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Resumo

Desde 0 desenvolvimento de tecnicas para controlar 0 movimento atomico usando

a for<;ade pressao de radia<;ao, muitas aplica<;Oestern sido sugeridas e implementadas.

Entre estas, 0 aprisionamento atomico e 0 desenvolvimento de estruturas espaciais com

atomos frios merece aten<;ao especial devido it sua potencial aplica<;aoem depositos su-

pemciais como litografia. Realizamos, neste trabalho, urn estudo sobre feixes atomicos e

sua desacelera<;ao e compressao espacial. Realizamos tamoom estudos numericos sobre a

forma<;aode estruturas em aneis em feixes atomicos, verificando ser factivel, e estudando

tambem a compressao destas estruturas espaciais, com vistas a possiveis aplica<;oesem

nanolitografia atomica.



Abstract

From the very beginning of the development of atomic motion control techniques

using the radiation pressure force, a variety of applications have been suggested and

implemented. Of all these, atomic trapping techniques and the development of spatial

structures using cold atoms deserves special attention due to its potential application

to surface deposition such as lithography. In the present work, we perform a study on

atomic beams and their deceleration and spatial compression. \Ve also perform numerical

studies and present experimental observation of the realization of spatial ring structures in

atomic beams, verifying its factibility, and we study the compression of such ring-shaped

structures with application in atomic nanolithography as the ultimate goal.



Capitulo 1

Introdu~ao

Feixes atornicos tern sido amplamente estudados nas duas liltimas decadas, por seu

enorme potencial de aplica<;Oesem flsica basica e aplicada. A manipula<;ao das velocidades

de urn feixe atomico atraves da pressao de radia<;ao e urna das tecnicas usadas para a

obten<;ao de feixes com atomos lentos, que tern aberto varias possibilidades em campos

de pesquisa na area de espectroscopia, estudos de viola<;3.ode paridade e metrologia, para

citar apenas algumas das areas beneficiadas por estas tecnicas.

As primeiras evidencias da manipula<;ao de feixes usando a for<;ade radia<;ao surgiram

por volta da decada de 30. Em 1933, Frisch[l] observou a deflexao de urn feixe de atomos

de s6dio atraves da pressao de radia<;3.oressonante de urna lampada de s6dio. Em 1950,

Cross e Ramsey[2] verificaram que 0 momentum de recuo do f6ton e do eletron eram

simultaneos e estavam de acordo com as leis de conserva<;aode energia e de momentum.

No entanto, nao poder-se-ia conseguir melhores resultados com fontes de luz terrnicas,

principalmente devido a problemas advindos da baixa densidade espectral destas fontes.

Com 0 advento dos lasers houve urn grande salto nesta area de pesquisa, com avan<;os

impressionantes e novas perspectivas em pesquisa. As primeiras propostas de desacel-

era<;ao de atomos, tirando proveito da pressao de radia<;ao, foram feitas independente-



realizada pOl' Wineland[5], em 1979, com ions de magnesio aprisionados numa armadilha

multimodo para conseguir que a fonte seja a mais proxima possivel de uma fonte de luz

Zeeman, que usa urn campo magnetico para abrir os niveis de energia dos atomos e ajustar
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aproximadamente 100 nm. Mais recentemente, em trabalhos de 1996, 0 grupo de Prentiss

conseguiu eleborar urn meio de, teoricamente. "selecionar " a linha que seria depositada

no substrato, 0 que significa a possibilidade de construir-se nanocircuitos com esta tecnica.

Se~lindo esta linha de trabalho, mas agora com aprisionamento de ::1tomosem tres

dimensoes, McClelland et al. aprisionaram atomos de cromo numa optical lattice clibica

simples, e depositaram os sitios da rede num substrato. 0 resultado foram qnantum dots

de 80 nm de diametro, numa rede quadrada bidimensional, separados entre si de uma

distancia de >../2. Isto abre tambem novas possibilidades na area de nanolitografia, com

possiveis implica~Oesem estudos de estruturas de baixa dimensionalidade - no caso. de

dimensionalidade quasi-zero. No casu de feixes atomicos. as estruturas tern dimensiona-

lidade urn (linhas). 0 que abre perspectivas para a constru<;ao de nanocircuitos e even-

tualmente fabricac;ao de dispositivos baseados em "quantnm wires ". Tecnologicamente

falando, a tecnica ainda nao e viavel para materiais de corrente interesse, como semicon-

dutores e semicondutores compostos, como 0 GaAs. Entretanto, e viavel a principio pois,

para uma desacelerac;aode feixes de Ga e As, bastaria que houvesse urn laser que emitisse

luz no comprimento de onda apropriado de uma transi<;iioatomica fechada em dois niveis

tanto para urn material como para outro.

No trabalho de 1-1cClellandet al utilizando pressao de radiac;ao em duas dimensoes. a

lltilizac;ao da forc;amagneto-6ptica demosntrou apenas a formac;ao de linhas paralelas de

atomos. Para uma ampla aplica<;aoem litografia, outras possibilidades de distIibuic;oes

atomicas, como uma distribuic;ao espacial circular, seriam desejadas. Nosso grupo de

pesquisa vem, ha varios anos, desenvolvendo tecnicas que possibilitam a produc;ao de

varias distribuic;Oesespaciais com atomos frios. A aplica<;.aoe demonstra<;aodestas tecnicas

em feixes atomicos, bem como 0 estudo de sua viabilidade e urn de nossos propositos aqui.

Em nosso trabalho estamos interessados em desacelerar urn feixe de atomos neutros de

s6dio atraves da tecnica de ajuste Zeeman, comprimi-lo, diminuindo assim a divergencia



apresentada na saida do magneto, e estudar a formac;aode estruturas espaciais no feLxe

nosso laboratorio, ern tres dimensoes, sao faetiveis ern duas dimensoes, e quais as possiveis

a presente trabalho esta estruturado da seguinte manelra : no pnmelro capitulo,

mento das estruturas ern anel nos MOTs. No segundo capitulo, estudamos a compressao

No terceiro capitulo, apresentamos os resultados de simulac;oesnumericas para atomos

...·cc...li
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Capitulo 2

A For~a de Radia~ao e a

Desacelera~ao de Feixes Atomicos.

o atomo de dois niveis constitui-se uma excelente aproxima<;aopara muitas aplica<;Oesna

Fisica, onde sistemas complexos como urn atomo de muitos eletrons podem ser reduzidos,

sob determinadas condi<;Oes,a sistemas muito mais simples e passiveis de serem tratados

analiticamente. Usando a aproxima<;aode urn atomo de dois niveis, estudaremos aqui os

principios de desacelera<;aode urn feLxeatomico, particularmente pela tecnica de ajuste

,
2.1 Principios de Desacelera~aode urnFeixe Atornico

o principio flmdamental de desacelera<;aode urn feixe atomim e a transferencia de mo-

tema de dois niveis. Para que isto ocona, urn laser, com sua frequencia em sintonia com



uma transi<;ao atomica conveniente, incide em sentido contrapropagante ao dos atomos.

Cada f6ton absorvido transfere momentum e, gradativamente, os atomos sao desacelera-

dos.

Quantos ciclos de absor<;ao-emissaosao necessarios para que urn atomo seJa levado

ao repouso? Para saber a resposta, consideremos urn atomo de s6dio proveniente de

mna Fonte efusiva, como e 0 caso em nosso laborat6rio. Se a Fonteestiver a 500°C, sua

velocidade mais provavel sera v"'914 m/s. Cada f6ton pode transferir um momentum

op = hk para 0 atomo, com uma varia<;iiode velocidade correspondente 01) = hk/rn "'3.0

x 10-2 m/s. Portanto, sao necessarios aproximadamente 104 f6tons para que este atomo

seja levado ao repouso.

