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Resumo

Paiva,R.R. Investigação do processo de foto-ionização associativa em si-
tuações com baixa dimensão. 2009. 70p. Dissertação (Mestrado)- Instituto
de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo

Neste trabalho estudamos o processo de foto-ionização associativa(PAI) em uma
amostra fria de átomos de sódio com o objetivo entender os efeitos dos estados re-
pulsivos e dimensão da colisão. Realizamos experimentos de PAI com duas cores
em uma armadilha magneto-óptica adicionando um feixe de prova com intensi-
dade, frequências e polarização ajustáveis. O formato dos átomos aprisionados
também foi uma das variáveis no estudo da PAI. Para os átomos em formação
esférica, observamos uma mudança marcante no comportamento da constante
de taxa de formação da foto-ionização associativa(KPAI) para um determinado
domínio de frequências, e essa mudança no comportamento pode ser atribuída a
participação de estados moleculares repulsivos na PAI e a formação de um possível
cruzamento evitado entre os níveis moleculares. No atomotron ,armadilha atô-
mica em forma de anel, variamos a polarização do laser de prova e constatamos
que a razão entre KPAI das polarizações paralela e perpendicular ao movimento
dos átomos é igual a 4. Uma comparação entre KPAI do atomotron e o da ar-
madilha esférica em função da intensidade do feixe de prova, nos mostrou uma
diferença no comportamento e no valor da constante de taxa.

Palavras-chave: Colisões atômicas. Armadilha Magneto-óptica. Atomotron.
Foto-ionização associativa. Estado molecular repulsivo. Cruzamento evitado.



Abstract

Paiva,R.R. Photoassociative ionization in situations with low dimen-
sions. 2009. 70p. Dissertação (Mestrado)- Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo

Photoassociative ionization (PAI) in a cold sample of sodium atoms was the main
subject of our studies as a way to understand the effects of repulsive states and
collision dimensions. Two-color PAI experiment were preformed in a magneto-
optical trap (MOT) trough the addition of a probe laser beam, the intensity,
polarization and frequency of that probe laser were tunable. The shape of the
trapped atoms also could be changed. In a spherical shape MOT, we observed
a marked change in the PAI rate constant KPAI for a definite frequency range,
and that change can be attributed to the influence of repulsive molecular states
and the a possible formation of an avoided crossing between molecular levels. In
atomotron, ring shaped mot, we changed the polarization of the probe beam, and
saw that the ratio between KPAI for a polarization parallel to the atoms motion
and a perpendicular one is 4. Comparing the KPAI as a function of the intensity
between a spherical shaped mot and atomotron showed us a difference in the
behavior and the value of the rate constant.

Keywords: Atomic collisions .Magneto-Optical Trap. Atomotron. Photo associa-
tive ionization. Repulsive molecular state. Avoided crossing.
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1 Introdução

Antes do resfriamento a laser (2–6) o processo de colisão não podia ser estu-

dado em detalhes devido ao curto tempo de interação nesse processo. Em amos-

tras de átomos frios o tempo de colisão se torna suficientemente longo tal que

permita a observação da influência dos níveis estruturais da amostra no processo

de colisão. Assim podemos estudar desde processos de colisão fundamentais até

otimizar o processo de resfriamento evaporativo que ocorre durante a produção

de fluidos quânticos.

Um longo tempo de interação permite também a ocorrência de transições

múltiplas, e um dos principais processos que ocorre devido a essas várias transi-

ções é o processo de foto-ionização associativa (PAI) (6–9). A PAI tem sido de

fundamental importância nos estudos de colisões atômicas por ser um processo de

ionização inelástico que oferece uma alta eficiência de detecção e sensibilidade. O

processo de PAI entre átomos de sódio ocorre devido a presença das frequências

ópticas necessárias para o aprisionamento dos átomos nas armadilhas magneto-

óticas (10,11). Um laser com frequência, polarização e intensidade variáveis pode

ser incidido no MOT para observarmos o comportamento da constante de taxa

da PAI e, portanto, experimentalmente mapear o processo de foto-ionização as-
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sociativa.

Experimentos de colisão atômica são geralmente feitos em armadilhas magneto-

ópticas tridimensionais por ser relativamente fácil produzir e aprisionar amostras.

Experimentos de PAI envolvendo essa armadilha 3D foram realizados anterior-

mente com uma cor (12), duas cores (13). Assim, uma observação na mudança

do comportamento da foto-ionização associativa é importante para corrigir inter-

pretações de fenômenos que foram realizados anteriormente e ajudar em interpre-

tações futuras.

As armadilhas tridimensionais entretanto, não permitem a investigação de

processos colisionais dependentes da orientação ou do alinhamento do eixo de

colisão com a polarização dos feixes que realizam as transições nestes processos,

já que as colisões ocorrem em todas as direções. Uma medida na constante de

taxa de formação da PAI resulta em uma média sobre as contribuições de todas

as direções. Para superar esta complicação criamos um armadilha em forma de

anel, na qual os átomos são mantidos em um movimento circular contínuo usando

a força de vórtex (14), que é uma consequência do desalinhamento dos feixes de

aprisionamento. Este tipo de sistema já foi utilizado para o estudo da formação

de moléculas frias de 85Rb2 através da foto-associação; foi usado na referência

(15). Outros tipos de configurações para o estudo da dependência do processo de

colisão também já foram feitos utilizando outras configurações de feixes atômicos

(16,17).

O estudo no processo de formação molecular nos proporciona o entendimento

dos fundamentos da química, assim um sistema unidimensional como o atomotron
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abre portas para uma nova química: a química de baixas dimensões, onde deixa-

mos de olhar para médias sobre as orientações e passamos a observar a formação

molecular em sua forma mais simples. Fenômenos que antes estavam encobertos,

passam agora a ser uma parte contribuinte dos resultados observados.

Tivemos como objetivo estudar o processo de PAI com duas cores em um

MOT 3D em função da frequência do laser de prova para um maior entendimento

da participação dos estados moleculares repulsivos na foto-ionização associativa,

observar como a polarização da luz influencia na formação de íons em um ato-

motron e comparar o comportamento da constante de taxa de PAI em função

da intensidade para o MOT 3D e o atomotron. No segundo capítulo temos

uma introdução ao efeito Zeeman, uma revisão do funcionamento da armadilha

magneto-óptica e suas possíveis configurações, os níveis do átomo de sódio e uma

descrição do processo de foto-ionização associativa. No terceiro capítulo temos

uma descrição detalhada do sistema experimental, e no quarto e quinto capítulos

temos a apresentação dos resultados e o último é reservado para as conclusões

que podemos tirar dos experimentos.
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2 Revisão Teórica

Começaremos explicando um efeito essencial para nossos experimentos: o

efeito Zeeman que utilizamos tanto para o aprisionamento quanto para o desa-

celeramento dos átomos de sódio, o principio de funcionamento da armadilha

magneto-óptica e como se forma o atomotron, uma explicação sobre o átomo de

sódio e por último o processo de foto-ionização associativa. A base teórica apre-

sentada neste capítulo é direcionada ao entendimento dos fenômenos observados.

2.1 Efeito Zeeman

Começaremos com um átomo hidrogenóide cujo estado é dado por |n, l,ml >

sendo n o número quântico principal, l o número quântico do momento angular

e ml é o numero quântico magnético. O estado de spin do elétron de valência

é dado por |s,ms >. O acoplamento do spin com o momento angular L nos

dá o momento angular total J = L + S. Acoplando o momento angular total

com o momento de spin nuclear I obtemos o momento angular total do átomo

F = J + I, assim o estado total do átomo é dado por |α, F,mF >, onde α

representa todos os números quânticos que não são dados explicitamente, F pode

ter valores iguais a |I − j|, |I − j| + 1, ..., I + j − 1, I + j. Para um dado F mF
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varia entre −F,−F + 1, ..., F − 1, F .

Na ausência de campo magnético, todos os estados com o mesmo valor de F

são energeticamente degenerados e essa degenerescência é levantada na presença

de um campo magnético. Considerando que a interação do campo magnético com

o átomo é pequena comparada com o acoplamento spin-órbita, o deslocamento

na energia devido a esse campo magnético é dado por

∆Ez = gFmFBzµB (2.1)

onde µB É o magnéton de Bohr dado por µB ≡ e~/2mec, Bz é a intensidade do

campo magnético na direção z, mF o numero quântico magnético e

gF = gJ
F (F + 1) + J(J + 1)− I(I + 1)

2F (F + 1) (2.2)

gJ = 1 + J(J + 1) + S(S + 1)− L(L+ 1)
2J(J + 1) (2.3)

são fatores de Landé (18),

2.2 A armadilha magneto-optica (MOT)

A armadilha magneto-óptica (MOT) utiliza o gradiente do campo magnético

radial produzido por um campo de quadrupolo e três pares de feixes contra-

propagantes, de luz circularmente polarizada, com frequência para o vermelho da

transição atômica e que se encontram em ângulos retos onde o campo magnético é

zero, para produzir uma força restauradora que empurra os átomos para a origem.

Para entender o funcionamento da armadilha vamos considerar o caso unidi-

mensional onde um átomo de dois níveis, com transição J=0 para J=1 (∆MJ =
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Figura 1 – Representação esquemática de uma armadilha magneto-óptica em três
dimensões

±1) se movimenta ao longo do eixo z. Este átomo está sujeito a um campo ma-

gnético que aumenta linearmente com a distancia percorrida no eixo z. Devido

ao efeito Zeeman (Eq2.1), este campo magnético divide os subníveis magnéticos

energeticamente dependendo da posição exata em que o átomo se encontra. Um

diagrama com o deslocamento de energia devido ao efeito Zeeman se encontra na

figura 2. Os feixes contra propagantes,com polarizações circulares opostas e des-

locamento de frequência para o vermelho servem para manter o átomo em z=0.

Como podemos ver na figura 2 um átomo se movendo ao longo de +z irá espalhar

fótons com polarização σ− a um taxa maior que a taxa de espalhamento dos

fótons com polarização σ+. De um modo similar se o átomo se move ao longo de

-z ele irá espalhar fótons com polarização σ+ a uma taxa maior que espalhamento

de fótons com polarização σ−.

