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Povzetek: Zunanje magnetno polje spremeni hitrost svetlobe. Podobno na 

hitrost svetlobe vpliva tudi gibanje svetlobe radialno pospešeno gibanje svetlobe 

v zakrivljenem optičnem vlaknu.  EM valovi na svoji poti sledijo zakrivljenosti 

optičnega vlakna, s tem pa radialno pospešujejo. Pospeševanje svetlobnih EM 

valov vpliva na valovno dolžino svetlobe, s tem pa tudi na njeno hitrost. Članek 

opisuje meritve vpliva magnetnega polja in  radialnega pospeška svetlobe na 

hitrost svetlobe. 

 

Ključne besede: Sagnac interferometer, hitrost svetlobe, valovna dolžina, frekvenca svetlobe. 

 

 

 

Uvod 

Izhodišče članka so v preteklosti opravljene 

meritve, dopolnjene z novimi meritvami, ki naj bi 

pokazale vpliv magnetnega polja in radialnega 

pospeška na hitrost svetlobe.  

Hitrost svetlobe lahko merimo na več načinov. V 

tem članku se posvečamo meritvam hitrosti 

svetlobe, ki temeljijo na Sagnacovem 

interferometru.  

Poznamo dve vrsti Sagnacovih interferometrov, ki 

sta različni po načinu delovanja. Eni delujejo na 

osnovi odboja svetlobe od ogledal, drugi pa na 

osnovi optičnih vlaken in optičnega sklopnika. 

Sagnacov interferometer, ki deluje na osnovi 

optičnega sklopnika in optičnih vlaken prikazuje 

Slika 1. 

 

Optični sklopnik razdeli laserski žarek v dva žarka 

in jih pošlje v nasprotnih smereh v kolut optičnega 

Slika 1 
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vodnika. Ko žarka prepotujeta optični vodnik, eden 

v eni smeri, drug v drugi smeri, jih isti optični 

spojnik združi in usmeri proti detektorju. 

V članku je poudarek na dveh tipih meritev: 

 Meritve na osnovi mirujočega, to je ne vrtečega 

Sagnackovega interferometra, kjer z 

magnetnim poljem vplivamo na optično vlakno 

za potrebe merjenja vpliva magnetnega polja 

na lastnosti svetlobe. 

 V drugem tipu meritev pa na osnovi 

rotirajočega interferometra, brez magnetnega 

polja, merimo vpliva radialnega pospeška na 

lastnosti svetlobe. 

 

Vpliv magnetnega polja na hitrost 

svetlobe 

Kadar se val svetlobe znajde v zunanjem 

magnetnem polju, pride do medsebojnega vpliva 

EM vala in zunanjega magnetnega polja. Zunanje 

magnetno polje vpliva na lastnosti EM vala 

svetlobe.  

Meritev vpliva magnetnega polja na EM valovanje 

svetlobe izvedemo tako, da okrog optičnega vlakna 

navijemo bakreno žico, skozi katero spustimo 

električni tok in na ta način v optičnem vlaknu 

ustvarimo magnetno polje, kot to prikazuje Slika 1. 

V drugem primeru lahko okrog bakrenega vodnika, 

v katerem teče tok, navijemo optično vlakno, kot to 

kaže Slika 2. 

V nadaljevanju je pokazano, da zunanje magnetno 

polje vpliva na obliko EM vala svetlobnega 

valovanja, s tem pa valovno dolžino svetlobe. To pa 

vpliva na hitrost svetlobe, kot je to utemeljeno v 

nadaljevanju z meritvami. 

 

Meritev toka v daljnovodu 

Sagnac interferometer se v praksi uporablja za 

merjenje električnega toka tako, da svetlobna žarka 

Sagnac interferometra vodimo skozi magnetno 

polje, ki ga ustvarja tok v daljnovodu. Ta meritev je 

opisana v članku Optical Current Sensors for High 

Power [9].  