No processo de desacelera<;iiode urn feixe atomico, a abson;ao de momenta se da

apenas na dire<;aode propaga<;ao dos atomos, em sentido contrario. Para urn grande

nllmero de emissOese absor<;Oes,a aleatoriedade da emissao esponUinea faz com que haja

uma difusao transversal do feixe, resultando numa abertura do feixe ao final do processo

de desacelera<;ao. 0 feL"'Cetera uma velocidade transversal dada por Vt = ..jN~~[8],onde

N e 0 numero de f6tons absorvidos e Mea massa do atomo. A emissao estimulada

nao contribui para 0 processo de desacelera<;aopois 0 momentum absorvido pelo atomo e

reemitido na mesma dire<;aoe sentido. Seu 11nicoefeito e de saturar a for<;a.

A Tecnica de Ajuste Zeeman

Na pratica, conforme os atomos absorvem a radia<;ao laser, estes come<;ama SaIr de

ressonancia devido ao efeito Doppler, ap6s a absor<;aode cerca de 300 a 400 f6tons, 0 que

equivale a uma varia<;aode alguns metros por segundo. Em seu referencial, 0 atomo ve

a frequencia do laser deslocar-se para 0 vermelho it medida em que e desacelerado. Para

mna varia<;aode apenas alguns m/s na velocidade, esta varia<;iiotorna-se da ordem de



Entretanto, a introdu<;.aode um campo magnetico B=B(z), longitudinal, pode separar

os niveis eletronicos do atomo, at raves do efeito Zeeman, 0 que anula 0 efeito Doppler por

F = An2hk

4 [~- k .7!] 2 + iF + 2n2

n = Il~O e a frequimcia de Rabi, e fJ.. e 0 momento de dipolo da transi<;iio,

A = 4w~li~~12>12 = ~e 0 coeficiente de Einstein, sendo T 0 tempo de vida da transi<;ao

k = 2; e 0 vetor de onda.

Podemos ver que 0 deslocamento causado pelo efeito Doppler e de grande influencia

sobre a for<;ade radia<;ao. Analisaremos 0 termo [~- k. if] 2; quanto maior for este

termo, mais fracamente 0 laser interage com os atomos a serem desacelerados. Para com-

longitudinal B(z) para que os niveis eletronicos do atomo, antes degenerados, sejam de-



onde I e uma constante de proporcionalidade entre a energia do nivel at6mico e 0 campo

.4n2hk
F = -----------

4 [~+ kv -,B(Z)]2 + A2 + 202

. ----+ ----+
pOlS k . v = -kv.
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Aqui, Bb e urn offset, que ajuda a manter a separa<;8ndos niveis Zeeman. Isto ajuda a

~ 'Yv(z) = -- + -B(z)
k k

niveis, mas de varios niveis, dos quais apenas dois sao considerados, pode fazer transi<;oes

blema sera abordado e explicado mais adiante, e duas possiveis maneiras de contornar



2.2 0 SeguimentoAdiabatico

--+ --+
velocidade 11, bem definida. Estes atomos possuem urn k . 11 que tende a estar paralelo

2.2.1 0 Campo Magnetico e a "Trajet6ria das Velocidades "



Alv(z) dv(z) = _ AONik
dz 4 [~+ kv - ,B(Z)]2 + A2 + 202

A acelera<;iiomaxima ocorre, como ja foi visto, quando f(z) = k, 11, E conveniente.

Curva "+,'((W(;<-201)'(11211
clJ335.6
101015.2
1l00,01011
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em pontos diferentes do espa<;o.Atomos com velocidade acima de uma certa velocidade



maxima vOmaxnao son'em desacelera<;3.o,pois 0 campo e insuficiente para abrir os niveis
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intervalo deve-se ao fato de que nesta regiao, 0 efeito Doppler e total e constantemente

compensado pelo efeito Zeeman, fato que ja intuiamos de antemao. Entretanto, a saida do

NI 1500
:?:~



,dB =kdv.
dz dz

SC=:ftVIC;;O DE fJlBLIOTECA •
IN!:OHMACAO



A desigualdade (2.9) nos explica porque atomos de classes de velocidades diferentes

sao desacelerados em pontos diferentes do espa<;o.A. medida em que os atomos se movem

atraves da regiao de campo magnetico, eventualmente chegam a uma regiao onde a igual-

dade (2.10) e a desigualdade (2.9) valem. Nesta regiao 0 atomo e, entao, constantemente

desacelerado, ate que a igualdade (2.10) ja nao vale mais. Neste ponto, 0 atomo sai de

ressonancia pois ja nao vale mais a desigualdade it direita em (2.9). Ainda, podemos ex-

plicar por que ha situa<;oesnas quais 0 atomo e completamente desacelerado antes mesmo

de sair da regiao de campo magnetico. Nesta situa<;aoa desigualdade it direita em (2.9)

e sempre satisfeita. Este deve ser, entao, 0 criterio de escolha de um perfil de campo

magnetico para desacelerar atomos.

o entendimento do segumento adiabatico de atomos no campo e de fundamental

importancia para 0 controle da velocidade de saida do feixe atomico como fun<;aoda

frequencia do laser e um estudo experimental detalhado sobre 0 assunto pode ser encon-

trado na referencia [12]. Este fato tambem e import ante para a adequada compressao do

feixe no espa<;ode velocidades.

2.3 Aparato e Procedimento Experimentais

Para a observa~o do feixe atomico desacelerado, usamos dois lasers de corante em con-

figura<;aode anel da COHERENT, bombeado por um laser de argonio INNOVA-200. Com

um dos lasers desaceleramos 0 feixe e com 0 outro pudemos obter espectros de velocidade

do feixe desacelerado, comprovando que 0 que viamos em nosso experimento eram, real-

mente, atomos desacelerados. A seguir veremos em maior detalhe as partes basicas de

nosso sistema, que sao 0 sistema de vacuo, a fonte efusiva de atomos de sadio, 0 sistema

aptico e a camara de compressao do feixe.
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A Fonte Efusiva de Atomos

A Fonteefusiva de ,Homosconsiste de um Fornomebilico de Ferroformado por uma pequena

camara onde depositamos sadio metaJico. A este reservatario vai rosqueado um canal em

L, em cuja ponta ha urn nariz (nozzle), com urn fnro de ~100 11m.0 sistema forno-nozzle

esta montado sobre um conjunto de transladadores x-y-z de modo a podermos efetuar urn

alinhamento fino do Fornocom 0 canal de safda.

o canal de saida e um tubo de aproximadamente 2 mm de diametro, com um afi-

lamento na ponta, onde ha um furo de aproximadamente 1 mm de diametro. 0 Forno

tem duas resistencias independentes, uma para aquecer 0 reservatario e vaporizar 0 sadio

metalico, que foi posta tipicamente a 500°C, e outra para aquecer 0 nozzle a 50°C acima

da temperatura do reservatario. Este procedimento e necessario para que os atomos de

sadio nao condensem no nozzle, obstruindo, assim, 0 furo. Assim como 0 forno e 0 nozzle,

o canal tambem fica aquecido a mesma temperatura que este liltimo, pela mesma razao

: evitar obstru<;aodo furo de passagem dos atomos. 0 controle de temperatura era feito

at raves de dois termopares de cromel-alumel.

A estas temperaturas, 0 feixe atomico tem urn fiuxo de tipicamente 1016 atomos/s

num angulo solido da ordem de 100 mrad, 0 que significa que na safda do magneto 0 feixe

deve ter, sem desacelera<;ao,um diametro de aproximadamente 3,6 ern, quase 0 diametro

do tubo usado.

o Sistema Optico

o sistema aptico utilizado em nosso experimento esta mostrado na figura 2.7.Um laser

de corante em anel da COHERENT e bombeado por um laser de argonio. Em nossos

experimentos de desacelera<;ao0 laser desacelerador tinha uma potencia de saida, por

area, de 400 mW/cm2, potencia esta mais que suficiente para atingirmos urn regime de



satura<;ao. 0 laser e sintonizado, entao na linha D2 do sodio.

