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kužeľovú odrazovú plochu (2) a valcovú odrazovú plochu
(4), je optické zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť z lineárneho svetelného zväzku radiálny a z radiálneho svetelného
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svetelného zväzku, a preto vo výstupnom svetelnom zväzku, ktorý vychádza z interferometra, je možné pozorovať
interferenčné javy. Takýto typ interferometra môže nájsť
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie optického interferometra, ktorý obsahuje kužeľovú a valcovú odrazovú plochu. Oblasť techniky, ktorej sa technické riešenie týka, je meracia technika a snímacia technika.
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Optické interferometre sú zariadenia, pomocou ktorých je možné skladať svetelné zväzky takým spôsobom, že je možné pozorovať fyzikálny jav, ktorý sa nazýva interferencia svetla. V optických interferometroch dochádza najskôr k rozdeleniu zväzku svetla, ktorý obyčajne vychádza z jedného optického zdroja
na dva alebo viac zväzkov svetla, ktoré sa šíria po rozdielnych dráhach a po prejdení určitých dráh sú rozdelené zväzky svetla znova spojené, pričom pri spojení rozdelených zväzkov svetla dochádza k interferencii
svetla.
Pri interferencii zväzkov svetla vzniká výsledné interferenčné optické pole, ktorého intenzita je väčšia,
menšia alebo rovnaká, ako intenzita jednotlivých interferujúcich zväzkov svetla. Výsledné interferenčné pole
poskytuje informáciu o rozdiele dĺžok optických dráh, ktoré prešli jednotlivé interferujúce zväzky svetla.
Existuje viacero typov interferometrov, ktoré sa používajú na vytvorenie interferujúcich svetelných zväzkov, ako sú Michelsonov interferometer, Machov-Zehnderov interferometer, Fabryov-Pérotov interferometer
a podobne.
Často používaným interferometrom je Michelsonov interferometer. Michelsonov interferometer sa skladá
z polopriepustného zrkadla, ktoré rozdelí dopadajúci zväzok svetla vychádzajúci zo zdroja svetla na dva
zväzky, ktoré sa šíria k dvom zrkadlám. Na zrkadlách sa zväzky svetla odrazia a vracajú sa naspäť k polopriepustnému zrkadlu, na ktorom sa zväzky svetla odrazené od zrkadiel spoja a potom po odraze od polopriepustného zrkadla sa ďalej šíria k pozorovateľovi, ktorý pozoruje interferenciu svetla.
Ďalším často používaným interferometrom je Machov-Zehnderov interferometer. Machov- Zehnderov interferometer sa skladá z prvého polopriepustného zrkadla, ktoré rozdelí dopadajúci zväzok svetla vychádzajúci zo zdroja svetla na dva zväzky svetla, ktoré sa šíria k dvom zrkadlám, na ktorých sa dopadajúce svetelné
zväzky odrazia k druhému polopriepustnému zrkadlu, na ktorom sa odrazené zväzky svetla spoja a po prechode a odraze na druhom polopriepustnom zrkadle sa šíria k dvom pozorovateľom, ktorí pozorujú interferenciu svetla.
Iným typom interferometra je Fabryov-Pérotov interferometer, ktorý sa skladá z dvoch rovnobežných
čiastočne odrážajúcich sklenených optických plôch. Zväzok svetla, ktorý sa naviaže medzi takéto sklenené
plochy sa na nich mnohonásobne odráža a za nimi vytvára sústavu prechádzajúcich zväzkov, ktoré vzájomne
interferujú.
Pri týchto a ďalších typoch interferometrov sa zväzok svetla vychádzajúci zo zdroja a zväzky svetla vznikajúce pri odrazoch v interferometri šíria lineárne a ležia v rovine.
Podstata technického riešenia
V predloženom technickom riešení je vytvorený nový typ šíriacich sa zväzkov, keď lineárny zväzok svetla, ktorý vychádza zo zdroja svetla a dopadá na interferometer, sa v interferometri pomocou kužeľovej odrazovej plochy rozdelí na radiálny zväzok svetla, ktorý je kolmý na lineárny zväzok svetla šíriaci sa v interferometri. Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou teda dokáže vytvoriť z lineárneho svetelného zväzku radiálny a z radiálneho znova lineárny, pričom vo výstupnom svetelnom zväzku, ktorý
vychádza z interferometra je možné pozorovať interferenčné javy.
Je všeobecne známe, že ak svetlo dopadá na rozhranie dvoch rozdielnych optických prostredí, tak sa
na rozhraní môže úplne odrážať, alebo čiastočne odrážať a čiastočne lámať a prenikať z jedného prostredia
do druhého. Medzi uhlami dopadu a uhlami lomu pre dopadajúce a lomené lúče platí Snellov zákon.
Odraz a lom svetla na rozhraní dvoch rozdielnych optických prostredí je možné využiť na rozdelenie jedného zväzku svetla na viac koherentných zväzkov svetla, ktoré keď sa zložia, tak vzájomne interferujú. Práve
túto vlastnosť rozhraní optických prostredí využívajú optické interferometre, ktoré dokážu vytvárať z jedného
vstupného zväzku svetla interferujúce svetelné zväzky.
V predloženom technickom riešení je lineárny svetelný zväzok, ktorý sa šíri v interferometri, a ktorý je
charakterizovaný rovnobežnými svetelnými lúčmi, pomocou kužeľovej odrazovej plochy rozdelený na radiálny svetelný zväzok, ktorý je charakterizovaný radiálnymi svetelnými lúčmi. Radiálne svetelné lúče ležia
v rovine kružnice, ktorá má stred na osi, ktorá prechádza vrcholom kužeľovej odrazovej plochy kolmo na jej
podstavu.
