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Wstęp 

Praca ta jest poświęcona badaniu znaczników częstości, które służą do wyznaczania 

skali częstości dla nieznanych widm. Dobrymi znacznikami częstości są prążki 

interferencyjne ze względu na równomierne rozmieszczenie i możliwość wybierania odstępu 

pomiędzy ich maksymami przez odpowiedni dobór odległości pomiędzy lustrami 

interferometru. Najpopularniejszymi urządzeniami wytwarzającymi znaczniki częstości są 

różnego typu interferometry Fabry’ego-Perota ( F-P ). 

Poniższa praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I jest poświęcony badaniu 

i opisowi stabilizowanego płasko - równoległego interferometru F-P o długości rezonatora 

bliskiej 4 m. W jednym z podrozdziałów została dokładnie opisana metoda wyznaczenia 

przedziału dyspersji tego interferometru, czyli wyznaczenia odległości pomiędzy znacznikami 

częstości. Sporo uwagi poświęcono również próbie wyjaśnienia przyczyn niestabilności 

interferometru oraz sposobom ich zapobiegania. 

W rozdziale II został przedstawiony przykład praktycznego wykorzystania 

znaczników częstości, wytwarzanych przez specjalny czterometrowy interferometr F-P 

(opisany w rozdziale I), do wyznaczenia skali częstości dla widm otrzymanych 

w eksperymencie. Eksperyment ten polegał na dwustopniowym wzbudzaniu atomów rubidu 
85Rb, spułapkowanych w pułapce magnetooptycznej, ze stanu 5S1/2(F=2) do stanu 5D5/2. 

Proces wzbudzenia atomów mógł zachodzić na dwa sposoby, jako wzbudzenie 

„dwufotonowe” poprzez wirtualny stan, oraz jako wzbudzenie zachodzące „krok po kroku” 

czyli poprzez stan 5P3/2. Atomy wzbudzone do stanu 5D5/2 znajdują się wystarczająco blisko 

continuum, aby po zaabsorbowaniu jakiegokolwiek fotonu zostały zjonizowane. Jony 

powstałe w ten sposób są rejestrowane przez detektor jonów i zapisywane w postaci widma. 

Rozdział III - ostatni został poświęcony analizie znaczników częstości wytwarzanych 

przez sferyczny interferometr F-P o długości rezonatora 5 cm. Interferometr ten ma ruchome 

jedno z luster, dzięki czemu może być dostrajany do ścisłej konfokalności lub do wyższych 

stopni degeneracji. Dostrajanie się do coraz wyższych rzędów degeneracji powoduje znaczne 

zawężenie przedziału dyspersji tego interferometru. Rozdział ten zawiera również krótki zarys 

teorii rezonatorów optycznych, jakimi są interferometry F-P oraz szczegółowy opis sposobów 

justowania sferycznego interferometru F-P do różnych stopni degeneracji. 
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I. Badanie stabilizowanego interferometru używanego do 
wyznaczania markerów częstotliwości 

W ramach prac zespołu nad dwustopniowym wzbudzaniem zimnych atomów 

w pułapce magnetooptycznej zbudowano płasko-równoległy interferometr F-P o długości 

rezonatora L = 3,84 m. Interferometr o tak długim rezonatorze nie jest stabilny, dlatego 

dołączono do niego układ stabilizujący. W eksperymencie interferometr ten miał posłużyć 

jako instrument wytwarzający znaczniki częstości i z tego powodu przebadano go pod 

kątem dokładnego wyznaczenia jego przedziału dyspersji, oraz sprawdzenia jego 

stabilności. W rozdziale tym sporo uwagi poświęcono próbom oszacowania wartości błędu 

przedziału dyspersji, oraz ustalenia przyczyny niestabilności interferometru w celu 

wyeliminowania ich w przyszłości. 

1 Układ pomiarowy 

1.1. Opis układu pomiarowego 

Układ pomiarowy użyty do wykonania naszego doświadczenia, składa się 

z dwóch laserów; przestrajanego i stabilizującego, rys.1.1. Laser stabilizujący jest 

stabilizowany do linii atomowej D2 85Rb, a dokładniej do rezonansu krzyżowego 

„co 23” (znajdującego się pomiędzy składowymi F=3→F’=2, F=3→F’=3), przy użyciu 

spektroskopii nasyceniowej (rozdział 1.2.3). Na drodze wiązek każdego z tych laserów 

znajduje się półfalówka oraz dwa lustra (Z1, Z2 oraz Z1’, Z2’), które są niezbędne do 

prawidłowego wprowadzenia światła do izolatora optycznego IO. W celu wysłanie części 

światła do dodatkowego eksperymentu w wiązkę światła lasera stabilizującego należy 

wstawić kostkę polaryzującą PBS3. Jeżeli laser stabilizujący ma zbyt małą moc do 

przeprowadzania zamierzonego przez nas eksperymentu, wówczas można użyć laserów 

w układzie master-slave (rozdział 3.2). 

Światło z lasera stabilizującego jest dzielone na kostce polaryzującej PBS1 na 

dwie części. Jedna część jest używana do stabilizacji lasera (rozdział 1.2.4), a druga do 
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stabilizacji interferometru. Wiązka światła lasera przestrajanego również została 

podzielona na dwie części za pomocą PBS2. Jedna część trafia do układu spektroskopii 

nasyceniowej, której sygnał jest rejestrowany przez detektor 3, a dalej przesyłany do 

komputera, gdzie jest zapisywany równocześnie z sygnałem z detektora 1. Druga część 

wiązki lasera przestrajanego jest łączona ze światłem z lasera stabilizującego na kostce 

polaryzującej PBS4. Wiązki te za kostką biegną już wspólną drogą optyczną i po 

rozszerzeniu w teleskopie T trafiają na przednie lustro interferometru. Oczywiście, aby 

wiązki te mogły być połączone ze sobą na kostce polaryzującej muszą być spolaryzowane 

liniowo, wzajemnie ortogonalnie. W celu odpowiedniego dobrania tych polaryzacji, na 

drodze wiązek ustawia się płytki półfalowe (λ/2). 

Rys.1.1. Schemat układu do pomiaru widm atomowych wraz ze stabilizowanym 
interferometrem F-P. 

Światło, które trafia do interferometru F-P po kilkukrotnym odbiciu od luster 

wychodzi z niego i pada na kostkę polaryzującą PBS5, na której światło lasera 

stabilizującego jest oddzielane od inaczej spolaryzowanego światła lasera przestrajanego. 

Prążki interferencyjne lasera przestrajanego są zapisywane przez detektor 1, a sygnał lasera 

stabilizującego jest rejestrowany przez detektor 2. Sygnał z detektora 2 trafia do układu 

 3



stabilizującego, skąd odpowiednio przetworzony przez elektroniczny układ sprzężenia 

zwrotnego wraca do interferometru powodując jego stabilizację. Opis pozostałych 

elementów układu można znaleźć w pracach [1, 2, 3]. 

1.2. Lasery diodowe oraz ich stabilizacja 

1.2.1. Lasery stosowane w eksperymencie 

W układzie przedstawionym na rys.1.1, jako źródło światła były używane lasery 

diodowe typu HITACHI 7852G. Emitują one światło spolaryzowane liniowo, co 

wykorzystujemy do podziału wiązek na kostkach polaryzujących. Dioda laserowa, w której 

rolę rezonatora pełnią krawędzie półprzewodnika, emituje promieniowanie o dużej 

szerokości spektralnej rzędu kilkudziesięciu MHz. Aby zawęzić, stabilizować i precyzyjnie 

przestrajać linię laserową, diodę uzupełnia się o zewnętrzny rezonator optyczny w układzie 

Littmana-Metcalfa [ 4 ]. Dzięki temu zabiegowi szerokość spektralna światła emitowanego 

przez diodę jest mniejsza niż 1 MHz. Za pomocą laserów o tak wąskim przedziale 

spektralnym można badać widmo struktury nadsubtelnej rubidu z dużą zdolnością 

rozdzielczą. Długość fali emitowanej przez laser zależy od temperatury i prądu płynącego 

przez złącze. Umożliwia to płynne przestrajanie lasera, lecz równocześnie wymaga 

używania precyzyjnej stabilizacji. 

1.2.2. Stabilizacja laserów diodowych 

Wszystkie lasery, których używaliśmy w eksperymencie były stabilizowane 

temperaturowo i prądowo. Do stabilizowania prądu używa się wykonanego fabrycznie 

układu elektronicznego wyprodukowanego przez firmę Profi, który umożliwia regulację 

prądu diody. W celu uniknięcia zakłóceń pochodzących z sieci, lasery i cała elektronika są 

zasilane z akumulatorów. Do stabilizowania temperatury używa się układu elektronicznego 

wykonanego przez tą samą firmę, którego zasadniczą częścią jest układ sprzężenia 

zwrotnego PID (w skład którego wchodzą układy P – proporcjonalny, I – całkujący oraz 

D – różniczkujący) [ 2 ]. Nowszy wariant sterowników, niż używane przez nas, jest 

opisany w pracy [ 5 ] 

Pomimo stabilizacji prądu i temperatury długość fali emitowanej przez laser nie 

jest trwale ustalona. Spowodowane jest to powolnym dryfem temperatury w powietrzu 
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oraz szybkimi drganiami rezonatora diody laserowej. Dla pewności, że długość fali nie 

będzie się zmieniać wraz z upływem czasu stosuje się dodatkową stabilizację do linii 

wzorca atomowego (rozdział 1.2.4). 

1.2.3. Układ spektroskopii nasyceniowej 

Układ spektroskopii nasyceniowej ma bardzo prostą konstrukcję (rys.1.2). 

Źródłem światła w układzie tym jest dioda laserowa z zewnętrznym rezonatorem 

optycznym, na którego lustrze przyklejono piezoelektryk. Piezoelektryk pod wpływem 

napięcia podawanego z generatora wielofunkcyjnego zmienia długość rezonatora, co 

powoduje przestrajanie lasera, w granicach wybranej linii. Dla periodycznego przestrajania 

na piezoelektryk podawany jest trójkątny sygnał napięcia o częstotliwości 10 Hz. 

Rys.1.2. Schemat układu spektroskopii nasyceniowej. 

Światło z lasera odbija się wewnątrz kostki polaryzacyjnej w kierunku płytki 

ćwierćfalowej (λ/4) dzięki odpowiednio dobranej polaryzacji. Dalej przechodzi kolejno 

przez ćwierćfalówkę i komórkę z parami rubidu. Następnie odbija się od szklanego klina 

i wraca tą samą drogą do komórki. W układach do spektroskopii nasyceniowej stosuje się 

klin zamiast płytki płaskorównoległej, ponieważ zapobiega on odbiciom na drugiej 

powierzchni płytki a tym samym niepożądanej interferencji światła. 

Wiązka wchodząca do komórki, zwana wiązką pompującą, wzbudza atomy rubidu 

do wyższych stanów energetycznych. Po przejściu przez komórkę, 4 % natężenia tej 

wiązki odbija się od szklanego klina i wraca do komórki po tej samej drodze, rys.1.2. 

Wiązka powracająca ma za zadanie próbkować atomy wcześniej wzbudzone przez wiązkę 

pompującą. Światło z wiązki próbkującej dwa razy przechodzi przez ćwierćfalówkę, 
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dlatego jej polaryzacja zmienia się na ortogonalną. Dzięki temu wiązka ta nie jest odbijana 

wewnątrz kostki polaryzującej, ale przechodzi przez nią. Światło to trafia następnie do 

detektora, gdzie jest rejestrowane jako bezdopplerowski sygnał spektroskopii 

nasyceniowej [ 1 ]. 

Rys.1.3. Schemat poziomów energetycznych struktury nadsubtelnej rubidu 
85Rb. Odległości pomiędzy kolejnymi poziomami zostały podane w 
MHz. 

Jak podano wcześniej lasery używane w doświadczeniu były wąskie 

spektralnie (1MHz). Dzięki temu mogliśmy obserwować widmo absorpcyjne z wyraźnie 

rozdzielonymi liniami struktury nadsubtelnej. 

Komórka z parami rubidu znajdująca się w układzie do spektroskopii 

nasyceniowej zawiera w sobie mieszaninę obu izotopów tego pierwiastka: 85Rb oraz 87Rb 

w naturalnych proporcjach ok. 5 : 1. Ponieważ w rozdziale 1 i 2 będziemy analizować 

jedynie linie 85Rb, na rys.1.3 przedstawiono strukturę poziomów energetycznych tylko 

tego izotopu [ 3 ]. 

1.2.4. Układ sprzężenia zwrotnego 

Zadaniem układu sprzężenia zwrotnego jest stabilizowanie częstotliwości lasera 

do linii wzorca atomowego. Układ ten składa się z lasera, który stabilizujemy, układu 
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spektroskopii nasyceniowej (rozdział 1.2.3) i wzmacniacza fazoczułego (rozdział 1.3). Idea 

działania układu sprzężenia zwrotnego polega na tym, że część energii sygnału 

wyjściowego (światło lasera) jest przekazywana do jego wejścia (na piezoelektryk lasera) 

za pomocą pętli sprzężenia zwrotnego. Schemat takiego układu został przedstawiony 

na rys.1.4. 

Rys.1.4. Schemat układu sprzężenia zwrotnego używanego przy stabilizacji 
częstości lasera stabilizującego do wzorca atomowego. 

Wiązka z lasera stabilizującego jest dzielona na kostce polaryzującej BPS1 na dwie 

części. Zasadnicza część światła jest kierowana do interferometru, a słabsza wiązka do 

układu stabilizującego laser. Światło używane do stabilizacji lasera najpierw trafia do 

układu spektroskopii nasyceniowej, gdzie powstaje widmo absorpcyjne. Aby można było 

obserwować to widmo na oscyloskopie, do układu sumacyjnego (sumatora) podawane są 

dwa sygnały. Piłokształtny o częstości 10 Hz, który powoduje przestrajanie częstotliwości 

lasera w zakresie wybranego przejścia atomowego, oraz sygnał offsetu służący do 

ustalenia centralnej częstotliwość, wokół której przestrajana jest częstotliwość lasera. 