A estabiliza<;ao se da atraves da tecnica de abson;:ao saturada. Desta forma, nossa

referencia e precisa, da ordem de 10 MHz, 0 que nos pennite fixar 0 detuning do laser na

frequencia necessaria para que haja uma analise dos resultados. 0 laser, que sai linear-

mente polarizado, passa pOI'uma lamina de idevidamente posicionada,o que nos permite

a obten<;aode luz circularmente polarizada (a+), para evitarmos problemas de bombea-

mento optico. Logo apos, 0 feixe laser passa por urn conjunto de lentes convergentes, que

o focaliza pouco apos 0 nozzle. Deste modo, garantimos que atingimos todos os atomos

que saem do forno e devido a alta potencia concentrada numa area pouco maior que 0,5

mm, garantimos tambem que todos os atomos emergem ja no estado excitado com F = 2.

Para obtermos os espeetros de velocidades do feixe, que serao mosh'ados mais adiante,

utilizamo-nos de urn segundo laser como prova. Colocando-o quase co-propagante com

o laser desacelerador e colocando urna fotomultiplicadora na saida do tubo (ou seja, em

£rente a camara de compressao), perpendicularmente a ele, obtivemos os espeetros de

velocidades para varios detunings. 0 mecanismo que nos permite coletaI' estes espeetros

sera melhor explicado na proxima se<;ao.

Obten~a.o e Caracteriza~ao de urn Feixe Atornico

Desacelerado de S6dio - Procedirnento e Resul-

tados Experirnentais

Nesta se<;aodescreveremos 0 procedimento experimental para a obten<;aode urn feixe de

atomos de sodio desacelerados. Este procedimento permite a comprova<;aodo mecanismo

de desacelera<;:aode uma maneira bastante simples. Antes pOl'em devemos entender 0

problema do bombeamento optico, de enorme importancia para nosso experimento.



o Problema do Bombeamento Optico[14]
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Consideremos urn laser que esteja sintonizado para a transi<:;iio3S1/2(F = 2) -+

3P3/2(F = 2). Urna vez que 0 ~itornode sodio tern dois niveis flmdarnentais, rnostrados na

na transi<:;ao3S1/2(F = 1) -+ 3P3/2(F = 2), 0 que pode ser feito mrn a ajuda de urn rno-



os atomos que decairem para 3S1j2(F = 1) sao excitados ou mesmo bombeados de volta

gerar a segtmda frequEmcia,podemos usaI' 0 fato de que os atomos, na saida do forno,

-EF=3
60Miz

~ 36 MHz
o 16Miz

F=-C:m
-

~~2'!!t!! F~J

----- F=2m.,= -2 -1 0 1 2

,
Figura 2.9: Esquema de nzvezs pam a (itomo de s6dio e as tmnsir;i5es usadas para a

Atomos originalmente no estado 3S1j2(F = 2,1nf = 2) serao excitados para 0 estado

3P3/2(F = 3, 1nf = 3). 0 decaimento radiativo podera ser de volta para 0 estado original

e outros dois possiveis 1nf (devido it regra de selec;aode transic;Oesopti(",as)e 0 bombea-

mento optico para F = 1, em nosso caso, ocorre com taxa muito reduzida no inicio do



negligenciado. A medida em que os l:l.tomospercorrem 0 magneto de desacelera<;ao0

campo magnetico diminui de intensidade e a separa<;aoentre os niveis hiperfinos diminui,

aumentando assim a probabilidade de termos uma transi<;8oindesejavel.

Obtenc;;aode urn Feixe Atornico Desacelerado

Com 0 sistema ja descrito na se<;.aoanterior fechado e com vacuo de 10-4 mbar na camara

do Fornoe 10-6 mbar na camara de compressao, ligamos 0 laser desac-eleradorvarrendo a

1 GHz e passamos uma corrente de aproximadamente 38 A no magneto. A fluoresc€mcia

dos atomos no feixe e visivel a olho nu ao final do processo.

Isto feito, urn segundo laser, que doravante chamaremos de laser de prova, e colocado

praticamente co-propagante ao laser desacelerador, fazendo 0 menor angulo possivel com

este, e varremos sua frequencia em 5GHz em torno da frequencia da transi<;aocom F = 2.

Com isto, observamos a fluorescencia dos atomos ressonantes com 0 laser de prova. Urn

sistema de lentes, colocado a cerca de 10 em do magneto transversalmente a dire<;aode

propaga<;.aodo feixe, focaliza a luz coletada numa fotomultiplicadora e urn sistema de

aquisi<;ao por computador processa 0 sinal da fotomultiplicadora. Esta sistema ainda

aquisiciona urn sinal de referencia da celula de absor<;8osaturada, donde extrairemos 0

zero da transi<;ao como a frequencia da transi<;ao com F = 2. Ao final de uma sessao de

aquisi<;.ao,mudamos 0 detuning do laser desacelerador e repetimos 0 processo, obtendo

uma nova curva. A frequencia do laser desacelerador foi variada nos valores de -800,

-400 a +400 MHz em intervalos de 100 MHz, nesta llltima faixa de valores e, para cada

uma, obtivemos urn espectro de fluorescencia em fun<;aoda diferen<;aentre a frequencia

do laser de prova e a frequencia correspondente a transi<;8oentre os estados 3S\j2(F =

2) --+ 3P.1j2(F = 3).



campo magnetico e pequeno e os niveis dos estados excitados diminuem seu espa<;amento,

foram bombeados opticamente para 0 estado 3S1j2(F = 1) ate que saem da c2.mara e

SaG deteetados, atraves de sua fluorescimcia, pela fotomultiplicadora. Urn gnifico tipico e

do detuning. Depois extraimos, do grafico, 0 det1Lning do laser de prova para 0 qual ha

magnetico residual na saida do tubo, a velocidade de safda dos atomos. Finalmente,

graficando a velocidade de saida dos atomos em fim«;;aodo detuning e fazendo urn ajuste

1· bt fi . 1'· . l' - 0 59 mj smeal', 0 ,emos que 0 coe clente meal expenmenta e a - -, MHz' enquanto que 0

coeficiente linear esperado teoricamente e a = -0, 6;;;~sz' Ou seja, os dados experimen-

A figura 2.11 prove urn meio de sabermos as velocidades de saida dos atomos na safda
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Capitulo 3

A Compressao do Feixe

Desacelerado Atraves do 2DMOT

Proeedemos agora aos resultados experimentais de eompressao do feixe atomieo desaeel-

erado. Mostraremos resultados de simula<;:oespara urn ensemble de 1000 :ltomos e os

resultados experimentais para a eompressao deste feixe. Compararemos os resultados

experimentais e os resultados te6rieos.

3.1 Resultados Experimentais: Compressao do Feixe

Termico

Em experimentos realizados em nosso grupo foi feita a eompressao de urn feixe atomieo

termieo de s6dio. A montagem experimental eonsistiu num eonjunto de lentes eilindricas

que expandiam os lasers de eompressao em duas regiOesde 10 em eada luna, com largura

a meia altura 'W de 1 em.

Com os feixes de eompressao alinhados sintonizados a 10 MHz para 0 vermelho da



frequencia do dubleto do s6dio e urn feixe atomico de s6dio proveniente de urn forno a

450°, obtivemos compressao do feixe atomico, como pode ser comprovado atraves das

figuras 3.1 e 3.2, que mosh'am 0 feixe antes e depois da compressao em mesma escala,

e dos gnificos das figuras 3.3 e 3.4, que mostram os perfis de intensidades captados pela

CCD antes e depois da compressao.