Segundo a referencia (19) as expressões para a pressão de radiação para um

átomo se movendo em +z e -z, já levando em conta o efeito Doppler e o efeito
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Figura 2 – Representação esquemática de uma armadilha magneto-óptica em uma
dimensão

Zeeman são respectivamente:

F1z = −~k
2 Γ

1
2 |Ω0|2

(∆ω + kvz + µB
~
dB
dz
z)2 + (Γ/2)2 + 1/2 |Ω0|2

(2.4)

F2z = +~k
2 Γ

1
2 |Ω0|2

(∆ω − kvz − µB
~
dB
dz
z)2 + (Γ/2)2 + 1/2 |Ω0|2

(2.5)

Se os feixes estão com um deslocamento de aproximadamente Γ para o ver-

melho, o efeito Doppler do movimento atômico vai introduzir um termo depen-

dente da velocidade à força restauradora, de modo que para pequenos desloca-

mentos e pequenas velocidades, a força restauradora pode ser expressa como a

soma entre um termo linear com velocidade e um termo linear com o desloca-

mento.

FMOT = F1z + F2z = −αż −Kz (2.6)

Este tratamento foi feito para uma dimensão, mas pode ser generalizado para

três dimensões.

~FMOT = m
d2~r

dt2
= −αṙ −K~r (2.7)
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com

α = ~kΓ 16 |∆′| (Ω′)2(k/Γ)
[1 + 2(Ω′)2]2

[
1 + 4(∆′)2

1+2(∆′)2

]2 (2.8)

e

α = ~kΓ
16 |∆′| (Ω′)2(dω0

dz
)

[1 + 2(Ω′)2]2
[
1 + 4(∆′)2

1+2(∆′)2

]2 (2.9)

2.2.1 Atomotron

O atomotron consiste em átomos aprisionados em uma nuvem em forma de

anel. Esta pode ser obtida através do desalinhamento dos feixes lasers do plano.

No caso da figura 3, o desalinhamento foi feito nos feixes do plano yz, e o desa-

linhamento é menor que a cintura do feixe.

Vamos agora ver como o desalinhamento dos feixes muda a força de aprisio-

namento, o do tratamento aqui representado é simplificado mas muito útil para

o entendimento da formação do atomotron.

Vamos considerar um perfil de intensidades Gaussiano, já que este é o único

que possibilita a formação do atomotron, para os feixes lasers:

Ω = Ω0e
−(r/2w)2 (2.10)

onde w é o comprimento da cintura do feixe.

Levando em consideração deslocamentos menores que a cintura do feixe, e
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Figura 3 – Representação esquemática da formação do atomotron. S1y, S2y, S1z e
S2z são os deslocamentos dos feixes no plano yz

substituindo nas Equações 2.4 e 2.5 e suas análogas para o eixo y. temos:

F1z = −~k
2 Γ

1
2

∣∣∣Ω0exp[−y+S1y
2w ]2

∣∣∣2
(∆ω + kvz + µB

~
dB
dz
z)2 + (Γ/2)2 + 1/2

∣∣∣∣Ω0exp[−
y+S1y

2w ]2
∣∣∣∣2 (2.11)

F2z = +~k
2 Γ

1
2

∣∣∣Ω0exp[−y−S2y
2w ]2

∣∣∣2
(∆ω − kvz − µB

~
dB
dz
z)2 + (Γ/2)2 + 1/2

∣∣∣Ω0exp[−y−S2y
2w ]2

∣∣∣2 (2.12)

F1y = −~k
2 Γ

1
2

∣∣∣Ω0exp[− z+S1z
2w ]2

∣∣∣2
(∆ω + kvz + µB

~
dB
dz
z)2 + (Γ/2)2 + 1/2

∣∣∣Ω0exp[− z+S1z
2w ]2

∣∣∣2 (2.13)

F2y = +~k
2 Γ

1
2

∣∣∣Ω0exp[− z−S2z
2w ]2

∣∣∣2
(∆ω − kvz − µB

~
dB
dz
z)2 + (Γ/2)2 + 1/2

∣∣∣Ω0exp[− z−S2z
2w ]2

∣∣∣2 (2.14)

Podemos considerar que o módulo do deslocamento da frequência é muito maior

que a soma dos efeitos Zeeman e Doppler (|∆ω| >> kvz − µB
~
dB
dz
z), assim temos:

Fij = ±~k
2 Γ

1
2Ωi(R)2

(∆ω2 − 2∆ω(~k.~v ∓ µB
~
dB
dr
r)) + (Γ/2)2 + 1/2Ωi(R)2

(2.15)
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Figura 4 – Foto do atomotron de átomos de sódio

Logo:

Fij = ±~k
2 Γ

1
2Ωi(R)2

(1− 2∆ω(~k.~v∓µB~
dB
dr
r)

∆ω2+(Γ/2)+1/2Ωi(R)2 )(∆ω2 + (Γ/2)2 + 1/2Ωi(R)2)
(2.16)

Supondo que: 2∆ω(~k.~v ∓ µB
~
dB
dr
r) << ∆ω2 + (Γ/2)2 + 1/2Ωi(R)2

Fij = ±~k
2 Γ

1
2Ωi(R)2

(∆ω2 + (Γ/2)2 + 1/2Ωi(R)2)(1+
2∆ω(~k.~v ∓ µB

~
dB
dr
r)

∆ω2 + (Γ/2) + 1/2Ωi(R)2 ) (2.17)

Portanto, a força de aprisionamento pode ser escrita como:

Fz = −αż −Kz + FV z(y) (2.18)
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onde

FV z(y) = ~k
2 Γ

 1
2Ω2

z1e
−

(y+Sy1)2

2w2

∆ω2 + (Γ
2 )2 + 1

2Ω2
z1e
−

(y+Sy1)2

2w2

−
1
2Ω2

z2e
−

(y−Sy2)2

2w2

∆ω2 + (Γ
2 )2 + 1

2Ω2
z2e
−

(y−Sy2)2

2w2


(2.19)

α = ~k2

2 Γ


Ω2
z1e
−

(y+Sy1)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

z1e
−

(y−Sy2)2

2w2

)2 + Ω2
z2e
−

(y−Sy2)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

z2e
−

(y−Sy2)2

2w2

)2


(2.20)

K = k

2ΓdB
dz


Ω2
z1e
−

(y+Sy1)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

z1e
−

(y−Sy2)2

2w2

)2 + Ω2
z2e
−

(y−Sy2)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

z2e
−

(y−Sy2)2

2w2

)2


(2.21)

Temos equações análogas para a coordenada y:

Fy = −α′ż −K ′z + FV y(z) (2.22)

FV y(z) = ~k
2 Γ

 1
2Ω2

y1e
− (z+Sz1)2

2w2

∆ω2 + (Γ
2 )2 + 1

2Ω2
y1e
− (z+Sz1)2

2w2

−
1
2Ω2

y2e
− (z−Sz2)2

2w2

∆ω2 + (Γ
2 )2 + 1

2Ω2
y2e
− (z−Sz2)2

2w2


(2.23)

α′ = ~k2

2 Γ

 Ω2
y1e
− (z+Sz1)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

y1e
− (z−Sz2)2

2w2

)2 + Ω2
z2e
− (z−Sz2)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

y2e
− (z−Sz2)2

2w2

)2


(2.24)

K ′ = k

2ΓdB
dy

 Ω2
y1e
− (z+Sz1)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

y1e
− (z−Sz2)2

2w2

)2 +
Ω2
y2e
− (z−Sz2)2

2w2(
∆ω2 + (Γ

2 )2 + 1
2Ω2

y2e
− (z−Sz2)2

2w2

)2


(2.25)

Como podemos notar nas equações 2.18 e 2.22 há o surgimento de um terceiro

termo na força de aprisionamento, e este termo chamamos de força de vórtex.

Vamos agora ter uma idéia de como essa força atua no MOT: considere o caso

onde todos os feixes tem a mesma intensidade (Ωz1 = Ωz2 = Ωy1 = Ωy2 = Ω0), que

todos os desalinhamentos são iguais (Sy1 = Sy2 = Sz1 = Sz2 = S) e que a cintura
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do feixe é muito maior que o desalinhamento (w >> S) (14). Considerando este

caso particular e fazendo as seguintes aproximações: expansão da frequência de

Rabi em potencias de (ri±S)2/w2 até terceira ordem e desprezando a dependência

espacial da frequência de Rabi no denominador da força de radiação, obtemos a

seguinte expressão para a força de vórtex:

Fvótex = S

w

~ΓΩ2
0

∆ω2 + (Γ
2 )2 + 1

2Ω2
0

[(
z3

w3 −
z

w

)
ŷ −

(
y3

w3 −
y

w

)
ẑ

]
(2.26)

Esta força pode ser expressa como o rotacional de um vetor ~H, que é dado

por:

~H = S

w

~ΓΩ2
0

∆ω2 + (Γ
2 )2 + 1

2Ω2
0

(
z4 + y4

4w4 − z2 + y2

2w2

)
x̂ (2.27)

Isto nos mostra que a força de vórtex é tangencial e impõe um movimento de

rotação sobre os átomos aprisionados.

2.3 Aprisionamento de átomos de sódio

O aprisionamento de átomos de sódio segue os princípios apresentados na

seção 2.2, mas sua estrutura é muito mais complexa como podemos ver na fi-

gura 5 que mostra as duas linhas D (transição de L = 0 → L = 1) do átomo

de sódio.Temos a linha D1 que é a transição (32S1/2 → 32P1/2) e a linha D2

(32S1/2 → 32P3/2). Estamos mais interessados na linha D2 já que a transição

de aprisionamento é 32S1/2(F = 2) → 32P3/2(F = 3). Porém, só um laser

nessa transição não funcionaria para aprisionar os átomos, pois após alguns ci-

clos de absorção-emissão acabariam no estado 32S1/2(F = 1) através da transição
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(a) (b)

Figura 5 – Representação das Linhas D1 (a) e D2 (b) do átomo de sódio , suas
respectivas estruturas hiperfinas com as frequências de transição e as frequências de

aprisionamento representadas pelas setas. Dados retirados da referência (1)

(32P3/2(F = 2) → 32S1/2(F = 1)) assim acrescentado um laser nessa transição

recolocamos o átomo no processo de aprisionamento.

