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Resumo

Neste trabalho, abordamos dois assuntos independentes e interssantes

que permeiam o cotidiano dos pesquisadores da área de resfriamento e confinamento

de átomos neutros. O primeiro está relacionado aos processos de perda de átomos

ocorrendo em armadilhas magneto-ópticas, a partir das quais o fenômeno é obser-

vado. Mostramos que a conjunção de dois modelos tradicionais da literatura é ca-

paz de gerar um modelo semiclássico e semi-analítico básico e robusto, capaz de

reproduzir as características fundamentais dos resultados experimentais já obtidos,

incluindo os mais recentes. Isto demonstra que os aspectos essenciais dos mecanis-

mos de perda em armadilhas são, agora, bem compreendidos. O segundo assunto

abordado aqui está relacionado à observação de moléculas diatômicas formadas em

armadilhas magneto-ópticas. Nesse sentido, uma série de experimentos básicos foi re-

alizada, gerando resultados e discussões que constituem uma rica fonte de informação

inspirando a continuação e conclusão do trabalho iniciado aqui, cujo objetivo final é a

caracterização precisa e o desenvolvimento técnicas de resfriamento e aprisionamento

de moléculas diatômicas heteronucleares.
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Abstract

We report the results concerning to two main subjects of laser cooling

and trapping community. We begin by presenting the results of modeling two-body

trap loss rates as a function of the trap laser intensity. We show that one can merge

two simple theories to obtain a semiclassical and semi-analytical model which is able

to provide the fundamental properties observed in the experimental results found in

the literature. Hence, we concluded that the essential features of the two-body trap

loss rates taking place in MOTs are now well undertstood. On the other hand, we

run a set of experiments trying to produce and detect heteronuclear diatomic ultracold

molecules. Although this has not been accomplished yet, we have acquired a wide and

rich amount of data that will certainly be very helpful for continuing and concluding

the work here started. In the near future the photoassociation spectroscopy of ultra-

cold heteronuclear diatomic molecules will provide valuable information to help in its

manipulation.
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1. Introdução

O estudo do comportamento de átomos e moléculas bem como as suas interações

no regime de temperaturas ultrafrias tornou-se, ao longo dos últimos quinze anos,

uma fascinante área de estudo. De uma forma geral, as interações e seus efeitos na

dinâmica dos processos colisionais é o que as torna significativamente diferentes e

mais interessantes do que aquelas observadas em regimes de alta temperatura.

A idéia de que essas interações pudessem ser ao mesmo tempo súbitas e interes-

santes teve início na década de 1970 com estudos em amostras de hidrogênio com spins

polarizados [1], além das investigações pioneiras a respeito das moléculas formadas

em potenciais de puro longo alcance [2, 3, 4]. Essas idéias sobreviveram até o final

da década de 1980, quando a implementação experimental das armadilhas atômicas

magneto-ópticas teve início, alavancando a forte expansão e o rápido progresso de

técnicas de resfriamento não criogênicas. Elas permitiram que os pesquisadores ob-

tivessem amostras em regimes de ultra baixa energia, jamais obtidos anteriormente de

modo tão eficiente, por meio de quaisquer outras técnicas. O sucesso da conjugação
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das técnicas magnéticas e ópticas atingiu o auge em 1995 com a obtenção de amostras

condensadas de Bose-Einstein [5], demonstrando de maneira inequívoca todo o poder

de manipulação de uma amostra em nível atômico conseguido em menos de dez anos!

Partindo de amostras em temperaturas de milikelvin, descendo até microkelvin no

início da década de 1990 e finalmente atingindo nanokelvins e o zero absoluto em

meados de 1990.

Essa evolução experimental gera a necessidade de uma compreensão mais detal-

hada da estrutura atômica e molecular bem como das interações entre os átomos

e moléculas convivendo em temperaturas de nanokelvin e suas possíveis aplicações

tornaram-se o fator principal que motivou o enorme crescimento do interesse dos

pesquisadores por essa área de estudo.

Desde o início das pesquisas nessa área, imaginou-se que a natureza quântica

das interações atômicas implicaria em mudanças profundas na dinâmica de baixas

energias, tornando-se assim um desafio aos pesquisadores da área de colisões frias.

Passados quinze anos desde a demonstração experimental de que o laser pode ser

usado para capturar e aprisionar átomos neutros em temperaturas menores do que

1 mK, é conveniente observar a amplitude e importância que essa fascinante área

de estudos atingiu num período de tempo relativamente curto. Porém, é ainda mais

notório o fato de que nos últimos 5 anos apenas, seis diferentes pesquisadores da área

foram laureados com dois prêmios nobéis (1997 e 2001) [6, 7, 8].

Logo após os primeiros experimentos reportando evidências de efeitos colisionais
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[9, 10] ocorrendo entre os átomos confinados, alguns pesquisadores [11] já começaram a

discutir as possibilidades e as conseqüências da ocorrência de fenômenos associados às

colisões de dois ou três corpos ocorrendo em meios gasosos a baixa temperatura. Nos

anos que se seguiram, essas colisões de baixa energia tornaram-se assunto de intenso

estudo, pois os pesquisadores logo perceberam a importância de compreender como o

estudo dessas colisões de baixa energia poderia trazer novas idéias a respeito de que

maneiras a espectroscopia de colisão poderia gerar medidas precisas dos parâmetros

atômicos e moleculares envolvidos no problema e, a partir daí, encontrar meios de

manipulá-los e assim alterar o próprio resultado da colisão.

As ressonâncias de Feshbach [12], criadas a partir de campos magnéticos são

freqüentemente utilizadas em experimentos com amostras de condensados bosôni-

cos [13, 14] e até mesmo para obter essas amostras no caso onde o comprimento

de espalhamento de onda s não é favorável, como no caso do 85Rb, 6Li e 133Cs

[15, 16, 17]. Através delas é possível mudar o sinal do comprimento de espalhamento

e assim mudar a interação microscópica entre os átomos da amostra, permitindo

criar emaranhamento [18] e estados moleculares [19, 13]. Além disso, já é possível

induzir fenômemos semelhantes às ressonâncias de Feshbach de maneira totalmente

óptica [20], o que deve simplificar significativamente a implementação e a realização

de novos experimentos. O resfriamento evaporativo é um dos exemplos mais bem

sucedidos da manipulação da taxa de colisões entre os átomos da amostra, sem o qual

não é possível obter-se condensados bosônicos ou amostras de férmions quanticamente
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degeneradas.

Apesar do avanço alcançado ainda há três questões básicas que têm motivado o

significativo desenvolvimento na área de colisões frias: (1) como essas colisões levam

a perdas dos átomos confinados em armadilhas? (2) como a espectroscopia de fo-

toassociação permitiria a realização de medidas precisas das propriedades atômicas e

moleculares, ajudando o entendimento da natureza quântica do próprio processo de

espalhamento? (3) como os campos de radiação podem ser usados para controlar o

resultado do encontro atômico colisional?

A primeira questão é talvez a mais difícil de ser respondida. Por outro lado,

ainda é assunto de discussão para uma pequena comunidade de pesquisadores. Exis-

tem inúmeros resultados experimentais interessantes sobre o assunto, mas são poucos

os modelos teóricos capazes de fornecer explicações convincentes. Até mesmo os

mecanismos propostos para explicar os fenômenos observados experimentalmente per-

manecem ainda não totalmente compreendidos. Entretanto, ainda surgem idéias no-

vas na tentativa de responder a essa questão e essa tese tem aproximadamente metade

do seu conteúdo dedicado a esse assunto. A segunda questão já foi bastante explorada

na década passada e as pesquisas nessa área normalmente geram resultados bastante

interessantes. A vantagem desta sobre a primeira questão é que o modelamento teórico

foi muito bem desenvolvido ao longo dos últimos anos e é capaz de fornecer resultados

excelentes quando comparados àqueles obtidos experimentalmente. A concordância

alcançada é excelente e as explicações fornecidas pela teoria são, no geral, bastante
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convincentes.

A terceira questão, por sua vez, vem desafiando o conhecimento dos físico-químicos

desde a década de setenta, após o desenvolvimento do laser de CO2, quando os

pesquisadores dessa área imaginaram usar o dispositivo para influenciar ou contro-

lar processos inelásticos numa reação química. Entretanto, os primeiros esforços no

sentido de induzir reatividade, através da excitação dos sítios moleculares localizados

e bem definidos, tais como ligações duplas e grupos funcionais, falharam porque a

excitação óptica inicial logo era transformada em rotações, vibrações e movimentos

de torção dos núcleos moleculares. Esse resultado desafortunado mostrou que a luz

infravermelha do laser de CO2 essencialmente apenas esquentava as moléculas, do

mesmo modo que o velho bico de Bunsen. O entusiasmo pela química controlada

pelo laser diminuiu quando os pesquisadores imaginaram que esta rápida difusão

da energia através do arcabouço molecular impediria avanços significativos por esse

caminho no controle óptico da reatividade química.

No início da década de 1980, o interesse foi reativado devido ao desenvolvimento

dos lasers de corante pulsados, de freqüência ajustável na região visível do espectro,

juntamente com as novas propostas para estudo das colisões "radiativas", pelas quais

os elétrons moleculares interagem com a radiação externa ao invés do núcleo mole-

cular. Uma segunda etapa de experimentos obteve algum sucesso ao transformar

opticamente reagentes em produtos; porém, em geral, os altos valores de potência

necessários para aumentar significativamente a reatividade interferiam com os efeitos
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desejados por induzirem excitações multifotônicas não lineares e ionização na própria

molécula. A necessidade por altos picos de potência advinha de dois fatores cruciais:

(1) o alargamento Doppler à temperatura ambiente permite que apenas uma pequena

porcentagem das colisões moleculares interajam com o campo de radiação, portanto,

o resultado possível é pequeno, e (2) a radiação incidente tem de influenciar a forte in-

teração atômica responsável pela estabilidade das ligações químicas, de modo a poder

afetar o comportamento atômico durante a colisão. Esse requisito implica na neces-

sidade de intensidades maiores do que alguns megawatts por centímetro quadrado.

Mas intensidades dessa ordem estão bem acima do limiar de absorção multifotônica

e ionização. Então os processos ocorrendo nessa situação tendem a converter rapida-

mente os átomos ou moléculas de um gás neutro em um plasma ionizado. Desse modo,

parecia ser demasiadamente difícil controlar colisões com a luz sem antes destruí-las

opticamente.

O surgimento das técnicas de desaceleração e resfriamento óptico iluminou en-

tão esse cenário desencorajador. A diminuição do alargamento Doppler até valores

menores do que a própria largura de linha natural da transição atômica e a transfer-

ência da interação átomo-radiação da zona "química", de forte entrelaçamento das

funções de onda, para regiões mais externas onde os termos eletrostáticos fracos carac-

terizam a colisão. Nessa zona exterior de fraca interação são necessários apenas alguns

poucos miliwatts por centímetro quadrado de intensidade para alterar profundamente

as taxas de colisões elásticas e inelásticas. Além disso, uma colisão convencional (tér-
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mica) dura apenas umas poucas centenas de femtosegundos, muito pouco quando

comparado às dezenas de nanosegundos requeridos pelos átomos ou moléculas antes

de decaírem espontaneamente. No regime ultrafrio (ou frio) as partículas movem-se

mais vagarosamente e assim demoram até centenas de nanosegundos para comple-

tar o encontro colisional. Essa longa duração da colisão garante tempo mais do que

suficiente para os parceiros interagentes absorverem ou emitirem radiação do campo

externo.

Hoje, de um modo e de outro a maior parte dessas questões já foram satisfatoria-

mente respondidas através de resultados obtidos em experimentos muito interessantes

[13, 14, 21, 22]. Nos últimos anos, vários processos colisionais homonucleares foram

estudados [1, 23]; desde aqueles mais simples relacionados à determinação das de-

pendências das taxas de perda [9, 10, 24, 25] até os mais complexos como, por exemplo,

a espectroscopia de estados ligados [26, 27, 28, 29, 30]. A observação, caracterização

e, principalmente, a compreensão adquirida através desses estudos relacionados aos

fenômenos colisionais ocorrendo em amostras homonucleares permitiu a obtenção dos

condensados bosônicos. Portanto, esperamos que nossas pesquisas com amostras het-

eronucleares possam resultar em conhecimentos necessários para a implementação e

obtenção de amostras condensadas heteronucleares coexistindo numa mesma região

do espaço.

Àquelas três questões básicas que serviram de motivação inicial para o estudo de

colisões frias deve ser acrescentada uma quarta questão relevante ao regime ultra-
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frio atingido pelas amostras condensadas: Qual é o papel das colisões na obtenção e

no comportamento das amostras gasosas dilutas contendo bósons e/ou férmions no

regime quanticamente degenerado? Efeitos quânticos estatísticos foram previamente

observados e estudados em amostras de hélio líquido superfluido ou ainda em amostras

de supercondutores metálicos ou cerâmicos de alta temperatura. No entanto, essas

manifestações dramáticas relacionadas aos efeitos quânticos coletivos são difíceis de

serem estudadas em nível atômico nesses sistemas, pois as partículas encontram-se

numa fase muito densa e interagem muito fortemente entre si. Por outro lado, in-

vestigar amostras gasosas, menos densas, que apresentam interações relativamente

fracas entre si, permitem uma comparação mais direta com os resultados fornecidos

por modelos microscópicos, que descrevem o comportamento do sistema. As difer-

enças básicas entre modelos para um gás quântico ideal e para um gás quântico real

começam na interação binária entre as partículas (átomos/moléculas), portanto, o

estudo de colisões de baixa energia é um ponto de partida natural dessa investigação.

As colisões determinam dois aspectos fundamentais em experimentos envolvendo

condensados de Bose-Einstein: (i) a taxa de resfriamento evaporativo necessário para

produzir a amostra, que depende da seção de choque de espalhamento elástico dos

átomos, proporcional ao quadrado do comprimento de espalhamento de onda s; (ii) o

sinal deste último parâmetro indica a estabilidade e, portanto, o tamanho da amostra:

quando a é positivo a amostra obtida é relativamente grande e contém bastante

átomos, enquanto quando a é negativo as amostras colapsam se o número de átomos
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torna-se maior do que alguns poucos milhares e, desse modo, tendem a ser pequenas,

contendo poucos átomos.

A habilidade de produzir amostras ultrafrias através de resfriamento "coopera-

tivo" (sympathetic) também depende criticamente das taxas de colisões elásticas e

inelásticas (perdas e aquecimento) entre os diferentes estados dos átomos colidindo.

Embora uma amostra atômica condensada guarde alguma analogia com uma cavi-

dade óptica (fótons são bósons), os átomos interagem através de colisões e essas

interações limitam o comprimento de coerência de qualquer atom laser acoplado com

o exterior da cavidade, isto é, do potencial de confinamento da amostra condensada.

Uma outra consideração importante é que a amplitude e o sinal do comprimento de

espalhamento são bastante sensíveis às pequenas variações no formato (radial) dos

potenciais de interação do estado fundamental. Assim, a possibilidade de manipular

esses potenciais e, consequentemente, as taxas de colisão por meio de campos eletro-

magnéticos externos mantém a promessa de permitir a produção de de amostras com

características especiais, aumentando a sua estabilidade e coerência. Finalmente, os

processos de perda limitantes num condensado diluto parecem estar relacionados a

efeitos de colisão (recombinação) de três corpos, que por sua vez são uma medida

da coerência de terceira ordem, fornecendo uma assinatura garantindo a ocorrência

de um comportamento estatístico verdadeiro. A compreensão desse comportamento

quântico estatístico coletivo em amostras gasosas ultrafrias deve guiar as pesquisas

na área de colisões de baixa energia nos próximos anos.
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No capítulo seguinte, apresentaremos detalhadamente um tratamento teórico in-

édito usado para compreender os mecanismos de perda ocorrendo em armadilhas

magneto-ópticas. Inicialmente, colocamos alguns aspectos gerais e históricos a re-

speito do problema e em seguida passamos a desenvolver as idéias e técnicas utilizadas

por nós para obter resultados experimentais e como proceder com a sua análise para

extrair os coeficientes de taxa a partir de curvas de carga. O passo seguinte foi o de-

senvolvimento de um modelo teórico semiclássico capaz de explicar qualitativamente

a evolução dos coeficientes de taxa como função da intensidade do laser de aprision-

amento. No final deste capítulo, mostramos os resultados obtidos quando aplicamos

esse modelo a dois resultados da literatura.

Em seguida, apresentamos uma descrição detalhada do aparato experimental

básico utilizado para realizar experimentos de medida de taxa de perda, apresen-

tadas e discutidas no capítulo 2, e as modificações necessárias para capacitá-lo a

realizar experimentos mais complexos envolvendo a produção e a detecção de molécu-

las ultrafrias, cujos resultados apresentamos no capítulo 4.

Os resultados mais importantes obtidos no último ano de trabalho no laboratório

são apresentados no antepenúltimo capítulo, quando realizamos uma série de exper-

imentos desenvolvendo a técnica a produção de moléculas ultrafrias, produzidas por

fotoassociação, utilizando três diferentes combinações heteronucleares alcalinas: KCs,

NaCs e KRb.

No penúltimo capítulo discutiremos alguns conceitos gerais relativos à estrutura
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eletrônica de moléculas diatômicas com ênfase na sua representação através dos po-

tenciais de interação interatômicos. Com isso procuramos justificar uma análise pre-

liminar, realizada conjuntamente com o desenvolvimento experimental apresentado

no capítulo 4, baseado na molécula KCs de acordo com um procedimento tradi-

cional da literatura para análise de resultados obtidos a partir de experimentos es-

pectroscópicos. Os resultados obtidos são apresentados em seguida, juntamente com

uma comparação entre resultados teóricos e experimentais para o estado fundamental

da molécula H2.

Finalmente, apresentamos as conclusões gerais mais importantes obtidas a partir

dos resultados mostrados no segundo, quarto e quinto capítulos ressaltando que eles

devem servir como motivação para a continuação do trabalho iniciado aqui.
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2. Colisões atômicas em armadilhas

ópticas

As técnicas de resfriamento via laser (laser cooling) começaram a produzir resul-

tados no início da década de oitenta do século passado e o seu desenvolvimento foi

motivado por uma variedade de razões como, por exemplo, a realização de espectro-

scopia de alta resolução, livre do efeito Doppler. Essas técnicas de resfriamento via

laser produzem amostras atômicas com temperaturas da ordem de 1 mK e quando

associadas a outras técnicas permitem aos pesquisadores estender a faixa de ener-

gia por mais de seis ordens de grandeza (1 nK). Durante o desenvolvimento dessas

técnicas de desaceleração e aprisionamento, tornou-se evidente que as colisões ocor-

rendo entre os átomos frios nas armadilhas ópticas seriam um dos fatores limitantes

na obtenção de amostras altamente densas.

No final dos anos oitenta, percebeu-se que as técnicas de resfriamento via laser

poderiam ser utilizadas como uma ferramenta no estudo dos processos colisionais
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ocorrendo em regimes de baixa energia. As colisões térmicas são estudadas em labo-

ratório desde o início do século passado, enquanto as colisões de alta energia têm sido

estudadas desde o desenvolvimento dos primeiros aceleradores de partículas, na dé-

cada de 1930. Além disso, o estudo de colisões frias tornou-se um campo de pesquisas

frutífero, a partir do qual pode-se extrair informações precisas e de alta resolução a

respeito da estrutura eletrônica atômica e molecular.

Experimentos foram criados para investigar a perda de átomos ocorrendo nas

armadilhas ópticas e, tão logo foram implementados, revelaram que os principais

mecanismos de perda eram devidos a colisões ocorrendo na presença de luz (laser).

Logo ficou claro que para obter-se temperaturas mais baixas e densidades mais al-

tas seria necessário combinar técnicas de aprisionamento e resfriamento não ópticas,

tais como armadilhamento magnético e o resfriamento evaporativo. Por um lado, as

colisões elásticas envolvendo átomos no estado fundamental são essenciais para que

possa ocorrer a retermalização dos átomos da amostra; por outro lado, as colisões in-

elásticas causam, em geral, a destruição das amostras. Desse modo, observa-se que o

conhecimento dos conceitos físicos básicos de colisões ocorrendo em regimes de baixa

temperatura é essencial para o desenvolvimento de técnicas que permitem a obtenção

de amostras gasosas bastante densas, que atualmente são capazes de atingir regimes

de degenerescência quântica.

Vários fenômenos interessantes podem ocorrer numa colisão de baixa temperatura

entre dois átomos de uma amostra fria/ultrafria, destes os mais estudados são aqueles
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onde ocorre liberação de energia cinética a partir da energia interna dos átomos,

isto é, da energia armazenada nos graus de liberdade internos como, por exemplo,

nos spins nucleares e eletrônicos. Esse tipo de conversão, normalmente, recebe a

denominação de exoérgica. Quando há apenas uma espécie atômica na armadilha o

ganho de energia é dividido igualmente entre os átomos do par e, nos casos onde esse

ganho de energia excede a barreira de potencial de confinamento da armadilha, os

átomos escapam e são perdidos da amostra; esse fenômeno é conhecido na literatura

pela denominação genérica de trap loss.

Devido à energia extremamente baixa da colisão os potenciais de interação de longo

alcance entre os átomos adquirem um papel fundamental na dinâmica do processo

e, assim sendo, são capazes de agir sobre o movimento atômico mesmo quando os

núcleos encontram-se tão separados quanto λ/2π, onde λ é o comprimento de onda

do laser que produz a excitação. Nesse regime, o tempo de colisão é da ordem de

ou até maior do que o tempo de vida do estado excitado e a emissão espontânea

participa do processo colisional de maneira significativa. Por exemplo, no mecan-

isno de perda por escape radiativo, a emissão de um fóton menos energético do que

aquele que fora absorvido previamente constitui o processo de conversão da energia

interna (excitação/desexcitação eletrônica) para a energia cinética que por sua vez

produz aquecimento da amostra e termina sendo o mecanismo de perda dominante

nas colisões ocorrendo na presença de luz, e foi sugerido primeiramente por Vigué

[11].
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Existem três principais mecanismos, reportados e discutidos na literatura, onde

ocorre a liberação de energia cinética a partir dos graus de liberdade internos, cau-

sando perda de átomos em armadilhas ópticas. Esses mecanismos recebem as seguintes

denominações: (i) Radiative Escape (RE); (ii) Fine-Structure Change (FSC); e (iii)

Hyperfine-Change Collisions (HCC). Quando as colisões ocorrem na presença de luz,

os dois primeiros mecanismos, (i) e (ii), são dominantes pois envolvem um dos áto-

mos no estado excitado e o outro no estado fundamental (no início da colisão). Já

o terceiro mecanismo ocorre com ambos os átomos no estado fundamental do início

ao fim do processo colisional. Esse mecanismo ocorre quando há uma transição de

um estado molecular hiperfino de energia mais alta (não ligado) para um outro de

energia mais baixa com ou sem a passagem por um nível excitado1. Tal mecanismo

de perda pode ocorrer na ausência de luz e nessa situação torna-se o principal mecan-

ismo de perda de átomos e aquecimento da amostra. Além disso, devido à dificuldade

inerente de considerar vários canais hiperfinos participando da colisão, não existe na

literatura uma teoria tratando particularmente desse processo. De modo geral, as

colisões ocorrendo em armadilhas ópticas/magneto-ópticas são estudadas através da

detecção do produto resultante do encontro binário como, por exemplo, fótons ou

íons ou então através do monitoramento direto da amostra a partir do qual pode-se

observar os efeitos da perda de átomos da amostra.

