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                                                            Вступ 
      Навчальний посібник з дисципліни «Оптичні вимірювання» 

призначений для студентів, що навчаються за напрямками підготовки: «Оптико-
електронні прилади», «Фотоніка», «Лазерна та оптоелектронна техніка», а також 
може використовуватись в інших дисциплінах, де розглядаються питання 
оптичної метрології, теорії і практики вимірювань, схематехніки оптичних 
вимірювальних приладів. 

      Навчальний посібник «Оптичні вимірювання» для зручності 
використання, складається з чотирьох частин: 

      I. Основи теорії вимірювання та метрологічна обробка результатів. 
      II. Геометричні вимірювання. 
      III. Хвильові вимірювання. 
      IV. Оптична радіометрія. 
      Частина IІI навчального посібника «Оптичні вимірювання» охоплює 

розділи, що стосуються методів та засобів вимірювання, заснованих на 
використанні хвильових властивостей світла. Зокрема в цій частині посібника 
розглядаються інтерференційні, рефрактометричні, поляризаційні та дифракційні 
вимірювання. Частина IIІ може використовуватись як в комплекті з іншими 
частинами навчального посібника, так і самостійно. 
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1. Інтерференційні вимірювання 

1.1. Елементи теорії вимірювальних інтерферометрів. 
 

1.1.1. Інтерференція когерентних хвиль. 
 

Якщо при взаємодії двох або декількох світлових хвиль відбувається 
перерозподіл  їх сумарної енергії, то виникає явище інтерференції і утворюється 
характерна інтерференційна картина, яка представляє собою послідовне 
чередування максимумів і мінімумів інтенсивності у вигляді смуг або. 

Необхідною умовою для появи інтерференції є когерентність світлових 
хвиль, тобто рівність частот цих хвиль та постійна в часі різниця фаз. Ці умови 
задовольняють тільки монохроматичні світлові хвилі, в основі появи яких лежать 
гармонійні коливання. 

                        ( )otAy ϕω += sin                                    (1.1)       
де  y - значення коливальної величини в даний момент часу t , 
  A  - амплітуда коливань, 
 ω - кутова частота коливання, 

 ot ϕω + - фаза коливань, 

 oϕ - початкова фаза. 
Застосування принципу суперпозиції до світлових хвиль означає, що 

результуюча напруженість електричного поля двох світлових хвиль, які 
проходять через одну точку, дорівнює векторній сумі напруженостей електричних 
полів кожної з хвиль окремо (Рис. 1.1а). У випадку, коли напруженості складових 
полів рівні, але протилежно направлені, напруженість результуючого поля 
дорівнює нулю. Якщо ж напрям 
векторів напруженості 
електричних полів взаємодіючих 
хвиль однаково направлені, то 
відбувається підвищення 
інтенсивності світла (Рис. 1.1б). 

Амплітуда результуючого 
коливання знаходиться шляхом 
геометричного додавання 
амплітуд вихідних коливань  

 
                                  

δϕcos2 21
2
2

2
1

2 AAAAAP ++=
    
де 12 ϕϕδϕ −=  
Найважливішою 

характеристикою при складанні 
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гармонічних коливань є інтенсивність результуючого коливання . Поняття 
інтенсивність умовне. Під інтенсивністю коливань I мають на увазі величину, 
пропорційну квадрату амплітуди 2AI ≈ . 

Інтенсивність результуючого коливання. 
 
                               δϕcos2 2121 IIIIIP ++=                                           (1.3.) 
 
Енергія коливання пропорційна інтенсивності. 
Аналізуючи вираз (1.3.) з точки зору вимірювання різниці фаз придовить до 

наступних висновків: 
1. При різниці фаз mππϕϕ 2 ... ;2   ;012 =−          ),0m( ... 2, 1, =  
     2121maxP12 2   1)cos( IIIIII ++===−ϕϕ  
2. При різниці фаз )12( ;3 ;12 +=− mπππϕϕ     ...) 2 1, 0, (m =  
     2121minP12 2   1)cos( IIIIII −+==−=−ϕϕ  
В першому випадку відбувається підсилення результуючого коливання, в 

другому–ослаблення(Рис. 1.1б) 
Якщо при цьому 21 II = , то 1max 4II = , а 0min =I (тобто відбувається повне 

гасіння світла). 
Зазвичай ці умови визначаються не через різницю фаз 12 ϕϕ − , а через 

різницю шляхів ходу хвиль, так як головну роль при утворенні будь-якої 
інтерферуючими променями, пов’язана з різницею фаз  

                                         
λ

πδϕϕϕ
∆

==− 212                                          (1.4.) 

Максимуми інтерференційної картини мають місце в тому випадку , коли 
різниця ходу хвиль, що інтерферують, рівна парному числу  півхвиль 

2
λ  або 

цілому числу довжин хвиль λ  
 
                                       .;...m2 ; 0;   при  maxP λλλ=∆= II  
 
Мінімуми інтерференційної картини виникають при різниці ходу хвиль, що 

інтерферують, рівному непарному числу півхвиль 
2
λ

 
 

                   minII =   при  .;...(2m
2
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2
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З викладеного виходить, що різниця ходу, що створюється оптичною 

інтерференційною схемою, складатиме число довжин хвиль, що укладаються на 
відрізку, який є різницею оптичних довжин шляхів хвиль, що інтерферують. 

Важливою кількісною характеристикою якості інтерференційної картини є 
контраст (водність інтерференційних смуг), для оцінки якого використовують 
функцію                     

                                               
minmax

minmax

II
IIK

+
−

=                                (1.5.) 
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Ця характеристика може зміняться від 1 до 0. Причинами, що знижують 

контраст інтерференційної картини, є нерівність інтенсивностей, фонове 
засвічення, розмір джерела випромінювання, його немонохроматичність. 

 
1.1.2 Способи отримання інтерференційної картини. 

 
Для здійснення двопроменевої інтерференції в будь-якій реальній схемі 

необхідно від одного джерела випромінювання отримати дві когерентні хвилі, а 
потім звести їх в площину спостереження. 

Існують  два способи ділення світлової хвилі: 
1. діленням хвилі по її фронту (інтерференція Френеля); 
2. діленням хвилі по амплітуді (інтерференція Ньютона). 
Відмітною властивістю першого способу є ділення первинної хвилевої 

поверхні на дві частини за площею з подальшим накладенням однієї частини на 
іншу. За таким принципом діють так звані біосистеми – дзеркала Френеля, білінза 
Френеля і ін. При другому способі когерентні промені, що інтерферують, 
отримують шляхом ділення падаючого паралельного пучка по амплітуді. Таку 
інтерференцію можна реалізувати за допомогою скляної плоскопаралельної 
пластини або 

повітряної пластини, утвореної повітряним шаром між двома пластинами.  
Падаючий промінь частково відбивається, а частково заломлюється в друге 
середовище, що і означає ділення первинного променя по амплітуді. Цей промінь 
когерентний і інтерферують між собою. 

Рис. 1.4. Смуги рівної товщини 
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Розрізняють два види інтерференції на пластині: смуги рівного нахилу і 

смуги рівної товщини. Виникнення інтерференційної картини у вигляді смуг 
рівної товщини обумовлене інтерференцією світла, відбитого від передньої і 
задньої поверхні пластини змінної товщини. Для тих ділянок плівки, які мають 
однакову товщину, виходить однакова різниця ходу. Кожному значенню довжини 
хвилі променів, що інтерферують, відповідає своя різниця ходу (Рис. 1.4.). 
 
Смуги рівного нахилу є інтерференційною картиною у вигляді системи світлих і 
темних смуг, що чергуються, або кілець. Таку картину спостерігають при 
освітленні плоскопаралельної пластини постійної товщини монохроматичним 
джерелом випромінювання (Рис. 1.5.). 
 

 
 

 
Різниця ходу променів, що інтерферують, залежатиме лише від кута падіння 

променів, оскільки n і d в даному випадку постійні. Оскільки смуги рівного 
нахилу локалізовані в нескінченності, то їх можна спостерігати за допомогою 
зорової труби, або спроектувати за допомогою об'єктиву інтерференційну картину 
на екран. 

Рис.1.5.  Смуги рівного нахилу 
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1.2 Основні типи вимірювальних інтерферометрів 
 

        Оптичні прилади, за допомогою яких по спостережуваній в них 
інтерференційній картині можна судити про інші оптичні явища або оптичні 
властивості речовини, називають інтерферометрами. Розрізняють двопроменеві і 
багатопроменеві інтерферометри. Багатопроменеві інтерферометри мають високі 
роздільну здатність і дисперсію. За допомогою цих приладів для довжини хвилі   
можна отримувати інтерференційні смуги дуже малої ширини (велика роздільна 
здатність), віддалені одна від одної на великій відстані (велика дисперсія). Ці 
властивості важливі при спектроскопічних спостереженнях. Тому 
багатопроменеві інтерферометри застосовують як інтерференційні спектроскопи.  