2.4 Foto-ionização associativa em átomos de só-
dio

O primeiro experimento a observar a formação de íons pelo processo de foto-

ionização associativa foi realizado pelo grupo do John Weiner (Universidade de

Maryland) em colaboração com o grupo do Willian Phillips (NIST) (20). Neste

experimento um feixe de átomos de sódio era desacelerado e aprisionado em uma

armadilha puramente óptica formando um ”melaço”óptico (optical molasses),

para então serem aprisionados por uma armadilha de dipolo, onde se conseguia

uma densidade de 1010 átomos por cm3; os processos de aprisionamento e desa-

celeração eram alternados no tempo.
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Figura 6 – Diagrama de níveis representando o processo de foto-ionização associativa
em quatro passos. Ri é a distância entre os núcleos antes de absorver o primeiro fóton,
e R2 é a distância internuclear antes do terceiro passo. Os estados diatômicos de

longa distância do Na2 são mostrados.

2.4.1 Foto-ionização associativa em quatro passos, o mo-
delo de Gallagher

O modelo de Gallagher (8, 21) assume que as posições nucleares sejam bem

definidas, movimento nuclear clássico, baixas potências tais que as transições não

estejam saturadas e que a ionização associativa seja proporcional ao produto das

intensidades (I1 I2) dos passos 1 e 3 da figura 6 (8).

O primeiro passo é excitar o par Na−Na (estado 0) a uma separação inicial

entre Ri e Ri + dRi para o potencial atrativo Na∗ − Na (estado 1) por meio

de um fóton com frequência ω1. Isto ocorre a uma taxa por unidade de volume

que definimos como nB(Ri, ω1). Em um vapor uniformemente distribuído de



28

densidade atômica n a densidade de pares atômicos com uma separação entre

Ri e Ri + dRi é (n2/2)(4πR2
i dRi). Lembrando que a taxa de excitação para um

átomo de dois níveis estacionário com uma frequência de transição ω0 por uma

frequência ω1 e intensidade I1 é dada por :

I1

~ω1

λ2

2π [1 + 4
γA

(ω1 − ω0)2]−1 (2.28)

onde γA é a a taxa de emissão espontânea e λ é o comprimento de onda da

radiação. A taxa de absorção de um par atômico ”estacionário” a uma distância

internuclear Ri é similar ‘à equação 2.28 com a substituição de ω0 por ω′0:

ω′0 = ω0 + V ∗(Ri)− V (Ri)
~

(2.29)

onde V ∗(Ri) é o potencial de interação entre o Na(3S) e o Na(3P) e é dado

por V ∗(Ri) = −C3/R
3
i , e V (Ri) é o potencial entre Na(3S) e Na(3S), que para a

região que estamos interessados é aproximadamente 0 (V (Ri) ≈ 0). Com isso a

taxa por unidade de volume, nB(Ri, ω1); fica:

nB(Ri, ω1)01dRi = n2

2 4πR2
i dRi

I1

~ω1

λ2
1

2π
g∗/g

1 + 4[ω1 − ω0 − V ′(Ri)]2/γ2 (2.30)

onde V ′(Ri) = −C/~R3
i , g e g∗ são os pesos estatísticos dos estados Na−Na

e Na−Na∗ respectivamente. Para a linha D2 g∗/g = 1.

O segundo passo, movimento clássico do par Na−Na∗, ocorre em um tempo

t∗(Ri, R2) e a probabilidade de alcançar R2 está sujeita a um decaimento radiativo
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exponencial que denominamos fator de sobrevivência do par e−γt(Ri,R2)c. O par

Na−Na∗ está ligado a um potencial atrativo V (R)∗∗, e sofre sucessivas vibrações

Ri → 0 → Ri até que ocorra um decaimento radiativo ou uma mudança de

estado eletrônico. Isto é mostrado diagramaticamente na figura 7 (8), onde pode

ser visto que o fator de sobrevivência só se refere ao primeiro meio-ciclo. Se a

probabilidade de atravessar a pequena região R sem uma mudança de estado de

um pouco antes para um pouco depois de t∗(Ri) na figura 7 (8) é denominada

ηJ , então a probabilidade de alcançar RAI , a região onde pode ocorrer a auto-

ionização, em uma vibração do átomo é dada por ηJe−2γt∗(Ri), onde 2t∗(Ri) é o

tempo da órbita no potencial. Como em cada vibração há uma possibilidade de

ocorrer a transição , o fator total de sobrevivência do par tem que ser substituído

pela soma sobre todas as vibrações. Com isso temos que o fator de sobrevivência

do par na verdade é:

e−γt
∗(Ri,R2)

n=∞∑
n=0

(nje−2γt∗(Ri))n = e−γt
∗(Ri,R2) 1

1− nje−2γt∗(Ri)
(2.31)

No terceiro passo o par Na−Na∗ será excitado para Na∗−Na∗ quando este

passa pela região R2 → R2 + dR2. A probabilidade (P (Ri, R2, ω2)12dR2) de isto

ocorre é B(Ri, R2, ω2)12dt. Onde dt = dR2/v(Ri, R2) o tempo de percurso na

região ressonante e v(Ri, R2) a velocidade radial interatômica. Então temos para

a segunda excitação:

P (Ri, R2, ω2)12dR2 = I2

~ω2

λ2
2

2π
g∗∗/g∗

1 + [ω2 − ω0 + V ′(R2)]2/γ2
dR2

v(R2, Ri)
(2.32)
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Figura 7 – Movimento clássico vibracional R(t) e a probabilidade de sobrevivência
do par Na−Na∗ ao decaimento radiativo, O par inicialmente estacionário é excitado

em R = 270 Å

Neste caso a largura de linha é 2γ já que ambos os estados superiores e

inferiores da transição irradiam a uma taxa γ. Devido a esses fatos, usaremos

g∗∗/g∗ ≈ 2. Os estados vibracionais e rotacionais da quase molécula não foram

considerados neste cálculo.

Após o terceiro passo o sistema se encontra no estado duplamente excitado, e

um dos dois processos podem ocorrer para Rc < 10 Å: Na∗+Na∗ → Na+Na∗∗

(transferência de energia) ou Na∗ + Na∗ → Na+
2 + e−. A probabilidade do par

chegar a esta pequena distância como Na∗ +Na∗ é e−γt∗∗ onde t∗∗ é o tempo de

orbita clássica de R2 à Rc. Sendo R2 > 100 Å que é nossa região de interesse, t∗∗

é essencialmente independente de Rc para qualquer Rc < 10 Å, assim por motivos

de simplificação usaremos Rc = 0. A interação Na∗ −Na∗ que é dada por V2(R)

é muito fraca para R > 50 Å se comparada à interação atrativa de V1(R) que é

o potencial da interação de Na−Na∗, então a velocidade de aproximação ganha

no segundo passo encurta consideravelmente t∗∗ se compararmos ao movimento



31

de dois átomos de Na∗ somente com suas velocidades iniciais térmicas. A isso

deve-se o fato da dominância do processo em quatro passos a baixas temperaturas.

A taxa total por unidade de volume na qual pares de Na∗ − Na∗ alcançam

R ≈ 0 por esse processo é dada pela multiplicação das probabilidades de cada

um dos passos e integrando sobre todos os possíveis Ri e R2 < Ri:

R4(ω1, ω2) =
∫ ∞

0

∫
nB(Ri, ω1)01 e

−γt∗(Ri,R2) 1
1− nje−2γt∗(Ri)

P (Ri, R2, ω2)12 e
−γt∗∗(R2,Rc) dR2 dR1

(2.33)

Sendo PAI a probabilidade de ionização associativa de um par Na∗−Na∗ que

atinge a região interna, temos que A taxa total por unidade de volume na qual

pares de Na∗ −Na∗ na qual pares são autoionizados é RPAI = PPAIR4.

Para calcular v(R2, Ri), t∗(R2, Ri) e t∗∗(0, R2) vamos supor que a velocidade

interatômica inicial quando o par de Na é excitado em Ri é nula. Esta é uma boa

aproximação já que para T < 10 mK o fator e−γ(t∗+t∗∗) limita a região efetiva de

Ri para menor ou igual a 400 Å, onde V ∗(R) >> kT , ou seja, a energia cinética é

muito menor que a energia de interação. Vamos considerar V ∗∗(R) = constante já

que este é muito menor que V ∗(R) na região que nos importa (R > 100 Å). Com

estas suposições, todo o movimento é radial e a equação clássica para o movimento

do parNa−Na∗ (segundo passo) que advém da conservação da energia é:

µ
Ṙ2

2 = V ∗(Ri)− V ∗(R) = C

R3 −
C

R3
i

(2.34)

Já o movimento do par Na∗ − Na∗ é dado por Ṙ = constante, já que o
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potencial é constante.

A unidade natural de energia para este problema é ~γ, γ é a largura de linha

radiativa, então vamos definir:

∆(R) = [V ∗(∞)− V ∗(R)]/~γ = C

~γR3 (2.35)

Podemos também reescrever Ri e R2 em função da frequência como as quan-

tidades positivas ∆i = ∆(Ri) e ∆2 = ∆(R2). Existem também duas unidades

naturais de distância no problema:

RN =
(
C

~γ

) 1
3

(2.36)

Rτ =
(

2C
µγ2

) 1
5

(2.37)

sendo RN a distância tal que ∆(RN) = 1 e Rτ quando γτ ∗(0, Rτ ) = 1, ou seja,

quando o tempo para ir de Rτ a 0 é igual ao tempo de vida do estado excitado.