Até hoje, apesar de existirem modelos teóricos bastante elaborados para explicar
1Na literatura, o mecanismo de perda HCC mais referido é aquele que ocorre sem a passagem por

um estado excitado, pois no contexto de amostras atômicas aprisionadas em armadilhas conservativas
os átomos não têm acesso a estados excitados.
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os mecanismos responsáveis pelas constantes de taxa de perda nas armadilhas óp-

ticas, o processo de medida e determinação experimental dessas taxas é uma tarefa

relativamente simples, baseado em equações de taxa fenomenológicas, cujas soluções

mostram a evolução do número de átomos na armadilha em função do tempo, quando

são carregadas ou descarregadas. Em seguida, mostraremos como descrever a evolução

temporal dos átomos numa armadilha magneto-óptica.

2.1 Dinâmica de carga em armadilhas magneto-

ópticas

Apresentaremos nessa seção um raciocínio teórico que permite a determinação dos

coeficientes de taxa de perdas ocorrendo em armadilhas magneto-ópticas, partindo dos

resultados obtidos experimentalmente. Para facilitar a compreensão, é interessante

descrever inicialmente a maneira pela qual um experimento é concebido para realizar

medidas das taxas de perda por colisões em amostras frias.

O primeiro passo é observar o efeito. Supondo que haja uma amostra contendo

uma única espécie atômica num determinado momento, podemos obter uma curva

de carregamento para essa armadilha observando a evolução do número de átomos

capturados desde o início de operação até que atinja o estado estacionário, entre 5 e

10 s depois; naturalmente, esse intervalo temporal varia de acordo com o vácuo (ou a

quantidade de vapor alcalino remanescente) no interior da câmara de aprisionamento.
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Figura 2.1: Exemplo de curvas de carga obtidas nas duas situações: (i) laser de
aprisionamento com intensidade ∼ 100 mW/cm2 (curva vermelha); e (ii) laser de
aprisionamento com intensidade ∼ 200 mW/cm2 (curva azul). Os valores da abcissa
são típicos em nossas armadilhas.

Isso pode ser conseguido facilmente através da obstrução e desobstrução de qualquer

um dos feixes do laser de aprisionamento e observando o número de átomos cap-

turados através de um dispositivo fotomultiplicador (ou usando um fotodiodo). Em

seguida, numa segunda varredura, o mesmo procedimento é repetido para a obtenção

de uma nova curva de carga, porém agora numa situação diferente como, por exemplo,

usando um outro valor para a intensidade do laser de aprisionamento. A curvatura,

em geral, muda tornando-se mais ou menos acentuada, observe a fig.2.1.

O segundo passo, uma vez constatada a existência do efeito, é decidir com relação

a quais parâmetros seria interessante estudá-lo. É importante esclarecer aqui que o

efeito ao qual nos referimos é a diminuição, ou melhor, a variação do número total
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de átomos capturados ao final do processo de carga da armadilha. Normalmente, por

motivos relacionados ao modelo Gallagher-Pritchard (GP) [31], procuramos estudar

as variações do efeito com relação à intensidade e freqüência dos lasers envolvidos,

respectivamente. Por conveniência e maior simplicidade técnica, em geral, primeira-

mente opta-se pelo estudo com relação à intensidade do laser de aprisionamento.

O ponto de partida básico de toda a análise é a equação de taxa fenomenológica

que descreve a evolução do número de átomos capturados pela armadilha desde o

início de sua operação. Ela pode ser escrita de diferentes maneiras, contudo a forma

mais comumente encontrada na literatura é a seguinte:

dN

dt
= L− γN − β

Z
V

n2dV. (2.1)

O primeiro termo à direita, L(loading), é a taxa de captura de átomos e está rela-

cionada à intensidade e ao diâmetro dos feixes do laser de aprisionamento, ao gra-

diente do campo magnético, à pressão do vapor atômico no interior da câmara de

aprisionamento, etc. O segundo termo é basicamente o produto da taxa de perdas

γ pelo número de átomos aprisionados até um determinado instante. Essa taxa é

devida à ocorrência de colisões entre os átomos livres do vapor térmico ao redor da

amostra e os átomos frios capturados pela armadilha. O terceiro e último termo é

também o mais importante para nós porque é aquele no qual aparece a taxa β, que

estamos interessados em determinar. Ela está relacionada aos processos de perda

de átomos da armadilha: RE, FSC e HCC, devidos às colisões binárias ocorrendo
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entre os átomos frios no interior da armadilha. O fato de supormos que as colisões

causando as perdas envolvem pares de átomos explica a integração no volume de cap-

tura do quadrado da densidade dos átomos aprisionados. Estamos supondo que cada

colisão desse tipo causa a perda de dois átomos da armadilha, ou seja, imaginamos

que a energia cinética liberada no final do processo seja suficiente para libertar am-

bos os átomos da armadilha. Note que estamos desprezando efeitos de perdas via

colisões de três ou mais átomos. Até há pouco tempo acreditava-se que canais de

perda por colisões envolvendo mais de 2 átomos fossem completamente desprezíveis,

considerando-se o baixo número (106 . N . 108 átomos) e a densidade relativamente

baixa atingida em armadilhas magneto-ópticas (MOTs) comuns. Atualmente, já ex-

istem evidências teóricas de que as colisões entre 3 átomos também podem contribuir

de forma significativa para a perda de átomos em armadilhas ópticas [32].

A questão seguinte é resolver a eq.2.1 para obtermos o valor de β como função dos

parâmetros experimentais que podem ser extraídos das curvas de carga. Além disso, é

importante notar que a sua solução deve obedecer o comportamento mostrado acima,

na Fig.2.1, para ambas as curvas de carga. Também deve ficar claro que desejamos

obter uma solução baseada em valores/parâmetros que possam ser determinados ex-

perimentalmente, como por exemplo o número total de átomos capturados pela ar-

madilha quando esta encontra-se no regime estacionário. Observe que este é o valor

atingido no final das curvas de carga presentes no gráfico da Fig.2.1 e pode ser extraído

diretamente pela leitura do valor no eixo y no instante t = 5 s, por exemplo.
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Assim, como primeira medida para encontrar a solução é necessário escolhermos

um sistema de coordenadas. Por maior conveniência escolheremos as coordenadas

esféricas. Em seguida, supomos que, no regime estacionário atingido após vários

segundos após o início de operação da armadilha, os átomos estejam ocupando o

volume (constante) de captura de acordo com uma distribuição espacial gaussiana2,

ou seja num dado instante para t→∞:

n(R) = n0e
−2(R/w)2 . (2.2)

Dessa maneira, podemos reescrever o segundo termo da eq.2.1 :

N =

Z
ndV = 4πn0

Z ∞

0

R2e−2(R/w)
2

dR =
2

sµ
π

2

¶3
n0w

3 , (2.3)

ondeN é o número total de átomos e w é a cintura gaussiana (constante, para t→∞)

da distribuição atômica. Procedendo então de maneira análoga obtemos o terceiro

termo da eq.2.1:

Z
n2dV = 4πn20

Z ∞

0

R2e−4(R/w)
2

dR =
N2

2
√
π3w3

, (2.4)

cujo termo mais à direita da relação acima é obtido pela substituição direta do resul-

2É importante mencionar que a distribuição espacial gaussiana é adotada há vários anos na
literatura, sendo utilizada para a determinação do número de átomos e também pelo volume ocupado
pela amostra. Note que ela pode ser deduzida analiticamente supondo-se que os átomos armadilhados
obedeçam a distribuição de velocidades de maxwell-boltzmann (MB), que é uma boa aproximação
para o caso geral. Basta lembrar que a distribuição espacial pode ser obtida a partir da transformada
de Fourier da distribuição de momentum (ou de velocidade) e que a transformada de uma função
gaussiana (MB) gera outra função gaussiana. Isso também é verificado experimentalmente através
da concordância excepcional conseguida pelos ajustes dos perfis das imagens da amostra.
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tado anterior (eq.2.3). Então, substituindo os resultados das eqs.2.3 e 2.4 na eq.2.1,

podemos reescrevê-la numa forma bastante simples:

dN

dt
= L− aN − bN2 , (2.5)

com a = γ e b = π−3/2w−3β. A relação acima também pode ser identificada como

um caso especial de uma forma mais geral denominada equação de Ricatti3: y0 +

P (t)y + Q(t)y2 = R(t). De qualquer modo ela descreve razoavelmente a dinâmica

do processo de captura que ocorre na região central das armadilhas do tipo MOT

(Magneto Optical Trap).

Agora, o segundo passo é estudar a eq.2.5 nos casos limites: t → 0+ e t → +∞.

Entretanto, podemos tirar as informações mais facilmente analisando-a fisicamente e

é o que faremos em seguida. No início de operação não existem átomos aprisiona-

dos, portanto o termo de carga deve dominar completamente nos primeiros instantes.

Nessa situação o número de átomos aumenta linearmente com o tempo e o coeficiente

de proporcionalidade será L. Conforme o tempo evolui, o número de átomos aprision-

ados aumenta e os termos de perda por colisões tornam-se cada vez mais importantes.

Isso vai diminuindo a inclinação da curva, que inicialmente era L, até atingir um equi-

líbrio dinâmico onde o número de átomos capturados é igual ao número de átomos

que escapa da armadilha. Nesse caso temos:

3Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, editado
por Milton Abramowitz e Irene A. Stegun, National Bureau of Standards, 3a edição, 1965.
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lim
t→+∞

dN

dt
= 0 = L− aNT − bN2

T , (2.6)

cuja solução para o número de átomos aprisionados é:

NT =
2
√
a2 + 4Lb− a

2b
, (2.7)

onde NT significa o número total de átomos que podem ser capturados pela armadilha

numa dada condição experimental. Podemos ainda renomear o primeiro termo do

numerador da relação acima fazendo: D = 2
√
a2 + 4Lb, para simplificar os passos

seguintes. Portanto, dessa maneira já determinamos duas condições de contorno para

t → 0+ e t → +∞, que podem ser usadas para encontrar a solução da eq.2.5. Vale

lembrar que estamos lidando com equação diferencial ordinária de primeira ordem e,

naturalmente, somente uma das condições de contorno será usada para determinar a

solução (será aquela para t→ +∞), mas a outra é utilizada para verificar se a solução

encontrada é fisicamente aceitável. Por conveniência, usamos a eq.2.7 (t → +∞)

e aplicando métodos convencionais baseados no uso da equação característica em

conjunto com funções de Green e procurando pelas soluções reais encontramos:

N(t) =
D

2b
tanh

·
D

2
t+ arc tanh

³ a

D

´¸
− a

2b
(2.8)

Uma vez obtida a solução, resta fazermos uma análise final verificando que ela está

correta. Primeiramente, não é difícil observar, por inspeção, que o argumento da tanh

reduz-se a arc tanh(a/D) quando t→ 0+; assim, torna-se evidente que tanh(arc tanh(a/D)) =
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a/D e, portanto, N(t→ 0+) = 0. Por outro lado, se t→ +∞ também fica evidente

que tanh(x→ +∞) = 1, portanto N(t→ +∞) = (D − a)/2b = NT , que é o mesmo

resultado obtido na eq.2.7.

A eq.2.8 pode ser reescrita usando então a relação arc tanh(x) = [ln(1+x)−ln(1−

x)]/2 :

arc tanh
³ a

D

´
=
1

2

h
ln
³
1 +

a

D

´
− ln

³
1− a

D

´i
=
1

2
ln

µ
D + a

D − a

¶
, (2.9)

e substituindo a igualdade acima na eq.2.8 obtemos:

N(t) =
D

2b
tanh

·
D

2
t+

1

2
ln

µ
D + a

D − a

¶¸
− a

2b
. (2.10)

A igualdade 2.9 é útil quando se realiza o processo de ajuste teórico, uma vez que a

grande maioria dos programas comerciais capazes de realizar ajustes não lineares a

partir de dados experimentais não possui a função arc tanh(x) implementada. Note

que a solução apresentada acima é geral, muito embora o raciocínio usado para

encontrá-la tenha sido baseado na hipótese de uma única espécie atômica presente.

Para o caso heteronuclear, propomos uma modificação na eq.2.1 para incluir um

termo adicional representando as perdas por colisões binárias entre átomos distintos,

ou seja:

dNA

dt
= L− γ

Z
VA

nAdV − β

Z
VA

n2AdV − β0
Z
VA

nAnBdV , (2.11)
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onde agora torna-se absolutamente necessário explicitarmos em qual espécie atômica

(A ou B) estamos observando as perdas. Supondo que seja em relação à A, β0 rep-

resentará então a taxa de perdas dos átomos A da armadilha devido a colisões com

os átomos B também aprisionados. Seguindo o mesmo raciocínio aplicado à eq.2.1,

supomos que os átomos estejam distribuídos em suas respectivas amostras de acordo

com: nA(R) = nA0 e
−2(R/wA)2; e nB(R) = nB0 e

−2(R/wB)2. Podemos então reescrever o

último termo da eq.2.11 acima como:

Z
VA

nAnBdV = 4πnA0 n
B
0

Z ∞

0

R2e−2(R/wA)
2

e−2(R/wB)
2

dR =
2

s·
2

π(w2A + w2B)

¸3
NANB ,

(2.12)

repetindo os mesmos passos das eqs.2.2 a 2.4. Dessa maneira a eq.2.5 permanece

inalterada na forma a menos dos subíndices extras:

dNA

dt
= L− aNA − bN2

A , (2.13)

onde agora teremos:

a = γ + β́
2

s·
2

π(w2A + w2B)

¸3
NB ; e, novamente, b =

β

w3A
2
√
π3
. (2.14)

Note que a forma da solução também não foi alterada, podendo ser escrita da mesma

maneira que as eqs.2.8 ou 2.10, bastando apenas adicionar o subíndice relativo à

espécie que está sendo estudada.



25

Na Fig.2.2, apresentamos o resultado típico da aplicação da eq.2.10 para realizar

ajustes teóricos sobre duas curvas de carga obtidas a partir de uma amostra fria de

85Rb obtida em nosso laboratório. A boa concordância observada é atestada pelos

baixos valores de χ2 resultantes ao final do processo de ajuste.

Na subseção seguinte mostraremos como utilizar as expressões deduzidas acima

para extrair os valores dos coeficientes de taxa a partir das curvas de carga obtidas

experimentalmente.

2.1.1 Análise

Nessa subseção, faremos uma discussão a respeito do problema relativo à obtenção

dos valores dos parâmetros L, γ, β, β0a partir das curvas de carga. Certamente há

várias possíveis maneiras de se fazer. A experiência adquirida durante os últimos anos

nos mostrou que não se deve obtê-los a partir de um único ajuste teórico. Ou seja,

embora pareça mais simples e conveniente, ajustar teoricamente os pontos partindo

de uma única equação contendo todos os parâmetros, isso invariavelmente leva a re-

sultados não aceitáveis fisicamente. Note que, em princípio, esse problema é esperado

uma vez que estamos lidando com uma função de múltiplas variáveis que pode ap-

resentar vários mínimos locais. Porém, estamos interessados em encontrar apenas o

mínimo correspondente às condições reais do experimento e isso é conseguido através

da restrição dos intervalos de valores possíveis aos vários parâmetros.

Até o momento, constatamos que o melhor procedimento consiste em, primeira-
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Figura 2.2: Curvas de carga de átomos de 85Rb obtida em nossa armadilha MOT
para duas diferentes condições de potência do laser de aprisionamento. Os pontos
experimentais aparecem em cinza, enquanto as curvas sólidas mostram o resultado
do ajuste teórico baseado na eq.2.10.
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mente, adquirir informações a respeito dos intevalos experimentalmente acessíveis aos

parâmetros menos importantes: L e γ. Isso pode ser conseguido através do ajuste

teórico dos primeiros pontos das curvas, num intervalo de poucas centenas de milis-

segundos a partir do início do carregamento da armadilha. Nessas condições a eq.2.5

pode ser escrita na forma:

dN

dt
= L, cuja solução é N(t) = Lt, (2.15)

ou então,

dN

dt
= L− γN , cuja solução é N(t) =

L

γ
(1− e−γt) , (2.16)

dependendo do intervalo considerado. Fazendo ajustes baseados nas relações acima

para todas as intensidades obteremos os valores procurados. Além disso, podemos

imaginar que a solução 2.16 pudesse ser estendida até o estado estacionário, onde

teríamos NT = L/γ. Então, calculando NT dessa maneira esperamos encontrar um

valor ligeiramentemaior do que aquele obtido experimentalmente se os valores de L e

γ determinados pelo ajuste forem razoáveis. Evidentemente, se estamos supondo uma

situação onde existem menos canais de perda (β = 0) então a quantidade de átomos

capturados pela armadilha deve ser maior. Se isso não for verificado saberemos então

que o valor encontrado para γ foi superestimado. Note que o valor de L já deve ser

confiável nesse momento uma vez que fôra determinado também pela eq.2.15. De

qualquer maneira conseguimos um valor limitante superior para o valor do parâmetro
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γ para uma dada condição de intensidade.

Uma vez que já conhecemos os intervalos de valores possíveis para L e γ, fazemos o

ajuste das curvas, até o estado estacionário, pela eq. 2.10 que é a solução encontrada.

Observe que nessa parte final estamos interessados em obter o valor do parâmetro b

que é diretamente proporcional a β. Então, antes de iniciar o ajuste para uma dada

condição de intensidade, restringimos o intervalo de valores acessíveis aL e γ de acordo

com o obtido na etapa anterior. Assim, além desse procedimento agilizar o processo

de convergência do algoritmo de minimização ele também impede que o programa

encontre outras combinações de valores para L, γ e β (eq.2.10) que minimizam a

função da mesma forma, mas são fisicamente inaceitáveis para aquelas condições

experimentais.

Outro resultado importante que deve ser obtido antes de determinarmos o valor

das taxas é a cintura gaussiana constante (t → +∞) da distribuição atômica, w.

Podemos fazer isso de diferentes maneiras, porém aquela que nos pareceu mais con-

veniente foi associar o sinal da imagem da nuvem atômica capturada por um CCD a

um circuito denominado line grabber capaz de selecionar uma única linha da matriz

da imagem. Dessa maneira, podemos escolher facilmente as linhas da matriz que

compõe a imagem e contém o perfil central da distribuição apenas observando o sinal

no osciloscópio e maximizando o sinal referente ao pico. Isso apresenta algumas van-

tagens como por exemplo a economia de espaço, pois ao invés de armazenarmos toda

a informação da matriz ficamos apenas com os dados referentes a uma linha o que
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é muito mais econômico em termos de recursos computacionais. Além disso, desse

modo nós evitamos uma parte do processo de análise das imagens porque isso já é

realizado durante o próprio processo de seleção da linha representando o perfil central

da distribuição atômica. Então, considerando as relações 2.2 e 2.3 e supondo que a

nuvem seja simétrica escrevemos uma função linear para ajustar teoricamente o perfil

de densidade obtido da maneira discutida acima. Ou seja, supondo uma distribuição

esfericamente simétrica:

n(R) = n0e
−2(R/w)2 =

µ
2

π

¶3/2
NT

w3
e−2(R/w)

2

, (2.17)

podemos supor que numa única direção cartesiana a equação acima possa ser escrita

na forma:

n(x) = n0xe
−2(x/w)2 =

A

w
e−2(x/w)

2

, onde A = 2

r
2

π
3
p
NT . (2.18)

A etapa seguinte consiste em determinar o valor de β, que é conseguido a partir

da eq.2.7 ao isolarmos β ao invés de NT . Fazendo isso obtemos:

β =

2
√
π3
³

2
p
γ2 + 4Lb− γ

´
w3

NT
, (2.19)

onde relacionamos todos os parâmetros experimentais cujos valores foram determina-

dos nas etapas anteriores.

Assim, concluímos essa apresentação teórica do processo de análise onde procu-

ramos mostrar os principais mecanismos envolvidos na dinâmica de armadilhas atômi-
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cas do tipo MOT. Em seguida, na próxima seção mostraremos um modelo teórico

publicado por nós recentemente em Physical Review Letters [33] onde determinamos

a dependência dos coeficientes de taxa de perda por colisões homonucleares frias como

função da intensidade do laser de aprisionamento através de um modelo semiclássico.

Além disso, procuraremos colocar outras informações relevantes que surgiram durante

o seu desenvolvimento, mas que devido a razões técnicas relacionadas a limitações de

espaço impostas pela revista tiveram de ser excluídas do artigo.

2.2 Processos de perda ocorrendo no limite de baixas

intensidades

Antes de iniciarmos os cálculos parece importante fazer um breve histórico a

respeito do problema que permanece sem solução há mais de uma década.

Ocorre que desde o início, quando as armadilhas MOT começaram a produzir re-

sultados, as investigações relacionadas às taxas de perda de átomos dessas armadilhas

esbarraram no problema do modelamento teórico para explicar os resultados obtidos

em laboratório. O motivo disso é relativamente simples: as armadilhas MOT são

capazes de produzir amostras frias o bastante para fornecer resultados precisos, livres

do alargamento Doppler, porém não são frias o suficiente para que a teoria quân-

tica possa ser aplicada levando-se em conta todos os graus de liberdade internos dos

átomos. Isso ainda é uma tarefa difícil do ponto de vista computacional e assim os
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resultados teóricos tendem a padecer do mal introduzido pelas simplificações e/ou

truncamentos arbitrários. O resultado final termina sendo a incapacidade de ajustar

corretamente a evolução das taxas de perda com a intensidade do laser de aprision-

amento, pois não se consegue boas descrições teóricas para as armadilhas MOT.

Nos últimos anos houve um desenvolvimento considerável nas técnicas de resfria-

mento e aprisionamento que levaram os limites experimentais para valores muito mais

próximos daqueles onde a teoria funciona bem. O sucesso obtido pelos pesquisadores

teóricos no modelamento dos espectros de fotoassociação e também o surgimento de

novas áreas de pesquisa como, por exemplo, a condensação de Bose-Einstein e a com-

putação quântica fizeram com que houvesse um certo abandono desses problemas mais

antigos em favor dos mais novos e inéditos. Há pesquisadores que chegam a sugerir

que apenas a espectroscopia de fotoassociação pode fornecer resultados interessantes

e que os estudos das taxas de perda é passado e deve ser completamente abandonado.

A nossa posição como pesquisadores, é que o surgimento de outras áreas ou o fracasso

no desenvolvimento dos modelos quânticos capazes de incluir "todos" os canais col-

isionais possíveis não é motivo suficiente para abandonarmos problemas antigos que

permanecem e inexplicados.

A primeira evidência experimental clara onde foram observados processos de perda

de átomos numa armadilha MOT devido a processos inelásticos foi realizada numa

armadilha de Cs por Sesko e colaboradores [10]. Entre outros resultados, aquela refer-

ência mostra a variação do coeficiente de taxa de perda devido às colisões exoérgicas
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Figura 2.3: Dependência de β com a intensidade do laser de aprisionamento obtida
por Sesko et al. [10]. A linha sólida corresponde ao resultado obtido previsto pelo
modelo Gallagher-Pritchard original [31], que é linear com a intensidade (em escala
linear)

ocorrendo entre os átomos aprisionados, β, como função da intensidade do laser de

aprisionamento, observe a Fig.2.3. Nela é possível notar claramente a existência de um

comportamento completamente distinto em duas regiões de intensidade. Na primeira

região, de intensidade menor que 4 mW/cm2, observa-se uma queda acentuada dos

valores de β conforme a intensidade aumenta. Em seguida, ao redor de 4 mW/cm2 há

um mínimo e a partir daí β volta a crescer conforme a intensidade aumenta. Naquele

mesmo trabalho original, Sesko et al. [10] atribuem o comportamento observado em

baixas intensidades ao mecanismo que ficou conhecido na literatura como mudança

de estrutura hiperfina (HCC).

