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I. Wstęp 

Celem pracy było zbadanie wpływu jaki na sygnały nieliniowego efektu Faradaya ma 

umieszczenie ośrodka czynnego wewnątrz rezonatora typu Fabry-Pérot, oraz określenie 

warunków jakie muszą spełniad układy eksperymentalne dedykowane analizie tego zjawiska. 

Głównym powodem, dla którego fenomen ten jest atrakcyjnym przedmiotem badao jest 

addytywnośd efektu Faradaya. Oznacza to, że skręcenie polaryzacji światła przy kolejnych 

przejściach przez ośrodek w kierunku zgodnym i przeciwnym do stałego zewnętrznego pola 

magnetycznego sumuje się, a nie kompensuje. Ta własnośd efektu Faradaya wykorzystywana 

jest powszechnie w izolatorach optycznych. W założeniu umożliwiałoby to pomiar bardzo 

małych skręceo polaryzacji, jakie występują w ośrodkach o niskiej stałej Verdeta lub o małej 

gęstości. Efekt ten mógłby byd też użyteczny dla konstruowania precyzyjnych 

magnetometrów o małych rozmiarach.  

Pierwsza praca donosząca o zaobserwowaniu zwiększenia liniowej magnetorotacji 

Faradaya przez rezonator pochodzi z połowy lat 60 XX w. [1]. W późniejszych pracach [2] 

także potwierdzano te spostrzeżenia. Badano też różne konfiguracje eksperymentalne,  

np. światłowodowe rezonatory Fabry-Pérot [3, 4]. Jednak do tej pory były to badania efektu 

liniowego. Zjawisko nieliniowej magnetorotacji w rezonatorze nie było dotąd analizowane. 

W pierwszej części pracy omówiony jest główny mechanizm stojący za efektem 

Faradaya oraz teoretyczne podstawy, na jakich oparte zostały nasze oczekiwania względem 

eksperymentu z rezonatorem. Omówione są też główne elementy układu doświadczalnego. 

Częśd druga to właściwy opis aparatury oraz pomiarów i analiza wyników. Częśd trzecia, 

stanowiąca podsumowanie niniejszej pracy, zawiera wnioski wyciągnięte  

z przeprowadzonych pomiarów. 
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II. Wprowadzenie do eksperymentu 

II. 1. Krótki przegląd technik magnetometrycznych 

Pomiary pól magnetycznych są bardzo istotne z punktu widzenia wielu dziedzin nauki. 

Magnetometry znajdują zastosowanie w archeologii i geologii [5], są także ważnymi 

elementami konstrukcji systemów nawigacyjnych samolotów i sztucznych satelitów [6]. 

Przede wszystkim jednak, wydają się posiadad ogromny potencjał do zastosowao 

medycznych. Ze względu na swoją czułośd, mogą dostarczyd informacji o funkcjonowaniu 

mózgu i serca, znacznie bogatszych niż uzyskiwane obecnie za pomocą EEG i EKG [7]. 

Wszystkie te aplikacje wymagają wysokiej precyzji i czułości a jednocześnie, z przyczyn czysto 

praktycznych, oczekuje się od nich niskich kosztów eksploatacji i jak najmniejszych 

rozmiarów. 

 Obecnie wykorzystywane magnetometry budowane są w oparciu o trzy główne idee. 

Pierwszą jest wykorzystanie właściwości magnetycznych materiałów, jak to ma miejsce  

w magnetometrach transduktorowych, magnetorezystorach i magnetycznych złączach 

tunelowych. Są one najpowszechniejsze, ale oferują ograniczoną czułośd pomiaru. 

 Drugą grupę stanowią urządzenia wykorzystujące efekt kwantyzacji strumienia 

indukcji magnetycznej SQUID [Superconducting QUantum Interference Device]. Spośród ich 

wielu zalet należy wymienid chodby niski poziom szumów i możliwośd mierzenia pól 

magnetycznych z bardzo wysoką czułością, w tym także pól szybkozmiennych. Jednak 

elementy nadprzewodzące i związana z nimi koniecznośd stosowania technik kriogenicznych 

stanowi ograniczenie dla rozmiarów i kosztów eksploatacji SQUID’ów.  

Tego ograniczenia nie posiadają magnetometry optyczne, które oferują (według 

najnowszych wyników z magnetometrów typu SERF *Spin Exchange Relaxation Free] [8]) 

czułośd pomiarów wyższą niż osiągana magnetometrami typu SQUID przy niższych kosztach 

eksploatacji i znacznych możliwościach miniaturyzacji [9]. 

 

II.2. Teoretyczne podstawy eksperymentu 

II.2.1. Liniowy efekt Faradaya 

W latach czterdziestych XIX w. Michael Faraday [10] zauważył, że wiązka światła 

spolaryzowanego liniowo, przechodząca przez ośrodek dielektryczny znajdujący się w polu 

magnetycznym, ulega skręceniu o pewien kąt. Skręcenie to nazywane jest dalej 

magnetorotacją, a substancje charakteryzujące się taką własnością – ośrodkami 

magnetooptycznymi lub rotatorami Faradaya. 
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Prosty eksperyment [11], przedstawiony na Rys. 1, polegający na umieszczeniu 

ośrodka magnetooptycznego między dwoma polaryzatorami, których osie ustawiono pod 

kątem 90o względem siebie (P1, P2) pozwala przekonad się o słuszności tej obserwacji. Przy 

braku pola magnetycznego i założeniu idealnych polaryzatorów do detektora (D) nie dociera 

światło. Po włączeniu podłużnego pola magnetycznego, tzn. o kierunku zgodnym  

z kierunkiem propagacji światła, polaryzacja wiązki ulega skręceniu, dzięki czemu detektor 

rejestruje wyraźny sygnał, którego natężenie zależy od wartości natężenia pola 

magnetycznego . 

 

Rys. 1. Schemat ideowy układu do obserwacji liniowego efektu Faradaya zaproponowany w pracy 

[11]. P1, P2 oznaczają polaryzatory ustawione względem siebie pod kątem 90o, natomiast  

D to detektor. 

Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji wiązki światła przechodzącego przez rotator 

Faradaya można opisad wzorem 

, 

gdzie  to stała Verdeta użytego ośrodka magnetooptycznego,  to droga jaką światło 

przebywa w próbce,  – natężenie pola magnetycznego w kierunku równoległym do wiązki.  

Stała Verdeta jest wielkością charakterystyczną dla danego ośrodka, zależną od jego 

gęstości i temperatury oraz od długości fali świetlnej wykorzystywanej w eksperymencie. Ta 

ostatnia własnośd jest szczególnie istotna w gazach atomowych, takich jak badany w tej 

pracy 85Rb, gdzie w pobliżu linii atomowych dochodzi do gwałtownych zmian kąta 

magnetorotacji mających w funkcji pola magnetycznego wyraźnie dyspersyjny charakter 

(Rys. 2). Zjawisko to zostało zauważone po raz pierwszy pod koniec XIX w. przez D. Macaluso 

i O. Corbino [12, 13]. 
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Rys. 2. Zależnośd kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji od przyłożonego pola 

magnetycznego przy stałej częstości promieniowania świetlnego. 

 

Aby zrozumied mechanizm stojący za tym efektem najprościej jest rozważyd atom  

o dwóch poziomach energetycznych znajdujący się w niezerowym polu magnetycznym. 

Zakładamy, że ten z poziomów, który uznajemy za podstawowy charakteryzuje się liczbą 

kwantową odpowiadającą za całkowity moment pędu f=1 a poziom wzbudzony F=0. 