Dodatkowo na sumator jest podawany sygnał o częstości ωm = 10 kHz, który jest 

niezbędny do działania wzmacniacza fazoczułego (rozdział 1.3). 

W układzie spektroskopii nasyceniowej powstawało widmo absorpcyjne linii 

5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=2,3,4) 85Rb. Widmo to było rejestrowane przez detektor, skąd dalej 
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sygnał trafiał do wzmacniacza fazoczułego, który miał za zadanie utrzymanie zgodność 

pomiędzy częstością lasera, a częstością wzorca atomowego. W tym celu ze wzmacniacza 

fazoczułego na sumator, był podawany sygnał - zwany sygnałem błędu. Sygnał ten 

kompensuje wszystkie odstępstwa częstotliwości lasera od częstotliwości wzorca 

atomowego poprzez zmianę długości rezonatora lasera. Po włączeniu pętli sprzężenia 

zwrotnego do sumatora podawane były tylko dwa sygnały: sygnał błędu oraz sygnał 

modulujący częstotliwość lasera [ 3 ]. 

Sygnał błędu przyjmuje wartość zero tylko wówczas, gdy laser emituje światło 

o częstości identycznej z częstością przejścia atomowego, do którego jest stabilizowany. 

Sygnał ten jest różny od zera, gdy laser odstroi się od częstości wzorca atomowego. Tym 

samym na piezoelektryk podawany jest sygnał o odpowiednim napięciu, który powoduje 

przesunięcie zwierciadła lasera we właściwą stronę. Implikuje to powrót lasera do 

częstotliwości wyznaczonej przez wzorzec atomowy. 

1.3. Wzmacniacz fazoczuły 

1.3.1. Zasada działania wzmacniacza fazoczułego 

Detekcja fazoczuła jest jedną z metod pomiarowych, która jest stosowana do 

pomiaru słabych sygnałów w obecności szumów. Technika ta jest wykorzystywana przez 

wzmacniacz fazoczuły, którego schemat przedstawiony jest na rys.1.5. Wzmacniacz 

fazoczuły składa się ze wzmacniacza prądu zmiennego AC (alternating current), miksera, 

filtru dolnoprzepustowego, wzmacniacza prądu stałego DC (direct current) oraz 

przesuwnika fazy. 

Jak już wcześniej wspominaliśmy z generatora, poprzez sumator na 

piezoelektryk (PZT) podawany jest sygnał o częstotliwości ωm = 10 kHz modulujący 

częstość lasera. Światło zmodulowane w ten sposób po przejściu przez układ spektroskopii 

nasyceniowej trafia na fotodetektor, którego sygnał jest podawany na wejście S 

wzmacniacza fazoczułego (rys.1.5). Dalej sygnał ten będę nazywać spektroskopowym 

i może on zostać zapisany w postaci 

 Vs sin (ωm · t + Θs), (1.1) 

gdzie Vs to amplituda, ωs częstotliwość i Θs przesunięcie fazy sygnału spektroskopowego 

oraz t czas. 
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Rys.1.5. Schemat układu pętli sprzężenia zwrotnego. Na szarym prostokącie 
wyróżniono układ wzmacniacza fazoczułego. 

Sygnał modulujący częstość lasera z częstotliwością  ωm = 10 kHz jest także 

przekazywany na wejście R wzmacniacza fazoczułego. Sygnał ten nazwany został 

referencyjnym. Korzystając z oznaczeń wybranych poprzednio dla sygnału 

spektroskopowego (s) zapisujemy sygnał referencyjny (r) w postaci 

 Vr sin (ωm · t + Θr). (1.2) 

Sygnał spektroskopowy wchodząc do wzmacniacza fazoczułego trafia na 

wzmacniacz AC, a następnie do miksera. Podobnie sygnał referencyjny po przejściu przez 

przesuwnik fazy trafia również do miksera. Mikser jest to urządzenie, które wykonuje 

operację mnożenia sygnału referencyjnego z sygnałem spektroskopowym. Czyli na 

wyjściu miksera otrzymujemy sygnał VM postaci 

 VM = Vs sin (ωm · t + Θs) · Vr sin (ωm · t + Θr). (1.3) 

Po skorzystaniu z własności funkcji trygonometrycznych otrzymamy 

 VM = ½ · Vs · Vr  cos [(ωm − ωm)·t + (Θs − Θr)] + 

  − ½ · Vs · Vr  cos [(ωm + ωm)·t + (Θs + Θr)]. 

Jak widać na wyjściu miksera dostajemy dwa sygnały: jeden - prądu stałego, 

a drugi - zmiennego. Sygnał prądu zmiennego powstaje ze składowej sygnału oscylującego 

z sumaryczną częstotliwością (2ωm) oraz z fazą (Θs + Θr). Natomiast z drugiej 
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składowej, której częstości się zerują, powstaje sygnał prądu stałego. Tuż za mikserem 

znajduje się filtr dolnoprzepustowy. Filtr ten przepuszcza jedynie składową stałą prądu, 

dlatego na wyjściu filtru otrzymujemy sygnał VF prądu stałego 

VF = ½ · Vs · Vr  cos (Θs − Θr). (1.4) 

Przy takiej detekcji wszystkie szumy o częstościach różnych od częstości 

modulacji ωm są również usuwane przez ten filtr. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy 

amplituda szumów jest znacznie większa od amplitudy szukanego sygnału. Sygnał 

wychodzący z filtru jest wzmacniany przez wzmacniacz DC. Następnie jest on przesyłany 

do sumatora, skąd już bezpośrednio trafia na piezoelektryk kompensując zaburzenia, które 

spowodowały względną zmianę częstości lasera. 

Jak widać ze wzoru (1.4), amplituda sygnału VF znacząco zależy od różnicy faz 

(Θs − Θr) pomiędzy sygnałem spektroskopowym a referencyjnym. Aby amplituda 

sygnału VF była maksymalna musi być spełniony warunek cos (Θs − Θr) = 1, czyli 

różnica faz (Θs − Θr) musi być równa 00. W skrajnym przypadku, gdy różnica faz jest 

równa 900 lub 1800, amplituda sygnału jest równa 0. Dlatego sygnał referencyjny najpierw 

przepuszczany jest przez przesuwnik fazy (rys.1.5), gdzie jego faza Θr jest dobierana w 

taki sposób aby była identyczna z fazą Θs sygnału spektroskopowego. Warto się jeszcze 

zastanowić dlaczego faza sygnału referencyjnego i spektroskopowego są różne choć 

wytwarzane są przez ten sam generator. Dzieje się tak, ponieważ faza sygnału 

spektroskopowego jest przesuwana, gdy przechodzi przez układ spektroskopii 

nasyceniowej [ 6, 7, 8 ]. 

1.3.2. Kształt sygnału na wyjściu wzmacniacza fazoczułego 

Kształt rezonansu optycznego po wyjściu z układu spektroskopii nasyceniowej 

schematycznie został przedstawiony na rys.1.6. Pionowe kreski umieszczone na linii 

rezonansowej symbolizują modulację częstotliwości wiązki lasera z częstotliwością 

ωm = 10 kHz i amplitudą ∆ω (w przybliżeniu równą 1/10 szerokości naturalnej linii). 

Zmiana natężenia, którą wywołuje modulacja ∆ω nie jest stała i zależy ona od 

lokalnego nachylenia krzywej rezonansowej. Jeśli częstość lasera jest modulowana 
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pomiędzy punktami A i B, czyli na skraju linii, powoduje to niewielkie zmiany natężenia 

światła IAB. Przesuwając się bardziej w prawo do punktów C i D obserwujemy, że zmiana 

natężenia światła ICD jest zacznie większe od wartości IAB. Patrząc z kolei na szczyt linii, 

natrafiamy na szczególnie wyróżnione punkty E i F , które cechuje brak zmiany 

natężenia IEF. Jeśli przesunęlibyśmy się jeszcze dalej, zmiana natężenia światła 

gwałtownie wzrośnie (zmieniając znak), a następnie będzie maleć. I tak pomiędzy 

punktami C’ i D’ oddalonymi od środka linii o taką samą odległość jak punkty C i D, 

zmiana natężenia światła IC’D’ i ICD jest taka sama lecz na przeciwny znak. 

Rys.1.6. Sygnał otrzymywany na wyjściu układu spektroskopii nasyceniowej. 
Pionowe kreski przedstawiają zakres dodatkowej modulacji lasera ∆ω, 
o częstości ωm, która jest niezbędna do działania wzmacniacza 
fazoczułego. ω0 to centrum atomowej linii absorpcyjnej. 

Z powyższej dyskusji wynika, że jeżeli amplituda modulacji jest dostatecznie 

mała, wówczas sygnał na wyjściu wzmacniacza fazoczułego ma postać pochodnej dI/dω, 

czyli kształt dyspersyjny (rys.1.7). Porównując ze sobą sygnał z układu spektroskopii 

nasyceniowej (rys.1.6) ze sygnałem błędu (rys.1.7) dochodzimy do wniosku, że jeśli laser 

jest dostrojony do rezonansu (jego częstość ma dokładną wartość ω0, czyli znajduje się na 

szczycie linii pomiędzy punktami E i F), sygnał błędu będzie równy zeru. Natomiast jeżeli 

częstotliwość lasera wzrośnie (pkt. C’ i D’) sygnał błędu podawany na piezoelektryk lasera 

będzie miał ujemny znak. Analogicznie, niższa częstotliwość lasera (pkt. C i D) 

odpowiadać będzie dodatniemu sygnałowi. Możliwość powrotu na szczyt linii poprzez 
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podanie napięcia na piezoelektryk jest jednak ograniczona. Ograniczenie to wynika 

z ograniczonej szerokości krzywej dyspersji. Oznacza to, że jeśli czynnik zewnętrzny 

spowoduje odstrojenie lasera w obszar gdzie krzywa dyspersji ma dodatnie nachylenie, 

układ stabilizacji zadziała prawidłowo i laser wróci do częstotliwości wzorca atomowego. 

Gdy jednak laser zostanie odstrojony daleko od rezonansu (pkt. A i B nie leżą już 

w obszarze o dodatnim nachyleniu) stabilizacja przestaje działać [ 9 ]. 

Rys.1.7. Sygnał otrzymany na wyjściu ze wzmacniacza fazoczułego, uzyskany 
dzięki modulacji częstości światła laserowego sygnałem o amplitudzie 
∆ω i częstości ωm. Dla możliwości porównania z rys.1.6 naniesiono te 
same punkty. 

1.4. Interferometr Fabry-Perota 

1.4.1. Zarys teorii 

Interferometr Fabry-Perota należy do przyrządów o wysokiej zdolności 

rozdzielczej. Jego działanie oparte jest na zasadzie interferencji wielowiązkowej. 

Standardowy interferometr F-P składa się z dwóch płasko-równoległych szklanych luster, 

oddalonych od siebie na odległość L (długość interferometru), pomiędzy którymi 

interferuje odbite światło (rys.1.8). 

Im większy jest współczynnik odbicia R zwierciadeł, tym więcej promieni 

interferuje ze sobą wewnątrz interferometru. Tym samym prążki interferencyjne stają się 

węższe, a zdolność rozdzielcza interferometru rośnie. Oczywiście wraz ze wzrostem 

współczynnika odbicia R maleje współczynnik transmisji zwierciadeł T, który jest 

odpowiedzialny za wartość natężenia światła wychodzącego z interferometru [ 10 ]. 
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Rys.1.8. Schemat budowy interferometru Fabry-Perota. 

Charakterystyczną cechą każdego interferometru jest przedział dyspersji 

oznaczamy skrótem FSR. Wielkość FSR zgodnie ze wzorem (1.5) zależy jedynie od 

długości interferometru L (we wszystkich rozważaniach w tej pracy współczynnik 

załamania zastał pominięty, ponieważ dla powietrza jest on bliski jedności) 

 L
cFSR

2
= , (1.5) 

gdzie c to prędkość światła [ 10 ]. 

1.4.2. Parametry interferometru F-P stosowanego w eksperymencie 

Interferometr używany w doświadczeniu (rys.1.9) nie jest typowym 

dwuzwierciadlanym interferometrem. Został on zbudowany na stabilnej mechanicznie 

konstrukcji (używanej uprzednio jako dwumetrowy rezonator lasera HeNe), do której 

zostały przymocowane trzy płaskie zwierciadła, osadzone w ruchomych uchwytach. 

Zwierciadło wejściowe Z1 i wyjściowe Z3 są zwierciadłami dielektrycznymi 

optymalizowanymi dla linii sodu (589 nm). Dla długości światła (780 nm) laserów 

używanych w doświadczeniu zwierciadła Z1 i Z3 mają współczynnik odbicia R = 60%. 

Dawało to niską finezję interferometru F = 6 i powodowało znaczne poszerzenie prążków 

interferencyjnych. Natomiast zwierciadło Z2, służące do załamywania wiązek świetlnych i 

skrócenia długości zajmowanej przez interferometr, miało współczynnik odbicia równy 

R = 99,98%. 

Długość testowanego interferometru L to suma odległości L1 oraz L2, gdzie 

L1 i L2 są to odległości, kolejno pomiędzy zwierciadłami Z1 i Z2 oraz Z2 i Z3, czyli 
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L = 3,84 m (rys.1.8). Cały interferometr przykryty był osłoną, która powodowała 

zmniejszenie turbulencji powietrza w jego wnętrzu. Mimo to, tak długi interferometr jest 

niestabilny na co wpływa szereg czynników. Do najpoważniejszych należą: 

 -zmiany temperatury (spowodowane brakiem klimatyzacji w pomieszczeniu) 

 -drgania mechaniczne 

Rys.1.9. Schemat układu interferometru F-P zbudowanego na 
rezonatorze lasera gazowego. 

