallisen termisen tasapainon paikka-

riippuvuuden mielekkään kuvaamisen
yleisissä epätasapainotilanteissa ja erilaisissa geometrioissa. Erityisesti tutkimustyössä rajoituttiin tarkastelemaan
monissa käytännön sovelluksissa, kuten
ledeissä ja aurinkokennoissa, käytettyjä
kerroksellisia rakenteita.

neettisiin väliaineisiin ja yleisen etenemissuunnan kenttiin kolmiulotteisissa
kerrosrakenteissa. Laajennettua mallia
pystyimme näin ollen soveltamaan myös
efektisten fotonilukumäärien tarkasteluun laajasti tutkituissa pintaplasmonirakenteissa.

Väitöskirjatyön toisessa julkaisussa esitimme QFED-menetelmän perusteet,
muodostimme yksinkertaisen relaation
paikallisen fotonilukumäärän ja termisen tasapainon välille ja sovelsimme
menetelmää kenttien ﬂuktuaatioiden ja
fotonilukumäärän kuvaamiseen yksinkertaisissa yhden ja kahden rajapinnan
geometrioissa. Kolmannessa julkaisussa
laajensimme alun perin kentän sähköiseen osaan perustuneen kvantisoinnin
kuvaamaan myös kentän magneettista
osaa sekä sähkömagneettista kenttää
kokonaisuudessaan. Erityisesti osoitimme, että eri kenttien vuorovaikutuksiin
liittyvillä efektiivisen fotonilukumäärän
sähköisellä, magneettisella ja sähkömagneettisella osalla on yleisesti erilaiset
paikkariippuvuudet materiaalirajapintojen lähellä epätasapainotilanteissa. Esitimme myös efektiivisen taajuusriippuvan lämpötilan käsitteen kuvaamaan
kyseisellä taajuudella kentän kanssa
vuorovaikuttavan pienen hiukkasen saavuttamaa tasapainolämpötilaa.

Seitsemännessä julkaisussa sovelsimme efektiivisiä fotonilukumääriä interferenssin suhteen eksaktin RTE-mallin
muodostamiseen. Mallin paikkariippuvat vuorovaikutusparametrit ratkaisevat
perinteistä RTE-mallia vaivaavat interferenssi-ilmiöiden kuvaamisen ongelmat.
Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälönä RTE tarjoaa tehokkaan tavan
fotonilukumäärien ja niihin liittyvien
kenttäsuureiden laskemiseen, kunhan
geometriasta riippuvat vuorovaikutusparametrit on ensin määritetty. Koska
kehitetty malli kuvaa sekä epälokaaleja
aalto- että lokaaleja hiukkasilmiöitä, malli tarjoaa myös työkaluja aalto–hiukkasdualismin tarkasteluun. Mallilla on myös
potentiaalia tulla yhdeksi resonanssirakenteissa tapahtuvan optisen energian
siirron mallinnuksen perusmenetelmistä.

Neljännessä julkaisussa yhdistimme
QFED-menetelmään kentän kuvauksen fotonien virtana, mikä mahdollisti
kentän jakamisen eri suuntiin eteneviin
osiin myös tavanomaisille menetelmille
ongelmallisten interferenssirakenteiden
sisällä. Viidennessä ja kuudennessa julkaisuissa jatkoimme QFED-menetelmän
kehitystä edelleen laajentaen alun perin
dielektrisiä aineita ja kohtisuoria materiaalirajapintoja kuvannut teoria mag-