O raciocínio aplicado para explicar o resultado mostrado na Fig.2.3 é o seguinte:
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HCC é capaz de liberar quantidades de energia relativamente pequenas e portanto só

pode ser dominante em condições de baixa intensidade do laser de aprisionamento,

quando a armadilha fica mais fraca (rasa). Para intensidades maiores, os mecanismos

de RE e FSC dominam porque envolvem átomos excitados, cuja população aumenta

conjuntamente com a intensidade. Ou seja, se o número de átomos no estado excitado

cresce quando a intensidade aumenta então o número de pares de átomos colidindo

no estado fundamental-excitado também será maior e portanto maior será a proba-

bilidade de ocorrência de processos envolvendo essa combinação de estados. Porém,

uma explicação mais detalhada e defnitiva para o mecanismo foi dada por Wallace

et al. [34] quando obtiveram resultados semelhantes aos da Fig.2.3 num MOT de

Rb. A partir de então, outros resultados surgiram reportando um comportamento

geral similar observado nos outros alcalinos aprisionáveis: Li [35], Na [36, 37], K[38]

e Rb [39]. Daí em diante esse comportamento foi adotado como padrão e explicado

baseado na existência de três processos: escape radiativo (RE), mudança de estrutura

fina (FSC) e a mudança de estrutura hiperfina (HCC).

Neste trabalho [33], mostramos que a combinação de dois modelos clássicos da

literatura é capaz de prever qualitativamente o comportamento geral dos coeficientes

de taxa como função da intensidade do laser de aprisionamento, cujos resultados obti-

dos dessa combinação são embasados por fortes evidências experimentais recentes. O

nosso modelo inclui apenas o canal de perdas conhecido como escape radiativo (RE)

e é capaz de mostrar que a idéia de que o comportamento das perdas em baixas inten-
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sidades (< 10mW/ cm2) deveria ser completamente dominado pelo mecanismo (ou

canal) denominado mudança de estrutura hiperfina não se sustenta quando aplicada

a novos resultados experimentais, recentemente publicados na literatura.

Para intensidades suficientemente altas, acreditava-se que HCC não apresentasse

contribuições significativas para as perdas observadas porque a quantidade de energia

cinética ganha pelos átomos nesse processo não seria suficiente para superar a pro-

fundidade do MOT. Portanto, os mecanismos FSC e RE seriam dominantes nesses

regimes de intensidade. Ocorre que ambos os mecanismos envolvem um par de átomos

colidindo onde um átomo está no estado fundamental e o outro no estado excitado;

daí o fato da dependência com a intensidade luminosa ser especialmente vinculada à

variação da população de átomos no estado excitado. Isto é, uma vez que o número

de átomos no estado excitado aumenta com a intensidade, imagina-se que o número

de pares de átomos colidindo na combinação de estados fundamental−excitado deve

aumentar também. Por outro lado, a profundidade da armadilha também varia con-

forme a intensidade muda e a interpretação usual é: quando a intensidade diminui

a armadilha torna-se mais rasa e a energia ganha no processo HCC pode superar a

profundidade do potencial de aprisionamento e causar o aumento na taxa de perdas,

observado experimentalmente. Além disso, o fato de que os resultados experimen-

tais apresentam uma variação muito acentuada a partir de um determinado valor de

intensidade aliado ao fato do mecanismo HCC surgir de uma colisão entre dois áto-

mos no estado fundamental tornava essa interpretação ainda mais conveniente, pois
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em baixas intensidades a população de átomos no estado excitado é relativamente

pequena.

Porém, sempre houve alguns pontos que permanecerammal esclarecidos desde que

essa interpretação baseada em HCC foi adotada. Como exemplo citamos o fato de

que, em princípio, uma vez que os átomos adquirem uma quantidade fixa de energia

quando ocorre HCC, seria esperado que a sua manifestação nas taxas de perda devesse

ocorrer subitamente, a partir de um determinado valor limite de intensidade e assim

permanecer constante para valores abaixo desse limite. Esse comportamento previsto

foi explicado da seguinte forma: abaixo de uma determinada intensidade crítica, a

profundidade da armadilha, em qualquer direção, torna-se menor do que a energia

liberada por HCC e assim as perdas passariam a ser independentes da intensidade e

assim a taxa de perdas deveria atingir um determinado valor, que permaneceria inal-

terado para qualquer intensidade abaixo da intensidade crítica. Experimentalmente

foi observado [34] que a variação é relativamente lenta e isso foi justificado através

de suposições de que as assimetrias do potencial de aprisionamento poderiam causar

alguma dependência angular e isso explicaria a variação mais suave do que aquela

prevista inicialmente. Mas ainda assim, imaginava-se que o valor da taxa deveria

atingir um dado valor e assim permanecer conforme a intensidade diminuísse.

Recentemente, o desenvolvimento e o domínio cada vez maior das técnicas de apri-

sionamento possibilitou a obtenção de amostras frias de Ca [40], Sr [41]e Cr [42], por

exemplo, que são átomos sem spin nuclear e que, portanto, não apresentam estrutura
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hiperfina. Resultados recentes de medidas de taxas de perda em Cr [42] sugerem um

comportamento idêntico àquele observado nas amostras alcalinas, isto é, a variação

súbita na taxa de perdas próximo de um certo valor em baixa intensidade. A diferença

é que o mecanismo de HCC não pode ocorrer com átomos sem estrutura hiperfina

e consequentemente seria necessário um outro mecanismo para justificar tal compor-

tamento. Há ainda outros exemplos na literatura que contradizem a interpretação

baseada em HCC [43, 44].

Contudo, o resultado mais interessante foi aquele obtido por Nesnidal e Walker

[45] ao medirem a taxa de colisões levando à mudança de spin num regime de intensi-

dades muito baixo. Nessas condições, foi observado uma significativa dependência da

taxa de perdas com a intensidade do laser de aprisionamento numa armadilha MOT.

Essas medidas foram obtidas numa faixa de intensidades muito abaixo daquela nor-

malmente acessada durante os experimentos realizados com as amostras produzidas

nessas armadilhas. Nesse sentido, o trabalho de Nesnidal [45] complementa o trabalho

anterior realizado por Wallace e colaboradores [34]. Supondo que o mecanismo de mu-

dança de spin fosse dominante naquelas condições experimentais, Nesnidal e Walker

concluiram que o comportamento das colisões com mudança de spin ocorrendo em

baixas intensidades é modificada qualitativa e quantitativamente. Resumindo, esses

resultados mostram um comportamento idêntico àqueles obtidos pelo nosso modelo,

apresentando um máximo no valor da taxa de perdas numa região de baixa intensi-

dade.
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Em seguida, mostraremos as idéias e conceitos apresentados no modelo GP original

[31], procurando seguir cuidadosamente os passos daquela referência. Desse modo,

deve ficar claro que nosso interesse maior é compreender os mecanismos físicos re-

sponsáveis pelos fenômenos de perda de átomos de um MOT devidos às interações

colisionais com os outros átomos, aprisionados na mesma região do espaço. Entre-

tanto, deve ficar claro aqui que o modelo GP não é de nossa autoria e que já foi

publicado há mais de dez anos; a grande novidade introduzida por nós, isto é, a nossa

contribuição, que resultou na publicação mencionada anteriormente, foi a introdução

de ummodelo propondo uma variação não linear da profundidade da armadilha MOT,

dada pelo termo de saturação da transição, sob a forma de velocidade de escape. Nós

simplesmente juntamos num único modelo, teorias que eram aplicadas separadamente

para explicar, por um lado, o funcionamento das armadilhas e, por outro lado, como

os átomos são perdidos delas quando ocorrem colisões binárias entre eles na presença

de luz quase ressonante. Dessa maneira, parece mais interessante apresentar primeiro

o modelo usado para modelar a velocidade de escape como função da intensidade do

laser de aprisionamento e, em seguida, apresentar os passos do modelo GP juntamente

com as interpretações convenientes para ajudar a compreender melhor o processo.

2.2.1 Velocidade de escape: dependência com a intensidade

Para determinar explicitamente a variação com a intensidade do coeficiente de

taxa β que expressa as perdas da armadilha devidas às colisões inelásticas entre dois
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átomos frios é necessário conhecer como a velocidade de escape, vesc, varia como

função dessa mesma intensidade.

A velocidade de escape é definida comparando-se a máxima energia cinética de um

átomo com a profundidade do potencial de aprisionamento criado pela combinação de

laser e campo magnético (no caso do MOT). Além disso, para modelar uma armadilha

também é necessário imaginar uma região espacial efetiva de captura, isto é, aquela

onde o potencial de aprisionamento seja o mais profundo e mantendo assim válida a

comparação com a energia cinética.

Partindo então da equação de movimento para um átomo aprisionado no interior

da armadilha, considerando apenas a parte dissipativa, de acordo com [1] temos:

FMOT = mr̈ = −αṙ, (2.20)

onde

α =
16~k2Ω2∆Γ

(4∆2 + Γ2 + 12Ω2)2
e (2.21)

Ω2 =
Γ2I

12Is
, (Is é a intensidade de saturação). (2.22)

Ou seja, partindo de 2.20, e integrando uma vez no tempo temos:

mr̈ = αṙ →
Z

r̈ =
α

m

Z
ṙ → ṙ =

α

m
r, ou ainda

v =
α

m
r (2.23)
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Note que na eq.2.23 acima criamos uma dependência espacial para a velocidade dos

átomos aprisionados. Em seguida, imaginamos que para escapar da armadilha seja

necessário que os átomos estejam a uma distância w em relação à origem e nessa região

é preciso que a energia cinética dos mesmos seja no mínimo igual à profundidade da

armadilha. E assim, de 2.23 obtemos:

vesc =
α

m
w, (2.24)

onde w é a cintura espacial gaussiana do feixe laser de aprisionamento, que é da

ordem de 1 cm. Finalmente, combinando 2.21, 2.22 e 2.24 obtemos:

vesc =
4

3

~∆k2Γ3

m

³
I
Is

´
n
4∆2 + Γ2

h
1 +

³
I
Is

´io2w (2.25)

Observe na Fig.2.4 o comportamento da relação 2.25 obtida logo acima como função

da intensidade, para os diversos alcalinos aprisionáveis: Na, K, Rb e Cs, aprisionados

em armadilhas operando nas suas respectivas condições normais.

2.2.2 O modelo Gallagher-Pritchard modificado

Oprocesso colisional considerado aqui envolve um par de átomos, onde um encontra-

se em seu estado fundamental e o outro num estado excitado. A interação entre eles

é atrativa o que fará com que seus núcleos aproximem-se por um movimento aceler-

ado. Dessa maneira eles podem ganhar energia cinética mais do que suficiente para

escapar da armadilha magneto-óptica que os mantém confinados. Isso acontecerá
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Figura 2.4: Dependência da velocidade de escape com a intensidade do laser de
aprisionamento para as 4 espécies alcalinas aprisionadas em nosso laboratório em
condições normais de operação da armadilha.
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quando for emitido um fóton para o vermelho em relação àquele que fôra absorvido

no início do processo, que os fará retornar ao estado fundamental no qual iniciaram

a colisão. A diferença energética entre os fótons absorvido e emitido convertida em

energia cinética será dividida entre os átomos de acordo com a razão entre as suas

respectivas massas inerciais. Este tipo de colisão binária ocorre comumente entre os

átomos capturados e aprisionados em armadilhas magneto-ópticas convencionais e há

uma literatura bastante extensa relacionada à observação de fenômenos colisionais

interessantes.

Imaginamos que o mecanismo desse tipo de processo possa ser escrito, no caso de

uma excitação simples, como:

Ag +Ag + hν1 → Ag +Ae → Ag +Ag + hν2 +∆EK , (2.26)

onde observaremos a diferença de energia h(ν1−ν2) que deve ser dividida igualmente

entre os dois átomos.

Primeiramente, supõe-se que o processo colisional tenha início com ambos os áto-

mos nos seus respectivos estados fundamentais, essencialmente "parados" um em

relação ao outro. Em seguida, um deles absorverá um fóton quando ainda estiverem

separados por uma distância internuclear R0, segundo uma taxa semiclássica de ab-

sorção fotônica [31]:
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Figura 2.5: Variação da taxa de excitação para um átomo de dois níveis como função
da separação internuclear, submetido à ação de um potencial atrativo do tipo−C3/R3,
para várias intensidades do laser de aprisionamento.

(R0,∆, I) =
I/Is

1 + 4
Γ2M

³
∆− C3

~R30

´2
+ I/Is

, (2.27)

onde o laser de aprisionamento de intensidade I, sintonizado na freqüência ω, ligeira-

mente menor do que a freqüência natural de transição atômica ω0, tal que ∆ = ω−ω0

promove a excitação em R0 fazendo com que os átomos sejam acelerados um em

direção ao outro porque estarão interagindo segundo o potencial atrativo −C3/R3,

durante um certo intervalo de tempo, até que ocorra a emissão espontânea. A Fig.2.5

mostra a evolução da taxa de excitação (2.27) como função da separação internuclear,

R0, para diferentes condições de intensidades do laser de aprisionamento.

Usando argumentos de conservação de energia, análogos àqueles da eq.4 da referên-
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cia [31], pode-se determinar o tempo de sobrevivência do par no estado molecular ex-

citado que permitirá aos átomos acumular energia cinética suficiente para escaparem

da armadilha4:

T (R0) =

Z T∗A

0

dt =

Z R0

0

2

r
µ

C3

µ
1

R3
− 1

R30

¶−1/2
dR , (2.28)

que pode ser determinado de modo analítico fazendo-se a seguinte substituição de

variáveis: S = 1−R3/R30. Ou seja:

T (R0) =
1

3
2

s
µR50
C3

Z 1

0

S−1/2

(1− S)1/6
dS , (2.29)

onde

Z 1

0

S−1/2

(1− S)1/6
dS = B

µ
1

2
,
5

6

¶
' 2, 240 = α . (2.30)

Note que o resultado da integração foi expresso em termos da função Beta5, B (z, w),

com z e w reais e maiores do que zero. Portanto, obtemos:

4Supondo e variação da energia potencial seja toda convertida em energia cinética, podemos
encontrar a seguinte relação diferencial:

µv2 = −C3
µ
1

R3
− 1

R30

¶
, ou seja, v =

dR

dt
= 2

s
C3
µ

µ
1

R3
− 1

R30

¶
, e finalmente

dt = 2

r
µ

C3

µ
1

R3
− 1

R30

¶−1/2
dR.

5Handbook of Mathematical Functions With Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, editado
por Milton Abramowitz e Irene A. Stegun, National Bureau of Standards, 3a edição, 1965. Gamma
Function and Related Functions, p.258, subseção 6.2.1.
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T (R0) =
α

3
2

s
µR50
C3

. (2.31)

Em seguida, mostraremos como o nosso modelo incorpora a velocidade de escape

dependente da intensidade. Partimos da equação do movimento para o centro de

massa do par e propomos que para os átomos escaparem da armadilha é necessário

que a energia cinética ganha pela ação do potencial −C3/R3 atrativo seja no mínimo

igual à energia necessária para escapar da armadilha. Assim, precisamos encontrar a

separação internuclear, Resc, onde isso ocorre:

µυ2esc = ∆V (R) = C3

µ
1

R3esc
− 1

R30

¶
, ou

Resc =

µ
µυ2esc
C3

+
1

R30

¶−1/3
. (2.32)

Em seguida, de acordo com a eq.2.31 escrevemos o tempo de trânsito gasto pelo par

na região interna do potencial, onde pode ocorrer o escape radiativo se houver emissão

espontânea, pois nessa região a energia cinética ganha pelo par excede a profundidade

da armadilha:

t (Resc) =
α

3

s
µR5esc
C3

(2.33)

A probabilidade do par atômico atingir a região de pequena separação internuclear

(R ≤ Resc) antes de decair espontaneamente, isto é, a probabilidade de sobrevivência
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do par no estado quasimolecular excitado, é dada por:

γ = exp (−ΓMT0) , (2.34)

onde

T0 = T (R0)− t (Resc) (2.35)

Note que usamos uma taxa de decaimento molecular, ΓM, constante tal que seja

o dobro da taxa de decaimento espontâneo atômica, isto é, ΓM = 2ΓA, embora a

rigor esse valor somente seja válido no limite de dissociação. Ocorre que, a rigor, ΓM

também depende de R, embora não tenhamos incluído essa dependência nesse modelo.

Na região de importância (R . 500Å) o par A−A∗ vai oscilar repetidamente de R0 a

R ∼ 0 (ponto de retorno interno) até decair espontaneamente. Então, a probabilidade

de ocorrer escape radiativo, através da emissão espontânea de um fóton na região R

< Resc ∼ 60 Å durante o trânsito até R ∼ 0 será PRE(R0, vesc); esse processo fornece

pelo menos 1 K de energia cinética extra aos átomos, suficiente para libertá-los de

um MOT convencional. Para R0 > 140 Å deve-se somar as probabilidades durante

as várias oscilações possíveis, ou seja
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PRE(R0, vesc) = γ + γ [1− exp (−2ΓMt)] γ + γ2 [1− exp (−2ΓMt)]2 γ2 + . . .

= γ
©
1 + [1− exp (−2ΓMt)] γ + [1− exp (−2ΓMt)]2 γ3 + . . .

ª
= γ

∞X
i=0

[1− exp (−2ΓMt)]i γ2i = γ

1− [1− exp (−2ΓMt)] γ2 .

Portanto, deve ficar evidente que as várias oscilações entre os pontos de retorno do

potencial dão origem ao termo à direita que é identificado como a soma de uma

PG. O resultado dessa soma é conhecido e pode-se arranjar os termos de maneira

conveniente para expressar essa probabilidade da maneira tradicional encontrada na

literatura [39]:

PRE(R0, vesc) =
sinh [ΓMt]

sinh [ΓM (T0 + t)]
=
sinh [ΓMt]

sinh [ΓMT ]
. (2.36)

A velocidade de escape desempenha um papel fundamental na determinação do for-

mato qualitativo de β porque a probabilidade de escape radiativo, PRE, depende

diretamente dela. Note que é através de vesc, via t (Resc), que a intensidade luminosa

influencia a taxa de perdas β. Na Fig.2.6, mostramos como PRE, 2.36, varia com a

separação internuclear dos átomos submetidos a diferentes condições de intensidade

do laser de aprisionamento.

Finalmente, multiplicamos as probabilidades pela densidade de pares A−A∗ sep-

arados por distâncias internucleares entre R0 e R0 + dR0:
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Figura 2.6: Variação da probabilidade de ocorrência de escape radiativo como função
da separação internuclear, submetido à ação de um potencial atrativo do tipo−C3/R3,
para várias intensidades do laser de aprisionamento.

n2

2
4πR2dR ,

e obtemos a taxa de perdas por escape radiativo, por unidade tempo e de volume:

β (∆, I) =
4πn2

2

Z ∞

0

(R0,∆, I)PRE(R0, vesc)R
2
0dR0 (2.37)

Infelizmente, não existe uma forma analítica para o resultado da integração acima, de

modo que não podemos expressar a relação determinada para a taxa de perdas numa

forma melhor do que aquela encontrada logo acima, 2.37. Entretanto, podemos obser-

var o comportamento do argumento da integração que é o resultado do produto de três

termos: (R0, ω1, I1)PRE(R0, vesc)R
2
0, como função da separção internuclear dos áto-



48

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 50 mW/cm2

 20 mW/cm2

 5 mW/cm2

  1 mW/cm2

  0,22 mW/cm2

  0,08 mW/cm2

  0,03 mW/cm2

ε(
R

0,I
)*

P R
E*

R
02  (a

rb
. u

ni
ts

)

R(a0)

Figura 2.7: Variação do produto (R0, ω1, I1)PRE(R0, vesc)R
2
0, argumento da integral

2.37, como função da separação internuclear, R0, para diferentes condições de inten-
sidade do laser de aprisionamento. Note que a taxa de perdas β é basicamente a área
sob as curvas.

mos colidindo, R0, em diferentes condições de intensidade do laser de aprisioamento,

confome mostra a Fig.2.7.

Durante o desenvolvimento do modelo semi-analítico descrito acima, foi observado

que, dependendo do modelo utilizado para determinação da velocidade de escape da

amostra estudada, havia dois tipos básicos de comportamento para a taxa de perda

em baixas intensidades, isto é intensidades abaixo de 1mW/ cm2. Observou-se: (i)

os valores do coeficiente de taxa aumentavam indefinidamente quando a intensidade

diminuia, ou então (ii) o coeficiente apresentava um máximo local e depois diminuia

novamente, indo a zero juntamente com a intensidade do laser de aprisionamento.
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Logo no início, esses dois comportamentos geraram alguma polêmica entre nós quanto

a qual das interpretações seria mais correta. Por um lado, baseados em aproximações

análogas às feitas para o caso homonuclear era possível inferir que o coeficiente de

taxa, β, deveria ser aproximadamente inversamente proporcional à velocidade de es-

cape que, de acordo com quaisquer modelos, vai a zero com a intensidade do laser de

aprisionamento. Portanto, de acordo com essa interpretação seria correto observar

coeficientes de taxa somente aumentando conforme a intensidade diminui. Porém,

também parecia razoável imaginar que isso não deveria acontecer observando-se ape-

nas o significado dos coeficientes de taxa, ou seja, esse coeficiente dá o número de

pares atômicos que escapam da armadilha por unidade de tempo e de volume. As-

sim, se a velocidade de escape for uma medida da energia necessária para um átomo

(ou um par) escapar da armadilha, então essa energia deve diminuir quando as forças

de aprisionamento diminuem, o que acontece quando a intensidade do laser de apri-

sionamento vai a zero. Mas se a armadilha fica mais rasa, os átomos escaparão dela

mais facilmente e, portanto, o número de átomos capturados deve diminuir e com

ele o número de pares que escapam da armadilha. Assim, deveríamos esperar que

no limite da intensidade tendendo a zero, não haverá mais átomos aprisionados e

assim não haverá mais pares escapando. Note que esse raciocínio é independente do

mecanismo de perda proposto para o coeficiente de taxa, seja ele o escape radiativo

(RE), a mudança de estrutura fina (FSC) ou hiperfina (HCC).

Acreditamos que a nossa interpretação ganhou força por ser totalmente embasada
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Figura 2.8: Variação do coeficiente de taxa de perda, dado pela eq.2.37, como função
da intensidade do laser de aprisionamento.

por idéias já bem estabelecidas associadas a um mecanismo de perdas, cuja dominân-

cia tem sido amplamente comprovada experimentalmente nos últimos anos [1]. Além

disso, o nosso modelo é capaz de reproduzir o comportamento em baixa intensidade

que só pôde ser observado recentemente no laboratório, devido à extrema dificuldade

técnica de obter amostras frias em intensidades tão baixas. O comportamento espe-

cial consiste na ocorrência de um máximo local, cujo pico pode estar centrado ente

0, 1 e 1mW/ cm2 dependendo dos valores dos demais parâmetros envolvidos, observe

a figura 2.8. Além disso, o modelo também nos permite determinar com alguma

precisão as regiões de mínimo nas taxas de perda, que ocorrem para valores de in-

tensidade entre 10 e 70mW/ cm2. Na figura 2.8, esse mínimo ocorre numa região

próxima de 20mW/ cm2, observe a curva sólida. Também é possível observar que

a posição do mínimo na taxa de perdas parece estar relacionado ao valor máximo
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observado para a velocidade de escape, observe a Fig.2.4(d).