Figura 3.1: Feixe atomico termico visto de frente por meio de 'um laser de pmva a 9rr

antes de os lasers de compressiio serem ligados

Podemos, a partir destes dados, fazer uma analise superficial da situac;ao. A inten-

sidade no centro aumentou cerca de 5,5 vezes, enquanto que a largura a meia-altura

diminuiu de urn fator de aproximadamente 2 - pOltanto a area diminuiu de urn fator de 4.

A densidade passou a ser, no centro, n ~ 5,5 no, ja que 0 numero aumentou dessa ordem

de grandeza. Antes da compressao a largura a meia-altura era de aproximadamente 2,2

mm e a intensidade captada pela CCD foi de aproximadamente 20 e depois da compressao

a largura a meia-altura passou a ser de 1 mm e a intensidade captada pela CCD foi de

aproximadamente 110. Com isto, nao levando em conta alguns fatores, multiplicando 0



Figura 3.2: F'eixe atomico termico ap6s a compressao. Note-se a maior intensidade no

centro.

Figura 3.3: Perfil de intensidades do feixe atomico, captado pela CCD, sem compT'essao.

A distT'ibuir;ao e baixa e laT'ga.



Figura 3.4: Perjil de intensidades do fei:ve atomico comprimido, captado pela CCD.

Aparece 1lm pico de intensidades aproximadamente 5,5 vezes maior, e lui uma dimirwit;iio

da largum a meia-altum de um fator de aproximadamente 4 vezes.



3.2 Simula~ao Numerica do Experimento de Com-
,

pressao para Atomos Desacelerados

ensemble de atomos simulando urn ensemble que saisse do magneto, ou seja, agrupados

capitulo deste trabalho, urn atomo com velocidade inicial percorrera uma determinada

hTk
rsc = -2-'



do laboratorio, as intensidades tipicas do laser de desacelera<;.aosao de 400 mWjcrn2
, 0

o tempo que 0 atomo leva dentro do magneto depende de sua velocidade inicial, Va e

de sua velocidade de safda Vs, assim como da desacelera<;aoque the e impingida, todas

('Uo=)2

a=---2Zo

lik r::: lik ~v(t) = -Vn = -v rscbt,
m m,

!}.T = 2lik
3m

o programa foi feito de tal maneira que calculava a posi<;aoe velocidades dos atomos

na saida do magneto para uma distribui<;ao inicial de velocidades obedecendo a uma

formato gaussiano que se forma na safda do magneto, assim como a distribui<;ao (estreita,

I F S C .LJ ~~.p
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a discretizacjio feita no inicio do processo, quando os lOl.tomostiveram suas velocidades

distribuidas atraves da distribui<;ao de Maxwell-Boltzmann. A figura 3.6 mostra a dis-

for<;ae podem escapar da almadilha, principalmente se tiverem velocidade suficiente para

tanto. Atraves dos dados de caracteristicas dos histogramas, tais como 0 valor de raio
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3.3 Aparato e Procedimento Experimentais Usados

Para a Compressao do Feixe Atomico Desaceler-



Figura 3.9: Esquema simplificado mostrando a montagem e:rperimental para a compressao

do feixe atomico. B.l. e uma bomba ionica e B. T. If mna bomba t1lrbo, nao mostradas e

conectadas com flanges em forma de T com janelas com coating anti-refletor em suas

extr'emidades.

na figura esta 0 laser de desacelera<;ao. Os lasers de compressao tern polariza<;oescomo in-

dicadas no Ultimo capitulo e 0 laser desacelerador tern polariza<;ao0-+. A esquerda temos

uma bobina de extra<;ao, usada para diminuir 0 gradiente de campo na saida do magneto

de desacelera<;aodo feixe. Deste modo 0 feL"'Cesofre desac,elera<;aopOI'mais urn periodo e

sai lento 0 bastante para a realiza<;aoda compressao transversal. A linha vermelha sobre a

bobina extratora mostra esquematicamente a intensidade do campo magnetico produzido

pela mesma. A bobina extratora foi colocada devido as dificuldades obtidas para se com-

primir 0 feixe, que nao saia lento 0 bastante para sentiI' 0 efeito dos lasers de compressao.

Tambem aproximamos a camara de compressao da safda do magneto desacelerador. Com

isto, ha uma menor perda de atomos devido ao percurso "livre" que efetuam, pois, como

deve ser lembrado do capitulo anterior, vimos que 0 feixe sofre urn aquecimento no plano

transversal a sua propaga<;ao e uma consequente divergencia.



Com vacuo de lO-R torr na camara e com 0 feLxeatomico sendo desacelerado, liga-

mos os lasers transversais e pudemos observar compressao bidimensional do feixe, como

mostrado visualmente na figura 3.10.

Figura 3.10: Imagem do feixe atomico comprimido, obtida atmves de mna camem ceD.

a fei:re, visto na figum como um "risquinho" bastante brilhante, tem cerca de 0.1 mm de

Devido a presen<;ado feixe desacelerador, nao pudemos fazer uma imagem "de frente

" do feixe comprimido. No entanto, colocamos nossa CCD a urn angulo de 45°. Numa

imagem digitaL uma cor e dada pOI'uma combina<;aode quantidades de azuL vermelho

e verde. Este e 0 chamado sistema RGB, de cores. Vma combina~ao igual de R, G e B

nos da urn tom de cinza. Numa imagem de 256 cores, que e 0 nosso caso, temos entao

a fiuorescencia dada pela intensidade de R, G ou B na imagem : quanta mais atomos

emitindo f6tons, maior sera 0 valor de R, G ou B. Atraves de urn programa feito em

Delphi, pudemos selecionar a componente vermelha da cada pixel da imagem e capturar
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aliza<;8,onos laborat6rios de nosso grupo. Tais experimentos exigem aprisionamento em

tres dimensoes, onde 0 gradiente de campo magnetico, ao longo da dire<;8,oque em nosso

experimento denominamos y, deve ser duas vezes maior que 0 gradiente existente no plano

perpendicular a este eixo, de modo que tenhamos 'Ii. jj = O. Sendo 0 gradiente de campo

maior em urna dada dire<;ao,0 "coeficiente de mola " sera maior e portanto a compressao

sera maior. Isto nao pode, entretanto, ser valido para urn aurnento indefinidamente grande

do gradiente de ('.ampo. Como mostrado por Nellessen et al [16], 0 gradiente de campo

constante ao longo dos eixos do plano xy faz com que a for<;asofrida pelo atomo seja do

tipo harmonica fortemente amortecida, 0 que limita 0 fator de compressao : urn atomo

mais pr6ximo da origem dos eixos sofrera uma for<;abastante menor.

Pudemos, no entanto, fazer urn perfil das intensidades registradas pela nossa CCD do

feixe ao longo do eixo perpendicular ao plano de observa<;8,o,tanto para 0 feixe atomico

desacelerado sem compressao quanto para 0 feL~eatomico comprimido. Para que 0 coefi-

ciente de compressao pudesse ser estimado, os dados precisaram passar por urna filtragem

para tirar 0 ruido termico causado pela CCD, que foi bem grande. A filtragem foi feita

atraves de urn filtro de FFT (do ingles Fast Fourier Transform) existente no prograrna

Origin, efetuada com 0 maximo cuidado para que as caraeteristicas basicas dos perfis nao

se perdessem. Os resultados saGmostrados na figura 3.12.