Tutkiessamme useissa julkaisuissa kentän fotonilukumäärän käyttäytymistä
materiaalirakenteissa aloimme samalla
pohtia, voisiko kentän kuvausta fotonien
virtana soveltaa myös Abrahamin–Minkowskin dilemman ratkaisuun. Tämä
mielenkiintoinen ongelma oli tunnettu
ryhmässämme jo aiemmin, mutta omaa
tutkimusta aiheesta meillä ei vielä ollut.
Uskoimme dilemman ratkaisun lisäävän ymmärrystämme kentän fotonien
virtaan liittyvästä liikemäärän virrasta,
mikä olisi myös optomekaniikan sovellusten kannalta hyödyllistä. Koska QFEDmenetelmä ei sellaisenaan suoraan liit-
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Kuva 2: Aineessa etenevä valopulssi
kuljettaa mukanaan atomeista muodostuvan massatiheysaallon. Massatiheysaaltoa ajaa eteenpäin valopulssin
aiheuttama sähkömagneettinen voima.
https://www.youtube.com/
watch?v=lkQ7yEkN5i0.
Kuva: Jyrki Hokkanen, CSC.

tänyt fotonivirtaan yksikäsitteistä liikemäärää ilman lisäoletuksia aiemmassa
kirjallisuudessa kiistanalaisena pidetystä
optisesta voimatiheydestä, päätimme
perustaa tarkastelumme mahdollisimman perustavanlaatuisiin energian ja
liikemäärän yhtälöihin. Näihin tarkastelumme lähtökohdaksi otettuihin yhtälöihin kuuluivat energian ja liike-määrän
säilymislait sekä Einsteinin suppean
suhteellisuusteoriankin perustana oleva
energian ja liikemäärän toisiinsa liittävä
Lorentz-muunnos.
Tutkittuamme aikamme ongelmaa huomasimme, että valitsemamme lähtökohdat mahdollistivatkin dilemman yksikäsitteisen ratkaisun, jonka esitimme
väitöskirjani viimeisessä julkaisussa.
Alun perin dilemman ratkaisuksi kehittämämme valon massa-aaltoteoria
merkitsee huomattavaa muutosta optiikan perusteissa, sillä teoria osoittaa,
että väliaineessa etenevään valoon liittyy väistämättä kentän optisen voiman
liikuttamista atomeista muodostuva
massatiheysaalto. Tämä massatiheysaalto kuljettaa väliaineessa Minkowskin
ja Abrahamin liikemäärien erotuksen,
kun pelkän kentän liikemäärän osuus on
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Abrahamin muotoa. Näin ollen kentän ja
massatiheysaallon kokonaisliike-määrä
on Minkowskin mallin mukainen. Teoriaa soveltaen myös osoitimme, että väliaineessa etenevä valo menettää energiaansa siihen liittyvän massatiheysaallon
seurauksena, vaikka varsinaista fotonien
absorptiota ei tapahtuisi. Varmistuaksemme valon massa-aaltoteorian oikeellisuudesta johdimme teorian kahdella eri
tavalla. Ensimmäinen ratkaisumme, MPkvasihiukkasmalli, perustuu yksinomaan
säilymislakeihin ja Lorentz-muunnokseen, kun taas toinen ratkaisu, optoelastisen jatkumodynamiikan (OCD) malli,
perustuu tavanomaisen jatkuvan aineen
elektrodynamiikan ja elastisuusteorian
yhdistämiseen. OCD-malli mahdollistaa
valon massa-aaltoteorian yksityiskohtaisen soveltamisen optisten voimien ja
liikemäärän siirron mallinnukseen mielivaltaisissa materiaalirakenteissa. Koska
työmme on perusteiltaan teoreettinen
ja laskennallinen, se täytyy yhä todistaa
kokeellisesti ennen kuin siitä voi tulla
standardimalli valolle läpinäkyvässä väliaineessa.
Väitöskirjatyötä tehdessä oli erittäin
hyvä päästä myös vaihtamaan ajatuk-