É importante mencionar aqui que o comportamento geral apresentado nas figuras

2.5 a 2.8 é independente do átomo em questão. Naturalmente, os valores de C3, Is,

ΓM , etc. variam de uma espécie atômica para outra e pequenas variações nas posições

dos máximos (mínimos) bem como o de seus valores absolutos são observados durante

as simulações, porém o comportamento geral como função da intensidade é mantido

inalterado. Em particular, as figuras 2.5 a 2.8 foram produzidas ajustando-se os

valores dos parâmetros para simular as condições experimentais de uma armadilha

de 87Rb, na qual foram obtidos os resultados experimentais de Nesnidal e Walker

[45] e nos serviram para uma compração mais cuidadosa, comforme será descrito em

seguida.

Na Fig.2.9(a) são apresentados os resultados teóricos obtidos a partir do modelo

na situação de baixa intensidade para duas diferentes condições de detuning do laser

de aprisionamento. Na Fig.2.9(b) mostramos os resultados da Fig.2.9(a) reescalona-

dos para enfatizar a concordância qualitativa com os resultados obtidos por Nesnidal

e Walker [45]. Note que há um fator de dez na escala de intensidades (abcissa)

que deve ser aplicado aos resultados teóricos para permitir a comparação qualitativa.

Acreditamos que essa diferença na escala de intensidades deva-se às limitações in-

trínsecas relacionadas à simplicidade do modelo usado para a velocidade de escape

e também pela incerteza na determinação de outros parâmetros relevantes da ar-

madilha. Nós observamos que os resultados teóricos são muito sensíveis à pequenas



52

variações introduzidas em parâmetros tais como a cintura gaussiana espacial do feixe

de aprisionamento, detuning, C3, etc., nessas condições de intensidade.

Assim mesmo, é impressionante observar a capacidade do modelo prever correta-

mente, em boa concordância qualitativa, a amplitude relativa e deslocamento relativo

dos máximos da taxa de perdas para ambas as condições de detuning com relação

aos resultados experimentais. Esse fato sugere que nosso modelo inclui os princi-

pais mecanismos físicos envolvidos no processo de perda de átomos ocorrendo nessas

condições de baixa intensidade. Além disso, imaginamos que a concordância poderia

ser ainda melhor se houvesse resultados experimentais para a velocidade de escape

que permitiriam um aperfeiçoamento dessa parte do modelo.

O modelo mostrou ser capaz de prever outros resultados observados experimen-

talmente como, por exemplo, os valores de intensidade para os quais são observados

os valores mínimos das taxas de perda para diversos sistemas atômicos. Na tabela 1

apresentamos os valores de intensidade onde a taxa de perdas atinge valores mínimos

para os valores observados experimentalmente, indicados como IE, para os valores

determinados teoricamente pelo nosso modelo, IT .

Um outro resultado importante, surgiu mais recentemente com a aplicação do

modelo teórico, descrito acima, para descrever o comportamento dos resultados de

taxas de perda obtidos por pesquisadores italianos e brasileiros para dois isótopos de

potássio: 39K e 40K. Nesse trabalho, já submetido à publicação [48], investigamos a

possibilidade de estender o modelo para prever resultados qualitativamente corretos
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Figura 2.9: (a) Taxas de perdas obtidas pelo nosso modelo para dois diferentes detun-
ings: ∆ = −2Γ (linha pontilhada), e ∆ = −1.5Γ (linha tracejada). (b) Resultados
experimentais de [45], obtidos para as mesmos dois diferentes detunings mostrados
na Fig.2.9(a): ∆ = −2Γ (•), e ∆ = −1.5Γ (+). As linhas sólidas correspondem aos
resultados teóricos mostrados na Fig.2.9(a), que foram reescalonados para enfatizar
a concordância qualitativa com os resultados experimentais.
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mesmo quando as diferenças entre os parâmetros que caracterizam as condições exper-

imentais do experimento sejam pequenas. Assim, obtivemos resultados interessantes,

mostrados na Fig.2.10, indicando ser possível obter-se uma concordância razoável com

os valores obtidos experimentalmente. Naturalmente, devido às limitações inerentes

relativas à simplicidade do modelo a concordância obtida não é total, nem quantita-

tiva. No entanto, isso sugere que podemos ainda introduzir algumas modificações no

modelo no sentido de torná-lo mais robusto e capaz de explicar o comportamento das

taxas de perda nas mais diversas condições.

Na capítulo seguinte, apresentaremos uma descrição detalhada do sistema exper-

imental básico necessário para produzir resultados idênticos àqueles apresentados no

presente capítulo, bem como as modificações necessárias para capacitá-lo a produzir e

detectar moléculas ultrafrias, cujos resultados obtidos serão apresentados no capítulo

adiante (4).

Sistema ∆ (Γ) IE (mW/ cm2) IT (mW/ cm2) Ref.
7Li −3.5 28± 2 25 [35]
23Na −1 5± 1 7, 9 [46]
39K −7 80± 4 81 [47]

85Rb −1 2, 0± 0, 5 2, 5 [34]
133Cs −1 4± 1 1, 4 [10]

Tabela 2.1: Tabela comparativa entre os resultados dos valores mínimos das taxas de
perdas observadas em armadilhas MOT causadas por colisões binárias entre átomos
frios aprisionados, obtidos através de nosso modelo e aqueles reportados na literatura.
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Figura 2.10: Evolução das taxas de perda como função da intensidade do laser de
aprisionamento obtidas para dois isótopos de potássio: 39K e 40K. Os quadrados
vazios representam os valores experimentais para 39K, enquando os quadrados cheios
são os resultados experimentais para 40K. As linhas cheia e tracejada são os resulta-
dos teóricos obtidos através da aplicação do nosso modelo para os dois isótopos do
potássio.
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3. Sistema Experimental

Neste capítulo, apresentaremos descrições detalhadas dos sistemas experimentais

utilizados durante este projeto e os quais nos permitiram obter os dados experimentais

que serão apresentados no capítulo seguinte. Seções distintas foram usadas para

separar as particularidades relativas aos experimentos de medida de taxa de perdas,

apresentadas e discutidas no capítulo anterior, daqueles relacionados à produção e

detecção de moléculas ultrafrias apresentadas mais adiante. Desse modo, creio que

o leitor possa acompanhar melhor a evolução do sistema experimental utilizado no

laboratório.

3.1 Armadilha Magneto-Óptica Mista

A nossa armadilha magneto-óptica consiste de uma câmara de aço inoxidável

fechada de formato cilíndrico chato (disco) contendo 14 janelas, das quais 10 são

acessadas pelos feixes de aprisionamento e prova, enquanto as demais são utilizadas

para observação e detecção de íons e/ou da luz emitida pelos átomos capturados. A
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pressão em seu interior é da ordem de 10−9 torr, mantida nessas condições por um

três bombas de vácuo: duas bombas turbo-molecular (Varian) e uma bomba iônica

funcionando independentemente (Edwards).

Há algumas diferenças entre o nosso sistema e os demais que devem ser men-

cionadas. Ela foi projetada especialmente para que se pudesse operar simultanea-

mente com duas amostras sobrepostas espacialmente e assim estudar processos col-

isionais ocorrendo entre átomos de duas espécies atômicas distintas aprisionadas na

mesma região do espaço. Os átomos alcalinos: 23Na, 39K, 85/87Rb e 133Cs foram es-

colhidos para compor os quatro reservatórios nela existentes. A escolha foi baseada

na experiência adquirida anteriormente pelo grupo em aprisionar, separadamente,

qualquer um daqueles átomos. Os reservatórios foram montados numa peça especial

denominada six way cross que foi posteriormente anexada à câmara sobre a janela

+z. Os reservatórios de sódio e potássio permanecem envoltos por fitas térmicas

(elétricas) que, juntamente com a válvula, servem para controlar a pressão parcial

do gás no interior da câmara. Por outro lado, não há necessidade de envolver os

reservatórios de rubídio e césio com fitas térmicas com raríssimas excessões, devido

ao valor de suas respectivas pressões de vapor, suficientemente altas à temperatura

ambiente. Além disso, o número de janelas que permitem o acesso óptico ao interior

da câmara foi determinado para permitir o controle independente das armadilhas,

facilitando o ajuste da sobreposição das amostras atômicas.

O controle da temperatura dos reservatórios é importante e se faz necessário e
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porque os alcalinos apresentam pressões de vapor bastante distintas entre si quando

estão à mesma temperatura. Assim sendo, se as pressões parciais no interior da câ-

mara forem muito diferentes, o funcionamento da armadilha relativa ao elemento que

apresentar a menor pressão parcial é bastante prejudicado por dois motivos básicos.

Primeiro porque o termo de carga L será muito pequeno, devido à existência de poucos

átomos (menor pressão parcial do elemento A). Segundo porque a taxa de perdas γ,

causada pelas colisões entre os átomos aprisionados e os demais que compõem o gás

residual presente na câmara, será alto devido ao excesso de átomos da outra espécie

(maior pressão parcial do elemento B).

O campo magnético quadrupolar necessário para a separação dos subníveis en-

ergéticos Zeeman dos átomos é gerado por um par de bobinas montadas na config-

uração anti-helmholtz, permanecendo fora da câmara. A corrente nas bobinas é da

ordem de 10 A, produzindo um gradiente de campo na região central da câmara de,

aproximadamente, 20 G/cm na direção vertical (z) e, aproximadamente, metade disso

no plano (xy).

Seis pares de feixes laser, mutuamente ortogonais, retrorefletidos e com polariza-

ções convenientes interceptam-se na região central da câmara, onde o campo mag-

nético varia linearmente com a posição. As polarizações corretas são conseguidas

utilizando-se lâminas λ/4, no plano xy, independentes para cada espécie atômica.

Porém, como os feixes para ambas as armadilhas são combinados na direção z, e a

polarização correta é conseguida com o uso de rombos de Fresnel, que produzem a
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rotação de λ/4 e são acromáticos.

Na presença dos campos eletromagnéticos, os átomos mais lentos da distribuição

de energia (ou velocidade) de Maxwell-Boltzman do vapor são capturados e mantidos

aprisionados a partir de um processo cíclico de absorção e emissão de fótons. Isso

ocorre conforme é explicado abaixo.

Os feixes laser devem estar sintonizados para o vermelho da transição atômica,

pois isso cria uma região espacial onde os átomos são fortemente desacelerados pelo

espalhamento de fotons, denominado “optical molasses” [49, 50, 51]. O gradiente de

campo magnético aliado à polarização circular conveniente (à direita ou à esquerda)

dos feixes laser incidentes cria uma força restauradora que confina os átomos nas

regiões próximas ao centro da armadilha [52, 53]. Entretanto, devido à presença

dos níveis energéticos hiperfinos, torna-se necessária a presença de feixes laser extra,

denominados feixes de rebombeio, que mantém estável o processo cíclico de bombea-

mento óptico entre os níveis hiperfinos.

Explica-se: durante o processo de absorção e emissão dos fótons vindos do

feixe principal (carrier), existe a possibilidade do átomo realizar uma transição in-

desejada para um nível hiperfino inferior do estado excitado a partir do qual poderá

decair, por emissão espontânea, até o estado fundamental hiperfino de menor energia.

Uma vez nesse estado ele escapará da armadilha, pois ficará fora de ressonância com

o laser de aprisionamento e não mais espalhará os fótons, libertando-se então da ação

das forças de dissipação e confinamento da armadilha. Para evitar que isso ocorra
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Figura 3.1: Visão geral do laboratório, mostrando algumas partes específicas nos de-
talhes. A parte mais importante da montagem, contendo a câmara de aprisionamento
sob os reservatórios alcalinos está localizada na região mais à esquerda. Na região
central mais acima vê-se o laser de corante caseiro usado no início dos experimentos
de produção de moléculas.

é necessária a adição dos feixes de rebombeio (repumper), que induzem os átomos

do estado fundamental menos energético realizar uma transição “inversa” até o nível

hiperfino superior do estado fundamental, passando passando através do estado ex-

citado. O processo de absorção e emissão de radiação onde os átomos vão do estado

S1/2 para o estado P3/2, é contínuo o que garante a estabilidade da armadilha. Em

seguida, na Fig.3.1, mostramos uma composição mostrando fotografias do laboratório

com o arranjo tradicional dos equipamentos.
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3.2 Montagem e procedimentos experimentais bási-

cos: estudo de perdas em armadilhas atômicas

Os experimentos realizados para obtenção de curvas de carga/descarga, a partir

dos quais pode-se determinar as constantes e taxas de perda causadas por colisões

binárias entre os átomos frias das armadilhas ópticas, são, em geral, de concepção

bastante simples. Para tanto, é necessário implementar apenas a montagem respon-

sável por resfriar e aprisionar os átomos. Ou seja, deve-se partir da configuração

básica construída para aprisionar os átomos que, no caso das armadilhas tipo MOT,

é constituída pelo(s) laser(es) de aprisionamento e rebombeio, pela câmara de vácuo

com os reservatórios e sistemas de bombeamento devidamente anexados a ela e as

bobinas anti-helmholtz que, normalmente, são montadas externamente à câmara de

aprisionamento. Isso supondo que se esteja trabalhando numa câmara de vapor, onde

os átomos a serem capturados já estão presentes em seu interior. Porém, no caso das

câmaras de aprisionamento que são carregadas a partir de feixes atômicos desaceler-

ados, é necessário dispor de mais um laser para o processo de desaceleração, do forno

a ser aquecido que produz o feixe atômico térmico efusivo, de um sistema de bombea-

mento diferencial mais robusto, etc. Finalmente, deve-se guardar, ao menos, uma das

janelas de acesso óptico ao interior da câmara de aprisionamento para montar o sis-

tema de monitoramento da(s) nuvem(ns) atômicas que é constituído, geralmente, por

uma câmera CCD e um tubo fotomultiplicador calibrado (PMT) que devem ser aux-
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iliados por um conjunto de lentes montado junto à janela para otimizar a captação

da luz emitida pelos átomos aprisionados. Também é possível se utilizar fotodio-

dos de alta sensibilidade que hoje são de muito boa qualidade podendo substituir

com sucesso os tradicionais tubos fotomultiplicadores. Além disso, estes fotodiodos

são muito mais simples de montar e baratos, com a vantagem de não se queimarem

quando expostos à iluminação intensa, como ocorre com os PMTs.

Estes dispositivos, CCD e PMT/fotodiodo, são fundamentais durante os exper-

imentos, pois as curvas de carga das armadilhas são normalmente obtidas a partir

do sinal oriundo desse equipamento. Também é desejável que a câmera CCD uti-

lizada seja de alta resolução, permitindo que as características mais importantes das

amostras: volume, número de átomos aprisionados e a sua distribuição espacial, se-

jam obtidos com a maior qualidade e precisão possíveis. É importante mencionar que

a medida destas características é a maior fonte de erros no processo de determinação

das constantes de taxa de perdas, sendo responsável por imprecisões da ordem de 20

a 30%, quando propagadas até o valor da constante.

Além dos equipamentos mencionados logo acima, é necessário que se disponha de

um equipamento capaz de aquisicionar o sinal obtido do PMT/fotodiodo que pode

ser uma placa de aquisição de dados, através de um canal analógico, ou ainda um

osciloscópio com memória, equipado com um disquete ou uma interface de comuni-

cação: RS 232 (serial), GPIB, ou ainda um placa de rede (Ethernet). Também é

importante mencionar que o equipamento de aquisição não precisa ser rápido (alta
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taxa de amostragem/digitalização), uma vez que uma curva de carga/descarga com-

pleta demora entre centenas de milissegundos a alguns segundos para ser obtida,

dependendo do vácuo no interior da câmara de aprisionamento.

Uma vez que o sistema encontre-se pronto para operar, equipado com os dispos-

itivos mencionados acima, é relativamente fácil e rápido realizar os experimentos de

medida da taxa de perda de átomos de um MOT. Para obter-se um curva de carga,

basta interromper um dos seis feixes de aprisionamento inicialmente, liberando-o em

seguida, poucos milissegundos depois de se ter iniciado a aquisição através do os-

ciloscópio ou da placa. Vale lembrar que no caso de se utilizar o osciloscópio, o

mesmo deve ser preparado para operar numa escala temporal adequada ao tempo das

curvas de carga/descarga, ou seja, deve operar na escala da ordem de 1 s/divisão. Em

qualquer caso deve-se tomar os devidos cuidados com aterramento e impedância dos

sinais antes de conectá-los aos equipamentos de aquisição para que não haja surpresas

desagradáveis, principalmente, nos resultados obtidos no final do processo de análise.

Em nosso laboratório utilizamos um sistema de aquisição totalmente automatizado

no qual a placa de aquisição, devidamente programada, gerava pulsos temporais e o

trigger que comandava o funcionamento de um obliterador eletromecânico (uniblitz)

utilizado para obstruir/desobstruir o laser de aprisionamento automaticamente. Este

sistema foi implementado já há vários anos, na época do meu mestrado. O sistema de

aquisição de dados era controlado por um microcomputador ao qual estava conectada

a placa de aquisição fabricada pela National Instruments, modelo AT-MIO16XE10.
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O programa usado na concepção e implementação da seqüência de passos realizada

durante os experimentos foi escrito em linguagem G. Essa linguagem é característica

do software especial para esse tipo de aplicação denominado Labview, e a versão

utilizada foi a 5.1.

3.3 Montagem e procedimentos experimentais para

produção e detecção de moléculas ultrafrias

Para a realização dos experimentos de produção e detecção de moléculas que

serão apresentados no capítulo seguinte, foi necessário fazer algumas modificações no

sistema experimental mostrado na seção anterior. Porém, de modo geral a maior

parte do sistema permaneceu inalterada, de modo que mencionaremos aqui apenas

as mudanças mais relevantes.

A primeira delas foi a introdução do laser extra: um laser de corante (dye) pul-

sado, juntamente um laser de Nd:YAG utilizado para excitar o corante. Este conjunto

de laseres foi utilizado para produzir a ionização das moléculas formadas no estado

fundamental. Além disso, uma vez que estávamos interessados em estudar a for-

mação de moléculas diatômicas heteronucleares via fotoassociação um laser extra foi

introduzido ao sistema.

Assim sendo, a configuração básica utilizada nos experimentos de produção molec-

ular contou com dois laseres de Ti:Safira, Coherent 899-21, sendo um deles bombeado
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por um laser de argônio, Coherent Innova 200, operando em modo multilinha, 514

nm, e outro bombeado por um sistema laser de diodo dobrado, Coherent Verdi V-10,

que fornece até 10 W num feixe de 5 mm em 532 nm, pouco mais amarelado do

que aquele fornecido pelo laser de argônio. A ionização necessária para a obtenção

dos espectros de tempo-de-vôo (TOF) era, inicialmente, produzida por um sistema

de laser de corante montado no próprio laboratório e bombeado pelo segundo ou

terceiro harmônico de um laser de Nd:YAG, Continuum Surelite SLI-20. Este laser

gerava pulsos de 5 ns com aproximadamente 100 mJ/pulso, operando com uma taxa

de repetição entre 10 e 15 Hz. O laser de corante era originalmente composto por três

cubetas, sendo que uma delas constituia o estágio de oscilação e as outras duas eram

utilizadas nos estágios de amplificação. Para sintonizar a freqüência de operação eram

utilizadas duas grades de difração de 2500 linhas/mm e duas bombas mecânicas eram

usadas para fazer a solução de corante circular pelas cubetas. Essa configuração já

hávia sido utilizado durante vários anos em experimentos de medida de tempo de vida

de estados atômicos (Rb) de Rydberg. Infelizmente, quando começamos a realizar

experimentos com maior freqüência, percebemos que havia uma série de problemas

de vazamento nas cubetas dos estágios de amplificação e também com o mecanismo

de sintonização das grades de difração, composto por um micrômetro, duas molas e

alguns parafusos. Por esse motivo, esse laser teve de ser remontado sem os estágios

de amplificação e assim, durante vários meses realizamos experimentos preliminares

até percebermos que ele não teria muita utilidade em nossos experimentos devido à
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sua falta de potência. Em seguida esse laser de corante foi substituído por um sis-

tema comercial, Continuum Jaguar, que resolveu este problema fornecendo potência

suficiente para os nossos propósitos, além de apresentar outras características alta-

mente desejáveis como, por exemplo, a pequena largura de linha (∆ν ∼ 0, 02 cm−1)

e a facilidade de ajuste e varredura da freqüência de operação que feita automatica-

mente via software. Esse laser foi então instalado e introduzido ao sistema. Entre

as dificuldades encontradas destacamos o volume do Jaguar e, mais especificamente,

a sua altura (∼ 50 cm) que é bastante maior do que a maioria dos lasers comerciais

(10 ∼ 15 cm) com os quais já trabalhamos. Trata-se de um equipamento grande, que

ocupa bastante espaço em qualquer mesa óptica, de modo que é conveniente planejar

bem a sua instalação antes que ela seja necessária.

Na Fig.3.2 mostramos um esquema geral da montagem experimental descrita

acima, na sua configuração melhor e mais atual. É importante mencionar que houve

algumas outras configurações diferentes antes dela. No entanto, a descrição dessas

outras configurações serão apresentadas mais adiante no decorrer desta seção.

Na Fig.3.3 à esquerda mais abaixo, mostramos o laser de corante pulsado utilizado

durante a fase inicial dos experimentos de produção de moléculas com a amostra mista

de K−Cs. Na foto à direita acima, mostramos o sistema comercial Jaguar que o sub-

stituiu nos experimentos subsequentes e nos possibilitou obter uma série de resultados

interessantes. Entre outras qualidades, algumas já mencionadas logo acima, citamos

a possibilidade de se utilizar até três cubetas para a geração e amplificação do laser,
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Figura 3.2: Diagrama geral da montagem experimental utilizada durante os experi-
mentos de produção e detecção molecular.

permitindo que se obtenha energias da ordem de uma centena de milijoules por pulso

no feixe laser produzido por ele. Durante os experimentos utilizamos apenas duas

cubetas, o que nos permitu obter feixes com até uma dezena de milijoules por pulso,

porém devido às diferenças de eficiência entre corantes de marcas distintas (Exciton

e Radiant), a energia média da radição utilizada por nós durante os experimentos era

da ordem de poucos milijoules por pulso, que se mostram ser mais do que suficientes

para os experimentos realizados.

Na Fig.3.4, mostramos o sistema de detecção iônico montado para permitir a de-

tecção e caracterização das moléculas produzidas em nossas armadilhas. Observando a

figura é possível distinguir dois modelos de detetor de íons (CEM) utilizados em nossa
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Jaguar

Figura 3.3: Fotografias dos sistemas laser de corante pulsado usados durante os ex-
perimentos. No canto inferior esquerdo mostramos o laser "caseiro", montado dire-
tamente sobre a mesa óptica, que foi usado nos estágios iniciais dos experimentos
de produção de moléculas. No canto superior direito apresentamos o sistema laser
comercial Jaguar que substituiu o sistema "caseiro", proporcionando a obtenção de
resultados mais relevantes.
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Sistema de detecção de íons

KBL 408

KBL 1010
BLM-133-1

Figura 3.4: Diagrama mostrando separadamente as partes do sistema de detecção
e o resultado final após a montagem, que aparece na foto do canto direito inferior.
No canto direito superior pode-se observar uma foto do estágio de translação linear
usado para aproximar o detetor de íons (CEM) da amostra atômica. Fotografias
dos dois modelos de detetores iônicos utilizados durante os experimentos podem ser
observados à esquerda.
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montagem, o modelo KBL 408 fabricado por Dr. Sjuts, responsável pela obtenção

dos espectros de tempo-de-vôo (TOF) durante os experimentos com a amostra K−Cs.