Os perfis escolhidos tern suas intensidades integradas ao longo do eixo y iguais[17],

isto e,

onde 0 superscrito se significa sem compressao e 0 superscrito e significa comprimido

e I e a fun<;ao que descreve 0 perfil de intensidades do feixe com ou sem compressao.

Desta maneira, nurn procedimento levemente modificado em rela<;aoao da referencia [17],

assumimos que a fun<;aode distribui<;ao de intensidades ao longo do plano transversal
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velocidade transversal, produzindo urn aquecirnento que poderia, a principio, tomar a
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3.3.1 a) Analise da Compressao Obtida com a Variac;aodo De-

tuning dos Feixes de Compressao

A seguir estao alguns gnificos obtidos com a varia<;iiodo detuning dos feixes desaceler-

adores. Com 0 detuning num valor que inicialmente nos dava 0 feixe comprimido de

melhor qualidade visual, variamo-lo num intevalo de aproximadamente 20 MHz. 0 re-

sultado observado e que a densidade de atomos aumenta a medida em que 0 detuning

vai sendo deslocado para 0 vermelho. A partir de urn certo ponto, a compressao, que era

maxima, vai diminuindo. Isto acontece porque a medida em que 0 detuning se desloca

demais para 0 vermelho, os atomos saem de ressonancia com os lasers de compressao e

portanto a for<;asofrida pelos atomos e menor. A sequencia de graficos das figuras 3.13 a

3.19 mostra as intensidades de fluorescencia para 0 detuning variando de +5 MHz a -10

MHz em intervalos de 2.5 MHz aproximadamente.
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3.3.2 b) Anciliseda Compressao Obtida com a Varia~ao do De-

Variando-se 0 detuning do feixe desacelerador pudemos verificar que a velocidade de saida

siano e apresenta-se como urn plato. Mais ainda, 0 ruido termico da CCD confunde-se com

estimar 0 fator de compressao no espa<;oreal. 0 ruido termico introduzido nos proibe,
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Figura 3.20: In{cio da sequencia onde se variou a velocidade do feixe atomico. Aqui 0
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3. A Compressao do Feixe Desacelerado Atraves do 2DMOT

entretanto, de estimar 0 fator de compressao no espa<;ode fases.

3.3.3 c) Analise da Compressao Obtida com a Varia~aoda Cor-

rente no Magneto de Desacelera~ao

Variando-se a corrente no magneto de desacelerac:;aovariamos tambem a velocidade de

saida dos :ltomos ao final do processo de desacelera<;ao.Ha UIll valor 6timo de corrente,

para 0 qual 0 feixe apresenta uma desacelera<;aomais eficiente e portanto uma com-

pressao tambem mais eficiente. Os graficos saDessencialmente os mesmos apresentados

nas subse<;Oesanteriores.

3.3.4 d) Analise da Compressao Obtida com a Varia~ao da Cor-

rente na Bobina Extratora

A bobina extratora atua como se fosse uma "extensao" do magneto de desacelerac:;ao,

tornando 0 gradiente de campo na saida do magneto desacelerador mais suave a fim

de que 0 limite de gradiente de campo seja atingido mais lentamente, propiciando assim

uma melhor e maior desacelera<;aodos atomos ao fim do percurso. No inicio de nossos

experimentos de compressao de feixe nao conseguiamos observar qualquer compressao,

pois ainda nao tinhamos incluido a bobina extratora na montagem. Com a inclusao da

bobina extratora, conseguimos atomos mais lentos na saida do percurso. 0 que pudemos

observar e que 0 valor da corrente na bobina de extra<;aoe bastante importante para que

os atomos saiam lentos 0 suficiente para sofrer compressao apreciavel.



Capitulo 4

,
A For~a Magneto-Optica e

Estruturas Espaciais

No capitulo anterior estudamos os fundament os te6ricos e apresentamos resultados expe-

da velocidade transversal do feixe. Neste capitulo estudaremos os fundament os te6ricos



4. A Forqa Magneto-Optica e Estruturas Espaciais

4.1 CaIculos para Estruturas em Aneis

Consideremos urn atomo de dois niveis, movendo-se com velocidade v, sob a a<;aode

urn feixe de laser. 0 feixe laser tern urn perfil gaussiano de intensidade, de modo que

a frequencia de Rabi que lhe e associada, 0, tern a forma 0 = Ooe-(2:Y. Devido a
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a for<;a dipolar e negligivel ern cornpara<;ao a for<;a espontanea.
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----+ nkrn~o exp [_ (Y~83) 2]
F3 = -----------------y

r2+2n~exp [- (Y~83)2] +4 [~-f.17- ~yr
----+ nkrn~oexp [_ (Y~84)2]
F4= -----------------Y

r2 + 2n1Jexp [- (Y~84)2] + 4 [~- f. 17+ ~yr

Considerando agora que 0 modulo da soma entre 0 termo Doppler e 0 termo Zee-

man e muito menor que 0 modulo do detuning (If. 17± Z:'Xi! « I~I), 0 que significa

que temos baixas velocidades e baixos campos magneticos atuando, denotamos 0 termo

n;o exp [- (Xi~8i) 2] = n;(f) e expandimos 0 termo 4 [~ - f .v =f Z:.Xi r,desprezando 0

termo quadnitico em f· v ± Z:'Xio
Supondo, em seguida, que 18~(f .v ± g~Xi) I «4~ 2+ 2n; (T) + r2 e usando 0 fato

que 1~'Y ~ 1 + I para I « 1,

p = ± n~rnUf) [1 8~ (f. 17± ~Xi)]
~ 4~2+ 2n; (T) + r2 + 4~2 + 2n; (f) + P

, .
~ ~ ~

Lembrando que Fx = F1 + F2, temos que

DE BIBLIOTECA •
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1ikrn~ (f) [ 8~kvx 8~~X;]
- 4~ 2+ 2n~ (f) + r2 1- ~ 2+ 2n~(11+ r2 - 4~ 2+ 2n~ (f) + r2

{
8~k2nrni(11 + 8~k2nrn~ (0 } V

[4~2+ 2ni (f) + r2]2 [4~2+ 2n~(0 + r2]2 x

nkrni (f)
4~2 + 2ni (0 + r2

nkrn~ (11
4~2 + 2n~ (f) + r2

{
8~k2nrni(11 + 8~k2nrn~ (0 } V

[4~2+ 2ni (0 + r2]2 [4~2+ 2n~(11+ r2]2 x
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onde n; (f) = n;oexp {- [(Xi + Si) jW]2}. As expressoes para Fy sao ana.logas, podendo

Fy ser decomposta em Fy = FYa +FY!3 +Fy" com a ressalva de trocarmos os indices 1 ----+ 3

F = - L aijXjej - L {3ijVjej + Fvortex
ij ij

4.2 A For~a de Vortex. Condi~oes para a Forrna~ao

, ,
de Orbitas Estaveis para urn Atorno Aprisionado

nurn MOT no Modelo sern Corre~oes
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espacial da frequencia de Rabi podern ser expandidas em potencias de (:r:i + Si)2 /w2.

A for~ de Cook tern 3 cornponentes. Chamando (Xi + Si)2 /w2 = Ui, podemos, na

hkr05 4s
4LV + 205 +r2 w
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---7

A for<;a(4.14) pode ser escrita na forma do rotacional de urn vetor A, dado por

A = 48 likrn~ [y4 + x4 _ y2 + X2]
W 4LV + 2n5 + r2 4w3 2w

-16likrn51~1 ~Frest = --------r
[4~2 + 2n~ + r2]2

-16lik2rn51~1 ~Fvisc = -------- .V
[4~2 + 2n5 + p]2

F = -ar - {3 . iJ + Fvartex

GEllVICO DE BlllllOTECA •
If:C; C .ur. P l"1 " (Hl 1\,' 1\ ~ A (l
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onde w5 = a/m e 1J = {3/m.