        Двопроменеві інтерферометри мають малу роздільну здатність і 
дисперсію і в спектроскопії не застосовуються. Проте з їх допомогою можна з 
великою точністю вимірювати показники заломлення тіл і їх геометричні 
параметри.  

        У двопроменевихх і багатопроменевих інтерферометрах в основному 
використовуються інтерференція типу Ньютона. Френелівська інтерференція 
застосовується дуже рідко.  

         Розрізняються інтерферометри лише методом здобуття когерентних 
хвиль і конструкцією, складність якої залежить від того, яку характеристику 
безпосередньо на приладах вимірюють. 

 
1.2.1. Інтерферометр Фізо. 

 
Застосовуються для контролю плоских поверхонь. Явище інтерференції 

виникає в повітряному прошарку між еталонною і досліджуваною пластинами, на 
які прямує паралельний пучок променів від монохроматичного джерела 
випромінювання. Промені, відбиті від верхньої поверхні досліджуваної пластини і 
від нижньої поверхні еталонною, інтерферують, утворюючи смуги рівної 
товщини. Промені, що по дорозі назад інтерферують, проходят світлодільник і 
збираються у фокальній плоскості об'єктиву (Рис. 1.6).Інтерференційну  картину 
можна розглядати візуально, в окуляр або лупу. Площинну контрольованої 
пластини оцінюють за формою інтерференційних смуг. Ширину і напрям смуг 
регулюють нахилом столу. Якщо поверхня досліджуваної пластини ідеально 
плоска, то інтерференційні смуги будуть прямолінійними. Навіть самі незначні 
відступи від плоскості приводять до викривлення смуг.  Оцінюючи викривлення 
смуг, можна визначити загальне відхилення від площинності і розміри місцевих 
погрішностей з точністю до 0,1 ширини інтерференційної смуги.  
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Рис.1.6. Інтерферометр Фізо 

 
1.2.2 Інтерферометр Майкельсона. 

 
            Це класичний прилад широко вживаний для контролю відхилення 
поверхонь оптичних деталей від ідеальної плоскості, неоднородностей в склі і ін. 
           Промінь світла, падаючий на світлоділильну пластину, розділяється на два 
променя. Так утворюється дві вітки порівняння, які розташовуються під кутом 90 
градусів один до одного. У кожній гілці знаходиться плоске дзеркало, одне з яких 
можна пересувати паралельно первинному положенню. Когерентні промені, 
пройшовши подвійну дорогу в кожній з гілок інтерферометра, після 
віддзеркалення від дзеркал, знов з'єднуються на поверхні світлоділильної 
пластини і інтерферують. На дорозі другого пучка променів вводять компенсуючу 
пластину, що має таку ж товщину, що і світлоділильна пластина, щоб 
компенсувати різницю ходу, що виникає в результаті трикратного 
проходження променів через світлоділильну пластину в одному каналі.  (Рис 1.7.) 
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         Дія інтерферометра Майкельсона зводиться до дії тонкого повітряного шару 
в еквівалентній оптичній схемі. Різниця ходу променів в цій схемі і вигляд 
інтерференційної картини обумовлені нерівністю гілок інтерферометра і залежать 
від форми дзеркал і кутів, які утворюють ці дзеркала з падаючими на них 
променями. 
         При плоских дзеркалах, встановлених перпендикулярно до падаючих 
променів, повітряний шар має вигляд плоско-паралельної пластини, в якій 
формується інтерференція типу Ньютона з утворенням кілець рівного нахилу. 
Інтерференційна картина спостерігається у фокальній пплощині об'єкту за 
допомогою окуляра або проектується на екран (Рис. 1.8.). При нахилі одного з 
дзеркал повітряний шар набуває форми клину і в інтерферометрі утворюються 
смуги рівної товщини. Оптична схема декілька змінюється. Польова діафрагма 
проектується в плоскість дзеркал, тобто пучок променів в гілках інтерферометра з 
паралельного стає пучком, який сходиться. У зворотному ході променів вони 
потрапляють в об'єктив, що будує зображення дзеркал і вторинне зображення 
польової діафрагми в своїй предметній площиніі, яка є полем інтерференції. Це 
поле розглядається через окуляр. Таким чином одночасно з інтерференційною 
картиною видно поверхні дзеркал, обмежені зображеннями польової діафрагми 
(Рис. 1.9.). 
         Схема інтерферометра Майкельсона покладена в основу багатьох складних 
інтерферометрів, які застосовуються для високоточних вимірів. 
 

Рис.1.7 Інтерферометр Майкельсона 
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1.2.3.Інтерферометр Цендера-Маха. 

 
         Конструктивно інтерферометр складається з двох блоків, кожен з яких 
включає одне напівпрозоре і одне повністю відбиваюче дзеркало. Самі блоки 
можуть бути рознесені на значну відстань (~1м), що дозволяє досліджувати 
нагріті об'єкти. Паралельний пучок променів, що входить від джерела в 
інтерферометр, розділяється напівпрозорим дзеркалом на два пучки, які після 
віддзеркалення від дзеркал знов з'єднуються напівпрозорим дзеркалом і 
інтерферують (Рис. 1.10.). 

 
 
 
      
    Якщо в одну з гілок ввести прозорий об'єкт, то по вигляду отриманої 
інтерференційної картини можна оцінити однорідність і інші якості 
досліджуваного об'єкту. 
         Якщо дзеркала встановлені паралельно, то спостерігають інтерференцію 
рівного нахилу. При установці дзеркал під деяким кутом утворюються смуги 
рівної товщини. Для вирівнювання довжин оптичних хляхів в гілках 
інтерферометра в одну з них поміщають клиновий компенсатор. 
       Інтерферометр використовують для точних вимірів показника заломлення 
газів і пари, їх щільності і ін. 
 

1.2.4. Інтерферометр Жамена. 
 
          У схемі інтерферометра використовується дві товсті плоско-паралельні 
пластини, встановлені паралельно одне-одному. Паралельний пучок променів, що 
направляється на одну з пластин, розділяється на два пучки, які з'єднуються на 
іншій пластині і інтерферують. У фокальній площині об'єктиву зорової труби 
утворюється інтерференційна картина у вигляді смуг рівного нахилу, яка 
спостерігається через окуляр (Рис. 1.11.). 

Рис.1.10. Інтерферометр Цендера-Маха 
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Монохроматичність випромінювача. 
 

            На контраст інтерференційної картини значний вплив робить міра 
монохроматичності джерела випромінювання. 
            Біле світло є сукупність некогерентних монохроматичних компонентів, що 
займають деякий спектральний інтервал. Кожен компонент утворює свою 
інтерференційну картину, а повна інтенсивність в будь-якій точці поля дорівнює 
сумі інтенсивностей монохроматичних картин. 
            Центральні (нульового порядку) максимуми всіх монохроматичних картин 
збігаються в точці поля з різницею ходу  . Із выддаленням від центру, 
монохроматичні смуги всі більш зміщуються один відносно одного, оскільки 
ширина смуги пропорційна довжині хвилі λ~b . 
            В центрі картини розташовується біла (ахроматична) нульова смуга, 
обмежена з обох боків майже чорними смугами. Далі по обидві сторони від 
ахроматичної смуги розташовуються кольорові смуги, причому насиченість 
кольорів зменшується до нуля до сьомої-восьмої смуги. 
 

Рис.1.11. Інтерферометр Жамена 
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       Рис.1.12. Контраст інтерференційної картини і монохроматичність 
випромінювача. 

 
         Цей ефект пояснюється тим, що починаючи з різниці ходу 5≈∆  мкм, в 
кожній точці поля складаються різні кольорові картини, але оскільки їх не менше 
трьох, і їх кольори рівномірно розташовані по спектру, то результат складання 
скрізь однаковий – білий колір (Рис. 1.12.). 
          Ахроматичну смугу нульового порядку широко використовують як початок 
відліку.        Для оцінки контрасту інтерференційної картини при використанні 
немонохроматичного випромінювання відзначимо, що темні проміжки між 
смугами зникнуть, коли максимуми k-того порядку для довжини хвиль λλ ∆+   
збігаються з максимумами k+1 порядку для довжини хвилі λ . 
         Тому умови втрати контрасту інтерференційної картини унаслідок 
немонохроматичності випромінювача має вигляд 
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                                             )()1( λλλ ∆+=+ kk                                               (1.6.) 

                                                       
k
λ

λ =∆  

         Звідси витікає, що контраст інтерференційної картини погіршується при 
переході до смуг вищого порядку (Рис. 1.12.). 
        Для хорошого спостереження інтерференційної картини необхідно, щоб 
джерело випромінювання містив малий інтервал довжин хвиль. 
        У простих випадках монохроматичний потік створюють світлофільтрами 
абсорбції. Кращі результати виходять при використанні інтерференційних 
світлофільтрів і їх комбінації з джерелами світла з лінійчатим спектром або 
лазерів. 