Com isto podemos rescrever a equação de movimento do par Na−Na∗ como

sendo

Ṙ =
(√

2~γ
µ

)
(∆(R)−∆i)

1
2 (2.38)

isto implica que:

dt = 1
3

√
µ

2~γ
RN

(∆(R))4/3(∆(R)−∆i)1/2 (2.39)

Logo:

γt∗ = 1√
2~γ
µ

1
3γ
(
C

~γ

)∫ ∆

∆i

d∆′
∆′4/3(∆′ −∆i)1/2 (2.40)

E para calcularmos o tempo para ir de R2 a 0 precisamos saber a velocidade do
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par logo após ele ser exitado para Na∗ − Na∗ já que esta será constante, e esta

velocidade nada mais é que a velocidade ganha pelo par no segundo passo, ou

seja:

Ṙ2 =
(√

2~γ
µ

)
(∆(R)−∆i)

1
2 (2.41)

Portanto temos:

γt∗∗ = γ
R2

Ṙ(R2)
(2.42)

γt∗∗ =
(
RN

Rτ

) 5
2

∆− 1
3 (∆−∆i)−

1
2 (2.43)

temos a seguinte relação RPAI = n2 KPAI/2. Então:

KPAI(∆i,∆) = PPAII1I2

(
λ2

γhω0

)2 4π
9
C

~

(
RN

Rτ

) 5
2
L(∆1,∆2) (2.44)

onde L(∆1,∆2) é dado por:

L(∆1,∆2) =
∫ ∞

0
d∆i

∫ ∞
∆i

d∆ (1− nju)−1 e−γt
∗(∆,∆i) e−γt

∗∗(∆,∆i)

∆2
i∆4/3(∆−∆i)1/2 (1 + 4(∆1 −∆i)2) (1 + (∆2 + ∆))

(2.45)

que representa basicamente a forma de linha para a formação de íons em função

das frequências (∆1 e ∆2) dos dois fótons envolvidos no processo. Na Eq.2.45

temos que:

u = e2γt∗(∞,∆i)

∆1 = (ω0 − ω1)/γ

∆2 = (ω0 − ω2)/γ
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Figura 8 – L(∆1,∆2) em função de ∆2 para ∆1 = 30

Para o Na temos: C = 8.4a.u., γ = 1.25108 Hz, µ = 11.5a.u, RN = 750Å,

Rtau = 320Åe PAI = 0.003 e com isso:

KPAI = PPAI
I1I2

I2
s

6.310−7L(∆1,∆2)cm3s−1 (2.46)

E esta constante de formação relaciona-se com o volume da amostra, a den-

sidade atômica de sódio e o numero de íons através da seguinte equação:

1
V

d[Na+
2 ]

dt
= KPAI [Na]2 (2.47)
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3 Sistema Experimental

Um novo sistema experimental foi montado para o conjunto de medidas apre-

sentados nessa tese, seus componentes, dados técnicos e métodos de montagem

serão apresentados neste capítulo. O sistema é basicamente composto por:

• Uma câmara de aprisionamento de aço inoxidável com aproximadamente

40cm de diâmetro e janelas do tipo CF 35, sendo 16 laterais e 2 axiais.

• Duas fontes distintas de átomos de sódio.

• Desacelerador Zeeman.

• Dois lasers de Argônio.

• Três lasers de Corante.

• Uma combinação de uma bomba iônica com uma bomba turbo mantêm o

sistema com uma pressão abaixo de 108 torr.

• Sistema de aquisição de dados.

• Sistema óptico composto por lentes, espelhos e divisores de feixes.
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Figura 9 – Diagrama esquemático do arranjo experimental. DF é divisor de feixes,
MEO é o modulador eletro óptico, DZ é o desacelerador Zeeman e CAS são as células

de absorção saturada

3.1 Fonte de átomos

Temos dois tipos de fontes de átomos de sódio na nossa montagem: uma é

o forno e a outra são dispensers. O forno está localizado antes do desacelerador

Zeeman e os dispensers estão localizados em uma das janelas da câmara. A

armadilha carregada com átomos de sódio por dispensers foi motivo de estudo

para nós. Tentamos achar a melhor disposição deles para um maior número de

átomos aprisionados e um menor aumento na pressão interna da câmara. Como

concluímos (22) um aprisionamento de aproximadamente 2 108 átomos é possível,

e quanto mais perto os dispensers estão do centro da armadilha mais átomos serão

aprisionados. Apesar do aprisionamento com dispensers ter funcionado muito

bem, o feito com o forno e o desacelerador Zeeman se mostrou mais eficiente,

com relação ao número de átomos, e mais “limpo” no sentido da pressão variar

bem menos.
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3.2 Desacelerador Zeeman

A ideia de resfriamento a laser parar o movimento dos átomos via radia-

ção luminosa veio em 1975 por dois grupos independentes que estavam tentando

resfriar átomos. Foi só em 1985 que Willian Phillip inventou o Desacelerador

Zeeman, uma série de bobinas que mantém os átomos em ressonância com o feixe

laser compensando o efeito Doppler com o efeito Zeeman. O nosso desacelerador

foi construído de forma a ser mais compacto e com um sistema de resfriamento

mais simples que o desacelerador anteriormente utilizado pelo grupo, que era um

desacelerador de 1,2 m e resfriado por água que passava nos tubos de cobre que

constituíam as bobinas. Este tem 70 cm e é resfriado apenas por um tubo de

cobre enrolado sobre ele no qual a água passa. Essa ideia de um desacelerador

menor veio primeiramente de Margarete Harris em 2003 (23), e foi implementada

por Ingrid Kaldre na Universidade de Duke em 2006 (24).

3.2.1 O campo magnético

O desacelerador compensa o efeito Doppler com o efeito Zeeman. Então temos

que ter
∆Ez
h

= v(z)

λ
(3.1)

substituindo a Eq.2.1 na Eq.3.1 obtemos a forma do campo magnético

Bz = hv(z)

λ∆(gFmF )µB
(3.2)

Para a transição D2 do sódio temos ∆(gF ,mF ) = 1 e λ = 589.2nm, assu-

mindo uma desaceleração constante dos átomos v(z) =
√
vi − 2az assim o campo
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Figura 10 – Modulo do campo magnético medido (pontos vermelhos) e o campo
esperado (curve em preto) em função da distância (z)

magnético em função de z fica

Bz = h
√
vi − 2az
λµB

(3.3)

Para a = 0.3aMAX sendo aMAX = 9.4x106m/s2 obtém-se o campo para de-

sacelerar átomos de sódio de 582 m/s para 0.3m/s , a forma deste campo está

representado na figura 10 assim como os pontos medidos do campo real. Um

programa foi desenvolvido no Mathematica 5.2 para calcular o número de voltas

em cada bobina para uma determinada corrente de modo ao campo ser igual ao

campo calculado.
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3.3 Os lasers

Como podemos ver na montagem experimental figura 9 nosso sistema é com-

posto por dois lasers de argônio, um Inova 400 e um Sabre. O Sabre bombeia

o primeiro laser de corante (Coherent 899) com uma potencia de 12 W e com-

primento de onda de 514 nm, e o Inova 400 bombeia os outros dois lasers de

corante (Coherent 699) com uma potencia de 14 W , sendo que o Coherent 899

foi utilizado para o aprisionamento e rebombeio dos átomos com uma potência de

700 mW (na saída do laser), um dos Coherent 699 foi utilizado para desacelerar

os átomos com uma potencia de 240 mW (na saída do laser) e o outro usamos

como laser de prova.

3.3.1 O laser de prova

Utilizamos um Coherent 699 como laser de prova. Sua potencia era variada

de acordo com a medida. Colocamos um jogo de lentes para focalizar o feixe

no centro da armadilha. A frequência podia ser controlada manualmente ou via

computador. Através do sinal da absorção saturada tínhamos a posição das duas

linhas D1 e D2 e como sabíamos sua separação, podíamos determinar a frequência

relativa do feixe de prova.

3.4 A aquisição de dados

Temos quatro parâmetros necessários para descrever a foto-ionização associa-

tiva, a frequência do laser de prova, a contagem de íons por segundo, o volume

dos átomos aprisionados e o número de átomos presentes na armadilha. Obtive-
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Figura 11 – Diagrama esquemático do sistema de aquisição de dados

mos a frequência do laser de prova obtivemos analisando o espectro da absorção

saturada do mesmo. O número de íons é obtido conectando o detector de íons

(channeltron) ao contador SR400. O volume é obtido pela análise da imagem

obtida pela câmera CCD e o detector de fótons calibrado nos dá o número de

átomos presentes na armadilha.

O controlador do laser de prova , o contador SR400 e os detectores de fótons

estão conectados ao computador através de uma placa de aquisição de dados da

National Instruments e a câmera CCD, que é uma webcam modificada, se conecta

diretamente ao computador. Um programa em LabVIEW 7.2 ajusta a frequência

do laser de prova, depois manda um sinal para o SR 400 começar a contar os íons,

antes de receber o número de íons contados ele recebe os valores dos detectores
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de fótons e tira uma foto da armadilha. O programa pode ainda fazer várias

medidas para uma mesma frequência e fazer uma média desses valores. As fotos

tiradas foram analisadas no Origin para obtermos as dimensões da armadilha.
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4 Investigação da PAI com a
participação de estados
repulsivos

4.1 Experimento de PAI com duas cores

Com a frequência de aprisionamento deslocada 10MHz para o vermelho da

linha central (transição S(F = 2) → P3/2(F ′ = 3)), a frequência de rebombeio

perto da linha central e a frequência de desaceleração deslocada 60MHz para

o azul da transição, tínhamos um fluxo de aproximadamente 108 átomos por

segundo com velocidade < 50 ms−1 chegando ao centro da câmara. Estes produ-

ziam uma armadilha contendo aproximadamente 108 atomos com uma densidade

de 108 atomos/cm3.

Variando a potência da radio frequência que entra no modulador eletro-

óptico podemos produzir uma população predominante nos estados fundamentais

S(F=1) ou S(F=2). Podemos estudar a PAI com pares começando nos estados

S(F=1)+S(F=1) ou S(F=2)+S(F=2). Dependendo de qual estado o par co-

meça temos como níveis intermediários S(F = 1) + P3/2 ou S(F = 2) + P3/2

que são separados por 1.77 GHz como mostrado na figura 12(a). Nesta figura

também podemos ver que estes níveis são constituídos pelos desdobramentos re-
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Figura 12 – Diagrama de níveis para um par em processo de colisão representando
(a) componentes hiperfinas do estado fundamental e do primeiro excitado e os poten-
ciais moleculares de longo alcançe repulsivo e atrativo e (b) rascunho do cruzamento

evitado.
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Figura 13 – Trasferência de população na presença das frequências de aprisionamento
(ωa), de rebombeio (ωr) e de prova (ωp): (a) população do estado fundamental no

estado S(F = 2) (b) população do estado fundamental no estado S(F = 1)

pulsivo e atrativo. No ponto de intersecção das curvas do estado repulsivo do

S(F = 1) +P3/2 e do atrativo do S(F = 2) +P3/2 podemos esperar um fenômeno

de cruzamento evitado altera a curva do potencial, como podemos ver na figura

12(b). Essa modificação no potencial leva a uma mudança na dinâmica da foto-

ionização associativa. A figura13 mostra as rotas que resultam em um processo

de PAI para ambas as situações com a participação da frequência do laser de

prova.