Atualmente, utilizamos o modelo KBL 1010 também fabricado pela Dr. Sjuts, com

maior superfície de detecção e, portanto, sensibilidade. Ainda na Fig.3.4, mostramos

o estágio linear de translação para ultra-alto vácuo, modelo BLM-133-1 fabricado pela

MDC, ao qual foi acoplado o detetor de íons. Fios especiais revestivdos com Kapton

e fabricados pela MDC, suficientemente finos, flexíveis e isolados permitem a conexão

de alta voltagem entre a flange externa e o detetor e também a livre movimentação

do mesmo sem que haja quaisquer problemas de contato elétrico. Desse modo, pouco

antes do início de um experimento a válvula é aberta e o detetor é transladado até

uma região próxima da amostra fria, no interior da câmara de aprisionamento, per-

manecendo lá a uma distância aproximada de 9 cm em relação ao MOT. Após o

término do experimento o detetor é então transladado de volta a câmara isolada e a

válvula é novamente fechada. A translação do sistema é conseguida através da ro-

tação manual do fuso acoplado à parte final do estágio linear que pode ser realizada

com uma precisão de 0,5 mm, além das nossas necessidades atuais.

As freqüências usadas no aprisionamento do potássio foram obtidas a partir de um

único laser de corante monomodo (Coherent 899-21) e de um modulador eletro-óptico

(EOM) montado por nós mesmos após a moldagem cuidadosa de uma cavidade resso-

nante. O EOM gera feixes adicionais de freqüências separadas (diferentes ordens) que

se propagam na mesma direção e sentido do feixe principal permanecendo espacial-
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Figura 3.5: Diagrama mostrando o raciocínio utilizado por nós para discriminar os
íons nos espectros de tempo-de-vôo que serão apresentados no capítulo seguinte.

mente sobrepostas ao mesmo. A freqüência do feixe de rebombeio utilizada aqui era

relativa ao sideband deslocado para o azul, em relação à freqüência principal por 462

MHz. A freqüência do feixe principal, saindo diretamente do laser, foi sintonizada 36

MHz para o vermelho da transição 4S1/2(F = 2) →3P3/2(F 0 = 3), enquanto o feixe

de rebombeio foi sintonizado, de maneira idêntica (−36MHz), próximo à transição

3S1/2(F = 1) →3P3/2(F 0 = 2), observe a Fig.3.9. Nesse caso, ambos os feixes tinham

praticamente a mesma potência, aproximadamente 350 mW, correspondendo a uma

intensidade da ordem de 100 mW/cm2. A estabilização foi feita através de uma espec-

troscopia de saturação, com o auxílio de uma célula de referência contendo vapor de

potássio, mantida à temperatura ambiente do laboratório que é de aproximadamente

20o C.
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Figura 3.6: Diagrama de transições atômicas acessadas pelos laseres de aprisiona-
mento e rebombeio no aprisionamento dos átomos de potássio (K) e césio (Cs) em
nossa armadilha mista.
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As freqüências usadas no aprisionamento do césio eram obtidas, inicialmente, a

partir de um par de laseres de diodo DBR (Yokogawa) montados por nós mesmos.

Nesse situação, um dos laseres era resposável pelo feixe principal, enquanto o outro

gerava a freqüência de rebombeio deslocado para o azul em relação à freqüência prin-

cipal por 9,192 GHz. Posteriormente, devido à necessidade de maior potência, um

dos laseres de Ti:Safira da montagem foi sintonizado na freqüência de aprisionamento

e mantivemos o laser de diodo para gerar o feixe de rebombeio. A freqüência do feixe

principal foi sintonizada 10 MHz abaixo (para o vermelho) da transição 6S1/2(F = 4)

→6P3/2(F 0 = 5), enquanto o feixe de rebombeio foi sintonizado, também para o ver-

melho, próximo à transição 6S1/2(F = 3)→6P3/2(F 0 = 4), observe a Fig.3.6. No caso

inicial, onde ambos eram laseres de diodo os feixes tinham praticamente a mesma

potência, aproximadamente 50 mW, correspondendo a uma intensidade da ordem

de 20 mW/cm2. Posteriormente, o laser de diodo usado para gerar a freqüência de

aprisionamento foi substituído por um Ti:Safira que era capaz de fornecer aprox-

imadamente 250 mW/cm2 de intensidade. A estabilização foi feita através de uma

espectroscopia de saturação, com o auxílio de uma célula de referência contendo vapor

de césio, mantida à temperatura ambiente do laboratório que é de aproximadamente

20o C.

Em seguida, apresentamos os diagramas temporais utilizados durante os experi-

mentos de produção e detecção de moléculas. Logo no início, foi usado um diagrama

simplificado, mostrado na Fig.3.7, pelo qual o laser de aprisionamento de césio era
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Figura 3.7: Diagrama temporal da seqüência temporal utilizada para a obtenção do
espectro de íons, nos experimentos recém realizados com átomos de Cs.

desligado e logo em seguida (∼200 µs) o pulso laser de ionização incidia sobre a

amostra produzindo os íons que eram captados pelo detetor entre 15 e 30 µs depois.

Note que o atraso entre o desligamento da armadilha e a chegada do pulso de ionização

era fixo.

Posteriormente, aprendemos a controlar melhor o gerador de atraso entre pul-

sos, modelo DG 535 fabricado pela Stanford Research Systems (SRS) e também in-

troduzimos mais moduladores acústo-ópticos na montagem, permitindo uma maior

flexibilidade de desligamento dos laseres presentes na região central da câmara de apri-

sionamento, onde as amostras são produzidas. O novo diagrama temporal, mostrado

na Fig.3.8, permitiu que os períodos de presença e ausência de luz dos laseres de

aprisionamento e prova fossem invertidos entre eles e, além disso, o atraso entre o
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Laser de fotoassociação
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Delay = 187µs ~ 5 ms
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Íons detectados
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Figura 3.8: Diagrama otimizado da seqüência temporal utilizada para a obtenção do
espectro de íons. Este diagrama, inicialmente idealizado para experimentos realizados
com átomos de Cs, foi usado em todos os demais experimentos com as amostras
Na−Cs e K−Rb.
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Figura 3.9: Diagrama de transições atômicas acessadas pelos laseres de aprisiona-
mento e rebombeio no aprisionamento dos átomos de sódio (Na) e césio (Cs) em
nossa armadilha mista.

desligamento da armadilha e a incidência do pulso de ionização proveniente do laser

de corante pulsado pôde variar livremente. Em seguida, passamos a descrever os de-

talhes relacionados ao aprisionamento dos átomos de potássio, césio, sódio e rubídio

usados durante os experimentos com as amostras K−Cs, Na−Cs, e K−Rb.

As freqüências usadas no aprisionamento do sódio eram obtidas a partir de um

único laser de corante monomodo (Coherent 699-21) e de um modulador eletro-óptico

(EOM) montado por nós mesmos após a moldagem cuidadosa de uma cavidade resso-

nante. O EOM gera feixes adicionais de freqüências separadas (diferentes ordens) que

se propagam na mesma direção e sentido do feixe principal permanecendo espacial-

mente sobrepostas ao mesmo. A freqüência do feixe de rebombeio utilizada aqui era
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Figura 3.10: Diagrama de transições atômicas acessadas pelos laseres de aprisiona-
mento e rebombeio no aprisionamento dos átomos de potássio (K) e rubídio (Rb) em
nossa armadilha mista.

relativa ao sideband deslocado para o azul, em relação à freqüência principal por 1,712

GHz. A freqüência do feixe principal, saindo diretamente do laser, foi sintonizada 10

MHz abaixo (para o vermelho) da transição 3S1/2(F = 2) →3P3/2(F 0 = 3), enquanto

o feixe de rebombeio foi sintonizado, de maneira idêntica (−10MHz), próximo à tran-

sição 3S1/2(F = 1) →3P3/2(F 0 = 2), observe a Fig.3.9. Nesse caso, ambos os feixes

tinham praticamente a mesma potência, aproximadamente 350 mW, correspondendo

a uma intensidade da ordem de 100 mW/cm2. A estabilização foi feita através de uma

espectroscopia de saturação tradicional, com o auxílio de uma célula de referência con-

tendo vapor de sódio mantida aquecida a 50o, aproximadamente. O aprisionamento

de césio foi mantido inalterado com relação à descrição apresentada acima.
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Para aprisionar o 85Rb, utilizamos a luz de um laser de Ti:Safira (Coherent

899-21) sintonizada aproximadamente 7,5 MHz abaixo da transição 5S1/2(F = 3)

→5P3/2(F 0 = 4). O feixe de rebombeio, era gerado um dos sidebands gerados por

um modulador eletro-óptico comercial sintonizado próximo à transição 5S1/2(F = 2)

→5P3/2(F 0 = 3), deslocada aproximadamente 3 GHz da freqüência Fig.3.10. Os feixes

tinham uma relação de intensidade intensidades da ordem de 30% e a potência total

do feixe entrando no modulador era daordem de 250 mW/cm2. Como o 87Rb foi

aprisionado durante apenas um pequeno período de tempo, durante a realização de

dois experimentos com o sistema K−Rb, não incluímos um diagrama de níveis para

esse isótopo, de modo vamos apenas mencionar as transições de aprisionamento e

rebombeio em seguida. As freqüências usadas no aprisionamento do 87Rb foram as

seguintes: a freqüência principal foi sintonizada aproximadamente 5 MHz abaixo da

transição 5S1/2(F = 2)→5P3/2(F 0 = 3), enquanto a freqüência de rebombeio, gerada

por um laser de diodo simples montado por nós mesmos sem cavidade extendida, foi

sintonizada próximo da transição 5S1/2(F = 1) →5P3/2(F 0 = 2). A estabilização foi

feita através de espectroscopia de saturação, com o auxílio de uma célula de referência

contendo vapor de rubídio, mantida à temperatura ambiente do laboratório que é de

aproximadamente 20o C.

No capítulo seguinte, apresentaremos os resultados experimentais mais recentes,

referentes à produção e detecção de moléculas frias formadas no estado fundamental.
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4. Produção de moléculas

ultrafrias: resultados

experimentais e discussões

Neste capítulo apresentaremos os principais resultados experimentais obtidos em

nosso laboratório ao trabalharmos com três amostras heteronucleares distintas: K−Cs,

Na−Cs e K−Rb. Inicialmente, mantivemos o césio como elemento comum ao mu-

darmos a combinação para que pudéssemos nos manter mais próximos do sistema

original, investigado por Fioretti et al. [54], que nos inspirou nesse projeto. Por

outro lado, a escolha do sistema KRb foi motivada pela nossa experiência prévia,

adquirida durante o mestrado, e também por resultados mais recentes onde se con-

seguiu obter amostras ultrafrias, em regime de degenerescência quântica, a partir de

uma amostra similar de KRb. Os resultados que serão apresentados a seguir foram

obtidos ao longo de aproximadamente um ano e tiveram importância fundamental
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para que pudéssemos aprender a controlar melhor o sistema experimental, a produzir

e detectar moléculas ultrafrias produzidas em armadilhas MOT e, finalmente, obser-

var a formação de moléculas de KRb formadas na região de interseção entre duas

amostras atômicas.

Em geral, experimentos de espectroscopia de moléculas frias são realizados através

de duas técnicas para a observação dos estados moleculares. A primeira e mais co-

mum consiste na observação da fluorescência da luz emitida pelos átomos aprision-

ados. Quando um laser de prova excita um par de átomos em processo de colisão,

esse par atômico pode ser promovido a um estado quasemolecular excitado que, em

seguida, pode decair para um dado nível molecular do estado fundamental, emitindo

um fóton de energia igual ou menor (ganhando energia cinética, nesse caso) àquele

absorvido do laser de prova. Este processo é conhecido na literatura como fotoasso-

ciação, ou seja, trata-se de um processo colisional que através da absorção e emissão

de fótons de energia conveniente termina transformando um par de átomos, inicial-

mente dissociados, numa molécula diatômica. De qualquer maneira, o par atômico

será perdido da amostra e o sinal pode ser observado pela diminuição da fluorescên-

cia emitida pelos átomos aprisionados. A outra técnica, denominada fotoionização,

consiste na absorção de um ou mais fótons, após a absorção do primeiro fóton que

promoveu o par ao estado excitado, levando à ionização do par atômico. Para tanto,

um segundo laser, operando em modo contínuo, é necessário para levar o par até um

determinado estado quasemolecular ainda mais distante energeticamente do estado
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fundamental, cujo potencial de interação apresenta um cruzamento com o potencial

fundamental da molécula diatômica ionizada, na região de pequenas separações in-

ternucleares. Isso é possível porque, em geral, os potenciais correlacionados ao par

atômico duplamente excitado atraem mais fortemente os átomos em colisão tornando

mais provável a possibilidade dos átomos se aproximarem bastante, antes que ocorra

a emissão espontânea de um ou mais fótons. Nesse caso, mesmo que o sinal a ser

medido seja pequeno, a eficiência de detecção dos íons é grande e suficiente para que

se possa observar espectros mais complexos e melhor resolvidos. Porém, há casos

em que a(s) transição(ões) é(são) pouco provável(eis) e o pico(estrutura) resultante

é pequeno(a), podendo ser até mesmo da ordem do ruído experimental, dificultando

a análise dos dados. Assim, por esses motivos, há poucos anos uma nova técnica

foi desenvolvida no grupo do Prof. Pillet [54] permitindo um aumento significativo

da relação sinal/ruído. Basicamente, ela consiste introdução de um laser pulsado

de alta energia que é usado para ionizar as moléculas formadas no estado molecular

fundamental após serem fotoassociadas com o auxílio de um laser de prova. Esta

técnica aliada a um espectro de tempo-de-vôo do sinal de íons atômicos e moleculares

formados permite a determinação precisa desses mesmos íons.

Ambas as técnicas já foram aplicadas com sucesso em amostras homonucleares re-

sultando em espectros de ótima qualidade, a partir dos quais foi possível determinar-se

inlcusive a forma do potencial contendo os níveis de energia observados. No entanto,

a aplicação simples das duas primeiras técnicas, descritas logo acima, para se inves-
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tigar uma amostra heteronuclear torna menos favorável à observação experimental

de espectros com a mesma qualidade, pois neles apareceriam estruturas devidas às

moléculas homonucleares e heteronucleares conjuntamente de modo que pode não ser

possível determinar precisamente o produto detectado. Por outro lado, a aplicação

da terceira e última técnica, descrita acima, é uma solução muito mais adequada para

o caso heteronuclear pelas características apresentadas e por esse motivo foi adotada

por nós para realizar os experimentos com o intuito de produzir e estudar o processo

de formação de moléculas diatômicas heteronucleares frias, descrito a seguir.

4.1 Experimentos com a amostra K−Cs

A escolha inicial da amostra KCs foi motivada por algumas razões básicas: (i) foi

a última amostra a medirmos a taxa de perdas heteronucleares; (ii) inicialmente, era

a única amostra para qual dispúnhamos de lasers para aprisionamento e fotoionização

(Ti:Safira e diodos); (iii) há resultados teóricos na literatura que indicam essa amostra

como uma das mais favoráveis à produção e observação de moléculas heteronucleares

[55, 56].

Iniciamos as primeiras tentativas de reproduzir o experimento básico que inspirou

a idéia do projeto de doutorado, cujo princípio é simples: uma amostra fria de Cs

produzida num MOT é constantemente iluminada pelos laseres de diodo contínuos,

responsáveis pelo processo de captura e aprisionamento, de modo que há sempre

um certo número de pares: Cs(6s) + Cs(6p) colidindo e formando uma determinada
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quantidade de quasemoléculas em potenciais atrativos que se conectam a esse nível no

limite de dissociação. Os íons Cs+ e Cs+2 são produzidos por transições de um fóton

gerado por um laser de corante pulsado, cujo intervalo de sintonização do corante

utilizado inicialmente foi de 440 a 450 nm. Imaginamos uma seqüência temporal onde

primeiro os lasers de aprisionamento e rebombeio são desligados e, após um pequeno

intervalo temporal, um pulso de luz focalizado incide sobre a amostra produzindo íons

atômicos e moleculares: Cs+ e Cs+2 .

A diferenciação na contagem de íons é feita através da técnica de tempo-de-vôo,

pela qual o sinal do detetor de íons deve produzir alguns picos de contagem após certos

intervalos característicos distintos para o Cs+ e Cs+2 . Ou seja, se os íons atômicos,

Cs+, demorarem ∆tat. = ∆t s para chegar ao detetor, então os íons moleculares, Cs+2 ,

demorarão ∆tmol. =
q

mmol.

mat.
∆tat. =

√
2∆t s, e assim determinamos quantas moléculas

iônicas estão sendo formadas em cada etapa, por um determinado processo (ou canal)

de fotoassociação.

Os detalhes da seqüência temporal implementada em nossa fase inicial do exper-

imento original podem ser observados na Fig.3.7 e os resultados são mostrados na

Fig.4.1. Para que os picos do espectro ficassem mais pronunciados e melhor definidos

(curva preta, Fig.4.1), decidimos alternar períodos escuros, que duram entre 1 e 2

ms, quando a luz dos laseres de aprisionamento permanecem desligadas. O efeito é

nítido e reforça a nossa idéia, melhorando a relação sinal/ruído e também a resolução

do espectro. Imaginávamos, de acordo com o espectro de tempo-de-vôo mostrado
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na Fig.4.1, que quando estivéssemos realizando experimentos com as amostras frias

de Cs e K sobrepostas, as moléculas de KCs+ produziriam um pico em ∆t ' 19µ s

e assim quanto mais definidos e estreitos os picos de Cs+ e Cs+2 , melhores e mais

confiáveis seriam os nossos resultados.

Em seguida, implementamos uma janela temporal de contagem (gate) em torno

de
√
2∆t s para obtermos apenas a evolução relacionada ao sinal molecular com o

auxílio de um integrador do tipo Boxcar, observe a linha tracejada na Fig.3.7. Além

disso, uma diferença de magnitude dos sinais de Cs+ e Cs+2 , fortemente dependente do

comprimento de onda e da intensidade do laser era esperada. Deveríamos iniciar com

varreduras menores, até −30 GHz, para verificar similaridades entre as estruturas

observadas em nosso espectro e aquelas contidas no espectro mostrado na Fig.2 da

referência [54]. Isso era importante para que pudéssemos analizar a influência das

nossas diferenças técnicas sobre o sinal produzido. Se tudo estivesse bem, as diferenças

deveriam ser mínimas e reproduziríamos as varreduras, mas agora com a amostra

de potássio sobreposta à de césio e procuraríamos por novos picos no osciloscópio,

tentando identificar as moléculas de KCs+.

Para produzir os íons observados no espectro de tempo-de-vôo da Fig.4.2, uma

solução de corante teve de ser preparada. A região espectral acessada (440 a 450

nm) requereu o uso do corante Coumarin 440 (Exciton) e a solução foi preparada

dissolvendo-se 142,1 mg de corante em 500 ml de metanol. O procedimento seguinte

à preparação da solução de corante consistia na sintonização (ajuste entre os ângulos)
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de um par de grades de difração montadas externamente à cubeta de quartzo pela

qual flui o corante em solução. Nessa etapa, também era importante ajustar cuida-

dosamente a posição e o ângulo da cubeta, com relação à superfície da mesa óptica

(horizontal), para minimizar a propagação dos fótons emitidos por emissão espon-

tânea (ASE) na mesma direção dos fótons emitidos por emissão estimulada (laser).

Isso é necessário porque a radição espontânea é produzida juntamente com a radiação

estimulada e, embora seja menos eficiente e mais larga espectralmente, ela também é

capaz de produzir ionização e isso introduz ruído nas medidas, isto é, nos espectros

de tempo-de-vôo. Feito isso, bastava guiar o feixe laser até o interior da armadilha

utilizando-se espelhos adequados ao comprimento de onda utilizado (464 nm).

Em seguida, apresentamos os principais resultados obtidos nas primeiras etapas

desse experimento. No gráfico mostrado na Fig.4.2 observa-se o espectro obtido com

ambas as armadilhas ligadas (curva azul) e desligadas (curva cinza) quando o laser

de corante operava em λ ∼ 443 nm (ν̃ion. ' 22.573, 4 cm−1), capaz de ionizar átomos

de potássio e césio a partir de seus respectivos estados excitados acessados pelas tran-

sições de aprisionamento. Esse comprimento de onda foi escolhido por ser ressonante

com a transição de um fóton do césio : 6S1/2 + hνpuls. → 6DJ , J = 3
2
, 5
2
. Note que

uma vez nesses estados (6DJ), a absorção de mais um fóton (qualquer) também será

capaz de ionizá-los e, por esse motivo, observa-se a eficiente produção de íons atômi-

cos de Cs+ na região entre 16 e 22 µs do espectro mostrado na Fig.4.2. As armadilhas

operavam em máxima potência e o pulso de ioniação incidia sobre as amostras com
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Figura 4.1: Espectro de íons Cs+ e Cs+2 , produzidos de acordo com o experimento
descrito acima. A curva verde mostra o sinal obtido quando não havia átomos apri-
sionados; apenas o vapor de fundo produz esse sinal. A curva laranja-escuro mostra o
escpectro obtido quando os laseres de aprisionamento não foram desligados. A curva
preta é o espectro detectado através da seqüência temporal mostrada no diagrama da
figura 3.7. Observe como os picos são mais estreitos de bem definidos. A curva cinza,
obtida através de um fotodetetor rápido, e mostra o formato do pulso laser usado na
ionização.
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um atraso padrão de 187 µs, que é característico do laser de bombeio (Nd:YAG),

quando opera no modo de temporização (trigger) externo. Nesse caso, o laser de

fotoassociação ainda não havia sido introduzido ao sistema e a idéia era esperar que

uma colisão fria: K(4S1/2) + Cs(6S1/2) +hνpuls. → K(4S1/2) + Cs(6DJ)→ KCs++e−,

induzisse o par à autoionização.

Porém, a ausência de um pico mais evidente na região temporal esperada para ob-

servar as moléculas de KCs+, aliada à grande produção de íons Cs+, era preocupante.

Primeiramente, devido ao formato assimétrico dos picos de Cs+ e Cs+2 , especialmente

do Cs+, que gerava íons na região temporal esperada para observação de KCs+.

Supondo que a produção de KCs+ fosse pequena, a ocorrência de íons atômicos de

Cs+ naquela região temporal (∼ 21 µ s) poderia "encobrir" o sinal devido a KCs+.

Imaginamos então que isso pudesse estar ocorrendo porque a transição escolhida era

eficiente demais para produzir Cs+(observe a curva cinza) e a assimetria no espec-

tro tenderia a impedir que oservássemos a ocorrência de KCs+, caso o mecanismo

proposto não fosse muito eficiente para produzir essas moléculas, resultando num

pequeno sinal na região esperada.

