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الماس ِ کاواک با حساس، ِ مغناطیسسن

ویید) (س اَبررسانا یِ ِ-کوانتم تداخل- ِ ابزار ِ نُ از مغناطیس ِ میدان یِ ارگرها آش حساسترین فعلَن

در ویید س اما سنجید. را فمتُتسال یِ مرتبه از ی میدانها میشود اینها با یند. اتم ِ مغناطیسسن یا ،[1]

ِ دقیق یِ ابزارها و شدید بسیار ِ خل هم اتم ِ مغناطیسسن یِ برا و ند، می کار کم بسیار یِ دماها

الماس در نیترژن-خال یِ نقیصه مغناطیس ِ میدان ِ ر دی ِ ارگر آش ی است. الزم ِ-میدان حذف-

ی و نیترژن ِ اتم ی را الماس یِ ه شب در مجاور ِ کربن د یِ جا که است این نیترژن-خال است.

با ی سرخ ِ نور بتابد آن به معین ی ِ-م طول- با ی سبز ِ نور ی وقت نیترژن-خال گرفته. جاخال

دارد. بست مغناطیس ِ میدان ِ شدت به اخیر ِ ِ-م طول- این که سیلد، می معین ی ِ-م طول-

که است این ل مش کرد. حساب را مغناطیس ِ میدان ِ شدت میشود ِ-م طول- این ِ سنجش با پس

سرخ) ِ نور (از ی سنجشپذیر ِ شدت که این یِ برا و است ضعیف بسیار نیترژن-خال با نور ِ نش برهم

بزرگ باید را الماس ِ بلور یعن این ذرد. ب نیترژن-خال ی زیاد ِ تعداد از سبز ِ نور باید شود دریافت

ست. ِ-عمل غیر- و گران که کرد،

ِ نور و گیرند کار به را الماس ِ ست ِ-ش ضریب- یِ بزرگ که است این اند یافته اخیرن که ی راه

نتیجه شود. جذب بلور در اَش همه عملَن و بیابد کل ِ بازتابش مرتبن که کنند بلور ِ وارد چنان را سبز

ِ ِ-مئثر طول- به 3mm یِ اندازه به ی بلور با آزمایش، در رفته. کار به بزرگی ِ بلور که است این ِ مثل

یِ کوج به ی میدانها اند توانسته وسیله این به اند. رسیده بلور ِ درون سبز ِ نور ِ مسیر یِ برا 1m

بزرگ یِ مرتبه 3 وییدها س و اتم یِ مغناطیسسنجها ِ حساسیت فعلَن البته .[2] کنند ار آش را ُتسال پی

است. ُ-جورتر - جم و ارزانتر ند می کار نیترژن-خال با که ی مغناطیسسن اما است. بهتر
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