Wybieramy oś kwantyzacji równoległą do kierunku pola magnetycznego i tym samym do 

kierunku rozchodzenia się światła. W takiej sytuacji Efekt Zeemana powoduje przesunięcie 

na skali energii podpoziomów stanu podstawowego o m=±1 odpowiednio o wartośd 

, 

gdzie  to czynnik Landego, magneton Bohra, -częstośd Larmora. W takiej konfiguracji 

liniowa polaryzacja światła, prostopadła do kierunku propagacji wiązki (oznaczana  jest 

superpozycją dwóch polaryzacji kołowych o przeciwnych skrętnościach ±. Przyjmujemy tu 

konwencję, według której + powoduje przejścia o m=+1 a - o m=-1. Taki układ, 

przedstawiony na Rys. 3 nazywamy układem . 
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Rys. 3. Przesunięcie podpoziomów stanu podstawowego w niezerowym polu 

magnetycznym oraz przejścia generowane przez składowe ± polaryzacji 

liniowej . 

 

 Dalsze rozważania wygodnie jest prowadzid przy założeniu stałego niezerowego pola 

magnetycznego i zmieniającej się częstości światła . Zespolony współczynnik załamania 

zależny od  możemy zapisad w postaci 

gdzie częśd rzeczywista odpowiada za dyspersję i tym samym szybkośd rozchodzenia się 

światła w danym ośrodku, a częśd urojona za absorpcję. Rozpatrując osobno składowe 

kołowe ± w obecności pola magnetycznego dla ustalonej długości fali, widad, że każda  

z nich propaguje się w ośrodku o innym zespolonym współczynniku załamania, odpowiednio 

. Prowadzi to do dwóch efektów: różnych wielkości absorpcji oraz różnych szybkości 

propagacji dla + i -. Pierwsze z wyżej wymienionych zjawisk (dichroizm) nie jest szerzej 

omawiane w tej pracy. Powoduje ono zmianę eliptyczności wiązki wychodzącej  

z badanego ośrodka. Natomiast fakt napotykania przez różne składowe różnych 

współczynników załamania, czyli zjawisko dwójłomności, prowadzi do powstania innych 

opóźnieo fazowych + i - przy przejściu przez ośrodek (Rys. 4). W efekcie dochodzi do 

skręcenia polaryzacji wiązki wyjściowej o kąt proporcjonalny do różnicy współczynników 

załamania (Rys. 5) 

, 

gdzie  to współczynniki załamania dla polaryzacji odpowiednio ±,  – długośd drogi 

przebytej przez światło w ośrodku, . – długośd fali.  
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Rys. 4. Zależnośd części rzeczywistej zespolonego współczynnika załamania od częstości. 
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Rys. 5. Zależnośd kąta rotacji, proporcjonalnego do różnicy współczynników załamania, 

od częstości promieniowania świetlnego przy ustalonym niezerowym polu 

magnetycznym. Wykres odpowiada słabemu polu, tzn. takiemu, dla którego 

rozszczepienie zeemanowskie jest mniejsze niż szerokośd linii. 

Analizując zachowanie kąta rotacji  dla różnych wartości pola magnetycznego 

można przewidzied kształt sygnału rotacji obserwowanego przy częstości lasera w rezonansie 

z przejściem atomowym i skanowanym polu magnetycznym przedstawiony na Rys 2. Dla 

gazów atomowych lub molekularnych głównym mechanizmem decydującym o szerokościach 

obserwowanych profili jest poszerzenie dopplerowskie związane z termicznym ruchem 

atomów. W temperaturze pokojowej prowadzi ono do szerokości rzędu kilkuset MHz. 
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II.2.2. Nieliniowy efekt Faradaya 

 Wraz z pojawieniem się laserów jako silnych źródeł przestrajalnego światła spójnego, 

możliwe stało się badanie nowych efektów optycznych. W szczególności zaobserwowano 

optyczne zjawiska nieliniowe, których ideę można najprościej określid jako zmianę 

charakteru oddziaływania atomów ze światłem pod wpływem pól elektrycznych 

generowanych przez to światło. W przypadku efektu Faradaya, badania przeprowadzone 

 w połowie lat 70. XX w. [14, 15, 16] w sodzie wykazały, że użycie laserów powodowało 

powstanie na tle liniowej rotacji (opisanej w poprzednim rozdziale) nowych sygnałów, 

znacznie węższych i niewrażliwych na efekty dopplerowskie. Ich właściwości silnie zależały 

od natężenia światła co sugerowało, że ich przyczyn należy szukad w efektach nieliniowych. 

Jak wykazały dalsze badania, za powstawanie tej nieliniowej magnetorotacji (NMOR – 

Nonlinear Magneto-Optical Rotation) [17, 18] odpowiedzialne są dwa zjawiska. Pierwszym z 

nich jest selekcja prędkości atomowych przez laser monochromatyczny. Ze względu na to, że 

szerokośd spektralna lasera jest o rzędy wielkości mniejsza niż szerokośd dopplerowska linii 

atomowej, w oddziaływaniu z wiązką bierze udział tylko niewielka grupa atomów. Na 

przykład, dla lasera ściśle dostrojonego do częstości przejścia atomowego są to tylko te 

atomy, których składowa prędkości w kierunku równoległym do osi wiązki jest równa zero. 

W wyniku takiego selektywnego oddziaływania „wypalana” jest w rozkładzie prędkości stanu 

podstawowego tzw. dziura Bennetta. W przypadku braku pola magnetycznego, każda  

z polaryzacji kołowych oddziałuje z tą samą grupą prędkości. Jednak po wprowadzeniu pola, 

w następstwie zeemanowskiego przesunięcia poziomów, warunki rezonansu dla każdej  

z polaryzacji zmieniają się. W konsekwencji tego zjawiska powstająca różnica 

współczynników załamania, chod w swoim charakterze identyczna z opisaną w poprzednim 

podrozdziale, prowadzi do powstania struktur dyspersyjnych wolnych od poszerzenia 

dopplerowskiego o szerokościach rzędu odwrotności czasu życia poziomu wzbudzonego 

(Rys. 6). Dokładniejszy opis mechanizmu powstawania dziur Bennetta oraz ich wpływu na  

sygnały rozpraszania do przodu można znaleźd w pracy *19]. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Mechanizm powstawania sygnału nieliniowej magnetorotacji w wyniku wypalania dziury 

Bennetta w rozkładzie prędkości poziomu podstawowego *19]. 
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Drugim, a w przypadku układu typu  dominującym, mechanizmem powstawania 

nieliniowej magnetorotacji jest kreowanie koherencji zeemanowskich w stanie 

podstawowym [14, 16]. Najprostszym opisem takiego oddziaływania jest podzielenie całego 

procesu na trzy etapy: pompowanie optyczne, ewolucja w zewnętrznym polu magnetycznym 

i ostatecznie skręcenie polaryzacji wiązki wyjściowej. Najpierw na badany ośrodek pada silna 

wiązka światła laserowego, wytwarzając w nim makroskopową dwójłomnośd. Efektem 

oddziaływania wytworzonego w procesie pompowania optycznego uporządkowania 

(alignment) atomowego z zewnętrznym polem magnetycznym jest skręcenie osi optycznej 

rotatora. W konsekwencji, liniowo spolaryzowana wiązka światła laserowego rozchodzi się  

w ośrodku o osi optycznej nierównoległej do osi swojej polaryzacji i jej polaryzacja ulega 

skręceniu. Szeroki przegląd zagadnienia nieliniowej magnetorotacji zawarty jest w pracach 

[17, 18]. 

