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Neste trabalho demonstramos 0 confinamento de atomos de
sodio usando a armadilha magneto-optica, onde os atomos foram

capturados diretamente a partir da distribuicao inicial do vapor
atomico a uma temperatura ambiente, cantido em uma celula
fechada.

Observamos alem cianuvem de atomos aprisionados, estruturas
circulares em forma de anel, que surgem devido aa desalinhamento
introduzido nos feixes de aprisionamento. Estudamos 0

comportamento da raio do anel em funcao de varios parametros
utilizados na armadilha magneto-optica como par exemplo:
gradiente de campo magnetico, intensidade do laser, dessintonia e
desalinhamento. Os experimentas faram ralizados
baixa densidade (N<l(3) onde 0 raio do anel e

no regime de
independente do

ser explicados utilizando um modele simples que leva
forca de vortice dependente da coordenada

em conta a
radial (ou

macroscopica) e as forcas usuais presentes na armadilha magneto-
optica.





,
Fig. 2.1 - (a) Atomo de frequencia ~o interagindo com dais lasers



observacao de estruturas espaciais circulares. A seta indica a
+direcao do movimento dos atomos na orbita. cr e cr referem-se as



Fig. 3.6 - RepresentaQao grafica da Eq. (3.41) para (a) pequenos
2desalinhamentos s e baixas intensidades Qo e (b) para grandes



Fig. 4.3 - VariaQao espacial do campo magnetico na armadilha

magneto-6ptica. A seta fina mostra uma possivel trajet6ria de um

atomo da armadilha. As setas densas indicam a direcao do campo

magnetico em varios pontos ao longo da trajet6ria do atomo.

Fig. 4.4 - Estrutura dos niveis hiperfinos de energia dos estados

35J2 e 3P3/2 do atomo de Na.

Fig. 4.5 -Diagrama de energia mostrando os subniveis Zeeman (~ )
dos estados hiperfinos F=l e F=2 do estado 3S1/2 do Na.

Fig. 4.6 - Separacao em frequencia entre 0 laser principal (~L) e
os picos laterais {(a)L±o, 0=1. 712GHz) gerados pe10 modulador
eletro-6ptico.

Fig. 4. 7 - Transicoes envolvidas na obtencao das armadilhas tipo
lea) e tipo lICb). <ilL e a frequencia do laser principal e <ilL + 0
e a frequencia do pico lateral.

Fig. 4.8 - DistibuiQao de atomos aprisionados na armadilha
magneto-6ptica nas duas cofiguracao (a) tipo I e (b) tipo II.



Fig. 5.1 - Dependeneia do numero de atomos no
parametro de saturacao s. Os parametros
b=10G/em, I A I =10MHz e s=l,5 mm.

Fig. 5.2 - Dependeneia do numero de atomos no anel em fun9~o do

gradiente de campo magnetico. Os parametros utilizados foram
I=60mW/cm2, I AI =10MHz e s=1.5mm.

magnetieo. (a) b=5G/cm; (b) b=7.5 G/em; (c) b=10G/em;
Cd) b=12.5G/em, Ce) b=15G/em e (f) b=17.5 G/cm.

Fig.5.4 - Variacao do raio do anel em funcao do gradiente de
campo magnetico. A eurva te6rica foi calculada para os seguintes
parametros: I=60mW/cffi2,I AI =10MHz, s=1.5mm e w=6 mm.

(3.39) para tres diferentes
magnetico: (a) b=5G/cm, (b)valores de gradiente de campo

b=10G/em e (e) b=15 G/cm.

armadilha magneto-6ptica em funcao da intensidade do feixe de
aprisionamento . (a) I=24mW/cm2, (b) 1=36mW/em2, (c) 1=48 mW,Iem2,

Cd) I=54mW/cm2 e (e) I=60mw/em2•



Fig. 5.7 - Variacao do raio do anel em funeao da intensidade do
feixe de aprisionamento. Os parametros utilizados foram: (b)
b=10G/cm, I d I =10MHz, s=1,5 mm e w=6mm.

Fig. 5.8

intensidade

Solu<;;8.0

do laser

numerica da Eg. (3.31)

de aprisionamento. (a)

Fig. 5.9 Distribuicoes espaciais de atomos aprisionados na
armadilha magneto-6ptica em funeao da dessintonia do feixe de
aprisionamento. (a) I d I=5 MHz, (b) I d I=10 MHz, (c) I d I=20MHz:-e
(d) I d I=25MHz .

Fig. 5.10 Solueao numerica da Eq.(3.31) em funeao da
dessintonia do laser de aprisionamento. (a) I d I=5MHz, (b)
I d I=10Mhz e (c) I d I = 20MHz.

Fig. 5.11 - Variaeao do raio do anel em funeao da dessintonia dos
feixes de aprisionamento. A curva te6rica foi calculada

Fig. 5.12 - Distribuieoes espaeiais de atomos aprisionados na
armadilha magneto-6ptica em funeao do parametro de
desalinhamento. (a) s=1.5mm, (b) s=1.8 mm e (e) s=2.2mm.
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Nos ultimos anos tem side grande 0 interesse no estudo da

obtenQao de amostras de atomos frios e de altas densidades. (1)

Tais amostras podem ser uteis em experiencias de espectroscopia
de alta resoluQao, produQao de padroes de frequencias e re16gios
atomicos, e estudos de processos de colisao. Alem disto, se
obtivermos amostras com velocidades tais que 0 comprimento de
onda de de Broglie associado ao atomo (lD) seja da ordem da
distancia interatomica, efeitos quanticos coletivos tal como
condensaeao de
observados. Uma

Bose-Einstein, poderiam em
das formas de obter-se estas

principio serem
amostras e atraves

da tecnicas de desaceleraeao de feixes at6micos. (2) Uma outra, e
mais investigada atualmente, e a tecnica de aprisionamento de
atomos neutros usando armadilhas magneto-opticas.

Ate 1987, existiam duas formas de construir-se armadilhas
para atomos neutros. Uma delas emprega a forea magnetica atuante
no atomo quando ele esta em uma regiao de campo magnetico nao
homogeneo (3) e a outra refere-se ao uso da forea de presao de
radiaQao para confina-lo.(4)

Basicamente, a ideia que suporta a armadilha magnetica e 0

fato que estados fundamentais eletr6nicos de certos atomos com
spins eletr6nicos desemparelhados tem energia que aumenta com 0
campo magnetico, produzindo assim uma forQa restauradora sobre
eles, na direQao do minima de campo.



A primeira armadilha optica foi proposta por Ashkin (4) em
1978 e consiste de dois lasers contrapropagantes focalizados.
Nesta configuracao existe uma forca restauradora axial devido a
forca espontanea e uma forca restauradora transversal devido ao
gradiente do campo
induzida).

Entretanto, a primeira observaCao de atomos aprisionados
opticamente devido a forca espontanea, foi realizada em 1985 por
S. Chu et. al,(5) em atomos de sodio (Na). A configuraCao
experimental utilizada constitui-se de um arranjo tridimensional
de feixes contrapropagantes sintonizados abaixo da frequenci~ de
ressonancia. De acordo com a assertiva de H~sch e Schawlow (6)

isto causa uma forca oposta a velocidade do atomo, ou seja uma
forca viscosa. Por isto esta tecnica e denominada de melado
optico. A densidade de atomos confinados por esta tecnica foi da
ordem de 10~m-3, com temperatura da ordem de 240uK, que
corresponde ao limite de temperatura minima fornecido pela teoria

aprisionados neste limite e de aproximadamente 60cm/s. Na verdade
o melado optico nao e uma verdadeira armadilha pois nao existe
forca restauradora presente e 0 tempo de confinamento dos atomos
e de apenas 100 ms, que e muito menos que 0 obtido pela tecnica

discutiremos a seguir.
Em 1986, S. Chu et. al (8) tambem aprisionaram atomos de Na

utilizando a forca de dipolo ou induzida. Os atomos foram



inicialmente resfriados atraves da tecnica de melado optico a uma
temperatura inferiore a 1mK e depois capturados em uma armadilha
criada por um laser de perfil gaussiano, extremamente focalizado

e sintonizado bem abaixo da frequencia

caso, a densidade de atomos obtida foi

tempo de eonfinamento da ordem de 1

de ressonancia. Neste
de 1(Jl1 - 1012 em-3 e 0

10s Este trabalho

obter-se armadilhas 6pticas usando a forca de dipolo.
A primeira armadilha magneto-6ptica foi construida por E.

Raab et. alce) em 1987. A configuracao experimental consiste
basicamente de tres feixes lasers contrapropagantes nas direcoes
x, y e z com sintonia abaixo da ressonancia e de urn campo
magnetico produzido por um quadrupolo esferoidal. Neste trabalho
obteve-se densidades de atomos aprisionados da ordem de 1011cm-3

e tempo de confinamento de 2min.
A configuracao discutida acima foi originalmente proposta

por Pritchard et. alC10) como forma de evitar a restricao imposta
pelo chamado teorema otico de Earnshaw formulado por Ashkin e
Gordon. (11) Este teorema nos diz que: na ausencia de fontes de
radiaCao, a divergencia do vetor de Poynting de um laser
estacionario deve ser zero. Entao, se a forca e proporcional a
intensidade do laser, ela tambem deve ter divergencia igual a
zero, 0 que acarreta na impossibilidade de producao de uma forca
restauradora sobre uma superficie fechada. Ashkin e Gordon
provaram este teorema para a forca de espalhamento sobre
particulas com polarizabilidade escalar cujos dipolos dependem



linearmente com 0 campo. Esta condicao assume que a forca de

espalhamento e proporcional ao vetor de Poynting.

Para atomos, entretanto, os graus de liberdade internos

podem mudar esta proporcionalidade entre 0 vetor de Poynting e a

forca, de uma forma dependente da posicao, 0 que permite
armadilhas usando a forca espotanea estatica. Tal mudanca pode
ocorrer, por exemplo, devido a aplicacao de um campo externo que
causa uma mudanca na frequencia de ressonancia do atomo. Como
mecionamos, no caso da armadilha magneto-optica este campo e
produzido pelo campo magnetico quadrupolar.

Tanto nos trabalhos de S. Chu et. al (5.8) quanto no de·-E.
Raab et. al(9) a armadilha foi carregada com atomos evaporados
pela acao de urnlaser de Nd:YAG e pre-resfriados usando a tecnica
de varredura de frequencia.(12) A primeira armadilha magneto-
optica na qual os atomos foram aprisionados diretamente do vapor
presente em uma celula, isto e, sem a necessidade do estagio de
desaceleracao, foi feita por Monroe et. al para atomos de
cesio(Cs).(13)

Os estudos iniciais efetuados nestas amostras de atomos
confinados referem-se a uma configuracao geometrica dos seis
feixes perfeitamente alinhados dois a dois. A distribuicao
espacial de atomos aprisionados observada assemelha-se a uma
nuvem quase esferica. Estes estudos tratam do comportamento
dinamico dos atomos em relacao a varios parametros inerentes ao
aprisionamento como gradiente de campo magnetico, intensidade do
campo de radiacao e dessintonia entre a frequencia do feixe de



aprisiQnamento e a frequencia atomica. Por exemplo, como varia 0

numero de atomos capturados em funcao destee parametros, qual a
velocidade media destes atomos e em consequencia, qual a

e de espectroscopia de alta resolucao. (16)Se 0 numero de atomos

aprisionados N for tal que N~106 temos 0 regime de gas ideal,
onde a densidade da nuvem varia de forma linear com N enquanto 0

raio permanece constante. Para N~106, surge entre os atomos uma
for~a repulsiva causada pela reabsor~ao de f6tons espalhandos
denominada de for~a de confinamento de radiaCao.(~7) rsto leva a
um aurnentono raio da nuvem, 0 que implica no fato da densiaade
passar a ser constante.