SaDespacialmente invariantes, desprezamos as dependencias angulares, podendo, entao,

colocar urn termo (1 - ~~) em evidencia :
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e(r)re (r) l' = (3V:. v(r) = -{3-

Como a forc;arestauradora deve ser igual a centripeta,

4.3 0 Modelo Corrigido

dos outros feixes seja levada em conta :

2n; (f) ~ 2n~texp [- (Xj:' Sjr]
de modo que, agora, consideramos a intensidade incidente sobre 0 atomo como sendo a

num MOT, como observado por Morrison e Bagnato. A for<;asobre urn atomo e, agora,

-t nkrn5exp [- (Xi~8i)2]
Fi = 2Xi (4.30)

r2 + 2ng E;=l exp [- (Xi;Si) 2] + 4 [Ll - k . v - g:.Xi]
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de Rabi no termo de satura\.ao da for<;a de Cook era despreziveL Entretanto, como os

aprisionantes simplesmente nao mudasse, no modelo simplificado, constataram que a de-

pendencia espacial das frequencias de Rabi era importante para urn calculo realistico das

trajet6rias de atomos num MOT. Em nosso caso perticular, temos que n = 4, que e
o nlimero de feixes aprisionantes. As modifica<;Oes podem ser incluidas no modelo que

Resultados Numericos : Simula~oes de uma Ar-
,

madilha Magneto-Optica Bidimensional (2DMOT)

queriamos obter : 0 modelo expandido requereria tres vezes mais contas para a obten<;ao
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4.4.1 0 Programade Integra~ao

As equa<;<3es(4.5), (4.6), (4.7) e (4.8) formam urn sistema de equa<;<3esacopladas altamente

nao-lineares, nao havendo sido reportado, ate hoje, urna solu<;ao analitica. Devemos,

portanto, utilizar metodos numericos se quisermos obter solw:;oes para 0 sistema. Para

integrarmos as equa<;oes acopladas (4.5), (4.6), (4.7) e (4.8), utilizama-nos de uma rotina

IMSL, obtida com 0 Fortran 90 da Microsoft, que nos da urn metodo de Runge-Kutta de

Sa. ordem, onde 0 erro e proporcional a h5, onde h e 0 passo de integra<;ao utilizado. A

transi<;ao atomica que consideramos, para 0 sodio, tem uma escala caracterfstica que e da

ordem de 10-8 segundos (16 ns); desta maneira, 0 erro numerico e desprezivel.

Uma rotina de Runge-Kutta resolve equa<;Oes ou sistemas de equa<;oes de primeira

ordem, do tipo y' = y'(x, y(x)), e temos urn sistema de equa<;Oes de 2a ordem, do tipo

y" = y"(x,y(x),y'(x)). A solu<;ao e "quebrar " nosso sistema em duas equa<;<3esde 1a

ordem, fazendo

e resolvendo os dois sistemas de equa<;Oesa cada passo. Usamos 0 Fortran 90 da Microsoft

para as simula<;Oes, rodando num Pentium 166 MHz. A rotina da IMSL tern urn problema

serio, que nao chegou a nos atrapalhar devido ao tamanho pequeno do passo de integra<;ao,

com rela<;ao as escalas das grandezas envolvidas nos problemas: ela so permite uma

chamada tendo 0 parametro "instante inicial "constante. 0 problema foi resolvido

usanda-se a aproxima<;ao dx / dt ~ ox/h.
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4.4.2 Resultados Nuffiericos

Inicialmente quer{amos ver se 0 programa se comportava da maneira esperada: urn atomo,

colocado nurn ponto qualquer da armadilha magneto-optica que nao seja a origem, com

velocidade nula no plano x-y, deveria tender a uma orbita estavel se os parametros propici-

assem a formac;iioda mesma. Para tanto, tentamos encontrar urn conjunto de parametros

que fizesse 0 atomo entrar em urna orbita estavel. Urn tal conjunto de parametros foi

no = 30 MHz, ~ = -10 MHz e dB/dx = 12 G/cm, valores tipicos de laboratorio, 0

que ja e urn born indicativo. Achado este conjunto de valores, "soltamos" 0 atomo em

tres posic;Oesdiferentes no inicio da simulac;ao, com raios contados a partir da origem,

TO = 0.07 cm, TO = 0.14 em e TO = 0.35 em. Os resultados foram que 0 atomo saia do

ponto inicial e tendia a convergir para uma mesma orbita estavel. Dos graficos, pode-se

notar que, quando 0 atomo e solto do menor raio, inicialmente a diferenc;aentre 0 raio de

uma volta para 0 raio da volta subsequente aurnenta gradativamente, 0 que indica que,

mais perto da origem, a for<;ae menor. Isto pode ser visto somando-se as componentes

(4.5), (4.6), (4.7) e (4.8) : 0 minimo de forc;a esta na origem, onde e zero. A medida em

que 0 atomo se aproxima da orbit a estavel, a diferen<;aentre 0 raio de uma volta e 0 da

volta subsequente diminui, indicando que a velocidade tende a urn valor bem-definido, 0

que e de se esperar ao analisarmos as equa<;Oes(4.5), (4.6), (4.7) e (4.8). Fisicamente, as

for<;astangenciais se anulam.

Verificado que para urn dado conjunto de parametros 0 atomo tendia para uma orbit a

estavel, passamos a explorar 0 espa<;ode parametros do modelo. Come<;amosa varrer 0

espa<;ode parametros para verificar qual era 0 efeito da variac;iio de parametros sobre 0

raio da orbita. Fixado urn tempo de intera<;ao suficientemente longo para que 0 atomo

pudesse entrar numa orbit a estavel, fixamos dois dos parametros e variamos urn terceiro.

No caso apresentado abaixo, fixamos a frequencia de Rabi e 0 gradiente de campo, que
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em laborat6rio SaG mais diflceis de serem variados continua e suavemente, e variamos 0

cm, diminuida e passa para uma 6rbita estavel de raio bem menor, r ~ 0.15 cm. No

laborat6rio verfamos 0 anel de atomos diminuir, fato que e visto em tres dimensoes. Isto
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11k
- sin ()cos <P;
m

lik
- sin ()sin <p.
m

As figuras 4.9 a 4.13 SaDreferentes urna sirnula<;aofeita com os parametros n e ~~ fixos,

aproxirnadarnente 0.5 em, nao sendo urn raio possivel de ser observado experimentalmente
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orbit a e meramente urna solu<.;8.omatematicamente passivel. Mesmo 0 raio da orbita na

figura 4.7 e uma soluc;ao matematica. Na pnitica, 0 efeito da emissao espontanea e de

"mascarar " a transic;ao de fase e ela ocorre com menos frequencia experimentalmente,

do que se observa em simulac;6es sem considerar a emissao espontanea. Ha ainda mais

urn efeito introduzido pela emissao espontanea que nos chamou a atenc;ao : agora, com

a existencia de urna faixa de valores com os quais pode haver orbitas estaveis, ha urn

valor limite onde a orbita pode se formal' ou nao, sendo bastante instavel. Tal conclusao

foi tirada a partir de uma simulac;ao feita com os mesmos parametros da figura 4.13,

mostrada na figura 4.14. Desta vez, nao ha forma<.;8.ode orbita estavel justamente devido

a aleatoriedade caraeteristica da emissao espontanea. Podemos conduir, portanto, que

a emissao espontanea possui urn papel importante na formac;ao de orbitas num MOT,

influindo nas faixas de valores nos quais se observa orbitas estaveis.