 Aby móc przewidzied, z jakimi szerokościami sygnałów rotacyjnych mamy do 

czynienia w tym przypadku, konieczne jest rozważenie mechanizmów relaksacji koherencji 

zeemanowskich stanu podstawowego. Obok emisji spontanicznej z poziomu wzbudzonego 

destruktywny wpływ na koherencje mają wszelkiego rodzaju zderzenia atomów, czy to 

między sobą, czy ze ściankami komórki. Biorąc pod uwagę niskie gęstości ośrodka gazowego 

badanego w ramach poniższej pracy, średnia droga swobodna atomów jest o rzędy wielkości 

większa niż obszar oddziaływania, określony szerokością wiązki laserowej. Atom, który 

zostanie spolaryzowany, ma więc nikłą szansę na powrót do obszaru oddziaływania  

z zachowaną polaryzacją i ostatecznie wielkością determinującą szerokości obserwowanych 

sygnałów magnetorotacji będzie czas oddziaływania atomów ze światłem, czyli czas przelotu 

atomu przez wiązkę laserową. Ponadto, ponieważ w użytym w tej pracy układzie 

eksperymentalnym nie zostały wykorzystane żadne metody ekranowania zewnętrznych 

niechcianych pól magnetycznych, można się spodziewad, że zaobserwowane rezonanse będą 

wrażliwe na szybkozmienne pola magnetyczne generowane przez aparaturę. Pola te niszcząc 

koherencje zeemanowskie będą dodatkowo poszerzad obserwowane sygnały. 

 Ostatnim parametrem, który należy brad pod uwagę, jest zależnośd wielkości 

nieliniowej magnetorotacji od gęstości badanego ośrodka. W próbkach gazowych ma to 

szczególne następstwa. Jako że prężnośd par 85Rb wykazuje silną zależnośd od temperatury, 

podgrzewanie próbki zwiększa liczbę atomów oddziałujących z wiązką, a tym samym wartośd 

magnetorotacji. W tej pracy pomiary przeprowadzane były w temperaturze pokojowej. 

Mimo braku podgrzewania komórki badana nieliniowa rotacja Faradaya była wyraźna już  

w polach rzędu mG *10-7T]. 
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II.2.3. Konfokalny rezonator Fabry-Pérot 

 Działanie konfokalnego rezonatora Fabry-Pérot oparte jest na wielowiązkowej 

interferencji światła odbitego od dwóch ustawionych naprzeciw siebie luster wklęsłych. 

Odległośd między lustrami jest w tym przypadku równa promieniowi krzywizny, w związku  

z czym ogniska obu luster pokrywają się, stąd nazwa. Główna różnica między konstrukcją 

tego typu a klasycznym płasko–równoległym rezonatorem Fabry-Pérot polega na możliwości 

powstawania wewnątrz interferometru, prócz normalnych modów podłużnych, 

dodatkowych modów poprzecznych. Odległośd między sąsiednimi modami podłużnymi, czyli 

przedział dyspersji, tak jak w zwykłym rezonatorze Fabry-Pérot, zależy głównie od jego 

długości i wynosi: 

 

 W celu omówienia modów poprzecznych wprowadzimy odpowiednie oznaczenia. 

Ogólnie mody rezonatora oznacza się symbolem TEMqnm (Transverse ElectroMagnetic), gdzie 

wskaźnik q oznacza numer modu i jest zwykle pomijany, natomiast n, m N można 

traktowad jak numerację kolejnych modów powstających odpowiednio wzdłuż osi  i , 

poprzecznych do osi  rezonatora. W pewnym sensie, n i m określają odchylenie danego 

modu poprzecznego od osi rezonatora. Dla modów podłużnych w tej notacji mamy n, m = 0. 

Mody poprzeczne są zdegenerowane dla tych samych wartości n + m, czyli mod TEM10 

będzie miał taką samą częstośd jak mod TEM01. W ścisłym dostrojeniu do konfokalności, 

obliczając różnicę częstości dwóch kolejnych modów poprzecznych otrzymujemy: 

 

Oznacza to, że w tak dostrojonym rezonatorze będziemy obserwowad mody odległe od 

siebie o połowę odległości, jaką zaobserwowalibyśmy w rezonatorze płasko równoległym. 

Dokładniejszą analizę rezonatora konfokalnego przeprowadzono między innymi w pracy 

[22]. 

 Istotnymi dla przedstawionego eksperymentu charakterystykami rezonatora są 

przedział dyspersji oraz parametr finesse ( ) nazywany dalej finezją. Ten drugi parametr 

określa stosunek przedziału dyspersji  (FSR – Free Spectral Range) do spektralnej 

szerokości modu  obserwowanych modów transmisyjnych 

 

Dla rezonatora  z lustrami o natężeniowym współczynniku odbicia  
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Współczynnik ten jest bezwymiarowy i można go traktowad jako średnią liczbę 

wiązek interferujących w rezonatorze. Zależy on głównie od współczynnika odbicia luster,  

z których zbudowany jest rezonator. Warto zaznaczyd, że im rezonator ma większą finezję, 

tym jest bardziej wrażliwy na zakłócenia i trudniej zapewnid jego dobrą stabilnośd. 

 

 II.2.4. Wpływ rezonatora Fabry-Pérot na sygnały magnetorotacji 

 W podrozdziale tym przedstawione zostanie rozumowanie zawarte w pracy 

Rosenberga, Rubinsteina i Herriota [1]. Zakładając układ zaprezentowany na Rys. 7, należy 

przyjąd przybliżenie fali płaskiej czyli, że wszystkie fronty falowe rozciągają się  

w nieskooczonośd w kierunkach  i . Tym samym, istotnym dla naszych rozważao 

wymiarem będzie tylko . Pole magnetyczne  powodujące magnetorotację jest 

jednorodne i skierowane wzdłuż osi  ze zwrotem w kierunku wzrastających wartości . 

Lustra stanowiące rezonator położone są w i , a ośrodek magnetooptyczny 

zajmuje całą przestrzeo wnęki. Literami r i r’ oznaczamy amplitudowe współczynniki odbicia, 

a t i t’ to amplitudowe współczynniki transmisji. Spełniają one zależnośd 

. 

Oznaczenia pól elektrycznych propagujących się w stronę wzrastających  oznaczamy dużymi 

indeksami literowymi a w stronę przeciwną małymi. 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Schemat ideowy rezonatora na potrzeby analizy teoretycznej (opis w tekście). 

Celem analizy jest znalezienie wartości  pola zaraz za wyjściowym lustrem 

rezonatora przy danej wartości pola  na wejściu do rezonatora. Z Rys. 7 dostajemy 

następujące relacje 
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Rozważania prowadzimy zgodnie z wcześniejszymi założeniami o podziale fali  

o polaryzacji  na dwie składowe kołowe o przeciwnych skrętnościach  Pamiętamy też, że 

przy wielokrotnych przejściach rotacja jest addytywna. Przyjmujemy więc pole wejściowe 

jako złożenie dwóch pól kołowo spolaryzowanych i rozpatrujemy każde z nich osobno, po 

czym sumujemy wyniki, aby otrzymad całkowite pole wyjściowe. Dla uproszczenia założymy 

też, że różnica strat ponoszonych przez każdą ze składowych polaryzacyjnych w wyniku 

absorpcji jest zaniedbywalna. Założenie to okaże się nieprawdziwe, gdy ośrodek będzie miał 

rezonansowe linie absorpcyjne, tak jak badane w eksperymencie atomy rubidu. 

Najistotniejsze, z punktu widzenia badania rotacji w ośrodku stratnym, równania 

można zapisad w postaci (w jednostkach CGS) 

,  

,  

 

gdzie  to indukcja elektryczna,  – natężenie pola elektrycznego,  – indukcja 

magnetyczna,  – natężenie pola magnetycznego,  – gęstośd prądu,  – przenikalnośd 

elektryczna,  – przenikalnośd magnetyczna a  – przewodnictwo elektryczne. Wszystkie 

stałe są zdefiniowane przy zerowym polu Faradaya . Stała  związana jest z zespolonym 

współczynnikiem załamania, ale przy założeniu bardzo małych strat można ją zapisad  

w postaci zależnej tylko od rzeczywistej części współczynników załamania dla każdej  

z polaryzacji kołowych 

,  

gdzie  to wartośd współczynnika załamania dla rotatora przy zerowym polu. 