Outras distribui~oes espaciais de atomos aprisionados podem
ser observadas se introduzirmos urndesalinhamento relativo entre

por E. Raab et. al (9) em experimentos com Na, mas reportado por
Walker et. al (18) em atomos de Cs. Estas estruturas espaciais
assemelham-se a urn anel de atomos e a um anel circundando uma

estruturas obtidas em seu trabalho, Walker e colaboradores
propuseram um modele baseado na forca de confinamento da radia~ao
e na forca que surge devido ao desbalan~o de intensidade causado
pelo desalinhamento dos feixes na armadilha. De acordo com os
resultados apresentados na Ref.(18), onde 0 numero de atomos
aprisionados e da ordem de N~107, os raios das 6rbitas circulares
varia com 0 nlimero N e nao depende, significativamente do



dependente da coordenada radial que surge
desalinhamento dos feixes de aprisionamento com perfil
de intensidade, para explicar as 6rbitas circulares

gaussiano
esta~eis

obtidas.
A principio poderiamos pensar que existe alguma contradicao

entre estes dois modelos ja apresentados na literatura. Neste
trabalho, entretanto, mostramos que esta contradicao e apenas
aparente. 0 que ocorre e que dependendo do numero de atomos
aprisionados, a dinamica do processo de formaoao de 6rbitas
circulares estaveis e bem diferente. Tambem, demonstramos pela
primeira vez a possibilidade de aprisionamento de atomos de Na a
partir do vapor contido em uma celula a temperatura ambiente do
laborat6rio (T~290 K), como previsto por Cable et. al. (20)

No Capitulo II apresentaremos 0 principio de funcionamento
da armadilha magneto-optica e discutimos varios aspectos
relacionados a formaoao e ao comportamento da nuvem de atomos
aprisionados.

No Capitulo III desenvolveremos um modele geral para



explicarmos 0 surgimento das distribuieoes espaciais de atomos na
armadilha magneto-6ptica,que leva em conta tanto a forca de

confinamento de radiacao quanto a forca de v6rtice. (21) Com base

neste modelo estudamos a variaeao do raio da 6rbita em funcao do

numero de atomos aprisionados e comprovamos a existencia de duas

regioes: uma na qual a forca de confinamento da radiacao e
dominante na formacao de 6rbitas estaveis e outra na qual a
respansavel par este pracesso e a forea de v6rtice. Neste ultimo
caso, construimos com base no trabalho de Bagnato et. al (22), um
diagrama de fase que nos permite. de acordo com os parametros
experimentais usados na armadilha, prever qual 0 tipo:-de
distribuieao espacial deve ser observada.

A descrieao do aparato experimental utilizado na produeao
da armadilha magneto-6ptica bem como uma discussao sobre as
possiveis transieoes entre os niveis hiperfinos do atomo de Na
onde ocorre 0 aprisionamento e apresentada no Capitulo IV.

No Capitulo V mostraremos como determinar 0 numero de
atomos aprisionados nos aneis. Alem disto apresentaremos um
estudo sistematico do comportamento do raio destes aneis em
funeao dos parametros experimentais utilizados neste trabalho e
sua comprovaeao com a previsao te6rica obtida do modele
desenvolvido no Cap. III.

Finalmente. 0 Capitulo VI traz as conclusoes finais e
sugestoes de possiveis trabalhos futuros.
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Fig. 2.1.{a) - Atomo de frequencia ~o interagindo com dois
lasers con trapropagan tes de frequenoia ~ <~ o. (b) for9a
media (linha fina) sobre 0 atomo devido a intera9ao com os
dois lasers. A resultante (linha densa) e a for9a ldscosa
responsavel pelo resfriamento dos atomos.



Vamos supor a principio que 0 atomo esteja parado(v=o). A
forQa exercida pelos dois lasers neste caso e nula por simetria e
assim 0 atomo permanece em repouso. Se 0 atomo ag~ra move-se na
direcao +x com velocidade v, 0 efeito Doppler faz com que ele

esteja mais ressonante com 0 laser que esta contrapropagante ao

seu movimento do que em relacao ao laser
desbalanco entre as forcas produzidas pelos

copropagante. Este

dois lasers causa 0
8urgimento de uma forQa resultante F oposta aomovimento atomico
e que para baixas velocidades pode ser expressa por F=-0v, onde 0
e 0 coeficiente de amortecimento. Este mesmo resultado e obtido
efetuando-se a analise para atomos movendo-se na direcao -x.

A Fig. 2.1.b, mostra a forca de amortecimento resultante
(linha densa) da soma de duas forQas opostas (linhas finas) para
baixas intensidades do campo de radiacao. Como veremos na Sec.
2.4, estas forcas sac do tipo Lorentziana centradas em kv = ± A,
onde A~~o e a dessintonia entre a frequencia do laser e a
frequencia do atomo, com largura a meia altura (FWHM) igual a r,
onde rea largura de linha natural da transicao atomica. A
derivada da forca resultante em v=o nos fornece 0 valor do
coeficiente 0. Note que a sera maximo quando A=-r/2. A forca
total e aproximadamente linear para velocidades tais que
Ivl<r/2k. Esta desigualdade define 0 intervalo de velocidades no
qual 0 movimento atomico e eficientemente amortecido pelo
resfriamento Doppler (intervalo de captura).

Na realidade, a forca de amortecimento e uma forca media
realizada sobre varios ciclos de absorcao-emissao. A natureza



at6mico. Por exemplo, quando um atomo emite espontaneamente um

f6ton numa dire~ao qualquer ele sofre um recuo na dire~ao

nenhuma modifica9ao no momentum do atomo ou seja <P>=O.

Entretanto, provoca uma
<~ >to, como no caso do

dispersao no espaoo de fase, isto e
movimento Browniano. Esta dispersao

esta associada a urn aquecimento transversal no mavimento
atomico. A taxa de aquecimento correspondente esta relacionada
com 0 coeficiente de difusao D, que e proporcional a <p2>. No
caso estacionario, a taxa de aquecimento deve ser igual a taXa
de resfriamento devido a F e assim 0 atomo deve ter uma
temperatura de equilibria T proporcional a D/0. Na Se~. 2.7,
discutiremos, com base na teoria Doppler, como estimar a
temperatura minima dos atomos confinados.

Utilizando uma configuracao tridimensional de seis feixes
linearmente polarizados contrapropagantes, alinhados dois a
dois e possivel, como sugerido por Hansch e Schawlow (1), a
obten~ao de urn meia viscoso. rsto foi realizado por S. Chu
et.al,(3) para atomos de Na. Estes autores denaminaram este
arranjo de melado 6ptico. Entretanto, esta configuracao nao e
capaz de aprisionar os atomos em torno de urn ponto de
equilibrio estavel, pois nao existe nenhuma forca restauradora
presente.

A primeira configuracao onde observou-se 0 aprisionamento
de atomos neutros foi feita por E. Raab et. al,(4) que
modificaram 0 arranjo original do melado 6tico tridimensional



modificacao na polarizacao dos lasers. Estas duas alteracoes
implicam no surgimento de uma forca de restauracao responsavel
pelo confinamento dos atomos em torno de um ponto de equlibrio
estavel. A esta nova configuracao os autores denominaram de
armadilha magneto-6ptica. Na pr6xima secao discutiremos 0

principio de funcionamento desta armadilha.

2.3 - Principio de funcionamento da armadilha
magneto-6ptica

o principio basico de funcionamento da armadilha magneto-
6ptica pode ser ilustrado supondo-se um atomo hipotetico de
dois niveis, cujo estado fundamental possui spin 5=0 (me=O) e
o estado excitado spin 5=1 (me=O ± 1). Vamos considerar ainda
este atomo imerso em urn campo magnetico Bz(z) que varia

provoca uma modificacao das energias dos subniveis do estado
excitado, como mostrado na Fig. 2.2.

Consideremos agora 0 atomo interagindo com dois campos de
radiacao contrapropagantes de polarizacoes circulares
ortogonais e deslocados para 0 vermelho da frequencia de
ressonancia tal que 0 feixe de polarizacao a+ se propaga na
direcao +z e 0 de polarizacao a- na direcao -z. 5e 0 atomo

nula, como no caso do melado optico, e 0 atomo permanece neste
ponto. 5e 0 atomo se desloca no sentido z>O ele estara em maior
resonancia com 0 laser a-, pois a frequencia deste e proxima da
frequencia da transicao Am=-l e assim sofre uma forca na



Fig. 2.2 - Diagrama de niveis de energia de um atomo
hipotetico interagindo com um campo magnetico Bz(z)=bz.



- -AdrF~-a.r-~-
dt



I +Z
I

i ~- u- ,,/"
t ~ u-

/'
u+ t /' u-----+~~ ------+-+x / ~a:,/ •

+~/" !_u_+ -.._
C _ ~

I
I

c

Fig. 2.3 - Esquema da armadilha magmeto-6tica em tres
dimensoes. 0 campo quadrupolar e gerado por duas bobinas
de corrente opostas colocadas ao longo do eixo z. As
setas finas mostram que 0 campo magnetico produzido ao
logo dos eixos e paralelo aos mesmos. 0 campo de
radia9ao, indicado pelas setas densas, contrapropaga-se
nas dire90es x, y, z e tem polariza90es como mostrado de
acordo com 0 eixo de propaga9do.



-seu movimento causando uma dispersao em torno de r=O, de forma
que <;>=0 e <~~~O. Devido a isto, a amostra de atomos
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tipos de forca sao funcoes tipo Lorentziana centradas em
A =k. .;, com largura a meia altura (FWHM) dada por {r2+2Q 2 )1/2
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•a metade da for9a de espalhamento maxima (Q2 ~ CD em (2.7))
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, ,
CJ (1(J-14cffiZ )ATOMO ATOMOS DO Ca (,Jm6) REF.

,APRISONADO GAS DE FUNDO

Na He 6.2xlQ-79 0.95 12

Na N2 7.3x10-78 3.30 14

Na Na 1.44x1o-7€. 100.00 8

Tab. 2. 1 - Se90es de choque estimadas para os processos _
de colisoes envolvendo atomos de Na aprisionados e atomos
de He, N2, e Na, a uma temperatura de T=293 K.
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Fig. 2.4 - Perfil de fluorescencia da nuvem de atomos
aprisionados na armadilha magneto-6ptica. (a) perfil
gaussi~no correspondendo a situa9ao na qual N e pequeno;
(b) perfil semielipsoidal obtido no limite de
conI~namento da radia9ao. (26)
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equacao geral para n(r) fornece 0 perfil apresentado na



utilizando lasers de 3 em de diametro de perfil de intensidade

com urn minima na regiao central. leto faz com que diminuam-se

as perdas por colisoes pelo efeito da forca de espalhamento.

2.7 - Limite Doppler de temperatura para os Atomos

aprisionados

Nesta secao discutiremos 0 limite de temperatura dado

pela teoria Doppler, que eonsidera que 0 resfriamento dos

atomos oeorre apenas pelo reeuo devido a absoroao de f6tons do

campo de radiaoao. Contudo mencionamos 0 fato que ja foram

observados atomos confinados com temperaturas menores que a

prevista por este modelo.(19) Recentemente Kasevich e ChU(20)

reportaram a observaoao de temperatura de 100 nK para atomos de

Na. 0 que corresponde a urna temperatura cerca de 10 vezes menor

que a dad a pelo limite de recuo do ultimo f6ton TR=(h-k)2/2mkB.