Oczywiście powyższe czynniki nie miałyby tak dużego wpływu na interferometr 

gdyby był on znacznie krótszy. Jednak w naszym doświadczeniu szczególnie zależało nam 

na zbudowaniu interferometru F-P, który będzie miał jak najmniejszy przedział dyspersji, 

a zgodnie ze wzorem (1.5) zmniejszenie przedziału dyspersji wymaga zwiększenia 

długości interferometru L. 

1.5. Stabilizacja interferometru F-P 

Aby zbudowany przez nas interferometr o długości około 4 m był stabilny, 

konieczne było zastosowanie systemu aktywnej stabilizacji. Jego głównym zadaniem było 

utrzymanie stałej długości rezonatora interferometru przez odpowiednią kompensację 

zmian powodowanych drganiami mechanicznymi i zmianami temperatury. Układ 

stabilizujący długości interferometru jest oparty na tej samej zasadzie co układ 

stabilizujący laser stabilizujący, a mianowicie na pętli sprzężenia zwrotnego (rozdział 1.2) 

W badanym przez nas interferometrze F-P interferują równocześnie wiązki 

z lasera przestrajanego, oraz lasera stabilizującego. Do stabilizowania interferometru 

wykorzystuje się prążki interferencyjne pochodzące z lasera stabilizującego. Częstotliwość 
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lasera stabilizującego jest modulowana z częstością ωm = 10 kHz, tą samą, która jest 

wykorzystywana przez wzmacniacz fazoczuły do stabilizowania tego lasera do wzorca 

atomowego. Modulacja ωm  częstości lasera stabilizującego jest równocześnie 

wykorzystywana do stabilizowania interferometru na szczycie prążka interferencyjnego. 

Rys.1.10. Schemat przedstawiający interferometr F-P wraz z układem 
stabilizującym. Dodatkowo umieszczono również źródło światła, 
którym jest niezależnie stabilizowany laser stabilizujący. 

Prążki z lasera stabilizującego są rejestrowane przez detektor 2 (rys 1.10), skąd 

sygnał dalej jest przekazywany do wzmacniacza fazoczułego. Jako sygnał referencyjny na 

drugie wejście wzmacniacza fazoczułego jest podawany sygnał z generatora o częstości 

10 kHz (rozdział 1.3). W ten sposób przez odpowiednie przesunięcie fazy można 

sprawdzić, że interferometr był stabilizowany do maksimum prążka interferencyjnego 

lasera stabilizującego. Zasada tej stabilizacji jest taka sama jak dla opisanego 

w rozdziale 1.3.2 przypadku stabilizowania do sygnału spektroskopowego. Sygnał 

wyjściowy z detektora fazoczułego (w funkcji częstości lasera) ma dyspersyjny kształt 

i jest wykorzystywany jako sygnał błędu. Podawany jest on następnie na układ PID, 

a później na wzmacniacz. Z wzmacniacza, sygnał błędu jest już bezpośrednio 

przekazywany na piezoelektryk, do którego przyklejone jest zwierciadło Z2. Zadanie 

piezoelektryka polegało na przesuwaniu zwierciadła w odpowiednią stronę, zmieniając 

tym samym długość rezonatora interferometru, stosownie do wartości napięcia z układu 

stabilizującego. 
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Lustra w badanym przez nas interferometrze miały niską finezję, co powodowało 

poszerzenie prążków interferencyjnych. Oczywiście im węższy byłby prążek, tym 

dokładniej wzmacniacz fazoczuły mógłby stabilizować laser na jego szczycie. W naszym 

przypadku jednak kształt prążków interferencyjnych był zbliżony do sinusoidy. Wraz ze 

wzrostem szerokości prążka rośnie zakres częstości, w którym może działać stabilizacja. 

W pomieszczeniu, w którym było wykonywane doświadczenie były duże zmiany 

temperatury i silne drgania mechaniczne, które powodowałyby ciągłe przerywanie 

stabilizacji interferometru, gdyby zakres stabilizacji był zbyt wąski. Szeroki zakres 

stabilizacji umożliwia układowi sprzężenia zwrotnego powrót na szczyt prążka przy 

większej zmianie temperatury i mocniejszych drganiach rezonatora, niż pozwalałby na to 

układ stabilizowany na wąskim prążku interferencyjnym [ 10 ]. 

1.6.Detekcja i rejestracja sygnałów z interferometru 

Ze stabilizowanego interferometru F-P wychodzą dwa sygnały świetlne; jeden 

pochodzi z lasera przestrajanego, a drugi z lasera stabilizującego (rys.1.11). Światło lasera 

stabilizującego jest rejestrowane przez detektor 2, z którego sygnał jest przekazany do 

wzmacniacza fazoczułego. Sygnał po wyjściu ze wzmacniacza fazoczułego był 

zapisywany przez komputer, gdy interferometr był stabilizowany (rys.2.5) i wówczas, gdy 

stabilizacja interferometru nie działała (rys.2.4). Jeśli interferometr jest stabilizowany to 

sygnał ten jest sygnałem błędu. Za wzmacniaczem fazoczułym sygnał przechodzi przez 

układ wzmacniaczy i jest podawany na piezoelektryk interferometru w postaci 

odpowiednio dobranego napięcia (rys.2.4). Wartość tego napięcia podawanego 

bezpośrednio na piezoelektryk również była rejestrowana przez komputer. 

Sygnał z detektora 2 był zapisywany przez komputer i w dalszej części pracy 

będzie nazywany sygnałem transmisji światła lasera stabilizującego przez interferometr. 

Sygnał ten ma postać nieregularnych prążków interferencyjnych (wywołanych przez 

swobodny dryf temperaturowy rezonatora interferometru), gdy nie jest włączona 

stabilizacja interferometru (rys.2.4). Jeśli interferometr jest stabilizowany, sygnał ten jest 

stały (rys.2.5). 

Obserwowanie prążków interferencyjnych lasera stabilizującego (przy wyłączonej 

stabilizacji) jest możliwe również, gdy na piezoelektryk interferometru podawany jest 
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piłokształtny sygnał napięcia. Sygnał z detektora 2 był wówczas mierzony równocześnie 

ze sygnałem napięcia podawanego na piezoelektryk (rys.2.7). 

Rys.1.11. Schemat układu detektorów używanych w eksperymencie 
wraz z szczególnym uwzględnieniem miejsc, z których były 
rejestrowane sygnały. 

W stabilizowanym interferometrze F-P powstają prążki interferencyjne 

pochodzące z lasera przestrajanego. Sygnał ten jest rejestrowany przez detektor 1 i dalej 

będzie nazywany sygnałem transmisji światła lasera przestrajanego przez interferometr, 

tys.2.1, rys.2.3. 

Widmo atomowe spektroskopii nasyceniowej (rejestrowane przez detektor 3), 

było zapisywane przez komputer równocześnie z prążkami interferencyjnymi z lasera 

przestrajanego, które służyły jako znaczniki częstości, rys.2.1, rys.2.3. 

Wszystkie widma były rejestrowane przez komputer z częstotliwością 10-ciu 

próbkowań na sekundę. Po podzieleniu liczby próbkowań przez 10 możemy widma 

przedstawiać w funkcji czasu. 
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2. Analiza wyników 

2.1.Porównanie widma linii D2 ze znacznikami częstości 

Jak pokazano na rys.1.1 część światła pochodząca z lasera przestrajanego 

w zakresie linii D2 85Rb została wprowadzona do układu spektroskopii nasyceniowej 

(rozdział 1.2.3). Za układem tym detektor 3 rejestrował widma absorpcyjne wybranych przez 

nas linii. Pozostała część światła tego lasera została wprowadzona do stabilizowanego 

interferometru F - P, za którym sygnał był rejestrowany przez detektor 1. Sygnały 

z detektora 1 i detektora 3, były jednocześnie zapisywane przez komputer. Dzięki znajomości 

struktury nadsubtelnej linii D2 85Rb, porównanie ze sobą tych sygnałów pozwala wyznaczyć 

przedział dyspersji naszego interferometru. 
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Rys.2.1. Widmo atomowe spektroskopii nasyceniowej linii 
5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) 85Rb oraz prążki interferencyjne lasera 
przestrajalnego rejestrowane za interferometrem przez detektor 1. 
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Pomiar prążków interferencyjnych z lasera przestrajanego, wraz z sygnałem 

nasyconej absorpcji dla różnych przejść atomowych zapisywanych równocześnie, był 

kilkukrotnie powtarzany. Na rysunku rys.2.1 została przedstawiona przykładowo 

zarejestrowana linia atomowa: 5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) dla 85Rb wraz z prążkami 

interferencyjnymi.  

Rys.2.2. Widmo atomowe spektroskopii nasyceniowej linii 
5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=2,3,4) 85Rb w funkcji czasu wraz z podanymi 
odległościami pomiędzy kolejnymi składowymi tej linii w MHz. 

Rys.2.2 przedstawia widmo absorpcyjne lini 5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=2,3,4) 85Rb 

w funkcji czasu wraz z uwzględnieniem odległości pomiędzy kolejnymi liniami struktury 

nadsubtelnej. Odległości pomiędzy kolejnymi składowymi widma (linie struktury 

nadsubtelnej oraz rezonanse krzyżowe co) wyznaczono na podstawie rys.1.3, 

przedstawiającego strukturę poziomów energetycznych 85Rb. Po porównaniu ze sobą widma 

absorpcyjnego linii 5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=2,3,4) 85Rb w funkcji czasu i częstości, mogliśmy 

dokonać kalibracji czasu na częstotliwość dla każdego z przejść atomowych osobno. 

Wyznaczając skalę częstotliwości dla widm absorpcyjnych, wyznaczyliśmy ją równocześnie 

dla prążków interferencyjnych, ponieważ komputer zapisywał zawsze jednocześnie obydwa 

te sygnały. Oczywiście należy tu podkreślić, że wyznaczona w ten sposób skala 

częstotliwości nie jest skalą bezwzględną. 
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Poniżej na rys.2.3 zostało przedstawione przykładowe widmo linii 

5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=2,3,4) 85Rb wraz z zarejestrowanymi równocześnie prążkami 

interferencyjnymi w funkcji częstotliwości. 
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Rys.2.3. Widmo atomowe spektroskopii nasyceniowej linii 
5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=2,3,4) 85Rb oraz prążki interferencyjne lasera 
przestrajanego rejestrowane za interferometrem przez detektor 1. 

2.2. Wyznaczenie przedziału dyspersji 

Dla wszystkich przejść atomowych linii 5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) 85Rb jak i linii 

5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=2,3,4) 85Rb w funkcji częstości zrobiliśmy analizę Fouriera prążków 

interferencyjnych za pomocą programu Origin 6.0. Pozwoliło nam to wyznaczyć 

periodyczność występowania prążków, a co za tym idzie przedział dyspersji. Wszystkie 

otrzymane wyniki (około 30-stu) zostały uśrednione. Średnie wartości przedziału dyspersji 

jakie otrzymaliśmy to 

 FSR = 38,72 ± 0,43. 
Przedział dyspersji można wyznaczyć bezpośrednio mierząc długość 

interferometru L i korzystając ze wzoru (1.1). Długość badanego przez nas interferometru 

została zmierzona stalową taśmą i wynosi ona 

 L = 3,84 ± 0,003 m. 
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Błąd tej wielkości miałby wartość 1 mm gdybyśmy uwzględnili jedynie wartość najmniejszej 

podziałki taśmy. Mierzenie odległości od jednego lustra do drugiego było utrudnione ze 

względu na ich obudowę i z tego powodu wartość błędu powiększyliśmy dodatkowo o 2mm. 

Stąd po podstawieniu do wzoru (1.1) otrzymujemy FSR wyznaczone bezpośrednio 

 FSR = 39,06 ± 0,03 MHz. 

Porównując wartości FSR określone przy pomocy tych dwóch metod, widać że 

zgadzają się ze sobą w granicy błędów. Wartość wyznaczona przez porównanie z widmem 

struktury nadsubtelnej jest jednak znacznie mniej dokładna, niż wartość wynikająca ze 

zmierzonej odległości pomiędzy zwierciadłami interferometru. Tak duży błąd metody 

spektroskopowej wiąże się z małą dokładnością wyznaczenia odległości pomiędzy kolejnymi 

liniami struktury nadsubtelnej rejestrowanych widm (rys.2.3), oraz z małą dokładnością 

wyznaczenia położenia maksimów dla prążków interferencyjnych, co z kolei jest wynikiem 

niskiej finezji interferometru. 

2.3. Ocena jakości stabilizacji 

Poniższy podrozdział będzie poświęcony ocenie dokładności stabilizacji 

zbudowanego przez nas interferometru. W tym celu porównano ze sobą kilka jednocześnie 

zarejestrowanych przez komputer sygnałów (rozdział 1.6). 

2.3.1. Interferometr nie stabilizowany 

Na wstępie chcieliśmy sprawdzić co dzieje się z interferometrem, gdy nie jest on 

stabilizowany. Na rys.2.4 zostało pokazane zachowanie się sygnału z wzmacniacza 

fazoczułego oraz sygnału proporcjonalnego do natężenia światła lasera stabilizującego 

transmitowanego przez interferometr. Sygnały te były zapisywane równocześnie przez 

komputer przy nie stabilizowanym interferometrze. 

Jak widać z rys.2.4, obydwa sygnały są bardzo niestabilne i oscylują periodycznie. 

Oscylacje te są spowodowane w głównej mierze przez zmianę temperatury otoczenia, a co za 

tym idzie przez zmianę długości rezonatora interferometru a także, choć w mniejszym stopniu 

przez drgania mechaniczne. 

Pokazaliśmy, że zmiana temperatury jest na tyle duża, że w ciągu kilku minut 

interferometr zwiększa swoją długość o kilka przedziałów dyspersji. Tym samym 
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pokazaliśmy, że interferometr o tak długim rezonatorze bez żadnego układu sprzężenia 

zwrotnego jest bardzo niestabilny termicznie i aby można go używać jako instrumentu do 

wytwarzania znaczników częstości należy go stabilizować. Układ stabilizujący musi być przy 

tym dobrany tak, aby kompensował dryf temperaturowy, który jak pokazaliśmy jest główną 

przyczyną niestabilności. 
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Rys.2.4. Sygnał z wzmacniacza fazoczułego wraz z sygnałem transmisji światła 
przez interferometr lasera stabilizującego rejestrowanego przez 
detektor 2 w funkcji czasu. Sygnały zostały zarejestrowane gdy 
interferometr nie był stabilizowany. 

