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RESUMO

Realizamos espectroscopia de transmissão e Ramanpump− probedas transições hiperfi-

nas 52S1/2(Fg = 3)→ 52P3/2 em átomos de85Rbaprisionados numa armadilha magneto-ótica

(MOT). A MOT foi montada usando lasers de diodo feitos em nosso laboratório. Os lasers de

aprisionamento possuem intensidade da ordem deImax= 20mW/cm2 sobre os átomos e lar-

gura de linha de aproximadamente 5MHz. Um laser de rebombeio adicional é usado para

manter a população atômica no estado fundamentalFg = 3, enquanto bobinas em configuração

anti-Helmholtz geram um gradiente de campo magnético com aproximadamente 20G/cm. A

análise da fluorescência dos átomos e a estimativa da velocidade durante a expansão livre da

nuvem mostrou que, para uma dessintonia próxima de 7MHzentre o campo de aprisionamento

e a ressonância atômica, conseguimos aprisionar cerca de108 átomos a uma temperatura em

torno de 70µK. Os espectros de transmissão e Ramanpump− probe mostraram uma boa

resolução das transições hiperfinasFg = 3 → Fe e, no segundo caso, possibilitaram a medida

da frequência de Rabi generalizadaΩ′ relacionada ao efeito dolight-shiftproporcionado pelos

feixes de aprisionamento da MOT.





ABSTRACT

We perform transmission spectroscopy and pump-probe Ramanspectroscopy of the hiper-

fine transitions 52S1/2(Fg = 3) → 52P3/2 using85Rb atoms trapped in a magneto optical trap

(MOT). The MOT was build using home made diode lasers. The trapping beams have intensity

nearlyImax= 20mW/cm2 on the MOT and have a linewidth of 1MHz. An additional repum-

ping diode laser is used to keep the atomic population on theFg = 3 ground state and a pair

of anti-Helmholtz coils create a magnetic field gradient of 20 G/cm. The fluorescence analysis

and the calculation of the atomic velocity on the free expansion of atomic cloud show that, for a

detuning of 7MHzbetween the trapping laser and the atomic resonance, we are able to trap 108

atoms at a 70µK temperature. The transmission and Raman pump-probe spectra show a good

resolution of the hiperfine transitionsFg = 3→ Fe and, on the second case, the measurement of

the generalized Rabi frequencyΩ′ connected to the light-shift splitting due the trapping lasers

of the MOT.
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4.1 Câmara de Vácuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 31

4.2 Bobinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32

4.3 Lasers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33



4.4 Estabilização da Frequência dos Lasers . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . p. 35

4.4.1 Estabilização do Laser Mestre e Rebombeio . . . . . . . .. . . . . . p. 36
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6.1 Arranjo Experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 53

6.2 Procedimento e Análise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . p. 56

6.3 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.57

7 Espectroscopia Raman dośAtomos Frios p. 59
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1 Introdução

Átomos frios são um meio conveniente para experimentos queestudam a interação da luz

com a matéria [4, 16, 29]. Devido a grande redução do alargamento Doppler e a baixa taxa

de colisão entre os átomos é possı́vel obter resultados de alta precisão utilizando estudos em

espectroscopia neste meio.

Neste contexto, a armadilha magneto-ótica (MOT) tornou-se uma ferramenta padrão para

criação de amostras de átomos frios, usando átomos alcalinos e alcalinos terrosos [6]. Associ-

ando a força de pressão de radiação e um campo magnéticonão homogêneo, a força de confina-

mento gerada por três pares de feixes contra propagantes e um gradiente de campo magnético

gerado por um quadrupolo magnético é capaz de confinar um grande número de átomos a tem-

peraturas da ordem de micro-Kelvin.

Em nosso laboratório, usamos uma MOT com átomos de85Rb para gerar amostras com

cerca de 108 átomos a temperaturas próximas a 70µK. Os feixes de aprisionamento são gera-

dos por lasers de diodo sintonizados próximos a linhaD2 (780nm), com largura espectral na

ordem de 8MHz e potência de saı́da próximas a 10mW. O quadrupolo magnético é gerado por

bobinas em configuração anti-Helmholtz, capazes de gerarum gradiente de campo magnético

de aproximadamente 20Gauss/cmao longo do eixo de simetria das bobinas.

O objetivo principal deste trabalho foi realizar a espectroscopia da nuvem de átomos frios

através de duas técnicas: a espectroscopia Ramanpump− probe, através da interação si-

multânea dos átomos com os campos de aprisionamento atuando como bombeio (pump) e um

feixe externo de baixa intensidade (probe); e a espectroscopia dos átomos “nus”, que envolve

o desligamento dos campos de aprisionamento (óticos e magnético) durante a varredura em

frequência. Utilizando o controle eletrônico do carregamento da MOT e da frequência emitida

por um laser de cavidade externa adicional conseguimos realizar a varredura em frequência das

transições 52S1/2(Fg = 3)→ 52P3/2(Fe) durante o tempo de expansão livre dos átomos da MOT.

O estudo da espectroscopia dos átomos frios possibilita o diagnóstico da nuvem sem a

necessidade do desligamento dos campos de aprisionamento,ocorrendo de forma não destru-
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tiva. Futuramente, estas técnicas poderão ser usadas para a caracterização da temperatura dos

átomos e para o estudo de fenômenos de ótica não linear emátomos frios, como a transparência

eletromagneticamente induzida (EIT -Eletromagnetic Induced Transparency) [12].

O trabalho foi organizado de forma que os capı́tulos 2 e 3 contenham a base teórica utilizada

na interpretação dos fenômenos apresentados. No capı́tulo 2, apresentamos a interação de um

átomo quantizado com um campo eletromagnético próximo aressonância [1, 23]. A evolução

temporal do sistema para um estado estacionário foi calculada utilizando o formalismo de ma-

triz densidade e aproximação de onda girante, primeiramente, o átomo é aproximado para um

sistema de dois nı́veis e depois generalizado para um átomoreal considerando as interações

baseadas na adição de momento angular [1, 23, 27]. Apresentamos também o efeito delight

shift [23, 27] induzido aos nı́veis de energia do átomo devido a interação com o campo. Com

base nesses dois efeitos, calculamos também o espectro esperado da espectroscopia Raman para

as transições hiperfinas partindo deFg = 3 [4,17,23,27].

O terceiro capı́tulo apresenta os princı́pios fı́sicos do aprisionamento magneto-ótico [6,24].

Utilizando os resultados do capı́tulo 1, calculamos a força de pressão de radiação através do

Teorema de Ehrenfest [8]. A força de resfriamento é calculada considerando o desvio Doppler

da frequência de dois feixes contra propagantes no referencial atômico. Os processos de res-

friamento sub-Doppler também foram discutidos de maneiraqualitativa, apenas com o objetivo

de apresentar os princı́pios fı́sicos envolvidos nesses processos [10].

A montagem da armadilha magneto-ótica é descrita no capı́tulo 4 e a caracterização da

nuvem e a estimativa do número de átomos e da temperatura éfeita no capı́tulo 5. Os capı́tulos

6 e 7 apresentam a montagem e os resultados obtidos pela espectroscopia dos átomos nus e da

espectroscopia Ramanpump− probe.

Por fim, o capı́tulo 8 apresenta as considerações finais e perspectivas. Aqui, discutimos

as principais questões deixadas pela pesquisa e os principais resultados. Também propomos

um novo arranjo experimental para ser usado na caracterizac¸ão não destrutiva dos átomos frios,

baseada no artigo de Brzozowskiet.al.[4]
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2 Teoria da Resson̂ancia Ótica em
Átomos

Neste capı́tulo iremos descrever os princı́pios teóricosda interação de um átomo quantizado

com um campo eletromagnético ressonante. A abordagem deste assunto tem como objetivo fa-

cilitar a compreensão dos fenômenos investigados e na interpretação dos resultados experimen-

tais, sendo que uma abordagem mais completa pode ser encontrada nas referências [1,7,8,23].

Na primeira seção iremos introduzir o assunto discutindoa interação do dipolo elétrico~d de

um sistema de dois nı́veis quantizados com um campo eletromagnético clássico cuja frequência

está próxima a ressonância do sistema. Usando o formalismo de matriz densidade, iremos

calcular a evolução deste sistema para um regime estacionário através das equações óticas de

Bloch na seção 2.2. Ainda nessa seção, serão apresentados efeitos de saturação da transição

devido a intensidade do campo.

Veremos também como o campo eletromagnético pode deslocar os nı́veis internos de ener-

gia do átomo, provocando a separação dos nı́veis internos de energia não perturbados em estados

vestidos. O cálculo do desvio em frequência provocado pelo campo, conhecido com light shift,

é apresentado na seção 2.3 e seu resultado é generalizado para um átomo alcalino (Rubı́dio) na

seção 2.5.

Na seção 2.3, iremos apresentar o resultado da interação simultânea do sistema de dois

nı́veis com dois campos eletromagnéticos de frequênciaspróximas. As transições Raman para

um sistema de dois nı́veis são discutidas propondo que uma campo intensopumpprovoque o

efeito de light-shift, enquanto um campo de baixa intensidade probevaria em frequência. Os

efeitos para um átomo real são discutidos nas seções 1.6e 1.7.
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2.1 Resson̂ancia ótica em umátomo de dois ńıveis

A análise de um sistema de dois nı́veis interagindo com um campo próximo à ressonância

é a forma mais simples de descrever átomos interagindo coma radiação incidente [1]. Neste

capı́tulo vamos realizar o tratamento semi-clássico desta interação, considerando que um átomo

quantizado está na presença de uma radiação monocromática cujo campo elétrico pode ser

escrito na forma de onda plana [3,20]1

~E = ~E0

(

eiβ +e−iβ

2

)

. (2.1)

Onde~E0 descreve a amplitude e polarização do campo eβ = ωt −~k ·~r é a fase do campo. Aqui

ω é a frequência angular do laser e~k, seu vetor de onda.

Esse campo elétrico oscilante acopla-se aos nı́veis internos de energia de um átomo em

repouso através do momento de dipolo elétrico atômico~d. Este acoplamento será descrito pelo

Hamiltoniano de interação dependente do tempo [1,7,23]

V(t) =−~d ·~E. (2.2)

Considerando que o átomo seja um sistema de dois nı́veis, osnı́veis internos de energia

serão descritos através de um Hamiltoniano independentedo tempoH0. Os auto-estados deH0

descrevem ao nı́vel fundamental|g〉 e excitado|e〉, possuindo auto-energias

H0|g〉= h̄ωg|g〉, (2.3a)

H0|e〉= h̄ωe|e〉. (2.3b)

Podemos definirω0 = ωe−ωg como a frequência de transição entre os estados|g〉 e |e〉.
Estes estados satisfazem as relações de ortonormalidade(〈g|e〉 = 0 e 〈g|g〉 = 〈e|e〉 = 1) e

completeza (|g〉〈g|+ |e〉〈e| = 1) e permitem que o HamiltonianoV(t) seja escrito nesta base.

Usando a paridade do observável~d, os elementos da diagonal principal são nulos~dgg= ~dee= 0

e ~deg= 〈g|~d|e〉= 〈e|~d|g〉 [25].

V(t) =−
~deg·~E0

2

(

eiβ |e〉〈g|+e−iβ |g〉〈e|+e−iβ |e〉〈g|+eiβ |g〉〈e|
)

. (2.4)

Os termos|e〉〈g| e |g〉〈e| atuam, respectivamente, como operadores de “levantamento”e

1Mais precisamente, estamos descrevendo a interação do átomo com um campo “macroscópico”, como a
radiação emitida por um laser onde~E representa seu campo elétrico.
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“abaixamento”entre os nı́veis internos de energia do átomo. Na forma que escrevemos o Ha-

miltoniano de interação 2.4, as exponenciaise−iωt e eiωt são relacionadas, respectivamente,

com processos de absorção de um fóton e emissão de um fóton [7]. Desta forma, termos pro-

porcionais ae−iωt |e〉〈g| eeiωt |g〉〈e| são relacionados com a absorção de um fóton na passagem

de |g〉 para|e〉 e na emissão de um fóton ao passar de|e〉 para|g〉. Esses processos são resso-

nantes quandoω ≈ ω0 e muito mais importantes do que processos anti-ressonantesdados pelos

termos proporcionais aeiωt |e〉〈g| ee−iωt |g〉〈e|, respectivamente relacionados com a emissão de

um fóton durante a excitação atômica e com a absorção de um fóton no decaimento de|e〉 para

|g〉.

Definindo a frequência de RabiΩ≡ ~d·~E0
h̄ [23]2 e realizando a aproximação de onda girante3,

que consiste em desprezar os termos anti-ressonantes em 2.4, temos

V =− h̄Ω
2

(

e−iβ |e〉〈g|+eiβ |g〉〈e|
)

. (2.5)

Nas próximas seções iremos usar a expressão 2.5 para encontrar a evolução de um sistema

atômico considerando as transições entre os nı́veis internos de energia do átomo em um regime

estacionário. Também será considerado o efeito do camposobre as auto-energias do Hamilto-

niano total, onde de maneira bem simples a correção nos auto-valores deH será estendida para

um átomo que apresenta sub-nı́veis Zeeman em sua estruturainterna.

2.2 Equaç̃oesóticas de Bloch para umátomo de dois ńıveis
em regime estaciońario

A evolução de um sistema atômico sob influência do potencial descrito em 2.5 é encontrada

utilizando a equação de Von Neumann [14] para a matriz densidade do sistema

ih̄ρ̇ = [H,ρ ]. (2.6)

OndeH = H0− h̄Ω
2 (e−iβ |e〉〈g|+eiβ |g〉〈e|) e ρ pode ser escrita em termos dos auto-estados de

H0 como

ρ = ρee|e〉〈e|+ρeg|e〉〈g|+ρ∗
eg|g〉〈e|+ρgg|g〉〈g|. (2.7)

Os termos da diagonal principal de 2.7 representam a probabilidade do átomo se encontrar no

estado excitado (ρee) ou no estado fundamental (ρgg), enquanto os termos fora da diagonal são

2h̄= h
2π , ondeh é a constante de Planck.

3em inglêsRWA - Rotating Wave Approximation[1,7,23]
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chamados de coerências.

A partir de 2.6, encontramos um sistema de equações diferenciais acopladas4:

ρ̇ee= ΩIm{ρege
iβ} (2.8a)

ρ̇gg =−ΩIm{ρege
iβ} (2.8b)

ρ̇eg=−iω0ρeg− i
Ω
2

eiβ (ρee−ρgg) (2.8c)

Até agora, não levamos em consideração aspectos relacionados ao decaimento espontâneo.

Assim, de maneira ad-hoc a taxa de decaimento do estado excitadoΓ é incluı́da nas equações

(2.8) formando um grupo de equações diferenciais acopladas chamadas de equações óticas de

Bloch, em analogia às equações de Bloch para a ressonância magnética [1,7,23]:

ρ̇ee= ΩIm{ρege
iβ}−Γρee (2.9a)

ρ̇gg =−ΩIm{ρege
iβ}+Γρee (2.9b)

ρ̇eg=−iω0ρeg− i
Ω
2

eiβ (ρee−ρgg)−
Γ
2

(2.9c)

A solução para este sistema de equações é encontrada realizando uma mudança de variáveis

usando os vetores de Bloch [7,23],

s1 = Re{ρege
iβ}, (2.10a)

s2 = Im{ρege
iβ}, (2.10b)

s3 =
1
2
(ρee−ρgg) = ρee−

1
2
. (2.10c)

Diferenciando 2.10 e usando o conjunto de equações 2.9, obtemos um conjunto de equações

diferenciais para os vetores de Bloch.