As teorias que nos permite obter estes novos valores de

temperatura sac denominadas teorias sub-Doppler.(21) Estas

teorias baseiam-se em novos mecanismos de resfriamento devido a
variaoao espacial dos niveis Zeeman de urn atomo interagindo com

um campo de radiaoao. Estes mecanismos sac bombeamento 6tico,

gradientes de polarizaoao e efeito Stark dinamico. Neste

trabalho, por simplicidade, utilizaremos apenas a teoria
Doppler.

que surge devido ao fato

estarem sintonizados para 0

dos lasers

vermelho

de

da
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Todas as discussoes apresentadas no capitulo anterior
consideram os feixes de aprisionamento perfeitamente alinhados
dois a dois. Neste caso, a estrutura espacial de atomos
confinados e similar a uma nuvem esferica. Entretanto, como
primeiro mencionado e observado por E. Raab eta al,(1) se
introduzirmos um pequeno desalinhamento nos feixes
retrorefletidos no plano xy, permanecendo ainda os feixes no
eixo z perfeitamente alinhados, diferentes estruturas espaciais
podem ser observadas como por exemplo, aneis e aneis
circundando uma nuvem de atomos (nucleo).

o primeiro trabalho que estuda 0 surgimento destas
estruturas foi realizado por Walker eta all2) Os autores
observaram em atomos de Cs, alem da formacao de aneis com
nucleo central, a dependencia do raio destas estruturas com 0

numero de atomos aprisionados. Dessa forma, propuseram um
modele baseado na forca de confinamento da radiacao entre os
atomos do nucleo e na forca relacionada ao desalinhamento entre
os feixes contrapropagantes no plano para explicar a formacao
das orbitas estaveis. Neste caso, 0 raio do anel e proporcional
ao numero de atomos contidos no nucleo. Logo apos, para
explicar a observacao de aneis sem a estrutura central, os
autores generalizaram 0 modelo acima descrito considerando a



forca de confinamento de radiacao entre os atomos localizados

no anel.(3) De forma analoga a anterior, 0 raio'do anel e
proporcional a (N')~/3,onde N' e 0 numero efetivo de atomos

que ocasionam a forca de confinamento da radiacao, como
mostramos na proxima secao.

Pouco depois, Bagnato e colaboradores (4)observaram em

atomos de Na, estruturas similares as obtidas nas Refs. (2) e

(3). Entretanto, ao contrario do observado por Walker eta al,
nao foi verificada qualquer variacao do raio das orbitas com
relacao ao numero de atomos aprisionados. Para explicar este
resultado, ja que 0 modele proposto nas Refs. (2) e (3) nao se
aplica a este caso, os autores propuseram um segundo mode 10
usando apenas a forca de pressao de radiacao dos feixes de
aprisionamento sobre cada atomo. Devido ao perfil gausssiano
dos feixes e ao fato destes estarem desalinhados no plano xy,
surge uma forca denominada de forca de vortice macrosc6pica,
dependente da coordenada radial, que produz um torque sobre a
nuvem de atomos inicial, levando a formacao de 6rbitas
circulares estaveis.

Assim, temos duas teorias bem diferentes no que diz
respeito ao mecanisme de formacao das estruturas espaciais.
lsto poderia nos levar a pensar que ou existe algum equivoco em
uma das duas ou alguma contradicao na forma de interpreta-las.

Neste capitulo, mostraremos a partir de um modele que
leva em conta tanto a forca de v6rtice macrosc6pica quanto a
forca de confinamento da radiacao, que
nem contradicao nas duas teorias
verdade, 0 que ocorre e que, como ja

nao ha nenhum equivoco
apresentadas acima. Na

mencionamos no Cap. l,



regi5es onde a dinamica do processo de formacao das orbitas
estaveis e bem diferente. Para N<107 a forca de vortice e
responsavel pela formacao das estruturas espaciais, enquanto

que para N>107 este processo e predominantemente determinado

pela forca de confinamento da radiacao. Como veremos nas
proximas secoes, este modele e valido apenas para valores do
raio da 6rbita e desalinhamento menores que a dimensao espacial
do feixe de aprisionamento. rsto nos permite negligenciar a
anisotropia da armadilha devido ao desalinhamento dos feixes.
Estas restricoes justificam as aproximacoes que sac efetuadas
na deducao da equacao geral de movimento para um atomo movendo-
se em uma trajetoria circular.

Na pr6xima secao, discutiremos de forma qualitativa as
forcas de v6rtice e de confinamento da radiacao. A deducao da
equaCao geral de movimento considerando 0 atomo como um sistema
de dois niveis e feita na Sec.3.3. A solucao da equacao de
movimento e a analise do raio da orbita em funcao do numero de
atomos aprisionados sac apresentadas na Sec. 3.4. Na Sec. 3.5
derivamos a equacao geral de movimento levando em conta agora
todos os possiveis estados Zeeman do atomo de Na e suas
transicoes. Na Sec. 3.6 apresentamos um diagrama de fase que
permite a partir dos parametros experimentais utilizados,
prever qual 0 tipo de estrutura espacial a ser observada, no
regime em que a forca de v6rtice predomina.



Como mencionamos na se~ao anterior, a for~a de v6rtice

que resulta do desalinhamento dos feixes com perfil nao

uniforme de intensidade, produz um torque sobre a distrubuicao

inicial de atomos (nuvem) levando a observacao de outras

estrutruras espaciais. No caso deste trabalho, bem como nas
Refs.(3) e (4), os feixes de aprisionamento tem um perfil
gaussiano de intensidade. 0 motivo do uso deste perfil tem
vantagens do ponto de vista experimental e teorico. Primeiro.
podemos obter urn feixe gaussiano atraves de urna filtagem
espacial do feixe de laser, que ja e quase gaussiano e segundo,
a formulacao matematica do problema torna-se mais simples que
em relacao a outros perfis. 0 torque produzido sobre a nuvem de
atomos pode ser entendido graficamente com base na Fig. 3.1.

desalinhados no plano xy de urnadistancia s com relacao aos
eixos cartesianos. Por simplicidade vamos considerar um atomo
localizado no ponto (x,O) que esta a urnadistancia r da origem.
o raciocinio que apresentaremos a seguir e valida para qualquer
outro ponto (x,y) sobre 0 anel, desde que possamos negligenciar
a anisotropia da armadilha. Como os feixes estao desalinhados e
possuem perfis de intensidade gaussiano. 0 feixe a que se
propaga na direcao +y exerce uma forca maior sobre 0 atomo que
o feixe cr- que se propaga na direcao -Yo Como consequencia, 0

atomo e acelerado na direcao +y, tangencialmente a sua
trajet6ria, 0 que origina urnmovimento circular. Dessa forma, a
forca de vortice pode ser escrita de uma maneira geral como:



onde '(r) e a magnitude da forca de v6rtice que depende, como
veremos na pr6xima secao, tambem do dasalinhamento introduzido.

Nos trabalhos de Walker e colaboradores, devido ao fato
de observarem estruturas espaciais para qualquer parametro de
desalinhamento, nao foi levado em conta a dependencia explicita
da magnitude da forca de v6rtice com relacao aos parametros r e

s.O conceito exposto acima e diferente do utilizado por

microsc6picas resultantes de feixes estacionarios, e que tem
uma rapida variacao espacial.



Fig. 3.1 - Geometria de desalinhamento no plano xy que
fornece a observa9do de estruturas espaciais circulares.
A seta indica a dire9do do movimento dos atomos na
orbita. a+ e a- referem-se as polariza90es do campo de
radia9do.
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onde Q+(Q_) refere-se ao feixe que se propaga na direcao +x(-x)
com polarizacao 0- (0+); Qo e 0 valor maximo da frequencia de

Rabi; s e 0 deslocamento dos feixes com relacao ao eixo
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F =-CXy-AV +F +y t' y vy
eN'

(X2+y2)



- dl eN'F=-ui-P--V (x) (yi-xy) +-f
dt r2

Definindo ~=Rr e lembrando que para obtermos orbitas
estaveis devemos ter d;/dt=O e de/dt=w=cte, onde (a) e a



mR<A>2 =«R- eN'
R2

P(a)R=l}' (R) R

3a>E~/Ro> caso contrario neo teremos soluQeo estavel (e real)



E foram calculados a partir da
utilizando os seguintes valores

I AI =10 MHz, 1=60 mW/crri2e W=6 mm.

No intervalo R<l mm, temos 0 que denominamos limite de

Eqs. (3.7),

Qo=24.5 MHz,
(3.8)

yb=7

visao, pois nessa regiao 0 raio da trajet6ria circular e tao

pequeno que 0 anel confunde-se com a nuvem de atomos confinados
obtida quando os £eixes estao perfeitamente alinhados. A
explicacao e que para pequenos desalinhamentos, 0 torque
produzido pela forca de v6rtice sobre a nuvem e muito pequeno.
Observamos que a medida que aumentamos 0 numero de atomos a
raio aumenta, como observado por Walker et. aI, (2) devido ao
efeito coletivo entre aS atomos aprisionados.
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Fig.3.2 - VariaCBo do raio das trajet6rias circulares em
funCBo do numero de atomos aprisionados para varios
valoree de s em milimetros. A curva CR obtida a partir da
Eq.(3.17J foi calculada para s=O.l mID.



correspondentes aos desalinhamentos s=O.3mm e s=O.5 rom tendem a

curva CR (circulos) dada pela Eq.(3.17) que discutiremos

abaixo. Neste caso, podemos observar aneis, pois r>l mm meSffiO

para desalinhamentos muito pequenos, como e 0 caso. rsto e
devido ao fato que se por um lado a forca de vortice
responsavel pelo torque sobre a nuvem de atomos e pequena (lado
direito da Eq.(3.16)), a forca de restauracao efetiva (lado
esquerdo da Eq.(3.16)) definida como a diferenca entre a forca
de restauraQao e a forQa de confinamento da radiaQao, tambem e
muito pequena. Em outras palavras, quando N>lJ, a constante:
de mola da armadilha magneto-6ptica fica bastante
enfraquecida pelo confinamento da radiaQao e portanto basta um
pequeno torque para que a nuvem de atomos modifique-se formando
urn anel. Assim, nesta regiao a forQa de confinamento da
radiaQao e a responsavel pela formaQao da estrutura espacial
observada.

Quando 0 numero de
-106) devemos aumentar 0

de v6rtice (cf. Eq.3.13)

atomos aprisionados e pequeno (N~104
desalinhamento de forma que a forQa

aumente e assim realize 0 torque
necessario sobre a nuvem para que possamos observar a formaQao
de aneis. rsto e mostrado na Fig. 3.2 para os desalinhamentos
s=lmm e s=2 mm. Ao contrario do que foi discutido acima, a
medida que aumentamos 0 nlimero de atomos ate 5xl~ nao mais
verificamos um aumento do raio do anel. rato augere que nesta
regiao a forQa de confinamento da radiaQao nao seja importante
na dinamica do processo de formaQao das estruturas espaciais.
Este resultado confirma a nossa observacao (8,9> de que craie





Fig. 3.3 - Observa98o visual do comportamento do anel de
atomos em fun980 da temperatura da celula. (a) T=363K,
(b) T=343K e (0) T=300 K. Os parametros experimentais
utilizados foram I=20mW/cm2, IJI =20MHz, b=10G/cm e
s=1.2mm.
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Fig. 3.4 - (a) ~raria9dodo raio do anel em fun9ao do
tempo de carga da armadilha. Os parametros utilizados
foramT=300K, I=20mW/crrfZ,IJ/=20MHz e s=1.2mm. (b)
Varia9do do nUmero de atomos em fun9ao do tempo de carga.

As baz>ras de erro mostradas correspondem ao valor media
do ponto experimental obtido apos cinco medidas.



Na realidade, de acordo com 0 modele proposto para 8e

calcular as termos a, 0, '0 e E verifica-se que a forca de

confinamento da radiacao e menor cerca de 10 a 103 vezes que a

forca restauradora quando 0 nlimerovaria de 106 a 104. Assim
neste intervalo de numero de atomos poderiamos pensar que nao e
possivel a observaCao de aneis com nucleo visto que, como
mencionado por Walker, sac devido basicamente a forQa de CR.
Entretanto, estas estruturas ja foram observadas como mostrado
na Ref.(4). A explicacao e baseada na modificacao da forca de
v6rtice com relacao aos parametros usados na armadilha magneto~
6ptica, como discutiremos na Sec.3.6.