Podstawiając równania (2)-(4) do równao Maxwella otrzymamy 

,  

, 

przy czym 

,  

gdzie  i  to wersory w kartezjaoskim układzie współrzędnych. Współczynniki przejścia 

 opisują zmiany amplitudy i fazy polaryzacji kołowych  przy pojedynczym przejściu 

przez rezonator 

,  
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Stała tłumienia  wyraża się wzorem 

,  

gdzie  to prędkośd światła. Kąt  jest zmianą fazy przy pojedynczym przejściu między 

lustrami, natomiast kąt  – rotacją Faradaya przy pojedynczym przejściu 

,  

,  

gdzie  to częstośd kołowa fali wejściowej.  

 Możemy teraz określid pola wyjściowe  w zależności od pól wejściowych  

rozwiązując równania (6) dla warunków brzegowych (1). Składowe kartezjaoskie całkowitego 

pola na wyjściu z rezonatora wynoszą 

, 

, 

 

gdzie  i  to odpowiednio współczynniki odbicia i transmisji luster,  

a  jest zmianą fazy przy odbiciu od lustra. Istotną dla naszych rozważao wielkością jest 

stosunek 

. 

 Stosunek ten jest równy tangensowi kąta rotacji Faradaya. Wielkośd ta jest 

rzeczywista pod warunkiem, że rezonator jest dostrojony do maksimum transmisji, tzn. 

,  

gdzie  jest liczbą naturalną. Zarówno zmiana fazy przy pojedynczym przejściu , jak 

i zmiana fazy przy odbiciu od powierzchni lustra  nie zależą od pola Faradaya , 

dostrojenie jest niezależne od wartości pola magnetycznego. Ostatecznie kąt rotacji  

w rezonansie (14) wynosi 

 ,  
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gdzie  to kąt rotacji Faradaya w danym ośrodku bez rezonatora,  to skręcenie Faradaya 

 w ośrodku umieszczonym w rezonatorze, a współczynnik proporcjonalności 

 

 Przy założeniu, że straty w ośrodku są zaniedbywalne ( ), oraz że współczynnik 

odbicia luster jest bliski jedności, powyższy wzór można sprowadzid do 

 

 pełni rolę współczynnika wzmocnienia rotacji przez rezonator. Rys. 8 przedstawia 

relację pomiędzy kątem rotacji z rezonatorem  a kątem skręcenia bez rezonatora , 

opisanych wzorem (15) z m danym przez (17). 

 M=1

 M=10

 M=50

 M=100

 M=500

/2

/2

/4

0
/4

 

Rys. 8. Zależnośd wzmocnionego w rezonatorze kąta rotacji  od kąta , rotacji przy pojedynczym 

przejściu światła przez próbkę. Zależności dla różnych współczynników wzmocnienia  

przedstawiono różnymi kolorami linii. Linia przerywana to przypadek bez rezonatora. 

 Jak widad z Rys. 8, rezonator (  , ) zwiększa magnetorotację dla małych 

kątów. Wzmocnienie to jest tym większe im większy jest współczynnik  luster, a więc  

i finezja rezonatora. Wraz ze wzrastającym wyjściowym skręceniem płaszczyzny polaryzacji 

przy pojedynczym przejściu wzmocnienie rotacji wynikające z obecności rezonatora rośnie 

coraz wolniej. Przy większych współczynnikach  wzmocnienie przechodzi w specyficzną 

bistabilną zależnośd. Małe zmiany  powodują niemal skokowe przejście do rotacji .  

 Inne podejście do problemu, przez sumowanie pól od wielu wiązek z przesuniętymi 

fazami, przedstawia praca [20]. 
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III. Częśd doświadczalna 

III. 1. Opis układu pomiarowego 

Schemat układu do badania efektu Faradaya w rezonatorze przedstawiony jest na 

Rys. 9. Kolejne podrozdziały tej części pracy poświęcone są omówieniu poszczególnych jego 

elementów.   

 

Rys. 9. Schemat układu doświadczalnego. R1, R2 oznaczają lustra rezonatora konfokalnego, K to 

komórka z parami rubidu, /2 – płytka półfalowa, P – polaryzator, C – chopper, S – płytka 

szklana 

 Jako źródło światła monochromatycznego użyty został laser diodowy z zewnętrznym 

rezonatorem z odbiciową siatką dyfrakcyjną, zbudowany w Zakładzie Fotoniki IFUJ. Poprzez 

zmianę temperatury i prądu pracy diody laserowej możliwe było zgrubne przestrajanie 

częstości emitowanego promieniowania. Zewnętrzny rezonator zapewniał zawężenie 

szerokości spektralnej lasera oraz precyzyjne dostrajanie jego częstości do przejśd 

atomowych. 

Następnym elementem układu był izolator optyczny (Rys. 10). W urządzeniu tym 

między dwoma polaryzatorami, których osie optyczne ustawione są do siebie pod kątem 45o 

umieszczony jest rotator Faradaya. Dwa magnesy stałe zapewniają rotację polaryzacji przy 

pojedynczym przejściu przez izolator o kąt 45o. Dzięki addytywnemu charakterowi efektu 

Faradaya wszelkie promieniowanie odbite i przechodzące z powrotem przez izolator 

doznawało całkowitego skręcenia polaryzacji o kąt 90o i było zatrzymywane przez jeden ze 

skrzyżowanych polaryzatorów. Nie mogło więc powrócid do lasera i zaburzyd jego pracy. 
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Rys. 10. Konstrukcja izolatora optycznego. P1 i P2 to polaryzatory których osie ustawione są 

względem siebie pod kątem 45o. Odpowiedni dobór pola magnetycznego i ośrodka 

sprawia, że polaryzacja światła przechodzącego przez rotator ulega skręceniu właśnie 

o kąt 45o. Wiązki powrotne są skręcane o kolejne 45o i zatrzymywane na P1  

 

Na płytce szklanej *S+, 4% natężenia wiązki kierowane było do bezdopplerowskiego 

spektrometru (układu spektroskopii nasyceniowej w parach rubidu), który służył nam za 

wzorzec częstotliwości do wyznaczania przedziału dyspersji rezonatora oraz pozwalał na 

dostrojenie lasera do odpowiedniego przejścia atomowego. 

Polaryzator *P+ oraz płytka półfalowa [ /2+ służyły do regulacji natężenia światła 

wpuszczanego do rezonatora [R1, R2], co było potrzebne do pomiarów zależności sygnałów 

magnetorotacyjnych od natężenia oddziałującego z atomami. 

Trzy pary cewek zapewniały podłużne pole magnetyczne, w funkcji którego badano 

magnetorotację oraz kompensację poprzecznych składowych zewnętrznego stałego pola 

ziemskiego. 

Do analizy kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji służył polarymetr opisany  

w podrozdziale III.1.4. 

  



Nieliniowy efekt Faradaya w rezonatorze 

 17 
 

III.1.1. Badana próbka 

Rotatorem Faradaya badanym w niniejszej pracy były pary rubidu o naturalnym 

składzie izotopowym *23,83% 87Rb, 72,17% 85Rb+ zamknięte w szklanej cylindrycznej 

komórce o średnicy 2,5 cm i długości 5 cm. Próbka nie zawierała gazu buforowego ani nie 

była pokryta parafiną, które to zabiegi są wykorzystywane do zwiększania czasu życia 

koherencji zeemanowskich stanu podstawowego. W wyniku naprężeo powstałych w szkle 

w procesie produkcji okienka komórki wykazywały nieregularną dwójłomnośd. Gęstośd 

atomów wynosiła 1010 – 1011 cm-3 a prężnośd par była rzędu 10-6 Torr. Widmo spektroskopii 

nasyceniowej próbki zawierające oba izotopy rubidu dla długości fali 780 nm przedstawia 

Rys. 11, a strukturę poziomów atomowych badanego w tej pracy 85Rb Rys. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Widmo spektroskopii saturacyjnej dla linii 780 nm 85Rb i 87Rb. 