Note que mesmo não sendo ressonante com os estados (níveis) de potássio, o com-

primento de onda utilizado (443 nm) mostrou-se eficiente para ionizar tanto átomos

quanto moléculas desse elemento. Esse fato pode ser entendido através dos mecanis-

mos propostos para as possíveis transições atômico/moleculares levando à ionização,

mostrados na Fig.4.3. De acordo com essa mesma figura, imaginamos que a ioniza-



88

10 15 20 25 30
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Cs+

K+

K2
+

KCs+ Cs2
+

Ío
ns

 (m
V)

Tempo (µs)

 K+Cs MOT(8 médias): 1ª transição
 vapor (s/ média, suavizado): 1ª transição
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Figura 4.3: Diagrama de níveis de 39K e 133Cs indicando as transições acessadas
durante a formação dos íons atômicos e moleculares apresentados na Fig. 4.2.

ção ocorresse através da absorção de um único fóton azul, pois a potência do laser

de corante utilizado nessa etapa era bastante baixa (∼1 µJ/pulso), tornando muito

improvável a ocorrência de transições multifotônicas não ressonantes. Por outro lado,

a ausência de íons moleculares quando as armadilhas estavam desligadas corroboram

a idéia de que seja necessária a absorção de mais um fóton oriundo dos laseres de

aprisionamento, ωMOT, para que haja produção destes íons (K+2 e Cs
+
2 ).

Assim, decidimos sintonizar o laser pulsado em um outro comprimento de onda,

λ0 ∼ 464 nm (ν̃ 0 ' 21.551, 7 cm−1), ressonante com uma transição de um único fóton

do potássio: 4S1/2+ hν 0puls. → 3DJ , J = 5
2
, 3
2
. Para tanto, foi necessária a preparação

de uma nova solução de corante contendo 137,84 mg de LD 473 (Exciton) dissolvidos
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em 500 ml de metanol. Desse modo, tenderíamos a reduzir a produção de íons Cs+

na região temporal de interesse e desse modo diminuir a assimetria observada nos

picos de Cs+ e Cs+2 . O gráfico apresentado na Fig.4.4 mostra espectros obtidos com

as armadilhas ligadas (curva azul) e desligadas (curva cinza), em situações idênticas

àquelas da Fig.4.2. De modo geral, observando os gráficos podemos concluir que

nossa idéia funcionou no sentido de diminuir a produção de Cs+ na região do KCs+,

observe as curvas azuis. Note que a produção de íons de Cs+ era ainda bastante

intensa quando as armadilhas estavam desligadas e o pulso incidia apenas sobre o

vapor térmico que envolve as amostras, do qual os átomos são capturados pelas ar-

madilhas (espectros cinzas das Figs.4.2 e 4.4). Entretanto, mesmo tendo aumentado

ligeiramente nossa relação sinal/ruído na região de interesse, não foi possível observar

evidências claras de formação de KCs+. O mecanismo imaginado que produziria essas

moléculas seria agora devido às colisões (autoionização) entre um par: K(4S1/2) +

Cs(6S1/2) +hν 0puls. → K(3DJ) + Cs(6P1/2) → KCs++e−.

Note que mesmo não sendo ressonante com os estados (níveis) de césio, o com-

primento de onda utilizado (λ0 ∼ 464 nm) mostrou-se bastante eficiente para ionizar

tanto átomos quanto moléculas desse elemento. Em seguida, apresentamos um di-

agrama de níveis contendo os mecanismos propostos para as possíveis transições

atômico/moleculares levando à ionização. De acordo com a Fig.4.5, acreditamos que

a ionização seja devida à absorção de um único fóton azul, pois a potência ainda é

baixa e, novamente, é improvável a ocorrência de transições multifotônicas não resso-
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Figura 4.4: Espectro de íons K+, K+2 , Cs
+ e Cs+2 (curva azul) produzidos de acordo

com o experimento descrito no texto. A curva cinza mostra o espectro devido apenas
ao vapor de fundo, quando o laser de corante foi sintonizado em (λ0 ∼ 464 nm).

nantes. Neste caso, a baixa potência do laser de corante pulsado fica mais evidente

quando observamos a pequena produção de íons K+, comparada à Cs+. Ocorre que

somente uma fração muito pequena de átomos de potássio serão excitados até os es-

tados 3DJ (pequena força de oscilador), a partir dos quais é necessária a absorção de

mais um fóton azul para produzir os íons K+, pois os fótons do laser de aprisiona-

mento, ωMOT, não têm energia suficiente para ionizar K(3DJ). Por outro, a grande

população de átomos de Cs excitados pelos fótons do laser de aprisionamento torna

grande a probabilidade destes serem ionizados através da absorção de um fóton azul.

Nestas condições também observou-se a ausência de íons moleculares quando as ar-

madilhas estavam desligadas corroboram a idéia de que seja necessária a absorção de

um fóton dos laseres de aprisionamento, ωMOT, para que haja produção destes íons
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(K+2 e Cs
+
2 ).

A não ocorrência do pico devido a KCs+ nos fez trabalhar no sentido de verificar

outros parâmetros disponíveis como, por exemplo, a posição da lente de focalização

do feixe de ionização, com a qual variamos a intensidade do pulso incidente sobre

as amostras; além de nos tornarmos muito mais cuidadosos com o alinhamento da

radiação ionizante incidindo sobre as amostras. Também variamos o atraso relativo

entre o desligamento dos laseres de aprisionamento e a incidência do pulso de ioniza-

ção (de 187 µs até 500 µs) que mostrou bons resultados, conforme mostra o gráfico

da Fig.4.6. Quando comparamos os resultados preliminares obtidos anteriormente

(espectro cinza escuro da Fig.4.1) com àqueles obtidos em condições de maior atraso
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(curva azul), nota-se claramente a evolução conseguida. O único problema parecia

ser a ausência do pico devido a KCs+.

Com a introdução do laser de prova (fotoassociação) no sistema experimental,

decidimos sintonizá-lo, inicialmente, próximo da linha D2 do césio e realizar pequenas

varreduras de freqüência em torno dessa transição. Isto é, varremos a freqüência

do laser em pequenos intervalos, da ordem de 1 cm−1 ou menos, indo do vermelho

para o azul próximo da transição de aprisionamento, nunca além pois estávamos

interessados em observar estados ligados de potenciais de interação atrativos. Assim,

o que mais nos preocupou logo no início não foi a ausência do pico de KCs+, mas sim a

invariância da amplitude do pico de Cs+2 . Enfim, conforme mencionado anteriormente,

esse problema logo tornou-se muito mais preocupante do que a ausência dos picos

de KCs+, pois a região escolhida para sintonização e varredura do laser de prova

certamente apresenta uma alta densidade de estados ligados, de acordo com vários

resultados reportados previamente na literatura [57, 58, 59].

Decidimos então tentar reproduzir fielmente o experimento de Fioretti

e colaboradores [54], realizando inclusive a varredura em freqüência do laser de fo-

toassociação observando, se possível, os picos de produção de íons moleculares Cs+2 .

Assim, a idéia original era que somente quando observássemos variações nos picos de

Cs+2 similares às do experimento de Fioretti é que voltaríamos a sobrepor as amostras

de césio e potássio e procurar novamente pelo KCs+. Em seguida, novamente a

solução de corante teve de ser preparada para que pudéssemos sintonizar o laser em
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Figura 4.6: Comparação entre os espectros obtidos com as armadilhas de K e Cs
operando conjuntamente (curva azul, λ0 ∼ 464 nm) ou quando apenas a armadilha
de Cs estava operando (curva cinza escuro, λ ∼ 443 nm).

λ00 ∼ 716 nm (ν̃ 00 ' 13.996, 5 cm−1), de acordo com a referência [54]. Assim, iniciamos

as varreduras com o laser de prova operando continuamente e aprisionando apenas

césio. Após algumas tentivas frustadas de reproduzir o espectro percebemos que a

potência do nosso laser de ionização estava muito aquém daquelas utilizadas em out-

ros trabalhos. Concluímos logo que essa limitação era séria e nos impediria avançar,

além de verificarmos a impossibilidade de aumentar a potência do nosso sistema ca-

seiro devido a sua simplicidade e a indisponibilidade de bons estágios de amplificação

naquele momento.

A potência do laser de ionização é de importância fundamental aqui porque a

formação de moléculas em armadilhas MOT é relativamente pequena se comparada a

outros tipos de sistema (químicos/físico-químicos). Estima-se que aproximadamente
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104 a 5×104 moléculas sejam formadas por ciclo, no estado fundamental, a partir das

quais serão produzidos os íons moleculares Cs+2 . Isso significa uma taxa de ordem de

106 moléculas/s, no caso do Cs, que é o átomo com a maior taxa de formação devido ao

formato particularmente favorável do potencial acessado pelo laser de fotoassociação.

Ou seja, a potência do laser é importante porque é necessário que se ionize o maior

número de moléculas formadas no estado fundamental para aumentar o sinal a ser

medido (moléculas Cs+2 ), ou melhor a relação sinal/ruído durante os experimentos.

No caso heteronuclear essa necessidade é ainda maior porque as taxas de formação

moleculares previstas são ainda menores e a probabilidade de formação e detecção

delas é pequena. Diante dessas perspectivas, optamos pela troca do laser de corante

montado por um outro sistema laser de corante comercial (o Jaguar) que estava

disponível pois, embora houvesse o problema de instalação, era certo que ele seria

capaz de fornecer energia mais do que suficiente para os nossos propósitos.

Em seguida, após uma fase inicial de aprendizado e realização alguns experimen-

tos preliminares, apresentamos os resultados mais interessantes obtidos já com esse

novo sistema. A solução de corante foi preparada utilizando-se LDS 698 (Exciton) nas

concentrações: 125 mg / 500 ml e 181,8 mg / 1500 ml, dissolvidos em DMSO, para

os estágios de oscilação e amplificação respectivamente. Assim, foi possível cobrir

eficientemente a faixa de comprimentos de onda compreendidos entre 710 e 718 nm

(o limite superior do nosso Jaguar é 720 nm, pois está equipado com o par de grades

originais). Por outro lado, verificamos ser possível ir até 695 nm sem perda significa-
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tiva de potência. No gráfico contido na Fig. 4.7, apresentamos os resultados obtidos

quando variamos o atraso relativo entre o desligamento dos laseres de aprisionamento

e instante em que o pulso laser de ionização incide sobre os átomos e moléculas for-

madas em expansão. Além disso, também investigamos como o intervalo de tempo

em que a armadilha de césio permanece desligada afeta o espectro de tempo-de-vôo

obtido. Primeiramente, a Fig.4.7 apresenta o espectro obtido para um intervalo fixo

de desligamento de 5 ms onde nota-se que não há variações significativas na forma

do espectro conforme variamos o atraso correspondente à chegada do pulso ionizante

entre 1 e 4 ms. Entretanto, observamos que se o pulso incide sobre a amostra quando

os laseres de aprisionamento estão ligados a forma do espectro muda bastante, como

mostra a curva cinza na Fig.4.7. A forma do espectro de tempo-de-vôo observada é a

mesma quando o pulso ionizante incide sobre a amostra pouco antes (∼ 200 µs) dos

laseres de aprisionamento serem desligados ou logo após o seu religamento (∼ 200

µs). Note que o pico mais pronunciado presente nos espectros é devido às moléculas

de Cs+2 produzidas após a incidência de ionização.

Não observamos mudanças significativas na forma dos espectros mostrado na

Fig.4.7 quando aumentamos o intervalo de desligamento da armadilha para além

de 5 ms (≤ 10 ms). Houve apenas uma pequena diminuição na amplitude. Para

intervalos ainda maiores (≥ 10 ms) observamos que o processo de aprisionamento

começava a ficar comprometido e o pico de Cs+2 diminuia muito com relação ao ruído.

Desse modo, verificamos que naquelas condições experimentais era melhor variar o
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Figura 4.7: Espectro de tempo-de-vôo dos íons produzidos no MOT de Cs variando-se
o atraso entre o desligamento do MOT e a incidência da radiação ionizante sobre a
amostra entre 1 e 4 ms. A armadilha de Cs permanecia desligada por 5 ms.

atraso até 5 ms apenas, caso contrário havia perda significativa do número de átomos

aprisionados e, portanto, da produção de moléculas de Cs+2 .

As moléculas de Cs+2 observadas nos espectros de tempo-de-vôo da Fig.4.7 são

produzidas a partir da fotoionização por dois fótons quase ressonante a partir de

moléculas neutras, Cs2, produzidas no MOT. De acordo com Fioretti et al. [54], as

moléculas de Cs2 neutras são produzidas por fotoassociação via níveis vibracionais do

estado de longo alcance 0−g que apresenta uma estrutura de duplo poço e se conecta

assintoticamente ao estado 6S1/2 +6P3/2 do par atômico de Cs no limite de disso-

ciação. Após o decaimento a partir dos níveis vibracionais excitados pelo laser de

aprisionamento, moléculas neutras de Cs2 são formadas nos estados 1,3Σg,u e, prefer-
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encialemente, aquelas formadas em 3Σu são fotoionizadas, via transição de dois fótons,

após passar por algum nível vibracional ressonante de um determinado potencial que

se conecta assintoticamente com o estado 6S1/2 +5DJ do par atômico de Cs no limite

de dissociação, observe a Fig.4.8.

Um outro resultado interessante, relacionado à variação dos atrasos foi a determi-

nação do intervalo de tempo necessário para que o espectro mudasse completamente

de um formato ao outro entre os dois tipos de espectros característicos apresentados

na Fig.4.7. Ou seja, procuramos determinar a escala temporal necessária para ob-

servar uma mudança completa no formato do espectro, na situação onde o laser de

prova incidia sobre a amostra com os laseres de aprisionamento ligados ou desligados.

Aqui, as condições utilizadas foram um pouco diferentes daquelas nas quais foram



99

obtidos os resultados apresentados na Fig.4.7, pois naquele momento estávamos us-

ando o atraso padrão (mínimo) de 187 µs e observando qual era o intervalo típico

necessário para observar a mudança total na forma do espectro. Em experimentos

preliminares anteriores, observamos que, de modo geral, uma variação de apenas 1 µs

era suficiente para que o espectro mudasse completamente a sua forma e a variação

ocorria repentina ao invés de paulatinamente, nesta escala de tempo (∼ 1 µs). Uma

investigação mais cuidadosa mostrou que que a mudança leva de duas a três cente-

nas de nanossegundos, como pode ser observado nos espectros da Fig.4.9. A partir

deste resultado, concluímos que esta variação está certamente associada ao tempo de

desligamento do modulador acusto-óptico que controla os períodos ligado e desligado

dos laseres de aprisionamento e com a dinâmica de bombeamento ótico entre os es-

tados atômicos. Além disso, aprendemos que a presença de luz quase ressonante na

região de captura proporciona aos átomos frios uma combinação de canais possíveis

de ionização que terminam produzindo grandes variações na forma do espectro de

tempo-de-vôo observado, fato este que será melhor investigado por outros alunos do

grupo num futuro próximo.

Em seguida, passamos a trabalhar na implementação e otimização da temporiza-

ção geral do experimento. Trata-se de um dos problemas mais importantes experi-

mentalmente, principalmente devido ao grande número de possibilidades disponíveis

para combinar as freqüências dos laseres incidindo sobre os átomos aprisionados e

assim gerar novos canais de fotoassociação e fotoionização. Assim, as principais mu-
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danças implementadas na seqüência temporal original (Fig.3.7) foram as seguintes:

o laser de fotoassociação foi introduzido ao sistema, passando através de um modu-

lador acusto-óptico (AOM), permitindo controlar a potência e o período de incidência

desse laser sobre a amostra fria. As modificações podem ser observadas no diagrama

temporal contido na Fig.3.8.

Com relação à dificuldade de observação dos espectros de formação molecular de

Cs2, decidimos contactar o Prof. Pierre Pillet para tentar obter informações téc-

nicas importantes para reproduzir o espectro molecular observado por ele e seus

pesquisadores que estiveram envolvidos na implementação da técnica de espectro-

scopia de fotoassociação por detecção iônica via tempo-de-vôo. Assim, em conversa

informal com pesquisador Andrea Fioretti (primeiro autor do trabalho [54]) desco-

brimos que eles já haviam encontrado dificuldades similares anteriormente e dele

obtivemos as seguintes informações e recomendações: (i) trabalhar em baixa intensi-

dade com os laseres de aprisionamento, entre 1 e 2 vezes o valor da intensidade de

saturação para aumentar a fração de moléculas formadas pelo laser de fotoassociação

relativamente àquelas formadas naturalmente devidas aos laseres de aprisionamento;

(ii) tentar varreduras em regiões onde eles observaram os picos mais intensos (denom-

inadas giant lines) a 64 e 193 GHz para o vermelho da transição de aprisionamento

do césio: 6S1/2 (F = 4) → 6P3/2 (F́ = 5) e experimentar focalizar o laser de fotoas-

sociação sobre o MOT; e (iii) variar a potência incidente sobre a amostra em torno

de 100 mW ao invés de tentar utilizar 1 W que é normalmente obtido de um laser
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de Ti:Safira. Além disso, nos foi sugerido que não deveríamos capturar o espectro de

tempo-de-vôo e contar as moléculas imediatamente após o desligamento dos laseres

de aprisionamento, mas esperar algum tempo (≥ 1 ms) até que ocorresse um au-

mento significativo do número relativo de moléculas formadas pela ação do laser de

fotoassociação, com relação àquelas formadas pela ação do próprio laser de aprision-

amento. Ou seja, observando a população molecular de Cs2 logo após o desligamento

do laseres encontraremos a maior parte de sua população composta por moléculas for-

madas a partir da ação dos laseres de aprisionamento, que estavam em funcionamento

até há poucos instantes. Por outro lado, observando-se a população de moléculas re-

manescentes na região central da armadilha a partir de intervalos maiores que 1 ms

seria possível contar um número maior de moléculas formadas pela ação do laser de

prova. Para tanto, deve-se apenas aumentar o atraso relativo entre o desligamento

dos laseres de aprisionamento e a chegada do pulso de ionização, cujos resultados

foram mostrados acima.

No entanto, havia ainda um detalhe na montagem experimental usada por Pillet

que ainda não havia sido reproduzido que era a utilização de uma grade pulsada

montada logo à frente do detetor de íons, usada para dar mais flexibilidade e eficiência

ao processo de captura dos íons. Nesse caso os atrasos entre a incidência do pulso

de ionização sobre as moléculas formadas no estado fundamental e a captura das

moléculas iônicas produzidas após a incidência do pulso poderia agora contar com

mais um controle. A grade pulsando sincronizadamente com a incidênci do laser de
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ionização permite que se determine o momento em que os íons serão atraídos em

direção ao detetor para serem capturados.

Para tanto, é necessário que se utilize uma fonte de alta tensão (∼3 kV) capaz

de aplicar um pulso de alta tensão quadrado na saída de maneira análoga a um

gerador de pulsos quadrados. Quando a grade foi devidamente montada em nosso

sistema experimental, decidimos fazer um experimento simples utilizando apenas a

armadilha de Cs para verificar o funcionamento sincronizado de todo o sistema de

detecção. Felizmente, para nossa surpresa, os resultados obtidos deste experimento

simples são muito interessantes. Variando-se apenas o atraso relativo entre o pulso

na grade e o instante de incidência do pulso de ionização sobre a amostra de Cs

obtivemos uma seqüência de espectros de tempo-de-vôo, como pode-se observar no

gráfico da Fig.4.10.

O que mais nos intrigou no primeiro momento foi observar que quanto maior era o

atraso menor era o tempo-de-vôo associado ao pico molecular de Cs+2 . Esperávamos

uma certa invariância e até o contrário como resultado, ou seja, uma vez que os

átomos são frios (estão quase parados) e as densidades não são muito altas num

MOT simples, imaginamos que os íons não deveriam sair muito da região central da

armadilha até que o pulso na grade ocorresse e atraísse os íons até o detetor. Para

evitar dúvidas sobre a reprodutibilidade do experimento, resolvemos mudar alguns

parâmetros experimentais e observar o que acontecia. Primeiro, variamos a potência

do laser de ionização, em seguida mudamos ligeiramente a região de incidência do
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laser sobre a amostra. Nova surpresa, sempre obtivemos espectros de tempo-de-vôo

idênticos àqueles mostrados na Fig.4.10, em quaisquer condições experimentais.

Para facilitar uma posterior análise e compreensão desses resultados graficamos os

instantes de pico de Cs+2 dos espectros de tempo-de-vôo mostados na Fig.4.10 como

função do atraso relativo aplicado à grade, cujo valor aparece à direita de cada um

dos espectros no gráfico. O resultado pode ser observado na Fig.4.11. Naturalmente,

os pontos relativos ao atraso maior fornecem resultados mais imprecisos devido a di-

ficuldade de determinação de um pico no espectro, observe a Fig.4.10. No momento,

ainda não temos uma explicação para esse resultados, mas existem algumas especu-

lações baseadas em resultados teóricos da literatura [60] onde são estudadas colisões

entre íons e átomos frios. Certamente, a possibilidade de confirmação dessas hipóteses

é desafiadora, pois acreditamos que estes resultados sejam inéditos e também muito

interessantes, pois trata-se da dinâmica de um plasma molecular frio envolvido por

uma nuvem de átomos frios.

Nessa etapa, tentamos imaginar algo fundamental que estivesse relacionado a for-

mação de moléculas na amostra mista de KCs. Apesar de estarmos trabalhando com

ela havia mais de meio ano, decidimos refletir um pouco mais sobre a possibilidade de

que essa talvez não fosse uma combinação de alcalinos tão boa assim para se estudar a

formação de moléculas. O fato é que até aquele momento, a escolha pela combinação

KCs era baseada fortemente em estimativas teóricas devidas à Stwalley e Marinescu

[55, 56]. Natutalmente, em algum momento ela se tornou bastante conveniente com
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a relação à disponibilidade e ao uso dos laseres, porém é fato que nossa experiência

adquirida desde o mestrado nos permite mudar a combinação de átomos aprisionados

com relativa facilidade quando necessário.

Um outro ponto que deve ser explorado baseado nesses resultados para o césio está

relacionado com a explicação do mecanismo proposto para a formação das moléculas

de Cs+2 , que ocorre mesmo na ausência do laser de fotoassociação. Há na literatura

alguma controvérsia quanto a explicação, o que significa que para esse experimento

o canal de fotoassociação descrito por nós aqui é aquele sugerido por Pillet [54, 59],

porém existem outros pesquisadores [58, 61] que acreditam que o aumento na con-

tagem de Cs+2 possa ser devido a outros mecanismos como, por exemplo, colisões de
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três corpos ocorrendo na região central do MOT. Assim, futuramente pretendemos

explorar um pouco mais este assunto controverso através da realização de um exper-

imento no qual a produção de Cs+2 será monitorada como função da freqüência do

laser de prova e da densidade atômica da armadilha de césio. Esse experimento será

realizado por outros alunos do grupo que também trabalham em projetos paralelos e

se responsabilizarão pela sua continuação.

4.2 Experimentos com a amostra Na−Cs

A disponibilidade temporária de dois laseres de corante (Coherent 699-21), já al-

inhados e sintonizados na transição de aprisionamento do sódio (Na) nos motivou a

iniciar uma investigação das reais possibilidades experimentais do sistema Na−Cs.

Estudar uma amostra diferente era desejável, pois já vinhamos trabalhando há bas-

tante tempo com uma única mistura, K−Cs, e não víamos muitas perspectivas de

obter os resultados desejados a curto prazo, dadas as nossas limitações experimen-

tais. Por outro lado, a nossa experiência com uma armadilha MOT de sódio é muito

superior [62, 63]; o grupo tem uma grande volume de teses defendidas e trabalhos

importantes publicados a partir de resultados obtidos em amostras frias de sódio. A

investigação foi rápida, durando aproximadamente uma semana, mas os resultados

que surgiram foram muito importantes para a continuação do trabalho até o término

do projeto.