sia ja saamaan palautetta muualta kuin
omasta tutkimusryhmästä. Kesäkouluissa pääsin käymään muun muassa
Ranskassa ja Italiassa ja konferensseissa
Tshekissä, Belgiassa ja Yhdysvalloissa.
Vietin yhden konferenssimatkan yhteydessä myös pari päivää lyhyellä tutkimusvierailulla Connecticutin yliopistoon
Yhdysvalloissa.
Sain väitöskirjani esitarkastukseen kesällä 2017. Tarkastajien kommentit olivat
hyvin positiivisia, joten korjaus-tarpeet
olivat erittäin vähäisiä. Kaiken kaikkiaan
olen väitöskirjani muodostamaan kokonaisuuteen hyvin tyytyväinen. Työn
tulosten ohella pidän väitöskirjatyön tärkeimpänä antina kaikkea sitä, mitä olen
työtä tehdessäni oppinut tutkimustyöstä, tulosten esittämisestä, julkaisemisesta ja kriittisestä ajattelusta. Syksyllä
26.10.2017 pidettyyn väitöstilaisuuteeni
sain vastaväittäjäksi professori Martijn
Wubsin Tanskan teknillisestä yliopistosta. Väitöstilaisuuteni oli alalleni tyypillinen, mutta itselleni erityinen tilaisuus,
joka sujui kokonaisuutena hyvin. Vastaväittäjä oli valmistellut väitöstyöni sisällön kannalta oleellisia kysymyksiä, joihin
sain vastailla parhaan tietämykseni mukaan. Illalla väitöspäivän kruunasi vastaväittäjän, kustoksen, työkavereiden,
ystävien sekä perheen kesken vietetty
karonkka.
Väitöksen jälkeen
Väitöksen jälkeen minulla on ollut mahdollisuus jatkaa samassa ryhmässä tutkimustyötä väitöstyöni jättämien avointen jatkokysymysten parissa. Olemme
jo onnistuneet laajentamaan väitöstyön
aikana kehitetyn valon massa-aaltoteorian dispersiivisissä aineissa tapahtuvaan energian ja liikemäärän siirtoon.
Olemme myös tutkineet, kuinka teoria

soveltuu valoon liittyvän kulmaliikemäärän siirron kuvaamiseen. Aivan kuten
liikemäärän siirrossa, valoon liittyvällä
massatiheysaallolla on tulosten mukaan
merkittävä rooli myös kulmaliikemäärän
siirrossa. Olemme myös mallintaneet yksityiskohtaisesti massatiheysaallon etenemistä aaltojohteissa, joissa on huomioitava sähkö- ja magneettikenttien sekä
niiden energian jakautuminen aaltojohteen eri kerrosten välillä. Näiden aiheiden lisäksi olen tutkinut muun muassa
valon massa-aaltoteorian soveltamista
häviöllisiin aineisiin sekä QFED-menetelmän käyttöä nanoantennien kuvaukseen.
Valon massa-aaltoteoriaan liittyvään tutkimukseen saatu syksyllä 2018 alkava
akatemiaprojektirahoitus antaa mahdollisuuksia jatkaa tutkimusta mallin jatkokehityksen ja mahdollisten sovellusten
parissa. Tarkoituksena on myös innostaa kansainvälisiä kokeellisen optiikan
ryhmiä yhteistyökumppaneiksi teoriasta
seuraavan massatiheysaallon kokeelliseen todentamiseen. Seuraavan vuoden
sisällä suunnittelen suuntaavani ulkomaille hankkimaan lisää akateemisessa
tutkimuksessa arvostettua kansainvälistä kokemusta. Samalla jatkan työtä valon
massa-aaltoteorian parissa.
Kiitokset
Haluan kiittää Suomen fotoniikan seuraa, joka palkitsi työni vuoden 2017
parhaana optiikan ja fotoniikan alan väitöskirjana yhdessä Mikko Närhen väitöskirjan kanssa. Tahdon myös kiittää väitöstyöhöni osallistuneita kollegoita sekä
muita, jotka ovat tukeneet tutkimustyötäni vuosien varrella.

MIKKO PARTANEN
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Optical measurement
of VR headset tracking
performance at OptoFidelity
Novel performance testing method of AR & VR devices
with HMD camera.

