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تأثیر گاز میانجی بر پهنشدگی دوپلری گذارهای اتمی بخار فلز قلیایی در حضور میدان
مغناطیسی
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 در این کاربردها یکی از. در سالهای اخیر کاربردهای فراوانی یافته است، بررسی گذارهای اتمی فوقریز و زیمان در اتمهای قلیایی- چکیده
 یکی از روشهای کاهش این پهن شدگی استفاده از گاز میانجی. پهنشدگی دوپلری میباشد،محدودیتهای اندازهگیری دقیق فاصلهی ترازها
 اتمهای روبیدیوم طبیعیD1  در این مقاله اثر گاز میانجی بر کاهش پهنشدگی ترازهای اتمی در گذار.در سلول حاوی فلز قلیایی میباشد
 پرتوی نور لیزر قطبیده خطی و دایرهای وارد سلول حاوی روبیدیوم و گاز میانجی میشود و گذارهای اتمی در میدان.بررسی شده است

.مغناطیسی زمینه و هم چنین در حضور میدان مغناطیسی با استفاده از روش نیمه تجربی بررسی میشود
 گاز ميانجی، پهنشدگی دوپلری، جداشدگی زیمان، فلزات قليایی-كليد واژه
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Abstract- Investigation of hyperfine and Zeeman atomic transitions of alkali metal vapors have found numerous applications in
recent years. In these applications, there are some spectral broadening, such as Doppler broadening, which affect the accuracy of
measurement of energy difference between two levels. One of the preferable ways for reduction of the Doppler broadening is
usage of Buffer gas in the alkali meatal vapor cell. In this paper, the effect of Buffer gas on the reduction of Doppler broadening
of D1 atomic transition of natural rubidium has been investigated. Circularly and linearly polarized beam enters the rubidium cell
containing Buffer gas and atomic transitions were studied in the earth magnetic field and also an applied magnetic field with a
semi experimental way.
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 -1مقدمه

 -2توصیف تئوری
هر تراز انرژی فوقریز ( )Fشامل  2F+1زیرتراز مغناطيسی
است كه توزیع زاویهای تابع موج الکترون را تعيين میكند.

در غياب ميدان مغناطيسی خارجی این زیرترازها تبهگن
هستند .اما با اعمال ميدان مغناطيسی خارجی ،تبهگنی آنها
شکسته میشود .تاثير ميدان مغناطيسی روی ترازهای فوق
ریز یک اتم از هاميلتونی برهمكنش بيان میشود ،كه به
صورت
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میباشد .در این هاميلتونی  Bميدان مغناطيسی ثابت،
 g ، gو  gبه ترتيب فاكتور  gمربوط به اسپين الکترون،
اوربيتال الکترون و اسپين هسته میباشد.
برای ميدانهای مغناطيسی ضعيف ،جداشدگی ترازها به
صورت خطی میباشد و از رابطهی
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محاسبه میشود .مقدار تقریبی  gاز رابطهی ( )3بدست
میآید .جداشدگی در این محدوده را اثر زیمان مینامند.
تقریب ميدان ضعيف را زمانی میتوان استفاده كرد كه شدت
F