2.3.2. Badanie długości czasu stabilizacji 

Chcieliśmy dowiedzieć się, jak długo badany interferometr może być stabilizowany 

oraz jakie są główne przyczyny przerwania działania stabilizacji interferometru. Analogicznie 

jak poprzednio, komputer równocześnie zapisywał dwa sygnały: sygnał rejestrowany przez 

detektor 2 i sygnał pochodzący z wzmacniacza fazoczułego. Sygnały te były zapisywane do 

momentu, gdy stabilizacja interferometru przestała działać (rys.2.5). 

Sygnał znajdujący się na poziomie 5,5 V jest proporcjonalny do transmisji światła 

lasera stabilizującego przez interferometr. Interferometr jest stabilizowany na szczycie prążka 

interferencyjnego pochodzącego z światła lasera stabilizującego. Dlatego sygnał rejestrowany 
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przez detektor 2 jest stały, a jego wartość odpowiada maksimum tego prążka. Drugi sygnał to 

sygnał błędu z wzmacniacza fazoczułego, który jest na poziomie zero gdy interferometr jest 

stabilizowany dokładnie na szczycie prążka. Jeżeli na skutek jakiegoś bodźca zewnętrznego 

interferometr przestaje być stabilizowany na szczycie prążka, wokół zerowego poziomu 

sygnału błędu powstają zakłócenia (rozdział 1.3.2), których amplituda jest proporcjonalna do 

tego bodźca [ 21 ]. 
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Rys.2.5. Sygnał błędu z wzmacniacza fazoczułego wraz z sygnałem 
rejestrowanym przez detektor 2 w funkcji czasu. Sygnały te zostały 
zarejestrowane podczas gdy interferometr był stabilizowany. 

Jak wiać na rys.2.5, po czasie kilku minut układ stabilizacyjny przestaje działać co 

uwidacznia się gwałtownym wzrostem amplitudy fluktuacji w 325-tej sekundzie dla obydwu 

sygnałów. Podstawową przyczyną przerwania stabilizacji interferometru są zbyt gwałtowne 

i zbyt silne wstrząsy mechaniczne, aby układ stabilizacyjny mógł je skompensować. 

Zasadniczy problemem stanowi sam układ do stabilizacji, który po czasie kilku minut 

przestawał stabilizować. Również układ sprzężenia zwrotnego, podający napięcie na 

piezoelektryk (regulujący bezpośrednio długość interferometru) ma pewien zakres, co 

ogranicza możliwości stabilizacji interferometru przy zbyt dużych wstrząsach 

mechanicznych. Dodatkowo sam piezoelektryk też posiada ograniczony zakres napięcia, dla 

którego działa prawidłowo. Brak klimatyzacji w pomieszczeniu, w którym znajdował się 
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interferometr, powodował dość szybki dryft temperaturowy interferometru, który nie zawsze 

mógł być skompensowany przez układ stabilizacyjny. 

Aby skompensować zmiany długości interferometru, wywołane dryfem 

temperaturowym oraz zrekompensować krótkotrwałe zaburzenia mechaniczne, wzmacniacz 

sprzężenia zwrotnego musi podawać na piezoelektryk interferometru odpowiednio dobrane 

napięcie. Na rys.2.6 został pokazany zarejestrowany przykładowo sygnał napięcia, 

podawanego bezpośrednio na piezoelektryk, który utrzymuje stabilizację interferometru.  

Dla porównania, jako drugi sygnał został przedstawiony sygnał napięcia z detektora 2, 

proporcjonalny do natężenia światła lasera stabilizującego transmitowanego przez 

interferometr. Średni poziom sygnału rejestrowanego przez detektor 2 jest stały. Ilustruje to, 

jak układ sprzężenia zwrotnego reguluje napięcie podawane na piezoelektryk (PZT), aby 

stabilizować interferometr na szczycie prążka interferencyjnego lasera stabilizującego. 
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Rys.2.6. Sygnał rejestrowany przez detektor 2 oraz sygnał napięcia 
podawany na piezoelektryk interferometru. Sygnały te zostały 
zarejestrowane podczas gdy interferometr był stabilizowany. 

Sygnał napięcia podawanego na piezoelektryk ma nieregularny kształt (rys.2.6) 

Składowa stała tego napięcia kompensuje długotrwały dryft temperaturowy rezonatora 

interferometru. Natomiast wzrost lub spadek napięcia, który wygląda jak drobne szpileczki 

można interpretować jako napięcie kompensujące krótkotrwałe drgania mechaniczne albo 
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zakłócenia elektroniczne nieznanego bliżej pochodzenia. Oczywiście jeśli zakłócenie będzie 

na tyle szybkie, że nie będzie mogło być skompensowane przez działanie piezoelektryka, 

stabilizacja będzie ograniczona. Widać, że tak się dzieje w przypadku szpileczek, które 

równocześnie występują i w sygnale z detektora 2 i w sygnale napięcia podawanego na 

piezoelektryk [ 21 ]. 

2.3.3. Określeni dokładności stabilizacji interferometru F-P 

Aby określić dokładność stabilizacji interferometru F-P, musieliśmy zbadać jak zależ 

zmiana długości interferometru od napięcia przykładanego na piezoelektryk. W tym celu na 

element piezoelektryczny został przyłożony sygnał napięciowy piłokształtny, wytwarzany 

przez generator funkcyjny. Wraz ze zmianą wartości napięcia podawanego na piezoelektryk, 

rezonator interferometru zmienia swą długość. To co z kolei powoduje powstanie prążków 

interferencyjnych pochodzących od światła lasera stabilizującego, w badanym 

interferometrze, które są rejestrowane przez detektor 2. Na rys.2.7 przedstawiono w funkcji 

czasu prążki interferencyjne (sygnał z detektora 2) rejestrowane równolegle z piłokształtnym 

sygnałem napięcia (rampą), którego amplituda została pomniejszona pięć razy. Sygnały te 

zostały zarejestrowane gdy interferometr nie był stabilizowany. 

Rys.2.7. Prążki interferencyjne lasera stabilizującego rejestrowane za 
interferometrem przez detektor 2 oraz piłokształtny sygnał napięcia 
podawanego na piezoelektryk interferometru. 

 25



Z rys.2.7 można odczytać, że jeden przebieg rampy (napięcia piłokształtnego), 

odpowiada przesunięciu rezonatora interferometru o około 3 przedziały dyspersji. Wiemy, że 

odległość pomiędzy kolejnymi prążkami interferencyjnymi jest równa przedziałowi dyspersji. 

W czasie t2 – t1 częstość zmieniła się o jeden przedział dyspersji, czyli w przybliżeniu 

o 39 MHz. Interesuje nas jest jak zmienia się częstość ∆ν wraz ze zmianą napięcia ∆U. Z tego 

powodu należało sprawdzić, jak zmieniło się napięcie ∆U w czasie t2 – t1, a następnie 

w czasie t3 – t1 i t4 – t1. Dodatkowo wiemy, że jeśli napięcie podawane na piezoelektryk nie 

zmienia się w czasie (∆U = 0), to rezonator interferometru nie zmienia swej długości, a tym 

samym częstość również się nie zmienia (∆ν = 0). Umieszczając te punkty na wykresie 

zależności zmiany częstości od zmiany napięcia i dopasowując do nich prostą otrzymujemy 

zależność pomiędzy napięciem podawanym na piezoelektryk, a częstości (rys.2.8). Zależność 

ta ma postać 

 ∆ν = 8,9 · ∆U. (2.1) 
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Rys.2.8. Punkty znajdujące się na powyższym wykresie zostały wyznaczone 
na podstawie rys.2.7. Współczynnik prostej dopasowanej do tych 
punktów, pozwala stwierdzić o ile zmienia się częstość ∆ν, przy 
zmianie napięcia przykładanego na piezoelektryk o ∆U. 

Sygnał proporcjonalny do transmisji natężenia światła lasera stabilizującego przez 

interferometr (rys.2.6) jest ustalony na poziomie 5,5 V co jest związane się ze stabilizacją 

 26



rezonatora interferometru na szczycie prążka interferencyjnego tego lasera. Tym samym 

każda zmiana długości rezonatora interferometru jest widoczna jako odchylenie od stałego 

poziomu sygnału w postaci szumu lub szpilek i może być interpretowana jako 

„ześlizgiwanie” się ze szczytu prążka interferencyjnego. W celu wyznaczenia jakości 

stabilizacji, wyznaczyliśmy średni poziom fluktuacji napięcia związanego z tym 

„ześlizgiwaniem” się, czyli grubość linii z rys.2.5. Średni poziom fluktuacji napięcia po 

skorzystaniu z zależności (2.1), można przeliczyć na średni poziom fluktuacji częstotliwości. 

Poziom fluktuacji częstości określa nam dokładność stabilizacji interferometru. ponieważ ich 

wartość pokazuje nam jak daleko „ześlizgujemy” się ze szczytu prążka interferencyjnego. 

Jeśli średni poziom fluktuacji jest mały, oznacza to, że interferometr jest dobrze stabilizowany 

w bliskiej okolicy szczytu prążka interferencyjnego, więc rezonator jest stabilny. Gdyby na 

interferometr działały mocniejsze bodźce zewnętrzne, byłby on bardziej niestabilny co 

jednocześnie objawiałoby się w większych średnich fluktuacjach częstotliwości. Zmierzona 

średnia wartość amplitudy fluktuacji częstotliwości ∆νśr wynosi 

 ∆νśr = 1,9 MHz. 

W momencie wystąpienia krótkotrwałych, gwałtownych zaburzeń widocznych jako 

szpilki o amplitudzie większej niż średni poziom odchyleń od maksimum sygnału transmisji, 

układ stabilizacji wciąż jest w stanie skompensować tak duże niestabilności. Związane jest to 

z niską finezją naszego interferometru, a co za tym idzie prążki interferencyjne powstałe 

w naszym interferometrze są bardzo szerokie i kształtem przypominają funkcję sinus. Dzięki 

temu, że prążki są szerokie nawet stosunkowo duże niestabilności, które spowodują dalekie 

odstrojenie od szczytu prążka, mogą być skompensowane, przez przyłożenie odpowiednio 

dużego napięcia na piezoelektryk. Wynikająca z gwałtownych zaburzeń maksymalna 

niepewność wyznaczenia częstotliwości wynosi 

 ∆νmax = 4,7 MHz. 

Oczywiście jeśli zaburzenie jest na tyle duże, że spowoduje wyjście z przedziału 

częstości, z którego napięcie podawane na piezoelektryk spowoduje wrócenie do stabilizacji 

na szczycie prążka, wówczas układ przestaje być stabilizowany [ 21 ]. 
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II. Spektroskopia atomów 85Rb wzbudzonych dwustopniowo 
ze stanu podstawowego 5P3/2(F’=4) do stanu 5D5/2

Celem wykonania opisanego w tym rozdziale doświadczenia była spektroskopia 

atomów rubidu poddanych dwustopniowym wzbudzeniom ze stanu podstawowego, poprzez 

stan wirtualny lub poziom 5P3/2, do jednego ze stanów struktury nadsubtelnej poziomu 5D5/2. 

Doświadczenie to zostało wykonane w pułapce magnetooptycznej, gdzie spułapkowane już 

atomy 85Rb były dodatkowo poddawane działaniu światła lasera o długości fali λp = 776 nm 

i wzbudzane do stanu 5D5/2. Atomy wzbudzone do tego poziomu były jonizowane, dzięki 

czemu poprzez detekcję jonów można było rejestrować widma powstałe podczas 

dwustopniowych wzbudzeń. 

Dla wyznaczenia częstości składowych spektralnych badanych widm, rejestruje się 

je jednocześnie z wzorcowym widmem prążków interferencyjnych o dobrze znanym 

przedziale dyspersji. Jako instrument do wytwarzania znaczników częstości posłużył 

(wcześniej przez nas badany) stabilizowany interferometr Fabry’ego-Perota. Poniższy 

rozdział nie zawiera analizy zarejestrowanych widm. Głównym jego celem jest 

przedstawienie praktycznego przykładu wykorzystania interferometru F - P do kalibracji 

częstości nieznanego widma, poprzez wyznaczanie znaczników częstości. 

3.1. Idea pomiaru 

Do poprawnej pracy pułapki magnetooptycznej niezbędne są dwa lasery: 

pułapkujący i repompujący. Zadaniem lasera pułapkującego jest dostarczenie promieniowania 

o ściśle określonej częstości przejścia rezonansowego 5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=4) 85Rb (rys.3.1). 

Laser ten (fotony pochodzące z tego lasera są zaznaczone na rys.3.1 kolorem niebieskim) 

wzbudza atomy do stanu 5P3/2(F’=4), a także – ze względu na niewielką odległość między 

poziomami – do stanu 5P3/2(F’=3), skąd następuje emisja m. in. do stanu 5S1/2(F=2). Jest to 

zjawisko pompowania optycznego, wskutek którego cała populacja atomów zostaje 

przeniesiona do stanu 5S1/2(F=2), nieaktywnego z punktu widzenia procesu pułapkowania. 
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Aby temu zapobiec stosuje się dodatkowy laser repompujący, dostrojony do przejścia 

5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=2,3), skąd możliwa jest emisja spontaniczna do aktywnego stanu 

5P3/2(F’=3). Przejścia wzbudzane za pomocą lasera repompującego (rys.3.1) zostały 

zaznaczone czarnym kolorem natomiast przejścia wzbudzane za pomocą światła lasera 

pułapkującego są przedstawione na czerwono [ 3 ]. 