Para 0 intervalo 5xlOs < N < 108 temos uma regiao de
transicao, pois para N > 5xlOs, 0 raio do anel comeca a
aumentar suavemente com 0 nlimerode atomos e a partir de N>l~
aumenta abruptamente tendendo a curva CR como no caso anterior.
Como conclusao, na regiao em que N>107 a forca de confinamento
da radiacao torna-se importante levando a observacao de aneis
para qualquer desalinhamento s. Para N>lOB, embora 0 nosso
modele nao seja capaz de explicar, pois nao leva em conta a
largura do anel, a forca de confinamento da radiacao torna-se
muito grande e como consequencia devemos esperar que ocorra uma
transicao, que modifica 0 anel sem nucleo levando a formacao
de um anel com nucleo. Esta previsao esta de acordo com algumas
observacoes feitas por Walker et. al.(2)

Com base nos resultados obtidos da analise da Fig.3.2,
podemos afirmar que temos dois limites no processo de formacao
dos aneis:

(i) no caso em que N~107, a forca de confinamento da
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usualmente w>s, que e exatamente oposta a obtida anteriormente.

Neste caso a condi9ao e violada se 0 torque sobre'a nuvem de

atomos e pequeno (S«W) ou se 0 amortecimento (0) e muito

grande. 0 unico ponto em que esta condiQao de estabilidade

concorda com a obtida da Eq.(3.17) e quanta aa fata que 0 raio
da 6rbita deve diminuir quando aumenta-se a

restauraQ8.oa.

A concordancia entre os resultados do comportamento do
raio do anel em funQao de alguns parametros experimentais e os

Na demonstraQao das Eqs.{3.7) e (3.13) assumimos 0 atomo
como urn sistema de dois niveis puro, ou seja nao levamos em
conta os m subniveis Zeeman de cada estado hiperfino. Isto nos
possibilita escrever a frequencia de Rabi como Qo={I/2Ia)~/2r
onde rea largura de linha associada a transiQao entre os
niveis excitado e fundamental do atomo. Como as estruturas
espaciais observadas neste trabalho ternraio da ordem de 1-3mm
o deslocamento Zeeman ybx(~3 MHz) da transiQao considerada e da
ordem da largura de linha do laser de aprisionamento (~1 MHz).
Dessa forma os m subniveis Zeeman estao quase que completamente
degenerados e sendo assim, para efetuarmos urncalculo mais
realista, devemos levar em conta todas as possiveis transiQoes
entre os estados hiperfinos (degenerados) satisfazendo ainda as
regras de seleQao por dipolo eletrico. Na verdade 0 que devemos
fazer e somar todos os possiveis sistemas de dois niveis cuja



_ .J F(F+l) -J(J+l) -I(I+l) ]
gF-g1. 2F(F+1)

_ 3J(J+1) +8(8+1) -L (L+1)
gJ- 2J(J+1)



(
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F± ~m,mp' -------------------
{4 [4~ (ybx+kv,lI)] 2+1'2+12Q~(4m,mr)}

eN'F =-Cix-Pv:-i'. +-----x
xx vx (x2+y2) 3/2

d=16'hkr/A lEE Pe(Am,m,.) C~(Am,m,.)ybG(Am,mr)
11m zap' [442+f'2+12C~(Am,mr)] 2



pt(l1m,mr) a~(Am,mF')

[4A2+r2+120~ (Am, mF,) ] 2

~ ~ ~. [ r") ( 0;>'.2) I 2] .
F~ "'{y)y com!{y)=- exp -L. y--rS W e.vx-:r - Yo

Pt (Am,mp') Q~ (Am,mp')

[4A2+~+12C~(Am,mF') ]

onde Fvx=" (x)x com" (x)='foexp[ -2(x2+S2 )/T#- ].
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F'=1 F'=2

~
-1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2m,.·

-1 5 5 30 15 5
r'=l 0 5 5 15 20 15

+1 5 5 5 15 30

3P1/2 -2 30 20 10
-1 15 15 10 5 15

r'=2 0 5 20 5 15 15
+1 15 15 15 5 10
+2 30 10 20-

r'=o 0 20 20 20 -
-1 25 25 6 3 1

r'=1 0 25 25 3 4 3
+1 25 25 1 3 6
-2 30 20 10
-1 15 15 10 5 15

r'=2 0 5 20 5 15 15
3P3/2 +1 15 15 15 5 10

+2 30 10 20
-3 60
-2 20 40
-1 4 32 24

r'=3 0 12 36 12
+1 24 32 4
+2 40 20
+3 60

Tab. 3.1 - Valores das probabilidades de transioao por
dipolo eletrico envolvendo os subniveis Zeeman dOB
estados hiperfinos 3S~./2, 3P~/2 e 3PS./2 para 0 atomo de
Na. (.1..1.)



32 St/.J.r' = 1) ~32 P3/2(F')
mF

2~mF r 2 -1 0 1

1 0 16.1114
18.01311 1 18.0131

19.73241 2 8.0557 13.9529
0 0 16.1114

18.01310 1 -18.0131 0
-13.9529 -16.1114 -13.95290 2

-16.1114-1 0
18.0131 18.0131-1 1

-1 2 -19.7324 -13.9529 -8.0557

32SI/.J..r' =2)--32P3/2(F)

mF
2~mF r 2 -1 0 1

1 1 8.8246 6.2399 3.6026
11.39251 2 11.3925 13.9529 13.9529

27.905812.4799 17.6492 22.78501 3 7.2052
6.2399 7.2053 6.23990 1

16.11140 2 -16.1114 -8.0557 0 8.0557
-16.1114 -20.3795 -21.6157 -20.3795 -16.11140 3

-8.8246-1 1 -3.6026 -6.2399
11.3925-1 2 11.3925 13.9529 13.9529
-7.2052-1 3 -27.9058 -22.7850 -17.6492 -12.4799

Tab. 3.2 - [!alores da frequencia de Rabi por unidade da
raiz quadrada da intensidade do campo de radiaOdo
{MHz/(mW/mm2).1./2 para cada tranBioao possivel entre os
subniveis hiperfinos da linha D2 do Na. (.1.2)
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Fig. 3.5 Diagrama de foreas atuantes
mav·enda-se em uma trajet6ria ciz'cular.
viscasa, F{x) e a farea de v6rtice e
restauradaura. A farea de canfinamenta
desprezada nesta analise.

sabre a atomo
./3v·e a farea

ar e a forea
da radiaeda e



Fig. 3.6 - RepresentaCdO grafica da Eq.(3.31J para (a)
pequenos deslocamentos s e baL-.;:asintensidades QcJ2 e (bJ
para grandes desalinhamentos ~/ou grandes intensidades.
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Da Fig.(3.6a) podemos observar dois casos distintos:
(i) caso a.I se 0(aim )1./2 >F ( 0) , onde' F'(0) e a

derivada primeira de F(x) em x=O, temos apenas um ponto estavel
que e x=O. Este ponto representa 0 modo no qual apenas urna

nuvem de atomos surge na origem. Fisicamente, ocorre que a

forca de aprisionamento efetiva e sempre maior que a forca de

v6rtice, logo 0 atomo esta sempre sendo puxado para a origem.

(ii) caso a.II - se 0(a/m)1/2 <~(O) temos dois pontos
possiveis x=O e X=Xo. Entretanto x=O nao mais corresponde a uma
solueao estavel, pois neste ponto a forea de v6rtice e maior
que a forea de aprisionamento efetiva e os atomos nao pod~m
permanecer neste ponto. Para x<xo a forea de v6rtice domina e
empurra 0 atomo para posieao x=Xo e para X>Xo 0 inverso
ocorre, ou seja, a forea de aprisionamento e dominante 0 que
leva os atomos a voltarem para X=Xo. Logo X=Xo e um ponto
estavel e a estrutura espacial prevista neste caso corresponde
a um anel.

A forea de v6rtice mostrada na Fig.3.6a, e correta apenas
para potencias moderadas (Q~r)e pequenos desalinhamentos (s<w).
Se a potenciado laser esta bem acima da saturaeao (Q»r) ou se
urn grande desalinhamento (s~w) e introduzido , ao inves de
termos F"(O)<O teremos F"(O»O 0 que corresponde a uma mudanca
na concavidade da forea de vortice e sendo assim F(x) toma a
forma mostrada na Fig.3.6b. Nesta situacao existem tres casos
possiveis onde a Eq.(3.31) e satisfeita:

(I) caso b.I - este caso e similar ao caso a.I discutido
acima. A estrutura a ser observada corresponde a uma nuvem de
atomos.



(II) caso b.III - analogo ao caso a.II.

(III) caso b.II - neste caso temos 0(a/m)1/2>r{O) e tres

pontos a serem analisados. Para x=O, a forQa de aprisionamento

efetiva e maior que a forQa de v6rtice 0 que implica em os

atomos sempre serem trazidos de volta para a origem. Logo x=o e
um ponto estavel e a estrutura a ser observada corresponde a

uma nuvem de atomos. 0 ponto x=xo{l) e um ponto de equilibria

instavel visto que para x<xo(l) 0 atomo tende a ir para a

origem, pois a forQa de aprisionamento domina, e para x>xo(l) 0

atomo vai para 0 ponto xo(2) impelido pela forQa de v6rtice que

passa a ser dominante. a ponto x=xo(2) de forma analoga ~o

ponto X=Xo, na Fig. 3.6a corresponde a uma soluQao estavel.

Como conclusao, os atomos podem estar em x=O ou x=xo(2). A

estrutura espacial associada a esta situaQao corresponde a um

anel de atomos com umnucleo.

feita acima

aprisionamento

dependendo
(Qo2) e

da

do

desalinhamento (s) introduzido, e possivel obter as mesmas tres

estruturas como primeiramente observado por Walker eta al,(2)

mesmo na ausencia da forca de confinamento da radiacao.

Entretanto, devemos tomar cuidado na analise com relacao a

intensidade, pois como sabemos, 0 numero de atomos aprisionados

depende significativamente da intensidade dos lasers.(S) Sendo

de

da

de

atomos pode aumentar de maneira que a forQa de confinamento

radiacao torna-se importante. Com relaQao ao parametro

desalinhamento

desalinhamento



com base na analise da

forma qualitativa 0

comportamento das estruturas espaciais observadas.

Como mostrado na Ref.(13), os resultados obtidos acima

das abcissas temos 0 desalinhamento s e no eixo das ordenadas a

intensidade do laser expressa em termos do parametro de
saturacao S. As diferentes regioes deste diagrama .correspondem
aos diferentes dominios das estruturas espaciais. A isto
denomina-se diagrama de fase para a distribuicao atomica na
armadilha magneto-6tica. Para A=-r, 0

apresentado na Fig. (3.7) pela linha
diagrama resultante e

cheia. Com excecao da
primeira regiao (esquerda da linha AB) onde apenas a presenca
de uma nuvem de atomos e possivel, outros dominios sempre
apresentam a possibilidade de observacao de duas estruturas.
Aquela que devemos observar depende fortemente do gradiente de
campo magnetico utilizado.
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Fig. 3. 7 Diagrama de fase mostrando as diferentes
distribui9ao espacial de atomos dependentes dos
parametros de satura9ao e desalinhamento. A linha cheia
corresponde a 4 =-r. variando-se a dessintonia do laser,
as linhas do diagrama de fase deslocam-se e entao os
dominios mud~n. A llnha tracejada (- - -) corresponde a

4 =-0. 7r e a llnha segmentada (_0 _0 -) a 4 =-1.2r.



Como um exemplo, no dominio correspondendo a observacao
das estruturas nuvem e anel (lado direito da linha AB) 0

diagrama preve que nunca podera ser observado anel com nucleo".

