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ّای  گیزی هیذاى ّای قلیایی بِ هٌظَر اًذاسُ آضکارساسی اپتیکی ضکافتگی سیواى اتن

 هغٌاطیسی بسیار ضعیف 

 1ٍ3ٍ هحوذ هْذی عْشاًچی 1، ػیذُ هْشی حویذی2، ػیذ هحوذ حؼیي خلخالی1هلیحِ سًجثشاى 

 تْشاىٍلٌجک، ، ُ ؿْیذ تْـتیداًـگاپظٍّـکذُ لیضس ٍ پالػوا، 1
  داًـگاُ خَاسصهی، کشج، ایشاى ،فیضیک داًـکذُ 2

 ، ایشاىتْشاىٍلٌجک، ، ُ ؿْیذ تْـتیداًـگا ،فیضیک داًـکذ3ُ
 

هغٌاطیسی بسیار ضعیف، یکی اس هباحثی است کِ اهزٍسُ تَجِ بسیاری را بِ خَد هعطَف داضتِ است.  ّای گیزی هیذاى اًذاسُ - چکیذُ

در بخار فلشّای قلیایی است. در ایي رٍش با  سیواىاپتیکی ضکافتگی  آضکارساسی ،ی ضعیفّا گیزی هیذاى ّای اًذاسُ یکی اس رٍش

رادیَیی، اهکاى گذار بیي  بساهذًَساًی ضَد. اعوال هیذاى  استفادُ اس فزایٌذ دهص اپتیکی، قطبص اسپیٌی در بخار فلش ایجاد هی

پذیزد. در ایي  ، جذب تطذیذی صَرت هیسیواىًزصی کٌذ. با بزابز ضذى اًزصی هیذاى ًَساًی ٍ ا ّوسایِ را فزاّن هی سیواىسیزتزاسّای 

ی هیذاى ًَساًی، رفتار بساهذهقالِ، با بزرسی تغییزات جذب ًَر عبَری اس بخار رٍبیذیَم، تحت اعوال هیذاى هغٌاطیسی ثابت ٍ جارٍب 

 بذست آهذُ است. هزبَطِ  سیواىضکافتگی ٍ ثابت تطذیذی بزرسی ضذُ ٍ اًذاسُ هیذاى 
 

 .، فلض للیاییصیواىذیذ هغٌاعیؼی، دهؾ اپتیکی، ؿکافتگی تـ -کلیذ ٍاطُ
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Abstract- High precision measurement of magnetic fields, have attracted great recent interest in practical applications. 
Optical detection of Zeeman splitting of alkali metal vapors, is one of the best possible techniques for this purpose. In this 
technique, optical pumping is used creating spin polarization, and an associated macroscopic magnetization in an alkali vapor 
cell. A weak oscillating magnetic field at frequency RF, drives transitions between neighboring Zeeman-split sublevels, 

thereby destroying the polarization. Resonance absorption is expected when the energy of the applied alternating field 
matches the Zeeman energy. In this paper, Optical absorption coefficient of rubidium vapor cell has been investigated by 
sweeping the RF field frequency to obtain the amplitude of static magnetic field and associated Zeeman splitting. 
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 هقذهِ -1