 

Rys. 12. Schemat poziomów 85Rb badanego w poniższej pracy. 
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III.1.2. Rezonator konfokalny 

 Wykorzystany w tej pracy rezonator stanowiły dwa lustra o promieniach krzywizny 

12 cm i wartości współczynników odbicia wynoszących 84%, co daje maksymalną osiągalną 

finezję równą blisko 18. Interferometr konfokalny z lustrami oddalonymi o 12 cm powinien 

mied przedział dyspersji równy 624 MHz. Lustra zostały umieszczone w standardowych 

uchwytach optycznych, w których, dla zapewnienia jak najmniejszych zaburzeo 

jednorodności pól magnetycznych w obszarze eksperymentu, większośd elementów została 

wymieniona na niemagnetyczne. Wykorzystane w tym celu materiały to aluminium oraz stal 

nierdzewna. Jedno z luster zostało umieszczone na stoliku umożliwiającym regulowane jego 

położenia wzdłuż osi optycznej rezonatora w zakresie ok. 2 cm, oraz w bardzo ograniczonym 

stopniu w poziomie. Uchwyty pozwalały także na obrót luster wokół osi  i . 

 

 III. 1.3. Cewki wykorzystane w eksperymencie 

 Do generacji podłużnego pola magnetycznego wykorzystano układ dwóch cewek  

o średnicy 20,4 cm w układzie Helmholtza. Zasilane prądem stałym lub wolnozmiennym 

zapewniały pola magnetyczne proporcjonalne do płynącego przez nie prądu w stosunku 

16,9 G/A. Ponieważ układ nie był ekranowany od zewnętrznych pól magnetycznych, dla 

uzyskania jak najlepszej precyzji pomiarów potrzebne było skompensowanie stałych 

składowych ziemskiego pola magnetycznego w kierunkach prostopadłych do osi 

eksperymentu. Obecnośd tych składowych wpływała destruktywnie na obserwowane 

rezonanse, powodując ich poszerzenie. Dzięki zastosowaniu cewek kompensujących udało 

się w znacznym stopniu zminimalizowad ten efekt. Cewki główne zasilane były generatorem 

funkcyjnym firmy Agilent model 33120A. 

 Składowa podłużna ziemskiego pola magnetycznego nie była kompensowana  

i powodowała przesunięcie krzywych magnetorotacji. W związku z tym, że przesunięcie to 

jest stałe, nie miało ono wpływu na badane właściwości rezonansów. 

 

 III.1.4. Układ detekcji 

Za układ detekcji posłużył polarymetr, którego schemat przedstawia Rys. 13. Wiązka 

światła liniowo spolaryzowanego padała na kostkę polaryzacyjną, która dzieliła ją na dwie 

składowe o ortogonalnych polaryzacjach. Jedną z nich przepuszczała, natomiast drugą 

odbijała pod kątem 90o. Następnie obie wiązki przechodziły przez soczewki skupiające, które 

ogniskowały je na fotodiodach rejestrujących natężenie światła. Aby układ dostarczał nam 

informacji odnośnie kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, należało w pierwszej kolejności 

zbalansowad polarymetr. Polegało to na wyrównaniu sygnałów odbieranych przez fotodiody 

przy nieobecności pola magnetycznego i odstrojeniu daleko od rezonansu. Pomocny był tu 
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układ wzmacniacza różnicowego podający bezpośrednio wartośd różnicy natężeo na 

oscyloskop. Aby w łatwy sposób balansowad polarymetr, przed kostką umieszczono płytkę 

/2. Obracając ją można było kontrolowad polaryzację wiązki wejściowej. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Schemat budowy polarymetru. KP – kostka polaryzująca, F1, F2 – fotodiody,  

S1, S2 – soczewki skupiające,   - płytka półfalowa. 

Sygnał każdej z fotodiod tworzących polarymetr mógł byd również obserwowany 

osobno, co pozwalało na obliczenie wielkości kąta skręcenia polaryzacji według wzoru: 

 

gdzie U1, 2 to napięcia odczytywane odpowiednio z fotodiody F1 i F2 

 

III.1.5. Detekcja fazoczuła 

W przypadkach, gdy na rejestrowane w eksperymencie sygnały nakładają się silne 

wolnozmienne szumy, wykrycie słabego sygnału może okazad się niemożliwe. Techniką 

pozwalającą na ograniczenia wpływu takich zakłóceo, jest detekcja fazoczuła. Schemat 

wzmacniacza fazoczułego (Lock-in Amplifier) przedstawiony został na Rys. 14. 

 

Rys. 14. Schemat ideowy układu wzmacniacza fazoczułego. 
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Idea detekcji fazoczułej jest następująca. Do badanego sygnału dodajemy  

z generatora modulację o znanej częstotliwości. Następnie modulację o tej samej częstości 

podajemy na wejście referencyjne wzmacniacza fazoczułego. Zmodulowany sygnał po 

przejściu przez próbkę jest rejestrowany przez detektor, a następnie kierowany na wejście 

analizujące wzmacniacza. Sygnały referencyjny  i badany można zapisad w postaci 

, 

, 

gdzie  to częstośd modulacji,  i  to amplitudy odpowiednio sygnału referencyjnego  

i badanego, a  i  to ich fazy. Fazą sygnału referencyjnego możemy dowolnie sterowad 

dzięki wbudowanemu we wzmacniacz układowi opóźniającemu. Jest to konieczne, ponieważ 

faza sygnału badanego zwykle ulega zmianie w eksperymencie. 

 Oba sygnały przesyłane są następnie do miksera, który dokonuje ich mnożenia i na 

wyjściu otrzymujemy: 

 

 

Ze względu na jednakową modulację obu sygnałów, pierwszy człon powyższego 

wzoru jest stały w czasie, natomiast drugi oscyluje z częstością 2 . Sygnał ten przechodzi 

przez filtr dolnoprzepustowy, który usuwa z niego składowe zmienne. To, co zostaje, można 

zapisad w postaci: 

. 

 Poprzez odpowiednie zmiany fazy referencyjnej do sytuacji, gdy , 

maksymalizujemy sygnał, który następnie zostaje dodatkowo wzmocniona przez wzmacniacz 

prądu stałego. W ten sposób, przez odpowiednie dobranie parametrów filtrowania, jesteśmy 

w stanie wyłowid nawet słabe sygnały z dużego tła szumu. 

 W naszym przypadku wiązka lasera przed oddziaływaniem z próbką była modulowana 

amplitudowo tarczą wirującą (chopper) marki Stanford Research Systems model SR540,  

a wykorzystany wzmacniacz fazoczuły to Lock-in amplifier tej samej firmy model SR830 DSP. 
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III. 2. Analiza wyników 

III.2.1. Nieliniowa magnetorotacja bez rezonatora 

W celu określenia w jaki sposób rezonator wpłynie na sygnały magnetorotacji, 

niezbędne było wykonanie pomiarów porównawczych bez rezonatora. Do analizy wybrane 

zostało przejście f = 3→ F = 2, 3, 4 linii 32S1/2 → 32P3/2 85Rb. Ponieważ izotop 85Rb ma większą 

naturalną abundancję [72,2 %], sygnał magnetorotacji był większy niż dla linii 87Rb i wybór 

ten wydawał się korzystniejszy dla eksperymentu. 

Analiza polegała na badaniu amplitud i szerokości sygnałów magnetorotacji  przy 

dostrojeniu lasera do wymienionego wcześniej przejścia atomowego. Następnie przez 

systematyczne pomiary sygnałów rotacyjnych dla różnych mocy lasera zbadano ich 

poszerzenie mocą, które jest naturalnym następstwem nieliniowego charakteru badanych 

sygnałów. 