ṡ1 =−Γ
2

s1+δs2, (2.11a)

ṡ2 =−δs1−
Γ
2

s2−Ωs3, (2.11b)

ṡ3 = Ωs2−Γs3−
Γ
2
. (2.11c)

4Aqui, Im{z} eRe{z} denotam respectivamente a parte imaginária e real de uma grandeza complexaz
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ondeδ =ω−ω0 é a dessintonia entre a frequência de transição atômica e a frequência do laser.

Usando 2.10 e 2.11 encontramos as soluções para o regime estacionário ˙s= 0

s1 =
δ
2

Ω
δ 2+Ω2/2+Γ2/4

= Re{ρege
iβ}, (2.12a)

s2 =
Γ
2

Ω/2
δ 2+Ω2/2+Γ2/4

= Im{ρege
iβ}, (2.12b)

s3+
1
2
=

Ω
2

Ω/2
δ 2+Ω2/2+Γ2/4

= ρee. (2.12c)

Nestas equaçõess2 e ρeevariam de acordo com a dessintoniaδ = ω −ω0, se comportando

como uma curva de absorção (lorentziana) centrada emδ = 0 e com largura a meia altura

(FWHM - full width at half maximum) Γ′ =
[

Ω2/2+Γ2/4
]1/2

. Por outro lado,s1 varia como

uma curva de dispersão, como pode ser visto na figura 2.1(a).

Seδ é fixada, podemos analisar outro comportamento das funções 2.12 variando a frequência

de RabiΩ. Neste caso, conformeΩ aumenta,s1 es2 variam quase linearmente até alcançar um

valor máximo, a partir do qual começam a tender a zero para grandes valores deΩ. Enquanto

isso, a probabilidade do átomo ser encontrado no estado excitado cresce assintoticamente até

chegar a um valor limite igual a12, indicando que para grandes valores deΩ a transição é “sa-

turada”(figura 2.1(b)) e as populações estão distribuı́das igualmente entre os estados excitado e

fundamental.

(a) (b) (c)

Figura 2.1: (a)Dispersão (linha vermelha) e Absorção (linha verde) para um átomo de dois
nı́veis. (b) Efeito de saturação das populações para o estado excitado e queda da absorção após
rapidamente atingir valor máximo. (c)Alargamento da largura de transição devido a potência
incidente

Para melhor compreender este efeito, as soluções 2.12 usualmente são escritas em termos
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de uma função conhecida comoparâmetro de saturaç̃ao, que representa o grau de saturação da

transição, dada por

s0 ≡
I
Is
= 2

|Ω|2
Γ2 . (2.13)

Aqui, I representa a intensidade de radiação incidente, enquanto Is é a intensidade de saturação

da transição [23],

Is≡
πhc
3λ 3τ

, (2.14)

ondeτ é o tempo de vida do átomo no estado excitado eλ é o comprimento de onda da

transição5. A expressão 2.14 é obtida pela substituição da intensidade do campo dada pelo

módulo do vetor de PoyntingI = 1
2cε0E2

0 e pela expansão da frequência de RabiΩ pelo ele-

mento de dipolo〈F = 4|er|F = 3〉. Este cálculo pode ser encontrado em detalhes nas re-

ferências [23,28].

Usando 2.13, a probabilidade do átomo estar em um estado excitado é dada pela expressão

ρee=
s0/2

1+s0+
(

2δ
Γ

)2 , (2.15)

que paras0 ≫ 1, seu valor se aproxima de12. Sabendo que a população do estado excitado decai

para o estado fundamental a uma taxaΓ, e que em um regime estacionário as taxas de decai-

mento espontâneo e de excitação são iguais, podemos afirmar que a taxa total de espalhamento

radiativo será dado por [23]

Γsc= Γρee=
Γ
2

s0

1+s0+
(

2δ
Γ

)2 . (2.16)

Como podemos observar pela figura 2.1(c), a população no estado excitado é baixa quando

temos um parâmetro de saturação baixo , indicando que quase toda a população ainda se encon-

tra no estado fundamental. No entanto, a intensidades muitoaltas, percebemos que a curva de

absorção sofre um alargamento devido a grande potência da radiação incidente, com largura de

linhaΓ′ = Γ
√

1+s0.

5c é a velocidade da luz no vácuo.
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2.3 Light Shifts

Nas seções anteriores, vimos como a presença da radiaç˜ao em um átomo de dois nı́veis é

capaz de provocar transições entre os estados|g〉 e |e〉 e calculamos a dinâmica das populações

em um regime estacionário. No entanto, este não é o únicoefeito provocado pelo campo sobre

os estados.

Como podemos perceber, o Hamiltoniano totalH = H0+V, ondeV é dado por 2.5, quando

escrito em termos dos auto-estados deH0 apresenta termos fora da diagonal principal. Assim,

os auto-estados deH0 não são mais os auto-estados do Hamiltoniano total,o que sugere também

uma modificação nas auto-energias deH.

Partindo de um estado genérico|Ψ〉= ag(t)|g〉+ae(t)|e〉, ondeag(t) eae(t) são coeficientes

dependentes do tempo, podemos escrever através da equaç˜ao de Shcrödinger [25],

ih̄∂t |Ψ〉= H|Ψ〉, (2.17)

um sistema de equações paraag(t) eae(t). Expandindo 2.17 em termos de|g〉 e |e〉 6

ih̄ȧg(t) = h̄ωgag(t)−
h̄Ω
2

eiωt , (2.18a)

ih̄ȧe(t) = h̄ωeae(t)−
h̄Ω
2

eiωt . (2.18b)

Com a finalidade de simplificar os cálculos, subtraı́mos umaconstante do Hamiltoniano. de

forma quēhω0 = h̄ωe e h̄ωg = 0. Realizando uma mudança de variáveis onde [23]

ag(t) = cg(t) (2.19a)

ae(t) = ce(t)e
iωt (2.19b)

o sistema de equações (2.18) pode ser escrito como

ih̄ċg =− h̄Ω
2

ce, (2.20a)

ih̄ċe= h̄δ − h̄Ω
2

cg. (2.20b)

6Por simplicidade dos cálculos adotamos que o átomo se encontra na origem do sistema de coordenadas, de
forma que~r = 0.
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O sistema (2.20) pode ser escrito na forma de uma equação matricial,

ih̄

(

ċg

ċe

)

=

(

0 − h̄Ω
2

− h̄Ω
2 h̄δ

)(

cg

ce

)

(2.21)

que ao ser comparado com (2.17), identificamos o Hamiltoniano na aproximação de onda gi-

rante em sua forma matricial como sendo a matriz quadrada no lado direito de (2.21). Para en-

contrar as correções nas auto-energias deH, basta resolver a equação seculardet[H−Els1] = 0

[25], ondeEls são as correções para as auto-energias devido ao campo [23].

Els± =
h̄
2

(

δ ±
√

δ 2+Ω2
)

. (2.22)

Usando (2.13) em (2.22), encontramos o desvio em frequência em termos da intensidade

do laserI .

δls =
Γ
2





δ
Γ
±

√

(

δ
Γ

)2

+
I

2Is



 . (2.23)

Este desvio em frequência devido à presença do campo é chamado delight-shift, também co-

nhecido como efeito Stark A.C. [25]. Como podemos observar pela equação (2.22), tanto o

estado excitado, quanto o estado fundamental , são quebrados em dois novos estados, separados

porΩ′ =
√

δ 2+Ω2 (2.2(a)), ondeΩ′ é a frequência de Rabi Generalizada [1,7,23].7

2.4 Transições Raman

Em um experimento de espectroscopia Ramanpump-probe, usamos um laser de frequência

fixa ωpump enquanto outro laser varre frequências próximasωprobe= ωpump± δpr [11]. O re-

sultado da interação simultânea do átomo com os campospumpe probegera um processo de

dois fótons, onde transições Raman podem ocorrer entre dois estados|1〉 e |2〉 através de um

terceiro nı́vel|v〉, quandoδpr ≈ ω0, ondeω0 a separação em frequência entre|1〉 e |2〉.

O processo ocorre mesmo que|v〉 seja um estado virtual, bastando queω2−ω1 = ω0 para

que exista a ressonância (Figura 2.3(a)). A direção da transição, de|1〉 → |2〉 ou |2〉 → |1〉, e

a amplitude do processo é dependente da diferença de população entre os estados, sendo que a

transição do estado mais populoso se torna a mais importante [4].

A ressonância Raman entre os feixesωprobe e ωpump irá ocorrer em duas regiões distintas.

7Estes novos estados são os novos auto-estados deH, representando os estados gerados pela interação do átomo
com o campo, por este motivo são chamados de estados vestidos [7,23]
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Figura 2.2: (a)́Atomo de dois nı́veis vestido por fótons de um campo monocromático de
frequênciaω, com dessintoniaδ abaixo da frequência de transiçãoω0. Os estados vestidos
são separados pela frequência de Rabi generalizadaΩ′

, dando origem a três possibilidades de
ressonância:ω +Ω′

,ω, ω −Ω′
. (b) Light-Shiftdos estados em função da dessintonia entre o

campo e a ressonância entre os estados. A intensidade considerada para o laser foi deI = 2Is.
(c) Light-shiftdos estados em função da intensidade do laser. A dessintonia entre o campo a
ressonância atômica foi considerada fixa emδ = Γ = 1.

Quandoωprobe< ωpump (Figura 2.3(b)) podemos identificar que, sendo o estado|2〉 o estado

mais populoso e de menor energia,ωpumpestará mais próximo a ressonância, promovendo uma

transição para o nı́vel|v〉, de onde poderá decair para|1〉 via emissão estimulada de um fóton

com ωprobe. Este processo dá origem a uma atenuação do feixe compumpe uma respectiva

amplificação do feixeprobe, sendo máximo quandoωpump−ωprobe=ω0. Quando a situação in-

versa ocorre (Figura 2.3(c)), o feixe comωprobeestará mais próximo à ressonância, tendo maior

probabilidade de promover a transição para o nı́vel|v〉 e poderá haver a emissão estimulada de

um fóton com frequênciaωpump. Nesta situação, o feixeprobesofre atenuação, enquanto o

feixe pumpserá amplificado com máximo emωprobe−ωpump= ω0. Quandoωpump= ωprobe, a

probabilidade de absorção e emissão estimulada entre osfeixes possuem a mesma intensidade.

Desta forma, não haverá a absorção nem amplificação nos feixes.

Um modelo simples da transmissão do feixeprobepara um átomo que se move com uma

determinada velocidade~v seria a soma das lorentzianas equivalentes a absorção e ganho no
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|v〉

|1〉

|2〉

ω1

ω2

ω0

(a)

|v〉

|1〉
|2〉

ωpumpωprobe

(b) ωprobe< ωpump

|v〉

|1〉
|2〉

ωprobeωpump

(c) ωpump< ωprobe

(d)

Figura 2.3: (a) Transições Raman entre os nı́veis|1〉 e |2〉 pela interação de campos com
frequênciasω1 eω2 que satisfaçam a condiçãoω0 = |ω2−ω1|. Quando fixamos a frequência do
feixe pumpe realizamos uma varredura com a frequência do feixeprobeprocessos de ganho e
absorção podem ser explicados devido as transições Raman ocorrendo em (b) e (c). (d)Aspecto
esperado das transições Raman descritas porf (ωprobe,ωpump) dada pela equação 2.24

feixe [4],

f (ωprobe,ωpump) = 1+
A1γ/π

(γ/2)2+(ω0+ω ′
probe−ω ′

pump)
2+ (2.24)

− A2γ/π
(γ/2)2+(ω0−ω ′

probe+ω ′
pump)

2

= 1+
A1γ/π

(γ/2)2+(ω0+ωprobe−ωpump+(~kpump−~kprobe) ·~v)2
+

− A2γ/π
(γ/2)2+(ω0−ωprobe+ωpump− (~kpump−~kprobe) ·~v)2

.

Na equação 2.24, os termosA1 e A2 são termos de proporcionalidade relacionando a am-

plitude dos processos de ganho e absorção eγ se refere a largura da linha espectral. No re-

ferencial atômico, as frequências são deslocadas pelo efeito Doppler, de forma queω ′
pump=

ωpump−~kpump·~v e ω ′
probe= ωprobe−~kprobe·~v. Um espectro qualitativo esperado para as res-
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sonâncias acima, pode ser visto na figura 2.3(d).

Embora a análise das transições Raman entre dois nı́veisnos ajude a entender o processo

de ganho e absorção, em nosso experimento processos muitomais complexos irão ocorrer. As

transições Raman em átomos alcalinos através da espectroscopiapump− probe foi primeira-

mente observada por Tabosa et al. [29] e Grynberg et.al. [16]que observaram transições Raman

induzidas entre os sub-nı́veis Zeeman (RZR - Raman Zeeman Ressonances) pelo efeito delight-

shift devido ao campopumpe ressonâncias induzidas pelo recuo do átomo devido a troca de

momento linear com os campospumpe probe(RIR - Recoil Induced Ressonances) [17]. Estes

processos serão discutidos em detalhes para o átomo de Rubı́dio nas seções 1.6 e 1.7.

2.5 Átomo de Rub́ıdio

Até agora, nossa discussão se limitou ao problema do átomo de dois nı́veis. No entanto,

no resfriamento laser de átomos reais e em espectroscopia das transições ocorre o acoplamento

de vários nı́veis com a luz. Nesta seção iremos considerar a interação do átomo de Rubı́dio

(85Rb) com um laser, onde o objetivo é o estudo de suas transições hiperfinas usadas para o

resfriamento e aprisionamento em uma MOT.

A popularidade dos átomos alcalinos, como o Rubı́dio e o Césio, se justifica por vários fa-

tores. Entre eles, podemos citar a facilidade de encontrar fontes luminosas na sua frequência de

excitação, além de possuı́rem um único elétron de valˆencia [23, 31]. O elétron de valência de-

termina completamente a contribuição do momento angulareletrônico através de seu momento

angular orbital~l e spin~s.

~J =~l +~s (2.25)

O acoplamento dos momentos orbitais e spin leva a uma quebra de degenerescência nos

nı́veis atômicos principais conhecida comoestrutura finado átomo [15, 31]. No caso do

Rubı́dio, sua distribuição eletrônica mostra que o elétron de valência está no estado 52S1/2

8, onde a transição para o primeiro nı́vel excitado envolveos estados 52P1/2 e 52P3/2. Essas

transições são conhecidas respectivamente como linhasD1 eD2 do Rubı́dio.

O momento angular total~F do átomo será formado pela adição do momento angular total

~J com ospin nuclear do Rubı́dio (I = 5/2, para o85Rb ). Este acoplamento gera uma nova

quebra de degenerescência, conhecida comoestrutura hiperfina[15, 31]. A estrutura hiperfina

do Rubı́dio possui um total de dois nı́veis fundamentais e quatro nı́veis excitados para a linha

8Notação de Russel-Saunders, onden2S+1LJ descreve o estado eletrônico do átomo. Nesta notação,n representa
o número quântico principal, enquantoSo spin eL é o momento orbital, ondeS= 0, P= 1, d = 2, etc..
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D2. Um esquema simplificado da estrutura hiperfina do Rubı́dio pode ser vista na figura 2.4.

780.241 368 271 (27) nm

382.230 406 373 (14) Thz

5 S
2

1/2

5 P
2

3/2

100.205(44)MHz

83.835(34)MHz

113.208(84)MHz

20.435(51)MHz

1.264 88 516 3(25) Ghz

1.770 843 922 8 (35) Ghz

F’ = 4

F’ = 3

F’ = 2

F’ = 1

F= 3

F= 2

Figura 2.4: Estrutura hiperfina do85Rbem sua linhaD2 [28].

2.6 Transições Raman entre os ńıveis Zeeman

Como vimos na seção anterior, a interação entre o spin nuclear e o momento angular total

eletrônico leva uma quebra de degenerescência conhecidacomo estrutura hiperfina. Os novos

estados serão representados por 2.26, onde os números quˆanticosF e mF definem, respectiva-

mente, o momento angular total do átomo e sua projeção sobre o eixo de quantização.

|e,Fe,mFe〉 (2.26a)

|g,Fg,mFg〉 (2.26b)
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Os nı́veis hiperfinos terão uma degenerescência emmF , de forma que−F ≤ mF ≤ F [31].