Para realizar esses experimentos foram necessárias duas modificações básicas no
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sistema experimental. A primeira foi a mudança dos componentes ópticos relativos

ao aprisionamento de potássio: espelhos, lentes, lâminas de quarto de onda, etc., por

conponentes equivalentes relativos ao aprisionamento de sódio. A segunda modifi-

cação foi a troca do corante utilizado pelo laser de ionização, de modo que o mesmo

pudesse operar em comprimentos de onda capazes de ionizar moléculas de sódio (Na2)

também. Note qua as transições atômicas/moleculares relativas ao Na requerem fó-

tons mais energéticos e, portanto, os comprimentos de onda indicados nos gráficos

mostrados a seguir são menores do que aqueles relativos ao Cs, mostrados na seção

anterior. A solução de corante utilizada foi produzida a partir de Sulforodamina B,

nas concentrações de 65 mg / 500 ml para o estágio oscilador/pré-amplificador e 84,5

mg / 1300 ml para o estágio de amplificação.

Assim, tão logo a armadilha de Na−Cs entrou em operação iniciamos a investi-

gação obtendo alguns espectros de tempo-de-vôo para verificar as condições experi-

mentais no interior da câmara de vácuo e qualidade da amostra mista de Na−Cs. De

maneira diferente daquela utilizada nos últimos experimentos apresentados no final

da seção anterior com a armadilha de Cs, desta vez o potencial da grade foi man-

tido constante e, nessas condições, obtivemos espectros idênticos àqueles mostrados

na Fig.4.12. O comprimento de onda da radiação ionizante utilizada aqui foi 584,12

nm (ν̃ ion. ' 17.119, 77 cm−1). Observamos que a presença de grade operando com

potencial constante produz um campo elétrico mais intenso e homogêneo na região

de aprisionamento. Isso pode ser visto a partir do formato mais afilado apresentado
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pelos picos iônicos moleculares produzidos na amostra mista, especialmente aquele

devido ao Na+2 , e, sobretudo, pelo menor intervalo de tempo gasto pelos íons para

atingir o detetor. A presença do pico próximo de 9 µs, correspondente à molécula

de NaCs+, nos deixou ainda mais entusiasmados apesar de termos descoberto, pouco

depois, que essas moléculas eram formadas por átomos quentes oriundos do vapor

térmico que envolve as amostras.

Inspecionando o gráfico da Fig.4.12 pode-se notar uma diferença entre o pico

estreito e bem definido de Na+2 e os demais, bem mais largos e menos definidos. Note

também o pequeno pico convoluído formado próximo de 12 µs, que corresponde às

moléculas de Cs+2 formadas no MOT apenas. Todas as demais moléculas iônicas de

Cs+2 são formadas no próprio vapor térmico que envolvia as amostras frias de Na e Cs.
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Aquele pequeno pico de Cs+2 desaparecia ao bloquearmos os feixes de aprisionamento

de Cs e nos foi muito útil para alinhar corretamente o feixe do laser de ionização

sobre as amostras atômicas sobrepostas. Também há a presença de um pico devido

a Cs+, isto é do íon atômico, uma forte evidência de que havia vapor demais (de

Cs apenas) na região de captura. Trata-se de um problema que raramente ocorre

em nossa armadilha e é devido ao excesso de vapor de Cs no interior da câmara

de aprisionamento. Isso tende a ocorrer apenas quando trabalhamos com dois tipos

distintos de átomos alcalinos, cujas pressões de vapor são muito diferentes. Neste caso,

o reservatório contendo sódio metálico teve de ser aquecido para que houvesse uma

certa quantidade de vapor desse elemento na região de captura. Entretanto, ocorre

que o reservatório de Cs fica muito próximo ao de Na e, além disso, toda a montagem

é metálica (aço inox) facilitando a transferência de calor entre os reservatórios por

condução térmica. Por outro lado, o Cs uma pressão de vapor muito alta, de modo

que ele nunca deve ser aquecido. Felizmente, esse contratempo é resolvido em apenas

um ou dois dias, mantendo-se a câmara sob intenso bombeamento de uma bomba

turbo-molecular.

As moléculas de Cs+2 observadas nos espectros de tempo-de-vôo da Fig.4.12 são

produzidas a partir da fotoionização por dois fótons a partir de moléculas neutras, Cs2,

produzidas no MOT; de acordo com a descrição apresentada parte final da seção an-

terior relativa aos experimentos envolvendo a amostra de césio apenas, Fig.4.8. Note

porém que os fótons amarelos usados na ionização aqui não são mais quase ressonantes
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com com níveis vibracionais de potenciais se conectando assintoticamente ao estado

6S1/2 +5DJ do par atômico de Cs no limite de dissociação. Trata-se de uma ioniza-

ção fotoassociativa via transição ressonante por dois fótons através de um estado

virtual. Imaginamos que esse mesmo tipo de transição também seja responsável pela

produção dos íons atômicos Cs+ observados no espectro de tempo-de-vôo (Fig.4.12).

Essa hipótese foi corroborada pela ressonância observada ao sintonizarmos o laser

de ionização numa energia ligeiramente diferente (584,14 nm) quando observamos

um aumento excessivo do número de íons Cs+ formados, Fig.4.17. Por outro lado,

acreditamos que as moléculas de Na+2 observadas podem ser formadas por dois canais

distintos. O primeiro é através do tradicional mecanismo de autoionização via o es-

tado duplamente excitado após a absorção de dois fótons do laser de aprisionamento,

ou ainda após a absorção de um fóton do laser pulsado e outro do laser de aprision-

amento, de acordo com a Fig.4.8. Naturalmente, a autoionização via dois fótons do

laser de aprisionamento produz um pequeno número de moléculas Na+2 constante-

mente, de modo dessincronizado com relação à seqüência temporal seguida durante

os experimentos, aumentando ligeiramente o ruído destas medidas. O segundo canal

é análogo àquele que leva a formação de Cs+2 descrito logo acima, isto é, via uma

transição não ressonante de dois fótons através de um estado virtual: Na2(1,3Σg,u) +

2hν ion. → Na+2 + e−, supondo que as moléculas de Na2 sejam produzidas por fotoas-

sociação assistida pelos fótons do laser de aprisionamento, de maneira idêntica àquela

que iduz a formação de Cs2, descrita anteriormente.
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Assim, enquanto aguardávamos o reestabelecimento das condições experimentais

ótimas para o funcionamento da armadilha mista, realizamos um experimento simples,

envolvendo apenas a armadilha de sódio, no qual determinamos a temperatura das

moléculas de Na2 formadas no MOT. A idéia é simples: controlando-se o intervalo

de tempo entre o desligamento da armadilha e o instante de incidência do pulso laser

de ionização, de acordo com o diagrama da Fig.3.8, pode-se monitorar diretamente a

fração de moléculas remanescentes na região de incidência do pulso (região central do

MOT) e a partir daí determinar a temperatura associada ao movimento translacional

das moléculas. Neste experimento, os átomos e moléculas da amostra de sódio eram

deixados expandir livremente, ainda neutros, por um certo tempo antes que o pulso

laser incidisse sobre eles ionizando parte da amostra. O resultado pode ser visto no

gráfico da Fig.4.14, onde os espectros de tempo-de-vôo obtidos são apresentados em

ordem crescente de atraso do instante de incidência do pulso. Note a diminuição do

pico de Na+2 , próximo de 5 µs, conforme o atraso aumenta.

Esse resultado pode ser entendido baseado na idéia simples de uma expansão

balística das moléculas que, uma vez formadas, são libertadas das forças de aprision-

amento da armadilha tendem a se espalhar homogeneamente pelo espaço, sob ação

da gravidade apenas. Portanto, a ionização das moléculas na região de incidência do

pulso monitora diretamente a fração de moléculas remanescentes naquela região.

Na Fig.4.15 podemos observar a evolução da amplitude do pico de Na+2 , bem

como o valor da área subtendida por ele, como função do atraso na incidência do
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nos espectros de tempo-de-vôo da Fig.4.14 como função do atraso da incidência do
laser de ionização.

pulso de ionização. A evolução observada em ambos os casos é idêntica. Esse resul-

tado foi analisado através de duas abordagems distintas: (i) uma simulação de Monte

Carlo, na qual procuramos reproduzir fielmente as condições experimentais de nossa

armadilha; e (ii) realizando um ajuste teórico dos pontos obtidos experimentalmente,

através de uma expressão analítica encontrada na literatura [64, 65]. Inicialmente,

não conhecíamos o trabalho de Lambrecht et al.[64, 65] e por isso implementamos

uma simulação de Monte Carlo onde supomos uma nuvem de moléculas diatômicas

de Na2 obedecendo a distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, distribuí-

das aleatoriamente numa região espacial compatível com o tamanho da amostra fria

de sódio. A distribuição espacial foi escolhida como sendo gaussiana que é com-
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patível com análise de imagens feitas por nós em outros experimentos [62]. Os únicos

parâmetros livres dessa simulação eram o número de moléculas da amostra e a sua

temperatura. De acordo com resultados da literatura, obtidos para amostras de Li2,

K2, Rb2 e Cs2 supomos 104 moléculas compondo a amostra e, a partir daí, variamos

apenas a temperatura. Os resultados obtidos para temperaturas entre 300 e 600 µK

podem ser observados na Fig.4.16(a), e assim determinamos uma temperatura média

de 450± 150 µK para as moléculas de Na2 compondo a amostra.

Por outro lado, o ajuste realizado a partir da expressão desenvolvida por Lam-

brecht et al.[64, 65] proporcionou uma concordância mais próxima com os resultados

experimentais obtidos por nós, Fig.4.16(b). Isso provavelmente é devido à incor-

poração do efeito da gravidade ao modelo desenvolvido naquela referência [64], que

termina sendo mais fiel às condições reais encontradas pelas moléculas ao expandirem

balisticamente sob ação da gravidade. Assim, a temperatura obtida para as moléculas

de Na2 por esse método foi 380± 80 µK, que concorda com o valor médio encontrado

através da nossa simulação de Monte Carlo. Portanto, devido à melhor concordância

observada com os resultados experimentais e também à maior facilidade de implemen-

tação, sugerimos o uso da expressão (1) da referência [65] para a análise de resultados

obtidos através de experimentos similares.

Como resultado final relativo a amostra NaCs mostramos as variações sofridas

pelo espectro de tempo-de-vôo quando mudamos a freqüência do laser de ionização,

observe a Fig.4.17. É possível ver claramente quando passamos por uma ressonância
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atômica de Cs (λ ≈ 584, 14 nm), que produz alterações drásticas no espectro para os

picos relacionados ao Cs. Isso também ocorre para outras combinações alcalinas, de

modo que esse resultado serve mais como um exemplo para o leitor. Além disso, em

alguns experimentos que serão descritos mais adiante escolhemos variar a freqüência

desse laser enquanto monitoramos um determinado pico. Em seguida, apresentaremos

os resultados obtidos com a amostra K−Rb.
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4.3 Experimentos com a amostra K−Rb

No início da seção anterior, foi mencionado que a disponibilidade para trabalhar

com a amostra Na−Cs seria temporária e rápida. Portanto, os resultados obtidos e

apresentados naquela seção não puderam ser planejados com atecedência; por outro

lado, é importante esclarecer que tais resultados foram obtidos com o intuito de ex-

plorarmos ao máximo as possibilidades do nossa nova montagem experimental. Nesse

sentido, podemos afirmar que tais resultados foram muito além das espectativas ini-

ciais tanto no sentido do nosso aprendizado, quanto no interesse científico que surgiu

juntamente com os resultados, principalmente, observando que todos os resultados

foram obtidos em apenas uma semana. Com isso em mente, escolhemos a próxima

combinação a ser investigada baseados também em nosssos conhecimentos prévios

adquiridos trabalhando em experimentos de perda na época do mestrado [62] escol-

hemos K−Rb por ter apresentado efeitos significativos de interação natural entre os

átomos que ocasionava perdas na armadilha de K [47].

Para investigar essa amostra foram necessárias duas modificações básicas no sis-

tema experimental, similares àquelas realizadas nos experimentos com a amostra

Na−Cs. Primeiramente, foi necessária uma substituição completa dos componentes

ópticos anteriormente ajustados para aprisionar sódio e césio (espelhos, lentes, lâminas

de quarto de onda, etc.), por elementos equivalentes convenientes ao aprisionamento

de potássio e rubídio. A segunda modificação foi a troca do corante utilizado pelo

laser de ionização, para que o mesmo operasse em comprimentos de onda capazes de
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ionizar moléculas de rubídio, Rb2, através de transições ressonantes, permitindo assim

a reprodução de alguns experimentos interessantes reportados previamente na liter-

atura [57]. A solução de corante utilizada foi produzida a partir de uma combinação

de diferentes corantes, algo que ainda não havíamos tentado até o momento, mas que

funcionou perfeitamente. Foi utilizado Rodamina 610 na concentração de 271,5 mg /

500 ml para o estágio oscilador/pré-amplificador e Rodamina 640 26,95 mg / 1200 ml

no estágio amplificador e o solvente usado foi o metanol. Assim, pudémos trabalhar

com eficiência na região espectral de 600 a 610 nm, correspondente a banda difusa de

absorção do Rb.
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Iniciamos então a preparação para trabalhar com as amostras de K e Rb pelo

aquecimento do reservatório de rubídio, por motivos análogos aos apresentados na

seção anterior. Nessa etapa tivemos problemas de excesso de vapor com a combi-

nação K−Rb, semelhantes àqueles relatados para a amostra Na−Cs. Mesmo tomando

maiores cuidados durante o processo de aquecimento, desta vez houve um aumento

excessivo de vapor de ambos os átomos (K e Rb) no interior da câmara. Constatamos

isso quando obtivemos alguns espectros de tempo-de-vôo, que passaram a fazer parte

do processo de diagnóstico das condições de vapor na região central da câmara. A

surpresa foi a presença do pico de KRb+ no espectro, observe a Fig.4.18. Mesmo

em condições adversas decidimos observar a mudança na forma do espectro variando

ligeiramente o comprimento de onda do laser de ionização como é mostrado nos três

espectros contidos no gráfico da Fig.4.19. É interessante constatar a tendência destes

átomos interagirem entre si para formar moléculas naturalmente.

Em seguida, após verificarmos que a condição de vapor já havia sido regularizada

resolvemos tentar repetir parcialmente o experimento realizado por Gabbanini e co-

laboradores [57] onde foi observado a formação de moléculas frias de 85Rb+2 e
87Rb+2

usando uma técnica similar àquela utilizada com Cs [61, 54]. A diferença fundamen-

tal relatada por Gabbanini foi a possibilidade de mudança do isótopo aprisionado

e observação de formação de moléculas de 87Rb2 apenas na presença do laser de

fotoassociação, enquanto moléculas de 85Rb2 eram formadas constantemente, inde-

pendentemente da presença do laser extra. Além disso, os espectros de 85Rb+2 foram
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Figura 4.19: Espectros de tempo-de-vôo típicos obtidos a partir de uma armadilha
de K e Rb, para 3 diferentes comprimentos de onda do laser de ionização. Note que
nessa região espectral uma pequena variação no comprimento de onda da radiação
ionizante altera significativamente a amplitude e a resolução do espectro observado.
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obtidos com o laser de rebombeio sintonizado na linha D1 do Rb (5S1/2 →5P1/2).

Naquele momento, não dispúnhamos de um laser de fotoassociação, uma vez que

os dois laseres de Ti:Safira disponíveis foram utilizados para aprisionar os átomos de

Rb. Assim, decidimos verificar a afirmação de Gabbanini a respeito da formação de

87Rb+2 apenas na presença do laser de fotoassociação. Ou seja, não deveríamos ob-

servar pico nenhum de 87Rb+2 quando estivéssemos aprisionando apenas
87Rb. Para

nossa surpresa não foi o que ocorreu e, por esse motivo, decidimos dar um passo

além e realizar uma varredura do comprimento de onda do laser de ionização e daí

obter um espectro de formação de 87Rb+2 na mesma região espectral acessada pelos

pesquisadores italianos. Feito isso, ficou constatada não só a observação da formação

de moléculas de 87Rb+2 na ausência do laser de fotoassociação como também a semel-

hança dos espectros obtidos para 85Rb+2 , como pode ser visto na Fig.4.20. A posição

dos picos é idêntica e as únicas (pequenas) diferenças aparecem nas amplitudes de

alguns picos. Espectros idênticos àqueles mostrados na Fig.4.20 foram obtidos in-

úmeras vezes por nós e em diversas condições experimentais distintas. Entre outros

parâmetros, variamos a potência dos laseres de aprisionamento, a potência do laser

de ionização, sintonizamos os laseres de rebombeio nas linhas D1 e D2, mas assim

mesmo não foi possível observar diferenças significativas entre os espectros obtidos

nestas condições e àqueles obtidos em condições regulares, apresentados na Fig.4.20.

Vale lembrar que os espectros de 85Rb e 87Rb não eram obtidos simultaneamente,

uma vez que dispúnhamos de um único par de laseres capaz de fornecer as freqüên-
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cias de rebombeio e aprisionamento para os dois isótopos. No entanto, para sintonizar

e mudar de um isótopo para o outro não era necessário mais do que alguns minu-

tos. Também eram necessárias algumas pequenas modificações na parte eletrônica

do circuito externo de estabilização para que este pudesse funcionar corretamente,

mantendo estável a freqüência de aprisionamento do novo isótopo.

Os íons K+, K+2 , Rb
+, e Rb+2 presentes nos espectros de tempo-de-vôo da Fig.4.19

foram produzidos a partir da fotoionização por dois e três fótons a partir de áto-

mos/moléculas neutros presentes tanto no vapor quanto no interior da armadilha

mista de K−Rb. Devido às condições anormais de operação durante os primeiros

experimentos (Fig.4.19), com excessiva quantidade de vapor de K e de Rb imagi-

namos que os íons K+ e Rb+, que somente foram observados nessas condições, foram

produzidos por transições de três fótons a partir de seus respectivos estados funda-

mentais. Quando as condições de vapor no interior da câmara voltaram ao normal, os

íons atômicos jamais voltaram a ser observados nos espectros de tempo-de-vôo. Por

outro lado, as moléculas iônicas de K+2 e Rb
+
2 mantiveram-se sempre presentes nos

espectros TOF permitindo a realização dos experimentos descritos no decorrer desta

seção.

Baseados nos resultados apresentados nas Figs.4.20 e 4.22, acreditamos que os íons

moleculares eram formados por mecanismo de ionização fotoassociativa (ou foto auto-

ionização) via transições ressonantes por dois fótons a partir do estado fundamental,

através de um estado virtual. Por outro lado, imaginamos que os íons atômicos
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presentes nos espectros TOF das Fig.4.18 e 4.19 fossem produzidos por transições de

dois ou três fótons. Observando o tamanho e a relativa invariância da amplitude do

pico devido a Rb+ e também a proximidade dos estados 16DJ do limite de ionização do

rubídio (≤ 400 cm−1), imaginamos que a própria energia translacional dos átomos do

vapor (∼ 450 cm−1) fosse suficiente para ionizar os átomos a partir destes estados de

Rydberg. No caso dos íons K+, a variação do pico observada (Fig.4.19) é significativa

e uma vez que os estados 8DJ são relativamente distantes do limite de ionização

do potássio (∼ 1800 cm−1), acreditamos que eles fossem produzidos por transições

de três fótons a partir do estado fundamental, ou por absorção de mais um fóton a

partir dos estados 8DJ . Note que o último fóton pode ser oriundo do próprio laser de

aprisionamento, observe a Fig.4.21.

É importante mencionar aqui que a região espectral entre 600 e 610 nm corre-

sponde à banda difusa do Rb apenas, e o fato de termos encontrado uma pequena

região em torno de 602,58 nm onde observamos a produção de K+ e K+2 foi uma feliz

coincidência. Ocorre que logo no início, quando a armadilha mista começou a operar

aprisionando K e Rb, realizamos uma varredura extensa do comprimento de onda do

laser de corante pulsado, apenas por curiosidade, tentando encontrar picos adicionais

no espectro TOF. Como as varreduras extensas são demoradas, foi possível obser-

varmos o aparecimento dos picos de K+ e K+2 diretamente na tela do osciloscópio.

Assim que a varredura extensa terminou sintonizamos o laser numa região próxima

àquela onde os picos haviam sido observados e realizamos varreduras menores e mais
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precisas até determinarmos mais precisamente a pequena região de interesse. Note

que a idéia original dos nossos experimentos com as diversas combinações alcalinas

era produzir moléculas diatômicas heteronucleares e, portanto, ao localizarmos uma

região espectral capaz ionizar K+2 e Rb
+
2 em comprimentos de onda muito próximos

imaginamos que esta seria uma região muito boa, senão ideal, para procurarmos por

evidências de KRb+.

Quando encontramos as condições experimentais ideais, após uma ou duas se-

manas trabalhando com o Rb, obtivemos um espectro de formação de moléculas de

87Rb2 que foi usado para comparar os nossos resultados com aqueles obtidos por Gab-

banini, observe a Fig.4.22. Note que diferentemente do espectro obtido pelos italianos

para Rb+, Fig.4.22(c), o nosso espectro de 87Rb+2 , Fig.4.22(d), apresenta estruturas

que aparecem apenas na primeira metade da varredura, entre 600 e 605 nm. Ob-

serve que o espectro mostrado na Fig.4.22(b) também apresenta a maior parte das

estruturas (picos) concentradas na região de 600 e 605 nm.

Até o momento, não compreendemos muito bem por que o nosso espectro molec-

ular se parece tanto com o espectro atômico dos italianos. Também não entendemos

a ausência dos picos mais pronunciados nos espectros moleculares obtidos por eles.

Não fica claro no artigo referido se foi utilizado algum tipo de processamento como,

por exemplo, a subtração dos picos moleculares coincidentes com os picos atômi-

cos que serviria para ressaltar as estruturas moleculares de menor intensidade. Por

outro lado, imaginamos, baseados em nossa experiência, que isso possa acontecer se
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o boxcar (gate integrator) estiver operando com um número muito grande de médias

(>30) e a varredura do laser não estiver bem sincronizada com o tempo necessário

para realizar a média. Isso ocorre por que o boxcar é um equipamento totalmente

analógico e, portanto, o sinal no seu conector de saída é continuamente atualizado e

é responsabilidade do operador saber em que instante "ler" o sinal na saída. Caso

contrário ocorre o problema do efeito "memória". Podemos afirmar, de nossa parte,

que os espectros foram obtidos (todos, sem exceção) com o boxcar operando em 10

médias e não realizamos qualquer outro tipo de processamento sobre eles. Porém,

como o assunto é controverso, pretendemos voltar a investigar esse problema num fu-

turo próximo para tentar compreender melhor os mecanismos envolvidos na formação

molecular.

Para finalizar, apresentamos um espectro de tempo-de-vôo obtido numa situação

onde a quantidade de vapor de K e Rb já havia sido regularizada no interior da câ-

mara, observe os picos no gráfico da Fig.4.23. É importante ressaltar que os picos

presentes no espectro mostrado na Fig.4.23 são todos devidos exclusivamente à pe-

quena quantidade de moléculas frias que se formam na armadilha mista de K−Rb.

Para verificar isso, realizamos testes nos quais alguns espectros foram obtidos com

os laseres de aprisionamento bloqueados e como resultado todos os picos desapare-

ceram completamente, mostrando claramente que 85Rb+, 85Rb+2 e KRb
+ eram todos

formados na armadilha e não no vapor.