Na figura 14(a) os pares atômicos excitados pelo laser de aprisionamento(ωt)

se movem no potencial atrativo do estado S(F = 2) + P3/2 passando pelo ponto

onde o cruzamento é evitado, já a figura 14(b) mostra os átomos se movendo
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sobre a influência do potencial atrativo do estado S(F = 2) + P3/2 onde não há

um cruzamento evitado.

Durante o processo de aquisição de dados monitoramos o número de átomos

e o volume da armadilha. Como não houve variação no volume e nem no numero

de átomos aprisionados, podemos considerar que uma variação na contagem de

íons implica diretamente em uma variação na KPAI , pois todos os outros parâme-

tros da equação 2.47 continuaram constante durante os intervalos de frequência

representados na figura 14. Esta figura representa o logaritmo da contagem de

íons em função da frequência do laser de prova para ambas as situações. Por

conveniência vamos definir o deslocamento da frequência do laser de prova como

sendo ∆ωp = ωp−ωa, para o caso representado na figura 14(a) e ∆′ωp = ωp−ωr,

para o caso da figura 14(b).

4.2 O efeito de estados repulsivos na PAI

Como podemos ver na figura 14(a) exitem duas regiões distintas para a varia-

ção da contagem de íons como função do deslocamento da frequência do laser de

prova (∆p). O logaritmo da KPAI decresce com um coeficiente angular constante

até um ∆ωp por volta de 600-800MHz, onde observamos um quebra e uma segunda

região com um coeficiente angular menor que a primeira. Os pontos apresentados

são uma média de 10 medidas e suas barras de erro representam o desvio médio

destas medidas.

O decrescimento na contagem de íons mostrada na figura 14(a) quando o

deslocamento da frequência do laser de prova diminui pode ser associado a um
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(a)

(b)

Figura 14 – Logaritmo da taxa de íons por segundo em função do deslocamento do
feixe de prova (a) ∆ω variando entre 200− 1600 MHz para o azul da assíntota do
estado S(F = 2) + P3/2 (b) ∆′ω variando entre 200 − 1600 MHz para o azul da

assíntota do estado S(F = 1) + P3/2
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decrescimento na probabilidade de excitação do par pela frequência do laser de

prova. O par tem uma chance maior de ser excitado quando a frequência do

laser de prova está para o azul da região compreendida pelo cruzamento evi-

tado. Quando o par se aproxima dessa região seu tempo transiente aumenta

contribuindo para um aumento na KPAI e isto contribui para uma diminuição

no coeficiente angular do KPAI . A figura14(b) não apresenta descontinuidade no

comportamento de KPAI em função do ∆′ωp pois não há uma região onde ocorre

um cruzamento evitado (25).
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5 Investigação da PAI no
atomotron

5.1 O efeito da polarização do laser de prova

Como já foi mostrado (Eq.2.27), quando temos um atomotron os átomos estão

girando em forma de um anel, logo há uma direção preferencial de movimento

na qual se encontra o eixo de colisão preferencial. No nosso caso essa direção era

ao longo do eixo z, como podemos ver pela figura 15. As transições de dipolo

na qual o número quântico da projeção do momento angular eletrônico total ao

longo do eixo de quantização permanece inalterado são chamadas transições pa-

ralelas, e quando o número quântico difere por uma unidade temos uma transição

perpendicular. Logo a luz do feixe de prova com polarização paralela vai acoplar

um estado com simetria (0−u ) a um estado exitado com simetria 0−g , este mesmo

estado exitado pode ser acoplado a um estado 1−u via um feixe com polarização

perpendicular.

Podemos entender o efeito da polarização na foto-ionização associativa da se-

guinte forma: o processo de PAI de duas cores começa com o par sendo excitado

pelo laser de aprisionamento, cuja polarização é circular, e portanto leva o par

tanto para o primeiro estado excitado com simetria O−g quanto para o com sime-
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Figura 15 – Representação esquemática da montagem experimental utilizada para
formar e medir o atomotron
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tria 1g , selecionadas pelas polarizações paralela e perpendicular ao movimento

dos pares . A segunda excitação, que leva a PAI e é causada pelo feixe de prova

cuja polarização é linear, leva os átomos para o estado duplamente excitado que

terá simetria O−u ou 1u dependendo da polarização do feixe de prova.

A taxa de excitação do estado molecular exitado |e > para o duplamente

excitado |ee > é proporcional ao elemento de matriz do acoplamento de dipolo

dado por: ∣∣∣〈ee ∣∣∣ ~E.~µ∣∣∣ e〉∣∣∣2 (5.1)

Para as transiçoes paralelas temos:

E||µ|| = Ezµz (5.2)

e para as perpendiculares

E⊥µ⊥ = Exµx + Eyµy (5.3)

portanto, para Ex = Ey = Ez e mux = muy = muz temos:

E⊥µ⊥ = 2Ezµz = 2E||µ|| (5.4)

Logo:

∣∣∣〈ee ∣∣∣ ~E||. ~µ||∣∣∣ e〉∣∣∣2 = 1
4
∣∣∣〈ee ∣∣∣ ~E⊥. ~µ⊥∣∣∣ e〉∣∣∣2 (5.5)

Então podemos esperar para uma mesma frequência e intensidade do laser

de prova, que K⊥/K|| = 1/4 que é oque observamos experimentalmente e está
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Figura 16 – Contante de taxa da PAI em função do orientação relativa entre o eixo
z e a polarização do feixe de prova. Assumindo o eixo preferencial de colisão sendo
na direção z. Intensidade do laser de prova 50 W/cm2 e com frequência ao redor da

linha D2
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mostrado na figura 16 (26).

5.2 PAI em função da intensidade do laser de
prova

Variando a intensidade para uma dada frequência do laser de prova, pudemos

calcular a constante K para o atomotron. Esta constante é a média sobre a

distribuições das energias de colisão de átomos aprisionados a uma temperatura

T

K(T, ω) =
∫ ∞

0
f(E, T )K(E,ω)dE (5.6)

onde f(E, T ) é a distribuição da energia e depende da dimensionalidade da ar-

madilha. Temos que

f1D(E, T ) = 1√
π

e−E/kBT√
E/kBT

(5.7)

e

f3D(E, T ) = 2√
π
e−E/kBT

√
E/kBT (5.8)

Podemos esperar que para uma mesma intensidade K1D < K3D, e isto foi

observado experimentalmente e esta apresentado na figura 17. A figura 18 ,que

mostra o comportamento do K1D é do K3D em função da intensidade, nos mostra

que K3D tende a uma saturação como podíamos esperar. enquanto K1D não

mostra sinais de saturação
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Figura 17 – Constante de taxa de PAI em função da intensidade para o atomotron
e para a armadilha tridimensional
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(a)

(b)

Figura 18 – Modulo da contante de taxa de foto-ionização associativa em função da
intensidade do laser de prova (a) para o atomotron (b) para a armadilha tridimensional
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6 Conclusões

Os resultados apresentados no capítulo 4 mostram a influência do estado

repulsivo no processo de foto-ionização associativa como função da frequência do

laser de prova. A formação de um cruzamento evitado modificando a dinâmica do

processo de foto-ionização associativa nos ajuda a entender resultados apresentado

no passado (9) e será de extrema importância para interpretação de observações

futuras.

Formamos um atomotron com átomos de sódio. Demostramos que a existên-

cia de um eixo preferencial para as colisões atômicas favorece a PAI para uma

polarização paralela a este eixo. Resultado que havia sido obtido para a foto

associação de átomos de Rb (15). A comparação da constante de taxa de for-

mação da PAI entre o atomotron e a armadilha tridimensional revelaram que a

foto-ionização associativa depende da dimensão da armadilha, quanto menor a di-

mensão menor a constante de taxa de formação de íons, também revelaram que a

intensidade de saturação do processo de foto-ionização associativa é muito maior

que para o sistema tridimensional. O fato de demonstrarmos um eixo preferencial

para as colisões, e ainda formar um feixe atômico contínuo com uma temperatura

de ≈ 240 mK faz do atomotron um excelente sistema para estudar as proprie-
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dades dos sistemas de baixa dimensão. Podemos concluir também que além das

propriedades já esperadas ,orientação e alinhamento, outras propriedades das co-

lisões atômicas são perdidas através das médias de um processo colisional de três

dimensões, isto abre portas para a revisão de propriedades químicas. Criando-se

assim a química de baixas dimensões.
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a b s t r a c t

We study the loading of sodium atoms into a magneto-optical trap from current-controlled sodium metal
dispensers. Contrary to what was previously reported [V. Wippel, C. Binder, W. Huber, L. Windholz,
M. Allegrini, F. Fuso, E. Arimondo, Eur. Phys. J. D 17 (2001) 285] we demonstrate a significantly higher
number of trapped atoms that make Na dispensers a feasible source of atoms for cold-atom studies.
The inherent rise in pressure that naturally arises from metal dispensers as they are heated to release
atoms is partially controlled by placing the metal dispensers near the pumping port where an ion pump
is connected. We also study the effects of placing the sodium dispensers at different distances from the
main vacuum chamber where the atoms are trapped and the effectiveness of using a Zeeman slower to
cool the atoms as they emerge from the dispensers. We observe trapping of up to 1.9 � 108 atoms, which
is significantly higher by almost three orders of magnitude than previously reported experiments.

� 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

One of the first steps in the construction of an atomic physics
experiment where cold atoms are to be used is achieving an appro-
priate source of atoms. Traditionally the trapping of alkali atoms in
magneto-optical traps is carried out directly from atoms in the
background gas filling the trapping chamber in a high vacuum
environment. While this traditional atom-source loading scheme
has allowed the direct study of the interactions of cold atoms
and of cold atoms with the hot background gas [2–6], numerous
other studies in cold-atom interactions are not possible in the pres-
ence of a hot vapor. In those cases it is essential to have very low
background pressures in the 10�9–10�11 torr range.

Beam sources of atoms to load traps have also been widely re-
ported [7]. A thermal beam of atoms is easily obtained from an oven
or other gas source, though this unavoidably involves extra compli-
cations such as differential pumping schemes, and an r�2 decrease
in atom flux. In the case of beams, a Zeeman slower [8] can substan-
tially improve the flux, trapping number, and lifetime of laser-
cooled atoms from an oven into a magneto-optical trap (MOT),
but suffers from the same problems as an oven with the added com-
plications of the magnetic field design and the additional slowing
laser beams. This solution, however, allows the maintenance of a
low background pressure in the main vacuum chamber by switch-

ing off the atomic beam when the loading of atoms into the trap is
completed. Currently the best loading schemes for sodium use slo-
wed atoms from a Zeeman slower to load a magneto-optical trap in
a low-background pressure environment.

