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1. Zasada pomiaru 

 Interferometryczna metoda pomiaru odległości wykorzystuje wysoką mono-

chromatyczność i spójność promieniowania laserowego zapewniające łatwe uzyskanie obrazów 

interferencyjnych o wysokim kontraście. Ogólna zasada pomiaru wykonywanego przy pomocy 

interferometru Michelsona jest przedstawiona na rys. 1. 

      
Rys.1. Ogólna zasada pomiaru odległości za pomocą 
           interferometru Michelsona. 

Rys.2. Względna intensywność oświetlenia  
           ekranu w funkcji odległości zwierciadła 
           ruchomego od płytki światłodzielącej b. 

Wiązka promieniowania laserowego pada na ustawioną pod kątem 450 szklaną płytkę 

światłodzielącą. Wiązka odbita i wiązka przechodząca przez płytkę (o zbliżonej do siebie mocy) 

padają pod kątem prostym na dwa płaskie zwierciadła o wysokim współczynniku odbicia. 

Po odbiciu od zwierciadeł wracają one do płytki tą samą drogą i po kolejnym przejściu przez 

płytkę wytwarzają na ekranie obraz interferencyjny. 

Przy założeniu, że obie wiązki reprezentują fale płaskie propagujące się w tym samym 

kierunku, intensywność oświetlenia ekranu będzie zależała od różnicy ich faz, a więc od różnicy 

dróg optycznych w obu gałęziach interferometru 2(b-a). Przy zmianie odległości zwierciadła 

ruchomego b od punktu podziału wiązek nastąpi periodyczna zmiana intensywności oświetlenia 

(rys.2) ekranu wg zależności: 
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  gdzie:  - długość fali    

Maksimum intensywności oświetlenia I0 nastąpi przy zgodności faz obu wiązek, tzn. 
wtedy, gdy różnica dróg optycznych będzie wielokrotnością N długości fali : 
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Oznacza to, że kolejne maksima intensywności (rys.2) będą następowały przy zmianie 
położenia zwierciadła ruchomego o wartość połowy długości fali . 

Ta cecha interferometru Michelsona jest wykorzystywana do bardzo dokładnego pomiaru 
przesunięcia badanego przedmiotu. Metoda ta polega na przymocowaniu do badanego 
przedmiotu zwierciadła i zliczaniu (fotodetektorem) podczas jego ruchu kolejnych maksimów 
oświetlenia. Podstawowa jej dokładność wynosi oczywiście połowę długości fali  
generowanego przez laser promieniowania 
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2. Modyfikacje interferometrycznej metody pomiaru odległości 
 

Przedstawiona uprzednio prosta metoda pomiaru przesunięcia badanego przedmiotu 
obarczona jest jednak pewną niedogodnością i związaną z nią błędem. Wynika on faktu, że ilość 
zliczanych przez fotodetektor kolejnych maksimów oświetlenia nie zależy od kierunku ruchu 
przedmiotu (oddalanie bądź zbliżanie). Jeżeli więc ruch przedmiotu nie będzie monotoniczny 
(jednokierunkowy) między początkowym i końcowym jego położeniem, wtedy układ zliczający 
zaliczy wszelkie ewentualne oscylacje ruchu do mierzonego przesunięcia. Wady tej nie posiada, 
przedstawiona poniżej (rys.3) zmodyfikowana metoda pomiaru:  
 

        
Rys.3. Zmodyfikowany interferometr Michelsona 
          z widokiem prążków interferencyjnych  

Rys 4. Zasada zliczania prążków interferencyjnych 
          dwoma fotodektorami 

 
Modyfikacja ta polega na niewielkim pochyleniu zwierciadła nieruchomego – wtedy 

pojawią się na ekranie równolegle do siebie ustawione prążki interferencyjne położone  w 
odstępie od siebie d zależnym od kąta pochylenia zwierciadła wg prostej zależności: 



2sin

d          

 W warunkach stacjonarnych obraz prążków interferencyjnych jest nieruchomy. Inna jest 
natomiast sytuacja podczas równoległego przesuwania zwierciadła ruchomego. Nastąpi wtedy 
również ruch prążków interferencyjnych (o wartość d przy przesunięciu zwierciadła o  
Kierunek tego ruchu zależny od kierunku ruchu zwierciadła – przy jego odsuwaniu będzie 
przeciwny niż przy dosuwaniu.  
 Pomiar odległości między początkowym i końcowym położeniem zwierciadła odbywa 
się przy pomocy dwóch fotodetektorów (rys. 4) z elektronicznymi układami zliczającymi. 
Detektory te ustawione są we wzajemnej odległości równej ¼ odstępu między prążkami d. Jeden 
z tych fotodetektorów służy do zliczania ilości przemieszczających się prążków i jest miarą 
całkowitej drogi przebytej przez zwierciadło. Do określenia natomiast kierunku ruchu 
zwierciadła wykorzystuje się relację fazy sygnałów pochodzących z obu detektorów. Jeżeli przy 
odsuwaniu zwierciadła sygnał elektryczny na fotodetektorze Fd.1 rośnie to na fotodetektorze 
Fd.2 będzie malał. Przy dosuwaniu zwierciadła sytuacja jest dokładnie odwrotna. Informacja ta 
decyduje o tym czy zliczoną ilość prążków należy dodać do mierzonej odległości czy też odjąć. 
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 częstotliwości, a więc długości fali  jest niewielki - rzędu 10-9 i w ten sam sposób wpływa na 
dokładność pomiaru. 
 Zdecydowanie silniejszy jest natomiast wpływ czynników atmosferycznych 
(temperatura T, ciśnienie powietrza ppow i cząstkowe ciśnienie pary wodnej pH2O) na zmianę 
współczynnika załamania powietrza n. Zależność współczynnika załamania powietrza od 
poszczególnych czynników atmosferycznych określa empiryczny wzór: 