هغٌاعیؼی ضعیف، یکی اص هثاحث  ّای گیشی هیذاى اًذاصُ

ّای اخیش، تحمیمات تؼیاسی سا دس  هْوی اػت کِ دس ػال

علَم هختلف اص جولِ فیضیک صیؼتی، َّافضا ٍ طئَفیضیک 

ّای  اص سٍؽ ییک .[1]خَد اختصاف دادُ اػت  تِ

ّای هغٌاعیؼی ضعیف، اػتفادُ اص اثش  گیشی هیذاى اًذاصُ

سیض  تشاصّای فَق صیواىگیشی ؿکافتگی  اػت. اًذاصُ صیواى

تشیي  گیشی ضعیف ّای یک فلض للیایی، اهکاى اًذاصُ اتن

ّای یک فلض  آٍسد. اتن ّای هغٌاعیؼی سا فشاّن هی هیذاى

ؿًَذ کِ تٌْا  اص آى جْت هَسد اّویت ٍالع هی للیایی،

تشیي پَػتِ اًشطی  یک الکتشٍى جفت ًـذُ دس خاسجی

تَاى اًشطی  خَد داسًذ. تٌاتشایي تا تمشیة تؼیاس خَتی هی

یک اتن سا، اًشطی تک الکتشٍى ظشفیت ٍ ّؼتِ دس ًظش 

 ّای اًشطی داخلی صشفٌظش کشد.  گشفت ٍ اص پَػتِ

ت للیایی عثیعی داسای اػپیي ّای فلضا ّوِ ایضٍتَج

سیض تیي  ّؼتِ غیشصفش ّؼتٌذ. تٌاتشایي تشّن کٌؾ فَق

ّای ّؼتِ ٍ الکتشٍى، هَجة ؿکافتگی تشاصّای  اػپیي

ّایی تا اػپیي اتوی کل  تِ حالت Jای  اًشطی تا تکاًِ صاٍیِ

F=I+J ؿَد. تثْگٌی تشاصّای فَق سیض، دس اثش  هی

، تِ صیشتشاصّای کٌؾ تا هیذاى هغٌاعیؼی خاسجی تشّن

ؿَد. ایي ؿکافتگی  حالت ؿکافتِ هی 2F+1تا  صیواى

( تِ ؿذت هیذاى هغٌاعیؼی ٍاتؼتِ اػت ٍ EL∆اًشطی )

 تؼاهذهٌجش تِ حشکت تمذیوی الکتشٍى تا 

L
L

E
B 


    ِک  ًؼثت طیشٍهغٌاعیغ اػپیي

ی )اتو 
2.8MHz

2Π / 2I 1
G


 

    
 

