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Laserov˘ interferometr je dnes nej-
pfiesnûj‰í pfiístroj na mûfiení délky. Jako

jednotka délky se vyuÏívá vlnová délka
svûtla helium neonového laseru 0.633 µm.

Svûtlo necháme zrcadlem na sledovaném
pfiedmûtu odrazit zpût a poãítáme vlnové dél-
ky, které se vejdou do probûhnuté dráhy svût-
la. Absolutní poãet vlnov˘ch délek nelze urãit,
proto zji‰Èujeme, jak se mûní jejich poãet pfii
pohybu pfiedmûtu. Vlnové délky sledujeme po-
mocí interference svûtla. Mûfiicí paprsek vrá-
cen˘ zrcadlem pfiedmûtu necháme v interfero-
metru interferovat s refe-
renãním paprskem odra-
Ïen˘m od pevného
zrcadla. Vlnové délky
mûfiicího paprsku se
v místû interference po-
souvají a mûní fázi k re-
ferenãnímu paprsku
s frekvencí úmûrnou
rychlosti pfiedmûtu.
Frekvence vzniká podle
Dopplerova efektu a je
nositelem informace
o pohybu pfiedmûtu. Snímací fotodioda snímá
intenzitu interferovaného svûtla. KaÏdé zatmû-
ní reprezentuje jednu vlnovou délku. V základ-
ním uspofiádání s jednofrekvenãním laserem
je snímaná frekvence nulová, je-li pfiedmût
v klidu. Bez dal‰ích opatfiení nelze rozpoznat
smûr pohybu. Kolísání intenzity paprsku je

snímáno jako pohyb pfiedmûtu.
Dvoufrekvenãní laserov˘ interfero-
metr fie‰í nedostatky pÛvodního jed-

nofrekvenãního interferometru tak,
Ïe stejnosmûrn˘ pfienos Dopp-

lerovy frekvence nahrazuje
pfienosem stfiídav˘m.

Dopplerova frek-
vence se

sãítá s vy‰‰í základní konstantní frekvencí, zís-
kané jako záznûjová frekvence dvou frekvencí
svûtla z laseru. Pfii vyhodnocení mûfiené vzdá-
lenosti se v˘sledná frekvence porovnává se
záznûjovou frekvencí.

Pfiednosti dvoufrekvenãního laserového
interferometru

Uvnitfi jedné vlnové délky signálu pfiená‰e-
ného stfiídavû lze interpolovat a zjemnit rozli-
‰ení aÏ na 1/512 vlnové délky.

Kolísání intenzity svûtla neovlivÀuje záznû-
jovou ani Dopplerovu frekvenci. Zmûna inten-

zity nemÛÏe b˘t posuzo-
vána jako pohnutí pfied-
mûtem. Stfiídav˘ systém
má vy‰‰í stabilitu mûfie-
ní a niÏ‰í citlivost na ru-
‰ení turbulencí vzduchu,
elektrick˘m i optick˘m
ru‰ením. Na kaÏdou
mûfiicí osu staãí jedna
snímací fotodioda, pro-
toÏe i smûr pohybu
pfiedmûtu je uloÏen ve
frekvenci mûfiicího sig-

nálu a není tfieba dal‰í snímaã. SniÏují se ná-
roky na vyrovnání optiky vãetnû kolísání polo-
hy pfii pohybu, na zisk a stabilitu citlivosti foto-
diody. Jedním laserem lze napájet fiadu mûfii-
cích os.

Stavebnice laserové interferometrie
Zafiízení pro konkrétní aplikaci se skládá

z dvoufrekvenãního laseru, optick˘ch prvkÛ
pro rozdûlení a nasmûrování svûtla k interfero-
metru dané osy, z vhodného typu interfero-
metru, pfiijímaãe interferované intenzity svûtla
s fotodiodou a elektronikou, vláknové optiky
mezi interferometrem a pfiijímaãem a z vyhod-
nocovací jednotky. Souãástí je monitor sta-
vu prostfiedí, které mé vliv na vlnovou
délku svûtla mûfiicího paprsku.
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