Rys.3.1. Struktura poziomów energetycznych rubidu 85Rb, wraz z możliwymi 
przejściami ze stanu podstawowego 5S1/2(F=3) do stanu wzbudzonego 
5D5/2, poprzez absorpcję fotonów pochodzących z laserów 
o λν = 776 nm (kolor niebieski) i λ = 780 nm (kolor czerwony). 

Do standardowego układu laserów służących do pułapkowania atomów rubidu 

w komorze próżniowej, dołączono przestrajalny laser diodowy emitujący światło o długości 

fali λν = 776 nm. Laser ten wraz z laserem pułapkującym λ = 780 nm powoduje wzbudzenia 

atomów rubidu ze stanu 5S1/2(F=3) do stanu 5D5/2 za pomocą dwóch procesów opisanych 

poniżej. 

Atomy 85Rb mogą być wzbudzane do poziomu 5D5/2 „krok po kroku” czyli poprzez 

jakiś stan pośredni. W doświadczeniu opisanym poniżej atomy ze stanu podstawowego 
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5S1/2(F=3) były wzbudzane do stanu 5P3/2(F’=4) poprzez zabsorbowanie fotonu z lasera 

pułapkującego, a następnie do jednego ze stanów 5D5/2(F’=3,4,5), po absorpcji fotonu światła 

z lasera λν = 776 nm (rys.3.1). 

Atomy rubidu mogą być wzbudzone do jednego ze stanów 5D5/2 struktury 

nadsubtelnej również w procesie „dwufotonowym”. Biorą w nim udział dwa fotony, jeden 

z lasera pułapkującego i jeden z lasera o długości fali λν = 776 nm. W procesie tym atomy są 

wzbudzane bezpośrednio z poziomu podstawowego 5S1/2(F=3) do jednego z poziomów 5D5/2 

struktury nadsubtelnej. Inaczej mówiąc atom jest wzbudzany do stanu 5D5/2 po 

zaabsorbowaniu dwu fotonów i przejściu przez tzw. poziom wirtualny (rys.3.1). Przejścia 

wzbudzane za pomocą lasera λν = 776 nm zostały zaznaczone niebieskim kolorem, 

a pułapkującego - czerwonym. Pętelka na końcu niebieskiej strzałki oznacza, że atomy są 

wzbudzane do wszystkich stanów struktury nadsubtelnej poziomu 5D5/2, na które zezwalają 

reguły wyboru [ 21 ]. Aby atom rubidu mógł być wzbudzony ze stanu podstawowego do 

stanu 5D5/2, różnica energii ∆E pomiędzy tymi poziomami musi być równa sumie energii 

fotonów lasera λν = 776 nm i lasera pułapkującego (3.1). 

 pE ωω hh +=∆ 776 , (3.1) 

gdzie ω776 to częstość fotonów lasera λν = 776 nm, a ωp to częstość fotonów lasera 

pułapkującego [ 10 ]. 

Procesy wzbudzeń atomów rubidu 85Rb poprzez stan wirtualny i stan 5P3/2(F’=4) 

zachodzą równocześnie. Celem wykonywanego przez nas doświadczenia było zbadanie czy 

jeden proces wpływa w jakiś sposób na drugi. Jednocześnie wykonując to doświadczenie 

chcieliśmy przetestować spektroskopię jonów w badaniu zimnych atomów, w warunkach gdy 

jest zaniedbywany efekt Dopplera. 

Aby kontrolować populację stanu 5D5/2, wykorzystaliśmy fakt, że poziom ten 

znajduje się blisko continuum i wystarczy aby atom zaabsorbował jakikolwiek foton (z lasera 

pułapkującego, repompującego lub λν = 776 nm), a zostanie zjonizowany. Powstałe w ten 

sposób jony są rejestrowane przez channeltron (detektor jonów) umieszczony w komorze 

próżniowej. 
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Aby można było rejestrowane widma przedstawić w funkcji częstości, równocześnie 

z mierzonym widmem były zapisywane znaczniki częstości wytwarzane przez stabilizowany 

interferometr Fabry’ego-Perota (rozdział I). 

3.2. Układ pomiarowy 

Doświadczenie ze wzbudzaniem dwustopniowym zostało wykonane w pułapce 

magnetooptycznej (MOT). Dokładny opis układu pułapki magnetooptycznej, w której było 

wykonane to doświadczenie znajduje się w pracy [ 3 ]. Uproszczony schemat układu 

doświadczalnego został przedstawiony na Rys.3.2. 

Rys.3.2. Uproszczony schemat układu pułapki magnetooptycznej wraz 
z dodatkowym laserem przestrajanym w obrębie długości fali 
λν = 776 nm. 
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Jako laser pułapkujący w doświadczeniu tym jest używany zespół laserów 

generującego i wzmacniającego w sprzężeniu master-slave. Ze względu na straty mocy laser 

master (stabilizowany do wzorca atomowego) nie jest bezpośrednim źródłem światła, ale jego 

wiązka jest wzmacniana przez silniejszy laser slave (tzw. wzmacniacz). Wiązkę lasera master 

wprowadza się do izolatora optycznego IO1 wzmacniacza przez boczne okienko. Jest ona 

spolaryzowana prostopadle do kierunku polaryzacji wiązki wychodzącej ze wzmacniacza 

laserowego i w izolatorze rozchodzi się dokładnie w przeciwnym kierunku, czyli ku 

wzmacniaczowi. Zapewnia to wymuszenie akcji laserowej we wzmacniaczu. Światło 

emitowane ze wzmacniacza w takich warunkach przejmuje własności spektralne światła 

lasera master (szerokość linii i częstość), jednocześnie osiągając dużą moc. 

Światło ze wzmacniacza laserowego w układzie tym jest dzielone przez izolator 

optyczny IO1 na dwie części, z których każda ma do spełnienia odmienną rolę (rys.3.2). 

Główna część światła (przechodząca przez izolator) jest dzielona na trzy wiązki, które za 

pomocą układu luster są kierowane do pułapki magnetooptycznej, w ten sposób aby do 

komory próżniowej weszły wzajemnie ortogonalnie. Wiązki te służą do pułapkowania 

atomów rubidu 85Rb w komorze próżniowej. Natomiast druga część światła (wychodząca 

z boku izolatora) jest używana do stabilizowania interferometru Fabry’ego-Perota 

(rozdział 1.5). 

Dodatkowo układ obejmuje laser przestrajany wokół długości fali λp = 776 nm. 

Wiązka tego lasera również została podzielona na dwie części za pomocą kostki 

polaryzacyjnej PBS1. Jedna część światła jest kierowana bezpośrednio do głównego 

eksperymentu czyli do pułapki magnetooptycznej, gdzie jest używana do wzbudzania atomów 

rubidu do wyższych poziomów energetycznych. Druga część wiązki tego lasera jest posyłana 

do stabilizowanego interferometru Fabry’ego-Perota i służy do wytwarzania znaczników 

częstości. 

Światło lasera 776 nm jest ortogonalnie spolaryzowane do światła wychodzącego ze 

wzmacniacza laserowego. Dzięki temu wiązki tych laserów mogą być łączone na kostce 

polaryzującej BPS2 i do interferometru wchodzą już razem. Po wyjściu z interferometru, 

również dzięki ortogonalnej polaryzacji można oddzielić wiązkę lasera 776 nm od wiązki 

wzmacniacza. Prążki interferencyjne pochodzące ze wzmacniacza są rejestrowane przez 

detektor 2. Sygnał z tego detektora jest przekazywany do układu pętli sprzężenia zwrotnego 

i wykorzystywany do stabilizacji interferometru. Prążki interferencyjne powstające przy 

przestrajaniu lasera 776 nm, po przejściu przez kostkę BPS3 są zapisywane przez detektor 1 
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a dalej przekazywane do komputera, gdzie jako znaczniki częstości były zapisywane za 

pomocą karty laboratoryjnej. 

Wewnątrz komory próżniowej znajduje się channeltron. Jest to detektor, który może 

być wykorzystywany do detekcji jonów lub elektronów – w zależności od potrzeb. 

W doświadczeniu tym na płytki channeltronu zostało przyłożone ujemne napięcie, które 

umożliwiało detekcję jonów powstałych ze zjonizowania atomów rubidu. Aby więcej jonów 

trafiało do detektora, kilka centymetrów od channeltronu został zamontowany pierścień, do 

którego jest również podawane ujemne napięcie. Każdy jon wpadający do channeltronu 

powoduje powstanie impulsu prądowego na jego wyjściu. Następnie impuls prądowy jest 

zamieniany na impuls napięciowy przy użyciu 50-cio Ω opornika. Impulsy napięciowe dalej 

są zliczane przez licznik jonów [Stantord Research, SR 400], a następnie są zapisywane przez 

komputer równocześnie z prążkami interferencyjnymi powstającymi ze światła lasera 776 nm. 

3.3. Sposób pomiaru oraz kalibracji widm 

W doświadczeniu tym znaczniki częstości (prążki interferencyjne rejestrowane przez 

detektor 1 rys.3.2) są równocześnie rejestrowane z badanymi widmami przez komputer za 

pomocą karty laboratoryjnej. Sygnał z detektora 1 był rejestrowany z częstotliwością 100 

próbkowań na sekundę, natomiast liczba zliczeń jonów była rejestrowana z częstotliwością 

jednego próbkowania na 22 ms. 

Widmo z licznika jonów i prążki interferencyjne rejestrowane przez detektora 1 

mogą być obserwowane, ponieważ laser 776 nm jest przestrajany, poprzez podawanie na 

piezoelektryk lustra jego zewnętrznego rezonatora odpowiednio dobranego sygnału 

piłokształtnego (rampy). Sygnał ten został dobrany w ten sposób, aby widmo jonowe było 

w całości rejestrowane podczas jednego przebiegu rampy. Częstotliwości tego sygnału nie 

mogła być zbyt mała, wówczas traci się na rozdzielczości widma, ponieważ w liczniku jonów 

nie można było ustawić mniejszego kroku czasowego niż 22 ms. Jednocześnie gdy 

częstotliwość tego sygnału jest zbyt duża mogą wystąpić fluktuacje lasera 776 nm 

i niebezpieczeństwa, że układ stabilizacyjny interferometru lub lasera stabilizującego 

przestanie działać. Optymalnie dla naszych potrzeb częstotliwość sygnału piłokształtnego 

została wybrana na 20 mHz, a widma rejestrowano przez czas 44 s. Długość czasu 

rejestrowania widm wiąże się z ograniczoną liczbą próbkowań, którą może wykonać licznik 

jonów do 2000. 
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Aby można było zinterpretować interesujące nas widma należało je przedstawić w 

funkcji częstości. W tym celu wykonuje się zamianę czasu w którym były zapisywane widma 

na częstość - dla widma prążków interferencyjnych rejestrowanych przez detektor 1. 

Kalibracji tej dokonujemy poprzez porównanie odległości pomiędzy maksimami kolejnych 

prążków interferencyjnych z wartością przedziału dyspersji interferometru FSR = 39,06 MHz 

(rozdział I). Odpowiednie punkty zostały naniesione na wykres rys.3.3. Z dopasowania do 

nich prostej, dostaliśmy zależność 

 ν = k ·7,3+const. (3.2) 
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Rys.3.3. Kalibracja służąca do zamiany skali widma prążków interferencyjnych 
rejestrowanego w funkcji czasu na skalę częstości. 

Korzystając z zależności (3.2) możemy wykalibrować widmo prążków 

interferencyjnych na funkcję częstotliwości. Ponieważ widmo dwustopniowych przejść jest 

rejestrowane równocześnie z widmem prążków, dzięki równaniu (3.2) możemy również te 

widma przedstawić w funkcji częstości. Przykładowe widma przedstawione już w funkcji 

częstości znajdują się na rysunkach od 3.4 do 3.7. Dla każdego widma należy wykonać 

kalibrację osobno ponieważ odległości pomiędzy znacznikami częstości zmieniają się na 

skutek fluktuacji lasera, oraz nie idealnie liniowego przestrajania piezoelektryka na 

zewnętrznym rezonatorze lasera. 
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3.3. Rezultaty eksperymentu 

W doświadczeniu tym zarejestrowano wiele widm badanych przy stałej mocy 

Pd = 135 µW lasera o długości fali λν = 776 nm. Kolejne widma różniły się między sobą 

mocą wzmacniacza laserowego (lasera pułapkującego) Pp. Zakres zmiany mocy lasera 

pułapkującego zawierał się od 10 mW do 55 mW. Na rysunkach od 3.4 do 3.7 zostały 

przedstawione wybrane widma różniące się między sobą mocą lasera pułapkującego. 
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Rys.3.4. Widmo znaczników częstości oraz         Rys.3.5. Widmo znaczników częstości oraz
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Rys.3.6. Widmo znaczników częstości oraz  Rys.3.7. Widmo znaczników częstości oraz
 widmo jonowe dla Pp=45 mW  widmo jonowe dla Pp=55 mW 
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Amplituda prążków interferencyjnych jest mierzona w jednostkach napięcia 

natomiast amplituda widm z licznika jonów jest mierzona w ilości zliczeń. Wielkości te nie są 

za sobą porównywane więc na wszystkich rysunkach w tym rozdziale nie są zaznaczone 

jednostki amplitudy. Ponadto amplituda zliczeń w naszych rozważaniach nie jest do niczego 

potrzebna. 

Do prawidłowego działania pułapki magnetooptycznej laser pułapkujący musi być 

stabilizowany na częstości odstrojonej o kilkanaście MHz ku czerwieni od przejścia 

5S1/2(F=3)→5P3/2(F’=4). Aby to zrealizować stosuje się modulator akusto-optyczny (AOM). 

Modulator ten działa w ten sposób, że światło przechodzące przez niego zmienia 

częstotliwość na skutek napięcia przyłożonego na modulator [ 1 ]. 