One of the most popular topics in
today’s smart device industry and research is the development of virtual and
augmented reality (VR/AR) headsets.
State-of-the-art, room-scale implementations utilize multiple cameras and
sensors to find the position and orientation of the user’s head in the surrounding space. This is called six degrees-offreedom (6DoF) tracking. Simultaneous
Localization and Mapping (SLAM) algorithms, familiar from robotics, are also
utilized to make the headset better
adapt to its surroundings by recognizing walls and other obstacles. Qualcomm, for example, has implemented
SLAM in its new mobile processor [1].
The quality and accuracy of the head
tracking are key contributors to the virtual reality experience. Bad performance of the tracking may cause nausea or
simply undermine the credibility and
immersivity of the virtual reality experi-

ence. For the development of the devices and the content, an objective way of
assessing the behavior of tracking is necessary. The high quality of the tracking
may be quantified by observing e.g., the
latency between the user’s motion and
the respective update of the display
content (motion-to-photon latency), jitter (random shaking of the content) or
drifting.
There are several possible ways of testing the tracking performance. Given
access to suitable APIs of a headset,
one may record and investigate data
from the headset’s tracking system,
graphics stack or some other components. Another example is applicationto-photon latency measurement, where
the graphical content is changed. The
respective change of the display is observed by an external sensor (such as a
color sensor or a camera), and latency
between the two events is measured.

Figure 1: Illustration of the “motion-to-photon pipeline,” i.e., parts of the VR/AR
system involved in translating the user’s motions to content and display
updates, creating the virtual reality experience.
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Ultimately, however, the translation
of motion to display updates is what
matters to the user. The measurement
methods discussed above do not capture this kind of end-to-end behavior.
OptoFidelity has developed a novel VR/
AR tester for end-to-end measurement.
It consists of a robot that actuates the
headset, worn on a head-shaped jig,
and a camera that captures the display

content frame-by-frame and performs
computer vision analysis. The content
motion and robot motion profiles are
compared to find the motion-to-photon
latency. This measurement method captures the total, accumulated latency of
the VR/AR system, as illustrated in figure
1. In figure 2, our first product for motion-to-photon latency measurement, the
OptoFidelity VR Multimeter, is shown.

Figure 1: OptoFidelity VR Multimeter
measures motion-to-photon latency
in one degree of freedom.

Capturing images of a VR display is
not a simple task due to the way the
displays work: practically all VR displays
have a low pixel persistence, meaning
that the display is on only for a short
period (typically a few milliseconds) for
each frame. Therefore, the image capture must be accurately synchronized
to the display refreshing. The approach
taken by OptoFidelity is a custom smart
camera, consisting of an image sensor, a microcontroller and a color sensor. The color sensor is pointed at the
display and sampled at high speed by
the microcontroller, which detects the
rising edges of the display illumination.
The microcontroller then triggers image
exposure and reads out the image. Part
of the development of this camera is
described in a master’s thesis [2] by our
employee Sakari Kapanen.
The machine vision algorithms used in
the VR measurements are also implemented on the microcontroller. For the
1DOF motion-to-photon latency measurements, the motion of the content is
detected by an optical flow algorithm.
For more complex measurements, a set
of detectable objects are placed in the
virtual world and shown on the headset.
The camera detects the locations of the

virtual objects in the captured 2D images. From these 3D-2D point pairs, the
pose of the virtual camera, and thus
the pose estimated by the headset’s
tracking system, may be calculated. In
the thesis [2], this algorithm was mathematically analyzed. A particularly important observation was that planar arrangements of target points don’t work
very well for the estimation of 6DOF
pose due to the ambiguities between
e.g., X rotation and Y translation (and
vice versa) in the 2D image. The research guided us to add off-planar points
to the target pattern.
Overall, measuring the motion from the
device’s display by a custom machine vision camera has been found to be convenient. Comparing e.g., the motion-tophoton latency of a set of different VR
headsets is very easy because no intrusive access to the device is required,
and swapping the headset is basically
all that the operator must do. The integrated color sensor also enables monitoring of the frame intervals and persistence, frame by frame. More sophisticated 3DOF and 6DOF measurement
platforms are under development, and
similar measurement methods, including the camera, are applied there.