More recently, however, the use of current-controlled alkali me-
tal dispensers, or getters, introduced a way to keep the background
pressure low while providing a large number of atoms for trapping
[9–13]. The cases for Rb, K, and Cs have already been demonstrated,
but to the best of our knowledge no published work describes a
good system for using sodium dispensers. A previous study [1] only
reported the loading of about 6 � 105 atoms in a sodium MOT from
a Na metal dispenser. This number is, however, too low for many
cold-collision studies that require high densities and numbers
above 1 � 108 atoms to have significant signal to noise ratios.

One more advantage of using metal dispensers over the more
traditional atom sources in ultracold-atom experiments is that get-
ters can be used directly in an ultrahigh vacuum (UHV) environ-
ment [14]. Many experiments of this type require very low
background pressures, of less than 10�10 torr, to succeed. This is
particularly true in the case of optic and magnetic trapping of
atoms for extended periods of time, and entanglement studies
using Bose–Einstein condensates, where collisions with hot back-
ground atoms tend to destroy the coherence and life of the trapped
atomic species.

Metal dispensers or ‘‘getters” are current controlled and only re-
quire a modest electric current (usually <10 A) for their operation.
The driving current quickly heats the dispenser causing a reduction
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reaction between the alkali metal salt and the getter material, and
induces the rapid release of an atomic vapor with a rapid turn-off
time. The emitted atoms are quite hot, as the dispensers usually
reach temperatures in the 500–1000 �C range, or higher, for typical
current pulses [15,16]. The fraction of atoms capable of being cap-
tured by a conventional MOT is quite small (�10�5) due to the
large temperatures reached, but the usefulness of the dispensers
for direct loading is salvaged both by the large atom flux and their
ability to be placed close to the MOT. Some papers report the
advantage of putting metal dispensers closer to the trapping vol-
ume of a MOT to significantly increase the number of trapped
atoms. Also, to increase the fraction of captured atoms the atomic
flux from a Rb dispenser has been extracted and collimated to form
an atomic beam to load an atomic trap [11]. Similar setups still
have to be explored for the case of Na.

The purpose of this work is to investigate the direct loading of a
magneto-optical trap from a current-controlled sodium metal dis-
penser under different conditions and explore the feasibility to use
these getters as atom sources in cold-atom and cold-molecule
experiments, where low background pressures, large number of
trapped atoms, and high densities are required. We also explore
the use of sodium getters as a hot atom beam source that is subse-
quently injected into a Zeeman slower to load cold-atom traps. Our
results show a significant improvement over a previous report [1]
on the number of trapped atoms in a MOT, for the case of sodium.
Many cold-collision experiments can benefit from such improve-
ment to implement more effective systems and achieve better con-
trol in experiments where the background pressure significantly
degrades the signals obtained. We discuss the results and limita-
tions of using sodium getters for cold-atom and cold-collision
experiments, and propose improvements to increase their effec-
tiveness in trapping a large number of atoms for experiments in
cold-atomic physics.

2. Experimental apparatus

The experimental system to load a magneto-optical trap using
current-controlled sodium metal dispensers is shown in Fig. 1. It
is composed by a 40 cm-diameter cylindrical nonmagnetic stain-

less steel chamber with 10 main CF 2–3/4 windows, including
two ports on the top and the bottom of the chamber. Four of the
lateral windows, and the two windows along the axis of the cylin-
der, are used to send in 6 trapping lasers to form the standard six-
beam MOT configuration. The axis of the vacuum chamber coin-
cides with the axis of the external quadrupole coils for the trap. An-
other of the lateral ports has a dual purpose. It is used to connect
the main chamber to a 65 l/s ion pump (VacIon plus 75), continu-
ously operating at P = 9 � 10�9 torr, and also hosts an electric cur-
rent feedthrough near the entrance to the main vacuum chamber
where 4 Na dispensers are connected to an external electric cur-
rent supply. These dispensers are located at a distance of 19 cm
away from the center of the vacuum chamber where the atoms
are collected in the trap. The dispensers are divided in two sets
of two dispensers each. In each set the dispensers are connected
in parallel so that when turned on the two dispensers work simul-
taneously, effectively doubling the number of atoms without an in-
crease in temperature from the dispensers. Measurements indicate
that the working temperature of the dispensers when atoms are
being loaded into the MOT is about 500 �C. This number is lower
than previous reports for Rb and K where the dispensers reach
temperatures above 800 �C. We thus increase the number of trap-
pable atoms in the low-velocity tail of the velocity distribution of
the atoms emerging from the getters.

One lateral port in the main vacuum chamber is connected to a
Zeeman atomic-beam decelerator. The source of atoms for the Zee-
man slower is another set of Na dispensers directly facing the main
vacuum chamber located at a distance of 129 cm downstream.
These dispensers are also connected in parallel following a similar
pattern as the set of dispensers closer to the center of trap. This
dual-source configuration in the experimental system allows us
to investigate the loading of atoms into the magneto-optical trap
directly from the metal dispensers at two different distances from
the center of the trap, and from a Zeeman-slowed atomic beam
also coming from current-controlled Na metal dispensers as the
source for hot atoms.

The remaining ports in the vacuum chamber are used as view-
ing ports and all have anti-reflection coated windows. The system
is designed to perform future studies in high-laser-intensity cold-
collisions and cold-molecule studies.
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Fig. 1. Experimental setup. The first set of getters is located 19 cm from the center of the trapping region. The second set of getters is located before the Zeeman slower at a
distance of 129 cm from the center of the trapping region in the main vacuum chamber.

R. Muhammad et al. / Optics Communications 281 (2008) 4926–4930 4927



The coils for the magnetic field for the MOT, connected in an
anti-Helmholtz configuration, are located outside the vacuum
chamber and work producing a magnetic field gradient of 11.2 G/
cm along the strong direction at the center of the trap.

As light sources we use ring dye lasers, pumped by Ar+-ion la-
sers. The trapping lasers are stabilized by saturation spectroscopy
at the cooling laser frequency. The laser light at the cooling fre-
quency for Na (589.6 nm) is expanded for the MOT operation.
The light at the repumping frequency is the first order sideband
produced by an electro-optic modulator (EOM) running at
1762 MHz with an intensity of approximately 1/3 of the carrier
used as the cooling beam.

The sodium dispensers are from SAES AlkaMax alkali metal dis-
pensers, model NA/NF/6/50 FT10 + 10, with yields in the milligram
range [18]. They have an active length of 40 mm. No information
about purity and additional substances is available to us. After fol-
lowing the recommended initial activation, outgassing, and heat-
ing at high currents the dispensers can be used in UHV. Because
the dispensers are heated strongly, glowing faintly red, the temper-
ature of the emitted atoms is high (about 500 �C in our case) and
only a few atoms are in the slow velocity range of the Maxwellian
distribution. By manipulating the electric current of the dispensers
one can also control the background pressure, which plays an
important role in the maximum number of trapped atoms that
can be achieved.

In order to measure the number and density of the trapped
atoms in the MOT its fluorescence is imaged onto a calibrated pho-
todiode and into a CCD camera for viewing. The following expres-
sion is used to estimate the total number of trapped atoms N:

P ¼ ðhc=kÞðX=4pÞNCsc; ð1Þ

where P is the total optical power received at the photodiode from
the trapped atoms, X is the solid angle subtended by the detector at
the trap, and Csc is the photon scattering rate given by

Csc ¼ ðC=2ÞðI=I0Þð1þ I=I0 þ ð2D=CÞ2Þ�1; ð2Þ

with I the total beam intensity from the six trapping beams, I0

the saturation intensity for the cooling transition in sodium
(6.3 mW/cm2), and D the detuning from resonance. In our case
the detuning is referenced to the 3S1/2 ? 3P3/2 transition in sodium.

To measure the number of trapped atoms under different load-
ing conditions we slowly increase the operating electric current of
the sodium getters and constantly monitor the number of atoms
loaded into the trap and the background pressure. We perform
these measurements for both sets of dispensers located at 19 cm
and 129 cm away from the center of the MOT. A similar process
is also followed when using the getters at 129 cm away from the
MOT, together with the cooling process in the Zeeman slower to
measure the effectiveness of a Zeeman slower coupled to a getter
atom source.

3. Simulations

To compare measurements with numerical calculations we
have also determined the number of trapped atoms in a MOT from
Monte-Carlo type simulations for different operating conditions
(electric current) and positions of the metal dispensers with re-
spect to the center of the MOT. In order to compare the simulation
results for different ‘real’ operating conditions of the getters all the
calculations in the simulations use a constant number of atoms
(50,000 atoms) but their thermal velocity distributions is modified
to correspond to the actual operating conditions of the getters. The
initial direction of travel of the atoms is also made to mimic the
initial direction distribution that the atoms have when they leave
the surface of the metal dispensers. Atoms usually emerge along

only one of the surfaces of the metal dispensers along a well-spec-
ified solid angle. To start the simulations the atoms are randomly
placed along a line that represents the length, width, and position
of the getters with respect to center of the MOT, and let them
evolve in time. As the atoms move inside the vacuum chamber
and reach and interact with the lasers, magnetic fields, and with
other atoms through collisions, the number of trapped atoms is
monitored until it reaches a steady state. The number of trapped
atoms is then counted and compared to the total of atoms that
‘‘emerged” from the ‘‘simulated getters” during the simulation
time. The numbers obtained give a simple view on the principal
parameters that have the most effect on the loading of a MOT from
metal dispensers. Here, we have concentrated on two of the
parameters, temperature and position, that seem to have the big-
gest impact for the loading of atoms into cold-atom traps [9,10].
After normalizing, these numbers can be compared with experi-
mental results as well. The main characteristics of the simulation
code used here have been described elsewhere [17].