Devido a sub-estrutura Zeeman dos nı́veis 52S1/2 e 52P3/2, as transições serão feitas por uma

regra de seleção baseada na adição de momento angular entre o átomo e o fóton. Desta forma,

transições envolvendo∆mF =mFe−mFg =±1 ocorrem, respectivamente, através de fótons com

polarizaçãoσ+ eσ−, enquanto transições com∆mF = 0 ocorrem pela interação com fótons de

polarizaçãoπ [1,23].

Incluindo a probabilidade de diferentes transições entre os subnı́veis Zeeman através do

quadrado do Coeficiente de Clebsh-Gordan [15] correspondente, o light shift para cada estado

fundamental commFg será dado por [27]

(δls)mFg
=

Γ
2





δ
Γ
−

√

(

δ
Γ

)2

+
I

2Is



 |CmFg,mFe
|2. (2.27)

Considerando a transição cı́clica 52S1/2(Fg = 3)→ 52P3/2(Fe = 4) sob a influência de um

feixe pumpcom polarização linear, oslight shifts relativos entre os sub-estados podem ser

vistos na figura 2.5(a). Desta forma, as separações em frequênciaωi j entre dois nı́veis conse-

cutivos serão proporcionais a diferença entre os quadrados dos coeficientes de Clebsh-Gordan

Cii e Cj j . Além disso, o bombeamento ótico do feixepumpirá levar a uma distribuição de

população proporcional a|Cii |2, de forma que2
7 da população estará no estado fundamental

|g,3,0〉 diminuindo simetricamente nos outros estados.

Sempre que a dessintoniaδpr entre os feixespumpe probeestiver próxima aωi j , haverá

um processo de ressonante, que pode resultar em um sinal de ganho no laserprobeparaδpr < 0

ou em absorção seδpr > 0. Este processo é melhor entendido quando consideramos umfeixe

probeque possui polarização com componentesσ+−σ−.

Quandoδpr < 0 o campopumpestá mais próximo a ressonância, de forma que proba-

bilidade de ocorrer uma transição por um fótonπ do campopump é maior. Desta forma,

a população será bombeada para os estados excitados com∆m= 0. A presença do campo

probe, com menor frequência, pode levar a emissão estimulada deum fótonσ−, causando uma

transição com∆m= −1. A amplitude do processo de será dependente, também, da diferença

de população entre os estados, sendo que a transição do estado mais populoso para o menos

populoso será o processo dominante. Desta forma, transições com∆m=−1 são processos que

levam ao ganho de potência do campoprobeobservado na figura 2.5(b).

Paraδpr > 0, o campoprobeestará mais próximo a ressonância, de forma que agora o

processo dominante toma o caminho inverso. A probabilidadede absorção de um fótonσ+
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Figura 2.5: (a) Coeficientes de Clebsh-Gordan (ao quadrado)para as transições hiperfinasFg =
3→ Fe = 4. As transiçõesσ−, π e σ+ são representadas, respectivamente, pelas linhas preta,
azul e vermelha. (b) Espectro esperado, segundo a equação2.28 para as transições Zeeman
entre os sub nı́veis Zeeman deslocados pelolight shift induzido pelo laserpump.
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do campoprobeserá maior, resultando no bombeamento do estado fundamental para o estado

excitado com∆m= +1. Uma vez no estado excitado, o átomo pode fazer uma transic¸ão com

∆m= 0 através da emissão estimulada de um fótonπ para o campopump. Desta forma, este

processo leva a perda de potência do campoprobepela emissão estimulada no campopump.

O modelo mais simples para o espectro de absorção é obtidofazendo a soma dos perfis

lorentzianos de absorção centrados nas frequênciasωi j e amplitudes proporcionais as diferenças

relativas das populações∆Pi j = |Cii |2−|Cj j |2 e ao pesoWi j devido aos coeficientes de Clebsh-

Gordan do caminho especı́fico da transição Raman [4]

sRZR(δpr) = 1
−3

∑
i=−1

Wi−1,i∆Pi+1,iL(δpr,ωi+1,i ,γi+1,i)+ (2.28)

−
−3

∑
i=−1

Wi+1,i∆Pi+1,iL(δpr,ωi+1,i ,γi+1,i)

Na equação acima,L(δpr,ωk, j ,γk, j) é perfil lorentziano definido por

L(δpr,ωk, j ,γk, j) =
γk, j

γ2
k, j +(δpr −ωk, j)2

, (2.29)

onde,γk, j é a largura da transiçãomFg = k↔ mFg = j. Essas larguras são dependentes do tempo

de bombeamento ótico entre os sub-nı́veismFg, do tempo de interação finito e da taxa de colisão

entre os átomos na armadilha. O espectro teórico gerado pela equação 2.28 paraI = 10Is e

γ = 0.1Γ pode ser visto na figura 2.5(b)

2.7 Transições Raman induzidas pelo recuo dóatomo

A troca de momento entre o campo e o átomo devido aos processos de emissão e absorção

dos fótons do campo pode levar a uma mudança do momento linear do centro de massa atômico.

Este processo pode levar ao aparecimento de ressonâncias induzidas pelo recuo sofrido pelo

átomo devido a troca de momento com o campo na espectroscopia pump-probe. As RIR’s

foram previstas teoricamente por Guo et. al [17], que descreveu o sinal esperado defour-wave-

mixinge de absorção na espectroscopiapump-probe, e observado primeiramente por Tabosa et.

al [29] e Grynberg et. al. [16]. Esta seção é baseada principalmente no artigo de Brzozowski et.

al, onde ele descreve os principais resultados em [4,9].

Em uma nuvem de átomos frios, as velocidades dos átomos seguem uma distribuição Gaus-

sianag(p), de forma que a velocidade mais provável do átomouT será relacionada com a

temperatura dos átomos pela função de BoltzmankBT = mu2
T . Quando o átomo interage com
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os feixespumpe probeexiste uma troca de momento linear ente o átomo e os campos. Ad-

mitindo que o exista um ânguloθ entre os feixespumpe probe, a variação de momento linear

devido ao recuo provocado pelos campos pode ser expressa como

∆p= (~kpump−~kprobe)h̄. (2.30)

Considerando a geometria na figura 2.6(a) e que as frequências dos campos sejam próximas

o suficiente para afirmar que|~kpump|= |~kprobe|= k, encontramos que~kprobe+~kpump=
√

2k2−2k2cos(θ).
Usando uma identidade trigonométrica e a equação 2.30, encontramos que

∆p=−2h̄ksen

(

θ
2

)

. (2.31)

As transições Raman irão ocorrer sempre que a dessintonia δres entre os campospumpe

probeforem próximas a diferença de energia cinética provocada pelo recuo do átomo. Como a

energia cinética é dada porK = p2/2m (Figura 2.6(b)), podemos escrever

2mh̄δres= p2
f inal − p2

inicial . (2.32)

Escrevendop2
f inal − p2

inicial = (∆p+2p)∆p e substituindo na equação acima, encontramos que

a dessintonia de ressonância é igual a

δres=−2k
m

(

h̄ksen

(

θ
2

)

− p

)

sen
θ
2
. (2.33)

De maneira análoga as transições RZR’s, o processo seráproporcional a diferença entre as
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Figura 2.6: (a) Esquema de observação das transições RIR’s. (b) Diagrama de energia relaci-
onando os processos de ganho e absorção do feixeprobe. (c)Sinal esperado da simulação de
sRIR(δ ,5◦) para uma nuvem atômica com temperatura de 143µK.

populações dos estados atômicos. No entanto, agora estamos considerando que exista uma
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distribuição contı́nua de estados do momento linear que satisfaçam a condição de ressonância,

∆g(pf inal, pinicial) = g(p+∆p)−g(p). (2.34)

O espectro de absorção das RIR’s será calculado pela integração de todos os perfis lorentzi-

anos de absorçãoL(δpr) em todos os momentos possı́veis seguindo a distribuição 2.34. Como

g(p) é uma distribuição Gaussiana e assumindo que∆p≪ pT e γ ≪ kpT/m (ondepT é o valor

do momento atômico mais provável), encontramos que o sinal de absorção será dado por [4,17]

sRIR(δpr,θ) =−
√

m
2π

h̄δpr

2u3/2
T ksen(θ/2)

exp

[

−
δ 2

pr

2u2
T(2ksen(θ/2))2

]

. (2.35)

O sinal esperado, de acordo com 2.35 pode ser visto na figura 2.6(c). Esta figura foi gerada

usando como parâmetro temperatura de 143µK e θ = 5◦. As transições RIR apresentam forma

muito mais estreita que as ressonâncias devido aos nı́veisZeeman, na ordem de dezenas dekHz.

As regiões de máximo e mı́nimo do espectrosRIR estão localizadas nas dessintoniasδpr =

±2uTksen(θ/2). Definindo como largura do espectro∆RIR a separação entre os picos de

máximo e mı́nimo,

∆RIR= 4uTksen(θ/2). (2.36)

Usando 2.36 e a relação de Boltzman, encontramos

T =
m

16kBk2sen2(θ/2)
∆2

RIR. (2.37)

Assim, o espectro de absorção RIR pode ser usado como uma importante ferramenta para a

medida de temperatura de uma amostra de átomos frios [4]. A separação em frequência entre os

picos de máximo e mı́nimo no espectro de RIR estão da ordem de alguns KHz, o que exige que

os lasers usados tenham largura de linha baixa o suficiente para prover a resolução necessária.
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3 Teoria do Resfriamento e
Aprisionamento Laser

No capı́tulo anterior, consideramos apenas as influênciasda radiação incidente nos nı́veis

internos de energia do átomo. Neste capı́tulo, iremos considerar a capacidade da radiação

exercer um controle dos graus de liberdade externos do átomo através da força de pressão de

radiação.

Nas seções 3.1 até 3.4 são apresentadas as equações que descrevem as forças dissipati-

vas e restauradoras, que são responsáveis pelas baixas temperaturas e pelo aprisionamento dos

átomos em uma armadilha magneto ótica (MOT). O resfriamento sub-Doppler para os dois tipos

de gradientes de polarização mais comuns em arranjos óticos são apresentados nas seções 3.5 e

3.6, onde iremos expor o princı́pio fı́sico por trás dos mecanismos de resfriamento de maneira

rápida, sem a intensão de se aprofundar neste assunto.

3.1 Força de press̃ao de radiaç̃ao em umátomo em repouso

A teoria aqui apresentada é baseada nas soluções estacionárias das equações óticas de Bloch

e no teorema de Ehrenfest [7, 8, 23]. Desta forma, a força~F devida à interação semi-clássica1

entre o átomo e o campo é dada por

~F =
d
dt
〈~p〉=−〈~∇V〉. (3.1)

Se compararmos as dimensões atômicas (d ≈ 0.5nm) com comprimentos de onda óticos

(λ ≈ 500nm), percebemos o campo elétrico não sofre variação espacial significativa ao longo

do tamanho do átomo. Assim, usando a aproximação de dipolo elétrico [1, 7, 11], é possı́vel

1Entende-se por tratamento semi-clássico a interação entre o átomo quantizado e um campo eletromagnético
clássico, descrito em termos de uma onda plana.
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mudar a ordem de operação entre o gradiente e o valor médio, o que dá

~F =−~∇〈V〉. (3.2)

O valor médio do hamiltoniano de interação é obtido usando a matriz densidade, onde〈V〉 =
Tr{ρV} e

Tr{ρV}=−Tr

{

h̄Ω
2

(

ρeee
−iβ |e〉〈g|+ρege

iβ |e〉〈e|+ρ∗
ege

−iβ |g〉〈g|+ρgge
iβ |g〉〈e|

)

}

,

=
h̄Ω
2

(

ρege
iβ +ρ∗

ege
−iβ
)

. (3.3)

Substituindo (3.3) em (3.2), obtemos,

~F = h̄~∇(ΩRe{ρege
iβ}),

= h̄Ω

(

~∇Ω
Ω

Re{ρege
iβ}+~kIm{ρege

iβ}
)

. (3.4)

Por fim, substituindo (2.12) em (3.4),

~F = h̄Ω

(

~∇Ω
Ω

δ
2

Ω
δ 2+Ω2/2+Γ2/4

+~k
Γ
2

Ω/2
δ 2+Ω2/2+Γ2/4

)

. (3.5)

A equação (3.5) mostra que a radiação interage de de duasformas diferentes com os graus

externos de liberdade do átomo. O primeiro termo, proporcional à~∇Ω, é conhecido comoforça

de dipoloe aparece devido a interação da radiação com um dipolo induzido no átomo [8]. Este

termo pode ser compreendido como o espalhamento por emissão estimulada de fótons entre os

modos do campo devido aos átomos. Por ser uma força que age de forma conservativa e com de-

pendência espacial ela desempenha um importante papel em criar potenciais de aprisionamento

para átomos, como nas armadilhas FORT (Far Of Ressonance Trap) [5, 23], por exemplo. O

segundo termo em (3.5) é chamado depress̃ao de radiaç̃ao e tem origem no espalhamento por

emissão espontânea de fótons próximos à ressonânciaatômica [8]. Esta conclusão é facilmente

obtida quando lembramos da expressão (2.16), que permite que a força de pressão de radiação

seja escrita como

~Fsc= h̄~k
Γ
2

Ω2/2
δ 2+Ω2/2+Γ2/4

= h̄~kΓsc. (3.6)

A equação (3.6) nos permite uma interpretação relativamente simples do que ocorre durante
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o processo de espalhamento por emissão espontânea. Ao absorver um fóton do campo o átomo

sofre um recuo com momentōh~k. Devido ao caráter aleatório da emissão espontânea subse-

quente, o átomo após vários ciclos de emissão e absorç˜ao irá perder momento linear. Desta

forma a pressão de radiação apresenta um caráter dissipativo e é usada para esquemas de resfri-

amento através de lasers [23], como veremos na próxima sec¸ão.

3.2 MelaçoÓtico

A temperatura de um gás tem a relação direta com energia cinética média dos átomos que

o compõem. O princı́pio do resfriamento laser é usar a forc¸a de pressão de radiação para

desacelerar o movimento destes átomos. Para isso, devemosencontrar uma força com caráter

dissipativo dependente da velocidade do átomo~v.

O princı́pio fı́sico no qual se baseiam as primeiras teoriaspropostas para o resfriamento é o

efeito Doppler. Na primeira seção deste capı́tulo iremosencontrar a expressão para a força de

resfriamento através da pressão de radiação exercida por dois feixes contra propagantes cujas

frequências são alteradas no referencial de repouso do átomo devido ao seu movimento. Os

primeiros trabalhos envolvendo o resfriamento atômico [6, 26] pareciam concordar o limite

teórico para a força de resfriamento baseada no efeito Doppler.

Porém, trabalhos posteriores [21] mostraram que temperaturas mais baixas que as previs-

tas pela teoria poderiam ser alcançadas. As duas outras sec¸ões deste capı́tulo são dedicadas a

discutir brevemente os mecanismos fı́sicos que permitem o resfriamento sub-Doppler. As dis-

cussões são baseadas nos trabalhos de Dalibard e C. ClaudeTannoudji [10], onde a interação

entre os sub-nı́veis Zeeman do átomo com os gradientes de polarização formados pelos feixes

de resfriamento geram um novo mecanismo de dissipação de energia.

3.3 Resfriamento Doppler

Quando consideramos o átomo em movimento, a frequência dolaser no referencial de

repouso do átomo irá naturalmente ter uma dependência com~v devido ao efeito Doppler,

ω → ω ±~k ·~v.

Onde o sinal será determinado pelo sentido de propagaçãodo laser com relação ao átomo.