Фонове засвічення 
 

 

 
III == 21            II 4max =            0min =I  

IIф ρ=  
      У загальному випадку фонове засвічення і корисні пучки некогерентні, тому 
результуючу освітленість можна знайти простим складанням інтенсивностей 
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         Фонові засвічення, сумірні з корисним сигналом, призводять до значного 
зниження контрасту. 

Нерівність інтенсивностей пучків, що інтерферують. 
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У багатьох випадках можна допустити істотну різницю в інтенсивності 

пучків без великої втрати для контрасту. Немає жодної необхідності отримання  
рівності  

21 II =  додатково ускладнюючи вирівнюючими пристроями і без того складні 
інтерферометри. 
 

1.2.5 Методи реєстрації інтерференційної картини. 
 

Інформаційні параметри інтерференційної картини 
 

        У загальному випадку параметри інтерференційної картини – форма, 
контраст, інтенсивність, колір, ширина і напрям смуг і так далі визначаються 
безліччю чинників,які залежать як від схеми і конструкції інтерферометра, так і 
від характеристик досліджуваного об'єкту. 
        У вимірювальних інтерферометрах частина цих чинників або виключається з 
вимірювальної схеми, або ослабляється їх вплив на результат виміру – 
застосовується монохроматичне випромінювання з відомою довжиною хвилі, 
робочим поверхням інтерферометра додається строго певна форма і тому подібне. 
Це дозволяє використовувати при вимірах лише частину параметрів 
інтерференційної картини, однозначно пов'язаних з параметрами досліджуваного 
об'єкту. 
       У ідеалі один вимірюваний параметр інтерференційної картини (наприклад 
зсув смуги) повинен відповідати одному змінному параметру досліджуваного 
об'єкту. 
 
        При інтерференційних вимірах найчастіше вирішуються наступні задачі 
 

1. Якісна характеристика досліджуваної поверхні по розташуванню і формі 
інтерференційних смуг (кілець). 

2. Якісна і кількісна характеристика досліджуваної поверхні по кількості і 
формі інтерференційних смуг (кілець). 

3. Кількісна характеристика досліджуваної поверхні або середовища по 
відхиленню (зсуву) інтерференційної смуги або по зміні її форми. 
 

Чутливість виміру різниці ходу. 
 

          Інтерференційні методи визначення різних величин базуються на вимірі 
різниці ходу реєструють як зміни інтенсивності світла (Рис. 1.13.). 
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 Для двопроменевої інтерференції Інтерференційні методи визначення 
різних величин базуються на вимірі різниці ходу або її похідних. Зміни різниці 
ходу реєструються як зміни інтенсивності світла (Рис. 1.13.). 
                  Для двопроменевої інтерференції 
                                                           δϕcos2 2121 IIIII p ++=  

Якщо III == 21   і враховуючи , що 
λ

πδϕ
∆

= 2  

                                         
λ

π
∆

= 2cos4II p  

                                        ∆=
∆ λ

π
λ
π 2sin4I

d
dI p                                                     (1.7.) 

Максимум чутливості відповідає точкам інтерференційного поля з різницею 
ходу

4
λ

λ ±m   . Ці точки умовно називають серединами. 

 
Визуальні методи реєстрації 
 

Метод вимірювання зміщення смужок полягає у вимірюванні лінійного 
зміщення інтерференційних смуг відносно нерухомої візирної лінії чи нерухомої 
системи смуг, ідентичною рухливій системі (Рис. 1.14а). 

 

Рис. 1.13. Чутливість виміру різниці ходу 
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Зорове виділення максимуму чи мінімуму світла чи мінімуму світла в смузі 

базується на контрастній чутливості ока, тобто здатності ока порівнювати 
яскравості двох об`єктів, які близько розташовані один від одного. 

Прийнято вважати, що похибка, яка визначає зміщення смуг складає 0,1 
ширини смуги, а відповідна похибка,яка відповідає похибці різниці ходу – 0,1 λ , в 
випадку, якщо видима ширина смуги складає 1-2мм. 

В методі вімірювання зміщення смуг немає прямого вимірювання 
інтенсивності світла, тому похибку 0,1 λ  розрахувати не можна. Це величина 
знайдена в результаті практики интерференційних вимірювань та прийнята в 
якості критерію при порівнянні різних методів. 

Метод рівномірного поля полягає в реєстрації яскравості рівномірно 
освітленого поля, яке отримується при налаштуванні інтерферометра на 
нескінченно широку смугу. За зміною яскравості судять про зміну різності ходу. 

Для підвищення чутливості використовується напівтіньовий пристрій, 
принцип дії якого полягає у створенні двох сусідніх інтерференційних полів, які 
відрізняються по різності ходу на малу величину 2 ∆  і наступному  урівноваженні 
яскравості цих полів порівняння.        (Рис. 1.14б). 

В двопроменевих інтерферометрах яскравості полів порівняння 
розташовуються симетрично відносно точки с. Мала зміна різниці ходу ∆δ . 
Чутливість методу складає (0,02 – 0,05) λ . 

Метод чутливості кольору цвета полягає в реєстрації поля при використанні 
джерела білого кольору. 
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Із колориметрії відомо, що накладення червоного і фіолетового кольорів дає 

результуючий пурпурний колір. Він називається чутливим, оскільки при 
незначній зміні різниці ходу, тональність поля швидко змінюється в біч червоного 
чи фіолетового кольору. Експериментально встановлено, що методом чутливості 
кольоручувствительного света виявляється зміна різниці ходу (0,01 – 0,03) λ . 
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Фотоелектричні методи 
Метод прямого відліку полягає в реєстрації інтенсивності потоку від 

деякої ділянки інтерференційного поля за допомогою об`активного фотометра 
прямого відліку. Обов`язковим елементом такого фотометра є діафрагма, яка 
виділяє достатньо малу ділянку поля (Рис. 1.15). 
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Похибка вимірювання світлового потоку в зоні максимальної чутливості не 

перевищує 1 – 2%, що відповідає похибці вимірювання різниці ходу (0,02–0,04) λ . 
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Цього достатньо для вирішення більшості інтерференційних завдань, однак слід 
враховувати, що така точність досягає при жорсткій стабілізації джерела 
випромінювання, втрат в оптико-електронному тракті та чутливості 
фотоприймача.                         
                                                                                                                                                             
Метод диференціальної фотометрії полягає в застосуванні двох приймачів 
випромінювання, які реєструють світлові потоки від двох ділянок поля, що 
зсунуті на деяку фіксовану величину. При диференційному включенні приймачів 
вимірюється різність вхідних сигналів і тим самим усувається нестабільність 
випромінювача і деяких зовнішніх впливів . Основну похибку вносять 
неідентичність характеристик фотоприймачів та дрейф нуля електронного блоку. 
Чутливість методу в два рази вища ніж в методі прямого відрізу – (0,01 – 0,02) λ   
(Рис. 1.16). 

 
1.3. Методи інтерференційних вимірювань. 
 
1.3.1. Вимірювання довжин, лінійних та кутових переміщень. 
 

Контактний інтерферометр Уверського предназначений для відносних 
вимірювань довжин кінцевих мір 3-го – 4-го разрядів та зовнішніх розмірів різних 
виробів методом порівняння їх з кінцевою мірою. Інтерферометр можна також 
застосовувати для вимірювання малих переміщень. 

Інтерферометр побудований по принциповій схемі інтерферометра 
Майкельсона. Світлоділильна пластина не має спеціального напівпрозорого 
покриття, тому обидві її поверхні можуть служити світлодільниками. Для 
використання лише нижньої поверхні, вона обмежується щілиною шириною не 
більше товщини пластини, а верхня поверхня розмежовується  
світлопоглинальною ширмою. 

Компенсуюча пластина встановлена під малим кутом до світлоділильної 
пластини, щоб введенням допоміжної різниці ходу в склі домогтися чорної 
ахроматичної смуги і симетричного разташування кольорових смуг (Рис. 1.17). 

Смуги рівної товщини локалізуются в площині сітки, яка оптично сполучена 
з дзеркалами та спостерігаються в окуляр. Еталонне дзеркало можна нахиляти 
відносно вертикальної та горизонтальної осей і тим самим змінювати ширину та 
нахил смуг. Робоче дзеркало розташоване на вимірювальному стержні та 
переміщуються разом з ним по оптичній осі. При цьому в полі зору зміщується 
картина смуг. Ахроматична смуга виконує роль індексу, по якому ведеться відлік 
відносно нерухомої шкали. Шкала має 100 поділок. Ціна поділок  шкали змінна і 
залежить відшир зависит от ширини інтерференційних смуг. Ціна 
інтерференційних смуг не залежить від їх ширини та дорівнює 0,5 λ . Зазвичай 
налаштовують інтерферометр на ціну поділки шкали, що дорівнює 0,05; 0,1; 
0,2мкм. 

Мінімальна гранична похибка контактних інтерферометрів 0,03мкм. 
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1.3.2. Вимірювання та контроль форми поверхонь. 
 

Інтерферометри для контролю площини побудовані по принциповій схемі 
інтерферометра Фізо. 