Dodatkowym parametrem, który można zmieniać przy rejestracji tych widm jest 

zmiana napięcia podawanego na modulator akusto-optyczny co odpowiadać będzie zmianie 

długości fali λp = 780 nm lasera pułapkującego do poziomu 5P3/2(F’=4). Widma na 

rysunkach od 3.4 do 3.7 były rejestrowane przy napięciu podawanym na modulator akusto-

optyczny UAOM = 3 V, co jest równoznaczne z odstrojeniem się od rezonansowego przejścia 

o 10,5 MHz. Dla porównania na rys.3.8 i rys.3.9 zostały przedstawione widma rejestrowane 

przy mocach lasera pułapkującego Pp=45 mW i Pp=55 mW i napięciu podawanym na AOM 

UAOM = 1,5 V co z kolei odpowiadało 22,2 MHz odstrojeniu. 
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III Badanie znaczników częstości wytwarzanych przez 
konfokalny interferometr Fabry’ego-Perota 

Ta część pracy jest poświęcona omówieniu konfokalnego interferometru 

Fabry’ego-Perota (o długości rezonatora L ≈ 5 cm) z odstrojonymi od konfokalności lustrami. 

Przedział dyspersji tego interferometru jest wyrażony wzorem c/2NL, gdzie N jest stopniem 

degeneracji interferometru. Prążki interferencyjne wytwarzane przez taki interferometr mogą 

być używane jako znaczniki częstości do analizy widm spektroskopii laserowej. Rozdział 4 

jest poświęcony opisowi układu, za pomocą którego było wykonywane to doświadczenie, 

sposobowi wytwarzania prążków interferencyjnych o wyższym stopniu degeneracji niż 

konfokalny oraz zarysowi teorii rezonatorów optycznych. Natomiast w rozdziale 5 jest 

przeprowadzona analiza wyników otrzymanych w tym eksperymencie. 

4. Zarys teorii rezonatorów optycznych 

4.1. Układ pomiarowy 

Rys.4.1. Układ pomiarowy do badania modów własnych wytwarzanych przez 
konfokalny interferometr F-P. 
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Układ przedstawiony na rys.4.1 służył do badania prążków interferencyjnych 

pochodzących z odstrojonego od ścisłej konfokalności interferometru F-P. Jako źródło światła 

używany był przestrajalny laser półprzewodnikowy z zewnętrznym rezonatorem 

(rozdział 1.2.1). Na piezoelektryk rezonatora tego lasera podawano sygnał napięcia 

piłokształtnego, który przestrajał światło w obrębie linii 5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) 87Rb. 

Schemat poziomów energetycznych rubidu 87Rb znajduje się na rys.4.2. 

Rys.4.2. Schemat poziomów energetycznych struktury nadsubtelnej rubidu 
87Rb. Odległości pomiędzy kolejnymi poziomami zostały podane 
w MHz. 

Jak widać z rys.4.1 bezpośrednio po wyjściu z lasera wiązka światła była dzielona na 

kostce polaryzującej na dwie wiązki. Jedna wiązka była podawana na układ spektroskopii 

nasyceniowej, skąd sygnał poprzez detektor 2 trafiał na jeden z kanałów oscyloskopu. Druga 

wiązka przechodziła przez skanowany interferometr konfokalny i padała na detektor 1. 

Sygnał z detektora 1 również był przekazywany na jedno z wejść oscyloskopu. 

Interferometr F – P był przestrajalny poprzez podawanie na jego piezoelektryk 

piłokształtnego sygnału napięcia z generatora (rozdział 4.1.1). 

4.1.1. Analizator widma 

Analizator widma jest to konfokalny interferometr F – P (rozdział 4.2), którego 

zwierciadła zamocowane są na piezoelektrycznym elemencie (rys.4.3). Na piezoelektryk jest 
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podawane napięcie piłokształtne, które powoduje cykliczne zmiany długości rezonatora, przez 

co uzyskuje się efekt skanowania. Przechodzące przez rezonator światło pada na 

powierzchnię fotodetektora, skąd dalej sygnał jest przekazywany do oscyloskopu. 

Rys.4.3. Schemat analizatora widma zbudowanego na bazie konfokalnego 
interferometru F-P. 

Zwierciadło Z1 jest przymocowane na stałe do piezoceramiki (piezoelektryka), 

natomiast zwierciadło Z2 jest przymocowane do śruby, która jest wkręcana do rezonatora 

interferometru. Dzięki skracaniu lub wydłużaniu długości rezonatora interferometru 

(za pomocą specjalnego klucza), interferometr można justować. Inaczej mówiąc można go 

dostrajać do ścisłej konfokalności lub do wyższego stopnia zdegenerowania (rozdział 4.3.3). 

Światło wychodzące z interferometru, po przejściu przez specjalny otwór znajdujący się 

w kluczu, trafia na fotodetektor (na rys.4.1 zaznaczony jako detektor 1). Powierzchnia 

detektora jest bardzo mała co pozwala na precyzyjną rejestrację centrum środkowego prążka. 

Podczas justowania cały czas można podglądać prążki interferencyjne na oscyloskopie, co 

niezwykle ułatwia pracę [ 13 ]. 

4.2. Interferometr konfokalny 

Rys.4.4 przedstawia schematyczny wygląd konfokalnego interferometru 

Fabry’ego-Perota, wraz z zaznaczonymi trajektoriami promieni osiowych i pozaosiowych 

wchodzących równolegle do osi interferometru. Konfokalny interferometr F – P jest 

szczególną realizacją interferometru sferycznego. Składa się on z dwóch zwierciadeł 

sferycznych M1 i M2 o jednakowych promieniach krzywizny R, umieszczonych naprzeciwko 

siebie w odległości L = R. Dla układu idealnie konfokalnego, ogniska obydwu zwierciadeł 

pokrywają się ze sobą (w punkcie F) [ 11 ]. 
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Rys.4.4. Schemat konfokalnego interferometru F-P wraz z trajektoriami promieni 
propagującymi wzdłuż osi interferometru i równolegle do niej. 

Promienie światła, które propagują wzdłuż osi interferometru po dwukrotnym 

przebyciu rezonatora interferometru wracają do punktu wyjścia. Z promieni propagujących 

wzdłuż osi rezonatora powstają mody osiowe (podstawowe). Mody podstawowe 

interferometru konfokalnego mają identyczne własności z modami podstawowymi 

wytwarzanymi przez interferometr płasko-równoległy (rozdział 4.3.1). Natomiast wszystkie 

promienie światła pozaosiowe, wchodzące do interferometru F – P równolegle do osi, 

przechodzą przez ognisko F i po czterokrotnym przejściu przez rezonator trafiają do punktu 

wejścia P. Z promieni pozaosiowych powstają mody poprzeczne. Wiązki światła równoległe 

do osi optycznej przebywają dwukrotnie dłuższą drogę niż wiązki propagujące wzdłuż osi 

optycznej. Konsekwencją tego jest dwukrotnie mniejsza częstość występowania modów 

poprzecznych od modów podłużnych [ 14 ]. 

4.3. Rezonatory optyczne typu Fabry-Perot 

4.3.1. Drgania własne rezonatorów optycznych typu Fabry-Perot 

Charakterystyczną cechą wszystkich rezonatorów (w tym interferometru 

Fabry’ego-Perota) jest wzbudzanie wewnątrz nich różnego rodzaju drgań rezonansowych 

(modów). Każdy rezonator optyczny jest rezonatorem otwartym, czyli ograniczonym tylko 

w jednym kierunku (przykładowo wzdłuż osi z), przez lustra. Ważną cechą charakterystyczną 

rezonatora optycznego jest jego długość L, która jest o wiele rzędów wielkości dłuższa od 

fali λ w nim propagującej. Tym samym oś z będziemy uważać za wyróżnioną, a mody które 

wytworzą się wzdłuż niej będą nazywane modami podłużnymi. Natomiast mody wytworzone 

w kierunku x lub y będą nazywane modami poprzecznymi [ 15 ]. 
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Rys.4.5. Rezonator optyczny płasko-równoległy, z modami podłużnymi 
przedstawionymi w postaci fali stojącej. 

Przy założeniu, że zwierciadła płasko-równoległego interferometru F – P są 

nieskończenie duże, wewnątrz rezonatora powstają fale stojące rys.4.5 [ 16 ]. Fale te 

obserwujemy na skutek nałożenia się na siebie fal płaskich rozchodzących się wzdłuż osi 

rezonatora, wówczas gdy spełniają warunek brzegowy 

 2
λqL = . (4.1) 

Fala stojąca powstanie w rezonatorze wówczas, gdy w długości rezonatora L zmieści się 

całkowita liczba q połówek długości fal w nim propagujących. Odpowiedni wzór na częstości 

rezonansowe modów powstających w tym rezonatorze ma postać 

 L
qc

q 2
=ν . (4.2) 

Wskaźnik q charakteryzujący podłużny rozkład pola elektromagnetycznego, znajdującego się 

wewnątrz rezonatora numeruje kolejne mody podłużne (przyosiowe). Różnica częstości 

pomiędzy sąsiednimi modami przyosiowymi wynosi 

 L
c

2
=∆ν . (4.3) 

Wielkość ta jest przedziałem dyspersji (FSR) płasko-równoległego interferometru 

F-P (rozdział 1.4.1). Dla rezonatorów optycznych liczba q jest bardzo duża (rzędu 106) 

i często nie znana. Na rys.4.6 w postaci pionowych kresek zostały przedstawione mody 

podłużne powstające w płasko-równoległym rezonatorze F – P o rozciągających się 

nieskończenie lustrach. Kolejne mody są ponumerowane za pomocą liczby q. Dodatkowo na 

rysunku tym został zaznaczony przedział dyspersji ∆ν tego interferometru [ 17 ]. 
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Rys.4.6. Częstości własne płasko-równoległego interferometru F – P 
o nieskończonych zwierciadłach. 

Dla interferometrów rzeczywistych, których zwierciadła mają skończoną 

powierzchnię, wzór (4.2) nie stosuje się. W rezonatorach takich możliwe jest powstawanie 

dodatkowych modów poprzecznych, które nazywane są również modami pozaosiowymi. 

Mody te są numerowane odpowiednio wskaźnikami; m dla modów powstających wzdłuż 

osi x i n dla modów wzdłuż osi y, gdzie wskaźniki m i n są liczbami naturalnymi. Drgania 

pozaosiowe mają charakterystyczny rozkład pola elektromagnetycznego w przekroju 

poprzecznym rezonatora, tj. w płaszczyźnie równoległej do zwierciadeł. Można więc 

powiedzieć, że liczby m i n określają odchylenie modu od osi rezonatora, a im większa jest 

ich wartość, tym większa jest „rozbieżność” modu [ 14 ]. 

Rys.4.7. Widmo modów poprzecznych i podłużnych TEM n m q dla płasko-
równoległego interferometru F – P. 

Mody poprzeczne i podłużne mają wspólne oznaczenie TEM n m q , gdzie skrót TEM 

(transverse electromagnetic) z angielskiego oznacza poprzeczną falę elektromagnetyczną. 

Ponieważ liczba q może być bardzo duża i nieokreślona, często się ją pomija (TEM n m). 
Mody, dla których wartości m i n są równe zeru (m=n=0) określa się jako mody podstawowe. 

Natomiast mody, dla których m > 0 lub n > 0 nazwane są modami poprzecznymi wyższych 

rzędów. Rys.4.7 przedstawia schemat modów poprzecznych i podłużnych powstałych 
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w płasko-równoległym interferometrze. Częstości modów poprzecznych są większe od 

częstości modu podstawowego przy ustalonym q. Wszystkie mody poprzeczne, dla których 

suma m i n jest stała m + n = k są zdegenerowane i mają tą samą częstość. Przykładowo mody 

TEM 0 2, TEM 2 0, oraz TEM 1 1, są zdegenerowane, ponieważ w każdym przypadku suma 

m + n = 2. Z rys.4.7 widać również, że rozkład modów poprzecznych w obrębie jednego 

modu podstawowego jest zawsze taki sam dla wszystkich modów podstawowych [ 11 ]. 

Pomimo istnienia degeneracji modów należy podkreślić, że każdy mod jest w pełni 

charakteryzowany przez trzy liczby n, m, q. Zmiana którejkolwiek z liczb daje nowy mod. 

Należy tu również podkreślić, że poza częstością inne własności dowolnego modu 

poprzecznego nie zależą od q. 

4.3.2. Konfokalny interferometr Fabry’ego-Perota 

Konfokalny interferometr Fabry’ego-Perota o długości L i zwierciadłach o promieniu 

krzywizny R, jest rezonatorem optycznym otwartym. Dla takiego rezonatora częstość 

rezonansową modu (k, q) można określić za pomocą wzoru [ 18 ] 
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gdzie k = m + n jest sumą wskaźników modów poprzecznych liczonych odpowiednio wzdłuż 

osi x i y. 

Rys.4.8. Widmo zdegenerowanych modów poprzecznych i podłużnych TEM k q 
konfokalnego interferometru F – P. 

Zgodnie ze wzorem (4.4), widmo częstości interferometru konfokalnego jest 

zdegenerowane, ponieważ mody poprzeczne (k, q1) mają tą samą częstość co mody podłużne 
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(0, q1 + ½k). Natomiast mody podstawowe (m = n = 0) są oddalone od siebie o częstość 

określoną wzorem (4.3). 

Przykładowo wybieramy dwa mody poprzeczne sąsiadujące ze sobą: mod (2, q) oraz 

(3, q). Korzystając ze wzoru (4.4) liczymy różnicę częstości ∆ν32 pomiędzy tymi modami. 
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Jak wynika z powyższych obliczeń wartość ∆ν32 jest dwa razy mniejsza od różnicy 

częstości ∆ν (4.3) pomiędzy dwoma modami osiowymi. Stąd przedział dyspersji rezonatora 

ściśle konfokalnego wynosi 

 L
c

con 4
=∆ν . (4.5) 

Na rys.4.8 zostało przedstawione zdegenerowane widmo modów ściśle konfokalnego 

interferometru F – P w funkcji częstości. Mody poprzeczne i podłużne zgodnie z konwencją, 

zostały oznaczone przez liczby q i k. Dodatkowo zostało wypisane kilka przykładowo 

wybranych modów poprzecznych zdegenerowanych w danej częstości. Dla porównania na 

rysunku tym zostały również zaznaczone przedziały dyspersji dla interferometru 

konfokalnego ∆νcon oraz interferometru płasko-równoległego ∆ν [ 11, 17 ]. 