  OHpow p
T

p
T

n
2

1264.78
101 6     [K, mbar]     

Przedstawiona powyżej zmienność współczynnika załamania w bezpośredni sposób 
wpływa na długość propagowanej w interferometrze fali  i jest podstawowym źródłem błędu 
pomiarowego. Względny błąd pomiarowy 10-6 powodują następujące zmiany poszczególnych 
czynników atmosferycznych: 

 zmiana temperatury T    10C 
 zmiana ciśnienia powietrza ppow  3.7 mb 
 zmiana ciśnienia par wodnej pH2O  23 mb 

W celu zminimalizowania tych stosunkowo dużych błędów pomiarowych wprowadza się 
kolejną modernizację interferometru Michelsona (rys. 5). 

    
Rys.5. Konstrukcja zmodyfikowanego interferometru Michelsona 

z korekcją zmian współczynnika załamania powietrza. 

Modyfikacja polega na wprowadzeniu w tor wiązki laserowej dodatkowego 

interferometru korekcyjnego. W porównaniu z interferometrem pomiarowym posiada on dwa 

nieruchome zwierciadła oraz dokładnie odpompowaną przestrzeń między jednym ze zwierciadeł, 

a płytką światłodzielącą. W ten sposób dokonuje on pomiaru zmian współczynnika załamania 

powietrza w drugiej gałęzi interferometru i stanowi podstawę do korekcji pomiaru odległości 

wykonywanego przez właściwy interferometr pomiarowy. 

Tak zmodyfikowany interferometr Michelsona przy zastosowaniu dodatkowej, 

elektronicznej interpolacji położenia obrazu interferencyjnego w obszarze między 

poszczególnymi prążkami pozwala na osiągnięcie dokładności pomiaru rzędu 0.05 m. 
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3. Budowa układu pomiarowego 
 

Schemat i widok badanego w ćwiczeniu interferometru Michelsona umożliwiającego 

analizę obrazu interferencyjnego oraz dokonanie pomiaru przesunięcia zwierciadła ruchomego 

przedstawiają rys. 6 i 7. 

 

Rys. 6. Ogólny schemat interferometru Michelsona z zaznaczonymi torami wiązek laserowych 

 

Rys.7. Widok badanego interferometru Michelsona z laserem półprzewodnikowym GaAs. 

Źródłem światła wchodzącego do interferometru jest półprzewodnikowy laser GaAs 

emitujący promieniowanie o długości fali 0.635 m. Płaskie zwierciadła interferometru 

wykonane są ze szkła z napylonymi na ich powierzchnie cienkimi warstwami srebra 

umożliwiającymi uzyskanie wysokich, rzędu 96% współczynników odbicia. Zwierciadło 

nieruchome zaopatrzone jest w dwa pokrętła regulacyjne pozwalające na precyzyjne 

wyjustowanie interferometru w celu uzyskania właściwego obrazu interferencyjnego. 

Zmianę położenia zwierciadła ruchomego umożliwia śruba mikrometryczna, która 

przesuwa równolegle zwierciadło za pośrednictwem dźwigni jednostronnej o przełożeniu 1:10. 

W ten sposób możliwe jest precyzyjne przesuwanie zwierciadła w granicach ułamka długości 

fali przy całkowitej zmianie odległości rzędu kilku milimetrów. 

Umieszczona na wyjściu interferometru soczewka rozpraszająca powiększa widoczny na 

ekranie obraz interferencyjny ułatwiając jego analizę i dokonanie pomiarów. 
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4. Wykonanie ćwiczenia 

4.1. Analiza obrazu interferencyjnego 

1. Włączyć laser GaAs 

2. Wyjustować interferometr tak, aby uzyskać na ekranie jednolite oświetlenie ekranu. 

Delikatnie przesunąć śrubą mikrometryczną zwierciadło ruchome w celu 

zaobserwowania modulacji intensywności oświetlania ekranu.  

3. Sformułować wnioski. 

4. Delikatnie pochylić o niewielki kąt zwierciadło nieruchome. Zaobserwować wpływ kąta 

pochylenia na obraz interferencyjny.  

 

  
duży kąt pochylenia mały kąt pochylenia 

5. Sformułować wnioski. 

6. Delikatnie przesunąć śrubą mikrometryczną zwierciadło ruchome i zaobserwować 

zmiany obrazu interferencyjnego. 

7. Sformułować wnioski 

 

4.2. Wykonanie pomiaru odległości 

Procedura pomiarowa przesunięcia zwierciadła ruchomego ma następującą postać: 

1. Ustawić położenie śruby mikrometrycznej w pozycji około 9.0 mm. 

2. Wyjustować interferometr i tak dobrać pochylenie zwierciadła nieruchomego, aby odstęp 

między prążkami interferencyjnymi był łatwy do zliczania. 

3. Powoli ustawić położenie śruby mikrometrycznej w pozycji 10.00 mm obracając śrubę 

mikrometryczną w jednym kierunku (nie cofać śruby). 

4. Zaznaczyć na ekranie punkt odniesienia dla wybranego prążka interferencyjnego. 

5. Obracać powoli śrubę mikrometryczną, aż przez wybrany punkt przesunie się 

100 prążków, przy czym notować położenie śruby mikrometrycznej co każde 20 

prążków. 

6. Obliczyć i wykreślić zależność zmierzonego przesunięcia zwierciadła ruchomego 

od ustawienia śruby mikrometrycznej 

7.  Porównać zmierzone wielkości z przesunięciem rzeczywistym, wynikającym 

z przełożenia dźwigni jednostronnej. 

8. Sformułować wnioski 