 

 

Na Sliki 2 je prikazana izvedba merilnika, ki  kaže, 

da okrog bakrenega vodnika, v katerem merimo 

električni tok, navijemo optično vlakno. Meritev 

pokaže časovni zamik žarka v odvisnosti od gostote 

magnetnega polja, ki ga ustvarja električni tok.  

Časovni zamik med žarkoma je hipotetično lahko 

posledica tako spremembe hitrosti žarka v optičnem 

vlaknu, kot tudi spremembe dolžine optičnega 

vlakna. Magnetostrikcija (magnetostriction) v 

odvisnosti od magnetnega polja v katerem se nahaja 

optično vlakno, lahko vpliva na dolžino optičnega 

vlakna. 

Članek kot razlog časovnega zamika žarka navaja 

spremembo dolžine optične poti žarka kot posledica 

magnetostrikcije, ki jo povzroči magnetno polje. 

Članek navaja, da je opisan sistem sposoben zaznati 

razlike v dolžini optične poti žarka z natančnostjo 

50 nm, kar  v njihovi izvedbi instrumenta ustreza 

magnetnemu polju v območju od 50 nT do 800 μT. 

 

Opredelitev izvora časovnega zamika 

V nadaljevanju se posvetimo vprašanju ali časovni 

zamik med žarkoma res povzroči magnetostrikcija, 

ali pa različni hitrosti žarkov. Na to vprašanje nudi 

odgovor naslednja meriotev. 

Patent Sensing unit for sagnac optical fibre current 

sensor [6] omogoča meritev električnega toka v 

daljnovodu tako, da magnetno polje, ki ga ustvarja 

električni tok, vpliva na časovni zamik žarkov v 

optičnem vlaknu Sagnacovega interferometra. 

Slika 2 



 

Laser (17) svetlobo usmerja na optični sklopnik 

(21), ki jo razdeli
1
 v obeh smereh optičnega vlakna. 

Žarka se vrneta z različnima zakasnitvama, odvisno 

od električnega toka v vodniku in posledično 

magnetnega polja, ki ga ta tok ustvarja. Opis 

patenta [6] navaja enačbo jakosti svetlobe 

interferenčnega signala na izhodu (I): 

I = A.cos(s.J) + b 

A in b sta konstanti odvisni od zasnove 

interferometra (oddajne moči laserja in nastavitev), 

s pa je konstanta, ki jo določa občutljivost 

tokovnega senzorja in je izražena v radianih na 

amper. 

Merilnik toka deluje na širšem področju, kot ga 

določa ena perioda kotne funkcije kosinus, zato 

laser pošilja 100 ns impulze, na detektorju pa 

merimo časovni zamik vrnitve impulzov enega in 

drugega žarka neposredno v nanosekundah.  

Meritev kaže, da je časovni zamik svetlobe v žarkih 

Sagnackovega interferometra odvisen od jakosti 

električnega toka ter s tem jakosti magnetnega 

polja, ki ga v optičnem vlaknu povzroča električni 

tok.  

V tem primeru časovnega zamika med žarkoma ne 

more povzročiti magnetostrikcija. Magnetno polje 

na dimenzije optičnega vlakna vpliva na enak način 

za oba žarka.  

Časovni zamik med žarkoma lahko ustvari le 

različna hitrost svetlobe med žarkoma tako, da 

magnetno polje hitrost svetlobe v enem žarku 

                                                      
1
 Sklopnik svetlobo razdeli v tri smeri zato, da v 

celotnem tokovnem območju meri električni tok. Za naše 

razumevanje zadostuje spremljanje delitve žarka v obe 

smeri Sagnackovega interferometra. 

poveča, v drugem žarku pa zmanjša. Razlika med 

žarkoma je v tem, da en žarek potuje v smeri 

magnetnega polja, drug žarek pa v nasprotni smeri 

magnetnega polja. 