Outra caraeteristica que chamou a aten<.;8.oe a nao-linearidade do nlimero de voltas

com 0 tempo de interac;ao, ou seja, 0 numero de voltas que urn atomo da nao depende

linearmente do tempo de interac;ao do atomo com 0 campo eletromagnetico. Isto pode

ser melhor visualizado at raves dos graficos abaixo, onde variamos 0 tempo de interac;ao

do atomo com os lasers do 2DMOT. Note-se que 0 numero de voltas nao dobra ao do-

brarmos 0 tempo de interac;ao do atomo com 0 campo. Campare-se ainda com a figura

4.8, que mostra a trajetoria para urn atomo que interage pOI' 0.5 segundos com 0 campo

eletromagnetico.

A nao-linearidade do nlimero de volt as pode ser ilustrada com 0 comportamento dos

atomos pertencentes a varios grupos de velocidades interagindo com 0 campo pOI' dife-

rentes intervalos de tempo. Isto e feito da seguinte maneira : os lasers que comp6em 0

2DMOT podem, com 0 auxilio de urn conjunto de lentes composto de urna lente comurn e

urna lente cilindrica, serem expandidos no sentido de propaga<.;8.odo feixe atomico, man-

tendo sua largura a meia-altura, w, constante em x e em y. Com isto, obtem-se urn maior
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distribui<;ao de Maxwell-Boltzmann, e interagindo com 0 campo por urn per{odo de tempo

que se seguem, temos n = 29 MHz, D. = -10 MHz, e :~ = 10 G/cm. As distancias
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atomos tern mais tempo de "sentir " a for~a exercida pelos lasers de aprisionamento. Por

outro lado, dado urn comprimento de intera~ao fixo, atomos mais rapidos tern menos

tempo de "sentir " a for<;a exercida pelos lasers, que atomos mais rapidos. Num feixe

at6mico tennico, os atomos tern uma distribui<;ao ao longo do eixo de propaga~ao do

feixe que obedece a uma distribui~ao de MB. Num experimento com feixe de s6dio, a

velocidade mais provavel de saida dos atomos e de ~ 800 m/ s. Por outro lado, urn fei..-xe

que tenha passado por uma desacelera~ao atraves da tecnica de ajuste Zeeman tern os

atomos agrupados ao redor de urn valor bem definido de velocidade, que pode a principio

ser controlada ate urn limite dado pelo valor maximo imposto pelo seguimento adiabatico.

Portanto, seria de se esperar que urn feixe at6mico desacelerado pela tecnica de ajuste

Zeeman apresente urn efeito mais pronunciado no aparecimento de estruturas espaciais,

que urn feixe termico convencional.

Resultados Experimentais : Observa~ao de uma

Estrutura em Anel no Feixe Atomico Termico.

Urn resultado bastante interessante foi obtido com 0 desalinhamento dos lasers de com-

pressao e deslocando-se 0 detuning para 0 vermelho : pudemos observar a forma<;ao de urn

anel ne fei..-xeat6mico termico, como no caso do 3DMOT. As figLlras 4.21 e 4.22 mostram

uma figura do anel e do perfil de intensidades do mesmo, respectivamente.
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Figura 4.21: Estnttllra ern anel oblida desalinhando-se os feixes e variando-se 0 dclllning

dos lasers de cornpressiio.
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mimero de alomos num dos lados do anel, indicado por um nivel maior de inlensidade na
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4.5.1 Resultados Numericos: Simula~Oesde Estruturas em Anel

num Feixe Atomico Termico

Simulamos este experimento nurnericamente, usando urn ensemble de 800 atomos sem con-

siderar emissao espontanea. 0 metodo usado foi 0 seguinte: inicialmente, distribuimos os

atomos num circulo de raio 0.25 em. Tendo as posi<;Oesiniciais dos 800 atomos do ensem-

ble, distribuimos velociciades transversais de 0 a 1 m/s em cada componente de dire<;ao,de

acordo com a distribui<;ao de Maxwell-Boltzmann. Nao distribuimos velocidades transver-

sais maiores porque 0 feixe sofre uma pre-sele<;aode velocidades transversais. Apesar de

apresentar uma certa divergencia na entrada do 2DMOT, est a e relativamente pequena,

de modo que podemos considerar que as velocidades transversais tambem saDpequenas.

Isto feito, distribuimos velocidades de 0 a ~ 800 m/ s na dire<;aode propaga<;ao, ainda

seguindo urna distribui<;ao de Maxwell-Boltzmann. Como as componentes de velocidade se

comportam como variaveis estatisticamente independentes , podemos distribuf-Ias desta

maneira. Os programas foram rodados numa AlphaStation com 3 processadores, desta

vez usando 0 metodo de integra<;ao de Burlisch-Stoer com controle de precisao e passo

atraves de uma extraploa<;ao pelo metodo de Richardson, que tern sua listagem dada na

referencia [20]. A rotina foi extensivamente testada, ciando resultados identicos aos cia

IMSL.

Apesar de nao ficar muito claro visualmente olhando-se diretamente na figura (4.23),

pode-se ver que ha urn anel fazendo-se urn histograma do nlimero de atomos posicionados

a urna certa distancia r = Jx2 + y2 do centro da armadilha, mostrado na figura (4.24).

Da figura (4.24) podemos claramente ver que a maior parte dos atomos esta concen-

trada em raios situados entre ~ 0.2 e 0.35 em. Apesar de haver bast ante atomos no

centro da armadilha, a maior concentra<;ao esta claramente no intervalo citado. Se obser-

varmos com cuidado 0 grafico da fluorescencia captada pela CCD, figura (4.22), veremos
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que no interior do anel 0 nivel da fluorescencia nao vai a zero, indicando que ha atomos

que nao chegam a atingir uma orbita estavel provavelmente pOI' estarem com velocidades

longitudinais muito altas, caso em que quase nao sentem a for<;a devido a urn tempo de

intera<;ao muito curto, com os lasers aprisionantes. Altemativamente, os atomos podem

estar mais proximos do centro da armadilha, onde a for<;ae menor, e com velocidades lon-

gitudinais altas 0 suficiente para que nao sintam uma for<;a suficientemente intensa para

que sejam deslocados significativamente do centro da armadilha. A emissao espontimea

tambem pode ter contribuido para isto, "evitando ", de certa forma, que urn atomo que

est a a uma distancia intermediaria entre 0 centro da armadilha e a regiao do anel onde

ha a maior densidade de atomos, que e aproximadamente onde a for<;a tern seu maximo,

se desloque deste raio. Entretanto, isto so podera ser confirmado ao se analisar as tra-

jetorias dos atomos individuais, 0 que nao foi feito por limita<;oes de tempo computacional

e espa<;o disponivel em disco.

4.5.2 Resultados Numericos: Compressao de uma Estrutura em

Anel Formada no Feixe Termico

Urn de nossos intuitos, neste trabalho, eo de investigar como se da a compressao de uma

estrutura em anel formada num feixe atomico termico e num feixe atomico desacelerado.

Apresentamos nesta se<;ao resultados para urn feixe atomico termico convencional.

Inicialmente rodamos 0 program a que gerava as distribui<;Oes em anel, considerando

o problema da emissao espontanea, e gravamos as posi<;oes e velocidades transversais

e longitudinais num arquivo. Isto feito, rodamos urn outro program a que simulava as

compressoes dos atomos do ensemble, a partir da configura<;ao em anel, mostrada na figura

4.25. Visualmente, numa primeira observa<;ao, a figura 4.27, que mostr-a 0 ensemble apos 0

processo de compressao, nao tern nenhuma estrutura fechada aparente e uma amplia<;ao da
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ainda mais nitido que 0 result ado que foi obtido no feixe at6mico termico.
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quanta a regularidade desta estrutura. Entretanto uma estatistica, ainda que pobre, pode

uma tendimcia, na saida do magneto, de se afastarem do centro da armadilha, em geral.
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passsa por urn 2DMOT de 20 em de comprimento para que se forme urna estrutura es-

pacial em forma de anel, e passa por outro 2DMOT de 20 em de eomprimento para

compressao da estrutura.