Przykładowy rezonans przedstawiony poniżej (Rys. 15), zarejestrowany dla mocy 

lasera 75 W, dobrze reprezentuje zmierzone sygnały. Wyraźnie widoczny jest 

charakterystyczny „schodek”, czyli różnica poziomów do których dąży sygnał przy 

wartościach pola magnetycznego  G. Wynika ona z obecności innych zjawisk, prócz 

mierzonej nieliniowej magnetorotacji od koherencji podpoziomów zeemanowskich stanu 

podstawowego. Dwie możliwe przyczyny pojawienia się takiego „tła” to liniowy efekt 

Faradaya lub nieliniowa magnetorotacja pochodząca od koherencji poziomu wzbudzonego. 

Drugi z wymienionych efektów wydaje się bardziej prawdopodobny, jednak ograniczenia 

aparaturowe uniemożliwiły potwierdzenie tej hipotezy przez odpowiednie rozszerzenie 

zakresu zmiany pola magnetycznego. Trzeba jednak zaznaczyd, że w badanym zakresie 

deformacja ta nie wykazuje zależności od mocy lasera. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 15. Przykładowy sygnał nieliniowej magnetorotacji rejestrowany w eksperymencie bez 

rezonatora. Moc lasera wynosiła w tym przypadku to 75 W. Widoczne jest 

charakterystyczne „schodkowe” tło.  
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Analiza szerokości rezonansu (odległości między dwoma ekstremami sygnału)  

w badanym zakresie wykazuje spodziewane poszerzenie mocą (Rys. 16). Szerokości mieszczą 

się w przedziale 0,4 – 0,95 G i są stosunkowo duże jak na NMOR w komórce z parami 85Rb. 

Takie szerokości są wynikiem braku ekranowania niekontrolowanych zewnętrznych pól 

magnetycznych. O ile pola stacjonarne można z niezłą skutecznością skompensowad (poniżej 

0,1 G) przez użyte w doświadczeniu dodatkowe cewki, o tyle pola oscylujące z częstościami 

50 Hz pochodzące od całej aparatury dalej wpływają na atomy. Podobnie jak składowe 

poprzeczne pola stałego (ziemskiego) składowe poprzeczne tych pól mieszają stany  

o różnych wartościach m i niszczą koherencje zeemanowskie, co przejawia się poszerzeniem 

rezonansów od nieliniowego efektu Faradaya. Amplitudy magnetorotacji są natomiast rzędu 

dziesiątek miliradianów i ulegają wysyceniu dla mocy powyżej 100 W (Rys. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 16. Szerokośd mierzonych sygnałów (konfiguracja bez rezonatora), w zależności od mocy lasera. 

Widoczne jest nieliniowa zależnośd poszerzenia od mocy. 
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Rys. 17. Zmierzone amplitudy magnetorotacji (bez rezonatora) w zależności od mocy lasera. 

Widoczne jest nasycenie sygnału dla mocy > 100 W. 

 

III.2.2. Wpływ wiązki przeciwbieżnej na rejestrowane sygnały 

Wstawienie lustra R2 tuż za komórką *K+ umożliwiło odbicie znacznej części wiązki 

wstecz względem wiązki próbkującej i obserwację w funkcji częstości lasera struktur  

o szerokościach subdopplerowskich (Rys. 18). Wynikają one z efektów selekcji prędkości, 

podobnie jak w spektroskopii nasyceniowej. Różnica wartości sygnałów na fotodiodach 

polarymetru wynika z obecności nieskompensowanego ziemskiego pola magnetycznego  

o kierunku równoległym do wiązki laserowej czyli, de facto, z nieliniowej rotacji Faradaya. 

Widoczne są wyraźne piki saturacyjne odpowiadające składowym struktury nadsubtelnej 

badanych linii które nie występują w konfiguracji bez wiązki przeciwbieżnej. Obserwowane 

widmo nie jest w pełni równoważne spektroskopii nasyceniowej ze względu na konfigurację, 

w której pracujemy. Po pierwsze, mierzonym sygnałem nie jest zmiana absorpcji wiązki 

próbkującej ale rotacja jej płaszczyzny polaryzacji. Po drugie, wiązka próbkująca nie jest 

słaba. Stosunek jej natężenia do natężenia wiązki pompującej jest jak 5:4. Mimo to taka 

konfiguracja pozwala na obserwację struktur bezdopplerowskich w eksperymencie  

z rezonatorem.   
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Rys. 18. Sygnały diod polarymetru w funkcji długości fali lasera przy oddziaływaniu atomów  

z wiązką przeciwbieżną, przy niezerowym podłużnym polu magnetycznym. Na 

sygnałach z fotodiod widoczne są piki od struktury nadsubtelnej. Zaprezentowany jest 

też sygnał różnicowy i fragment widma absorpcyjnego (przejścia f = 3 → F dla 85Rb i 

f = 2 → F 87Rb). 

 

III.2.3. Charakterystyka rezonatora użytego w eksperymencie 

 W idealnym przypadku, zgodnie z obliczeniami teoretycznymi, rezonator użyty  

w eksperymencie (z lustrami o współczynniku odbicia R = 84 %) mógł mied maksymalną 

finezję bliską 18 i przedział dyspersji 624 MHz. Zbyt prosta konstrukcja uniemożliwiała jednak 

precyzyjne dojustowanie przyrządu. Na podstawie analizy odległości między modami 

rezonatora i ich szerokości połówkowych (Rys. 19) określono, że osiągnięta w eksperymencie 

finezja bez komórki w rezonatorze wynosiła około 10 przy przedziale dyspersji 650 ± 20 MHz. 

Wartości te okazały się całkiem wystarczające na potrzeby eksperymentu. 

 Umieszczenie komórki w rezonatorze spowodowało zmianę warunku rezonansu  

i konfokalności, co pociągało za sobą koniecznośd ponownego justowania przyrządu. 

Obliczona z analizy struktury modów transmisyjnych rezonatora dla tego przypadku finezja 

wynosiła około 4,5 a FSR = 685 ± 50 MHz (Rys. 21). Główny wkład w tak znaczny spadek 

finezji mają wielokrotne odbicia i rozproszenia na okienkach komórki, które jednocześnie 

znacznie utrudniają precyzyjne wyjustowanie. Wszystko to składa się na blisko 

dziesięciokrotny spadek natężenia w maksimum modu transmisji w porównaniu do 

rezonatora pustego (Rys. 19). Natężenie transmisji spada dalej wraz z dostrojeniem lasera do 
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rezonansu z częstości przejścia atomowego, stanowiąc nawet jedną dwudziestą natężenia 

pierwotnego. Ilustruje to sygnalizowane wcześniej odstępstwo od założenia bezstratności 

rezonatora. Widoczny był także dryf temperaturowy rezonatora, przejawiający się 

przesuwaniem jego modów względem widma spektroskopii oraz zmianami odległości między 

poszczególnymi parami modów. Dalsza analiza niestabilności rezonatora znajduje się  

w następnym podrozdziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 19. (a) Mody rezonatora pustego (bez komórki) wykorzystanego w eksperymencie. (b) Zbliżenie 

pojedynczego modu rejestrowanego przez poszczególne fotodiody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 20. (a) Struktura modów rezonatora z komórką dla lasera nierezonansowego (przestrajanego 

poza zakresem częstości absorbowanych w rubidzie). Widoczny spadek natężenia transmisji 

w porównaniu z przypadkiem rezonatora pustego (Rys. 19) oraz przesunięcie w fazie modów 

odbieranych przez poszczególne fotodiody spowodowane dwójłomnością okienek komórki. 