References:
[1] https://www.qualcomm.com/news/onq/2018/01/18/snapdragon-845immersing-you-brave-new-world-xr
[2] Sakari’s thesis https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57875
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Fysiikan
Nobelin
palkinnot 2018

Ruotsin Tiedeakatemian pääsihteeri
Professori Göran K. Hasson tiedotti lokakuun toisena päivänä akatemian päätöksestä myöntää fysiikan vuoden 2018
Nobelin palkinto professoreille Arthur
Ashkin, Gerald Mourou ja Donna Strickland heidän käänteentekevistä innovaatiostaan laserfysiikan alalla (‘for groundbreaking inventions in the field of laser
physics’ ). Palkinnosta puolet osoitettin
professori Askinille optisten ‘pinsettien’
kehittämisestä ja niiden hyödyntämisestä biologisten objektien siirtelyyn ja manipulointiin (‘for the optical tweezers and
their application to biological systems’).
Palkinnon toinen puolisko jaettiin professorien Mourou ja Strickland kesken
heidän oivaltamastaan menetelmästä
tuottaa ultralyhyitä ja hyvin intensiivisiä
valopulsseja (‘for their method of generating high-intensity ultra-short optical
pulses’). Nobel historiassa jaettiin nyt
vasta kolmas fysiikan palkinto naistutkijalle. Nobel komitean valinta tässä mielessä oli mitä kannustavin väitöskirjaansa suunnitteleville nuorille tutkijanaluille, erityisesti naisille, olihan innovaatio
Stricklandin väitöskirjan olennainen sisältö.
Arthur Ashkin, (s.1922, Bell Laboratories
(nykyisin Nokia Bell Labs) Holmdel, NJ,
USA) havaitsi pienten partikkelien tarttuvan ja liikkuvan intensiivisessä laser-

säteessä. Hän osoitti että partikkelien
liikkumisnopeus voidaan ennustaa teoreettisesti fotonipaineen avulla. Odottamattomin havainto oli se, että partikkelit
lopulta pyrkivät asettumaan lasersäteen
keskiakselille missä fotonipaine on suurin. Ashkin demonstroi partikkelien levitaation suuntaamalla lasersäteen kohtisuoraan ylöspäin ja osoitti että fotonipaine voi voittaa gravitaation aiheuttaman
vetovoiman. Lopullinen läpimurto tuli
kun hän fokusoi lasersäteen ja totesi
että partikkelit saatiin pysymään paikallaan fokuksen alueella ja siirtämällä
laserin fokusta myös partikkeli siirtyi fokuksen mukana. Optiset pinsetit (optical
tweezers) olivat syntyneet. Sovelluskenttä löytyi välittömästi biologisista systeemeistä. Viruksia ja bakteereja ei aiemmin
osattu siirrellä niitä vahingoittamatta.
Varsinainen uutinen oli että elävät solut myös kestivät siirtelyn voimakkaassa
laserkentässä (1987). Menetelmällä on
myös mahdollista mitata molekyylien
sisäjännitteitä ja tarttumisvoimia. Tänä
päivänä optiset pinsetit ovat käytössä sadoissa laboratorioissa ympäri maailman
ja auttavat merkittävällä tavalla biologisten partikkelien tutkimusta. Ashkinin Nobel oli Bellin laboratorion yhdeksäs. Suomalaisista Bellin laboratoriossa pitkään
työskennelleistä tutkijoista mainittakoon
nanoteknologian maahantuoja emeritusprofessori Mikko Paalanen.

Fysiikan vuoden 2018 Nobelistit vasemmalta oikealle Ashkin, Mourou ja Strickland.
Kuva Nobel säätiön sivustoilta.
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CPA - chirped pulse amplification

1

Short light pulse
from a laser.

2

The pulse is stretched,
which reduces
its peak power.

Grating pair,
pulse stretcher

Amplifier

3

The pulse is compressed
and its intensity increases
dramatically.

The stretched
pulse is amplified.

Grating pair,
pulse compressor

©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Chirped Pulse Amplification (CPA) periaatekaavio. Kuva Nobel säätiön sivustoilta.