Інтерферуючі промені відбиваються від нижньої еталонної площини злегка 
клиноподібної пластини та від верхньої контролюючої площини пластини. 

 
 
Клиновидність еталонної пластини необхідна для того, щоб пучок променів 
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відбитий від її верхньої поверхні, не попадав в систему спостереження і не 
зменшував контрасту смуг. 

Такий шлях виключення дії потрібної поверхні контрольованої пластини 
напридатний. Рекомендується змащувати її вазеліном з сажою і тим самим 
зменшуючи відбиття світла. 

Інтерферометри для контролю сфер будують також по схемі Фізо. Однак 
повітряна пластина, в якій локалізовані полоси рівної товщини, обмежена тут 
двома сферами, тому освітлювати її потрібно пучками променів, що або 
сходяться, або розходяться по нормалі до поверхонь. (Рис. 1.18). 

Це відбувається в тому випадку, якщо центри кривизни контрольованої і 
еталонної поверхонь співпадають. Товщина повітряного зазору постійна і в ньому 
локалізується нескінченно широка смуга. 

Еталонна пластина має форму мениска для того, щоб пучок променів 
відбитий від її неробочої області, не потрапляв в систему спостереження. 

Для спостереження місцевих відхилень форми рекомендується переміщенням 
контрольованої поверхні пере налаштувати інтерферометр на  спостереження 
смуг, які близькі до прямих і по їх викривленню оцінювати відхилення форми. В 
цьому випадку похибка не буде перевищувати 0,1 смуги. 

Для контролю ввігнутих сфер застосовують об`актив з від`ємною фокусною 
відстанню, який дає гомоцентричний пучок, що розходиться і метисок з 
еталонною випуклою сферою (Рис. 1.18б). 

При контролі ввігнутих сфер малих радіусів кривизни об`єктив з від`ємною 
фокусною відстанню замінюють мікроб`активом з додатньою фокусною 
відстанню та великою апертурою. 

 
Інтерферометри для контролю асферичних поверхонь побудовані по схемі 

інтерферометра Майкельсона, в одну з гілок якого включена автоколемаційна 
система з контрольованою асферичною поверхнею. 

В склад автоколемаційної схеми входить також допоміжне плоске або 
сферичне дзеркало, центр кривизни якого суміщується з одним із геометричних 
фокусів контрольованої поверхні. З другим  фокусом поверхні суміщується 
точкове джерело світла чи його зображення. 

Криві поверхні другогоо порядку мають пару анабераційних точок, які є 
геометричними фокусами цих кривих (Рис. 1.19). 

Для сфери обидві анабераційні точки співпадають з її центром кривизни. 
Для эліпсоїда, утвореного обертанням еліпса навколо його великої осі, 

анабераційні точки розташовані по одну сторону від поверхні і на кінцевій 
відстані одна від одної. 

Для гіперболоїда, утвореного обертанням гіперболи  навколо  осі, яка 
проходить через її вершину, анабераційні точки розташовані по різні сторони від 
поверхні і на кінцевій відстані одна від одної. 

Для параболоїда, утвореного обертанням параболи навколо осі, одна 
анабераційна точка знаходиться в оптичному фокусі, а інша – на нескінченності. 
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Анабераційні точки являються оптично спряженими лише для поверхонь, які 

відбиваються. 
Якщо поверхня обертання другого порядка має ідеальну форму, а точкове 

джерело світла розташоване точно в одному із геометричних фокусів, то відбиті 
від поверхні промені утворюють сферичний хвильовий фронт, центр кривизни 
якого співпадає з другим геометричним фокусом. 
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Контроль поверхні зводиться до дослідження хвильового фронту 

(визначенню його відхилення від сферичної форми) після повернення пучка 
променів із автоколемаційної системи в робочу частину інтерферометра. Об`єктив 
робочої частини перетворює сферичний фронт в плоский. Плоска хвиля із робочої 
частини інтерферує з плоскою еталонною хвилею і утворюється картина смуг 
рівної товщини. З виду цихсмуг судять про якість асферичної поверхні (Рис. 1.20). 

Однак деформація хвильового фронту може виникнути як в результаті 
похибок виготовлення самої поверхні, так і в результаті роз фокусувань, прочому 
при аналізі інтерференційної картини відрізнити ці похибки дуже важко. 
 
1.3.3. Інтерферометри для вимірювання висоти мікронерівностей. 

 
Інтерферометри, призначені для вимірювання висоти мікронерівностей або 

слідів обробки на поверхнях малої шорсткості, називаються 
мікроінтерферометрами.  

Вимірювання висоти мікронерівностей здійснюється по викривленню смуг 
рівної товщини, але інтерферометр повинен володіти при цьому великим 
збільшенням і високою роздільною здатністю, тому мікроінтерферометр 
представляє собою поєднання інтерферометра типу Майкельсона (рідше Фізо) і 
мікроскопа.  

Мікроінтерферометр Лінника побудований по схемі Майкельсона містить в 
кожній гілці мікрооб'єктиви, які дають дійсні зображення польової діафрагми 
відповідно на поверхні, що перевіряється, і  на плоскому еталонному дзеркалі. 

У зворотному ході променів, в площині сітки окулярного мікрометра 
будується зображення поверхні, що перевіряється, і локалізованих на ній смуг 
рівної товщини. Тут також спостерігається і зображення еталонного дзеркала, але 
воно звичайно настільки якісне, що не заважає спостереженню основної картини 
(Рис. 1.21). 

Форма інтерференційних смуг відтворює у великому масштабі профіль 
контрольованої ділянки поверхні. Ширину і напрям смуг можна змінювати, 
зміщуючи об'єктив еталонного каналу перпендикулярно оптичній осі і 
повертаючи його в зміщеному положенні навколо нерухомої оптичної осі. В 
результаті інтерференційні смуги встановлюють перпендикулярно слідам 
обробки. 

Викривлення смуг вимірюють окуляр-мікрометром: 

                                                 
b
bh δ

λδ 5,0=                                                     (1.8) 

де λ - середня довжина хвилі ділянки спектру, що використовується; bδ - 
викривлені смуги; b - ширина смуги. 
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Схема Захар`євского-Міро містить один об'єктив, який нагвинчується на 

тубус металографічного мікроскопа. На фронтальній лінзі об'єктиву нанесена 
дзеркальна пляма. Інтерференційні смуги рівної товщини спостерігаються в клині, 
утвореному поверхнею, що перевіряється, і зображенням плями, що отримується 
в напівпрозорій площині світлоділильної пластини. Мікроінтерферометр працює 
при малих збільшеннях (Рис. 1.22). 
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1.3.4. Вимірювання параметрів оптичних покриттів. 

 
Інтерферометрія в білому світі. 
 
Один з найбільш простих інтерференційних способів оцінки товщини 

прозорих шарів, полягає у використанні інтерференції білого світла при 
послідовному проходженні світловим пучком досліджуваного шару і 
стандартного тонкостінного зразка відомої  товщини. 

При віддзеркаленні пучка білого світу від зразкового шару виконується 
умова утворення інтерференційних максимумів для дискретних довжин хвиль 
( pλλλ ,..., 21 ).  

Якщо оптична товщина досліджуваного ( nd )і зразкового ( oodn )шарів 
співпадають, то інтенсивність світлового пучка після проходження обох шарів є 
максимальною. Як стандартний зразок  застосований кремнієвий диск з  
секторними шарами SiO2, товщина яких змінюється від нуля по лінійному закону 
(Рис.1.23). 

Пристрій забезпечує вимірювання товщини шарів з похибкою 1% в діапазоні 
від 500 до 10 000 нм. 
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Двопроменева  інтерферометрія . 
Товщина прозорих і непрозорих покриттів може бути виміряна  на 

інтерферометрі типу Фізо по зсуву смуг, що виникають в зазорі між  поверхнею 
підкладки  з покриттям і зразковою поверхнею. 
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Досліджуваний шар наносять на одну половину поверхні підкладки. Потім  на 
підкладку  з шаром накладають прозору оптичну деталь із зразковою поверхнею 
так, щоб  головний перетин, який виникає між поверхнями повітряного клину був 
паралельним до лінії, яка розділяє чисту поверхню підкладки і поверхні 
досліджуваного шару (Рис. 1.24). 
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При освітленні повітряного зазору квазімонохроматичним світлом виникають 

дві зміщені відносно одна одної системи інтерференційних смуг, перпендикулярні 
лінії розподілу. Одна система смуг утворюється при відображенні світлових 
променів від зразкової поверхні і чистої підкладки, а друга – від зразкової 
поверхні і зовнішньої поверхні шару. Товщину шару d обчислюють по формулі: 

                                                2
λ

b
bd ∆

=                                                     (1.9) 

де b - ширина смуг; b∆ - зміщення смуг. 
 