4.3.3. Interferometr F-P odstrojony od ścisłej konfokalności 

Jeśli odległość L pomiędzy zwierciadłami różni się nieco od promienia krzywizny R 

zwierciadeł, wówczas częstość modów interferometru (który nie jest już ściśle konfokalny), 

jest określona równaniem [ 18 ] 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

+
+=

R
Larckq

L
c

qk 1cos1
2 π

ν . (4.6) 

Analizując równanie (4.6), można wywnioskować, że degeneracja niektórych 

modów poprzecznych znika wraz z odjustowaniem interferometru od konfokalności. Oznacza 

to, że w zależności od stosunku L/R można obserwować różny stopień degeneracji modów 

rezonatora. Przy czym degeneracji modów nie da się całkowicie „zdjąć”. Może ona być 

jedynie powiększana lub pomniejszana wraz ze zmianą współczynnika L/R. Mówimy, że dwa 
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mody są zdegenerowane wówczas gdy N – ty mod poprzeczny ma taką samą częstość jak 

mod podłużny 

 ( ) ( )klqNkq ,, +=+ νν . (4.7) 

Rys.4.9. Widmo modów interferometru konfokalnego (kolor niebieski, wysokie) 
N = 2, l = 1, oraz modów o wyższym rzędzie degeneracji (zielony, 
średnie) N = 5, l = 3 oraz (czerwony, niskie) N = 7, l = 4. Mody 
podstawowe tego interferometru zostały zaznaczone na czarno i są 
najwyższymi i najgrubszymi kreskami na rysunku. 

Wskaźniki l i N są liczbami naturalnymi, przy czym N zawiera w sobie informację 

o stopniu zdegenerowania modów. Rys.4.9 obrazowo wyjaśnia znaczenie zależności (4.7). 

Czarnymi kreskami są zaznaczone mody podstawowe interferometru konfokalnego, natomiast 

kolorowymi kreskami mody o wyższym stopniu degeneracji. Mody poprzeczne są 

numerowane przez liczbę N aż do momentu gdy jeden z modów poprzeczny nałoży się na 

mod podłużnych (numerowany liczbą l). Przykładowo dla interferometru konfokalnego 

stopień degeneracji jest określany jako N = 2, l = 1. Oznacza to, że już drugi mod poprzeczny 

jest zdegenerowany z pierwszym napotkanym modem podłużnym. Następna z kolei 

degeneracja jest gdy N = 5 i l = 3. Czyli piąty mod poprzeczny jest zdegenerowany z trzecim 

z kolei modem podłużnym. Na rys.4.9 widoczna jest jeszcze degeneracja N = 7, l =4 (kolor 

czerwony) [ 20 ]. 

Aby znaleźć zależność stopnia degeneracji N od współczynnika odstrojenia 

interferometru od konfokalności L/R, porównujemy ze sobą wzory (4.4) oraz (4.7) 
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Po zredukowaniu stronami otrzymujemy warunek na degenerację modów 
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Rys.4.10. Wykres stopnia degeneracji N od współczynnika L/R odstrojenia 
interferometru od konfokalności, wraz ze zaznaczonymi możliwymi 
punktami degeneracji. 

Rozwiązania równania (4.8) przedstawiono schematycznie na rys.4.10. Czerwonymi 

kropkami zostały zaznaczone miejsca, w których mody poprzeczne są zdegenerowane 

z modami podłużnymi. Z wykresu tego można odczytać, że gdy interferometr jest konfokalny 

(L/R = 1) stopień degeneracji N = 2 i l = 1. Jeśli chcemy znaleźć degenerację rzędu N = 3 

i l = 5, musimy wydłużyć rezonator interferometru, tak aby stosunek L/R = 1,30902. 

Natomiast szukając degeneracji rzędu N = 4 i l = 7 musimy skrócić rezonator, aby stosunek 

L/R = 1,22252. Chcąc znaleźć degenerację jeszcze wyższych rzędów musimy coraz bardziej 

skracać rezonator [ 18, 19 ]. 

Poniżej została zamieszczona tabela 4.1 zawierająca informacje dotyczące 

interferometru odstrojonego od konfokalności: stopień degeneracji, bezwzględny stosunek 
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długości rezonatora do promienia krzywizny luster L/R czyli współczynnika odstrojenia 

interferometru od konfokalności, długość rezonatora L przy której interferometr osiąga N-ty 

stopień degeneracji, oraz przedział dyspersji prążków w zależności od stopnia degeneracji 

(wyliczony ze wzoru (4.9)) [ 20 ]. 

N l     L/R     L [cm] FSR [MHz] 

2 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1,30902 

1,22252 

1,17365 

1,14231 

1,12054 

1,10453 

5 

6,5451 

6,1126 

5,86825 

5,71155 

5,6027 

5,52265 

1500 

458,4 

350,6 

284 

238,8 

205,9 

181,1 

Tabela 4.1. Zawiera zestawienie FSR i długości rezonatora badanego przez nas 
interferometru w zależności od liczb N i l oraz stosunek (L/R). 

4.3.4. Przedział dyspersji interferometru o wyższym stopniu degeneracji niż 
N = 2 l = 1 

Różnica częstości ∆νN pomiędzy sąsiadującymi ze sobą modami poprzecznymi 

zależy od stopnia degeneracji N tych modów. Stąd przedział dyspersji rezonatora 

odjustowanego od konfokalności wynosi [ 18, 19 ]. 

 
NL
c

N 2
=∆ν . (4.9) 

Jak widać ze wzoru (4.9), dla coraz wyższych N przedział dyspersji ∆νN jest coraz 

mniejszy. Czyli wraz ze wzrostem N, na osi częstości mody poprzeczne będą występować 

coraz gęściej. Należy jednak pamiętać, że wraz ze zmianą liczby N zmienia się również 

odległość L rezonatora (tabela 4.1), co również wpływa na różnicę częstości pomiędzy 

generowanymi modami. 

Na rys.4.11 zostało schematycznie przedstawione widmo częstości modów 

interferometru konfokalnego (N = 2, l = 1) na dolnej skali. Natomiast mody rezonatora 

odstrojonego od konfokalności ze stopniem degeneracji N = 9, l = 5 znajdują się na skali 
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umieszczonej wyżej. Zgodnie ze wzorem (4.9), odpowiednie odstrajanie rezonatora od 

konfokalności powoduje coraz większe zagęszczenie modów na skali częstości, co wiąże się 

ze „zdejmowaniem” degeneracji z kolejnych modów. Przykładowo (zgodnie z rysunkiem) 

mod podstawowy (0, q+2) interferometru konfokalnego jest zdegenerowany z pięcioma 

modami (0, q+2), (2, q+1), (4, q), (6, q-1), (8, q-2) interferometru o stopniu degeneracji N = 9 

i l = 5. Równocześnie patrząc na problem z drugiej strony, mody poprzeczne interferometru 

o N = 9 stopniu degeneracji kolejno (0, q+1), (1, q+1),..., (9, q+1) powstają ze zdjęcia 

degeneracji z modów interferometru konfokalnego wypisanych w kolejności (0, q+1), 

(1, q+1), (0, q+2), (1, q+2),..., (0, q+5). 

Rys.4.11. Widmo modów poprzecznych i podłużnych TEM k q dla 
interferometru konfokalnego (na dole rysunku) oraz odstrojonego od 

konfokalności dla N = 9 (na górze rysunku). 

4.4. Sposób znajdywania modów o wyższym stopniu degeneracji niż N=2 l=1 

Szukanie modów o wyższych stopniach degeneracji niż N = 2, l = 1 należy 

rozpocząć od wyjustowania interferometru do ścisłej konfokalności. Prążki interferometru 

konfokalnego jest bardzo łatwo znaleźć, ponieważ mają najwyższą amplitudę ze wszystkich 

modów, które możemy obserwować. Dla ułatwienia szukania dalszych modów interferometru 

zaznaczamy (np. kursorami) na oscyloskopie szczyty dwóch sąsiednich modów 

podstawowych interferometru konfokalnego (rozdział 4.3.2). Innymi słowy, wewnątrz 

zaznaczonego przez nas obszaru powinny się znajdować dwa przedziały dyspersji 

interferometru konfokalnego [ 20 ]. 
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Za pomocą klucza służącego do justowania wydłużamy rezonator interferometru do 

około L =  6,5451 cm. Aby przestroić rezonator do tej długości należy interferometr ściśle 

konfokalny (wówczas długość interferometru wynosi L = 5 cm) odstroić o ∆L = 1,5451cm. 

Możemy to zrobić na dwa sposoby: 

1.Należy wyznaczyć o ile zmienia się długość interferometru przy jednym pełnym obrocie 

kluczem do justowania i wyliczyć ile razy należy przekręcić kluczem aby odstroić się 

o ∆L. Następnie należy wyjustować interferometr do ścisłej konfokalności i przekręcić 

kluczem odpowiednią ilość razy. 

2.Drugi sposób polega na zmierzeniu odległości (np. suwmiarką) pomiędzy końcem klucza 

a obudową interferometru, podczas gdy jest on dostrojony do ścisłej konfokalności. 

Następnie należy kręcić kluczykiem do momentu, aż odległość pomiędzy końcem klucza 

a obudową interferometru zwiększy się o ∆L. 

Metoda pierwsza jest bardziej dokładna niż metoda druga. Stosując metodę pierwszą 

można jednak łatwej popełnić błąd, polegający na pomyleniu zliczeń obrotów kluczem, 

zwłaszcza jeśli interferometr trzeba odstrajać na duże odległości. W naszym doświadczeniu 

stosowaliśmy drugą metodę która jest prostsza w zastosowaniu, a ewentualne niedokładności 

które ze sobą niesie można prosto wyeliminować dokładnie obserwując widmo 

interferencyjne na oscyloskopie. 

Długości interferometru L = 6,5451 cm odpowiada pojawienie się zdegenerowanych 

modów o wskaźniku degeneracji N = 5 i l = 3. Czułość oscyloskopu należy wówczas 

zwiększyć, ponieważ prążki które chcemy obserwować będą mieć kilka razy mniejszą 

wysokość. Następnie należy delikatnie przekręcać klucz, aż do pojawienia się jakichś modów 

o stosunkowo dużej amplitudzie. Jeśli takie mody pojawiły się, należy policzyć czy 

w obszarze zaznaczonym przez nas wcześniej znajduje się około 5 prążków 

interferencyjnych. Jeśli ich liczba się nie zgadza należy dalej justować interferometr. 

Natomiast jeśli liczba prążków jest równa 5, powinniśmy jeszcze delikatnie odjustować 

rezonator tak aby uzyskać jak największą amplitudę modów. 

Jeżeli chcemy znajdywać mody pochodzące z interferometru o jeszcze wyższym 

stopniu degeneracji np. N = 7 i l = 4, należy skrócić rezonator do około 6,1126 cm. 

A następnie po pojawieniu się modów sprawdzić czy, w zaznaczonym przez nas obszarze 

(modów konfokalnych) znajduje się ich 7. W zależności od poszukiwanego przez nas stopnia 

degeneracji N interferometru należy odstroić rezonator do długości odpowiadającej temu 
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stopniowi degeneracji i powtórzyć całą procedurę opisaną wcześniej. Oczywiście po nabraniu 

pewnej wprawy można justować interferometr do wybranej degeneracji nie przechodząc 

przez wszystkie wcześniejsze. 

4.5. Sposób pomiarów 

Aby można było obserwować prążki interferencyjne, na analizator widma jest 

podawane napięcie piłokształtne co powoduje oscylowanie luster interferometru ze stałą 

amplitudą. Zapewnia to stały zakres oglądanych przez nas prążków interferencyjnych. Jeśli 

podczas pomiarów widm interferencyjnych amplituda skanowania rezonatora interferometru 

pozostawała stała, wówczas widma te mogą być przedstawione w funkcji odległości luster. 

Podczas rejestrowania prążków interferencyjnych laser półprzewodnikowy nie jest 

przestrajany. Do wyzwalania podstawy czasu oscyloskopu było podawane to samo napięcie, 

które było podawane na piezoelektryk interferometru. Wszystkie używane widma prążków 

interferencyjnych interferometru o różnym stopniu zdegenerowania N były rejestrowane 

przez oscyloskop z pamięcią i zapisywane w nim na dyskietce. Widma te są rejestrowane 

przez oscyloskop w funkcji czasu. 

Możliwość zastosowania zagęszczonych prążków jako skali częstotliwości do 

spektroskopii laserowej została zademonstrowana w równoległym pomiarze widma 

nasyceniowego i transmisji przez interferometr. Sygnał spektroskopii nasyceniowej był 

podawany na jeden kanał oscyloskopu, a na drugi kanał było podawane widmo prążków 

interferometru odstrojonego od konfokalności. Na piezoelektryk lasera było podawane 

napięcie piłokształtne, które powodowało przestrajanie lasera w obrębie linii oraz 

powstawanie prążków interferencyjnych w interferometrze. Oczywiście wówczas oscyloskop 

jest wyzwalany napięciem podawanym na piezoelektryk lasera, natomiast przestrajanie 

interferometru jest wyłączone. Widma spektroskopii nasyceniowej i prążków 

interferencyjnych były zapisywane równocześnie przez oscyloskop na dyskietce. 
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5. Analiza wyników 

5.1. Mody własne interferometru ściśle konfokalnego i o wyższym stopniu 
degeneracji 

Szukając prążków interferencyjnych interferometru o wyższym stopniu 

zdegenerowania niż konfokalny stosowaliśmy metodę opisaną w rozdziale 4.4. Poniżej na 

wykresach zostały przedstawione przykładowe widma prążków interferencyjnych, które 

zostały zarejestrowane przy użyciu aparatury opisanej w rozdziale 4.1. Wszystkie widma 

znajdujące się na rysunkach od 5.1 do 5.6 są przedstawione w funkcji czasu w przedziale 

0,03 s. Jak łatwo można zauważyć w widmach zamieszczonych w tym rozdziale brakuje 

prążków o stopniu degeneracji N = 5 i l = 3. Powodem tego jest brak możliwości odstrojenia 

testowanego przez nas interferometru na odległość odpowiadającą takiemu stopniowi 

degeneracji, ponieważ miał on zbyt krótki rezonator. Wszystkie widma były rejestrowane 

przy ustalonej amplitudzie napięcia podawanego na piezoelektryk. 
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Rys.5.1. Prążki interferencyjne interferometru Rys.5.2. Prążki interferencyjne interferometru  
 ściśle konfokalnego N=2 i l =1.  o stopniu degeneracji N=7 i l =4. 
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Rys.5.3. Prążki interferencyjne interferometru Rys.5.4. Prążki interferencyjne interferometru  
 o stopniu degeneracji N=9 i l =5.  o stopniu degeneracji N=11 i l =6. 
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Rys.5.5. Prążki interferencyjne interferometru Rys.5.6. Prążki interferencyjne interferometru  
 o stopniu degeneracji N=13 i l=7.  o stopniu degeneracji N=15 i l =8. 