 .[2]ؿَد  هی( اػت، 

 گیشی اًذاصٍُ  صیواىتِ هٌظَس آؿکاسػاصی ؿکافتگی 

دهؾ اپتیکی،  فشایٌذی تِ ًامهیذاى هغٌاعیؼی اعوالی، اص 

ؿَد. دس ایي فشایٌذ، ًَس  اػتفادُ هی دس تخاس فلض للیایی

لغثیذُ دایشٍی لیضسی کِ هٌغثك تش خظ جزتی اتن اػت، 

ّا دس جْت تشداس هَج ًَس اػتفادُ  دّی اػپیي جْت تشای

ّا تعذ اص چٌذیي دٍسُ دهؾ، دس صیشتشاصی اص  ؿَد. اتن هی

افتٌذ.  ؿَد، تِ دام هی تشاص پایِ کِ تشاص تاسیک ًاهیذُ هی

ؿَد کِ جزب هادُ  ایي تشاص اص ایي جْت تاسیک ًاهیذُ هی

ؿَد. ایي عذم تعادل دس جوعیت  دس ایي حالت صفش هی

، هَجة تَلیذ لغثؾ اػپیٌی یا صیواىیشتشاصّای ص

ؿَد. اعوال  هغٌاعؾ هاکشٍػکَپیک دس تخاس فلض هی

( ًاهیذُ RFسادیَیی ) تؼاهذهیذاى هغٌاعیؼی ضعیفی کِ 

ؿَد، اهکاى گزاس تیي صیشتشاصّای ّوؼایِ ًاؿی اص  هی

سیضد.  سا فشاّن کشدُ ٍ لغثؾ سا تِ ّن هی صیواىؿکافتگی 

یش ًاگْاًی جزب هادُ ؿذُ ٍ دس ٌّگام ایي اثش هَجة تغی

تا اختالف اًشطی تیي دٍ صیشتشاص  RFتشاتشی اًشطی هیذاى 

ّوؼایِ، تِ صَست تـذیذی تمَیت ؿذُ ٍ افضایؾ  صیواى

 یاتذ. هی

تَاى تِ عٌَاى سٍؿی کِ  سا هی RFحضَس هیذاى ًَػاًی 

ػاصد، ًیض  ّای لغثیذُ سا ّوضهاى هی حشکت تمذیوی اتن

اس داد. لشاسگیشی اتن دس هیذاى هغٌاعیؼی هَسد تَجِ لش

گـتاٍس هغٌاعیؼی اتن تا ضعیف، هٌجش تِ حشکت تمذیوی 

السهَس تِ صَست  تؼاهذ
L B  ؿَد، کِ دس آى  هی

/Bg   ًؼثت طیشٍهغٌاعیؼی، فاکتَس تثذیل تیي

السهَس  تؼاهذ
L  ؿذت هیذاى هغٌاعیؼی ٍB  اػت. اص

آًجاییکِ عولکشد حؼگش تِ حشکت تمذیوی ّوذٍع 

تشای یک هیذاى هغٌاعیؼی ًَػاًی اػپیي ّا ًیاص داسد، 

. تا ؿَد اعوال هیّا تا فاص یکؼاى  ایجاد حشکت تمذیوی اتن

( دس RFسادیَیی ) تؼاهذاعوال هیذاى هغٌاعیؼی 

تؼاهذ
mًِای کِ تا دهؾ اپتیکی لغثیذُ ؿذُ  ، تِ ػاها

کٌذ.  ًَػاى هی تؼاهذاػت، خَاف اپتیکی هادُ تا ایي 

ؿشط الصم تشای تشلشاسی تـذیذ تِ صَست 
L m  اػت 

جزب هادُ دس حالت تـذیذ هذٍلِ ؿذُ ٍ تِ صَست  .[3]

 ؿَد.  شد کِ آؿکاسػاصی هیًَػاًی تغییش خَاّذ ک

دس ایي همالِ، تا تَجِ تِ هغالعات اًجام ؿذُ تش سٍی دهؾ 

ٍ خَاف  [4]اپتیکی تخاس فلض للیایی سٍتیذیَم 

پذیذُ تـذیذ،  هـاّذُ، تِ هٌظَس [5]هگٌتَاپتیکی آى 

تغییشات ؿذت ًَس دهؾ تَػظ آؿکاسػاص ًَسی ثثت ؿذُ 

گیشی  اًذاصُگیشد. ػپغ تَاػغِ  ٍ هَسد تشسػی لشاس هی

ّای لغثیذُ،  السهَس هشتَط تِ حشکت تمذیوی اتن تؼاهذ

هیذاى هغٌاعیؼی  صیواىاًشطی هشتَط تِ ؿکافتگی 

 آیذ.  اعوالی تذػت هی

 

 گیزی چیذهاى اًذاسُ -2

 1دس ؿکل  صیواىچیذهاى آؿکاسػاصی اپتیکی ؿکافتگی 

ًـاى دادُ ؿذُ اػت. تخؾ اصلی ایي چیذهاى، یک 

لض للیایی سٍتیذیَم اػت کِ تِ ای حاٍی ف ػلَل ؿیـِ

ؿَد.  گشم هیگشهاػاص الکتشیکی هٌظَس تَلیذ تخاس، تَػظ 
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تا فـاس  N2عالٍُ تش تخاس سٍتیذیَم، گاص لاتل رکش اػت کِ 

 550تا فـاس  Heتَس تِ عٌَاى گاص کَئٌچیٌگ ٍ گاص  50

تَس تِ عٌَاى گاص تافش، جْت کاّؾ ًشخ ٍاّلؾ لغثؾ دس 

هیلیوتش لغش  25داسای ایي ػلَل  داخل ػلَل ٍجَد داسد.

تغییشات . تِ هٌظَس ثثت تاؿذ هیلیوتش عَل هی 50ٍ 

َل لشاس ًضدیکی ػل دسدهایی  ػلَل، یک حؼگش یدهای

دٍ  ،جْت اعوال هیذاى هغٌاعیؼی ثاتتدادُ ؿذُ اػت. 