Če bi se hitrost svetlobe zaradi magnetostrikcije 

povečala ali zmanjšala v obeh žarkih, 

interferometer ne bi beležili časovnega zamika med 

žarkoma.  

Ostane nam samo en zaključek in sicer, da časovni 

zamik žarkov ustvarjata različni hitrosti žarkov. 

 

Meritev hitrosti svetlobe v praznem 

prostoru 

Vprašanje, kako vpliva magnetno polje na časovni 

zamik med žarkoma, smo želeli pojasniti tudi na 

osnovi meritve, ko merimo vpliv zunanjega 

magnetnega polja na lastnosti svetlobe v praznem 

prostoru oziroma v zraku, kot približku praznega 

prostora, kot to prikazuje slika.   

 

Meriti poskušamo, ali najti podobne meritve v 

strokovnih člankih, tako, da vpliv magnetnega polja 

na svetlobni žarek merimo v praznem prostoru. 

V tej fazi še iščemo možnosti za ustvarjenje 

magnetnega polja s primerno gostoto za tako 

meritev.  

 

Vpliv radialnega pospeška na hitrost 

svetlobe 

Tudi vpliv radialnega pospeška na hitrost svetlobe 

merimo s Sagnackovim interferometrom, 

prikazanim na Sliki 1. V tem primeru optičnega 

vlakna ne izpostavljamo magnetnemu polju ampak 

interferometer zavrtimo. 

Kolut optičnega vlakna rotira, zato eden od žarkov 

potuje v smeri rotacije optičnega vlakna, drug žarek 

pa v nasprotni smeri rotacije. 

Literatura navaja, da izmerimo naslednje: 

Slika 3 

Slika 4 



A - Optično vlakno za oba žarka je isto in s tem 

enako dolgo za oba žarka. 

B - Časovni zamik med prispetjem enega in 

drugega žarka na detektor se povečuje linearno z 

dolžino vlakna, premerom koluta na katerega je 

navito optično vlakno in kotno hitrostjo vrtenja 

koluta optičnega vlakna [1]       Δt = L.D.ω/c
2
 

C – Žarka na izhod prispeta z enako frekvenco.  

Enakost frekvenc žarkov izmerimo tako, da pri 

konstantni hitrosti vrtenja interferometra merimo 

interferenčni signal obeh žarkov. Interferenčni 

signal ne utripa, kar pomeni, da sta frekvenci 

žarkov enaki.  

 

Ocena dolžin poti žarkov 

V literaturi najdemo različni optični dolžini žarkov 

kot razlog prehitevanja enega žarka in zaostajanje 

drugega žarka.    

 

Slika 5 

Literatura navaja, da imata žarka enako dolge 

optični poti le v primeru, kadar interferometer ne 

rotira, kar prikazuje leva stran Slike 5. Kadar 

interferometer rotira, naj bi se izhodna točka iz 

interferometra enemu žarku približevala, od 

drugega pa oddaljevala, kar naj bi bil razlog za 

različno dolgi optični poti in s tem različnima 

časoma poti enega in drugega žarka. To naj bi bil 

vzrok za časovni zamik med žarkoma. 

 

Dolžina poti žarkov  

Literatura navaja enačbo časovnega zamika med 

žarkoma ( Δt = L.D.ω/c
2
 ).  

Če zunanji opazovalec v obeh smereh skozi optično 

vlakno opaža enaki hitrosti svetlobe, bi to ustvarilo 

časovni zamik
2
 med žarkoma (Δt = L.D.ω.n

2
/c

2
). 

                                                      

2
 Obodna hitrost interferometra znaša r.ω, sešteti obodni 

hitrosti obeh žarkov pa D.ω.  Žarek v vlaknu potuje L.n/c 

sekund. Vlakno se torej domnevno podaljša za obodno hitrost 

interferometra krat čas potovanja žarka v vlaknu, kar znaša 

Tak časovni zamik pa je za faktor n
2
 (kvadrat 

lomnega količnika svetlobe) večji, to je več kot 

dvakrat večji od izmerjenega časovnega zamika. 