Como vimos, a força de pressão de radiação (3.6) possui uma dependência com a dessin-
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Figura 3.1: Frequências dos feixes lasers são alteradas devido ao efeito Doppler no referencial
de repouso do átomo.

tonia entre a frequência de ressonância e a frequência dolaser . Devido ao efeito Doppler, a

nova dessintonia será dada porδ → δ ±~k ·~v. Aplicando dois feixes contra-propagantes, por

simplicidade, na mesma direção de~v, a força resultante sobre o átomo será a soma das duas

pressões de radiação,

~Fres=
h̄ΓΩ2

4

(

1

(δ −~k ·~v)2+Ω2/2+Γ2/4
− 1

(δ +~k ·~v)2+Ω2/2+Γ2/4

)

~k. (3.7)

Expandindo em primeira ordem para pequenas velocidades, encontramos que a força de

resfriamento será dada por,

~Fres=

(

h̄Ω2k2Γδ
(δ 2+Ω2/2+Γ2/4)2

)

~v. (3.8)

Se colocarmos o laser com frequência abaixo da frequênciade ressonância, temos queδ =−|δ |.
Assim, podemos escrever que a força de resfriamento será dada por

~Fres=−αD~v. (3.9)

Onde

αD =
h̄Ω2k2Γ|δ |

(δ 2+Ω2/2+Γ2/4)2

é o coeficiente de resfriamento Doppler. Na figura (3.3) temos gráficos deFres = F(v) para

quatro valores deδ , onde a dessintonia ótima para o resfriamento é alcançada quandoδ = Γ/2.

Na região de cruzamento dos feixes os átomos se movem de maneira semelhante a partı́culas

em um meio viscoso. Por este motivo, a região de resfriamento ficou conhecida comomelaço

óticoe foi obtido experimentalmente pela primeira vez por StevenChu usando átomos de Sódio

[6].
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Figura 3.2: Gráficos deF(v) paraδ ≡{−Γ/10;−Γ/2;−Γ;−2Γ} (linha vermelha sólida), assim
como as forças individuais devido a cada feixe (linha pretatracejada).

A temperatura alcançada pelo melaço foi em torno de 240µK, que teoricamente condiz

com o chamadolimite Dopplerde resfriamento. Esta temperatura limite pode ser obtida consi-

derando o equilı́brio dos processos de resfriamento devidoaos lasers e o aquecimento intrı́nseco

devido à emissão espontânea de fótons. A temperatura limite, denotada porTD é dada por

kBTD = h̄
Γ
2
. (3.10)

No entanto, medidas posteriores indicaram que a temperatura alcançada pelo resfriamento

laser poderia ser ainda menor. No ano de 1988 W. Philips conseguiu medir temperaturas na

ordem de 43µK em um melaço de átomos de sódio. O modelo teórico mais aceito atualmente

para o resfriamento sub-Doppler foi apresentado por C. Tannoudji e Dallibard [10], baseando-

se na estrutura interna dos nı́veis excitado e fundamental esua interação com os gradientes de

polarização do campo.
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3.4 Aprisionamento magneto-́otico

No seção anterior, discutimos o mecanismo responsável pelas baixas temperaturas encon-

tradas em um melaço ótico. Entretanto, a força de pressão de radiação não é suficiente para

gerar um confinamento espacial e, como resultado, átomos que encontram-se no melaço irão

inevitavelmente sair da região de cruzamento dos feixes. Para gerar uma força de aprisiona-

mento é comum o uso de uma armadilha magneto-ótica (MOT - Magneto optic trap).

A força de aprisionamento encontrada na MOT é o resultado da interação do átomo com

uma estrutura Zeeman em seus nı́veis internos de energia na presença de um gradiente de um

campo magnético e lasers contra propagantes de polarizações circulares opostas2 σ+ e σ−.

Para quebrar a degenerescência dos subnı́veis Zeeman, a MOT utiliza um campo magnético

não homogêneo~B, cuja intensidade varia linearmente ao longo do eixo de quantização e se anula

na origem. Posicionando o eixo de quantização ao longo da direçãoẑ, podemos escrever

~B= bẑz (3.11)

onde b é uma constante com dimensões de campo magnético por unidade de comprimento.

Para uma transição envolvendoFg = 0→ Fg = 1, a frequência de ressonânciaω0 será alte-

rada de acordo com o valor demFe, de forma que

ω0 = ω0+µBgbzmFe. (3.12)

Assim, utilizando lasers contra propagantes ao longo das direções~k = ẑ e −~k = −ẑ com

polarizaçõesσ+ e σ−, respectivamente, podemos observar parab> 0 a Figura 3.3

Para um átomo que se encontra em uma posição em quez> 0 a frequência de ressonância

paramFe = −1 será levada para próximo da frequência do laser e devidoà regra de seleção irá

absorver o feixe contra propagante de polarizaçãoσ− com maior probabilidade. Da mesma

forma, caso o átomo se encontre emz< 0, a frequência de ressonância do nı́vel commFe =

+1 é levada para frequência do laser e o átomo irá absorver, mais provavelmente, fótons do

feixe com polarizaçãoσ+. Desta forma, o átomo sofrerá novamente uma pressão de radiação

desbalanceada. Porém, neste caso, a frequência de ressonância será alterada devido a posição

do átomo com relação ao gradiente do campo magnético, fazendo com que os feixes tendam a

confinar o átomo próximo à região ondeB= 0.

2A polarização de uma onda destrógira (σ+) está associada a uma helicidade+1 e momento angular+h̄,
enquanto uma onda levógira (σ−) possui helicidade−1 e momento angular−h̄.



26

wL

w
0

s
+

s
-

Dm = +1

Dm = 0

Dm = -1

F =1e

F =0g

Energia

z

Figura 3.3: Esquema do aprisionamento magneto ótico.

A dessintonia total devida ao efeito Doppler e o efeito Zeeman será dada porδ±, dado por

δ± = δ ±~k ·~v±µBgbmFez. (3.13)

A força total exercida sobre o átomo será a soma das forças F+ eF− devidos aos feixes,

~FMOT =
h̄ΓΩ2

4

(

1

δ 2
++Ω2/2+Γ2/4

− 1

δ 2
−+Ω2/2+Γ2/4

)

~k. (3.14)

Expandindo para pequenas velocidades e deslocamentos, encontramos que a expressão para

a força total exercida pela MOT é

~FMOT =−αD~v−KD~z. (3.15)

OndeKD será a constante de mola da força de aprisionamento

KD ≡ αDmF µBgb
k

. (3.16)

Como podemos perceber, a força de aprisionamento da MOT possui tanto caráter dissi-

pativo quanto restaurador. Uma MOT pode tipicamente aprisionar uma ordem de 109 átomos

enquanto os resfria a temperaturas abaixo do limite Doppler. Desta forma, a MOT é uma fer-

ramenta muito versátil no estudo de átomos frios. No capı́tulo 4, iremos descrever o funcio-

namento da MOT em nosso laboratório e a caracterização dos átomos aprisionados se dá no

capı́tulo 5.
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3.5 Resfriamento Śısifo

A teoria do resfriamento sub-Doppler foi construı́da para duas configurações de polarização

dos lasers de aprisionamento. Nesta seção, iremos descrever os princı́pios fı́sicos responsáveis

pela dissipação energia em um melaço ótico unidimensional cujos feixes apresentam polarizações

lineares ortogonais. Neste esquema, chamado delin ⊥ lin, iremos considerar que feixes de

aprisionamento próximos à frequência de transição propagam-se nas direções+z e −z, com

polarizações linearesεx e εy, respectivamente.

O padrão de interferência gerado pela superposição dosfeixes dá origem a rápidas mudanças

na polarização da amplitude do campo elétrico resultante

~E0 = E

(

eikzεx+e−ikzεy

)

. (3.17)

Se calcularmos a polarização ao longo das posiçõesz=0, λ
8 ,

λ
4 ,

3λ
8 , λ

2 iremos notar que polarização

muda de linear (ε1) para circular (σ−); de circular (σ−) para linear (ε2); de linear (ε2) para cir-

cular (σ+) e de circular (σ+) para linear (−ε1), repetindo o processo a cada meio comprimento

de onda (figura 3.4).
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Figura 3.4: Processo do resfriamento Sı́sifo

Para uma transiçãoJg = 1/2−→ Je = 3/2, os coeficientes de Clebsh-Gordan indicados na

figura (3.5(a)) nos permitem calcular oslight shift para os subnı́veis Zeeman do estado funda-

mentalmg = 1/2 emg =−1/2, como podemos ver pela figura (3.5(b)).

Um átomo localizado emz= λ
8 irá ser bombeado para o sub-nı́vel fundamental commg =

−1
2 devido a polarizaçãoσ− do campo. Desta forma, ele estará no vale do poço de potencial

gerado pelo light shift dos nı́veis de energia. Considerando que o átomo se mova atéz= 3λ
8 , ele

terá que subir o poço de potencial, perdendo energia cinética antes de ser excitado por um fóton

σ+ que irá bombeá-lo para o sub nı́vel fundamentalmg =
1
2. Desta forma, o átomo é lançado

novamente para um vale de potencial e o excesso de energia é levado pela emissão de um fóton
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Figura 3.5: Coeficientes e Light-Shifts

com frequência desviada para o azul. Se o átomo continua semover ele estará sempre subindo

poços de potenciais, sendo bombeado entre os sub-nı́veis do estado fundamental. O processo

continua até que o átomo não possua mais energia suficiente para subir os poços de potenciais,

fazendo que o átomo chegue a temperaturas muito abaixo da temperatura estimada do limite

Doppler.

A configuraçãolin ⊥ lin também recebe o nome de resfriamento Sı́sifo. Este nome pelo

fato do átomo estar sempre subindo poços de potencial, lembrando a figura grega de Sı́sifo, que

foi amaldiçoado a empurrar eternamente uma rocha morro acima, sendo imediatamente levado

a base do morro após chegar ao topo.

3.6 Resfriamento Saca Rolha

Outra configuração usada para levar os átomos a temperaturas sub-Doppler é a configuração

σ+−σ−. A interferência dos feixes circularmente polarizados resultará em uma polarização

linear do campo elétrico, porém a direção da polarização gira em função da posição, dando uma

volta completa a cada meio comprimento de onda, como mostrado na figura 3.6.

ey eys- s+

Figura 3.6: Rotação da polarização resultante no cruzamento de feixes com polarizações circu-
lares opostas.
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O modelo mais simples para ilustrar o processo de resfriamento é considerando uma transição

Jg = 1−→ Je = 2. Neste modelo, o light shift para um átomo commg = 0 é h̄∆ e para os esta-

dos commg = ±1 é 3
4h̄∆. Em um átomo em repouso, o bombeamento ótico irá levar para uma

distribuição estacionária das populações emmg =−1,0,1 iguais a 4
17, 9

17 e 4
17, respectivamente.

No entanto, se o átomo possuir uma pequena velocidade, os estados irão se misturar. As ener-

gias destes novos estados serão as mesmas, porém haverá uma redistribuição da população dos

sub-nı́veis fundamentais que será sensı́vel ao movimentodo átomo. Se o átomo se move para a

direita, a população demg =−1 será maior que a população demg = 1 aumentando a probabi-

lidade de absorção do feixeσ− contra propagante. Por outro lado, se o átomo se move para a

esquerda, a população demg = 1 será maior que a demg =−1, aumentando a probabilidade de

absorção do feixe comσ+ contra propagante.

Desta forma, a diferença de população causada pelo movimento dos átomos irá sempre

promover a absorção do feixe contra propagante. Assim, deforma similar ao efeito resfriamento

Doppler o átomo experimentará uma pressão de radiaçãodesbalanceada que é sempre oposta

ao seu movimento.

Estes novos mecanismos de resfriamento podem levar a temperaturas próximas ao chamado

limite de recuo [10], que equivale a

TR=
h̄2k2

mkB
. (3.18)

Ondem é a massa do átomo. Enquanto para o átomo de Rubı́dio a temperatura limite do

resfriamento Doppler é de aproximadamente 145µK, a temperatura limite de recuo é estimada

em 356nK. No próximo capı́tulo, iremos descrever a montagem da nossa armadilha magneto-

ótica (MOT), que será usada na preparação de amostras deátomos frios em nossos estudos.
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4 Armadilha Magneto-́Otica

Para que ocorra o resfriamento atômico é necessário que haja uma transição cı́clica, de

forma que um átomo seja capaz de espalhar vários fótons dolaser de aprisionamento sucessi-

vamente. A transição que satisfaz essa condição no85Rb é a transiçãoFg = 3 → Fe = 4. No

entanto, poucos giga-Hertz separam os estados excitados com Fe = 3 eFe = 4, o que gera uma

probabilidade da transição acidental emFe = 3 e um decaimento para os estado fundamental

Fg = 2. Uma vez em que o átomo seja bombeado paraFg = 2 estará longe da frequência de

excitação do laser de aprisionamento. Desta forma, com apenas o laser de aprisionamento, em

poucos mili-segundos a amostra de85Rb seria bombeada emFg = 2, não podendo mais ser

resfriada.

Para evitar que esta situação aconteça, o uso de um laser de rebombeio é necessário em ar-

ranjos envolvendo átomos alcalinos. O laser de rebombeio ´e sintonizado na transiçãoFg = 2→
Fe= 3. Desta forma, o átomo pode ser bombeado novamente ao nı́vel fundamental comFg = 3

e novamente realizar a transição cı́clica de resfriamento. Na figura 4.1 temos um diagrama fora

da escala mostrando os nı́veis hiperfinos e a sintonia dos lasers de aprisionamento e rebombeio.

O esquema básico da MOT é fazer três pares de feixes circularmente polarizados e com

frequência levemente dessintonizada abaixo da transiç˜ao atômica (δ ≈ −Γ) cruzarem-se orto-

gonalmente no ponto zero do gradiente de um campo magnéticoproduzido por um quadrupolo

(Figura 4.2). Este esquema segue a proposta idealizada por Dalibard realizada primeiramente

porRaab, et alaprisionando átomos de sódio em 1987 [24].

A construção de uma MOT envolve o controle das dessintonias dos lasers e do gradiente do

campo magnético. Além disso, a MOT só é possı́vel quandoos átomos aprisionados se mantém

estáveis, sem muitas colisões com gases de fundo, o que requer mantê-los em uma câmara de

alto-vácuo. Nas experiências descritas aqui, usamos umaarmadilha para átomos de85Rbque

estão no estado gasoso a temperatura ambiente e torna a montagem mais simples.

Nesta seção temos uma descrição da MOT e dos mecanismos que possibilitam seu controle
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Figura 4.1: Nı́veis de energia do Rubı́dio (fora de escala).Podemos observar a indicação da
transição cı́clica (linha vermelha) usada no resfriamento dos átomos e a indicação da frequência
de excitação dos lasers de aprisionamento e rebombeio (linha amarela).
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Figura 4.2: Esquema geométrico da MOT: três feixes de polarizações circulares opostas se
cruzando no ponto zero do quadrupolo magnético gerado por boninas anti-Helmholtz.

automatizado. Detalhes o processo de montagem da MOT podem ser consultados na dissertação

de mestrado de Helio Zhang He [18]

4.1 Câmara de Vácuo

Para manter a nuvem estável é necessário que se reduza ao máximo colisões entre os átomos

frios e o gás de fundo. Para satisfazer esta condição e garantir que a composição dos átomos
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externos seja livre de impurezas, formado basicamente por Rubı́dio, usamos uma câmara de

alto vácuo.

Esta câmara é composta por uma estrutura em aço inoxidável e janelas de observação em

vidro revestido comcoatinganti-reflexo (AR). Temos um total de dez janelas de observação,

duas maiores (φ = 14cm) e oito menores (φ = 4cm) que, graças aocoatingAR, possuem menos

de 1% de refletância para ângulos de incidência menores que 400 com a normal. A estrutura

metálica e os parafusos feitos em aço inoxidável evita a formação de campos magnéticos per-

manentes.

