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Diplomová práce se vënuje vvoji laserovè-uhrazvukové metody spektroskopie s piechodovou
mIIkou (TGS - transient grating spectroscopy), konkrétnë pak metodë zpracovánI
experimentálnIch signálü, jejich vyhodnocenI a interpretaci. MotivacI k vvoji TGS metody je
snaha charakterizovat lokálnI anizotropii elastickch a tepelnch vlastnostI materiálü z odezvy
povrchu na krátk budIcI 1aserovy puls. Jedná se o nedestruktivnI experimentálnI metodu
umoñujIcI napI’. charakterizovat heterogenitu elasticity v kompozitnIch a polykrystalick’ch
materiálech nebo mapovat teplotné êi napët’ovë indukované struktumI procesy. Vinové délky
excitovanch povrchovch yin v TGS metodé j sou typicky v i’ádu desItek mikrometrü a doba
odezvy materiálu se mëH Mdovè desItky nanosekund. Metoda je tak vhodné I k charakterizaci
tenkch povrchovch vrstev (s mikrometrickou tlout’kou) a dynamickch procesü v materiálech
probIhajIcIch ye velmi krátkch èasech.

V TGS metodë je povrch buzen krátkm (ps), prostorové modulovanm 1aserovm pulsem ye
formé paralelnIch proukü s definovanou vzájemnou vzdálenostI. BuzenI je tak tzv. k-selektivnI. k
selektivnI je té heterodynnI detekce difraktovaného signálu detekönIho laseru. ZIskan signal
odpovIdá k -s1oce Greenovy funkce odezvy povrchu a nese pevánè informaci o ftekvencIch
povrchovch akustickch módü. Právë na analzu tohoto signálu se Jakub zamëi’il. Vypracoval a
implementoval vlastnI postup zpracovánI signálu spoIvajIcI v oddëlenI nIzkoftekvennI èásti,
nesoucI pIevánë informaci o tepelné difuzivitë, od vysokofrekvennI, která odpovIdá elastické
odezvé. Na konkrétnIch pi’Ipadech ukázal, e elastická ëást signálu nenese informaci pouze o
Rayleigho popf. pseudo - Rayleigho vlné, ale ize detekovat i smykové a podélné elastické objemové
vlny II’IcI se podél povrchu. Tato skutenost vznamnè rozituje monosti TGS metody
k charakterizaci elastické anizotropie materiálñ.

ZajImavch vsledkü dosáhl Jakub i u analzy tepelné difuzivity. Zde anaIzou dat zIskanch
z mëenI na kubickch monokrystalech kovü (u kterch ize pedpokladat izotropnI tepelnou
difuzivitu) ukázal, e elastická anizotropie müe zpüsobit rüzn ëasov vvoj i nIzkofrekvenèniho
signãlu. Tento poznatek vznamnè pfispivá k lepI interpretaci dat z TGS metody.

Jakub k diplomové práci pistupoval zodpovëdnë a i pies obtIné podmInky, ye kterch práce
vznikala, realizoval velkou adu experimentü, na kterch verifikoval nové navrené algoritmy
zpracovánI signálü. ZIskal i’adu cennch v9sledkü, které se v souasnosti pfipravuji k publikovánI



v impaktovanch ëasopisech. Celkové hodnotIm diplomovou práci J. KunIra jako velmi t1spénou
a veIe ji doporuëuji k obliajobé s hodnocenIm A-vbornë.
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