Gerard Mourou (s.1944, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France ja University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA) ja
Donna Strickland (s. 1959, University of
Waterloo, Canada) oivalsivat tavan lisätä femtosekuntipulssien huipputehoja
merkittävällä tavalla. Ongelmana vuoteen 1985 saakka laserpulssien huipputehon kasvattamiseksi olivat materiaalivaikeudet, sillä jo vahvistamattomat
femtosekuntipulssien tehot aiheuttivat
optisiin komponentteihin vaurioita, jotka estivät jopa laseroinnin. Stricklandin
ja Mouroun uraa uurtava innovaatio
julkaistiin Opt.Comm. 56, 219 (1985)
artikkelissa ( yli 4000 viittausta). Keksinnön ideana oli venyttää siemenlaserin
lyhyet pussit ajallisesti pitkässä optisessa kuidussa (nykyisin hilaparissa), jolloin
pulssin huipputeho laskee merkittävällä
tavalla. Pidennetty pulssi voidaan vah-
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vistaa, ilman että materiaalivaurioita
syntyy, toisen laserin avulla (jopa kymmentuhatkertaisesti) ja sen jälkeen taas
hilaparin avulla kompensoida pulssin
venytyksessä aiheutuneet aikaerot vahvistetussa pulssissa. Kompression seurauksena vahvistetun pulssin kesto on
lähes sama kuin siemenpussin kesto,
mutta pulssin huipputeho on useita kertaluokkia suurempi.
Siemenlaserin toistotaajuus on tyypillisesti suuri (tyypillisesti 100 MHz), vahvistetun pulssin toistotaajuus riippuu
vahvistavan laserin toistotaajuudesta
joka voidaan valita hertsistä satoihin
kilohertseihin laserista riippuen. Menetelmä tunnetaan nimellä Chirped Pulse
Amplification (CPA) ja se on käytössä laajasti merkittävien laservamistajien sekä
menetelmää hyödyntävien tutkimusla-

boratorioiden ultranopeita valopulsseja
tuottavissa laitteistoista.
Pulssien arvo tutkimuksessa on ollut
valtava, ulottuen atomitason systeemien, neste ja kiinteän tilan, puolijohteiden, 2D materiaalien, valoon reagoivien
molekyylien ja biologisten molekyylien
dynamiikan tutkimukseen. Jyväskylään
saatiin yksi Euroopan ensimmäisistä
kaupallisista CPA teknologiaa hyödyntävistä lasereista vuonna 1991. Tämän laserin pulssienergia oli 1 mJ, toistotaajuus
1 kHz ja pulssin kesto tyypillisesti 100 fs
ja sillä päästiin tutkimaan valoenergian
siirtymistä fotosynteesissä ja varauksensiirtoreaktioita väriherkistetyissä metallioksidikalvoissa.
Vahvistettujen
femtosekuntipulssien
tärkeimmät käytännön sovellukset ovat
silmäleikkaukset sekä mikrotyöstö ja
-merkintä jopa optisesti kirkkaisiin materiaaleihin. Pulssien erinomaisuus työstössä ilmenee vähäisenä paineaaltona
fokuksen alueella ja siten puhtaana työstöjälkenä. Myös mikroskopiaan on tulossa uusia ultranopeita pulsseja hyödyntäviä sovelluksia.
Suurenergiapulssien tuottaminen (>
1PWp) olisi ilman CPA innovaatiota ollut
mahdotonta. EU:n lippulaivahanke suurenergiapulssien kehittämisessä ja hyödyntämisessä on Romaniaan, Unkariin ja
Tsekkeihin rakentuvat ELI-laserkeskukset (Extreme Light Infrastructure). Näistä Romaniassa erikoistutaan ydintutki-