O contato entre a estrutura metálica e as janelas de observação são selados por flanges de

conexão do tipoConFlat, que utilizam um anel de cobre (O-ring) prensado entre suas placas.

Parafusos de aço inoxidável fecham as placas, selando a estrutura. Esta câmara é conectada a

uma bomba turbo molecular (série Turbo-V 70, modelo 969-9360 da Varian) e a uma bomba

iônica (série VacIon Plus 25, modelo 911-5036 da Varian),que serão responsáveis pelo vácuo

e sua manutenção. A bomba turbo é acionada para criar alto-vácuo e é acionada caso a pressão

da câmara fique muito elevada (acima de 10−4mbar). No entanto, a vedação e isolamento da

câmara de vácuo se mostrou eficiente e, desde o processo de montagem, não ligamos a bomba

turbo novamente. A manutenção do vácuo é feito pela bomba iônica. Ela está ligada perma-

nentemente, ionizando os gases residuais e os retirando através de fortes ı́mãs. Esta bomba foi

isolada com placas de blindagem magnética feitas de folha de ferro doce para minimizar os

efeitos do campo dos ı́mãs na região de aprisionamento dasbobinas.

O sistema de vácuo mantém a câmara a uma pressão sempre menor que 10−8mbar. Este

valor é determinado pela leitura da corrente consumida pela bomba iônica. O Rubı́dio foi

introduzido na câmara fazendo uma conexão com um reservatório. Em condições normais

de operação, esta conexão encontra-se fechada. Mas, quando percebemos que a concentração

de Rb na câmara está baixa o suficiente para comprometer a formac¸ão da nuvem, o sistema

de vácuo é fechado e válvula do reservatório é aberta. Fazendo isso, permitimos que a câmara

receba novos átomos de rubı́dio e, após algum tempo, podemos fechar novamente o reservatório

e abrir o sistema de vácuo. Uma fotografia da câmara de vácuo, ainda no processo de montagem

da MOT pode ser conferida na figura 4.3.

4.2 Bobinas

O gradiente de campo magnético é gerado por duas bobinas emconfiguração anti-Helmholtz

com o eixo no plano horizontal. Cada bobina possui um raio médio der = 9,25cme a distância
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Figura 4.3: Foto do conjunto da câmara de vácuo durante a montagem, agradecimento a Hélio
Zhang He [18].

entre os centros das bobinas é 2b= 19,5cm. A proporção ideal dessa configuração para que o

gradiente de campo magnético seja uniforme é 2b/r = 1,25 [2], porém, devido ao tamanho da

nossa câmara de vácuo, temos uma proporção maior que a ideal. As bobinas foram colocadas

nas janelas de observação maiores e embora a proporção 2b/r não seja a ideal, as experiências

demonstram que elas são eficientes.

Cada bobina possui uma resistência de 6Ω e são capazes de fornecer um gradiente de campo

na ordem de 20Gauss/cmno centro da armadilha quando são percorridas por uma corrente de

2A. Para a alimentação das bobinas usamos uma fonte Power Bras modelo 1810, podendo

fornecer corrente contı́nua de até 10A.

4.3 Lasers

Para realizar o aprisionamento dos átomos precisamos de lasers estáveis e com largura

de banda fina o suficiente para serem sintonizados nas transic¸ões hiperfinas dos átomos de

Rubı́dio. Em nossa armadilha, utilizamos quatro lasers de diodo que foram montados em nosso
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laboratório: laser 1 (mestre), laser 2 e 3 (escravos) funcionando como lasers de aprisionamento

e um laser de rebombeio (laser 4). Os diodos foram fornecidospelas empresas Thorlabs e

Toptica, modelo Sanyo DL7140-201S, que podem ser sintonizados em um comprimento de

onda próximo de 780nm(equivalente a linhaD2 do 85Rb).

Os modos de emissão de um laser de diodo dependem da temperatura e da corrente de

operação. A variação de apenas 1◦C é suficiente para provocar grandes variações no compri-

mento de onda emitido, fazendo que o controle de temperaturaseja crucial para que não haja

saltos de modos de emissão. Para controlar a temperatura sobre os diodos, usamos um circuito

de retroalimentação que ajusta a corrente sobre um peltier [19] usando a leitura de um termistor

sobre o diodo laser.

O sistema de controle de temperatura foi construı́do em uma estrutura modular, o que faci-

lita a manutenção e reposição de componentes defeituosos. Na figura 4.4(a) podemos conferir

o controle individual de temperatura dos quatro lasers de diodo, em detalhe na figura 4.4(b).

(a) (b)

Figura 4.4: (a) Controle de temperatura. (b) Controle de temperatura em detalhe: Entrada do
sinal obtido pelo termistor, seletor de leitura que permitea visualização do sinal de erro ou a
leitura da temperatura sobre o diodo laser através de uma saı́da que pode ser conectada a uma
osciloscópio, controle do ajuste (fino e grosso) da temperatura. A temperatura de operação atual
é 30◦C para o laser 1 e 27◦C para os demais.

A temperatura estável nos diodos permite que os modos de emissão do laser sejam sinto-

nizados apenas pelo controle da corrente. Uma fonte de corrente DC permite o ajuste do valor

com precisão melhor que 0,1 mA e possui uma entrada para uma corrente de modulação ex-

terna. Esta entrada é usada para conectar a fonte em um gerador de sinais e produzir variações

periódicas na corrente e para estabilizar a frequência emitida pelo laser através de um circuito



35

de retroalimentação. Uma foto do sistema de controle da corrente pode ser vista na figura 4.5(a),

detalhe na figura 4.5(b).

(a) Controle de corrente. (b) Controle de corrente em deta-
lhe

Figura 4.5: Fotografias do controle de corrente sobre o laserde diodo. Atualmente a corrente
normal de operação é 90mA.

Para encontrar o modo correto de emissão é preciso variar acorrente e, uma vez encontrado,

podemos variar a frequência de emissão em alguns Giga-Hertz sem salto de modo. Os lasers

são estáveis, mas variações no ambiente (principalmente térmicas) faz com que a frequência de

emissão flutue. Para compensar estas flutuações, um sistema de estabilização de frequências

adicional foi construı́do para o laser mestre e para o laser de rebombeio. Este sistema usa como

referência o sinal da espectroscopia de absorção saturada (SAS) de uma célula de vapor de

Rubı́dio e um sistema de retroalimentação de corrente.

4.4 Estabilizaç̃ao da Freqûencia dos Lasers

Para estabilizar os lasers de aprisionamento usamos um sistema de retroalimentação de

corrente para o laser mestre e injeção ótica para os lasers escravos [30]. Nesta montagem, um

circuito eletrônico usa o sinal obtido pela espectroscopia de absorção saturada (SAS) [11] para

fornecer uma corrente de retroalimentação e assim travaro laser mestre (laser 1) próximo a

frequência de transição hiperfinaFg = 3 −→ Fe = 4. Uma pequena amostra do feixe emitido

pelo laser mestre é injetado na cavidade dos lasers escravos (laser 2 e laser 3), forçando-os a

emitir na mesma frequência e com a mesma largura de linha.
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Figura 4.6: Esquema simplificado do arranjo ótico utilizado na MOT. Na saı́da de cada laser
foi colocado um isolador ótico que impede a incidência de feixes retro-refletidos sobre o diodo
laser.

Além dos lasers mestre e escravos, um laser de rebombeio é usado para controlar as populações

dos átomos e impedir que eles permaneçam em um estado longeda frequência de aprisiona-

mento. Um sistema de retroalimentação de corrente, semelhante ao usado no laser 1, trava a

frequência do rebombeio próxima da transição hiperfinaFg = 2−→ Fe= 3.

Um esquema simplificado do arranjo usado na MOT está representado na figura 4.6.

4.4.1 Estabilizaç̃ao do Laser Mestre e Rebombeio

Como vimos, as fontes de alimentação DC para os lasers de diodo permitem uma entrada

externa que pode ser usada para inserir um sinal de modulaç˜ao e/ou uma retroalimentação com-

plementar de corrente. O circuito de retroalimentação usa uma sinal obtido pela SAS em uma

célula de vapor comRbpara obter uma referência em frequência dos lasers e usa asvantagens da

entrada externa da fonte DC para compensar as flutuações com correções na corrente fornecida

ao diodo, travando a frequência do laser no ponto desejado.

O esquema detalhado da estabilização da frequência podeser visto na figura 4.7. Uma

amostra do laser tem parte de sua intensidade refletida nas faces de uma lâmina espessa de

vidro e são direcionadas para a célula de vapor. A parte transmitida é sobreposta a um dos
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feixes refletidos em sentido contra propagante usando um parde espelhos planos e umbeam-

spliter (BS). Dois fotodetetores captam o sinal obtido pela passagem dos feixes na célula de

Rubı́dio e um circuito eletrônico faz a subtração entre estes dois sinais.

Um gerador de sinais é usado para criar uma modulação de corrente através de um si-

nal triangular. O efeito da modulação é produzir uma varredura em torno de uma determi-

nada frequência emitida pelo laser. O sinal obtido pela subtração da absorção simples e da

absorção saturada é ligado ao circuito de estabilizaç˜ao (lock) e a um osciloscópio, que permite

a visualização do espectro das transições hiperfinas. Uma vez encontrada as linhas de absorção

do Rubı́dio pelo ajuste da corrente na fonte DC, podemos desligar a modulação e usar o circuito

lock para ajustar ooffsetde corrente de modo a encontrar a frequência de emissão queserá

travada.

lâmina de vidro
espesso

fotodetetor 1 - absorção simples

fotodetetor 2 - absorção saturada

Osciloscópio

lock-in

fonte
DC

gerador de
sinal

trigger

Laser

-vapor
de Rb

modulação

BS

Figura 4.7: Esquema simplificado da estabilização da frequência dos lasers 1 e 4.

Os espectros de absorção hiperfina correspondendo a varredura das transições a partir dos

estados fundamentaisFg = 2 −→ Fe e Fg = 3 −→ Fe estão na figura 4.8. A frequência é es-

tabilizada usando um ponto de frequência pertencente ao pico deCross-Overmais próximo a

transição desejada.

Os picos deCross-Oversão usados devido a sua maior intensidade em relação aos picos de

transição, o que garante uma maior estabilidade aolock. Assim, estabilização da frequência do

laser é feita de forma que haja uma dessintoniaδlock abaixo da transição atômica desejada. Para

conseguir a sintonia fina das frequências de aprisionamento e rebombeio usamos moduladores

acusto-óticos (AOMs), que adicionam umnδAOM em frequência aos feixes transmitidos suas

ordens de difraçãon=−1,0,+1.
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Figura 4.8: Espectros das transições hiperfinasF = 2−→ F ′ eF = 3−→ F ′.

4.4.2 Injeç̃ao ótica e estabilizaç̃ao dos lasers escravos.

Diferente dos laser mestre e rebombeio, usamos injeção ótica para controlar os lasers 2 e 3

(lasers escravos). Uma pequena intensidade do laser 1 incide sobre a cavidade do laser escravo

e o obriga a copiar a frequência de emissão e largura de linha. Dessa forma, os sinais emitidos

pelo laser mestre e escravos será, para todos os efeitos, igual.

Para que a injeção ótica tenha este efeito, é necessário que o modo de emissão esteja re-

lativamente próximo. Desta forma, para estabilizar um laser escravo, basta que o laser mestre

tenha sua frequência travada pelo sistema delockdescrito anteriormente e seu modo de emissão

seja ajustado pela corrente na fonte DC. Para monitorar a injeção e o travamento da frequência,

uma pequena intensidade do laser escravo é direcionada para uma cavidade Fabry-Perot, que

permite a visualização dos modos de emissão em um osciloscópio (figura 4.9).

A parte mais crı́tica desta técnica é o alinhamento do feixe do laser mestre com a cavidade

do laser escravo. Para fazer isso usamos o fato dos diodos usados possuı́rem um fotodiodo

acoplado, de forma que podemos usar o sinal captado por ele para otimizar a injeção através

do alinhamento do laser mestre. O processo para o alinhamento consiste em travar a frequência

do laser mestre e adicionar uma corrente triangular à alimentação do laser escravo, para varrer

o comprimento de onda. Observando o sinal captado pelo fotodiodo, ele deverá ser triangular

caso não haja injeção. Com o alinhamento do feixe, a medida que o alinhamento com a cavidade

é otimizado podemos ver a formação de um “ platô ”na curvaquando o laser escravo está no

modo correto de emissão.

A faixa de captura para o travamento de modo é de alguns Giga-Hertz e tem se mostrado
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Figura 4.9: Sistema de injeção e estabilização da frequência dos lasers escravos.

confiável em nossas experiências. O travamento é constantemente monitorado observando o

sinal do Fabry-Perot, e caso um dos lasers escravos saia da frequência desejada é preciso apenas

um ajuste fino na corrente fornecida pela fonte DC.

4.4.3 Controle fino da freqûencia

Como já mencionamos, para encontrar as frequências de aprisionamento corretas, precisa-

mos ter um controle confiável com precisão de até 1Mhz. Isso seria muito difı́cil usando apenas

o controle de temperatura e corrente dos lasers. Para venceresta dificuldade usamos associações

de moduladores acusto-óticos.

Um AOM é basicamente um transdutor piezoelétrico acoplado a um cristal. Quando uma

corrente alternada percorre o transdutor, as vibrações criam fônonsna rede cristalina que inte-

ragem com o laser. O resultado é um efeito de difração ondea frequênciaf0 é alterada para

f0+mδAOM para cada ordem de difração (m= 1,0,−1) correspondente.

Para obter um controle da frequência do laser usamos a ordem+1 de difração. Assim,

controlando a corrente em frequência e amplitude, podemoscontrolar o acréscimo de frequência

δAOM. Porém, o ajuste da frequência provoca uma alteração daseparação angular entre as

ordens de difração, o que provoca uma indesejável mudanc¸a do alinhamento dos feixes a cada

ajuste da dessintonia (figura 4.10) [32].

Para evitar este problema, usamos uma dupla passagem pelo modulador. Este esquema toma

vantagem do uso de uma lente convergente para corrigir os desvios angulares provocados pelo

AOM posicionando um espelho plano e o AOM sobre os planos focais da lente. Para o melhor



40

A
O

M q

q

f0

f +0 d

f -0 d

Figura 4.10: Ilustração do efeito de um AOM sobre um feixe de frequênciaf0. O desvio angular
θ depende da dessintoniaδ provocada pelo modulador.

aproveitamento da potência do laser, o alinhamento entre oAOM e o feixe incidente é feito de

forma que a potência da ordem de difração+1 seja máxima. O feixe difratado terá sua trajetória

alterada pela lente convergente, se propagando em uma direc¸ão paralela ao eixo principal da

lente. O espelho plano é ajustado de forma que o feixe retro refletido se sobreponha ao incidente,

fazendo a mesma trajetória mas em sentido contrário. O resultado é uma segunda passagem pelo

AOM, e um feixe com frequênciaf0+2δAOM sobreposto ao de frequênciaf0 mas em sentido

contra propagante.

Para separar os dois feixes, basta usar uma lâminaλ/4 e um cubo polarizador. O feixe que

irá sair da dupla passagem irá passar duas vezes pelaλ/4, o que irá mudar sua polarização em

90◦ e fazer com que siga uma trajetória independente do feixe incidente após passar pelo cubo

polarizador (polarizing beam splitter- PBS) . O esquema da dupla passagem utilizado está em

detalhes na figura 4.11.
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Figura 4.11: Dupla passagem pelo AOM, onde usamos o feixe de ordem+1 para o ajuste fino
da dessintonia. O AOM e o espelho plano foram colocados nos planos focais de uma lente
convergente def = 15cm.