Primerjava enačb kaže, da je izmerjen časovni 

zamik manjši od časovnega zamika, ki bi ga v 

optičnem vlaknu ustvarili za zunanjega opazovalca 

enako hitri svetlobi obeh žarkov. 

Meritve torej pokažejo, da se za zunanjega 

opazovalca svetloba v eni in drugi smeri 

interferometra giblje z različnima hitrostma.  

 

Primeren sistem opazovanja olajša 

oceno dolžin poti in časovnega zamika 

Dolžini poti žarkov in časovni zamik najlažje 

pojasnimo s primernim sistemom opazovanja. Ob 

pravilnem razumevanju pojava mora kateri koli 

sistem opazovanja dati enak (identičen) pogled na 

pojav.  

Razlika med različnimi sistemi opazovanja je le ta, 

da nekateri sistemi opazovanja pojav opišejo bolj 

nazorno in razumljivo, drugi sistemi pa z manjšo 

preglednostjo dovoljujejo različne in celo zmotne 

razlage pojava. 

Časovni zamik med žarkoma najlažje ocenimo tako, 

da koordinatni sistem opazovanja postavimo v os 

vrtečega interferometra tako, da se opazovalec vrti 

skupaj z interferometrom. V tem sistemu 

opazovanja laserski izvor, detektor in optično 

vlakno mirujejo; tudi v primeru rotiranja 

interferometra. Mirujoč laser, mirujoč detektor in 

mirujoče optično vlakno pa ne dajejo osnove za 

sklepanje o različnih dolžinah poti žarkov med 

laserskim izvorom in detektorjem. Poti žarkov sta 

torej enaki. 

 

Izvor časovnega zamika med žarkoma 

Žarka potujeta po zanki optičnega vlakna, to je po 

krožnici. Na žarka delujeta radialna pospeška, kot 

posledica hitrosti svetlobe v ukrivljenem vodniku.  

Pospeška žarkov, ki sta posledica hitrosti svetlobe 

sta enaka, vendar nasprotnega predznaka, zaradi 

                                                                             
L.D.ω.n/c  metrov. Če podaljšanje vlakna delimo s hitrostjo 

svetlobe v steklu, dobimo v enačbo  časovnega zamika Δt = 

L.D.ω/c2    (L- dolžina optičnega vlakna, D- premer optičnega 

koluta, ω- kotna hitrost vrtenja koluta, n- lomni količnik stekla) 

 



različnih smeri svetlobnih žarkov. En radialni 

pospešek deluje v eni smeri, drug v nasprotni smeri. 

Temu pospešku pa moramo prišteti še pospešek 

zaradi rotiranja interferometra, ki pa se ohranja ne 

glede na sistem opazovanja in opazovalca. 

Pospešek zaradi vrtenja interferometra se 

posledično pospešku enega žarka prišteva, od 

pospeška drugega žarka pa odšteva. Svetlobna 

žarka posledično občutita različna radialna 

pospeška. 

Različna radialna pospeška sta tudi edina 

prepoznavna razlika med žarkoma in zato tudi edini 

možni odgovor na vprašanje izvora časovnega 

zamika med žarkoma. 

 

Zaključek 

Rezultati meritev Sagnacovega interferometra na 

osnovi optičnega vlakna izkazujejo: 

Hitrosti žarkov v optičnem vlaknu se med seboj 

razlikujeta za razliko hitrosti, ki jo ustvari radialno 

pospešeno gibanje žarkov v optičnem vlaknu.  

Na podoben način razliko hitrosti žarkov ustvari 

tudi magnetno polje, če se žarka znajdeta v 

magnetnem polju. 

Pestre opažene razlike hitrosti gibanja žarkov pa 

zahtevajo ponovno oceno hipoteze o v vseh 

razmerah enaki hitrosti svetlobe. 
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