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Rb spectroscopy 

 רשימת מקורות לניסוי
 

בניסוי זה ילמדו הסטודנטים על נעילת תדר של לייזר דיודה עם מהוד חיצוני ויגיעו לקירור ולכידה של אטומי 
 רובידיום בעזרת קירור בלייזרים ומלכודת מגנטית. ניסוי זה הוא אחד מניסויי הדגל של הקורס! 

 

subjects references 

 –רמות של אטום הרובידיום מבנה 
 דק -מבנה דק ומבנה על 

Rb Fine and hyperfine structure 

 ). 23(עמוד  1תיאור המבנה: מקור  

 
 הסברים ניתן למצוא באחד מהמקורות הבאים:   

 1מקור 
 ) 4.1(פרק  2מקור 

 ) 3(פרק  3או מקור 

 כללי ברירה של מעברים דיפוליים  
 ) 4.4(פרק  2מקור 

 ) 3(פרק  3מקור או 
 עיקרון פעולה של לייזר דיודה מסוג 

External cavity diode laser (ECDL) -  
Littrow configuration 

 ) 3.2(רוב פרק  4מקור 
 )figure2.3וגם  2.1(פרק  5ומקור 

 Doppler-free saturated absorption spectroscopy  
 ) 4-5(פרקים  3מקור 

 
 

 שמלווה את כל הניסוי לפרטי פרטים   11מומלץ להיעזר גם במקור 
 

 

מושגים כלליים שצריך להכיר: 

עקרונות בסיסיים של גלים ואופטיקה (עדשות  ●
ומראות, מקטבים, לוחות חצי גל ורבע גל). קיטוב  

 של קרינה אלקטרומגנטית. 
 לייזר דיודה.  ●
● .beam-Gaussian 
מבנה האטום, רמות  פיסיקה קוונטית בסיסית:  ●

 אנרגיה, מספרים קוונטיים.
 אפקט דופלר. ●

הרחבות של קווים ספקטרליים: הרחבת דופלר   ●
 ולורנץ. 

●  (Pseudo) Voigt profiles  
● Power-broadening    3(מקור) 

אוסילוסקופ, מחולל אותות, ספק  אלקטרוניקה:  ●
מתח/זרם. 

 

Optical components: Half and quarter wave plates, Polarizing Beam Splitter (PBS), faraday isolator. 
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 שאלות הכוונה: 

 

 ?D2 transition, ב  87Rbמהם המעברים שאותם ניתן לראות במבנה הדק של אטום  ●

 

 הדק והעל דק בניסוי? תאר את מערכות הניסוי הנדרשות. איך ניתן לראות את המבנה  ●

 

והסבר מה הקשר שלו לספקטרום המופיע בתמונה.  External cavity diode laser תאר את מבנה ה ●
)  של מהוד, ואת הנוסחה שמקשרת בין סדר free spectral range (FSRכתוב את הנוסחה של 

 ההתאבכות בסריג לבין התדר.
 

 

 
 ]MITהמופיע באתר של  TuiOpticsנמצא במדריך של [האיור 
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Laser frequency lock (LFL) 

and Magneto-optical trap (MOT) 
 רשימת מקורות לניסוי

 

 

 מקורות  מושגים

Doppler-free polarization spectroscopy  
 

 6מקור 
 ) 2.4.2(פסקה   8או מקור ) 1-2(פסקאות  7מקור 

Laser frequency lock (LFL) 
 

 ) 3.2(פרק  4מקור 

Magneto-optical trap (MOT) 
 

 ,9מקור    -מהלך הניסוי 
 ) 216-226(עמודים  10מקור   -רקע תיאורטי 

 ]5להיעזר גם במקור [להרחבה ניתן 
 

 alkali metalמשאבה יונית ותא וואקום, טלסקופ (הרחבת קרן), אפקט זימן,  מכשור ומושגים: ●
dispenser . 

 ).  proportional–integral–derivative controller (PIDמעגל משוב ובקרה מסוג  ●
● Acousto-optical modulator (AOM). 

● Kronig–Kramers 

 
 

 שאלות הכוונה: 

, והסבר מה ההבדלים העיקריים בינהן ומה מטרת 6ואת זו שבמקור   3תאר את מערכת הניסוי שבמקור   ●
 כל אחת מהן.  

(שימו לב שצריך לפתור לפי רובדיום ולא לפי  10שבמקור     11.3,  11.2, 11.1 פתרו את דוגמאות  ●
 נתרן). 
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