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Nízkokoherentný interferometer bez pohyblivých prvkov
Oblasť techniky
Vynález sa týka oblasti optickej interferometrie.
Doterajší stav techniky
V priebehu vývoja optických meraní sa overilo, že interferencia svetla sa dá výhodne použiť
na určovanie rôznych vlastností prostredí resp. parametrov optických lúčov. Je možné
pomocou nej určiť napr. vlnové dĺžky interferujúcich lúčov, index lomu prostredia, ktorým sa
lúče šíria a podobne.
Ramená takýchto interferometrov môžu byť realizované aj s použitím optických vlákien.
Takéto interferometre majú výhodu, že i veľmi dlhá optická dráha môže byť realizovaná na
malom priestore. Vláknové interferometre našli uplatnenie napr. ako rotačné senzory.
Nakoľko vlastnosti vlákna sa menia aj zo zmenami tlaku alebo teploty, vláknové
interferometre taktiež našli uplatnenie aj ako senzory na rôzne fyzikálne veličiny.
Intenzita svetla na výstupe interferometra je
/ = /, + / 2 + k(A< p)JTJl cos(A^>)
takže je rovná súčtu intenzít svetelných vín ktoré prešli ramenami interforometra atzv.
interferenčného člena, ktorý závisí od rozdielu fáz A<p interferujúcich svetelných vín a od
jeho kontrastu (vizibility) ä:(A^>) . Pri interferencii koherentných monochromatických vín je
kontrast interferencie rovný 2. To zmámená, že intenzita na výstupe interferometra sa pri
rovnakých intenzitách v oboch ramenách intrferometra 70 mení od 0 do 4 10 .
Nízko koherentné
interferometre, t.j.
interferometre využívajúce interferenciu
nemonochromatických svetelných vín s malou dĺžkovou koherenciou sú charakteristické tým,
že kontrast interferencie k(A<p) závisí od šírky spektra použitých svetelných vín a jeho
hodnota klesá so zväčšujúcim sa rozdielom fáz. Takže interferenčný člen signálu na výstupe
interferometra má amplitúdu zrovnateľnú s amplitúdou interferujúcich vín iba pri malom
rozdiele optických dráh ramien interferometra. Mimo tejto oblasti sa interferencia nedá
pozorovať (jej vizibilita je príliš malá). Z toho dôvodu je pre získanie interferencie
s dostatočným kontrastom potrebné, aby aspoň jedno z ramien interferometra obsahovalo
prvok s premennou dĺžkou. Spravidla to je vzduchová linka, ktorej dĺžka sa nastavuje zmenou
vzdialenosti zrkadla (pri Michelsonovom usporiadaní interferometra) alebo zmenou
vzdialenosti deliča a demultiplexora (pri vláknovom Mach-Zehnderovom usporiadaní).
V oboch prípadoch to znamená pohyblivý mechanický prvok. Použitie mechanického
pohyblivého prvku však spomaľuje meranie a pri dlhodobom kontinuálnom využívaní
interferometra prináša poruchy súvisiace s opotrebovaním pohyblivých prvkov.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky možno odstrániť tak, že namiesto prvku s premennou dĺžkou, zaradeného
do niektorého z ramien interferometra, rozdelíme svetelnú vlnu vychádzajúcu z ramien
interferometra do niekoľkých zväzkov a tieto privedieme cestami s rôznymi optickými
dĺžkami na detektory svetla. Na tieto detektory svetla privedieme i svetelné vlny vytvorené
rozdelením vlny vystupujúcej z druhého ramena. Interferenčné členy svetelných vín
dopadajúcich na jednotlivé detektory budú mať rôzne hodnoty kontrastu, pretože dvojice vín

na každom detektore majú odlišný rozdiel fáz. Prejaví sa to tým, že najväčší signál sa vytvorí
na tom detektore, na ktorý sú privedené vlny s minimálnym fázovým rozdielom (s
minimálnym rozdielom optických dráh), teda s maximálnym kontrastom interferencie
(najväčšou vizibilitou).