4. Results and discussion

Direct measurements of the fluorescence of the trapped atoms
as a function of time reveal that the number of atoms loaded into
the MOT increases as the electric current in the dispensers in-
creases. First we investigated the case for the source of atoms near
the main vacuum chamber, at 19 cm away from the center of the
trap. Here we observe different regimes. First, at low electric cur-
rents the background pressure increases slowly (see Fig. 2). At a
value of 6.45 A, for the particular case of our dispensers, there is
a sharp increase on the background pressure. This curve follows
a pattern similar to that found for the release of atoms from the
metal dispenser [18]. After this sharp increase the number of
trapped atoms tends to move towards an equilibrium state as
the electric current, and pressure, are further increased. Due to
the fabrication specifications of the dispensers used in our experi-
mental setup we are not able to explore the regime above 4.5 A.
The maximum number of trapped atoms observed is 1.9 � 108,
which is about three orders of magnitude better than previously
reported for sodium atoms [1]. We believe that this nearly 1000-
fold increase in the number of trapped atoms is due to two main

Fig. 2. Dependence of the pressure in the main vacuum chamber as a function of
the electric current in the metal dispensers 19 cm away from the center of the atom
trap. The number of atoms loaded into the MOT as a function of electric current
follows a similar pattern.
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reasons. The first is the parallel electric connection of the dispens-
ers that allows the release of more atoms at a lower temperature.
Comparatively, a single dispenser emitting the same number of
‘trappable’ cold atoms would have a higher temperature. The sec-
ond factor is the strategic position of the getters near the pumping
port that permits us to maintain lower background pressures. Fig. 3
shows the steady state number of trapped atoms as a function of
the background pressure.

The slow increase in the number of trapped atoms for low elec-
tric currents is due to due to a combination of the low flux coming
out of the dispenser together with the existent vapor background.
In this regime a small change in electric current noticeably affects
the loading curves of the trap due to the low number of atoms re-
leased by the dispensers. Here the lack of atoms, and not the back-
ground pressure, plays the most important role in the loading of
atoms. As the temperature of the dispensers is increased the num-
ber of atoms, and the background pressure, experience a rapid rise
and collisions with background atoms become the dominant factor
affecting the loading of the trap. At sufficiently high temperature of
the dispensers the maximum number of trapped atoms will reach a
maximum and begin a steady decline as the temperature and back-
ground pressure are further increased. We were not able to observe
this regime using our metal dispensers due to the restrictions we
had in the maximum electric current they tolerate.

In a similar fashion as described above, the loading of atoms
into a magneto-optical trap was measured when the dispensers
were located at a distance of 129 cm away from the center of the
trap. As expected, the number of trapped atoms observed was sig-
nificantly lower (about 0.39 � 106 atoms), almost negligible, when
compared to the first case where the dispensers are located much
closer to the center of the trap. The main reason for the much lower
number of trapped atoms observed is the 1/r2 decrease in atom
flux with distance. While the solid angle covered by the MOT from
the first set of dispensers, at 19 cm away from the center of the
trap, is KN = 2.22 mrad, the MOT only covers a solid angle of
KF = 0.06 mrad from the dispensers located at 129 cm away. A ratio
of KN/KF = 46.1.

In an attempt to compensate the decrease in atom flux for large
distances between the trap and the dispensers, and to bring more
of the atoms inside the solid angle covered by the trap into the
velocity capture range of the MOT, we used a Zeeman slower to

cool the longitudinal velocity of the atoms traveling in the direc-
tion of the MOT from the dispensers located 129 cm away. Fig. 4
shows a direct comparison between the loading of atoms from
the two sources, one at 19 cm away from the center of the MOT,
and the second at 129 cm with the added cooling of a Zeeman
slower. The results indicate that the single most important factor
affecting the loading of atoms into the trap from metal dispensers
is the separation between the source and the trap. Even with the
extra help of the Zeeman slower to bring more atoms of the initial
velocity distribution into the capture range of the MOT, for the case
of a source far away from the center of the trap, the number of
trapped atoms increases only marginally. When loading atoms
from the dispensers 129 cm away from the center of the MOT
the number of trapped atoms increases by a factor of 6.1, from
0.39 � 106 atoms when the Zeeman slower is not used, to
2.4 � 106 atoms when the Zeeman decelerator is in operation.

Consistent with the experimental data the simulation results
show a dependence on the number of trapped atoms in a MOT with
its distance from the dispenser’s source (see Fig. 5). To match the
experimental observations the atoms in the simulations are set
to leave the dispensers with a velocity distribution corresponding
to 500 �C, and the collisional cross section between atoms is set
to an ‘artificial’ value that allows us to observe the effects of the
collisions in the number of trapped atoms in the MOT. This ‘‘artifi-
cial” cross section compensates for the collisionless regime that ex-
ists when only 50,000 atoms are used in the simulations. After
completing the simulations we can distinguish two regimes in
the loading of the MOT. In the first regime, when the getters are lo-
cated very close to the center of the MOT, too close to be consid-
ered experimentally practical, the number of trapped atoms
depends strongly on the separation between the trap and the
source. In this regime the high collision rate between the trapped
atoms and the hot atoms emerging from the dispensers dominates
significantly the maximum number of trapped atoms in the MOT.
As the separation between the MOT and the source increases the
trap loading enters a second regime where collisions with hot
background atoms stop playing such a significant role as in the first
regime. In this second regime the maximum number of trapped
atoms is mainly determined, as expected, with the r�2 decrease
of the atom flux. In both regimes the steady-state number of
trapped atoms is controlled by the collision rate with hot atoms
and atomic flux reaching the trap, but their relative importance

Fig. 3. Steady state number of trapped atoms in the MOT as a function of
background pressure for the case of the metal dispensers located 19 cm away from
the MOT center.

Fig. 4. A direct comparison of the loading of atoms into a sodium MOT from
dispensers located at 19 cm (top curve) and 129 cm (lower curve) from the center of
the trap. Both sets of dispensers operate at 7.14 A. For the lower curve the atoms
have also been cooled by the Zeeman slower. The curves have been slightly
displaced for clarity. The steady-state number of trapped atoms for the top curve is
1.9 � 108, and 2.4 � 106 for the lower curve.

R. Muhammad et al. / Optics Communications 281 (2008) 4926–4930 4929



changes with distance. The maximum in the number of trapped
atoms is reached when the combined effect of both factors reaches
a maximum in the loading and loss rates ratio. Since the number of
atoms is small, and fixed, we set the collisional cross section in the
simulations to a value that permits us to observe its effects in the
loading of the MOT. As the number of atoms is increased this ‘arti-
ficial’ collisional cross section value must be reduced to observe
the same effect in the simulations. The only effect that the ‘artifi-
cial’ collisional cross section value has in the calculations is to
change the position of the maximum in the number of trapped
atoms with distance between trap and source, and can be adjusted
to match simulations with experimental results after normaliza-
tion. In Fig. 5 the experimental results at the two available dis-
tances between trap and source have been compared with the
simulations. Here the Zeeman slower is not active. To allow a direct
comparison between the data sets the simulation data is scaled to
match the experimental data point at the largest separation be-
tween trap and source and then superimposed on the plot together
with the experimental data. We observe a good match between
experiment and calculation.

5. Conclusions

Our results show that the loading of a significant number of
atoms of 1.9 � 108 into a magneto-optical trap is possible using so-
dium metal dispensers as the source of atoms. Furthermore, simu-

lations suggest that the loading of a higher number of atoms is
possible, by a factor of about 1.9, by placing the dispensers just a
few centimeters away from the center of the MOT (see Fig. 5). By
comparing experimental results obtained when using Rb dispens-
ers as the source of atoms to load magneto-optical traps a similar
conclusion can be reached [10,6]. Measurements presented here
suggest that sodium dispensers can indeed be used as a reliable
source to load magneto-optical traps while keeping low back-
ground pressures to perform detailed measurements in cold-colli-
sion experiments.

Our results also suggest an agreement with previous models [9]
that put forward the importance of high pumping speeds in order
to obtain a larger number of trapped atoms and achieve longer
MOT lifetimes.
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Abstract: We have revisited photoassociative ionization (PAI)

in a cold sample of Na atoms. A two-color experiment was per-

formed in a magneto-optical trap through the addition of a probe

laser. The observation of a marked change in the PAI rate for

a definite frequency range can be attributed to the influence of

repulsive levels and a possible avoided crossing between long-

range molecular levels.
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1. Introduction

Investigations of collisions involving laser cooled and

trapped atoms have been the subject of detailed study for

about two decades [1,2]. Motivation for such studies range

from the intrinsic interest in the fundamental collision pro-

cesses to the optimization of evaporative cooling during

the production of quantum atomic fluids.

In the ultracold regime, elastic atomic collisions in-

volve only a few partial waves, and in the limit approach-

ing zero temperature the entire collisional interaction can

be characterized by the s-wave scattering length. Similarly

for inelastic collisions involving excited atoms, the ex-

change of energy between the atoms and the modes of radi-

ation provides a prototype for studying the properties of an

open system coupled to but not in equilibrium with a reser-

voir. For this purpose accurate knowledge of the excited-

state channels involved in atomic collisions is of funda-

mental importance for comparison of experiment and the-

ory. Photoassociative ionization (PAI) [3–6] has attracted

much attention because it is an ionizing inelastic collision

process offering high detection efficiency and sensitivity.