Якщо товщина шару перевищує 2

λ , то даний спосіб може привести до грубої 
похибки, так як він не дозволяє виявити зміщення смуг, яке дорівнює цілому 
числу b . Тому в даному випадку при нанесенні шару потрібно забезпечити не 
сходинки, а скошений край. Тоді відповідні інтерференційні смуги не мають 
розриву, що дозволяє правильно виміряти їх зміщення. Похибка методу порядку 3 
нм (рис.1.24.б). 

По суті такий же спосіб реалізується за допомогою інтерферометра 
Майкельсона, якщо одно із дзеркал частково покрите досліджуваним шаром. При 
використанні джерела білого світла по інтерференційній смузі нульового порядку 
можна правильно визначити величину зміщення інтерференційних смуг як 
менших 2

λ , так і тих, які перевищують цю величину (рис.1.25). 
Якщо шар, що нанесений на дзеркало, є прозорим, то світлова хвиля двічі 

проходить через нього і зміна оптичного шляху дорівнює )1(2 −nd . Товщину 
шару обчислюють за формулою:  

                                               )1(2 −
∆

=
nb

bd λ
                                              (1.10) 

Для вимірювання товщини шарів можна також використовувати серійні 
мікроінтерферометри типу МІ-4. 
 

Багатопроменева інтерферометрія. 
 
Підвищення точності вимірювання товщини шарів можна забезпечити 

застосуванням багатопроменевих інтерференційних смуг. Для отримання таких 
смуг на поверхні підкладки, яка частково покрита досліджуваним шаром, а також 
на зразкову поверхню пробного скла наносять високо відбиваючі  шари, товщина 
яких значно менша за товщину досліджуваного шару. Сходинка або канавка в 
шарі при визначенні його товщини виконуються дряпанням, травленням або 
маскуванням в процесі нанесення шару. В якості високо відбиваючих  шарів 
частіше за інших використовують шари срібла товщиною не більше 100 нм 
(рис.1.26). 
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Підвищення точності вимірювання пов’язано з тим, що багатопроменеві 

інтерференційні смуги в порівнянні з двопроменевими мають значно вищу 
різкість  F,  яку знаходять по формулі: 

 
 

            Рис.1.25. Двопроменева інтерференція в інтерферометрі Майкельсона 
  
                                               επ2=F                                                  (1.11) 
 
де ε  - напівширина інтерференційного екстремуму. 
При високому коефіцієнті відбивання поверхонь, наприклад 0,9, різкість смуг 

досягає 30, а напівширина зменшується більше ніж на порядок в порівнянні з 
двопроменевою інтерференцією. Завдяки цьому забезпечується проста 
можливість координат смуг з більш високою точністю. При товщині шарів в 
діапазоні 2-2000 нм,  товщина може бути виміряна з похибкою менше  1 нм. 
Реалізація вимірювань з використанням багатопроменевих інтерференційних смуг 
можлива на вимірювальному мікроскопі при введенні скляної пластини із 
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зразковою високо відбиваючою поверхнею і відповідної оправи, яка забезпечує 
невеликі нахили пластини в будь-якому направленні. 

 

 
Рис.1.26. Багатопроменева інтерференція 
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1.3.5. Вимірювання показника заломлення. 

 
Показники заломлення і дисперсію можна виміряти будь-яким 

інтерферометром. Проте краще застосовувати двопроменеві інтерферометри 
Жамена і Цендера-Маха, в яких вимірюється різниця показників заломлення двох 
речовин, які поміщені на шляху двох інтерференційних світлових пучків 
(рис.1.27). 

 
 

             Рис.1.27. Зміна показника заломлення на інтерферометрі 
 
Якщо на шляху одного з інтерференційних пучків між пластинами 

інтерферометрів помістити шари речовини товщиною d з показником заломлення 
n2, то інтерференційна картина зміститься внаслідок різниці ходу: 

                                               )( 12 nndb −=′∆                                          (1.12) 
де n1 – показник заломлення повітря. 
Вимірюючи це зміщення, можна знайти значення n2 

12 dndnb −=∆  

                                                   d
dnbn 1

2
+∆

=                                           (1.13) 
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1.3.6. Вимірювання хвильових аберацій. Інтерферометр Тваймана-Гріна. 
 
Під хвильовими  абераціями розуміють відхилення деформованого фронту 

хвилі досліджуваною системою від ідеальної сфери.  
Найбільшого поширення набув інтерференційний метод вимірювання 

хвильових аберацій, який дозволяє безпосередньо визначити хвильові аберації 
досліджуваної системи.  

Суть методу полягає у визначенні різниці ходу променів між ідеальною 
хвилею і реальною, деформованою аберацією контрольованої системи (рис.1.28а). 

 

 
                                  Рис. 1.28.а Зв'язок хвильової і сферичної аберацій 

 
Якщо контрольована система ідеальна, і її задній фокус точно співпадає з 

центром кривизни сферичного дзеркала, то плоский хвильовий фронт відбивання, 
що прямує в контрольований об'єктив, від  сферичного дзеркала залишається 
плоским, внаслідок чого інтерференційна картина буде представляти рівну світлу 
або темну пляму (рис.1.28б). 

При нахилі еталонного дзеркала або при зміщенні фокусу досліджуваної 
системи від центру сферичного дзеркала в поперечному напрямі в полі 
інтерферометра буде спостерігатись ряд інтерференційних смуг. Відхилення цих 
смуг від прямолінійності і слугує  мірою оцінки якості ОС. 

При зміщенні сферичного дзеркала в подовжньому напрямі в полі будуть 
видні інтерференційні кільця. Число кілець і їх форма є критерієм оцінки якості 
об'єктиву. Переміщенням сферичного дзеркала добиваються здобуття 
мінімального числа кілець. Це положення відповідатиме хвильовій аберації в 
ПНУ. 

Хвильову аберацію вимірюють наступним чином: 
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Рис.1.28б. Інтерферометр Тваймана-Гріна 

 
Отримавши інтерференційну картину в площині, близькій до ПНУ, 

вимірюють радіуси кілець Г. Потім, враховуючи що перехід від одного 
однойменного світлого або темного кільця до іншого відповідає зміні хвильової 
аберації на 2

λ   і що радіуси кілець пропорційні квадратному кореню з цілих 
чисел, будують графік хвильової аберації. По осі абсцис відкладають номер 
кілець N і відповідні ним довжини хвиль, а по осі ординат – квадрати радіусів 
кілець - Г2 (рис.1.29). 

 
Рис.1.29. Графік хвильової аберації 

 
Для знаходження хвильової аберації в площині Гауса на графіку проводять 

пряму 1, дотичну до побудованої кривої на початку координат. Відхилення кривої 
від прямої характеризує хвильову аберацію в різних зонах площини Гауса. Для 
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знаходження аберацій в ПНУ, проводять пряму 2 так, щоб максимальні 
відхилення  ∆   кривої від неї були рівні по величині і протилежні по знаку. 

За допомогою інтерферометра Тваймана-Гріна перевіряють також хвильові 
аберації для різних кутів поля ОС. При цьому для забезпечення перевірки в тій же 
площині установки, що і для центру поля, при повороті ОС, що перевіряється, 
сферичне дзеркало переміщається так, що його центр весь час збігається з 
фокальною площиною контрольованої ОС.  

Хвильові аберації визначають також і для різних монохроматичних джерел 
випромінювання. 
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2.  Рефрактометричні вимірювання. 

 
Рефрактометричні вимірювання засновані на визначенні показника 

заломлення твердих, рідких і газоподібних середовищ. 
Відомості про показник заломлення і його залежність від довжини хвилі 

випромінювання мають велике значення для оптичного приладобудування            
(ne, nF – nC). 

Показник заломлення залежить від складу і щільності середовища, 
температури і т.п., тому рефрактометричні вимірювання широко застосовують 
для визначення структури речовини, складу і ступеню однорідності різних 
сумішей, дослідження дифузії, вимірювання концентрації, щільності і т.д. 

Показник заломлення є однією з небагатьох фізичних величин, які можна 
виміряти с дуже високою точністю порівняно простими рефрактометричними 
методами (поріг чутливості 10-4 – 10-5 і нижче), тому його часто використовують в 
якості характерного параметру речовини, необхідного для його ідентифікації. 

 
2.1. Теоретичні основи рефрактомерії. 

 
2.1.1.  Показник заломлення. 

 
У відповідність із законом заломлення, ставлення синусів кутів падіння ε  

заломлення 'ε для  всіх кутів є постійною величиною. 
 

 
 
 
 
 
                      21

'sin
sin ο

ε
ε n=              

 
 
 
                      Рис. 2.1. 

Постійна 21

ο

n  називається відносним показником заломлення. 
Показник заломлення пов'язаний з швидкістю розповсюдження світлових 

хвиль V1 і V2 в двох середовищах. 
  