Aby sa nestalo, že kontrasty signálov vytvorených všetkými detektormi budú blízke nule (že
sa interferencia nebude pozorovať na signáli žiadneho detektora), je potrebné rozdiel
optických dráh jednotlivých ciest k detektorom zvoliť tak, aby bol menší ako je dĺžka
koherencie použitého svetelného zdroja. To znamená, že rozdiel optických dráh jednotlivých
ciest je treba prispôsobiť spektrálnej šírke použitého svetelného zdroja, resp. naopak,
spektrálnu šírku zdroja treba prispôsobiť kroku optických dráh jednotlivých ciest. Zároveň je
potrebné počet ciest (vetvenie výstupu z ramena interferometra) zvoliť tak, aby maximálny
rozdiel optických dráh alternatívnych ciest bol väčší ako očakávaný maximálny rozdiel
optických dráh ramien interferometra. Pri použití svetelného zdroja malej spektrálnej šírky
môže byť oblasť dostatočného kontrastu dostatočná na to, aby pokryla celú predpokladanú
oblasť rozdielu optických dráh ramien interferometra. V takom prípade i pri jednom detektore
(bez vetvenia cesty k detektoru) sa pri zmene optických dráh inteferometra bude meniť
amplitúda inteferenčného člena detekovaného signálu. Avšak nebude sa dať zistiť, či sa
rozdiel optických dráh zväčšuje alebo zmenšuje. Aby sa to dalo určiť, je potrebné poznať
zmenu optickej dráhy (rozdielu fáz) aspoň pri dvoch odlišných optických dráhach. Z toho
dôvodu je minimálny počet ciest v predkladanom usporiadaní rovný 2.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je bližšie objasnený pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje usporiadanie
nízkokoherentného interferometra bez pohyblivých prvkov, pričom zmena optickej dráhy je
uskutočňovaná pomocou optických vlákien s rôznymi dĺžkami. Rozdiel optických dráh je
volený tak, aby bol menší ako je dĺžka koherencie použitého svetelného zdroja. Pomocou
jednotlivých vlákien sú svetelné vlny privedené na sústavu detektorov.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1.
Na obrázku č. 1 je nakreslený príklad usporiadania nízkokoherentného interferometra bez
pohyblivých prvkov realizovaného pomocou optických vlákien rôznych dĺžok /o; až hf, a l_b/ ,
až Zúyjpomocou ktorých sa svetelné vlny z ramien Ib a la privedú na detektory až
. Ako
sústava detektorov 5 / až
môže byť použitý CCD element.
Rozdiel optických dráh vlákien lai - lai+i je zvolený tak, že je menší ako oblasť dostatočnej
vizibility (dĺžky koherencie použitého svetelného zdroja), ktorá je daná spektrálnou šírkou
použitého zdroja svetla. Tým sa dosiahne to, že vždy sú aspoň dve vetvy, v ktorých rozdiel
optických dráh je v rámci oblasti vizibility a tak je možné zo signálov na výstupe príslušných
detektorov určiť rozdiel optických dráh Ib a la . Počet vetvení n je zvolený tak, aby hodnota
n( lai - la,+i) bola rovná alebo väčšia ako hodnota maximálneho očakávaného rozdielu
optických dráh Ib a la.
Priemyselná využiteľnosť
Použitie nízkokoherentného interferometra bez pohyblivých prvkov je výhodné najmä tam,
kde sa nízkokoherentný interferometer používa dlhodobo a pri kontinuálnom meraní.
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Nízko koherentný interferometer bez pohyblivých prvkov s viacerými detektormi
v y z n a č u j ú c i sa t ý m ,
že obsahuje prvok, ktorým sa vlny vystupujúce z ramien
interferometra rozdelia do viacerých zväzkov a tie sa privedú na detektory svetla rôznymi
cestami pričom cesty zväzkov pochádzajúcich aspoň z jedného ramena majú navzájom
odlišné optické dĺžky.
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