Nossos moduladores são feitos para provocar desvios próximos a 80MHz. Após a dupla
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passagem, o ganho em frequência será dobrado e muito acimado valor da dessintonia desejada

(∆ ≈ Γ). Para conseguir variações pequenas, usamos uma associação de duas duplas-passagens.

A primeira dupla passagem (AOM1a) é colocada antes do sistema delock do laser 1. Isso faz

que todos os lasers de aprisionamento estejam travados a umafrequência 2δAOM1a abaixo da

frequência de referência obtida para travar o laser mestre.

Para um segundo ajuste da dessintonia, colocamos uma dupla-passagem para cada laser de

aprisionamento (como pode ser visto na figura 4.6), o que far´a uma acréscimo na frequência

de 2δAOM1b. Os moduladoresAOM2 eAOM3 são controlados pelo mesmo circuito gerador de

sinal doAOM1b. Isso permite que todos tenham a mesma dessintonia e tambémque seja feito

do desligamento simultâneo dos lasers de aprisionamento,uma vez que só existe a ordem+1

do feixe se o modulador estiver ligado.

Com as associações de moduladores e a dessintoniaδlock usada no travamento da frequência

dos lasers, podemos conseguir uma dessintonia final para os feixes de aprisionamento dada

por δ = δlock−2(δAOM1a−δAOM1b). Podemos conferir a montagem atual da MOT com todos

os componentes na figura 4.12. O uso dos AOMs permite que controlemos a frequência e a

intensidade dos feixes da MOT através do ajuste da tensão sobre os controles de frequência

modulada (FM) e amplitude modulada (AM) do modulador.

Figura 4.12: Montagem atual da Armadilha Magneto-Ótica
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4.5 Controle Eletrônico Automatizado

Para gerar os sinais eletrônicos que irão controlar o ligamento/desligamento da nuvem de

átomos frios e sincronizar com a aquisição de dados através da câmera CCD ou espectroscopia,

utilizamos um software confeccionado através do NI1 LabVIEW. Este software comunica-se

com os diversos dispositivos eletrônicos através de uma placa de conversão digital-analógica

PCI-6723 produzida pelaNational Instruments. Esta placa permite que controlemos até 32

canais ao mesmo tempo de maneira independente.

O software para a aquisição de imagens também foi implementado através do LabVIEW.

Usamos uma câmara CCD KP-M3 (Hitachi) para adquirir as imagens da nuvem. As imagens

são gravadas no computados através de uma placa de capturade vı́deoFrame Grabber DT-3152

da Data Translation. Usando as bibliotecas fornecidas pela própria fabricante, conseguimos

acessar e controlar a placa através do LabVIEW e obter imagens em formato bitmap da nuvem.

Assim, o programa é capaz de gerar sinais detrigger para a os AOMs e bobinas, contro-

lando o ligamento/desligamento dos campos de aprisionamento. Além disso, podemos gerar

sinais de trigger para os meios de aquisição, como a câmera CCD e osciloscópios (usados na

espectroscopia da nuvem) e gerar o sinal de varredura para oslasers de espectroscopia.

Na figura 4.13 temos uma imagem do painel de controle que permite a configuração dos

sinais eletrônicos a serem usados para controlar os 32 canais através da placa NI PCI-6723.

Podemos conferir também, os controles relacionados com a aquisição da imagem da nuvem.

Este sistema de controle permite a sincronização de vários sinais, controlando de maneira

independente até 32 canais que podem ser usados tanto para ocarregamento da MOT, quanto

para o controle de equipamentos de aquisição. Este mesmo sistema de controle será usado mais

adiante, no capı́tulo 5 e 6, para controlar os sistemas de aquisição da espectroscopia da nuvem.

1National Instruments
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Figura 4.13: Painel de controle do programa usado para a aquisição de imagens e gerar os
sinais eletrônicos que controlam os diversos equipamentos relacionados à aquisição de dados e
formação da nuvem.

PC - software em LabVIEW

placa
PCI - 6723

placa
Frame Grabber

trigger

AOM
1b,2,3

AOM
rebombeio

Bobinas

AM

FM

AM

FM

Câmera
CCD

Figura 4.14: Esquema dos sinais eletrônicos gerados pela placa NI PCI-6723 e adquiridos pela
placa de captura de vı́deos Frame Grabber.
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5 Medidas de temperatura e número de
átomos aprisionados

Descrevemos o aparato responsável pela formação da nuvem no capitulo anterior. No en-

tanto, desejamos realizar experiências que possam nos mostrar as caracterı́sticas dos átomos

aprisionados. Essas experiências consistem em medir a temperatura média da nuvem, o número

de átomos aprisionados e realizar a espectroscopia dos átomos, analisando suas transições hi-

perfinas no regime de baixas temperaturas.

A medida desses parâmetros envolve o controle simultâneode vários componentes eletrônicos.

Por exemplo, a medida da temperatura é feita através da an´alise de imagens da nuvem em dife-

rentes tempos de expansão após o desligamento dos campos de aprisionamento. Os intervalos

de tempo são da ordem de milissegundos, o que requer uma grande precisão e controle entre

o ligamento/desligamento dos campos de aprisionamento e a obtenção de imagens através de

uma câmera CCD.

Além disso, a espectroscopia dos átomos é feita sincronizando o desligamento dos campos

de aprisionamento com a varredura em frequência de um laserde prova que passa através da

nuvem. Nesse caso, o tempo de varredura também deve ser feito em poucos milissegundos, ou

os átomos aprisionados seriam perdidos.

Isso seria impossı́vel através do controle manual dos elementos de aquisição e formação da

nuvem. Neste capı́tulo, iremos descrever como foi feito o controle e a montagem dos aparatos

que permitem a caracterização da nuvem de átomos frios.

5.1 Procedimento

Como já foi dito, a temperatura média dos átomos é feita através da análise de imagens

obtidas por uma câmera CCD. A câmera é colocada de forma que a nuvem seja formada no

foco de uma lente, o que permite a visualização perfeita danuvem.Para estimar o tamanho da
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nuvem, uma foto de um papel milimetrado com a mesma distância entre a lente e a nuvem

é tirada. Desta forma, foi possı́vel estimar que cada pixelcorresponde a 16µm. Algumas

fotografias da nuvem de átomos frios retiradas recentemente podem ser vistas na figura 5.1.

Figura 5.1: Imagem da nuvem de átomos frios obtidas pela câmera CCD.

Para estimar a temperatura da nuvem procedemos do seguinte modo:

1. Para diversos tempos de expansãot ∈ {1ms,2ms, ...,10ms}:

(a) Repetimos o seguinte procedimento de cinco a dez vezes para cada tempo de ex-

pansãot escolhido acima:

• Registramos uma foto com a câmera CCD sem a formação da nuvem, isso é

feito para que as condições de luminosidade do ambiente sejam registradas em

um arquivo separado (background).

• Carregamos a nuvem e depois desligamos os feixes de aprisionamento, rebom-

beio e bobinas (opcional). Desta forma, a nuvem irá expandir livremente en-

quanto cai sob a ação da gravidade.

• Após o intervalo de tempo de expansão, ligamos novamente os lasers de apri-

sionamento e rebombeio e capturamos uma imagem da nuvem com acâmera

CCD.1.

• Subtraı́mos a imagem da nuvem do arquivo debackground.

• A imagem subtraı́da passa por um software que irá analisar aintensidade de

fluorescência da nuvem ao longo dos eixos horizontal (x) e vertical (y). Através

deste perfil, estimamos as médias quadráticas〈x2〉 e 〈y2〉 das distribuições.

(b) Tiramos a média dos valores de〈x2〉 e〈y2〉 obtidos de todas as imagens de cada tempo

de expansão.

1Os lasers são ligados por um intervalo de tempo curto, mas o suficiente para aumentar a fluorescência dos
átomos e permitir que uma imagem mais nı́tida seja formada
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2. Construı́mos gráficos de〈x2〉 e 〈y2〉 em função det para os tempos de expansão esco-

lhidos e ajustamos uma funçãof (t) = A0+A2t2 para cada gráfico. Os valores ajustados

para o coeficienteA2 serão equivalentes à velocidades quadráticas médias〈v2
x〉 e 〈v2

y〉 da

expansão da nuvem.

3. Aplicamos o teorema da equipartição de energia ao resultados e obtemos duas estimativas

para a temperatura da nuvem:Tx =
M
kB
〈v2

x〉 eTy =
M
kB
〈v2

y〉 2. A temperatura final da nuvem

é obtida fazendo a média entreTx eTy.

Para estimarmos o número médio de átomos na nuvem, coletamos uma parte de sua flu-

orescência utilizando uma lente convergente e focalizamos a luz sobre um fotodetector. A

potência luminosa média sobre o fotodetector será

P= NaP0
Θ
4π

, (5.1)

ondeP0 é a potência média devia a um único átomo em todas as direções,Na é o número de

átomos aprisionados eΘ é o ângulo sólido equivalente à cobertura da lente convergente. A

potência média emitida por um átomo é igual a sua auto-energia de transição multiplicada pela

taxa de emissão de fótons. Uma vez que a taxa média de fótons deve ser igual à taxa de fótons

absorvidos (dados pelo vetor de Blochs3 multiplicado pela taxa de relaxaçãoΓ), encontramos

P0 = h̄ω
Γ
2

Ω2/2
δ 2+Ω2/2+Γ2/4

. (5.2)

O ângulo sólidoΘ pode ser escrito em função do diâmetro da lente e sua distˆancia à nuvem.

Fazendo uma análise geométrica simples da figura 5.2, temos

Θ
4π

=
1

2
(

p2+ p2

4

)

√

p2+
D2

4

(
√

p2+
D2

4
− p

)

=
1
2
− p
√

4p2+D2
. (5.3)

A frequência de RabiΩ pode ser escrita em termos da intensidade total dos feixes deapri-

sionamento e da intensidade de saturação do rubı́dio,Is≈ 1.6mW/cm2 através do parâmetro de

saturaçãos0. Substituindo as equações 5.2, 5.3 e 2.13 em 5.1, encontramos:

Na =
4P
Γ

1
h̄ω

√

4p2+D2
√

4p2+D2−2p

4δ 2Γ2+ I/Is+1
I/Is

(5.4)

A leitura feita da potência do feixe incidente é feita através de um fotodetector, que responde

2Aqui M é a massa do85Rbe KB é a constante de Boltzmann



47

fluorescência
dos átomos

de Rb

lente
convergente

Q
p

R
D/2

D/2

fotodetector

Figura 5.2: Montagem para a medida da fluorescência dos átomos frios. O ângulo sólidoΘ é

dado pela razãoAcalota/R2, ondeR=
√

p2+ D2

4 eAcalota= 2πR(R− p) é a área lateral da lente
convergente.

à intensidade do feixe com uma tensãoV =CPDP. Onde,CPD é chamado defator de calibraç̃ao

e depende da eficiência do detector. IntroduzindoV em 5.4, encontramos:

Na =
4
Γ

V
CPD

1
h̄ω

√

4p2+D2
√

4p2+D2−2p

4δ 2Γ2+ I/Is+1
I/Is

(5.5)

5.2 Estimativa de Temperatura da Nuvem

Com a finalidade de conseguir resultados confiáveis para a estimativa da temperatura da

nuvem de átomos frios realizamos cinco medidas de temperatura usando tempos de expansão

diferentes. As medidas de expansão podem ser vistas nas Figuras 5.3(a), 5.3(b), 5.4(a), 5.4(b)

e 5.5. Em todas as estimativas, o resultado mostrou que conseguimos construir uma MOT

capaz de realizar um resfriamento sub-Doppler levando os átomos a temperaturas próximas a

54µK - 65µK. A nuvem foi carregada usando com uma dessintonia entre o feixe de aprisiona-

mento e a transição atômica próxima de 7MHz e usando um gradiente de campo magnético de

aproximadamente 20G/cmcom uma intensidade total dos feixes de aprisionamento próxima a

30mW/cm2.

Para verificar a influência do campo magnético das bobinas na estimativa da temperatura

comparamos a expansão dos átomos com as bobinas sendo desligadas junto com os feixes de

aprisionamento e mantendo-as permanentemente ligadas. Naprimeira medida de expansão,

deixamos que a nuvem se expandisse livremente em um intervalo total de 5ms, registrando sua

imagem com a câmera CCD a cada 0,5ms. Podemos conferir o resultado através da figura 5.2,

onde a expansão do raio gaussiano da nuvem ao longo dos eixoshorizontal (x) e vertical (y)

estão representados em 5.3(a) e 5.3(b), respectivamente para medidas realizadas com a bobina
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(a) Bobina permanentemente ligada. Temperatura estimada:(60,7±6,2)µK.

(b) Bobina desligada durante a expansão. Temperatura estimada:(65,2±0,5)µK

Figura 5.3: Medidas de expansão da nuvem em um intervalo total de 5msregistrados em passos
de 0,5ms.

de aprisionamento ligada e desligada.

A interpolação dos pontos experimentais forneceu uma velocidade quadrática média de

expansão da nuvem equivalente a uma temperatura de(60,7±6,2)µK e de(65,2±0,5)µK,

o que mostra uma pequena diferença em temperatura para as duas situações. Porém, como

esta discrepância no valor estimado ainda se encontra dentro da margem de erro da medida

em 5.3(b), resolvemos fazer uma nova estimativa de temperatura da nuvem, usando um novo

intervalo de expansão.
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(a) Bobina permanentemente ligada. Temperatura estimada:(59,0±11,2)µK.

(b) Bobina desligada durante a expansão. Temperatura estimada:(54,1,7±1,6)µK

Figura 5.4: Medidas de expansão da nuvem em um intervalo total de 7msregistrados em passos
de 1ms.

Nesta nova medida, o procedimento foi repetido para um intervalo total de expansão de

7ms. Novamente, pela comparação dos resultados mostrados em5.4(a) e 5.4(b), vemos que a

condição de funcionamento da bobina pouco influencia na estimativa de temperatura da nuvem

através da análise de sua expansão livre.

Tendo isso em vista, realizamos uma nova medida de expansãoda nuvem. Na figura 5.5,

temos a expansão da nuvem com a bobina permanentemente ligada em um intervalo total de

expansão de 10 ms. Estas medidas mostraram que a nuvem possui uma temperatura próxima

a 60µK, mostrando-se coerente com a primeira estimativa. Com isso, podemos garantir que
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Figura 5.5: Medidas de expansão da nuvem em um intervalo total de 10ms registrados em
passos de 1ms.

nossa MOT é capaz de levar os átomos a temperaturas abaixo do limite Doppler estimado para

o Rubı́dioTD = 145µK, estando ainda duas ordens de grandeza acima do limite de recuo,

estimado emTR = 357nK.

5.3 Medida do ńumero deátomos

Além da medida da expansão da nuvem, fizemos uma analise dosparâmetros de carre-

gamento da nuvem analisando a fluorescência parcial da nuvem captada pelo procedimento

descrito na seção3.1. Usando o LabVIEW foi possı́vel variar a intensidade e dessintonia dos

feixes controlando aamplitude de modulação (AM) e a freqûencia de modulaç̃ao (FM) sobre

os AOMs através do computador, sem a necessidade de desligar os feixes de aprisionamento.

Para cada valor de controle dos feixes, registramos a intensidade da fluorescência através

do fotodetetor e da lente convergente. A fluorescência realda nuvem é feita subtraindo-se

o sinal obtido pelo fotodetector com a nuvem carregada e do sinal obtido quando o campo

magnético das bobinas está desligado. Fazendo isso, medimos que a fluorescência parcial da

nuvem, equivalente ao ângulo sólido da lente convergente, possui valores na ordem de 100nW.

Considerando que a fluorescência da nuvem seja isotrópica, a fluorescência total da nuvem

é estimada através da simples multiplicação do valor dapotência obtida pelo inverso do ângulo

sólido da nossa lente (765sr). Dividindo este valor pela potência carregada por um fóton na

transição 52S1/2 → 52P3/2, encontramos a taxa de fótons emitidos por fluorescência pela nuvem
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(Γsc), o que permite estimar o número de átomos aprisionados nanuvem em 108, para o seu

máximo de fluorescência.