Para grandes valores do gradiente de campo magnetico temos
nuvens e para pequenos valores temos anel. lsto foi observado

por nos neste trabalho, confirmando assim 0 resultado previsto

pela Eq. (3.31) .
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4.1 - Descri~~o experimental da armadilha magneto-
6ptica

Como vimos no Cap. II, a ideia basica da armadilha

magneto-6ptica e que atraves do uso de lasers com polarizacoes

corretas e da presenca de urn campo magnetico nao uniforme,
podemos aprisionar e confinar atomos neutros em urnacerta
posicao do espaQo a partir da distribuiQao do vapor contido em
uma celula a uma pressao de 10-8 Torr.

A Fig.4.1 apresenta urn esboQo da montagem experimental
usada na construQao na armadilha magneto-6ptica para atomos de
Na. Este aparato e similar ao utilizado por Monroe et. al! 1)

A celula utilizada em nosso trabalho e formada de um
cilidro de aQo inox com ~=150 mm e L=60 mm, no qual adaptamos
10 tubos, tambem de aQo inox, com ~=34 mID e L=100 mID. Na
extremidade destes tubos, temos janelas de vidro com filme
antirefletor para evitarmos as perdas por reflexao. Seis tubos
provem a geometria tridimensional necessaria para a produQao da
armadilha. Em dois destes tubos sac acopladas duas bombas: uma

rAsponsavel por uma pressao de 10-7 Torr e uma bomba i6nica
VARIAN com capacidade de 201/min que faz com que a pressao na
celula seja 10-8 Torr, que e necessario para 0 funcionamento
da armadilha.

A densidade de Na e de outros gases residuais como He, ~
e CO no interior da celula e medida atraves de urnespectrometro



de massa Dycor da Metek modele MA100.
A visualzacao dos atomos aprisionados na armadilha e

feita atraves de dois outros tubos nos quais acoplamos urn

telescopio e uma camera filmadora VHS que nos permite medir a

dimensao espacial da estrutura de atomos observada. Um outro

tubo permite obtermos do sinal detectado por uma

fotomultiplicadora, 0 numero de atomo6 confinados. Por fim, um

ultimo tubo possibilita a inclusao na celula de um setimo feixe

espectroscopia.(2)
A celula e preparada para 0 experimento da seguin~e

forma. Considere a Fig.4.2, onde 0 sistema B corresponde a
camara onde se efetuara 0 aprisionamento e 0 sistema A ao forno
de atomos de Na. 0 sistema A e acoplado ao sistema B atraves de
uma valvula de gaveta (C). 0 Na encontra-se contido, dentro do
sistema A, numa pequena ampola cilindrica de quartzo a uma
pressao de 10-6 Torr. Inicialmente mantemos a valvula C
fechada e deixamos 0 sistema B sendo bombeado por algum tempo a
temperatura ambiente. Quando a pressao no sistema B alcanca
l~ 8 Torr, abrimos a valvula e deixamos 0 sistema A ser tambem
bombeado. Quando alcancamos a mesma pressao no sistema total

aumentar a remocao de gases residuais como He, N2, H2O e CO,
por exemplo. Novamente devemos seguir 0 mesmo procedimento
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Fig. 4.1 - Montagem experimental uaada na conatru9dO da
armadilha magneto-6ptica.



Fig. 4.2 Diagrama esquematico da celula onde se
processa a arn1adilha magneto-6ptica. 0 sistema B
corresponde a camara onde os atomos sao aprisionados, 0

sistema A ao forno de atomos de Na e C e a valvula Que os
acopla.



acima mencionado , ou seja primeiro faz-se vacuo no sistema B e

depois no sistema A. Aquecemos, atraves 00 uso. de fitas

termicas, a celula a uma temperatura de Tc=473 K. Quando a

pressao alcanQa novamente 10-8 Torr a camara esta pronta para

ser carregada com 0 vapor de Na proveniente do forno. Para isto

devemos efetuar 0 seguite procedimento. Primeiro, fecha-se a
valvula de gaveta e quebra-se internamente a ampola de Na.

Feito isto, aquece-se 0 forno a uma temperatura TF maior que a
temperatura da camara Tc, pois devemos criar um gradiente de
temperatura para 0 vapor de Na ir do forno para a camara. Aqui
mencionamos que a temperatura das janelas da camara deve estar
a uma temperatura TJ maior que TF e Tc de forma que evitemos a
deposiQao do vapor de Na na parte interna das janelas. Ap6s 0

aquecimento do forno, abre-se a valvula C para permitir a
passagem do vapor de Na para 0 sistema B. Depois, deixamos a
camara sendo carregada durante varias horas (z24h)com 0 vapor
de Na. Por fim, fecha-se a valvula C para garantir que os
atomos sac capturados diretamente do vapor contido na camara.

Variando-se a temperatura da camara, controla-se a
densidade de atomos de Na no interior do sistema B. Em nosso
experimento, desligamos todos os sistemas de aquecimento e
deixamos a camara a temperatura ambiente do laborat6rio, no
caso T=290 K, que corresponde a uma densidade de atomos de Na
da ordem de 105 cm -3. (3)

as feixes de aprisionamento advem de um laser de corante
monomodo em anel, operando com rodamina 6G. a comprimento de
onda (1=589 nm, linha D2 do Na) e inicialmente medido com um
medidor de onda Burleigh Wavemeter Jr. Este laser e



saturac'ao(4) em um celula de vapor de Na, denominada celula de

referencia, cf. Fig.4.1. A largura de linha 'do laser e de 1

MHz. Para melhorarmos a qualidade do feixe gaussiano
fundamental (TEMOO) fazemos uma filtragem espacial utilizando

um filtro (FE) com~~cial da NRC. rsto foi efetuado porque toda
a teoria baseada na forca de v6rtice apresentada no Cap. III
subtende 0 usa de um feixe puramente gaussiano (TEMOO).

Ap6s este filtro, 0 laser passa atraves de um modulader
eletro-6ptico (6) (MEO) feito a partir de um cristral de LiTa03
cujas dimensoes sac lxlx30 mm3• Este modulador gera picos de
frequencias laterais de 1.712GHz que e a separacao dos nives
hiperfinos do estado fundamental do Na (F=l e F=2) igual a
1.772GHz menos a separaCao dos niveis hiperfinos do estado
excitados (F=3 e F'=2) igual a 60 MHz (cf. Fig.4.4). A
eficiencia de conversao de potencias entre 0 laser principal e
os picos laterais e de 30% por pico. Estas frequencias laterais
saa produzidas para evitar 0 problema do bombeamento 6ptico que
discutiremos na pr6xima secao. Observamos que sem a presenca
destas frequencias laterais nao e possivel 0 aprisionamento dos
atomos.

Em seguida utilizamos um telesc6pio, formado por duas
lentes, para expandirmos 0 feixe laser uma vez que 0 nlimerode
atomos aprisionados depende fortemente da dimensao espacial dos
feixes de aprisionamento que definem a regiao de captura da
armadilha. Ap6s esta expansao, 0 nosso feixe tem diametro igual



atraves de outras laminas (1/4) sac retrorefletidos a celula .
+a .



Fig. 4.3 Varia980 espacial do campo magnetico na
armadilha magneto-6ptica. A seta fina mostra uma possivel
trajet6ria de um atomo atraves da armadilha. As setas
densas indicam a dire980 do campo magnetico em varios
pontos ao longo da trajet6ria do atomo. (6)





3P3/2

F' =3
F' =2,
F =1
F' =0

60MHz
36MHz
16MHz

Fig. 4.4 - Estrutura dos niveis hiperfinas de energia dos
estadoB 3&./2 e 3P3/2 do atomo de Na.
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Fig. 4.5 - Diagrama de energia mostrando os subni•.··eis
Zeeman (mF) dos estados hiperfinos F=l e F=2 do estado
35./2' . do Na.





transicoes que levam ao confinamento d06 atom06 6aO: la6er
principal sintonizado para 0 vermelho da transicao F=2 para
F=2 e a pica lateral de F=l para F'=O, como mostra a Fig.4.7b.
A nuvem observada tem aproximadamente 2xl06 atomos com
diametro de 3mm correspondendo a uma densidade da ordem de
10 ~m- 3 ,cf. Fig 4.8b.

Observamos que as mesmas armadilhas, tipo I e tipo II,
sao tambem obtidas nas transicoes: laser principal sintonizado
em F=l para F=2 com pica lateral de F=2 para F'=3 e laser
principal de F=l para F=O com pica lateral de F=2 para F'=2.
Isto e facilmente entendido com base nas Figs.4.6 e 4.7. Quando
a frequencia do laser principal (~) sintonizado para a vermelho
da transicao F=2 para-F=3 e deslocada de 1.772 GHz ficando
agora sintonizada de F=l para F=2, as picas laterais de
frequencias ~±o tambem seguem este deslocamento. Dessa forma a
pica lateral de frequencia ~-o que estava fora de ressonancia
passa a ter frequencia pr6xima a transicao F=2 para F=3. Neste
caso a pica lateral asssurnea papel do laser principal e vice-

armadilha Tipo II onde a frequencia do laser principal esta em
F=l para F=O e a do pica lateral de F=2 para F'=2.

As armadilhas tipo I e tipo II, sao similares com
respeito as duas configuracoes descritas acima. Se tivermos
operando em urnregime de intensidades acima da intensidade de
saturacao da respectiva transicao at6mica como e a caso deste
trabalho. Pode-se a principia obter estruturas espaciais
circulares em ambas as armadilhas. Entretanto como mostrado par



menor cerca de tres· vezes que a armadilha tipo I. Este

resultado explica 0 porque de observarmos uma diferenca no

diametro das nuvens, como mostra a Fig.4.8. Devido a este fato.,
produzimos as estruturas circulares que sac mostradas no

proximo capitulo a partir da armadilha tipo II.



-FREQUENCIA (Hz)

Fig.4.6 - Separa9dO em frequencia entre 0 laser principal
rQ,> e os picos laterais rQ a8. 8=1. 712GHz) gerados pelo

modulador eletro-6ptico.
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Fig. 4.7 Transi90es envolvldas na obten9ao das
armadilhas Tipo I (a) e Tipo II (b). Q e a frequencia do
laser principal e Q +0 e a frequencia do pico lateral.



Fig. 4.8 Distribuir;:B.o de atomos appision.s.dos
ar111adilhamagneto-6ptica nas duas configuraqC5es (a)
leI" l)} Tipo I I .
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diferenciado em duas regioes: uma na qual independe do numero e

outra em que depende significativamente. Assim, antes de

apresentarmos 0 estudo sistematico do raio em funeao dos

parametros experimentais e de sua comprovaeao de acordo com a

Eq. (3.17) ou Eq. (3.18), devemos saber em que regiao estamos

trabalhando. Como antecipamos na Sec. 3.4, 0 numero de atomos

aprisionados, a partir do vapor em uma celula a temperatura

ambiente, e da ordem de 105. Logo, estamos na regiao onde 0

raio do anel independe do numero de atomos, visto que 0 efeito

da forea de confinamento da radiaeao e desprezivel. Na proxima

seeao apresentamos urn estudo sobre a variaeao do numero de

atomos aprisionados no anel em funeao de alguns parametros

experimentais.

o estudo do comportamento do raio do anel em funeao do

gradiente de campo magnetico, intensidade do laser, dessintonia

e desalinhamento, alem da analise da condieao de estabilidade

expressa pela Eq. (3.31) em funeao destes parametros e
apresentado na Sec. 5.3. Por fim, na Sec. 5.4, estimamos a

temperatura dos atomos aprisionados nos aneis observados.

Como uma ultima consideraeao mencionamos 0 fato que todos

os pontos experimentais foram determinados apos 5 medidas e que



f=Nhvp =Nhv
t' 22 t'



F= 1lkI'( S )
4 1+5

N=106( S )2
1+8



onde usamoa n~lOCcm-3, r=6 ~n e T~3s.

