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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ 
З ПОБУДОВОЮ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИФУЗНИХ ОБ’ЄКТІВ 

У статті розглянуто метод спекл-інтерферометрії з використанням несучих смуг та 
побудовою фазового портрета об’єкта. Використання цього методу дозволяє реєструвати стан 
поверхні об’єкта, візуалізувати локалізацію внутрішніх напружень та оцінювати величину 
зміщень при деформації. У поєднанні з цифровими засобами реєстрації та комп’ютерною 
обробкою отриманих спекл-інтерферограм даний метод дозволяє розробити сучасні методи 
неруйнуючого безконтактного контролю якості поверхонь в режимі реального часу. Аналіз 
отриманих результатів дозволив запровадити критерії якості поверхні у вигляді стандартного 
відхилення та рангу, за допомогою яких можна оцінити дефектність та робочий ресурс 
досліджуваного об’єкта. 
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ON THE METHOD OF SPECL INTERFEROMETRY WITH BUILDING 
A PHASE PORTRAIT IN EXAMINATION OF DIFFUSED SAMPLES 

The article analyses the method of specl interferometry with using carrier-frequency bands and building 
a phase portrait. The method makes possible to register surface condition, visualize a localization of 
locked-in stress and estimate a value of deformation offset. In addition digital recording and processing 
are used. It allows to accomplish the actual-time non-destructive and non-contacting examination of 
surface. As a result criteria of surface condition are obtained. The criteria are the standard deviation 
and a rank. It helps to estimate the presence of defects and endurance. 
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герентного випромінення, Дф - сумарний зсув поверхні об’єкта, візуалізувати локалізацію 
фаз хвиль. внутрішніх напружень та оцінити величину змі-

Отримані результати засвідчують, що в до- щень. Отримані результати дозволяють зробити 
сліджуваному об’єкті існують внутрішні напру- висновок, що об’єкт, фазовий портрет якого має 
ження, розподілені переважно вздовж осі з мак- більші стандартне відхилення і ранг, є дефектним 
симальною фазовою амплітудою 10 рад (±1 рад, і має менший робочий ресурс. У поєднанні 
що відповідає деформації поверхні порядку з цифровими засобами реєстрації та комп’ютер-
0,1 мкм). ною обробкою спекл-інтерферограм метод 

спекл-інтерферометрії відповідає сучасним ме-
Висновки тодам неруйнуючого контролю якості у режимі 

Метод спекл-інтерферометрії з використан- реального часу. 
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