Entre uma medida e outra, aguardamos aproximadamente 10s para que a nuvem se estabi-

lizasse. A figura 5.6 mostra a intensidade de fluorescência estimada em função da tensão sobre

o controle AM dos moduladores acusto-óticos. Infelizmente, não foi feita uma calibração para

obter a intensidade dos feixes de aprisionamento sobre a nuvem com relação aos parâmetros

usados no AM. Entretanto, podemos observar um crescimento quase linear da fluorescência da

nuvem entre 0,5V e 1,2V, o que indica a faixa segura de operação do AOM para variação da

intensidade do feixe.

Figura 5.6: Medida da fluorescência da nuvem em função da tensão do AM. A dessintonia dos
feixes em relação à transição de aprisionamento foi fixada em−8,75MHz (≈ 1,45Γ).

Na figura 5.7, temos a medida de fluorescência da nuvem em relação à dessintonia quanto a

transição hiperfina de aprisionamento (neste caso, já éconhecida a relação de calibração entre o

controle FM e a dessintonia provocada nos feixes de aprisionamento). Como esperado, o ajuste

dos pontos experimentais através de um Lorentziana nos deuum acordo perfeito. Pela análise

da curva, vimos que o pico de fluorescência ocorre para uma dessintonia próxima a largura de

linha natural da transição,δ0 =−6,76(4)MHz, e largura da Lorentziana igual a 11,5(2)MHz.

Assim, pela análise da fluorescência da nuvem na figura 5.7,concluı́mos que em média

o número de átomos aprisionados para dessintonias entre−20MHz até−6MHz variam em

média na ordem de 107 a 108 átomos. Este resultado poderá ser comparado ao valor obtido

pela estimativa do número de átomos através da atenuaç˜ao do feixe de prova nas medidas de
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Figura 5.7: Medida da fluorescência da nuvem em função da dessintonia dos feixes em relação
a transiçãoFg = 3 → Fe = 4. Nesta medida, a tensão sobre a AM do modulador foi mantida
em 1,8V. O ajuste de uma curva lorentziana nos forneceu os valores daposição de pico (δ0) e
largura a meia altura (Γ).

espectroscopia realizadas no capı́tulo seguinte.
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6 Espectroscopia dośAtomos Nus

Os átomos frios constituem um meio conveniente para experimentos que estudam a interação

entre a luz e a matéria. Devido a grande redução do alargamento Doppler, a baixa taxa de co-

lisão e um grande tempo de interação, é possı́vel obter resultados de alta precisão utilizando

espectroscopia neste tipo de meio.

Para realizar a medida do espectro de transmissão dos átomos frios sem a influência dos

lasers de aprisionamento e do campo magnético é necessário que seja feita uma sincronização

precisa entre a varredura e o desligamento da MOT (figura 6.1). Para conseguir o resultado

desejado, utilizamos sinais gerados por computador atrav´es do NI LabVIEW para controlar o

carregamento da MOT e o sistema de aquisição.

O controle automatizado possibilitou que um feixeprobegerado por um laser de cavidade

externa com largura de linha próxima a 5MHzrealizasse uma varredura completa das transições

hiperfinas durante a expansão livre da nuvem (aproximadamente 4 ms). Na próxima seção,

iremos apresentar em detalhes o arranjo usado na aquisição dos espectros dos átomos frios.

6.1 Arranjo Experimental

Em nosso experimento, usamos a placa PCI 6723 e o software de controle feito em Lab-

VIEW para criar os sinais para o carregamento da MOT e a aquisição do espectro. Os lasers de

aprisionamento são sintonizados em−3Γ à−2Γ da transição hiperfinaFg = 3→ Fe= 4 usando

moduladores acusto-óticos, controlados através do LabVIEW. O campo magnético é desligado

usando um circuito CMOS que interrompe a passagem de corrente sobre as bobinas ao rece-

ber um sinal gerado pelo LabVIEW. O controle automatizado dos feixes de aprisionamento e

das bobinas permite que o carregamento e o desligamento da nuvem seja sincronizado com a

varredura do laserprobe.

Para verificar a eficiência do desligamento do campo, captamos a tensão sobre as bobinas

e a tensão induzida em uma pequena espira posicionada próxima à MOT. Assim, após várias
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Figura 6.1: (a) Feixes e campo magnético ligados para o carregamento da nuvem de átomos
frios. (b) Desligamento dos feixes e campo magnético sincronizados com a passagem de um
laserprobee aquisição do sinal através de um fotodetetor (Phd).

tentativas de minimizar o efeito de oscilação do campo magnético das bobinas devido o corte

da corrente, conseguimos configurar o sinal de corte do campomagnético conforme visto na

figura 6.2(b).

O controle da intensidade do feixeprobesobre a nuvem de átomos frios, adicionamos um

modulador eletro-ótico(EOM) na passagem do feixe. O EOM permite que seja feito o ajuste

da intensidade do feixe transmitido de acordo com a tensão aplicada sobre ele. Este efeito é

obtido pela presença de um cristal em seu interior, cuja posição é rotacionada de acordo com

a tensão, localizado entre dois polarizadores. Este cristal irá atuar como uma lâmina de meia

onda, girando a polarização do campo, fazendo que a potência transmitida seja o resultado da

passagem pelo polarizador na saı́da do EOM. Uma lâmina de meia onda e um cubo polarizador

estão localizados antes do EOM para que a intensidade do feixe na entrada do modulador seja

tal que, quando nenhuma tensão é aplicada sobre ele, o feixe seja totalmente extinguido.

Um sinal adicional, em forma de rampa, é aplicado sobre o controle PZT do laserprobe.

O ajuste deste sinal permite que seja feita a varredura em frequência de todas as transições hi-

perfinas a partir deFg = 3. Este sinal é usado, também, como otrigger para um osciloscópio

de quatro canais. Através deste osciloscópio, conseguimos registrar o espectro de absorção dos

átomos frios pela leitura de tensão no fotodetetor. Juntamente com a espectroscopia da nuvem,

registramos o espectro de absorção saturada de uma célula deRb, feito com uma pequena in-

tensidade do laser do laserprobedesviada por um cubo polarizador antes do EOM. O arranjo

simplificado pode ser visto na figura 6.2(a) e uma curva de absorção dos átomos frios obtida

diretamente do osciloscópio é visualizada na Figura 6.2(c).
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Figura 6.2: (a) Arranjo utilizado para a espectroscopia dosátomos nus. (b) Sinais gerados pelo
LabVIEW para a sincronização do desligamento da MOT e coleta do espectro de transmissão
durante o tempo de uma varredura. A linha verde indica o sinalde tensão ligado ao circuito
CMOS responsável pelo corte de corrente das bobinas. A linha preta é a medida da tensão in-
duzida pela variação do campo magnético durante o desligamento das bobinas em uma pequena
espira posicionada próximo a câmara de vácuo. O sinal enviado para o EOM que permite a pas-
sagem do feixe de prova é mostrado na curva vermelha e o sinalazul representa a varredura na
tensão sobre o PZT. (c) Espectro gerado pela transmissão do feixe probena nuvem de átomos
frios (em amarelo) visualizado na tela do osciloscópio. Podemos visualizar, também, o sinal de
absorção saturada em uma célula de vapor deRb(linha vermelha)
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6.2 Procedimento e Ańalise

Utilizando o aparato descrito na seção anterior, conseguimos obter 06 curvas de absorção

para os átomos nus, onde cada curva representa uma única varredura em frequência do laser

probe. Primeiramente, ajustamos o valor otimizado dos parâmetros de AM e FM utilizando

o LabVIEW. Isto foi feito para que tivéssemos o maior número de átomos possı́vel em nossa

nuvem.

A introdução do EOM no arranjo de espectroscopia possibilitou que a intensidade do la-

ser probe fosse ajustada e a varredura sincronizada com com o desligamento dos feixes de

aprisionamento. Desta forma, foi possı́vel variar a intensidade doprobe para 0,3mW/cm2,

0,6mW/cm2, 1,2mW/cm2, 2mW/cm2, 3mW/cm2 e 4mW/cm2. Devido a ausência delight-

shift, dado o desligamento dos feixespump, não realizamos a variação de dessintonia nesta

série de medidas.

Entretanto, como podemos observar na figura 6.2(c), o cristal presente no EOM gerou uma

modulação de intensidade do laser durante a varredura. Para normalizar a transmissão do feixe,

utilizamos como referência a interpolação polinomial da curva de absorção na ausência dos

picos de absorção (figura 6.3).
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Figura 6.3: (a) Transmissão do feixeprobe(linha preta), espectroscopia de absorção saturada
de uma célula de vapor (linha vermelha) e interpolação damodulação do feixe devido ao EOM.

A conversão do eixo temporal em frequência foi feita usando a espectroscopia de absorção

saturada de uma célula de vapor. Os dois picos mais intensosobservados pela SAS na figura

(6.3) equivalem aos picos deCross-Overentre as transiçõesFg = 3 → Fe = 2,4 e Fg = 3 →
Fe = 3,4, as posições destes picos possibilitaram a conversão em frequência, seguindo como

referência o diagrama de nı́veis hiperfinos representadosna figura 2.4. Realizando a mesma
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análise em todos as curvas de transmissão obtidas, representamos os resultados na figura 6.4 na

seção posterior.

6.3 Resultados

A figura 6.4 reúne as curvas de absorção obtidas através do desligamento de todos os cam-

pos de aprisionamento (óticos e magnéticos). Como podemos notar, a posição de seus picos

sobre um leve desvio e de maneira geral, temos uma largura de linha compatı́vel com as medi-

das feitas no capı́tulo anterior.
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Figura 6.4: Espectros de transmissão obtidos através do desligamento simultâneo dos feixes de
aprisionamento e campo magnético em diversas intensidades de feixe de prova.
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A posição dos picos de ressonância das transições hiperfinas e suas respectivas larguras

de linha podem ser observadas na Figura 6.5. Como podemos observar, conseguimos resolver

perfeitamente as transições hiperfinas. Para obter os valores do centro das transições e suas

respectivas larguras, usamos a interpolação dos pontos experimentais através de 3 lorentzianas.
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Figura 6.5: (a) Posição dos picos de ressonância das transições hiperfinas. (b) Larguras de linha
medidas. Os resultados foram obtidos pela interpolação de três lorentzianas.
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7 Espectroscopia Raman dośAtomos
Frios

Vários trabalhos envolvendo a espectroscopia RamanPump−Probepodem ser encontra-

dos, mostrando que este tipo de experimento pode ser uma importante ferramenta no estudo dos

graus internos de liberdade (transições) e graus externos de liberdade (velocidade) dos átomos

frios [4,11,16,27,29].

Neste capı́tulo, realizamos a espectroscopia Ramanpump-probena nuvem de átomos frios

gerada pela MOT, estudando transições hiperfinas a partirdo estado fundamentalFg = 3. Na

primeira seção, descrevemos o arranjo experimental usado para obter os espectros de absorção,

enquanto nas seções posteriores são descritos os procedimentos e resultados obtidos.

7.1 Arranjo Experimental

Em nosso experimento, usamos os feixes de aprisionamento dessintonizados em algumas

larguras de linha da transiçãoFg = 3 → Fe = 4 (entre−3Γ e −2Γ) como o laserpump. Os

parâmetros destes lasers podem ser alterados, como já foimencionado no capı́tulo 4, através

do controle da amplitude modulada (AM) e frequência modulada (FM) sobre os moduladores

acusto-óticos em configuração de dupla passagem. O estudo das propriedades dos átomos pre-

sos na armadilha é feito usando um laser de diodo de cavidadeexterna adicional, construı́do em

nosso laboratório que atua como nossoprobe.

Este laser incide sobre os átomos formando um ângulo de aproximadamente 5◦ com o feixe

de aprisionamento mais próximo e de forma quase ortogonal com os demais. Sua frequência

é sintonizada nas transições hiperfinas do85Rb através do controle de corrente e temperatura

sobre o diodo laser e da tensão sobre o PZT que regula a grade de difração da cavidade. A

referência em frequência é feita observando o sinal de espectroscopia de absorção saturada em

uma célula de vapor de Rubı́dio, usando uma pequena intensidade do feixe desviada através de

uma lâminaλ/2 e um cubo polarizador.
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O feixe gerado possui um diâmetro de aproximadamente 0,5cm, sendo aproximadamente

do mesmo diâmetro da nuvem. A intensidade do feixe é regulada através de uma lâmina de

λ/2 e um cubo polarizador adicional, resultando em uma polarização linear incidente sobre

os átomos aprisionados. Um gerador de função fornece um sinal triangular de tensão ligado

ao controle PZT do laserprobe, de forma que essa variação periódica cria uma varreduraem

frequência ao redor de uma frequência central, sintonizada manualmente. A tensão foi ajustada

de maneira a fornecer uma varredura completa para todas as transições a partir deFg = 3

Após incidir sobre a amostra de átomos frios, o feixeprobetem sua potência registrada por

um fotodetetor DET100 da Thorlabs, ligado a um osciloscópio digital que usa como sinal de

trigger o mesmo sinal de varredura ligado ao PZT. Em outro canal do osciloscópio, conectamos

o sinal captado pela SAS da célula de vapor. Desta forma, conseguimos ter uma comparação

direta entre o sinal obtido pela espectroscopia dos átomosfrios e nossa referência em frequência

dada pela SAS. Uma simplificação do esquema descrito pode ser vista na figura 7.1(a), enquanto

um exemplo do espectro obtido é dado pela curva de tensão emfunção do tempo apresentada

na figura 7.1(b), obtida diretamente na tela do osciloscópio.

Como podemos observar, na figura 7.1(b) a espectroscopiapump− probedos átomos nos

fornece três grandes picos, equivalentes às transições Fg = 3→ Fe = 2,3,4. Podemos observar

ainda uma quarta estrutura central, equivalente as transic¸ões Raman entre os vários subnı́veis

Zeeman do estado fundamentalFg = 3, causadas pela interação simultânea do átomos com os

feixespumpe probe.

7.2 Procedimento

Utilizando o aparato descrito na seção anterior obtivemos 12 espectros de transmissão da

nuvem de átomos frios. Cada espectro foi obtido através damédia de 64 curvas de absorção

para uma determinada dessintonia do laserpumppara uma intensidade do laserprobe.

Primeiramente, a dessintonia do feixe de aprisionamento era ajustada através da frequência

modulada sobre os AOMs e era realizado o carregamento da nuvem de átomos frios na MOT.

Feito isso, com uma lâminaλ/2 ajustamos o valor transmitido para os átomos frios medindo

com umpower metera potência transmitida pelo cubo polarizador localizado após a lâmina de

meia-onda.

Depois de determinar a potência do feixeprobe, retiramos opower metere permitimos

que o laser incida sobre a armadilha. Com um gerador de funç˜ao, criamos uma modulação

triangular de tensão sobre o PZT do laserprobe. Desta forma, o laserprobevarre uma faixa de
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Figura 7.1: (a) Arranjo da espectroscopia dos átomos vestidos. (b)Representação geométrica
dos feixes da MOT (pump) eprobeno arranjo experimental.

frequências que permite a visualização de todas as transições hiperfinas a partir deFg = 3

O espectro é visualizado através de um osciloscópio digital com quatro canais. Neste osci-

loscópio, o sinal de absorção da MOT é ligado no primeirocanal, enquanto a SAS de uma célula

de vapor deRb é feita através do segundo. Isso permite que uma referência em frequência seja

estabelecida para o espectro da MOT. O sinal de modulação do PZT é usado também como o
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sinal detrigger para a aquisição do osciloscópio, o que torna possı́vel aaquisição do espectro

através da média de 64 curvas de tensão vs tempo.