g F  B B = AF

ميدان مغناطيسی به اندازهای باشد كه شرط
را برآورده كند [.]3
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برای محاسبهی مقدار دقيق جداشدگی ترازها و تغييرات
آنها میتوان از قطری كردن ماتریس هاميلتونی استفاده
كرد .نتيجه به صورت تحليلی با استفاده از فرمول بریت-رابی
داده شده است،
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میباشد [.]3
در رابطهی ( g ،)۴ضریب النده m ،عدد كوانتومی
مغناطيسی B ،شدت ميدان مغناطيسی I ،تکانه زاویهای
اسپين هسته و  Aثابت ساختار فوقریز میباشد .به این
ترتيب میتوان موقعيت هر تشدید اپتيکی را برای هر زیرتراز
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بررسی ترازهای فوقریز و شکافتگی زیمان اتمهای قليایی،
توجه ویژه ای را در پایدارسازی بسامد ليزرها ،سردسازی و
گيرانداختن اتمی و همچنين حسگرهای مغناطيسی اتمی به
خود معطوف داشته است [ .]1در حسگرهای مغناطيسی
اتمی به منظور اندازهگيری ميدانهای مغناطيسی بسيار
ضعيف ،نياز است كه فاصلهی زیرترازهای زیمان با دقت
باالیی اندازهگيری شود [ .]2اما وجود انواع پهنشدگیهای
طيفی به خصوص پهنشدگی دوپلری باعث ایجاد عدم
قطعيت در اندازهگيری گذارهای اتمی مورد نظر میشود .در
حال حاضر چيدمان اسپکتروسکوپی جذبی اشباعی [ ]3و
كوچک كردن سلول بخار [ ]۴از متداولترین روشهای مورد
استفاده به منظور كاهش پهنشدگی ترازهای اتمی میباشد
كه امکان تفکيک گذار بين ترازهای فوقریز و زیرترازهای
زیمان را فراهم میآورد.
روش دیگری كه میتواند كاهش پهنشدگی ترازهای اتمی را
به همراه داشته باشد ،استفاده از گاز ميانجی در سلول حاوی
اتم قليایی میباشد [ .]5این روش به نسبت روشهایی كه در
اسپکتروسکوپی دقت باال استفاده میشود ،یک روش ساده
برای رسيدن به طيف اپتيکی بدون دوپلری میباشد .گاز
ميانجی معموال شامل گازهای نجيب اتمی مانند هليوم،
نيتروژن و آرگون میباشد .وقتی اتمهای روبيدیوم از ميان
گاز ميانجی منتشر میشوند ،برخورد اتمها با یکدیگر كمتر
شده ،مسير آزاد متوسط بين اتمها كوتاهتر از نصف طول موج
تشدید میشود (شرط دیک) و لذا پهنشدگی دوپلری
كاهش مییابد [.]6
در این مقاله با بررسی عبور نور قطبيده خطی و دایرهای از
سلول حاوی بخار فلز روبيدیوم و گاز ميانجی ،خطوط جذبی
گذار  D1این اتم  ،در حضور و عدم حضور ميدان مغناطيسی،
مورد بررسی قرار گرفته است .هم چنين با استفاده از
تحليلهای تئوری ،گذارهای بين ترازهای اتمی فوقریز و
همچنين زیرترازهای زیمان در حضور ميدان مغناطيسی،
بدست آمده و به همراه داده های تجربی ،یک روش نيمه
تجربی برای بررسی زیرترازهای زیمان معرفی شده است.
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زیمان در ميدان مغناطيسی داده شده با استفاده از رابطهی
( )۴محاسبه كرد.

 -3چیدمان آزمایشگاهی

 -4بحث و نتایج:
با حل معادلهی ( )۴در ميدانهای مغناطيسی مختلف،
میتوان ساختار فوق ریز و زیمان را برای هر كدام از
ایزوتوپهای  85Rbو  87Rbبدست آورد .در شکل ( )2نمودار
تئوری جداشدگی زیمان برای گذار  D1روبيدیوم  85در
ميدان مغناطيسی صفر تا  500ميلیتسال آورده شده است.

شکل :2ساختار فوقریز ترازهای مربوط به گذار  D1روبيدیوم  85در
حضور ميدان مغناطيسی خارجی

به همين ترتيب با جایگذاری پارامترهای روبيدیوم  87برای
گذار خط  D1در معادلهی ( ، )۴جداشدگی ترازهای فوقریز
 87Rbدر حضور ميدان مغناطيسی خارجی بدست آمده است.
طيف نور عبوری از سلول حاوی روبيدیوم با حضور گاز
ميانجی و بدون آن (شکل درونی) در ميدان مغناطيسی
زمينه در شکل ( )3نشان داده شده است.