                                                            
2

1

V
Vn =

ο

 
Показник заломлення речовини по відношенню до вакууму називається 

абсолютним і дорівнює відношенню швидкості світла в вакуумі до швидкості в 
речовині: 
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V
Cn =                                    

1

2
21 n

nn =
ο

 

Показник заломлення визначається природою речовини і перед усім 
здатністю електронних оболонок атомів і молекул поляризуватися під дією 
електромагнітних хвиль світла. Він залежить також від зовнішніх умов тиску і 
температури. Тому показники заломлення можна порівнювати, якщо вони 
виміряні при одних і тих же умовах. 

Так як поляризація залежить від довжини світлової хвилі, яка взаємодіє з 
речовиною, то і показник заломлення також залежить від довжини хвилі. Ця 
залежність називається дисперсією. У рефрактометрії часто використовуються 
стандартні довжини хвиль натрію ( нмD 3,589=λ ), гелію ( нмГ 8,667=λ ), водню  
С( нмС 3,656=λ ) і F( нмF 1,486=λ ) та інші. 

Кристалічні тіла мають подвійне променезаломлення і характеризуються 
двома граничними чи великим числом показників заломлення, величини яких 
залежать від напрямку поширення світла і його поляризації. 

 
2.2. Вимірювання абсолютних показників заломлення. 

 
2.2.1. Метод кута найменшого відхилення. 

 
При вимірюванні за цим методом необхідно із досліджуваного скла 

виготовити двогранну призму з заломлюючим кутом  o06≈θ для o< 50     , 65,1 ≈θn  
для 75,1 для 04     , 75,1...65,1 >o nn ≈= θ  (допускається відхилення o2±θ ) обидві діючі 
грані призми повинні бути відполіровані з точністю 4

1
 інтерференційної смуги. 

Суть методу полягає в тому, що призму встановлюють в особливе становище 
по відношенню до падаючого на неї паралельного пучка променів призмою мав 
мінімальне значення з усіх можливих кутів відхилення для даної призми. Це 
відбудеться в тому випадку, якщо промені усередині призми пройдуть 
перпендикулярно бісектрисі заломлюючого кута призми θ . 
 
а) 
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б) 

 
             Рис. 2.2. 
 
Кути θ  і β  вимірюються на гоніометрі. Для вимірювання кута β  призму 

встановлюють на столику гоніометра так, щоб пучки, які падають на її грань і 
заломлюються в ній займали половину вхідної зіниці зорової труби.  

В якості джерела світла використовуються газорозрядні трубки, що дають 
лінійний спектр. Необхідна спектральна лінія виділяється інтерференційним 
світлофільтром. 

 
2.2.2. Автоколімаційний метод 

 
Для вимірювання по цьому методу, із досліджуваного скла виготовляється 

прямокутна призма, яка встановлюється на столику гоніометра. 

 
Рис. 2.3. 

                                              
nsinεssinεnв =  

                                                        θε ='  
                                                  

θ
ε

sin
sin=n  (2.2) 

  Вимірювання виконуються тільки за допомогою автоколіматора, який 
встановлюється в два положення: 

I – перпендикулярно до однієї з катетних граней (перший відлік); 
II – перпендикулярно гіпотенузній грані (другий відлік). 
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Із різниці цих відліків знаходиться кут ε . Заломлений кут θ  знаходиться 

звичайним способом на гоніометрі. 
В якості випромінювачів використовуються джерела з лінійним спектром. 
 

2.3. Метод системи призм. 
Вимірювання відносних показників заломлення. 

 
Часто необхідно вимірювати не абсолютні значення показників заломлення, а 

їх різницю по відношенню до якого-небудь еталону. 
Такі завдання зустрічаються при дослідженні рідин і їх можна вирішувати з 

допомогою рефрактометричних пристроїв, в яких світло заломлюється в 
декількох призмах. 

Найпростішою є двопризменна система,  яка являє собою комбінацію двох 
суміжних призм, що утворюють разом плоскопаралельну пластинку. Методи з 
кількома призмами ефективні, якщо різниця показників заломлення речовин 
призм мала. 

При цьому відхилення променів системою призм буде прямо пропорційно 
різниці їх показників заломлення, що значно спрощує відліковий  пристрій при 
достатньо високій їх чутливості і точності. Визначення кута відхилення в таких 
пристроях зводиться до геометричних вимірювань зміщень зображень щілини 
коліматора, які отримують в фокальній площині вихідного об'єктива (рис.2.3.). 

 
2.4. Методи граничного кута. 

 
Ці методи засновані на використанні явища повного внутрішнього 

відбивання, яке виникає в тих випадках, коли промені світла виходять із 
середовища більш щільного в менш повне ( рис. 2.4.). 

 

 
Рис. 2.4. 
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Заломлені промені, які відповідають тим, які ковзають (II), називаються 

граничними, а відповідний їм кут заломлення – граничним. 
                                                        

2

1sin
n
n

ПР =ε  

 
                                                           Рис.2.5. 
Отримаємо вираз, який пов'язує величину заломленого кута з показником 

заломлення системи двох призм   (рис. 2.5.). 
                         'sin90sin 1εэтnn =o
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Таким чином для знаходження n0 необхідно і достатньо виміряти лише один 
параметр – кут  '2ε , так як on  і θ  є константи приладу. 

У рефрактометрах  типу Пульфріха світло від джерела лінійного спектра за 
допомогою освітлювальної системи прямує вздовж горизонтальної межі 
вимірювальної призми. На цю грань встановлюється зразок, що має дві плоскі 
взаємно перпендикулярні межі з точністю до '10 . Оптичний контакт між образом 
і призмою забезпечується тонким шаром рідини з показником заломлення 

тж nnn <<o  (рис. 2.6.). 
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                                                        Рис. 2.6. 
 
Границя світлотіні розглядається через зорову трубу, яка повертається щодо 

вимірювальної призми. Величина граничного кута β  відраховується по лімбу, 
жорстко пов'язаного із зоровою трубою. Для контролю правильності установки 
призми і отримання нульового відліку зорова труба перебудовується в 
автоколіматор. 

Для дослідження показників заломлення рідин до поверхні вимірювальної 
призми приклеюється кювета, в яку наливають досліджувану рідину (рис. 2.7.) 

 
 

         Рис. 2.7. 
 

Рефрактометри типу Пульфріха використовуються також для вимірювання 
показників заломлення порошків і анізотропних кристалів, які вміщуються на 
вимірювальну призму. 

Для зручності вимірювання показника заломлення анізотропного кристала 
еталонне середовище виготовляється у вигляді напівсфери. 

Рефрактометри типу Аббе використовуються для вимірювання показника 
заломлення рідини. 
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Прилад має вимірювальну призму, зроблену з важкого флінта і має величину 

заломлення кута близько 60о. Сорт скла і кути освітлювальної призми значення не 
мають. Освітлювальна призма пов'язана з шарніром і може відводиться від 
вимірювальної (рис. 2.8.). 

 
 
                                                       Рис. 2.8. 
 
Крапля досліджуваної рідини поміщається на гипотенузну грань 

вимірювальної призми і притискається освітлювальною призмою так, щоб між 
призмами залишився тонкий шар рідини. Світло від джерела проходить крізь 
освітлювальну призму і, поступаючи в рідину, заломлення на робочій грані 
вимірювальної призми і на грані, що граничить з повітрям, і потрапляє в зорову 
трубу. 

При розглянутому способі освітлення неможливо отримати пучки, що строго 
ковзають уздовж вхідної грані вимірювальної призми. Проте оскільки шар рідини 
дуже тонкий, то з достатньою точністю можна вважати, що в області межі 
світлотіні виходять граничні промені. Гіпотенузна грань освітлювальної призми 
зазвичай матується. Це необхідно для того, щоб при спостереженні межі світла і 
тіні в полі зору не потрапляли предмети, що знаходяться поблизу джерела. 

У рефрактометрі Аббе зазвичай є компенсатор дисперсії, що дозволяє 
використовувати для вимірювань біле світло. Компенсатор дисперсії складається 
з двох призм прямого бачення (призм Амічі). Призми підібрані так, що жовті 
промені проходять крізь систему без вимірювання напряму. Світло великих 
довжин хвиль відхиляється в один бік, а менших – в протилежну по відношенню 
до жовтих променів (рис. 2.9.). 
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Рис. 2.9 

Призми повертаються відносно осі в протилежні сторони. Сумарна кутова 
дисперсія змінюється, так як складається з дисперсії обох призм. Вона 
пробігатиме всі значення в інтервалі від максимальної додатної величини до 
відповідної від’ємної. При повній компенсації межа світлотіні стає безбарвною і її 
положення співпадає з положенням межі, утвореної жовтим світлом. 

 
2.5.  Імерсійні методи. 

 
Імерсійні методи засновані на використанні явища зникнення видимих 

контурів скла, зануреного в рідину. Це відбувається на тій довжині хвилі 
монохроматичного випромінювання, для якої показники заломлення рідини і скла 
однакові. 

Імерсійні методи не вимагають спеціального виготовлених зразків і 
дозволяють вимірювати показник заломлення невеликих осколків скла 
(рис. 2.10.). 