(b) Zbliżenie pojedynczego modu. 
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Rys. 21. (a) Mody rezonatora z komórką rejestrowane przez jedną z fotodiod dla lasera 

przestrajanego wokół linii absorpcyjnych rubidu. Widoczne są deformacje modów wynikające 

z absorpcji i dyspersji atomów oraz charakterystyczne struktury związane z efektami selekcji 

prędkości. (b) Sygnał zarejestrowany w momencie gdy dryf termiczny rezonatora przesunął 

częstośd modu transmisyjnego w pobliże linii nadsubtelnych przejścia f = 3 → F 85Rb. Symbole 

wskazują częstości składowych nadsubtelnych. 

 

 Kolejną konsekwencją wstawienia komórki było przesunięcie w fazie modów 

rejestrowanych przez poszczególne fotodiody (Rys. 20). Wykazywało ono zależnośd od kąta 

obrotu komórki względem osi wyznaczanej przez wiązkę lasera. Można stąd wnioskowad, że 

przesunięcie jest efektem dwójłomności okienek związanych z naprężeniami powstałymi 

przy ich produkcji. Nieregularna powierzchnia okienek uniemożliwiała jednak systematyczne 

zbadanie tego fenomenu. Pociągało to za sobą charakterystyczny kształt sygnału 

zbalansowanego polarymetru przy skanowaniu częstości (Rys. 22). Poprzez obracanie 

komórki efekt widziany na Rys. 22 można było zminimalizowad, jednak w pozostającym tle 

należy doszukiwad się przyczyny asymetrii sygnałów rotacyjnych przedstawionych w dalszej 

części pracy. Ponieważ w badanym zakresie zmienności pól magnetycznych asymetria 

związana z dwójłomnością okienek komórki była od nich niezależna, nie powinna ona  

w znaczący sposób wpływad na pomiary. Jednakże trzeba pamiętad że wpływ dwójłomności 

okienek jest równoważny z wahaniami stopnia zbalansowania polarymetru od 0o  

o maksymalnie ±2,5o.  
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Rys. 22. Wpływ przesunięcia fazowego modów rezonatora na sygnał polarymetru. Widoczne profile 

dyspersyjne to efekt odejmowania sygnałów przedstawionych na Rys. 20b. Centrum tych 

profili odpowiada połowie odległości między tym samym modem widzianym przez pierwszą  

i drugą fotodiodę.  

 

III.2.4. Pierwsze sygnały magnetorotacji z rezonatorem 

 Pierwsze zarejestrowane sygnały odznaczały się bardzo silnymi zakłóceniami 

(Rys. 23). Charakterystyczny „modowy” wygląd tych zakłóceo zdawał się sugerowad, że ich 

przyczyną jest przestrajanie rezonatora polem magnetycznym. Jednak dokładniejsza analiza 

wykazała wyraźną zależnośd gęstości występowania modów od szybkości akwizycji danych 

(ustawienia podstawy czasu na oscyloskopie). Jest to więc efekt aparaturowy związany  

z niestabilnością mechaniczną rezonatora. W przypadkach omówionych w poprzednim 

podrozdziale niestabilności te nie były tak wyraźne ze względu na dużą szybkośd i amplitudę 

skanu częstotliwości lasera. Rezonator był wrażliwy na drgania mechaniczne, jednak zmiany 

położenia modów transmisyjnych były na tyle powolne i miały tak mały zakres, że można 

było przypisad je dryfowi temperaturowemu rezonatora. Inaczej jest gdy do pomiarów 

rotacji w funkcji wolnozmiennego pola magnetycznego ustalono częstotliwośd lasera. 

Wówczas periodyczne oscylacje luster rezonatora powodowały periodyczną modulację 

transmisji o charakterze podobnym do skanowania długości rezonatora. 
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Rys. 23. (a) Sygnały rejestrowane przez fotodiody przy skanowaniu pola magnetycznego  

z niestabilnym rezonatorem i laserem dostrojonym w pobliże linii f = 3 → F 85Rb.  

(b) Odpowiadający im sygnał magnetorotacji. 

Pierwsza próba zniwelowania wpływu zakłóceo na sygnały rotacyjne polegała na 

prostym elektronicznym uśrednianiu sygnałów przez sumowanie ich w trakcie rejestracji na 

oscyloskopie (Rys. 24). Fakt, że przez uśrednianie czasowe struktura modowa z Rys. 23 

zaciera się dowodzi, że nie jest ona związana ze zmianami pola . Musi więc wynikad z drgao 

mechanicznych. Wyniki wykazywały zauważalne zwiększenie amplitudy rotacji a także, mniej 

pożądany, wzrost poszerzenia sygnałów (Rys. 25).  
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Rys. 24. Przykładowe krzywe magnetorotacji zaobserwowane z niestabilizowanym rezonatorem przy 

uśrednianiu po 20 przebiegach. Widoczne jest zwiększenie zarówno amplitud jak i szerokości 

rezonansów ze wzrostem mocy lasera. 

 Szerokośd rezonansów obserwowanych w rezonatorze była średnio dwukrotnie 

większa od przypadku bez rezonatora, natomiast wzmocnienie rotacji względem pomiarów 

bez rezonatora wykazywało prawie liniową zależnośd od mocy i było wyraźnie widoczne przy 

mocach > 200 W. Niestabilnośd rezonatora powodowała znaczną niedokładnośd 

dopasowania krzywych teoretycznych i w konsekwencji mało konkluzywne wyniki 

doświadczenia. Konieczne więc było dalsze polepszenie stabilności rezonatora  

i zniwelowanie wpływu drgao mechanicznych na pomiary. 
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Rys. 25. Porównanie szerokości (a) i amplitud (b) sygnałów magnetorotacji bez rezonatora  

z uśrednionymi sygnałami dla niestabilizowanego rezonatora przy uśrednianiu po 20 

przebiegach. 
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III.2.5. Pomiary z wykorzystaniem detekcji fazoczułej 

 W celu polepszenia stabilizacji rezonatora i jak najsilniejszego wytłumienia wpływu 

drgao mechanicznych na pomiary, lustra połączono sztywną obciążoną listewką. Rozwiązanie 

to, chod proste, okazało się w znacznym stopniu tłumid drgania luster, a tym samym 

redukowad periodyczne zakłócenie sygnałów odbieranych przez fotodiody. Cały rezonator  

i komórka zostały dodatkowo osłonięte kartkami papieru w celu zmniejszenia wpływu drgao 

powietrza na pomiary. Na koniec wykorzystana została detekcja fazoczuła z modulowaniem 

natężenia światła lasera do wyeliminowania z sygnałów zakłóceo pochodzących od drgao  

o niskiej częstości. Po tych zabiegach można było obserwowad rezonanse praktycznie wolne 

od szumów, które bardzo zaburzały wcześniejsze pomiary (Rys. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 26. Sygnały magnetorotacji z rezonatorem z zastosowaniem detekcji fazoczułej. 

 Analiza porównawcza szerokości rezonansów oraz zarejestrowanych amplitud 

magnetorotacji (Rys. 27, 28) wykazuje zwiększoną dokładnośd pomiarów poszerzenia mocą, 

nie rozwiązuje jednak problemu precyzyjnego wyznaczania amplitudy magnetorotacji. 

Potwierdza jednak jej wzmocnienie. Oczekiwane z rozważao teoretycznych zwiększenie kąta 

magnetorotacji widoczne jest dla mocy lasera powyżej 150 W. Poniżej tej wartości wyniki 

doświadczenia dotyczące amplitud są, podobnie jak te dla szerokości, niezrozumiałe. 

Sugeruje to obecnośd błędów systematycznych zaburzających analizę słabych sygnałów.  
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Rys. 27. Porównanie szerokości obserwowanych rezonansów dla wszystkich trzech badanych 

przypadków. Widoczne poszerzenie rezonansów z komórką w rezonatorze dla niskich mocy 

wynika najprawdopodobniej z błędów systematycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 28. Porównanie wartości amplitudy magnetorotacji dla wszystkich trzech badanych przypadków. 