Aby dochádzalo k vzniku dráhového rozdielu medzi svetelnými lúčmi zo svetelného zväzku šíriaceho sa
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v interferometri, prvá polovica svetelných lúčov zo svetelného zväzku v časti interferometra sa šíri inou fázovou rýchlosťou, ako druhá polovica svetelných lúčov, alebo prvá polovica svetelných lúčov v interferometri musí prejsť väčšiu dráhu, ako druhá polovica svetelných lúčov. Rozdielnosť fázových rýchlostí medzi prvou a druhou polovicou svetelných lúčov je spôsobená tým, že prvá polovica svetelných lúčov sa v časti interferometra šíri v optickom prostredí s iným indexom lomu, ako má prostredie, v ktorom sa šíri druhá polovica svetelných lúčov.
Po rozdelení lineárneho svetelného zväzku na radiálny, dopadajú radiálne lúče z radiálneho svetelného
zväzku kolmo na valcovú odrazovú plochu, na ktorej sa odrazia späť na kužeľovú odrazovú plochu. Po odraze z kužeľovej odrazovej plochy sa z radiálneho svetelného zväzku vytvorí znova lineárny svetelný zväzok,
ktorý dopadá na vstupnú rovinnú dopadovú plochu interferometra, z ktorej sa odrazí k výstupnej rovinnej
ploche interferometra, cez ktorú vystupuje von z interferometra. Keďže svetelný zväzok vystupujúci z interferometra je tvorený svetelnými lúčmi, medzi ktorými je určitý dráhový rozdiel, vo vystupujúcom svetelnom
zväzku sa pozorujú interferenčné javy.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
Principiálny šikmý pohľad na optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou je znázornený na obr. 1.
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Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou znázornený na obr. 1, obsahuje
vstupnú rovinnú dopadovú plochu 1, ktorá zviera s výstupnou rovinnou plochou 6 uhol β, výstupnú rovinnú
plochu 6, ktorá zviera so spodnou plochou 17 rotačného valca uhol γ, kužeľovú odrazovú plochu 2, ktorá je
tvorená vonkajším plášťom dutého rotačného kužeľa 3, pričom vo vrchole dutého rotačného kužeľa 3 je veľkosť uhla α osového rezu kužeľa, ďalej valcovú odrazovú plochu 4, ktorá je tvorená vnútorným plášťom rotačného valca 5, pričom priamka 9, ktorá prechádza vrcholom dutého rotačného kužeľa kolmo na jeho podstavu je zároveň totožná s osou 10 rotačného valca a vnútornú časť 15 interferometra. Vnútorná časť 15 interferometra je tvorená iným materiálom, ako zvyšok interferometra.
Konkrétnym príkladom konštrukcie je optický interferometer, ktorý okrem vnútornej časti 15 interferometra, je vyrobený z taveného kremeňa, ktorý má na vlnovej dĺžke 632,8 nm index lomu 1,457. Vnútorná
časť 15 interferometra je vyrobená z optického skla SF5, ktoré má na vlnovej dĺžke 632,8 nm index lomu
1,669.
Uhol γ medzi výstupnou rovinou plochou 6 a spodnou plochou 17 rotačného valca je 95 stupňov, uhol β
medzi výstupnou plochou 6 a vstupnou rovinnou dopadovou plochou 1 je 42,5 stupňov a veľkosť uhla α
vo vrchole osového rezu dutého rotačného kužeľa 3 je 90 stupňov.
Vstupný lineárny vonkajší zväzok 14 svetla pochádzajúci z koherentného laserového zdroja s vlnovou
dĺžkou 632,8 nm dopadá na vstupnú rovinnú dopadovú plochu 1 pod uhlom δ rovnom 80 stupňov meranom
od normály 16 vstupnej rovinnej dopadovej plochy 1. Vstupný lineárny vonkajší zväzok 14 svetla, ktorý pozostáva z prvej polovice 12 svetelných lúčov a z druhej polovice 13 svetelných lúčov sa po dopade na vstupnú rovinnú dopadovú plochu 1 láme a vstupuje do optického interferometra ako lineárny vnútorný zväzok 8
svetla tak, že stred 7 lineárneho vnútorného zväzku svetla dopadajúceho na kužeľovú odrazovú plochu 2 leží
na priamke 9, ktorá prechádza vrcholom dutého rotačného kužeľa 3 kolmo na podstavu 11 dutého rotačného
kužeľa. Priamka 9 je zároveň totožná s osou 10 rotačného valca. Lineárny vnútorný zväzok 8 svetla tvorený
z prvej polovice 12 svetelných lúčov zo zväzku svetla a z druhej polovice 13 svetelných lúčov zo zväzku
svetla dopadá na kužeľovú odrazovú plochu 2, od ktorej sa odráža a vytvára radiálny vnútorný zväzok 18
svetla, ktorý dopadá kolmo na valcovú odrazovú plochu 4, ktorá je tvorená vnútorným plášťom rotačného
valca 5, pričom vnútri interferometra sa prvá polovica 12 svetelných lúčov zo zväzku svetla šíri cez vnútornú
časť 15 interferometra, ktorá je tvorená optickým sklom SF5. Po dopade svetelných lúčov prvej polovice 12
svetelných lúčov zo zväzku svetla a druhej polovice 13 svetelných lúčov zo zväzku svetla z radiálneho vnútorného zväzku 18 svetla na valcovú odrazovú plochu 4, sa svetelné lúče odrazia späť na kužeľovú odrazovú
plochu 2, od ktorej sa odrazia ku vstupnej rovinnej dopadovej ploche 1, pričom po odraze od kužeľovej odrazovej plochy 2 znova vytvoria lineárny vnútorný zväzok 8 svetla. Po dopade lineárneho vnútorného zväzku 8
svetla na vstupnú rovinnú dopadovú plochu 1 sa tento odrazí ku výstupnej rovinnej ploche 6, na ktorú dopadá
kolmo a cez ktorú vystupuje z interferometra vo forme výstupného lineárneho vonkajšieho zväzku 19 svetla,
v ktorom je možné pozorovať interferenčné javy svetla.
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Priemyselná využiteľnosť