 
Рис.2.10 
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Еталоном служить пластина, показник заломлення якої близький до 

показника заломлення досліджуваного зразка. Показник заломлення імерсійної 
рідини приблизно рівний показнику заломлення випробовуваного скла. 

Дисперсія рідини завжди більше дисперсії звичайного скла. Тому, якщо криві 
дисперсії еталону і зразка достатньо близькі один до одного, то завжди можна 
підібрати таку імерсійну рідину, що крива дисперсії рідини перетинатиме обидві 
криві еталону і зразка у видимій області спектру, а перетин кривих рідини і зразка 
відбудеться поблизу заданої довжини хвилі (рис. 2.11.). 

Еталоном служить пластина, показник заломлення якої близький до 
показника заломлення досліджуваного зразка. Показник заломлення імерсійної 
рідини приблизно рівний показнику заломлення випробовуваного скла. 

Дисперсія рідини завжди більше дисперсії звичайного скла. Тому, якщо криві 
дисперсії еталону і зразка достатньо близькі один до одного, то завжди можна 
підібрати таку імерсійну рідину, що крива дисперсії рідини перетинатиме обидві 
криві еталону і зразка у видимій області спектру, а перетин кривих рідини і зразка 
відбудеться поблизу заданої довжини хвилі (рис. 2.11.). 

Якщо для якої-небудь довжини хвилі еλ  показник заломлення рідини і 
еталону однакові, то для променів цієї довжини хвилі рідини і еталон є оптично 
однорідне середовище. Аналогічна картина спостерігається для зразка на довжині 
хвилі зλ  - контури скла «зникають». 

Криві дисперсії рідини і еталону повинні бути визначені заздалегідь одним з 
відомих способів. 

 
Власне процес вимірювання зводиться до визначення моменту ''зникнення'' 

зразка в імерсійній рідині при зміні довжини випромінювання, що пройшло через 
монохроматор. По відомій дисперсії рідини визначає показник заломлення зразка 
на довжині хвилі зλ . На довжині хвилі еλ  проводять ''зникнення'' дисперсії рідини 
до дисперсії еталону, яка володіє значно великою стабільністю. 
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3. Поляризаційні вимірювання. 

 
Область застосування 

Стан поляризації світла при його взаємодії з речовиною відображає 
внутрішню структуру речовини, тому поляризаційні вимірювання широко 
використовуються при дослідженні оптичних властивостей, складу і структури 
речовини. 

Поляризатори застосовуються як системи послаблення світла у 
фотометричних дослідженнях, інтерференційних приладах з фазовим контрастом, 
при дослідженні кристалів і напруги в прозорих середовищах. 

 
3.1. Методи отримання і властивості поляризованого випромінювання. 

 
За станом поляризації світлові пучки можна розділити на природні, частково 

поляризовані, лінійно поляризовані і еліптично поляризовані. Окремим випадком 
еліптично поляризованого світла є світло, поляризоване по колу. 

Оскільки світло являє собою поперечні електромагнітні хвилі, в яких 
світловим вектором являється електричний вектор, то природне світло можна 
представити у вигляді набору електромагнітних хвиль однакової амплітуди, але з 
різною орієнтацією електричних векторів в просторі. Якщо природне світло 
пропускати через поляризатор, що обертається навколо осі, то інтенсивність 
світла, що пройшло, буде постійна при будь-якому положенні поляризатора 
(рис.3.1.).  

 
 

 
Рис. 3.1 

Частково поляризоване світло відрізняється від природного тим, що 
амплітуда його не однакова в різних напрямах, що лежать в площині, 
перпендикулярних променю. Якщо частково поляризоване світло пропускати 
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через поляризатор, що обертається, то інтенсивність світла, що пройшло, буде 
періодично змінюватись (рис. 3.2.). 

 
Рис. 3.2 

 
Частково поляризоване світло характеризується ступенем поляризації 
                                                   

MINMAX

MINMAXP
Ι+Ι
Ι−Ι

=                                            (3.1.) 

де MAXΙ  і MINΙ  - максимальна і мінімальна інтенсивності світла, пропущенного 
поляризатором, що обертається. 

З (3.1.) витікає, що ступінь поляризації природного світла рівний 0, оскільки 
MAXΙ = MINΙ . 

Лінійно-поляризоване світло являє собою набір електромагнітних хвиль з 
однаковою орієнтацією електричних векторів в просторі. При проходженні 
лінійно-поляризованого світла через поляризатор, що обертається, 
спостерігається періодичний перехід від максимальної інтенсивності до повного 
гасіння світла. Ступінь поляризації лінійного поляризованого світла рівний 1   
(рис. 3.3.). 

Еліптично поляризоване світло являє собою електромагнітні хвилі з таким 
станом поляризації, при якому електричний вектор описує еліпс, що лежить в 
площині, перпендикулярній напряму розповсюдженню пучка. Окремим випадком 
еліптично поляризованого світла є світло, поляризоване по колу. 

Якщо електрично- поляризоване світло досліджувати за допомогою 
поляризатора, що обертається, то, як і у випадку частково-поляризованого світла, 
спостерігається періодичне вимірювання інтенсивності від максимального 
значення до мінімального. Кругова поляризація в цьому випадку нічим не буде 
відрізнятися від природного світла і відрізнити її від природного світла за 
допомогою одного поляризатора не можна. Для цього досліджуване світло 
необхідно заздалегідь пропустити через компенсатор, який компенсуватиме зсув 
фаз між двома взаємно-перпендикулярними складовими електричного вектора 
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еліптично поляризованого світла і перетворить його на лінійно-поляризований 
(рис.3.4.). 

 
Рис. 3.3 

 

 
Рис. 3.4 

 
3.2.  Аналіз обертання площини поляризації. Вимірювання концентрації 

розчинів. 
 
Явище обертання площини поляризації полягає в тому, що при проходженні 

лінійно-поляризованого світла через деякі речовини, що називаються оптично 
активними, відбувається поворот коливань електричного вектора. 

Це явище використовують для визначення концентрації розчинів деяких 
речовин (цукру, нікотину, камфори і ін.). 
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Кут повороту ϕ площини поляризації для розчинів залежить від концентрації 

активної речовини в розчині 
                                                   dcαϕ =                                                     (3.2.) 

де α  - коефіцієнт, що залежить від температури, довжини хвилі і природи 
розчину; c - концентрація активної речовини; d - товщина шару рідини. 

Прилади, які визначають концентрацію через поворот площини поляризації 
називають поляриметрами (рис. 3.5.). 

 

 
Рис. 3.5 

cdαϕ =  

constd
d

c == ,α
α
ϕ                                 

У простому випадку аналізатор А схрещений з поляризатором П і світло 
через установку за відсутності досліджуваної речовини не проходить. Якщо між 
поляризатором і аналізатором встановити оптично активну речовину, то поле зору 
стане просвітленим. Щоб знову повністю погасити світло системою, необхідно 
повернути аналізатор на кут ϕ , рівний куту обертання площини поляризації і 
пропорційної концентрації c . 
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3.3.  Аналіз подвійного променезаломлення. Вимірювання внутрішніх 

напруг. 
 
Внутрішні напруги в прозорих і слабозабарвлених матеріалах призводять до 

появи подвійного променезаломлення, яке, у свою чергу, викликає різницю ходу 
звичайного і незвичайного променів. 

Оцінка цих напруг проводиться полярископом–поляриметром двома 
способами: 

1. Приблизною оцінкою по інтерференційному забарвленню картини, що 
спостерігається; 

2. Кількісною оцінкою різниці ходу звичайного і незвичайного променів за 
допомогою компенсатора Сенармона (рис. 3.6.). 

 

 
Рис. 3.6 

( )
d

nndnn ee
∆=−−=∆ 00                                                                                   (3.3.)                            

В якості полярископа прилад працює наступним чином. 
Світло від випромінювача проходить конденсор, пластину λ  і матове скло, 

на якому розташований досліджуваний зразок, в якому поляризоване світло 
випробовує подвійне променезаломлення. 

Площини коливань звичайного і незвичайного променів взаємно 
перпендикулярні. Коливання зсунуті по фазі в залежності від значень напруг і 
довжини ходу в досліджуваному зразку. Аналізатор зводить коливання 
звичайного і незвичайного променів в одну площину. В результаті їх взаємодії 
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відбувається інтерференція світла і забарвлення поля зору. Ступінь забарвлення 
залежить від різниці ходу, яку отримали промені в даному зразку. 

         Пластина λ вводить різницю ходу променів і встановлена так, що 
напрям коливань пластини складає 45о з  напрямом коливань електричного 
вектора поляризатора. При цьому в полі приладу спостерігається чутливе 
пурпурно-фіолетове забарвлення. Навіть незначну зміну різниці ходу викликає 
різкий зсув кольору поля в синю або червону область. За кольором поля 
визначають різницю ходу і величину напруги в зразку. 