Capitulo 5

Discussao

Realizamos urn extenso estudo sobre feixes atomicos e as possiveis maneiras de se mani-

pulaI' suas velocidades transversais com vistas a litografia atomica. 0 estudo da desacel-

era<;aode urn feLxeatomico, numa primeira etapa do trabalho, juntamente com 0 estudo

teorico e observa<;oesexperimentais de estruturas espaciais em forma de anel num feixe

atomico, serviu para mostrar 0 quanto pode ser importante 0 controle das velocidades

longitudinais de urn feixe atomico para a realiza<;aode estruturas espaciais no mesmo.

A importancia do estudo e ainda corroborada pelos resultados experimentais da com-

pressao de urn feixe atomico termicoo, assim como 0 de urn feixe atomico desacelerado.

A compressao e bem mais eficiente para urn feixe desacelerado que para urn feixe termico

convencional, pelo fato de 0 feixe desacelerado tel' mais tempo de intera<;aocom os lasers

de compressao. Urn outro fator que nos mostra a maior eficiencia da compressao para

o feLxedesacelerado e este tel' sido desacelerado num 2DMOT cujo gradiente de campo

magnetico era tipicamente de 10 G/cm e constante ao longo do eLXOde propaga<;ao e

no plano transversal. A compressao do feixe termico requereu urn gradiente de campo

variavel ao longo do eixo de propaga<;aodo feixe, com valores de mais altos que os obtidos

no 2DMOT de compressao do feixe desacelerado, montado de modo a semI' posterior-



ciente devido a uma possivel desacelera<;;aoao longo do eixo de propaga<;;aoe consequente

em conta 0 fato de as simula<;;oesconsiderarem 0 atomo como um sistema de dois niveis

ideal, com uma transi<;;iiocompletamente fechada entre os niveis 381/2(F = 2, Mp =

2) f---t 3P3/2(F' = 3, AI'p = 3). 0 fato e que nosso atomo nao e um sistema de dois niveis



pequeno. A exiguidade do tempo e a exigimcia numerica do IJroLlema nao permitiram

que 0 resultado chegue a ser condusivo quanto a isto. De qualquer modo, a hipotese

de compressao de estrutura espacial no feixe atomico desacelerado deve, de qualquer

maneira. ser levada a serio e tentada eXIJerimentalmente, se possivel, em vista de haver

uma IJossibilidade prevista neste trabalho.

Neste trabalho a emissao espontimea mostrou ser urn efeito deveras import ante e talvez

limitante em possiveis aplica<;Oesdas tecnicas de manipula~ao das velocidades transver-

sais num feixe de atomos. 0 result ado da simula<;aode comIJressaode estrutllras no feixe

termico nao-desacelerado revelou que para urn feLxedeste tipo a estrutura nao se con-

serva e provevelmente ela desapareceu nas simula<;oesque levevam a emissao espontanea

em conta devido a ela. A existencia de parametros bem definidos para a existencia de

orbit as estaveis nas estruturas em anel revelou-se tambem parcialmente falsa. Pelo que

plldemos conduir das simula<;Oes,existe nao apenas urn panimetro, mas sim uma faixa de

panimetros em torno do panimetro que correponderia ao panimetro estavel nas simula~oes

sem emissao esponUinea. dentro da qual orbitas estaveis ainda existem. Ainda, pelo fato

de imprimir uma espessura ao anel atomico, como pode ser visto em urn trabalho publi-

cado IJor nosso grupo, a emissao espontanea deve impor serias limita<;oesa transforma<;ao

de macro-estruturas em micro-estruturas atraves da manipula<;aoIJormeio de pressao de

radia<;ao.

Enfim. chegamos a parte de sugestoes para trabalhos futuros. Conforme as referencias

[16] e [17] e os resultados experimentais expostos neste traLalho, 0 uso de urn campo

magnetico de gradiente variavel ao longo da dire<;aode propaga~ao do feixe atomico e

desejavel se quisermos tel' uma comIJressao eficiente para feixes termicos. Vma ideia a

ser verificada inicialmente atraves de simula~oes e a eficiencia maior ou menor de outros

perfis de gradiente de campo magnetico, que nao 0 lineal', para feixes desacelerados. Vma

flln<;aode gradiente de campo ao longo do eixo de propaga<;aodo feLxena forma da fun<;ao



BB Z2
Bx (z) = azn exp( 7i)

do :itorno, de urn dos niveis da transic;ao de aprisionamento, para 0 est ado "escuro "

indesejadas na eficiencia da cornpressao do feixe desacelerado e (b) qual 0 efeito da inclusao

de urn laser de rebornbeio no result ado nurnerico. E evidente que para tanto, urn born
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Apendice: For~as de Radia~ao sobre
, ,

um Atomo de Dois Niveis

Consideremos urn l:ltomo que apresenta dois niveis, denominados 11) e 12), com 0 nivel

p2
H=2M+Ho

onde Ho e 0 Hamiltoniano para 0 movimento interno do l:itomonao-perturbado e P2/2M

~2
P ~(~ )H = 2M +Ho - fl· E R,t

onde fl e 0 operador de momento de dipolo e E (ii,t) e 0 campo eletromagnetico, cuja

do centro de massa do atomo, ii.



Usando 0 fato de que os operadores R e j5 obedecem as seguintes regras de comuta~ao

~ ~
dR . -1 [~ ] P- = (1,11,) R,H =VpH =-
dt M

~ = (ill,)-l [r, H] = -V RH = V(fi· E),

e colocando r= (Ii), temos

Considerando que 0 campo eletrico seja da forma E(x, t) = EE(X, t), com 0 vetor de

F = (V(fi· E)) = (fi· EVE) = (fi· E) VE(F,t)

E(Z, t) = ~E(Z) {ei[O(x)+wt1 + e-iIO(X)+wtJ}



])1 e { -iEl t/h t ~il~t t O(t)]}

onde Wo = (E] - E2) In" e O(t) = O(r~(t)), substituimu-las nas equa(,;oes(7.8). 0 resultadu

Ir- C' (-,. l I (' ')r :' '._.- .1 1 I



rr ,)i(O+wt)Ju12 L_ ,

rr el-i(O+wt)]
u21 ' ,



Aqui, A = ;~c;31(11j112)12e a ta.xa de emissao espontanea ou 0 coeficiente A de Einstein,

denominada f. Urn ca1culode primeiros principios para os termos de relaxa<;aopode ser

~ n, ( ~ ~ )F ="2 uvn + VnV()

de dois niveis mlma onda eletromagnetica com amplitude E(T) e fase ()(f) quaisquer.

~',1f, L !0 TEe A r.
\~ .c (l



Agora passaremos para 0 caso especifico de nosso laborat6rio. Consideremos nossos

de vida T = 1,da transic;iio atomica. Fisicamente temos que os atomos que consideramos

[ (X2 + y2)]
E (f', t) = Eoexp - . w2 cos (kz - wt)

. [ (2 2)]J1Eo x + yn (x,y) = r;:exp - w2

~ ~ ~
F = Fespcm,Uinea + Fdipolo

F . _ fiAn2 (f') k
espontanea - 4(~ + k. v)2 + A2 + 2n2 (f')



F
di

0 = 41i(Ll +~. V)(xx +yf)o.2 (f)
pol w2 [4(Ll + k . V)2+A2 + 20.2 (f)]

mente suave e ate mesmo desprezivel na escala de medida do pacote de onda atomico,

principalmente perto do centro do laser, que, como sera visto, eo caso tipico a ser conside-