شکل  :3طيف عبوری از سلول حاوی روبيدیوم با حضور گاز ميانجی و
بدون آن (شکل درونی) در ميدان مغناطيسی زمينه

شکل  :1چيدمان اندازهگيری ترازهای زیمان با استفاده از نور قطبيده
خطی

با استفاده از یک روش نيمه تجربی میتوان به بسامدهای
تشدیدی جذبی موجود در منحنی تجربی رسيد .با استفاده
از منحنیهای تئوری ،محل بيشينهها را میتوان تعيين كرد،
به این صورت كه در محل گذارهایی كه از تئوری بدست
میآید ،بيشينه نسبت داده شود .با توجه به این كه هر
بيشينه در منحنی تجربی به صورت یک برهمنهی از دو یا
چند بيشينه بدست آمده از تئوری میباشد ،با استفاده از
برنامهی اریجين تعداد بيشينههای مجاز بدست آمده از نتایج
تئوری بر منحنیهای تجربی منطبق میشود تا هر بيشينه به
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به منظور اندازهگيری ترازهای فوقریز ،پرتوی ليزر در طول
موج (  =79۴/8 nmگذار  )D1از سلول حاوی روبيدیوم
طبيعی (شامل دو ایزوتوپ  85Rbو  )87Rbو  550تور گاز
ميانجی  Heعبور میكند .با عبور نور ليزر از این سلول ،در
صورتيکه بسامد ليزر با بسامد گذار بين ترازهای فوق زیر
روبيدیوم برابر باشد نور ليزر جذب اتمهای روبيدیوم شده و
آنها را برانگيخته میكند ،در غير این صورت ،نور ليزر بدون
جذب از سلول شيشهای عبور میكند .بنابراین با ثبت و
بررسی نور عبوری از سلول میتوان بسامد گذارهای اتمی در
ترازهای فوقریز را تعيين نمود .به منظور بررسی گذار بين
زیرترازهای زیمان ،نور ليزر بعد از عبور از قطبنده به صورت
نور ق طبيده خطی و بار دیگر پس از عبور از تيغه ربع موج به
صورت نور قطبيده دایرهای ،وارد سلول بخار قليایی كه تحت
تاثير ميدان مغناطيسی ثابت قرار گرفته است ،میشود و با
توجه به قاعدهی انتخابی گذار ،اتمهای روبيدیوم را به تراز
باال برانگيخته میكند .ميدان مغناطيسی از طریق دو
آهنربای قوی كه در دو طرف سلول به صورت عرضی قرار
گرفتهاند اعمال میشود .با تغيير فاصلهی آهنرباها نسبت به
سلول روبيدیوم ميزان ميدان اعمالی به سيستم كنترل
میشود .در نهایت با جاروب بسامد ليزر ،طيف عبوری از
سلول توسط آشکارساز ثبت میشود.
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بيشينههای تشکيل دهندهاش تجزیه شده و محل دقيق
بسامدهای تشدید را نشان داده شود.
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مغناطيسی زمينه روی نمودار تجربی
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میباشد.
به همين ترتيب در حضور ميدان مغناطيسی گذارهای زیمان
با استفاده از پرتوی ليزر با قطبش دایرهای چپگرد در شکل
( )5نشان داده شده است .با توجه به اینکه این نور دارای
تکانه زاویهای  -1میباشد ،در این حالت اسپين الکترون پس
از گذار باید یک واحد كاهش پيدا كند ،در نتيجه گذارهایی
مجاز میشوند كه  m F  1باشد.
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شکل  :5كل گذارهای زیمان مجاز برای نور قطبيده دایرهای در  85Rbو
 87Rbدر ميدان مغناطيسی  129ميلیتسال روی نمودار تجربی.

 -5نتایج:
با توجه به كاربرد گسترده مطالعه گذارهای اتمی در فلزات
قليایی ،روشهای بسياری جهت كاهش پهنشدگی این
ترازها ارائه شده است .در این مقاله ،یکی از سادهترین
روشهای كاهش پهنشدگی دوپلری جهت مطالعه ترازهای
فوق ریز و زیمان مورد بررسی قرار گرفته است .با استفاده از
یک روش نيمه تجربی ،متشکل از اندازهگيری طيف تجربی و
گذارهای تعيين شده از تحليلهای تئوری ،در عدم حضور و
با اعمال ميدان مغناطيسی گذارهای بين زیرترازهای زیمان
با تابش نور قطبيده خطی و قطبيده دایرهای بدست آمد.
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در حضور ميدان مغناطيسی گذارهای زیمان با استفاده از
پرتوی ليزر با قطبش خطی نيز مورد بررسی قرار گرفتهاند
كه در شکل ( )6نشان داده شده است .تفاوت این نتيجه با
شکل  5در این نکته است كه نور قطبيده خطی گذارهایی را
مجاز میكند كه  mF  0باشد.
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