При роботі в якості поляриметра в оптичну схему вводять пластину 4
λ . Її дія 

полягає в перетворенні еліптично поляризованого світла, що вийшло з 
досліджуваного зразка в лінійно поляризований. Лінійно поляризоване світло 
гаситься аналізатором. Кількісну оцінку різниці ходу, що вноситься зразком,  
проводять за допомогою компенсатора Сенармона (пластина 4

λ  у поєднанні з 
аналізатором, що обертається) за шкалою, по якій відлічується кут повороту 
аналізатора. 

 
3.4.  Поляризаційна мікроскопія. 

 
Поляризаційна мікроскопія являється одним з основних методів дослідження 

прозорих і не прозорих об'єктів, тобто таких, у яких оптичні властивості 
неоднакові по різних напрямах. Анізотропія може бути природною і штучною. 
Знаючи анізотропію препарату, можна судити про його структуру і фізико-хімічні 
властивості. Поляризаційна мікроскопія дозволяє проводити якісну і кількісну 
оцінку гірських порід, мінералів, кристалів, біологічних і інших об'єктів. 

Поляризаційний мікроскоп відрізняється від звичайного тим, що в хід 
променів у ньому вводиться поляризатор, аналізатор і компенсатори. В більшості 
випадків при дослідженні анізотропії спостерігають інтерференцію 
поляризованих променів. 

Застосовують два основні способи спостереження: ортоскопічний і 
коноскопічний (рис. 3.7.). 

При ортоскопічному спостереженні досліджуваний об'єкт освітлюють 
паралельним пучком поляризованих променів. Лінійно поляризоване світло 
отримують за допомогою поляризатора. Зображення об'єктів проектується у 
фокальну площину окуляра. Картина інтерференції поляризованих променів, що 
спостерігається,  локалізована в площині об'єкту. 

При коноскопічному ході променів апертурна діафрагма відкривається і 
об'єкт освітлюють пучками поляризованих променів, які сильно сходяться. 
Інтерференція в цьому випадку локалізована картина виникає в задній фокальній 
площині об'єктиву. Спостереження ведуть за допомогою лінзи Бертрана, яка 
проектує вихідну зіницю об'єктиву у фокальну площину окуляра, встановлюють 
діафрагму, що обмежує певні ділянки зображення об'єкту. 
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При дослідженні кристалів вид картини залежить від орієнтації кристала, 

його типу (одновісний або двовісний), від значення подвійного 
променезаломлення і товщини кристала. 

 
Рис. 3.7 

Коноскопічне спостереження дозволяє наочно оцінити орієнтацію кристалів. 
Інтерференційні картини, що виникають при коноскопічному дослідженні 
кристалів, називають коноскопічними фігурами. 
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4. Дифракційні вимірювання. 

 
Область застосування. 

Дифракційні вимірювання застосовують при контролі оптичних поверхонь і 
при дослідженні якості оптичних систем. Вони володіють наочністю і простотою 
реалізації, проте забезпечують невисоку точність вимірювань. 

 
4.1.  Контроль увігнутих сферичних поверхонь по дифракційному 

зображенню точки. 
 

Метод заснований на порівнянні спостережуваного дифракційного 
зображення точкової діафрагми з її теоретичним виводом. 

Використовується мікроскоп з автоколімаційним окуляром. 
 
 

 
 

                                                                Рис. 4.1 
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Наочна площина мікроскопа, в якій знаходиться дійсне зображення точкової 

діафрагми, поєднується з центром кривизни увігнутої сферичної поверхні (рис. 
4.1.). 

Якщо контрольована поверхня має ідеальною форму, то відбиті промені 
утворюють гомоцентричний пучок, а зображення точкової діафрагми матиме вид 
кружка Ері: різко обкреслений, яскравий центральний диск, а також різко 
обмежене, але набагато менш яскраве світле кільце. За гарних умов 
спостерігається також друге і третє кільця. 

Якщо поверхня має зональні похибки, симетричні відносно осі, то це викличе 
перерозподілі енергії в дифракційних кільцях. 

Астигматизм викликає еліптичних кілець. 
Контроль плоских поверхонь можна здійснити за допомогою сферичної 

увігнутої поверхні високої якості і великої апертури. 
 
4.2. Дослідження якості оптичних систем дифракційними методами. 
 
Метод Линника – забезпечує можливість вимірювання поперечної сферичної 

аберації і коми в зображенні точки на оптичній вісі, поздовжній сферичній 
аберації для точок поза оптичною віссю. 

Метод заснований на використанні явища дифракції. Положення точок 
фокусу фіксує шляхом поєднання смуг дифракційних картин, що утворюються 
при проходженні променів через вузькі отвори спеціальної діафрагми. 

Ширина прямокутного отвору в діафрагмі істотно позначається на вигляд 
зображення щілини, встановленої у фокальній площині коліматора. Якщо її узяти 
великою, то зображення щілини виходить достатньо вузьким і чітким, проте 
такий отвір виділяє дуже велику площу із зіниці контрольованої системи і 
вимірювання аберації стануть невизначеними. 

Із зменшенням ширини прямокутного отвору починають виявлятися 
дифракційні явища, внаслідок чого з’являється замість одного декілька зображень 
щілини: центральне, найбільш яскраве і симетрично від нього бічні, меншої 
інтенсивності. Практично око бачить так звану трійникову картину, що 
складається з трьох зображень щілини: центрального, що відповідає нульовому 
дифракційному максимуму і двох бічних,  що відповідають першим максимумам 
дифракційної картини. 

Для підвищення точності, вузький пучок променів виділяють двома 
прямокутними отворами. Застосування парних отворів призводить до утворення 
всередині кожного максимуму ще декількох дуже чітких максимумів, що в 
значній мірі полегшує наведення і підвищує точність вимірювань. 
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Рис. 4.2 
 
Вимірювання поперечної сферичної аберації проводять, пересуваючи парну 

прямокутну діафрагму перпендикулярно оптичній вісі випробовуваної системи і 
через мікроскоп спостерігають за зображенням щілини коліматора. За наявності 
аберації зображення щілини зміщуватиметься в напрямі, перпендикулярному до 
вісі установки. Цей зсув вимірюють окуляр-мікрометром. 

На графіку поперечної сферичної аберації по вісі абсцис відкладають 
величину зсуву зображення щілини 'y∆ , а по вісі ординат – відносні величини 

розташування зони падіння променів на випробовувану систему - 
D
h , що дозволяє 

порівняти графік аберацій оптичних систем, що відрізняються один від одного 
розмірами вхідних зіниць (рис. 4.3.). 

Вид графіка залежить від площини, в якій виконуються вимірювання. У 
гаусовій площині зображення щілини не буде зміщуватись відносно перехрестя 
окуляр-мікрометра, інакше спостерігається зсув зображення щілини. 
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Рис. 4.3 
 

Для поєднання площини предметів мікроскопа з гаусовою площиною 
контрольованої системи, мікроскоп переміщують вздовж його вісі. 

Остаточну перевірку правильності фокусування мікроскопа на гаусову 
площину здійснюють по вигляду графіка поперечної сферичної аберації. Якщо 
дотична до графіка сферичної аберації в його центральній частині співпадає з 
віссю ординат, то вимірювання були проведені в гаусовій площині. При 
вимірюванні аберації в не гаусовій площині проводять дотичну до графіка 
аберації в центральній його частині і аберації відраховують відносно цієї 
дотичної. Зсув площини вимірювання характеризується нахилом кривої аберації. 

Для визначення коми сполучають крайні точки кривої поперечної аберації 
прямою лінією; відстань К, що відсікається цією прямою на вісі абсцис, 
характеризує кому. 

Для знаходження поперечної сферичної аберації для точки поза віссю 
зберігають ту ж схему, проте використовують систему повертають на лаві на 
кути, що цікавлять дослідника. 

Поздовжню сферичну аберацію вимірюють як різницю поздовжніх 
перефокусувань мікроскопа на зображенні щілинної діафрагми, але при цьому 
відкривають відразу по два симетричних відносно вісі парних отвори. Аберація 
вимірюється як різниця перефокусувань мікроскопа при вимірюванні висоти 
входу променів у випробовувану систему (

D
h ) (рис. 4.4.). 
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Оскільки при переході до осьових зон, різко зростає глибина фокусування 

(кути між променями, що перетинаються, стають малими) і наведення мікроскопа 
виходить невизначеним, то точки графіка, що відповідають малим зонам, 
знаходяться екстраполюванням. 

Вимірювання поперечної і поздовжньої сферичних аберацій виконуються в 
більшості для нм3,589=λ  (лінія D) шляхом використання інтерференційного 
світлофільтру. 

Вимірювання хроматичної аберації виконують так само, як поздовжньої 
сферичної, але при цьому відкривають тільки одну зону (m=0,7г) і в процесі 
вимірювань змінюють світлофільтри. Прийнято проводити вимірювання для ліній 
С, D, E, F (рис. 4.5.). 

 
Рис. 4.5 

 
За результатами вимірювань будують графік: по вісі абсцис відкладають         

зсуви мікроскопа, а по осі ординат – довжини хвиль. 
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