5

Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou môže nájsť využitie v meracej technike pri meraní indexov lomu optických prostredí alebo pri meraní dĺžky malých posunov. Miniatúrne verzie
takéhoto interferometra môžu nájsť využitie v snímacej technike pri snímaní rôznych fyzikálnych veličín,
ako sú napr. tlak, teplota, mechanická sila a podobne.
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Zoznam vzťahových značiek

5

10

15

20

1
2
3
4
5
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8
9
10
11
12
13
14
15
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18
19

– vstupná rovinná dopadová plocha
– kužeľová odrazová plocha
– dutý rotačný kužeľ
– valcová odrazová plocha
– rotačný valec
– výstupná rovinná plocha
– stred lineárneho vnútorného zväzku svetla
– lineárny vnútorný zväzok svetla
– priamka
– os rotačného valca
– podstava dutého rotačného kužeľa
– prvá polovica svetelných lúčov zo zväzku svetla
– druhá polovica svetelných lúčov zo zväzku svetla
– vstupný lineárny vonkajší zväzok svetla
– vnútorná časť interferometra
– normála vstupnej rovinnej dopadovej plochy
– spodná plocha rotačného valca
– radiálny vnútorný zväzok svetla
– výstupný lineárny vonkajší zväzok svetla
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou, v y z n a č u j ú c i s a
t ý m , že obsahuje vstupnú rovinnú dopadovú plochu (1), kužeľovú odrazovú plochu (2), ktorá je tvorená
vonkajším plášťom dutého rotačného kužeľa (3), valcovú odrazovú plochu (4), ktorá je tvorená vnútorným
plášťom rotačného valca (5) a výstupnú rovinnú plochu (6), pričom stred (7) lineárneho vnútorného zväzku
svetla dopadajúceho na kužeľovú odrazovú plochu (2) leží na priamke (9), ktorá prechádza vrcholom dutého
rotačného kužeľa (3) kolmo na podstavu (11) dutého rotačného kužeľa.
2. Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že veľkosť uhla α vo vrchole osového rezu dutého rotačného kužeľa (3) je menšia ako
180 stupňov.
3. Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že os (10) rotačného valca je totožná s priamkou (9).
4. Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že uhol β medzi vstupnou rovinnou dopadovou plochou (1) a výstupnou rovinnou plochou (6) je menší ako 180 stupňov.
5. Optický interferometer s kužeľovou a valcovou odrazovou plochou, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vytvorený z optických polymérov a/alebo optických skiel.
1 výkres
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