As curvas foram salvas guardando a imagem do osciloscópio,assim como os dados. Desta

forma, temos a visualização exata da tela do osciloscópio, que poderia ser usada diretamente

para uma consulta rápida caso alguma discrepância fosse notada na manipulação e tratamento

dos pontos experimentais contidos nos dados. Estes arquivos foram tratados através de um

software livre, o QtiPlot que permite representar graficamente as curvas e realizar sua análise.

O tratamento consistiu na conversão da escala de tempo (ms)do osciloscópio para uma

escala em frequência (MHz), usando como referência o sinal de SAS obtido simultaneamente

com o de absorção da MOT. A normalização da absorção foi feita tendo como referência o

valor obtido medindo a transmissão do laserprobena ausência do carregamento da nuvem.

Para este experimento, o laser não apresentou variação significativa durante uma varredura da

câmara na ausência dos átomos frios, de modo que a potência emitida pelo laserprobepode ser

considerada constante ao longo da varredura.

Ao todo, conseguimos espectros em três dessintonias diferentes entre os feixespumpe a

transição atômica (20MHz, 24MHz e 28MHz), medidos com quatro diferentes intensidade do

laserprobe(I = 4mW/cm2, 3,2mW/cm2, 2,4mW/cm2 e 1,2mW/cm2), totalizando 12 espec-

tros que estão apresentados na próxima seção.

7.3 Resultados

Os espectros de transmissão obtidos pela espectroscopia Raman na MOT são mostrados

nas figuras 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, respectivamente.Como podemos notar, a amostra de átomos frios

gerada pela MOT permite a resolução das linhas espectraisdas transições hiperfinas partindo

deFg = 3. Isso é possı́vel graças grande redução do alargamento Doppler que ocorre devido ao

resfriamento dos átomos.É possı́vel identificar as transiçõesFg = 3 → Fe = 2,3,4 com picos

próximos a−83MHz,−20MHze 100MHz, respectivamente. A posição destes picos em função

da intensidade dos feixes é mostrada nas figuras 7.6(a), 7.6(b) e 7.6(c).

A posição, largura e intensidade dos picos de absorção foram determinados através da

interpolação dos dados experimentais por 5 Lorentzianas. Os resultados desta interpolação

podem ser vistos nas figuras 7.6 e 7.7.

O comportamento da posição os picos é o resultado de uma complexa interação entre do

átomo com os feixes de aprisionamento e o campo magnético das bobinas. Em nossas medidas,
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Figura 7.2: Espectroscopia Raman para intensidade do feixede provaIp = 4mW/cm2.
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Figura 7.3: Espectroscopia Raman para intensidade do feixede provaIp = 3,2mW/cm2.
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Figura 7.4: Espectroscopia Raman para intensidade do feixede provaIp = 2,4mW/cm2.

percebemos um desvio sistemático da posição dos picos emrelação ao valor de referência [28].

Este desvio pode ser um atraso na detecção do espectro, provocando uma diferença entre o

espectro de transmissão da nuvem de átomos e a curva de absorção saturada usada como refe-

rencial de frequência. A largura das linhas de transiçãoestiveram sempre na ordem de 10MHz,

tendo contribuições tanto do alargamento pela potênciado feixe, quanto do alargamento ino-

mogêneo devido ao gradiente do campo magnético. Nos gráficos 7.7(a), 7.7(b) e 7.7(c) observa-

mos que as linhas espectrais se tornam mais resolvidas com o aumento da intensidade do feixe

de prova após atingir um valor máximo de alargamento. Estecomportamento levanta questões
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Figura 7.5: Espectroscopia Raman para intensidade do feixede provaIp = 1,2mW/cm2.
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Figura 7.6: Picos em função da potência doprobe. Os valores de referencia das transições são
encontrados em [28] e estão representados pela linha em azul.

de como o campo magnético da MOT afeta a largura de linha observada, uma vez que o com-

portamento esperado para o alargamento por potência é representado pela funçãoΓ′ = Γ(1+s0)

comΓ = 6MHz.
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Figura 7.7: Larguras da transição em função da potência do probe. A linha azul descreve o
alargamento esperado devido a potência do laserΓ′.



65

7.4 Análise e discuss̃ao dos Resultados

O sinal esperado para a espectroscopia Raman dos átomos frios será a soma das lorentzia-

nas de absorção das transições hiperfinas, cujas frequˆencias de ressonâncias para as transições

52S1/2(Fg = 3)→ 52P3/2(Fe= 2,3,4) são−83,84MHz, −20,44MHze 100.2MHz, respectiva-

mente [28].

Além das transições hiperfinas, devido a interação dosátomos com os feixes de aprisiona-

mento, teremos a quebra da degenerescência emmF para os nı́veisFg = 3 e Fe = 4 que dará

origem aos processos discutidos nas seções 1.6 e 1.7. De acordo com a teoria para olight-

shift, este processo irá promover três ressonâncias distintas, localizadas emωpump±Ω′ e uma

estrutura central emω0.

A estrutura central emω0 será composta pelos espectrossRZRe sRIR, discutidos nas seções

2.6 e 2.7. Podemos encontrar o aspecto esperado de uma varredura feita nesta ressonância

central, considerando basicamente que o espectro formado será a soma das contribuições de

cada processo. Na MOT, temos um total de seis feixes, que criam diferentes contribuições de

RIR. Desta forma, o espectro esperado da figura central seráda forma

s(δ )MOT =sRZR(δ )+sRIR(δ ,θ)+ (7.1)

sRIR(δ ,180◦−θ)+sRIR(δ ,θ +90◦)+sRIR(δ ,90◦−θ)+2sRIR(δ ,90◦)

Para uma nuvem de átomos com 70µK, com feixes de aprisionamento comImax=20mW/cm2,

temos que o espectro esperado segundo 7.1 será representado pela Figura 7.8(a).

No entanto, quando simulamos a presença das ressonânciascentradas em 100.4MHz e

ωpump± δ , encontramos que esta estrutura central se aglutina devidoa grande largura de li-

nha das ressonâncias principais 7.8(b) As estruturas centrais observadas nas Figuras 7.2, 7.3,

7.4 e 7.5 são equivalentes às ressonânciasωpump±Ω′. Podemos, então, encontrar os Light-

Shifts através das distâncias entre os pontos de máximo emı́nimo encontrados nos gráficos.

Desta forma, a interpolação dos gráficos pode ser feita através de cinco lorentzianas principais,

que estarão relacionadas com oslight-shiftse as ressonâncias das transições hiperfinas. Infeliz-

mente, nosso aparato não possui o poder de resolução necessário para medir as transições RIR

e RZR que seriam fundamentais para o estudo da MOT.

A distância em frequência dos picos de ganho e absorção das estruturas centrais é equiva-

lente ao dobro da frequência de Rabi generalizadaΩ′ = Γ
2

√
δ 2+Ω2. A curva para a frequência

de Rabi esperada, usandoIpump= 20mW/cm2, em função da dessintonia entre o feixe de apri-
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(a)

(b)

Figura 7.8: (a) Ressonância central esperada através dosprocessos de RIR e RZR para uma
MOT com feixes de intensidade 20mW/cm2 e 70µK. (b) Devido a proximidade da transição
Fe= 4 as ressonâncias RIR e RZR ficam indistinguı́veis em uma varredura muito longa.
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Figura 7.9: Valores experimentais da frequência de Rabi generalizadaΩ′ em função da dessin-
tonia entre o campo de aprisionamento e a ressonância atômica. A linha em azul escuro mostra
os valores esperados da frequência de Rabi generalizada,Ω′ = Γ

2

√
δ 2+Ω2, para um valor de

Ipump= 20mW/cm2.

sionamento e a ressonância atômica pode ser vista na figura7.9 juntamente com os valores

experimentais medidos a partir dos resultados mostrados nas Figuras 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.
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8 Conclus̃oes e Perspectivas

Usando uma armadilha magneto-ótica para gerar as amostrasde átomos frios, consegui-

mos realizar espectroscopia de transmissão e Ramanpump− probe com alta resolução das

transições hiperfinas 52S1/2 → 52P3/2. Os resultados da caracterização da MOT pela análise da

fluorescência da nuvem e do tempo de expansão livre dos átomos, mostrou que cerca de 108

átomos foram aprisionados com temperatura de 70µK, nas condições ótimas de dessintonia dos

feixes de aprisionamento.

A espectroscopiapump− probedos átomos frios nos permitiu observar o efeito de light-

shift devido os campos de aprisionamento. A grande intensidade dos feixes de aprisionamento

e a proximidade entre a transição para o nı́vel hiperfinoFe = 3 e as transições Raman entre os

subnı́veis Zeeman e dos estados do momento linear não permitiram que estas estruturas fos-

sem visualizadas experimentalmente. Essa restrição impediu que usássemos a espectroscopia

pump− probepara medir a temperatura da nuvem.

Um fator que prejudicou a resolução dos espectros obtidosfoi o esquema utilizado para

realizar a varredura em frequência do laserprobe. Durante a varredura o laser é deixado livre,

sem nenhum sistema de travamento de frequência (como os usados nos lasers de aprisionamento

e rebombeio da MOT). Como fazemos a varredura de frequênciadiretamente pela tensão no

PZT do laser de diodo, conseguimos obter o espectro de absorc¸ão. Porém, flutuações do laser

durante o processo de varredura podem acabar “borrando”o sinal e piorando a resolução do

espectro medido.

Desta forma, a frequência de emissão do laserprobepode sofrer pequenas variações devido

a condições de temperatura e da própria alimentação decorrente. Como a modulação de cor-

rente sobre o PZT é grande em comparação às outras possı́veis variações, ainda conseguimos

resolver espectralmente as transições hiperfinas a partir deFg = 3.

De maneira geral, as curvas obtidas através da espectroscopia pump− probemostraram

larguras de linha mais estreitas quando comparadas com as curvas obtidas pela espectroscopia

dos átomos nus. Podemos perceber um resultado contrastante quando comparamos as figuras
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6.5(b) e 7.7. Na espectroscopia de átomos nus observamos umaumento da largura de linha em

função do crescimento da intensidade do laserprobe. No entanto, a largura de linha dos átomos

vestidos parece diminuir após alcançar um valor máximo com o aumento da intensidade do

laser probe, sendo que o efeito esperado para o alargamento de linha devido a saturação do

laser, dado porΓ′ = Γ
√

1+s0. Este efeito deixa em aberto perguntas a respeito da contribuição

do alargamento inomogêneo devido ao gradiente de campo magnético e da interação do átomo

com o campopump, gerado pelos feixes e aprisionamento.

Usando o fator giromagnético dos nı́veis hiperfinos,gFg=3=0.47G/cmegFe=4=0.70G/cm

[28], podemos estimar que o alargamento inomogêneo da linha de absorção associado ao gradi-

ente de campo magnético∂zB= 20G/cmé aproximadamente 0.5MHz. Isto mostra que a maior

contribuição para o alargamento das linhas espectrais vem de outros fatores, como alargamento

por potência

Embora o crescimento da largura das linhas espectrais observadas nas curvas para os átomos

frios sejam coerentes com o alargamento de potência, elas ainda apresentam uma largura maior

que o esperado. Uma possı́vel explicação para este efeitoseria um alargamento por colisão entre

os átomos durante a expansão livre. Outra possibilidade,seria uma resposta ao alargamento ino-

mogêneo do campo magnético. Como podemos observar na figura 6.2(b), o campo magnético

das bobinas sofre um rápido aumento, atingindo um valor máximo a partir do qual, começa a

decair exponencialmente. Após aproximadamente 2τ 1, estimado em aproximadamente 0.7ms

através da figura 6.2(b), o gradiente do campo magnético cai em aproximadamente uma ordem

de grandeza. Assim, podemos estimar que o alargamento do campo magnético para os átomos

nus seria da ordem de 50KHz.

Outro ponto a ser verificado é aparecimento de um deslocamento sistemático dos picos de

absorção que aparece em todas as medidas do espectro da nuvem (tanto nas curvas obtidas na

espectroscopia dos átomos nus, quanto nos resultados da espectroscopiapump− probe). Isto

pode estar relacionado a um atraso do sistema de detecção.Uma defasagem entre a aquisição do

sinal da SAS, usada como nossa referência em frequência, eo sinal obtido pela espectroscopia

dos átomos pode gerar este deslocamento da frequência central dos picos de absorção.

Para verificar estes pontos em aberto, necessitamos que melhorias no arranjo da espectros-

copia Raman dos átomos sejam feitas. Uma primeira melhoriaa ser pensada é a forma de como

realizamos a varredura em frequência do laserprobe. O uso de um sistema de travamento de

frequência similar ao usado na MOT pode evitar que as possı́veis flutuações na frequência de

emissão do diodo laser. Neste caso, a varredura em frequência do laser seria feita usando a

1aqui,τ é a meia vida do decaimento
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Figura 8.1: Proposta de arranjo para a observação das transições Raman nos átomos da MOT.
Neste esquema, o modulador acusto-óticoAOMR2 seria usado para gerar o efeito de varredura
no laserprobe, enquanto o moduladorAOMR1 nos daria a possibilidade de ajustar a frequência
ωprobe para um ponto distante da ressonânciaFg = 3→ Fe = 4, evitando que a largura de linha
desta transição se sobreponha às transiçõesRIRe RZR. Na saı́da do laser deve-se colocar um
isolador ótico para evitar que campos parasitas voltem sobre o diodo laser.

dupla passagem por um modulador acusto-ótico. Além da maior estabilidade da frequência

emitida pelo laserprobe, neste esquema poderı́amos ter um maior controle sobre os parâmetros

de varredura. O ajuste correto da modulação sobre o controle FM do acusto ótico nos daria a

opção de realizar varreduras completas das transiçõeshiperfinas ou reduzir esta varredura para

poucosKHz ao redor de uma frequência central. Em nosso arranjo atual,a varredura através

da modulação da tensão sobre o PZT sujeitava o diodo lasera possı́veis saltos de modo, o que

muitas vezes limitou nossas opções de varredura.

O uso de um laserpumpindependente dos lasers de aprisionamento nos daria a vantagem

de afastar as transições Raman da transição para nı́velFe = 4. Isso permitiria uma melhor

interpretação dos efeitos relacionados as ressonâncias porRIRe RZRe nos daria uma leitura

da temperatura dos átomos através da equação 2.37. Outra vantagem a ser ressaltada, é que o

uso dos lasers de aprisionamento comopumpnos impõe uma geometria limitada e que vários

processosRIR irão ocorrer devido a presença dos três pares de feixes contra propagantes. Um

laser pump independente possibilitaria uma maior liberdade para o ângulo θ entre os feixes

pump− probe. Um esquema proposto para a espectroscopia Raman pode ser visto na figura

8.1, esta proposta se inspira no arranjo realizado por Brzozowskiet. al. [4].

Além disto, existem planos para de estudar efeitos de EIT (do inglês -Eletromagnetic In-

duced Transparency) nos átomos da MOT em nosso laboratório. O fenômeno de EITocorre em

sistemas de três nı́veis em configuraçãoλ , como os nı́veisFg = 2,Fg = 3→ Fe= 3. Próximo da
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ressonância o campo irá deixar de absorver um dos feixes devido a interferência entre os dois

canais de excitação dos estados fundamentais [12,13].

O fenômeno de EIT é a base para alguns protocolos de memória quântica e também a

mesma configuração de nı́veis pode ser usada para gerar feixes emaranhados por meio de mis-

tura de quatro ondas [22]. Uma das perspectivas de fato do laboratório é gerar memórias

quânticas usando o fenômeno de EIT, o que não pode ser feito usando com lasers de diodo

devido ao grande ruı́do de fase produzido por eles. Em nosso laboratório contamos atualmente

com um laser Ti:Safira que está em construção. Este laser ´e capaz de produzir um estado coe-

rente, que será usado para estes tipos de experimentos.
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