Podobnie jak w przypadku pomiarów szerokości wyniki otrzymane z rezonatorem dla małych 

mocy są mało wiarygodne ze względu na błędy systematyczne.  
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Najpoważniejszym problemem, który zaważył na jakości przedstawionych tu wyników 

nadal pozostaje niestabilnośd rezonatora. Wrażliwośd na drgania mechaniczne w tej chwili 

zdaje się byd już w dobrym stopniu zniwelowana, jednak pozostaje problem dryfu 

temperaturowego. Dramatyczny wpływ na rejestrowane sygnały ma położenie modu 

transmisyjnego rezonatora względem linii atomowej. Nawet przy  ~ 4,5 szerokośd modu 

jest na tyle mała, że znacząco utrudnia uzyskanie w kolejnych pomiarach porównywalnych 

odstrojeo. Konieczna jest więc konstrukcja dużo stabilniejsza, bardziej zwarta, najlepiej 

zamknięta, z możliwością precyzyjnego przestrajania długości przy pomocy piezoelementu. 

Konieczna jest też stabilizacja temperaturowa zarówno rezonatora, dla wyeliminowania jego 

dryfu termicznego, jak i komórki rubidowej, ze względu na silną zależnośd prężności par tego 

pierwiastka od temperatury. Wskazane byłoby także wykorzystanie do ewentualnych 

dalszych badao dobrze stabilizowanego lasera.  

 

III.2.6. Badanie polarymetryczne sygnałów bezdopplerowskich w 

rezonatorze 

Aby zrozumied jak istotny jest problem dostrojenia częstości modu transmisyjnego 

rezonatora do linii struktury nadsubtelnej zbadane zostały sygnały polarymetru przy stałym 

niezerowym polu magnetycznym i przestrajanej długości fali lasera (Rys. 29). 

 

Rys. 29. Widma rotacji ze skanowaną częstością lasera w różnych położeniach modu transmisyjnego 

Fabry-Pérot w stosunku do linii struktury nadsubtelnej. Czerwona krzywa to widmo 

spektroskopii nasyceniowej. Linie przerywane oznaczają położenie linii nadsubtelnych   
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Rysunek 29 pozwala na zrozumienie dlaczego istotne jest uwolnienie się od wpływu 

dryfu termicznego rezonatora. Sygnały polarymetru oznaczone liniami czarną i zieloną 

przedstawiają dwa różne przypadki dostrojenia modu transmisyjnego rezonatora do 

struktury nadsubtelnej. Linia czerwona jest widmem spektroskopii saturacyjnej. Jak widad 

sygnały od dwóch przedstawionych modów są bardzo różne. Zależności szerokości i amplitud 

sygnałów magnetorotacji nie mogą byd więc konkluzywne, jeśli mod rezonatora i częstośd 

lasera nie są dobrze stabilizowane. Wskazuje to na koniecznośd skonstruowania precyzyjnie 

strojonego rezonatora. 

 

 III.2.7 Porównanie sygnałów magnetorotacji linii D1 i D2 85Rb 

Niezależnie od będących przedmiotem tej pracy badao dotyczącego rotacji Faradaya 

w rezonatorze na linii 780 nm 85Rb w pierwszych etapach eksperymentu dokonano 

pomiarów magnetorotacji na linii 795 nm 85Rb. W świetle wcześniejszych eksperymentów 

pouczające wydaje się przedstawienie zauważonych różnic między charakterem 

magnetorotacji dla tych dwóch linii. Porównując sygnały polarymetryczne (Rys. 30) przejścia 

f = 3 → F 85Rb dla długości fali 780 nm i 795 nm (nazywanych odpowiednio D2 i D1)  

i porównywalnych natężeo zauważono, że współczynniki nachylenia tła dla obu krzywych 

mają przeciwne znaki. Ponadto, na podstawie analizy profili magnetorotacji, która  

w przyjętej konfiguracji eksperymentalnej jest proporcjonalna do kąta skręcenia polaryzacji, 

można wyciągnąd wnioski dotyczące wyglądu sygnałów rozpraszania do przodu 

proporcjonalnych do kwadratu kąta skręcenia. Przez wykreślenie kwadratów skręceo 

przedstawionych na Rys. 30 można było wymodulowad sygnały jakie w danych warunkach  

byłyby mierzone w konfiguracji ze skrzyżowanymi polaryzatorami (Rys. 31) [11, 16]. Wynik 

ten jest zgodny z obserwacjami dla linii D1 i D2 w sodzie których dokonali Gawlik i inni [16] 

(Rys. 32). Dokładniejszą analizę magnetorotacji linii D1 i D2 podaje Budker  

i inni [21].   

 

Rys. 30. Porównanie sygnałów magnetorotacji dla linii D2 (a) i D1 (b) Przejścia f = 3 → F 85Rb. Różnice 

w poziomie szumu związane są z wysoką niestabilnością lasera pracującego na linii D1.  .
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Rys. 31. Porównanie spodziewanych na podstawie danych przedstawionych na Rys. 30 sygnałów 

rozpraszania do przodu dla linii D2 (a) i D1 (b) Przejścia f = 3 → F 85Rb. 

 

 

Rys. 32. Porównanie sygnałów rozpraszania do przodu linii D2 i D1 sodu z pracy [16]. 
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IV. Podsumowanie 

 Przedstawione w tej pracy pomiary nieliniowego efektu Faradaya potwierdzają 

wzmocnienie sygnałów magnetorotacji w wyniku umieszczenia ośrodka magneto-

optycznego w rezonatorze Fabry-Pérot. Dokładna ilościowa analiza nie była jednak możliwa 

ze względu na silne zakłócenia mechaniczne, na jakie wrażliwy był badany rezonator.  

Z powodu dryfu częstości lasera interpretacja poszerzenia mocą badanych sygnałów nie jest 

jednoznaczna. Gdyby szerokości rezonansów obserwowanych z rezonatorem były większe 

niż w przypadku pomiarów bez rezonatora, mogłoby to wpłynąd negatywnie na czułośd 

magnetometrów, wykorzystujących zastosowaną tu konfigurację. Dla wyjaśnienia tej kwestii 

konieczne jest więc poprawienie stabilności rezonatora i precyzyjna kontrola jego częstości 

rezonansowej. 

Przedstawiona metoda wzmacniania sygnałów magnetorotacji może znaleźd 

zastosowanie przy badaniach nieliniowego efektu Faradaya w próbkach, których małe 

gęstości, rozmiary lub niskie wartości skręcenia płaszczyzny polaryzacji znacząco utrudniają 

zaobserwowanie efektów NMOR. O tym, czy rezonator pozwoli zwiększyd czułośd pomiaru 

pola magnetycznego decydowad będzie to, czy dominującym efektem będzie poszerzenie 

rezonansu czy raczej zwiększenie jego amplitudy. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga jednak 

bardziej stabilnej aparatury. 

 Ewentualne dalsze badania powinny byd prowadzone w układach, w których 

szczególny nacisk zostanie położony na zapewnienie wysokiej stabilności rezonatora. 

Wskazane byłoby zastosowanie przestrajalnego rezonatora małych rozmiarów, gdzie 

konfiguracja konfokalna ułatwiła by dostrajanie modów transmisyjnych do linii atomowych 

przez zmniejszenie przedziału dyspersji. Stabilizacja temperaturowa i uwolnienie się od 

wpływu dwójłomności okienek komórki przyczyni się do dalszego polepszenia jakości 

wykonywanych pomiarów. Wszystkie wyżej wymienione czynniki pozwoliłyby na dokładne 

zbadanie charakteru nieliniowej magnetorotacji z większą dokładnością i w szerszym niż 

przedstawiony w tej pracy zakresie mocy lasera.   
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