In previously published work investigations of PAI one-

[7] and two-color processes [8] were studied.
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2. Photoassociative ionization in trapped
atoms

Photoassociative ionization (PAI) between sodium atoms

takes place in a magneto-optical trap (MOT) due to the

optical frequencies needed for operating it. The rate con-

stant for PAI (KPAI) can be actively modified by injecting

a suitably tuned probe laser beam into the MOT. In such

an environment theoretical studies [5] and experiments [7]

have been carried out to evaluate KPAI, but with respect

to the probe beam detuning dependence, they were not

found to be in good agreement. PAI in the MOT begins

with atomic partners moving slowly towards each other,

scattering and spontaneously emitting many photons prior

to the final ionizing interaction. Thus, the process starts

by promoting the population from one of the hyperfine

levels of the ground state manifold (S+S) to an interme-

diate excited molecular level at long range, correspond-

ing to the S + P3/2 asymptote, through optical dipole cou-

pling. As the partners accelerate towards each other along

the entrance channel, a second dipole interaction couples

the population excited in the first step to levels converg-

ing to the doubly excited P3/2 + P3/2 asymptote. These

levels autoionize to the ion molecule at short range. Dur-

ing the operation of the MOT, ground state sodium atoms

distribute population among all possible hyperfine states

of the S(F = 1) or S(F = 2) levels. The population distribu-

tion reaches a steady state determined by the relative cou-

pling strengths of the transitions and the intensities of the

MOT trapping and repumping beams. Prior to collision an

intense trapping (repumping) laser transfers most of the

population to S(F = 1) (S(F = 2)). In this way, it is pos-

sible to produce collisions between S(F = 1) + S(F = 1) or

S(F = 2) + S(F = 2) atom pairs. The existence of hyperfine

levels and their relative population during the operation of

a MOT create many pathways for the PAI. In the case of

sodium atoms pairs, the two ground hyperfine levels can

be coupled to the intermediate levels S(F = 2) + P3/2 and

S(F = 1) + P3/2 that are separated by 1.77 GHz as shown

in Fig. 1a. These intermediate levels consist of both attrac-

tive and repulsive state manifolds. At the intersection point

of the potential curves for the attractive S(F = 2) + P3/2

and repulsive S(F = 1) + P3/2 manifold, one can expect

the avoided crossing phenomenon (Fig. 1b) that alters the

slope of level potential as a function of internuclear sepa-

ration and modifies the PAI dynamics. The nature of long

range repulsive potentials can have the same symmetry of

the attractive ones. In this sense the main states may be

O−
g and 1g , which are the states with higher coupling to

the ground (S+S) O−
u or 1u state as described in reference

[8] and [10]. We have performed a two-color experiment

to identify possible variations in the PAI rate constant due

to the presence of an avoided crossing in these interme-

diate levels. Measurements of the effect of the probe laser

detuning on the PAI ion rate in the region around this point

provide a signature for the presence of such an effect.

(a)

(b)

ε
ε

1.77 GHz

1.77 GHz

S(F=2)+P3/2
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R

Avoid crossing

Figure 1 Level diagrams for a colliding pair of atoms represent-

ing (a) hyperfine components of the ground and first excited lev-

els and attractive and repulsive long-range molecular levels; and

(b) sketch of the avoided crossing

3. Setup for a two-color PAI experiment

The schematic of the experimental setup is shown Fig. 2.

Sodium atoms from an oven operating at T≈ 500 K effuse

through a 0.5 mm hole, forming an atomic beam. A Zee-

man slower [9] decelerates and cools the atom flux, while

a differentially pumped vacuum system keeps the pres-

sure below 10−8 mbar in the main experimental chamber.

Three ring dye lasers were used for the experiment. The

trapping (ωt) and repumping (ωr) frequencies were ob-

tained from the same laser source using an electro-optical

modulator (EOM).

Determination of the rate constant KPAI requires pre-

cise measurements of the atomic density and Na+
2 pro-

duction rate. The density is calculated by using the fluo-

rescence of the trap, acquired by a calibrated photodetec-

tor, and from images captured by a CCD camera. In this

study we focus on the relative KPAI as a function of probe

laser detuning. Therefore we ensure that the atom number

in the trap and the trap volume are not changing; and thus,

holding these quantities constant, we consider the rate of

ion production proportional to KPAI. The MOT operates

at a trapping frequency ωt detuned 10 MHz to the red of
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Figure 2 Schematic diagram of the experimental setup where BS is beam splitter, PD is photodiode fluorescence detector, CCD is

charge coupled device camera, SAC is saturated absorption cell, EOM is electro-optical modulator, ZS is zeeman slower and ID is ion

detector

S(F = 2)→P3/2(F′ = 3) line center, while the repumper ωr

is tuned close to S(F = 1)→P3/2(F′ = 2) line center. The

second dye laser provides the slower frequency, with a de-

tuning of 60 MHz to the blue of the S(F = 2)→P3/2(F′ = 3)

transition. A flux of about 108 atoms s−1 is in the capture

velocity range (< 50 ms−1) of the MOT after the slow-

ing process. These atoms produce a trap containing about

108 atoms at a density of 109 cm−3. A charged-particle

multiplier, positioned at 50 mm from the trap detects the

ions. A pulse counter (Stanford SR 400) is used to dis-

criminate and to count the pulses generated by the particle

multiplier. Through variation of RF power injected into

the EOM, we can produce population predominantly in

S(F = 1) or S(F = 2) ground levels and therefore investigate

regimes of PAI starting with pairs of S(F = 1) + S(F = 1) or

S(F = 2) + S(F = 2). The plots presented in Fig. 3 illustrate

the route that can result in PAI for both situations with the

participation of the probe laser. Depending on which of

the ground state F levels is populated, the relevant inter-

mediate levels correspond to either the S(F = 2) + P3/2 or

S(F = 1) + P3/2 asymptotes. In Fig. 3a the atomic pairs ex-

cited by ωt move on the attractive curve and pass through

the avoided crossing. In contrast Fig. 3b shows the PAI

route through the intermediate state S(F = 1) + P3/2 that

evolves without the influence of an avoided crossing. The

observed line shape was originally predicted by Gallagher

[5] and is similar to the one reported by Bagnato et al. [8].

In Fig. 4 we plot the log of the ion rate as function

of ωp for both situations illustrated in Fig. 3. During the

scanning of the probe laser the fluorescence signal en-

ables us to observe any variation introduced in the trap.

We consider only the region of frequency for the probe

laser where it does not interfere with ωt or ωr. Here we

define the probe laser blue detuning as the difference be-

tween the probe laser frequency ωp and the frequency cor-

responding to the asymptotic energy difference either be-

tween: (1) the intermediate level S(F = 2) + P3/2 and the

ground level S(F = 2) + S(F = 2), equal to the trapping fre-

quency ωt, or (2) the intermediate level S(F = 1) + P3/2 and

S(F = 1) + S(F = 1), equal to ωr. In case (1) the detuning

is denoted Δω = ωp − ωt and in case (2) it is denoted

Δ′ω = ωp − ωr.

4. Effect of repulsive states on PAI

As observed in Fig. 4a there are two distinct regions for

the variation of the ion count as function of the probe de-

tuning Δωp in the case where S(F = 2) + P3/2 is dominant

intermediate level. Since the volume and number of atoms

N in the trap are kept constant during this frequency inter-

val the variation in the count rate is due to the variation of

KPAI defined as:

d[Na+
2 ]

dt
= KPAI[N ]2 . (1)

In Fig. 4a, as Δωp detunes to the blue, lnKPAI de-

creases with constant slope up to a detuning around 600 –

800 MHz, where distinct break is observed an a second re-

gion of smaller slope takes over for greater detunings. The

presented points are the average of 10 measurements. The

error bars are one standard deviation calculated from the
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Figure 3 Population transfer in the presence of ωt, ωr , and

ωp: (a) case of S(F = 2) ground state population and (b) case of

S(F = 1) ground state population

ten runs for each point. The overall decrease in ion count

shown in Fig. 4a, as the probe laser detuning increases, can

be associated with a decrease in the probability of excita-

tion by ωp. The observation reveals that the pairs have a

better chance of excitation to the blue of the narrow fre-

quency range corresponding to the avoided crossing. This

result is in agreement with the ideas presented in Fig. 1.

As the atomic pairs approach the avoided crossing their

transit time through the region increases, contributing to

an increase in the KPAI, leading in turn to a decrease in

the slope of lnKPAI as a function of Δωp. The equiva-

lent process is not present in the case of Fig. 4b. Having as

intermediate state S(F = 1) + P3/2 where the avoided cross-

ing does not exist, the rate of variation of lnKPAI with

ωp does not present any discontinuity. We applied the Gal-

lagher [5] model to the conditions of this experiment, con-

sidering only one intermediate level as well as only one

ground level. The obtained result does not predict the ob-

served behavior plotted in Fig. 4a.

Our present conjecture, that an avoided crossing sig-

nificantly modifies the PAI rate constant, is a grossly sim-

plified argument ignoring many complexities that are in-
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Figure 4 (online color at www.lphys.org) Logarithm of the

ion rate as function of detuning covering the region of inter-

est: (a) from detunings Δω 200 – 1600 MHz to the blue of

the S(F = 2) + P3/2 asymptote, (b) from detunings Δ′ω 200 –

1600 MHz to the blue of the S(F = 1) + P3/2 asymptote

volved in the problem. We have only considered the hyper-

fine structure of the ground state, neglecting the hyperfine

structure of the 3P3/2 state, which has already be shown

to be important [10]. The P3/2 has four hyperfine com-

ponents converging on (3P3/2(F′ = 3), 3P3/2(F′ = 2) and

3P3/2(F′ = 1) and 3P3/2(F′ = 0), which may induce a mul-

titude of crossings and avoided crossings in a range of en-

ergy of the order of 200 MHz, as recently indicated in [11].

Having demonstrated through experimental evidence

the importance of the interaction of attractive and repul-

sive states, we can recall other experiments where this ef-

fect was not considered when comparing theory to mea-

surements. In particular, this effect might be significant in

the case of KPAI in MOT operation [7].
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Another possible case, where such an effect may play

an important role, is the experiment performed by Wagshul

et al. [6] where a MOT was used to measure KPAI em-

ploying an intense laser beam. They observed a broad res-

onance structure that rose sharply about half way between

two hyperfine states. The authors associated this square

dependence of the probe laser with a two-photon process

starting from S(F = 1) + S(F = 2) ground level. However,

we strongly suspect that the considerations and the fea-

tures reported here may well explain their observations as

well.

In this paper we have presented data closely related to

results already reported [8]. Nevertheless, here we have ev-

idence that the interpretation proposed in the earlier work

may not be complete. The inclusion of avoided crossings

and repulsive molecular levels may be an indispensable

factor in explaining the behavior of KPAI as a function of a

probe laser detuning. The atomic samples here considered

are in thermal conditions well above the critical temper-

ature where collective effects like Bose-Einstein conden-

sation take place. We are in a temperature regime that the

presence of light couples little to the quantum translational

states, and therefore they are neglected. If such experiment

were performed at a much lower temperature, effects of

cooperative scattering of light and atoms, as described by

Uys and Meystre [12] should be considered.

5. Conclusion

We have performed an experiment where PAI in a cold

sodium sample was investigated using a probe laser in con-

junction with the MOT frequencies. The results indicate

the influence of the repulsive state on the PAI as a func-

tion of probe laser frequency. This effect may be an impor-

tant ingredient for the correct interpretation of cold atomic

collision experiments performed in the past, and the ones

coming in the future.
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