mukseen, Unkarissa attosekuntipulssien
hyödyntämiseen (atomien ja molekyylien elektronien dynamiikka) ja THz teknologiaan sekä Tsekissä laserpulsseilla
aikaansaatavien elektroni- ja protonisuihkujen hyödyntämiseen ( https://elilaser.eu ). Yksi keskeinen vaikuttaja ELI
keskusten perustamiseksi EU:n lasertutkimuksen lippulaivaksi oli juuri Noblelisti Gerard Mourou. Toinen merkittävä
CPA teknologiaa hyödyntävä tutkimusyhteisö on Laserlab-Europe (https://
www.laserlab-europe.eu). Tämä 38 laser
tutkimuslaboratorion yhteisö on tarjonnut palvelujaan EU:n ja sen liitännäisjäsenten tutkijoille vuodesta 2006. Jyväskylän nanotiedekeskuksen laserlab-NSC
liittyi joukkoon konsortion Salamancan
yleiskokouksessa 29.10.2018. Tämän kirjoittaja on ollut mukana konsortion toiminnassa alusta asti sekä hyödyntäjänä
että ohjausryhmissä.

Jyväskylässä 13.11.2018

JOUKO KORPPI-TOMMOLA
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Kuvassa Euroopan metsäinstituutin (EFI)
johtaja Marc Palahí

FOREST & PHOTONICS
Metsä- ja fotoniikka-alan ammattilaistapahtuma Forest&Photonics 2018
houkutteli ennätysmäärän yleisöä - Paikalla alan huippuasiantuntijat

Forest&Photonics 2018 tapahtuma keräsi yhteen Suomen metsä-, kone- ja
fotoniikka-alan kärkitoimijat sekä kansainväliset asiantuntijat. Tämän vuoden
aiheina olivat dronet ja lidarit, jotka ovat
merkittävässä asemassa mm. robotiikan
sekä automaation kehityksessä. Erityisesti lidarin merkitys metsäsektorilla on
kasvava ja teknologiaa hyödynnetään
laajasti mm. metsäpalojen hallinnassa
sekä metsien inventoinnissa. Lisäksi erilaiset mittaus- ja näyttöratkaisut yleistyvät, esimerkiksi HUD-näyttöjen hyödyntäminen metsäkoneissa.
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Tämän vuoden tapahtuman avasi Euroopan metsäinstituutin (EFI) johtaja Marc
Palahí painottaen fotoniikan kasvavaa
merkitystä mm. metsäalalla mutta myös
globaalien haasteiden kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tapahtuman
keynote-esitykset pitivät Sari Tasa - Suomen Työ- ja Elinkeinoministeriö, Jussi Jalasjoki - Stora Enso Forest, sekä Dominik
Röser – UBC Kanadasta
Fotoniikka-alan esityksiä kuultiin mm.
AR-sovellusten, konenäön, sensoreiden,
itseohjautuvien autojen, erilaisten mit-

tausmenetelmien,
hypespektrikuvantamisen sekä lidarien osalta. Photonics
Finland jäsenyrityksistä puhujina olivat
Optea, VTT, Oplatek Group, Beamagine,
Specim sekä Valmet Automations. Lisäksi tapahtumassa olivat esillä Joensuun
Tiedepuiston VR-laboratorion virtuaalimetsä-sovellusdemo.
Nyt
neljättä
kertaa
järjestetty
Forest&Photonics 2018 saavutti ennätysyleisön. Tilaisuuteen osallistuivat yli
120 metsä- ja fotoniikka-alan asiantuntijaa Suomesta, Saksasta, Puolasta, Kanadasta, USA:sta, Virosta, Ruotsista sekä
Espanjasta. Tapahtuman syväluotaavat esitykset sekä keskustelut osoittivat
kuinka paljon metsä- ja fotoniikka-ala
tarvitsevat toisiaan. 100% tapahtumaan

osallistuneista suosittelee tapahtumaa
muille asiantuntijoille.
Forest&Photonics tapahtumasta on kasvanut tärkeä alusta asiantuntijasisällön
jakamiselle mutta myös uusille verkostoille. Tapahtumaan osallistuneista peräti 95% löysi tilaisuuden aikana uuden
potentiaalisen yhteistyökumppanin ja
jopa 92% aikoo osallistua seuraavaan
Forest&Photonics 2019 tapahtumaan,
joka järjestetään Kolilla 7. - 8.10.2019.