اًذ. پیچِ  َل لشاس دادُ ؿذُپیچِ ّلوَْلتض، عوَد تش ػل

ًیض تِ هٌظَس تْییج حشکت  RF ًَػاًیاعوال هیذاى 

ّا حَل هیذاى ثاتت ٍ ایجاد پذیذُ تـذیذ،  تمذیوی اػپیي

دادُ ؿذُ اػت. تا تَجِ تِ ایٌکِ دس ایي سٍؽ، هیذاى  لشاس

تشداس هغٌاعؾ  xجْت ایجاد ًَػاى دس هَلفِ  RFًَػاًی 

ؿَد.  ًاهیذُ هی Mxسٍد، ایي سٍؽ  دسٍى ػلَل تِ کاس هی

یؼی صهیٌِ، ایي هجوَعِ دس تِ هٌظَس حزف هیذاى هغٌاع

ای تا ًفَرپزیشی  ای ؿکل اص هادُ اػتَاًِ ای هحفظِداخل 

 گیشد.  تاال، لشاس هی هغٌاعیؼی

 
 صیواىچیذهاى آؿکاسػاصی اپتیکی ؿکافتگی : 1ؿکل 

تش  هٌغثكًاًَهتش  8/794تا عَل هَج  ) DFB ًَس لیضس

یک عذػی هَاصی تَػظ اتن سٍتیذیَم(  D1خظ جزتی 

تِ ایي تشتیة،  سػذ. ؿذُ ٍ تِ لغثـگش ٍ تیغِ ستع هَج هی

 ؿَد. هی ای ػلَل ؿیـٍِاسد ٍ  لغثؾ ًَس دایشٍی ؿذُ

، ًَس تِ آؿکاسػاص ًَسی کِ تغییشات َلپغ اص عثَس اص ػل

کٌذ،  ؿذت سا تِ اصای اعوال هیذاى هغٌاعیؼی ثثت هی

 سػذ. هی

اعوالی،  RFهیذاى  هذتؼاتا اعوال هیذاى ثاتت هَسد ًظش، 

، جاسٍب ؿذُ ٍ ثاتتالسهَس هشتَط تِ هیذاى  تؼاهذحَل 

تغییشات ؿذت عثَسی اص ػل تَػظ آؿکاسػاص ًَسی کِ 

ی هتصل اػت، تَػظ سایاًِ ثثت تؼاهذتِ تمَیت کٌٌذُ 

 ؿَد. هی

 ًتایج تجزبی -3

ّای ّلوَْلتض، هیذاى  تا اعوال جشیاى ثاتت تِ پیچِ

عوَد تش ػلَل  μT 3.64هغٌاعیؼی ضعیفی دس حذٍد 

 45ؿَد. دس دهای  حاٍی سٍتیذیَم دس هشکض آى تَلیذ هی

دسجِ، تِ هٌظَس تشسػی تغییشات جزب ًَس لیضس دس عثَس اص 

ػلَل، دس اثش اعوال ایي هیذاى هغٌاعیؼی، داهٌِ ؿذت 

ػیگٌال سػیذُ تِ آؿکاسػاص ًَسی، تَػظ دػتگاُ تمَیت 

تشسػی اثش تِ هٌظَس  ی ثثت ؿذُ اػت.تؼاهذکٌٌذُ 

اعوال هیذاى هغٌاعیؼی، خشٍجی آؿکاسػاص تا لغع هیذاى 

. لاتل رکش اػت کِ تا (2)ؿکل ًیض تشسػی ؿذُ اػت 

تَجِ تِ ایٌکِ ٍلتاط خشٍجی آؿکاصػاص ًَسی تا ضشیة 

ثاتتی هتٌاػة تا ؿذت دسیافتی اػت، تغییشات ؿذت تش 

 اًذ.  حؼة ٍلت تیاى ؿذُ

 

 
تا  RF تؼاهذتغییشات داهٌِ ؿذت عثَسی اص ػل تا تغییش  :2ؿکل 

 ٍجَد هیذاى ثاتت ٍ تذٍى آى.