Observamos da Fig. 5.1, que embora este modelo para 0

calculo do numero seja extremamente simples, ele descreve de

forma bastante razoavel os resultados obtidos. Para 3«1 0

numero varia de forma aproximadamente quadratica e para S»l

tende a urnvalor constante.
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compor-tamentos a serem observados.

Com relacao a dessintonia a analise e tambem baseada na

eficiencia da forca de amortecimento (desaceleracao). Quando 0

laser e sintonizado proximo a ressonancia (~~~o) a forca de

amortecimento nao cancela 0 efeito Doppler e assim nao devemos

observar 0 confinamento de atomos. A medida que 0 laser e

sintonizado para 0 vermelho da ressonanica (~~o), a forca de

amortecimento vai aumentando ate tornar-se maxima. Se

deslocarmos ainda mais 0 laser para 0 vermelho a forca de

amortecimento comeca a deixar de ser eficiente no cancelamento

do deslocamento Doppler. Como conclusao 0 numero de atomos na

armadilha deve aumentar a medida que sintonizamos 0 laser para

frequencia ~~o, alcancar urn valor maximo e depois diminuir.

Como discutimos no Cap. III, para termos a formacao de

orbitas estaveis a forca de vortice deve ser, em modulo, igual

a forca de amortecimento (cf. Eq. (3.15». Dessa forma, dentro

do limite de validade do modele proposto (s<w) podemos concluir

que para um dado A e b fixos, 0 numero de atomos deve aumentar

com 0 parametro de desalinhamento s.



'fun~~o dos par~metros utilizados na armadilha

magneto-6tica

anel e consequentemente a regiao de observaQao, iremos comparar

os resultados experimentais obtidos com os previstos pela

Eq.(3.18), que reescrevemos abaixo na forma:

Onde a e urn parametro de ajuste incluido "ad hoc" para levarmos

em conta 0 fato que, mesmo com a filtragem espacial efetuada

(cf. Sec. 3.2), 0 perfil do feixe laser nao e perfeitamente

gaussiano e tambem ao desbalanco de intensidade entre os feixes

contrapropagantes devido as perdas por reflexao nos componentes

opticos e a absorQao pelos atomos de Na na celula. Os

resultados mostrados nas pr6ximas figuras foram calculados

usando os valores de a, 0 e '0 obtidos a partir do sistema de
multiniveis,(cf. Sec. 3.5) e 'como parametro de ajuste a=O.7.



5.3.2 - Raio do anel em fun~~o do gradiente de campo
~agnetico

A Fig. 5.3. mostra as distribuicoes de atomos

aprisionados na armadilha magneto-6ptica em funcao do gradiente

de campo magnetico. Observe que 0 raio do anel diminui a medida

que aumentamos 0 gradiente de campo. Este comportamento e
esperado uma vez que aumentando-se 0 gradiente de campo

aumenta-se a constante de restauracao, cf. Eq.(2.12), 0 que

forca 0 atomo a mover-se em 6rbitas cada vez mais pr6ximas do

centro da armadilha, ate colapsar em uma nuvem de atomos.

A concordancia entre os resultados experimentais obtidos

e a curva te6rica calculada a partir da Eq. (5.6) e mostrada na

Fig. 5.4. Neste calculo utilizamos os seguintes parametros

I=60mW/cm2, I AI =10 MHz, s=1.5 mm e w=6 mm.

o comportamento observado e confirmado

(3.31), cuja soluCao numerica em relacao a

pela analise da

tres diferentes

valores de gradiente de campo e mostrada na Fig. 5.5.

As curvas (a) e (b) correspondem ao caso a.II, enquanto

que a curva (c) ao caso a.I, discutidos na Sec. 3.6. Neste

ultimo, a forca de v6rtice e ineficiente para produzir a

formacao de 6rbitas circulares e em consequencia devemos

Fig.5.3e.

Devemos deixar claro que esta analise, bem como as que

serao apresentadas nas pr6ximas secoes, descreve de forma

apenas qualitativa as resultados observados expeimentalmente.
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Fig. 5.3 - Distribui90es espaciais de atomos aprisionados
na armadilha magneto-6ptica em fun9ao do gradiente de
campo magnetico. (a) b=5G/cm; (b) b=7.5 G.'/cm;(c)b=10G.'/cm;
(d) b=12.5G./cm; (e) b=15G./cm e (f) b=17.5G./cm.
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Fig. 5.5 - SolU98.0 nwnerica da Eg. (3.39) para tres
valores diferentes de gradiente de campo magnetico:
(a) b=5G/cm; (b) b=10G/cm e (c) b=15 G/cm.



Raio do anel em fun~~o da intensidade do
"laser de aprisionamento

As diferentes distribuieoes de atomos aprisionados em
funeao do. intensidade do feixe de aprisionamento, sac mostradas

na Fig. 5.6. Note que, ao aumentarmos a intensidade do laser,

para um dado parametro de desalinhamento, observamos que ocorre

uma mudanca na distribuicao de atomos confinados na armadilha

observada eorresponde a uma nuvem de atomos. Com 0 aurnentoda
intensidade do laser, esta distribuicgo modifiea-se e passa_a
tel'a forma de urnanel. Observe ainda que 0 raio deste anel
FiUnlf'mtaem funGao do.intensidade do campo de radiaGao.

Na Fig. 5.7 mostramos a eoneordaneia entre as pontos
experimentais obtidos da analise do.Fig. 5.6 e a curva te6riea
expressa pela Eq. (5.6). Os valores utilizados para este
caleulo foram b=10 G/em. I AI=10MHz, s=1.5 mm e w=6 mm.

Para entendermos fisicamente este comportamento vamos nos
valer mais uma vez do.solueao numerica do.Eq. (3.31). A Fig.5.8
nos mostra esta solueao para tres valores de intensidade do
laser (a) I=24mW/em2, (b) I=36mW/em2 e (c) I=60mW/em2. Para 0

easo (a) temos que a intensidade e muito baixo.de forma que a
forca de v6rtiee e insuficiente para produzir 0 torque sobre a
nuvem de atomos como mostra a Fig. 5.80.. A medida que
aumentamos a intensidade do laser, a forGo. de v6rtice vai
tornando-se mais efieaz e entao comecamos a observar a formacao
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Fig. 5.6 - Distz>ibui90es espaciais de citomos aprisionad(}s
na armadilha magneto-dptica em fUl19BO da intensidade do
feixe de apr isionamento. (a) I=24mW./cm2, (b) 1=36m~t//C1112,
(0) I=48mW/L:m2, (ei) 1=54mf'1/cm2 e (e) 1=60 m~t//c:m2.
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5.3.4 - Raio do anel em fun~~o da dessintonia do laser
~e aprisionamento

aprisionarnento 8 mostrado na Fig. 5.9. Note que, quando a

dessintonia d A I = <.)rr <.))8 pequena, ou sej a, a frequenc ia do

laser (<.)) esta proxima da frquencia de ressonancia do atomo

(~, ), observamos apenas a formaqao de uma nuvem de atomos.

Aumentando a dessintonia comeQamos a observar 0 surgimento de

aneis. Verificamos que 0 raio destas 6rbitas aumentam em funQao

armadilha magneto-6ptica faz com que 0 atomo espirale para fora

da 6rbita circular estavel. Para I AI>30MHz nao mais observamos

diminuiQao tanto da forQa de amortecimento quanto da forQa de

restauraQao.

A analise do comportamento das diferentes distribuiQ6es

de atomos observados feita anteriormente, pode ser melhor

entendida com base na Fig. 5.10, que mostra a solucao numerica

da Eq.(3.31) para tres diferentes valores de I AI. Quando I A I

e pequeno d AI<f) a forca de aprisionamento efetiva e maior

que a forca de v6rtice levando assim a observacao de uma nuvem

de atomos, cf.Fig.5.10, 0 que esta em concordancla com 0

resultado mostrado na Fig. 5.9a. A medida que aumentamos a



dessintonia, embora as duas forGas diminuam (cf. Fig. 5.1Gb e

Fig. 5 .1C)C), comeQamos a obse!'var a for-macao de aneis. lsto se

consegencia a rea<;;:aoao torque efetuado pela for<;;:ade vartice.

A Fig. 5.11, mostra a correspondencia entre os pontos

experimentai.s obtidoB da an~lise da Fig. 5.9 e a curva tearica
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Fig. 5.9 - Distribui96es espaciais de 4tomos aprisic~ados
na armad.ilha magneto-6pt.ica em [unl.~ao dB. des:=dr.itonJa do
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( c ,.'/ J / =20 l"Hiz e {d.: / J / =25 NHz.
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Fig. 5.10 - Soluc8o numerlca para a Eq. (3.39) em func§o
da dessintonia do laser de aprisionamento. (a) / JI =5MHz;
(b.J 4/ =10 MHz e (c) / 4/ =20 MHz.
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5.3.5 - Raio do anel em fun~~o do par~metro de
desalinhamento s

A Fig. 5.12, mostra 0 comportamento do raio dos aneis
obtidos em funeao do parametro de dasalinhamento. Observamos

que aumentando-se 0 desalinhamento dos feixes, 0 raio das

orbitas aumenta de forma quase linear. A explicacao para este

aprisionamento efetiva independe do desalinhamento, a variaeao
do raio do anel e determinada apenas pela forea de v6rtice, ~ue
aumenta em funeao deste parametro dentro do intervalo de
validade do modele em consideracao (cf. Eq. (3.13)). Este
resultado e confirmado pela analise da Eq. (3.31) mostrada na
Fig. 5.13. Na Fig. 5.14 mostramos a comparacao entre os
resultados experimentais e a Eq. (5.6).

A investigacao da regiao s~, que nos possibilitaria
comprovarmos as previsoes obtidas da analise do diagrama de
fase mostrado na Fig. 3.7, nao foi possivel devido ao fato que
utilizamos nas janelas da celula um colimador (~=14mm). lsto
foi feito para evitarmos 0 espalhamento da radiacao e a
deposicao de Na na parte interna das janelas, durante 0

processo de carregamento da armadilha magneto-6ptica. Em outras
palavras, a presenca deste colimador limitou a variaeao do
parametro de desalinhamento em nosso experimento.



( a )

( b )

( c )
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Fig.5. 12 Distribui9ao de atomos aprisionados na
armadilha magneto-6ptica em fun9ao do parametro de
desalinhamento. (a) s=1.5mm; (b) s=1.8 mID e (c) s=2.2mm.



Fig. 5.13 - SolU9dO numer:z.ea da Eq. (3.31) em fl.W9aO do
parametro de desalinhamento. (a) s=1.5ll~; (b) s= 1.8 Inm e
(e) s=2.2mm.
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Fig. 5.14 Varia9ao do raio do anel em fun980 do
desalinhmnento dos feixes de aprisionamento. A curva
te6rica foi calculada utilizando-se os seguintes valores:
I=60mW/cm2• b=10G'/cm e I J I =1011Hz.
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Note entao que, quanto maior for 0 desalinhamento, maior

sera a temperatura dos atomos nos anEd.s.De acordo C0m a Figs.

5.3, 5.6, 5.9 e 5.12, a largura do anel observado e da ordem de

or~1.0mm. Substituindo os parametros experimentais utilizados

encontramos que a temperatura dos atomos e de aproximadamente

T=1.4mK. Este valor e cerca de tres vezes maior que 0 obtido

quando os feixes estao alinhados. Como conclusao temos que
devido a presen9a da for9a de vortice a for9a de amortecimento
(e consequentemente a taxa de espalhamento de f6tons) aumenta
levando a um aumento na temperatura dos atomos.



espaciais de atomos de Na aprisionados diretamente a partir do

vapor at6mico contido em celula a temperatura ambiente; (ii) a

explicaQao atraves de um modele teorico simples, do processo de

formaQ&J destas estruturas; e (iii) 0 estudo sistematico do

comportamento do raio das 6rbitas estaveis observadas com

relaQao aos parametros experimentais utilizadas na armadilha

magneto-6ptica.