Teksti ja kuvat:

TUUKKA PAKARINEN
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In the heart of
German Photonics
Report from Photonic Days Berlin
Brandenburg 17-18 October 2018
© Berlin Partner for Business and Technology / Photothek
After a successful launch of the first Photonics Days Berlin in 2017, the Photonic
Days Berlin 2018 opened its doors to
around 600 participants and 56 exhibitors from over the world. With around
160 presentations (85 industry, 65 research, 10 others) in 9 workshops, this
year event was covering almost all areas
of applied photonics from spectroscopy
and solar energy to sensors for autonomous driving and quantum technologies.
Peter Krause from FirstSensor AG moderated the workshop on “Intelligent
networked sensor systems”. In his introduction talk ”From sensor integration to
sensor fusion,” he pointed out the major
trend in sensors for autonomous driving:
those must become “intelligent”, i.e. be
able to operate in a network or even on
one chip (“sensor fusion”). He stated that
for the autonomous driving a combination of sensors (Lidars, radars, cameras,
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ultrasonic) is necessary. The market for
cameras & Lidars is expected to reach
$52,5B in 2032.
Photonics for secure and high-speed
communication workshop was also one
of the drivers of this year event. The
area is now experiencing the so-called
“second quantum revolution” triggered
by the possibility of detection and manipulation with single quantum objects.
Quantum repeaters, following Dr. Janik
Wolters (University of Basel), been referred to the backbone of secure communication.
In addition to telecommunications, materials processing is now a major area
of application for laser technology. Together with measurement and image
processing segments, those are the largest of European Photonics following Dr.
Arnold Mayer (Optech Consulting). The
tour to Fraunhofer IPK concluded the La-

ser Technology session. The laser material processing and 3D printing of complex metal forms were showcased to the
attendees.
This year Photonic Days Berlin been
hosting also the European Photonics
Roadshow. These are a series of events
of the EPRISE project in which Photonics
Finland is keenly involved. This time it
was focused on providing SMEs with solutions on how to overcome market entry barriers in Biomed business. Among
the most interesting innovations delivered from companies were sensitive
optical fibers developed by InPhoTech
(the speaker of Forest&Photonics 2018)
which can detect cancer; the end of the
sensors is sensitive to different biomarkers. JenLab GmbH produced femtosecond laser-based equipment can

detect skin diseases. Their devices are
already used for the measurements of
the astronaut’s skin thickness (skin gets
thinner in space). With a help of MIR
optical fibers from ArtPhotonics GmbH
(partner of Photonics Finland in Miracle
project), it is possible to detect tumors
and decrease the number of mistakes in
their detection from current 80% to almost zero.
The Photonics Days Berlin Branderburg
2018 organized by OptecBB with the
support of Berlin Partner was great!
During the event, it was a continuous
feeling of acting in the heart of German
photonics.
The next Photonics Days Berlin Brandenburg are planned for the end of November 2019 in Potsdam.
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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.
			
1/4 page
half a page
full page
color rear cover

Basic fee
200 		
300 		
500		
700		

For corporate members
0
200
400

Suomen fotoniikan seura ry, jäsenyys ja jäsenmaksut

Seuran jäseneksi voi hakea täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.photonics.fi/members/join
ja maksamalla jäsenmaksu 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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The world’s smallest
grating spectrometer

Hamamatsu has recently developed the smallest
ultra-compact grating spectrometer that provides high sensitivity
in the near infrared region. The head has been down sized through
Hamamatsu’s unique optical design, which helps to further reduce the
size of mobile devices.
Features:

Applications:

Ultra-compact: 11.7 x 4.0 x 3.1 mm
� Ultra-lightweight: 0.3 g
� Spectral response range: 640 to 1050 nm
� High sensitivity: 50 times (λ=1000 nm)
�

Food inspection (sugar content,
moisture, fat)
� Light level measurement
� Component analysis
�

higher than previous products
� Ultra-compact: 11.7 x 4.0 x 3.1 mm
� Ultra-lightweight: 0.3 g

www.hamamatsu.com