ؿَد، تا اعوال هیذاى  هالحظِ هی 2ّواًغَس کِ دس ؿکل 

هغٌاعیؼی ثاتت، جزب تـذیذی صَست پزیشفتِ ٍ داهٌِ 

السهَس سفتاس  تؼاهذؿذت سػیذُ تِ آؿکاسػاص دس حَالی 

حالیکِ تذٍى اعوال  دّذ. دس لَسًتؼی اص خَد ًـاى هی

هیذاى، جزب هادُ ّیچگًَِ تغییشی اص خَد ًـاى ًذادُ ٍ 

چٌیي،  ػیگٌال خشٍجی آؿکاسػاص ثاتت خَاّذ تَد. ّن

ؿَد کِ دس حضَس هیذاى هغٌاعیؼی، دس  هـاّذُ هی

ّشتض، داهٌِ ػیگٌال تِ تیـیٌِ همذاس خَد  2550 تؼاهذ

تا  RFهیذاى ًَػاًی  تؼاهذ، تؼاهذسػیذُ اػت. دس ایي 

 μT 3.64حشکت تمذیوی السهَس هشتَط تِ هیذاى  تؼاهذ

) )عثك ساتغِ
L B   تشاتش ؿذُ ٍ تـذیذ هغٌاعیؼی

تَاى دسیافت کِ اًشطی  اػت. تِ ایي تشتیة هیسٍی دادُ 

تشاصّای فَق سیض اتن سٍتیذیَم  صیواىهشتَط تِ ؿکافتگی 



 فَتًَیک ایشاى ٍ فٌاٍسی کٌفشاًغ هٌْذػی ّـتویي ٍکٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى  دٍهیيٍ تیؼت 
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 شاتشت μTتا اعوال هیذاى هغٌاعیؼی اص هشتثِ 

JS 301.6 10  .اػت 

، تغییشات فاص ػیگٌال خشٍجی آؿکاسػاص سا ٌّگام 3ؿکل 

دّذ. ّواًغَس  السهَس ًـاى هی تؼاهذتا  RF تؼاهذتشاتشی 

، فاص ػیگٌال ّشتض 2550 تؼاهذؿَد، دس  کِ هالحظِ هی

 دّذ. تِ صَست ًاگْاًی تغییش کشدُ ٍ تغییش عالهت هی

 
 RF تؼاهذتغییشات فاص ؿذت عثَسی اص ػل تا تغییش  :3ؿکل 

، تغییشات داهٌِ ٍ فاص ؿذت عثَسی اص ػلَل سا 4دس ؿکل 

تِ صَست ّوضهاى تِ ًوایؾ دس آهذُ اػت. هـاّذُ 

ؿَد کِ تیـیٌِ تغییشات هٌحٌی داهٌِ ٍ ًمغِ عغف  هی

السهَس تش ّن هٌغثك  تؼاهذهٌحٌی تغییشات فاص، دس 

 ؿًَذ.  هی

 
 RF تؼاهذتغییشات ؿذت عثَسی اص ػل تا تغییش  :4ؿکل 

 تؼاهذهٌغثك تش  RF تؼاهذتِ ایي تشتیة تا تذػت آٍسدى 

ٍ تَاى اًذاصُ هیذاى هغٌاعیؼی ثاتت اعوالی  السهَس، هی

 سا تذػت آٍسد. هشتَط تِ آى  صیواىاًشطی 

 

 ًتیجِ گیزی  -4

تشاصّای فَق سیض  صیواىفتگی آؿکاسػاصی اپتیکی ؿکا

گیشی  ّای اًذاصُ ّای یک فلض للیایی، یکی اص سٍؽ اتن

ّای هغٌاعیؼی تؼیاس ضعیف اػت. دس ایي سٍؽ تا  هیذاى

سادیَیی  تؼاهذاػتفادُ اص پذیذُ دهؾ اپتیکی ٍ تـذیذ 

دس تخاس فلض للیایی، اًذاصُ هیذاى هغٌاعیؼی ثاتت اعوالی 

 آیذ. تذػت هی

جزب ًَس لیضس عثَسی اص تخاس فلض  تغییشات، دس ایي تحمیك

، تا اعوال هیذاى هغٌاعیؼی ضعیف Mxللیایی دس چیذهاى 

هَسد تشسػی لشاس گشفت. تا اػتفادُ اص ثثت تغییشات داهٌِ 

ٍ فاص ؿذت عثَسی، اًذاصُ هیذاى هغٌاعیؼی اعوالی اص 

هشتَعِ اص  صیواىهشتثِ هیکشٍتؼال ٍ اًذاصُ ؿکافتگی 

 5/2السهَس  تؼاهذگیشی ، تَاػغِ اًذاصJs 30-10ُهشتثِ 

 .تذػت آهذکیلَّشتض، 
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