No primeiro caso, confirmamos a hip6tese de Cable e

colaboradore8~) de que 0 principio de aprisionamento de

atomos na armadilha magneto-6ptica independe da temperatura da

celula ou em outras palavras da densidade inicial do vapor.

Entretanto, como mostra a Fig. 3.2, verificamos que 0 numero N

de atomos aprisionados no anel aumenta em funQao da

temperatura, para 0 intervalo investigado. lsto e devido ao

fato que a pressao em nossa celula e superior a 1~8 Torr, 0

que faz com que 0 numero de atomos dependa da densidade do

vapor, como discutido na SeQ. 2.5.1.

Para a celula a temperatura ambiente, 0 nlimero de atomos

aprisionados nos aneis observados foi da ordem de Nz105.

Estudamos 0 comportamento deste numero em funQao de alguns

parametros experimentais. Os resultados obtidos com respeito a

variaQao do parametro de saturaQao e do gradiente de campo

magnetico estao em boa concordancia com os obtidos a partir das

Eqs. (5.3) e (5.5), mesmo sendo estas aproximadas. 0









mesmo considerando todas as simplificoes contidas no modele
desenvolvido na Sec. 3.3.

anterior feito por Bagnato et. al(5), como obter a partir da

analise da forca de v6rtice urn diagrama de fase que nos permite

saber sob condicoes especificas, que estrutura espacial de

atomos aprisionados devemos observar. Tambem, utilizando esta
analise, descrevemos na Sec. 5.3, de forma apenas qualitativa,
o comportamento observado do raio do anel em funcao dos
parametros experimentais.

A extensao mais importante, sob 0 meu ponto de vista, do
estudo apresentado neste trabalho e a possibilidade de sua
aplicacao no desenvolvimento da area de litografia com feixes
de atomos neutros, que tem recebido muita atencao nos ultimos
anos.(e.)

Uma outra extensao esta na comprovacao experimental das
previs6es efetuadas no Cap. III, acerca do comportamento das
estruturas espaciais a ser observado quando 0 numero de atomos
aprisionados for maior que 107. Como teremos neste caso uma
densidade maior que 1010cm-3 podemos tambem investigar os
processos colisionais que ocorrem entre os atomos confinados
nas diferentes distribuicoes espaciais.
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Forces acting on magneto-optically
trapped atoms

I. Guedes, M T. de Araujo, D. M. B. P. A1ilori, G.I. Surdutovich,

V S. Bagnato and S. C. Zilio

Abstract

We investigated how the size of ring-shaped clouds of cold, magneto-optically

trapp~d sodium atoms depends on the trapping parameters: magnetic field gradient,

laser intensity, detuning and misalignment. The experiments were carried out in the low

density regime (N < 106 atoms) and the ring radius was shown to be independent of

the number of trapped atoms. The results are explained with a simple model including



In the past few years, several methods to manipulate the motion of atoms using

radiation pressure have been developed. Among these techniques, the confinement of

neutral atoms by laser fields has become an important tool for the development of new

applications in atomic spectroscopy. There are two main possibilities for such

confinement: induced force light trapsl and spontaneous force light traps2. Although

the induced force light trap was demonstrated first, spontane~us force traps have

received more attention and are associated with a greater number of applications. The

possibility of using the spontaneous force to build light traps was pointed out by

Pritchard et aF and the magneto-optical trap (MOT) was demonstrated one year later3.

This trap consists of three mutually orthogonal, retro-reflected laser beams intersecting

at the center of a quadrupolar magnetic field, generated by a pair of coils carrying

opposite currents. At the center, the field is zero and changes linearly in all directions.

The Zeeman splitting of the atomic levels and the use of convenient laser beams

polarizations produce a spatially dependent light force whose net effect is to restore

the atomic position to the trap center. The use of a red detuning produces a viscous

force in addition to the restoring one and thus, an atom trapped in a MOT undergoes

an overdamped harmonic motion2. Owing to the spontaneous emission, the atom

suffers a diffusion in momentum space and as consequence it acquires a finite

temperature, typically of the order ofO.S mK. Due to the thermal motion, the cloud of

trapped atoms spreads out with a Gaussian-shaped density distribution, as given by the

solution of the Fokker-Planck equation for a damped harmonic oscillator. This is the

behavior of the cloud for a relatively small number of trapped atoms (N ~ 105 atoms).

In this ideal gas regime, as more atoms are loaded into the trap, the size of the cloud

remains the same while the density increases. For a larger number of atoms (N ~ 106

atoms), repulsive forces caused by the reabsorption of scattered photons (radiation

trapping) lead to an increase in the cloud size while the density remains constant4. In



this regime, a Coulomb-like force has to be introduced in the equation of motion for an

atom in the magneto-optical traps.

The picture presented above assumes that each pair of laser beams is. well

aligned with respect to the retro-reflection. In this case, the stable spatial distribution

presents a spherical shape. On the other hand, when the trapping beams are slightly

misaligned such that tbey form a racetrack configuration in a plane and the orthogonal

beam remains retro-reflected, different spatial distributions can be observed. In

experiments with trapped cesium atoms, stable ring structures with central cores were

reported4. Later, rings without the central core were observed in Cs5 as well as in

trapped Na atoms6. In order to explain the stability of the Cs ring plus core structure,

Walker et al4 proposed a model where in addition to the usual MOT forces, the

radiation trapping force from the inner core and a force related to the local imbalance

between the beams due to the misalignment could produce circular orbits at a given

radius. In this case, the ring radius must be proportional to the cubic root of the

number of atoms in the central core. Later, to explain the observation of configurations

without the central core, the authors generalized their model by taking into account the

radiation pressure from atoms in the ringS. With this consideration, the ring radius

must be proportional to N'lI3, where N' is the effective number of atoms that provide

the repulsive radiation trapping force, defined in the next section. On the other hand.

the ring structures observed in Na by Bagnato et al6 were achieved with a relatively

small number of atoms (N == 10s atoms), in a regime where the radiation trapping force

is negligible. Besides, the ring radius did not show any dependence on the number of

trapped atoms. In order to explain these results, a model based on a coordinate-

dependent vortex force (CDVF) acting on each individual atom was proposed6 and

later extended to explain different spatial distributions (ball, ring and ring with a central

core) of atoms in the MoT7. This model does not use any assumptions about radiation

trapping forces but only takes into account the fact that the Gaussian laser beam

profile, together with the misalignment, produce a macroscopic vortex force with a



strong radial dependence which is enough tc stablize a circular orbit in a broad range

of parameters.

There seems to exist a contradiction between these two models presented in the

literature. One of the aims of the present work is to show that this contradiction is just

apparent. In the ideal gas regime the ring radius depends strongly on the size of the

misalignment but not on the number of atoms while in the case of larger number of

atoms, the radiation trapping mechanism predominates such that the ring radius

depends on the number of atoms. In order to prove the existence of a regime where the

radiation trapping force is not relevant, we carried out measurements showing that the

ring radius independs on the number of trapped atoms for N < 106. We also measured

the radius as a function of several of the trapping parameters such as the magnetic field

gradient, laser intensity, misalignment and detuning and the results obtained are well

described by the CDVP model. In Section 2 we present some theoretical

considerations on the forces acting on magneto-optically trapped atoms, in Section 3 a

brief description of the experimental apparatus is made, and in Section 4, the

experimental data are compared with the results of the theoretical calculation based on .

the CDVP model.

Let us consider N atoms in a stable ring-shaped spatial distribution of radius r

and negligible thickness in a MOT where the trapping laser beams are misaligned by s

in the xy plane shown in Fig. 1. The beams in the z-axis are considered to be exactly



d2- d- N'r _ r a A I:() A _m~ = -Kr-y-+ ~ r+~ r zx r
dt~ dt r·

The first two terms in the right-hand side represent the damped-harmonic trapping

force as discussed previously2.3. The spring constant K, produced by the laser beams

and the Zeeman shifts of the atomic energy levels, is given for a two-level system by:

16/ikf ~ n~(deo / dx)
,

4~2 +f2 + 12n2 -o

vector, ~ is the detuning between the laser frequency and the atomic frequency, f is

transition naturallinewidth (f/2rr = 10 MHz for sodium) and (deo/dx) is the change of

the atomic transition frequency due to the magnetic field. On the other hand, the

damping constant y due to the Doppler shift is y = kK / (deo/ dx). Both the spring and

damping constants are obtained by expanding the denominator of the spontaneous

force expression8 for low velocities and magnetic field gradients. The extra factor 6 in

fro"nt of the usual 2n~ term in the denominator assumes that all laser beams contribute

equally to the saturation process, in the case of small misalignments.

range coupling between the atoms due to the reabsorption of scattered photons

(radiation trapping) and from the attenuation of the trapping beams as they are

absorbed by the trapped atoms. In the case of a ring with a central core, N' is the

effective number of atoms providing the repulsive radiation trapping force F r and is

given by5:



where llcN and ll~ are respectively the number of atoms in the central core and in the

ring. Since we are assuming here a ring without the core, we have llc = 0 and llr = 1.

As discussed by Sesko et alS and Steane et al9, the strength of the repulsive force is

related to the cross-section 0L for absorption of photons from the laser field and to the

cross-section OR for an atom to absorb reradiated photons, according to:

Icr ~ ( cr R / cr L - 1)a=------
41tc

where I is the laser intensity and c is the speed of light. The value of a is quite sensitive

to the experimental conditions and the model used to calculate it. Finding a implies in

the solution of two extremely complex problem of calculating the emission and

absorption spectra of a multi-level atom in the saturating field of three standing waves.

Nevertheless, by employing the approximate two-level approach of reference 9 (Eq.

29) we can estimate the parameter a as 5.10-36 lm and this value was used in the

calculations presented in Section 2.C.

The last term in the equation of motion is the macroscopic vortex force F,,, It

deserves a special consideration because it is responsible for the ring formation in the

ideal gas regime. Although it is introduced with some details in the next Section, we

will present a brief description here of how it acts on the trapped atoms. Let us

consider a particular atom in the ring shown in Fig. 1. In order to simplify the analysis,

let us choose the atom to be on the positive branch of the x-axis at a distance r from

the origin. Any other position on the ring is equivalent to this one if the atom is close

to the trap center such that the trap anisotropy can be neglected. Since the trapping

lasers are misaligned and their transverse profiles are Gaussians, the beam going to the

+y direction will exert a stronger force on the atom than the beam going to the -y



directi'on. As a consequence, the atom is accelerated in the +y direction, tangentialy to

B. Coordinate-dependent Vortex Force

reference 6 and the one introduced phenomenologically by Sesko et aP is the explicit

dependence of the force magnitude on r due to the Gaussian profile of the laser beam.

Without such dependence, the vortex force cannot produce stable rings in the regime

where the radiation trapping force is negligible. As discussed above, the vortex force

arises due to an imbalance between the two spontaneous forces acting in opposite

directions in the case of misaligned Gaussian laser beams. In order to find an

expre:;sion for this force, the Gaussian profile is included in the spontaneous force such

for the beams going to the +x and -x directions. Here, 2w is the laser beam waist.

