
Rubidium absorption and saturation spectroscopy 

Brief 

Objectives: 

1) Appreciate the distinction between linear and nonlinear spectroscopy. 

2) Understand the basics of working with Diode Laser, optical bench, Beam Splitter, 

wave-plates, mirrors, filters, polarizers etc., and gain import hands-on lab 

experience. 

3) Understand term states, fine structure, and hyperfine structure of rubidium. 

4) Record and analyze the Doppler-broadened 780-nm rubidium spectral line 

(linear optics). 

5) Record and analyze the Doppler-free saturated absorption lines of rubidium 

(nonlinear optics), and thereby determine the hyperfine splitting of the 52P3/2 

state. 

Topics and reading material (Minimum requirement): 

 Basic principles of Laser [1] p. 1-4 

 Diode Laser operation, , mode hops [3] p. 296-302 

 Line selection and Single-Mode operation, Littrow configuration [3] p. 258-271 

 Broadening effects: [3] p. 59-92 

i) Natural Linewidth 

ii) Pressure broadening 

iii) Doppler broadening 

iv) Saturation-Intensity broadening 

v) Saturation-Power broadening 

vi) Voigt profile 

 Atomic spectra and atomic structure (in particular: Transition dipole moment, 

Term symbols, LS coupling, fine structure, Hyperfine structure) [2] p. 210-220 



 Absorption Spectroscopy, Beer-Lambert Law, Saturation (Doppler Free) 

Spectroscopy, Cross-Over Signals [3] p. 439-459 

 Rubidium: 85Rb and 87Rb D line [4] 

 

 לבוחן הכניסה יש להכיר את הרעיונות והמושגים הבאים:

 

 Free Spectral Rangeתנודה אורכיים ורוחביים. )לייזרים: אופן הפעולה שלהם, אופני  .1

(FSR )כיצד גודל זה מחושב )נוסחה(. תפקיד המהוד בדגש על בחירת אופן תנודה )מוד ,

 אורכי.

עקרון פעולה פיזיקלי, תלות אופן הפעולה במתח  -לייזר דיודה: כיצד הוא פועל  .2

  .mode hopsובטמפרטורה, מאפיינים יחודיים, 

(, במה Littrow( בתצורת ליתרו ) ECDL External Cavity Diode Lasers -צוני )מהוד חי .3

מתאפיינת תצורה זו. עבודה עם לייזר במוד יחיד. דיפרקציה. סריקת תדר הלזירה על ידי 

 הטיית הסריג.

למברט. מעברים דיפוליים וכללי -עקרונות בסיסיים באינטראקציה בין אור וחומר, חוק בר .4

 (.Selection Rulesברירה )

מהי ספקטרוסקופייה. כיצד באים ליידי ביטוי מנגנוני הרחבה ומה העקרון הפיזיקלי  .5

 .Voigtעליהם הם נשענים: טבעית, לחץ, דופלר, רוויה, עוצמה, פרופיל 

מדוע  -היסוד רובידיום. מאפיינים פיזיקליים. מיקומו בטבלה המחזורית. מבנה אלקטרוני  .6

 ם בניסוי זה?דווקא משתמשים ברובידיו

מבנה הרמות באטום המימן. סימון במספרים קוונטים של רמות האנרגיה של האלקטרון.  .7

 ערכים מותרים למספרים הקוונטים. ספין.

(, Fine(, המבנה הדק )Grossחלוקה של רמות האנרגיה לפי מבנים: המבנה הגס ) .8

ערכת זו )עבור אטום (. כיצד נראה ההמילטוניאן המתאר מHyperfineדק )-המבנה העל

המימן ועבור אטומים דמויי מימן(, אילו אינטראקציות באות לידי ביטוי באיברים 

המופיעים בהמילטוניאן. כיצד מוסר הניוון ברמות האנרגיה. מהם סידרי הגודל 

 הטיפוסיים לכל אחד מהמבנים הללו. צימוד ספין מסילה.

ת והמעברים המותרים )מעברי דיפול( יש להכיר בפירוט רב ככל שניתן את מבנה הרמו .9

)יש  87ורובידיום  85באטום הרובידיום עבור אלקטרון הערכיות באיזוטופים רובידיום 

 (.4להיעזר במראה מקום 



 שכיחות של איזוטופים אלו בטבע. .11

עקרונות בסיסיים באופטיקה. אופן הפעולה של מראות, עדשות, מקטבים, לוחות רבע  .11

 (.5)ניתן להיעזר במראה מקום  .Polarizing Beam Splitterאורך גל, וחצי 

 מהי ספקטרוסקופיית בליעה? .12

מהי ספקטרוסקופיית רוויה? כיצד מבצעים ניסוי כזה? על איזה צורך/קושי ניסיוני שיטה  .13

 זו באה לענות? איזה אינפורמציה פיזיקלית מתקבלת?

רוסקופיית הרוויה ( המתאפיינת בשיטת ספקטCross-Over Signalsאובר )-תופעת הקרוס .14

 ממה היא נובעת? -

 בטיחות בעבודה עם לייזרים. סכנות בעבודה עם רובידיום. .15

אופן הפעולה, תופעת החשל )היסטרזיס( המאפיינת את העבודה  -גביש פייזואלקטרי  .16

 בגבישים אלו.

 עקרון פעולה. -פוטודיודה  .17

 

 הפעולה ואופן השימוש באוסילוסקופ. בנוסף לצורך העבודה במעבדה יש להכיר את עקרונות

 

 על מנת להבין את מבנה מערכת ניסוי טיפוסית לניסוי מסוג זה, יש לעיין במאמר:

Preston, D. W. (1996). Doppler‐free saturated absorption: Laser spectroscopy. American 

Journal of Physics, 64(11), 1432-1436 

 (.3וגם בספרו של דמטרודר )מראה מקום 
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