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Pasma absorpcyjne O2 maj¡ kluczowe znaczenie dla satelitarnego monitoringu
atmosfery ziemskiej jak i stanu wegetacji ro±lin. Ponadto mog¡ by¢ wykorzystywane
w badaniach planet poza ukªadem sªonecznym oraz w poszukiwaniach »ycia poza Ziemi¡.
Najcz¦±ciej wykorzystywane jest pasmo A w okolicach 762 nm ze wzgl¦du na dost¦pno±¢
danych laboratoryjnych. Jednak ze wzgl¦du na dªugo±¢ drogi optycznej w zastosowaniach
satelitarnych korzystne jest równie» u»ycie sªabszych linii O2 takich jak te nale»¡ce do
pasma B. To wªa±nie linie pasma B, poªo»one w zakresie widmowym okoªo 689 nm, s¡
przedmiotem naszych bada«.

Uzyskanie w laboratorium precyzyjnych danych spektroskopowych dla sªabych li-
nii widmowych jest nie trywialnym zadaniem i wymaga u»ycia odpowiednich technik
do±wiadczalnych takich jak spektroskopia strat we wn¦ce (ang. Cavity Ring-Down Spec-

troscopy - CRDS ). Technika ta charakteryzuje si¦ wysok¡ czuªo±ci¡ i jest uznawana za
technik¦ doskonaª¡ do badania sªabych linii widmowych czy identy�kowania ±ladowych
ilo±ci gazów [1]. Spektrometry strat we wn¦ce s¡ tak»e uznawane za niemal»e idealne
narz¦dzia do pozyskiwania danych referencyjnych dla systemów monitoringu atmosfery
ziemskiej [2].

Przedstawiony zostanie dwuwi¡zkowy spektrometr strat we wn¦ce ze stabilizacj¡
cz¦stotliwo±ci. Wykorzystano w nim technik¦ Pounda-Drevera-Halla do dowi¡zania lasera
próbkuj¡cego do rezonansu wn¦ki optycznej (analogiczny ukªad zostaª opisany w [3]).
Otrzymane widma charakteryzuj¡ si¦ stosunkiem sygnaªu do szumu dochodz¡cym do
30000, co pozwoliªo m.in. na wyznaczenie poªo»e« badanych linii z niepewno±ci¡ znacznie
poni»ej 100 kHz.
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