Considering y, s < wand expanding the exponential of the spontaneous force up to the

first order in s, we obtain the net force in the x direction due to the misalignment as

Fvx = -~(y)y, where ~(y) = ~o exp{ _2(y2 + S2) / w2 } and



A similar analysis 'foi' the y-component of the vortex forces yields Fvy = ~(x)x and

~(x) = ~o exp{ -2( x2 + S2)/ w2 } 0 Therefore, by using polar coordinates, the CDVF can

be written as Fv=~(r)kxr, where ~(r)=~oexp{-(r2+2s2)/w2}. and

<x2>= <y2> = r2 / 2 is. an average over all possible angles the atom can assume in the

plane. As in reference 7, we are neglecting here any trap anisotropy which could

produce a spatial dependence on K and 'Y0

Since we are considering a stable circular orbit of radius r and negligible

thickness, the conditions t = r = 0 and e = co = constant must be fulfilled. Therefore,

the equations of motion in the radial and tangential directions, derived from Eq 0 (1) are

given respectively by:

The radiation trapping force in Eq. (7) has the effect of softning the MOT spring

constant with a trend of increasing the orbit radius. On the other hand, Eqo (8) states

that the atom is accelerated by the vortex force until its velocity becomes large enough

such that the vortex force is exactly balanced by the damping force. In the stable

trajectory, the work done by the vortex force is dissipated by damping, leading to an

increase in the temperature of the trapped atoms, when compared to the case of



aligned beams (no vortex,foict.). From Eq. (7) one obtains an expression for the radius

of the stable ring trajectory as:

[ ]

1/3
aN'

r = K _ mID 2 (r )

Although this expression is similar to the one given in reference 5, it the has the

important feature that the orbital frequency m(r) = ~(r)/y, as given by Eq. (8),

depends on the radius and misalignment due to the Gaussian profile of the laser beam.

Fig. 2 shows how the ring radius given by Eq. (9) changes as a function of the number

of trapped atoms for a few different misalignments. For these calculations and those

presented in the next Section we have summed over all the Zeeman sub-levels in order

to evaluate K, y and ~o, as done in reference 10 and using data of reference 11. Two

different regimes can be observed in these plots: (i) for N < 106, the vortex force

predominates and the ring radius does not depend on N but depends on the

misalignment s, and (ii) for N > 108, the radiation trapping force plays the dominant

role and the ring radius depends strongly on N. In the intermediate region 106 < N <

108 neither of the two forces can be neglected when evaluating the ring radius. The

present analysis assumes a ring without width. When a finite width is considered, the

radiation trapping force from the outer part of the ring compress the inner atoms,

forcing them to go to the center. Therefore, the ring width should increase and it is

even possible that for a given N of the intermediate region, a transition from a ring

structure to a ring plus core happens. On the other hand, the CDVP is sufficient by

itself to explain this sort of transition in the ideal gas regime.

The above discussion elucidates the apparent discrepancy between the models

existing in the literature. In Section 4, we present experimental results which prove the

existence of the region where the radiation trapping force is negligible in explaining the

stable circular orbit.



The apparatus for this experiment consists of a Zeeman-shift spontaneous-force

trap2, which captures sodium atoms from a vapor cell, similarly to the case of cesium

atoms previously reported12. Three orthogonal retro-reflected laser beams with w = 6

mm and carrying opposite circular polarizations intercept in a region with a magnetic

field varying linearly with the displacement from the origin, defined as the point where

the beams intercept. The field is produced by a pair of anti-Helmholtz coils and is

characterized by a gradient of 0.5 G/(cm.A) in the xy plane. The source of atoms for

this trap comes from the low velocity tail of the atomic vapor present in the vacuum

chamber, which has a density of 2.1 09/cm3 at 90°C13. In order to minimize collisions

between trapped sodium atoms and foreign molecules the background gas pressure is

kept below 10-8 Torr. The beam provided by an actively stabilized dye laser is tuned to

the 3S1l2 (F=2) 4> 3P312 (F'=3) transition (sodium O2 line). All laser beams carry an

electro-optically generated sideband frequency at 1712 MHz, which works as a

repumper for atoms that are optically pumped to the 3S 112 (F= 1) ground state.

When all trapping beams are well aligned with respect to the retro-reflection

and to the magnetic field and the laser is tuned about 10 MHz below the resonance, an

almost spherical cloud of trapped atoms is observed at the trap center. By using a

calibrated photomuliplier tube and taking into account that the number of

spontaneously emitted photons is proportional to the number of trapped atomslO, we

estimate to have 106 trapped atoms for a laser intensity of 60 mW/cm2 and a magnetic

field gradient of 10 G/cm. On the other hand, when the laser beams contained in the xy

plane (perpendicular to the axis of the coils) are misaligned as shown in Fig. 1, the

formation of ring structures are observed. In this ring configuration, the maximum

number of trapped atom, achieved at optimum trapping conditions, was found to be

approximately 5 lOS, well below the radiation trapping regime shown in Fig. 2. The

ring radius can then be measured with a calibrated survey telescope as a function of



several of the trap parameter and to be compared to the '/ortex force model. The next

Section presents the results of these measurements and how they compare with the

theoretical model.

A. Ring Radius as a Function of the Number of Trapped Atoms

In order to prove the existence of a regime where the CDVP predominates, we

have carried out measurements showing that the ring radius does not depend on the

number of trapped atoms for N < 5 . 105 atoms. The experiment consists in obtaining a

good ring structure for the trap operating at a high vapor temperature (90 - 100°C)

and through a slow decrease of the cell temperature (about lOoC/hour) to around 22°C

try to observe any changes in the atomic spatial distribution. A VCR film was recorded

during the whole experiment and after that it was registered with photography. During

the whole observation (about 9 hours) the laser (frequency and intensity) and the

magnetic field were unchanged. Only the vapor temperature, and consequently the

number of trapped atoms, decreased as experimentally observed. The results for ring

structures observed at 90°C, 70°C and 30°C are shown in Fig. 3. As the temperature

decreases, it is evident that the fluorescence decreases very strongly, .but the

geometrical structure does not change appreciably. This result indicates that the

number of atoms present in the ring has little influence on the geometrical parameters

of the atomic distribution. From our estimate, the total variation in the number of

atoms in the ring structure should affect the ring radius by a factor of 5 if the radiation

trapping force was the dominant mechanism in the ring formation.



A second convmcmg experiment was carried out by observing the ring

structure variation during the charging time of the trap. The experiment was done by

blocking all trapping laser beams simultaneously, unblocking them and observing the

time evolution of the ring. At 30°C, the charging time is of the order of 3s and during

this time the total number of trapped atoms increases from zero to the steady state

value (N - 5 10s atoms), corresponding to several orders of magnitude variation of N.

Using a VCR camera we recorded the time evolution of the ring and later measured

the ring radius as a function of the time. The results are presented in Fig. 4. During the

charging process the intensity of the trap fluorescence increases very much, but the

radius of the ring stood unchanged. This seems to be a conclusive evidence about the

independence of the ring structure on the number of atoms in the ideal gas regime.

B. Dependence of the Ring Radius on the Trap Parameters

The theory presented in Section 2 predicts the ring radius to be given by Eq.

(9). However, in the case of an ideal gas, we may neglect the radiation trapping force

given by the second term in the right-hand side ofEq. (7) and, thus, the condition for a

stable orbits is I;(r) = yro = yVK / m . Since r, s < w, we may expand the exponential in

the expression for I;(r) and the ring radius will be given by:

where a is a fitting parameter which takes into account the fact that the laser beam

profile is not perfectly Gaussian and also the intensity imbalance between pairs of

counter-propagating laser beams due to reflection losses and absorption by sodium



atoms in the cell. The results shown in the next figures are best fitted for a = 0.7 when

the Zeeman multilevel system is employed.

Fig. 5 shows that the ring radius decreases with the magnetic field gradient.

This is expected because an increase in dB/dx produces a trap with a stronger spring

constant which forces' the atom to orbitate closer to the origin. The radiation trapping

model also predicts this sort of behavior. However it does not explain the change of

the ring radius as a function of the misalignment shown in Fig. 6. According to that

model, the radius should diverge as s gets close to ~K1m. On the other hand, the

vortex force model precicts a behavior shown by the solid line curve of Fig. 6, which

fits well the experimental data and can be understood by considering the Gaussian

shape of 1;(r).The initial increase of r is based on the fact that 1;0increases linearly with

s. When s is further increased, the spatial dependence of 1;(r) limits the vortex force

and the radius increase is very slow. Unfortunately, due to limitations in the size of the

vacuum chamber windows, we could not obtain any results for values of s larger than

2.2mm.

The variation of the ring radius with the laser intensity and detuning are shown

in Fig. 7 and 8, respectively. Even with the approximations used to obtain the equation

for the ring radius, we observe a good agreement between the experimental data and

the theoretical curve which lead us to conclude that the CDVF model is by itself

adequate to explain our results.

c. Estimate of the Temperature of Atoms in the Ring

Since the vortex force does work on the atoms of the ring and this work is

dissipated by the damping, one should expect a temperature somewhat higher than the

one obtained in the case of aligned beams. In the range where the radiation trapping

force is negligible, this temperature can be estimated by measuring the ring width.



From Eq. (7) and (8), with N' ~ 0 and v = cor one obtain that the ring width or is

related to the spread ov of the tangential velocity according to ov = (K 'Y/ m~o)or .

(
2)112 )112Using Bv= \ v2>-\V > == (kBT / m , we obtain:

For a typical measurement where I = 60 mW/cm2, !l = - 10 MHz, s = 1.5 mm

and dB/dx = 10 G/cm, we observed a ring width of about 1.0 mm and from Eq. (11),

the temperature is estimated to be 1.4 mK. This is about three times larger than what is

achieved with aligned beams2. The presence of the vortex force gives a tangential

velocity to the atom, the damping due to the Doppler cooling increases and so does the

The main conclusion of this work is the existence of two regions responsible

for the stabilization of ring structures in misaligned magneto-optical traps. When the

number of trapped atoms is relatively small, the ring has its origin in a coordinate-

dependent vortex force and in this case, the radius depends strongly on the

misalignment. In contrast, the radius depends strongly on the number of trapped atoms

when this is large enough. In this region, the radiation trapping force prevails, as

observed for Cs atoms4,5. Further work is necessary to verify a possible transition from

the ring to the ring plus core structures. We have shown the existence of the region

governed by the vortex force by verifying the independence of the ring radius on the

number of trapped sodium atoms. Besides, the behavior of the radius as a function of



several trapping conditions is well described by considering only the vortex force and

neglecting the radiation trapping force. The model presented here neglects the trap

anisotropy and the approximations leading to Eq. (10) are not reasonable for r, s - w.

Effects involving sub-Doppler cooling, as recently pointed out14, seem to have little

influence here; however the extent of their contribution remains to be studied.
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Figure Captions

Fig. 1 - Schematic representations of the laser beams misalignment in the xy plane and

of the forces acting on an atom in a stable ring of radius r. The radiation trapping force

Fr leads to a softning of the spring constant while the vortex force Fv is balanced by the

damping force.

Fig. 2 - Calculation of the ring radius as a function of the number of trapped atoms for

different misalignments. We used I = 60 mW/cm2 6 = - 7 MHz w = 6 mm I =, , , 5

Fig. 3 - Visual observation of the ring structure for a cell temperature of (a) 90°C, (b)

70°C and (c) 30°C. The experimental conditions used for this experiment are: s = 1.2

mm, 6 - - 20 MHz, dB/dx = 10 G/cm and I = 20 mW/cm2 (for each beam).

Fig. 4 - (a) Observed ring radius during the charging time at 30°C, 6 - - 20 MHz, s =
1.2 mm and I = 20 mW/cm2 (for each beam). (b) Change of the trap fluorescence

intensity with time as a reference for (a). The error bars in the data come from the

Fig. 5 - Ring radius as a function of the magnetic field gradient for 1= 60 mW/cm2, s =

1.5 mm and 6 = - 10 MHz. The solid circles are experimental data while the curve

represents the radius given by Eq. (10).

Fig. 6 - Ring radius as a function of the misalignment for I = 60 mW/cm2, 6 = - 10

MHz and dB/dx = 10 G/cm. The curve is obtained through Eq. (10).



Fig. 7 - Ring radius as a function of the intensity of e~ch laser beam for s = 1.5 nun, /).

= - 10 MHz and dB/dx = 10 G/cm.

Fig. 8 - Ring radius as a function of the detuning to red of the atomic transition 3S 1/2

(F=2) ~ 3P3/2 (F' = 3) for s = 1.5 mm, 1= 60 mW/cm2 and dB/dx = 10 G/cm.
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