Powyższe widma zostały zebrane na jednym wykresie (rys.5.7), dla ilustracji 

drastycznej zmiany amplitudy prążków. Prążki interferometru ściśle konfokalnego mają 

amplitudę sięgającą 6,2 V (porównać rys.5.1) i dlatego na rys.5.7 nie zostały przedstawione w 
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całości. Oczywiście nie byłoby to możliwe gdybyśmy chcieli narysować je w funkcji 

częstości, ponieważ każde widmo było rejestrowane dla innej długości rezonatora, a więc nie 

można byłoby dokonać bezwzględnego porównania częstości. 
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Rys.5.7. Widma prążków interferencyjnych interferometru F-P o stopniu 
degeneracji od N = 7, l = 5 do N = 15, l = 9 wraz z prążkami 
interferometru konfokalnego. 

5.2. Identyfikacja stopnia zdegenerowania interferometru poprzez badanie 
jego prążków interferencyjnych 

Dla sprawdzenia czy nie popełniliśmy grubego błędu w określeniu stopnia 

degeneracji modów, należy wykonać proste przeliczenie. Wyznaczmy odległość K pomiędzy 

dwoma podstawowymi modami interferometru konfokalnego (dla większej wiarygodności 

wyznaczenia tej odległości najlepiej jest mieć kilka takich odległości pochodzących z kilku 

pomiarów). Warunkiem na przeprowadzenie tego pomiaru jest niezmienianie amplitudy 

napięcia podawanego na piezoelektryk rezonatora. Następnie wybieramy widmo prążków 

interferencyjnych, które chcemy zidentyfikować. Obliczamy odległości pomiędzy kolejnymi 

prążkami interferencyjnymi (przedział dyspersji) i uśredniamy je otrzymując uśrednioną 
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odległość S. Dla znalezienia stopnia degeneracji Nexp wystarczy podzielić przez siebie 

odległości K i S, czyli sprawdzić ile prążków interferencyjnych badanego przez nas widma 

mieści się w odległości pomiędzy dwoma modami podstawowymi interferometru ściśle 

konfokalnego. Jest to równoważne stosunkowi przedziału dyspersji interferometru płasko-

równoległego do efektywnego przedziału dyspersji interferometru zdegenerowanego. 

W tabeli 5.1 dla przykładu zostały przedstawione współczynniki degeneracji Nexp 

wyznaczone w zaproponowany powyżej sposób wraz ze współczynnikami degeneracji, 

których spodziewaliśmy się dostać. Do każdej wartości  stopnia degeneracji Nexp została 

dołączona wartość błędu ∆Nexp związanego z tym parametrem. Jak widać, wartości Nexp 

wyznaczone metodą zaproponowaną w tym rozdziale są w granicy błędu zgodne 

z wartościami N, których się spodziewaliśmy. 

N l Nexp = K/S ∆Nexp

7 

9 

11 

13 

15 

4 

5 

6 

7 

8 

6,7 

8,7 

10,7 

12,6 

14,7 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

0,4 

Tabela 5.1. Zawiera zestawienie stopni degeneracji wyznaczonych za pomocą 
metody podanej w tym paragrafie Nexp z błędami tych wielkości oraz ze 
stopniami degeneracji modów zdefiniowanymi za pomocą liczb N i l. 

Błąd wartości Nexp bierze się z niedokładność wyznaczenia odległości pomiędzy 

prążkami interferencyjnymi. Dodatkowo duży wkład do błędu ma w naszym przypadku 

nieliniowość przestrajania piezoelektryka analizatora widma, co powoduje różnicę 

w odległościach pomiędzy prążkami interferencyjnymi. 

5.3. Wyznaczenie przedziału dyspersji interferometru o stopniu degeneracji 
N = 15 i l = 8 przez porównanie ze wzorcem atomowym 

Na rys.5.8 znajduje się widmo nasyconej absorpcji linii 5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) 
87Rb wraz z prążkami interferencyjnymi o stopniu zdegenerowania N = 15, l = 8. Widma te 
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zostały zarejestrowane równocześnie przez oscyloskop w układzie, którego schemat 

przedstawia rys.4.1. 
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 prążki interferometru o stopniu 
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 sygnał spektroskopii nasyceniowej

Rys.5.8. Widmo atomowe spektroskopii nasyceniowej linii 
5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) 87Rb oraz prążki pochodzące 
z interferometru o stopniu zdegenerowania N = 15, l = 9. 

Rys.5.9 przedstawia widmo saturacyjne linii 5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) 87Rb. 

Odległości pomiędzy kolejnymi składowymi widma (linie struktury nadsubtelnej oraz 

rezonanse krzyżowe) wyznaczono na podstawie rys.4.2, przedstawiającego strukturę 

poziomów energetycznych 87Rb. Przedział dyspersji prążków interferencyjnych został 

wyznaczony sposobem zaproponowany w rozdziale 2.1 i 2.2 Wynosi on 

 FSR = 186,68 ± 7,15. 

Błąd związany z wyznaczeniem FSR wiąże się z niedokładnością wyznaczenia 

odległości pomiędzy nadsubtelnymi składowymi widma z rys.5.8 oraz z wyznaczeniem 

odległości pomiędzy prążkami interferencyjnymi. Wprawdzie testowany analizator widma 

miał krótki rezonator, ale efekty zmiany długości jego rezonatora spowodowane dryfem 

temperatury oraz drganiami mechanicznymi, również mają swój udział w powiększeniu błędu 

wyznaczenia FSR. 
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Rys.5.9. Widmo atomowe spektroskopii nasyceniowej linii 
5S1/2(F=2)→5P3/2(F’=1,2,3) 87Rb wraz z podanymi odległościami 
pomiędzy kolejnymi składowymi tej linii w MHz. 

Dla porównania wartość FSR jaką powinny mieć prążki powstałe w interferometrze 

o N = 15, l = 8 stopniu degeneracji (tabela 4.1) to 

 FSR = 181,1 MHz. 

Jak widać wartości te są równe sobie co do wartości w granicy błędu. Jest to 

dodatkowym sprawdzeniem, że potrafimy prawidłowo określić stopień degeneracji 

interferometru. 

5.4. Przewidywania 

Płasko-równoległy stabilizowany interferometr Fabry’ego-Perota (rozdział I) miał 

przedział dyspersji równy około FSR = 39 MHz przy długości rezonatora L = 3,84 m. 

Natomiast omawiany w tym rozdziale interferometr o stopniu degeneracji N = 15, l = 8 

i długości rezonatora L = 5,52 cm ma przedział dyspersji równy 181 MHz. Można zadać teraz 

pytanie, jakie wymiary powinien mieć interferometr sferyczny, który wytwarzałby prążki 

interferencyjne mające FSR = 39 MHz. Zależy to oczywiście od stopnia degeneracji 

interferometru, który wytwarza te prążki. Tabela 5.2 zawiera zestawienie długości różnych 

interferometrów o stopniu zdegenerowania od N = 2, l = 1 do N = 15, l = 9, które mógłby 

wytwarzać prążki o FSR = 39 MHz. 
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N l L[m] 

2 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1,920123 

0,768049 

0,548607 

0,426694 

0,349113 

0,295404 

0,256016 

Tabela 5.2. Zawiera zestawienie długości interferometru o FSR = 39 MHz 
i różnych stopniach degeneracji. 

N l L[m] FSR [MHz] 

2 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,231788 

0,303415 

0,283365 

0,272038 

0,264774 

0,259728 

0,256017 

323,6 

98,9 

75,6 

61,3 

51,5 

44,4 

39,1 

Tabela 5.3. Zawiera zestawienie parametrów interferometrów o długościach 
bliskich długości interferometru ściśle konfokalnego (L = 23,2 cm) 
i o różnych stopniach degeneracji. 

Jak widać z tabeli 5.2 przy degeneracji N = 15, l = 8 otrzymuje się już rozsądną 

(tzn. realną do wykonania w warunkach warsztatowych) długość rezonatora interferometru. 

W związku z tym postanowiłam bliżej przyjrzeć się interferometrowi o N = 15, l = 8, którego 

długość rezonatora L = 25,6 cm. W tabeli 5.3 została przeanalizowana długość rezonatora 

interferometru w zależności od stopnia zdegenerowania wraz z przedziałem dyspersji 

odpowiadającemu prążkom wytworzonym przez ten interferometr. Długość takiego 

interferometru dostrojonego do ścisłej konfokalności wynosi L = 23,2 cm. Można zauważyć, 
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że odległość pomiędzy długością interferometru ściśle konfokalnego, a interferometru 

o stopniu degeneracji N = 15, l = 8 wynosi ∆L = 2,42 cm. Odległość tak nie jest duża i bez 

wątpienia można zbudować interferometr o rezonatorze przestrajalnym w tym zakresie. 

Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że nie jest prosto przestroić się bezpośrednio od ścisłej 

konfokalności do prążków o N = 15, l = 8, choć nie jest to niemożliwe. Zrobiłam kilka takich 

prób z pozytywnym wynikiem z interferometrem L ≈ 5 cm. Najprościej byłoby zbudować 

interferometr o zakresie przestrajania od konfokalności do N = 5, l = 3 lecz w tym przypadku 

∆L = 7,16 cm, co może być trudne do realizacji praktycznej. Trzeba bowiem pamiętać, 

że przy justowaniu interferometru i zmianie odległości luster o ∆L (znaczne odległości) 

wymagania warsztatowe znacznie się zaostrzają. 
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Podsumowanie 

Praca ta była poświęcona zbadaniu dwóch sposobów wytwarzania gęstych 

znaczników częstości do spektroskopii laserowej. Jeden sposób wykorzystywał płasko-

równoległy stabilizowany interferometr Fabry’ego-Perota. W drugim sposobie zbudowano 

ściśle konfokalny i dostrojony do wyższego stopnia degeneracji interferometr 

Fabry’ego-Perota. 

Na podstawie wyników uzyskanych w tej pracy można wysnuć kilka wniosków 

dotyczących dobierania interferometrów wytwarzających znaczniki częstości. Płasko-

równoległy interferometr F-P jest urządzeniem bardzo tanim i prostym do zbudowania. 

Jednak gdy chcemy wykorzystywać go jako urządzenie do wytwarzania widma odniesienia 

musi on spełniać kilka wymagań. Jeśli chcemy mieć znaczniki częstości bliskie sobie w skali 

częstości należy zbudować interferometr o znacznej długości rezonatora. Wydłużanie 

rezonatora pociąga za sobą jednocześnie zwiększenie niestabilności interferometru. 

Oczywiście pewne niestabilności można usunąć stosując szereg dodatkowych urządzeń 

stabilizując interferometr. W rozdziale I został zaproponowany układ do stabilizowania 

interferometru, a w rozdziale II przedstawiono jego praktyczne zastosowanie w pracach nad 

wysoko wzbudzonymi zimnymi atomami. 

Interferometr konfokalny F-P nie jest niestety wiele lepszy od płasko-równoległego 

interferometru F-P o tej samej długości rezonatora, ponieważ odległość pomiędzy 

wytwarzanymi przez niego prążkami interferencyjnymi jest jedynie dwa razy mniejsza. Inną 

klasą urządzeń do wytwarzania znaczników częstości są sferyczne interferometry F-P, które 

można dostrajać do wyższych stopni degeneracji. Dostrajając taki interferometr do coraz 

wyższego stopnia degeneracji uzyskujemy coraz gęstsze znaczniki częstości. Niestety nie da 

się osiągnąć dowolnie dużego stopnia degeneracji na dowolnym interferometrze, ponieważ 

kolejne stopnie degeneracji znajdują się po pewnym czasie zbyt blisko siebie (zwłaszcza dla 

interferometru o krótkim rezonatorze) oraz z powodu gwałtownego spadku amplitudy wraz ze 

wzrostem stopnia zdegenerowania. Sferyczny interferometr wytwarzający znaczniki częstości 

oddalone od siebie na rozsądną odległość jest odstrojony do stopnia degeneracji N = 15 i 

l = 8 podczas gdy długość jego rezonatora wynosi L = 25,6 cm. 
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Uważam, że jeśli potrzebujemy interferometru do wyznaczania częstości tylko do 

jednego sporadycznie wykonanego doświadczenia bardziej opłacalne jest zbudowanie płasko-

równoległego interferometru F-P z dołączoną do niego stabilizacją. Natomiast jeśli instrument 

do wytwarzania znaczników częstości jest potrzebny na co dzień, lepiej jest posługiwać się 

sferycznym interferometrem F-P odstrojonym do jednego z wyższych stopni degeneracji. 

Interferometr taki jest znacznie prostszy w obsłudze i zajmuje dużo mniej miejsca.  

Celem mojej pracy magisterskiej było zbudowanie i przetestowanie interferometrów 

służących do wyznaczania znaczników częstości. Uważam, że powyższy cel został osiągnięty. 
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