Esse resultado encerrou nossas atividades no laboratório e foi importante por
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Figura 4.23: Espectro de tempo-de-vôo típico obtido a partir da armadilha mista de
39K e 85Rb. Neste caso a quantidade de vapor de ambos os átomos está próximo
do ideal. Pela 1a vez pôde-se observar uma evidência de formação de moléculas
heteronucleares frias KRb+ em nossa armadilha.
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indicar que as condições atuais do sistema são muito boas e também que existem

possibilidades reais de se observar a formação de moléculas KRb ultrafrias muito

em breve. A partir daí, o próximo passo deve ser a caracterização dessas moléculas

seguida pela obtenção de um espectro formação de moléculas heteronucleares ultra-

frias (KRb) como função das freqüências dos laseres de fotoassociação e de ionização.

Em seguida, deve ser implementada uma variação da técnica de espectroscopia de fo-

toassociação com duas cores, aplicada à espectroscopia destas moléculas frias. Estes

experimentos deverão ser realizados por outros alunos do grupo que darão seqüência

a esse projeto.

Assim, terminamos esse capítulo onde apresentamos os principais resultados obti-

dos no último ano de trabalho no laboratório, a partir do momento em que o mesmo

ficou devidamente montado e em condições de realizar os experimentos de produção

e detecção de moléculas ultrafrias. Algumas alterações na montagem experimental

foram feitas e, no geral, elas trouxeram melhorias para as condições experimentais

ideais necessárias para a realização dos experimentos. Nos últimos meses conseguimos

atingir parte dos nossos objetivos através da observação da formação de moléculas

heteronucleares (KRb) no interior da nossa armadilha mista. Num futuro próximo,

pretendemos dar continuidade a estes experimentos e atingir o objetivo de obter um

espectro dos níveis ligados de um potencial molecular diatômico heteronuclear aces-

sado de maneira controlada a partir de um par de átomos frios.

Na próximo capítulo, apresentaremos uma análise preliminar da combinação K−Cs
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pelo qual determinamos o espectro de níveis de energia os potenciais de curto alcance

do estado excitado da molécula KCs∗. Trata-se de uma abordagem tradicional apli-

cada a um sistema novo, ainda não estudado e que constitui uma maneira poderosa

de se estudar colisões frias em armadilhas MOTs.
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5. Estrutura eletrônica de

moléculas diatômicas: abordagem

geral

Neste capítulo, iniciaremos apresentando uma discussão bastante geral a respeito

dos principais elementos envolvidos no estudo das propriedades espectroscópicas das

moléculas diatômicas como motivação para introduzirmos conceito e as propriedades

das funções potencial. Essas funções começaram a surgir no início da década de 1930

e foram muito utilizadas durante a primeira metade do século passado permitindo a

investigação teórica de moléculas, sobretudo as moléculas diatômicas. Numa época

onde o uso de computadores para calcular potenciais de interação interatômicos e/ou

funções de onda era muito restrito e limitado, essas funções permitiram, com razoável

sucesso, obter uma série de resultados importantes fornecendo valores analíticos para

diversos parâmetros espectroscópicos.
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O nosso principal interesse com relação aos assuntos abordados nesse capítulo

surgiu da necessidade de se obter teoricamente um espectro dos níveis de energia

que poderiam ser acessados com a introdução do laser de prova ressonante durante

os experimentos com as amostras mistas. Assim, a nossa dúvida é: quão distante

estarão os últimos níveis energéticos de um potencial que se conecta assintoticamente

ao estado A(S1/2)+B(P3/2), no limite de dissociação? Ou seja, quanto seria necessário

dessintonizarmos o laser de prova com relação ao limite de dissociação ressonante para

acessar um determinado nível de um potencial molecular diatômico heteronuclear?

Desse modo, esperamos que os resultados obtidos na seção final do capítulo possam

nos guiar nos experimentos que serão realizados num futuro breve. Para maiores

detalhes e informações a respeito das características da técnica de espectroscopia por

fotoassociação, consulte o apêndice A.

Para moléculas reais, não é possível separar os efeitos dos diferentes tipos de

movimento ou interações de modo que cada um possa ser independentemente descrito

matematicamente e discutidos como entidades separadas. Além disso, explicar os

conceitos matemáticos da mecânica quântica, teoria de grupo ou as propriedades

eletromagnéticas envolvidas no tratamento do problema está fora do escopo dessa

seção.

A energia total de umamolécula é dada pela contribuição da configuração eletrônica,

vibração, rotação, translação e das várias interações elétron-elétron, núcleo-núcleo e

elétron-núcleo. Observando-se os espectros obtidos em laboratório percebe-se que não
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é possível observar essas contribuições de maneira totalmente independente umas das

outras. No entanto, nas simulações realizadas para reproduzir os espectros reais essas

diversas interações são frequentemente separadas de modo a se obter uma descrição

simplificada para poder abordar o problema. A chave para ser capaz de tratar as difer-

entes interações separadamente está no fato de que as energias associadas às diferentes

contribuições geralmente diferem entre si por ordens de grandeza. Isso permite que se

considere um certo tipo de interação como se fosse uma perturbação relativa a uma

outra interação mais forte. Isso é particularmente verdadeiro para energias oriundas

de interações fracas como, por exemplo, do tipo spin-spin com relação às interações

eletrônicas, vibracionais e rotacionais.

Os termos dominantes no hamiltoniano de uma molécula na ausência de campos

externos são:

H = Te + Tt + Tv + Tr + Ven + Vee + Vnn, (5.1)

onde Te, Tt, Tv e Tr são os operadores representando as energias cinéticas eletrônica,

translacional, vibracional e rotacional, enquanto Ven, Vee e Vnn são os operadores de

energia potencial representando as interações entre núcleos e elétrons. Em 1927 Born

e Oppenheimer [66] estudaram a natureza e a magnitude desses diversos termos de

energia e concluíram que, pelo menos em primeira aproximação, como o movimento

dos núcleos é lento comparado ao movimento dos elétrons, os termos relativos às

energias de movimento podem ser separados, ou o movimento dos núcleos pode ser

tratado de acordo com a influência de um potencial eletrônico médio. Assim, a parte
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eletrônica do hamiltoniano pode ser escrita como:

He = Te + Ven + Vee + Vnn, (5.2)

e a parte nuclear pode ser escrita como:

Hn = Tt + Tv + Tr. (5.3)

Para uma molécula diatômica esse potencial médio é função de apenas uma variável,

a separação internuclear, e é normalmente representado graficamente por uma curva

de potencial de interação, isto é, a energia potencial de interação como função da

separação internuclear.

A aproximação de Born-Oppenheimer considera a função de onda total, ψen, que é

função das coordenadas eletrônicas e nucleares pode ser escrita na forma de produto:

ψen (re, rn) = ψe (re, rn)ψn (rn). Substituindo esse produto na equação de Schrödinger

completa obtemos:

Hψen = (He +Hn)ψen = Eψen. (5.4)

Supondo então que a equação de Schrödinger para as energias eletrônicas seja,

Heψe = Eeψe, (5.5)

onde as autofunções eletrônicas Ee apresentam uma dependência explícita com as

coordenadas eletrônicas e dependência paramétrica com as coordenadas nucleares,

leva à sequinte equação descrevendo o movimento nuclear:

(Hn +Ee)ψn = Eψn. (5.6)
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Escolhendo a energia de referência como sendo o valor mínimo de um estado eletrônico,

têm-se as energias do movimento nuclear, En, que são soluções da seguinte equação:

(Hn +Ee)ψn = Enψn, (5.7)

onde Ee contém as coordenadas nucleares como parâmetros e En incorpora as energias

translacional, rotacional e vibracional.

A aproximação de Born-Oppenheimer é considerada válida para uso no cálculo de

energias de moléculas com funções de onda eletrônicas de ordem zero, que é o caso

de vários sistemas espectroscópicos de interesse.

Para resolver a equação de Schrödinger e obter as autoenergias vibracionais e rota-

cionais de umamolécula é conveniente ter uma expressão analítica representando a en-

ergia potencial eletrônica. Em princípio, pode-se supor que os movimentos vibracional

e rotacional são completamente independentes. Nesse caso, a molécula é considerada

um "rotor rígido", cuja descrição é apresentada em vários livros introdutórios de es-

pectroscopia molecular [67, 68]. O problema com essa super simplificação é que num

primeiro momento, quando a parte rotacional é tratada, a molécula não pode vibrar

e, posteriormente, quando o movimento vibracional é abordado, usa-se o potencial

do oscilador harmônico clássico. Na prática essa descrição usada para representar o

movimento eletrônico apresenta severas limitações e, por isso um tratamento mais re-

alístico requer o uso de um potencial capaz de descrever melhor o comportamento real

das moléculas. Para moléculas poliatômicas onde várias separações internucleares são

necessárias para descrever as interações, esses potenciais apresentam-se como super-
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Figura 5.1: Comportamento típico da variação da energia potencial V (r) com a sep-
aração internuclear, r, apresentado por uma molécula diatômica estável. As linhas
pontilhadas e tracejadas representam os termos repulsivos e atrativos, respectiva-
mente, que compõem o potencial efetivo resultante representado pela linha sólida.

fícies de 3N − 6 dimensões cujos detalhes não serão discutidos aqui. Para moléculas

diatômicas a função potencial depende apenas de uma única distância internuclear,

isto é, V = V (r) .

Teoricamente, uma expressão analítica para V (r) pode ser determinada encon-

trando a função de onda eletrônica para a molécula. Isso já foi feito para as moléculas

mais leves, principalmente aquelas compostas por átomos alcalinos (hidrogenóides),

mas também já existem potenciais calculados para algumas moléculas mais pesadas.

No entanto, ainda é comum utilizar-se relações empíricas para representar V (r). A

partir de resultados experimentais de espectros eletrônicos e também de resultados

teóricos obtidos pela mecânica quântica, sabe-se que o comportamento geral de um

potencial de interação, V (r), corresponde àquele mostrado no gráfico da Fig.5.1.
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Quando os átomos estão muito separados a interação entre eles é muito pequena e,

portanto, normalmente adota-se V (∞) = 0 como referência. Considerando-se as in-

terações eletrostáticas apenas, pode-se concluir que quando a separação internuclear

for menor as nuvems eletrônicas começam a se interpenetrar e a repelirem-se mu-

tualmente, por um lado, e a serem atraídas pelo outro núcleo, por outro lado. Essa

competição tende a gerar um mínimo em r = re indicando que o sistema adquire

uma configuração estável em torno dessa posição. Essa argumentação está baseada

numa discussão simplificada das interações eletrostáticas e, por esse motivo, somente

aspectos qualitativos do processo de formação molecular podem ser extraídos dessa

descrição. Um tratamento completamente quântico do problema aplicado às molécu-

las mais leves (e simples) como H2, por exemplo, gera curvas de potencial como

aquelas mostradas na Fig.5.2.

Durante os últimos 60 anos, um número significativo de funções empíricas foram

propostas, aplicadas e estudadas para representar os potenciais de interação inter-

nucleares. Dentre elas, a mais utilizada provavelmente é aquela conhecida como po-

tencial de Morse [69], devido à sua forma relativamente simples envolvendo apenas 3

parâmetros e também por fornecer resultados que se aproximam muito do comporta-

mento real de uma molécula diatômica estável, para uma grande faixa de separações

internucleares, r:

V (r) = D
£
1− e−a(r−re)

¤2
, (5.8)
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Figura 5.2: Três potenciais da molécula H2 representados em unidades atômicas,
sendo dois deles relativos ao estado fundamental e um relativo ao primeiro estado
excitado.
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onde

a = constante relacionada à curvatura p/ um dado estado eletrônico;

D = energia de dissociação da molécula;

re = distância internuclear de equilíbrio.

A constante a é uma medida da curvatura do potencial e D é a profundidade do

poço. Uma característica interessante do potencial de Morse é que embora apresente

valores bastante altos em r = 0, esses valores não são tão altos quanto os de um

potencial mais realístico, obtidos a partir de cálculos ab-initio totalmente quânticos.

Felizmente, esse fato apresenta conseqüências, em geral, desprezíveis uma vez que a

amplitude das funções de onda vibracionais é muito pequena nessa região.

O potencial de Morse não é a única função que pode ser usada para essa finalidade,

uma vez que as discussões apresentadas para justificar a sua utilidade leva à conclusão

de que uma série de funções podem ser utilizadas para o mesmo fim. Para tanto,

é necessário que tais funções satisfaçam 3 condições básicas: (1) o potencial deve

apresentar ummínimo em r = re e a sua primeira derivada naquele ponto, (dV/dr)r=re

deve ser nula. (2) Quando r →∞ o potencial deve se aproximar assintoticamente de

um valor tal que V (∞) − V (re) = D. O valor de V (∞) é normalmente escolhido

como sendo zero (arbitrariamente) de modo que o potencial de um sistema estável é

negativo, ou seja V (re) = −D. Note que isso não é obtido pela forma da eq.5.8, de

modo que a mesma deve ser modificada para satisfazer essa condição. (3) O potencial
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deve ser infinito quando r → 0, refletindo a impossibilidade de superposição espacial

dos dois núcleos. Na prática, uma função que apresente valores bastante grandes ao

invés de infinitos também é adequada. Observe que a função de Morse satisfaz essas

três condições:

(1) V (re) = −D; dV
dr

¯̄̄̄
r=re

= 0; (5.9)

(2) V (∞) = D + V (re) ∴ V (∞) = 0; (5.10)

(3) V (0) = D
¡
1− 2eare + e2are

¢ ≈ De2are (5.11)

(e2are À eare À 1)

Se V (∞) = 0 então V (re) = −D e a condição (2) é satisfeita. Só para exemplificar

vamos estimar algumas ordens de grandeza: se D = 6, 5 eV = 5 × 104 cm−1 e a =

1, 2× 108 cm−1, então V (0) ≈ 120D.

A forma mais geral de uma função potencial é expressa através de uma expansão

em série de Taylor como função de (r − re) em torno de re:

V (r) = V (re) + (r − re)
dV

dr

¯̄̄̄
r=re

+ (r − re)
2 d

2V

dr2

¯̄̄̄
r=re

+ (r − re)
3 d

3V

dr3

¯̄̄̄
r=re

+ . . .

(5.12)

Se o potencial de referência for V (∞) = 0 então o primeiro termo da série é uma

constante, V (re) = −D. O segundo termo é nulo, uma vez que V (r) apresenta um

mínimo em r = re. Como d2V (re) /dr2 é uma constante (positiva, pois V (re) é um

mínimo), o termo corresponde à forma de um potencial do tipo oscilador harmônico.



144

Essa constante corresponde à constante de força harmônica para vibrações de pequena

amplitude em torno de r = re. Se a série for truncada após o terceiro termo, então

o potencial da equação de Schrödinger será harmônico e a solução será o conjunto

de funções de onda do oscilador harmônico. O quarto termo da série é o primeiro a

mostrar características de anarmonicidade do oscilador.

Existe ainda uma série de outras funções empíricas que são úteis e foram aplicadas

ao tratamento molecular durante os últimos 50 anos e todas elas satisfazem as 3

condições básicas listadas acima (5.9 a 5.11). Algumas das funções mais comumente

encontradas na literatura são devidas à: Rydberg [70], Lippincott [71], Rosen e Morse

[72], Frost e Musulin [73] e Varshni [74].

Uma das melhores funções potencial empíricas já aplicadas ao estudo de moléculas

diatômicas é a função de Hulburt-Hirschfelder [75], contendo 5 parâmetros:

V (r) = D
h¡
1− e−x

¢2
+ cx3 (1 + bx)

i
, (5.13)

onde x = a (r − re). Nessa função, os parâmetros a, re e D têm o mesmo signifi-

cado físico dos parâmetros do potencial de Morse, com b e c sendo duas constantes

adicionais usadas para permitir uma maior flexibilidade no ajuste da curvatura para

uma faixa maior de separação internuclear.

Uma outra função potencial para moléculas diatômicas que inclui efeitos de ro-

tação e pode ser aplicada juntamente com a aproximação WKB para determinar os
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níveis de energia rovibracionais é aquela desenvolvida por Dunham [76]:

V (R) = a0R
¡
1 + a1R+ a2R

2 + . . .
¢
+BeJ (J + 1)

¡
1− 2R+ 3R2 − 4R3 + . . .

¢
,

(5.14)

onde R = (r − re) /re, Be = ~/4πµr2e e ai são as constantes arbitrárias relacionadas

aos coeficientes da eq.5.12. Os primeiros termos da soma descrevem a natureza do

potencial como função da separação internuclear, enquanto o segundo termo introduz

os efeitos de rotação molecular que agora são descritos pela função potencial.

A energia potencial de uma molécula não depende somente da distância internu-

clear dos átomos, mas também dos estados eletrônicos de cada átomo. Por exemplo,

um determinado estado eletrônico pode ser representado por uma configuração par-

ticular de orbitais moleculares. Quando um elétron é excitado para uma determinada

configuração de orbital molecular que é energeticamente superior do que aquela do

estado fundamental, essa molécula no estado excitado será agora representada por um

potencial diferente. Se a molécula permanecer ligada, o novo potencial deve apresen-

tar as mesmas características gerais daquele relativo ao estado fundamental. Porém,

a posição do mínimo (r = re) estará, normalmente, deslocada com relação ao mín-

imo do estado fundamental. Isso aparece claramente na Fig.5.2 se compararmos as

posições dos mínimos dos potenciais 1Σ+g e
1Πu da molécula H2.
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5.1 Resultados preliminares

Nesta subseção, apresentaremos os resultados de um procedimento usado na liter-

atura para determinar parâmetros espectroscópicos relativos aos potencias de inter-

ação de moléculas diatômicas tais como os coeficientes de potencial de longo alcance,

independente da técnica espectroscópica utilizada para obter os resultados espec-

troscópicos.

No início, quando a idéia surgiu, estávamos trabalhando no laboratório com uma

combinação de K e Cs, devido à disponibilidade de laseres. Portanto, inicialmente

aplicamos o procedimento para potenciais relativos à formação de moléculas KCs.

Além disso, devido aos seguidos fracassos experimentais na obtenção dos espectros de

fotoassociação, decidimos procurar na literatura alguma informação teórica que nos

ajudasse a obtê-los. Infelizmente, no tempo disponível não foi possível encontrarmos

um espectro ou algo parecido. Ao invés disso, encontramos um artigo relativamente

recente contendo as curvas de potencial obtidas a partir de cálculos ab initio para

as seguintes combições alcalinas: LiCs, NaCs e KCs [77]. Na Fig.5.3, mostramos os

potenciais fornecidos no trabalho de Korek et al. [77] para os estados fundamental

e primeiro excitado da molécula KCs. Note que a energia necessária para acessar os

potenciais do estado K(4P)−Cs(6S) é maior, portanto, consideramos K(4S)−Cs(6P)

como o primeiro estado excitado.

No artigo mencionado, há algumas outras informações espectroscópicas relevantes,

tais como a freqüência (energia) do nível mais baixo do estado molecular fundamen-
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Figura 5.3: Potenciais moleculares referentes aos estados fundamental e primeiro
estado excitado da molécula alcalina KCs [77].

tal. Porém, como estamos interessados em obter espectros de estados moleculares

excitados, as informações extras do artigo não pareciam diretamente muito úteis. A

idéia que surgiu então foi a seguinte: tentar ajustar as curvas fornecidas no artigo

através de uma função potencial que nos permitisse extrair um espectro, mesmo que

não muito preciso. Desse modo, seguiríamos com os experimentos guiados por al-

guma informação teórica. O nosso interesse mais específico, nesse caso, era garantir

que haveria níveis na região acessada pelo laser de fotoassociação, ou seja, que não

estaríamos procurando na região errada e, portanto, o fracasso dos experimentos era

apenas devido a essa ignorância com relação à posição dos níveis com relação ao limite

de dissociação.
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Assim, partindo das curvas de potencial mostradas na Fig.5.3, escolhemos inicial-

mente aquelas que apresentam um caráter de mais longo alcance para proceder com

os ajustes e obter então os espectros. Usamos então uma forma mais específica da

eq.5.8, apresentada na seção anterior, para que o processo de ajuste ocorresse com o

mínimo de erros possível.

A relação utilizada nos ajustes foi a seguinte:

V (r) = D
£
1− e−a(r−re)

¤2
+ (V∞ −D) , (5.15)

onde procuramos corrigir a relação básica de Morse com os valores de uma escala

absoluta, relativa à energia de ionização que é o valor de V∞ e V∞ = V (r→∞) =

Eion. Os parâmetros D, a e re continuaram inalterados na sua forma e significado

físico.

É importante ressaltar que a função potencial de Morse foi escolhida por apre-

sentar um número pequeno de parâmetros (somente 3) em relação a outras funções

disponíveis na literatura e, principalmente, porque pelo que sabemos é uma das únicas

(senão a única) capaz de representar o caráter anarmônico das vibrações moleculares

diatômicas e que ainda fornece uma solução analítica para o espectro de energia como

função dos números quânticos rovibracionais (5.16).

Na Fig.5.4 pode-se observar a qualidade dos ajustes realizados a partir da eq.5.15

para os potenciais de mais longo alcance do primeiro estado excitado da molécula KCs.

Pode-se observar nas Fig.5.4(a) e Fig.5.4(b) que dependendo do caso o melhor ajuste

pode não ser tão bom, o que indica que a posição dos últimos níveis vibracionais
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previstos pelo potencial de Morse devem estar deslocados com relação àqueles que

esperamos medir experimentalmente. No entanto, precisão não era exatamente o

nosso interesse quando levamos o procedimento a cabo. Gostaríamos de obter uma

estimativa para o número de níveis vibracionais que poderia haver quando o laser de

prova fosse varrido do limite de dissociação até alguns poucos cm−1 para o vermelho,

que é o procedimento usual adotado nesse tipo de experimento.

No passo seguinte, após a realização dos ajustes pelo potencial de Morse, basica-

mente obtemos os valores de D e a, que são então usados para calcular as posições

dos níveis de cada potencial de acordo com a relação [78]:

Ev,J

h
= νe

µ
v +

1

2

¶
− χeνe

µ
v +

1

2

¶2
+BeJ (J + 1)−DeJ

2 (J + 1)2

−αe

µ
v +

1

2

¶
J (J + 1) + . . . , (5.16)

onde

νe =
a

2π

s
2D

µ
;χe =

hνe
4D
;Be =

~
4πµr2e

;De =
4B3

e

ν2e
; e (5.17)

αe = 6

s
χeB

3
e

νe
− 6B

2
e

νe
=
3h2νe
4µr2eD

µ
1

are
− 1

a2r2e

¶
, (5.18)

são expressos em Hz e estão relacionados aos parâmetros obtidos dos ajustes teóricos

realizados sobre os potenciais e µ é a massa reduzida da molécula. O número máximo

de níveis de cada potencial foi estimado de acordo com a relação [2]:

vD =
1

2

µ
1

χe
− 1
¶
, (5.19)
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Figura 5.4: Potenciais excitados de mais longo alcance, observe a Fig.5.3. Note que
dependendo da forma do potencial, o ajuste conseguido através da função de Morse
é pior (a) ou melhor (b).
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onde vD representa o número vibracional "efetivo" (não inteiro) associado à energia

de dissociação, isto é EvD =
hνe
4χe
≡ D.

Na Fig.5.5(a), pode-se observar a evolução energética relativa ao limite de disso-

ciação dos níveis como função dos respectivos níveis vibracionais nos gráficos para

os potenciais dos estados singleto e tripleto de simetrias distintas. Note que há um

número menor de níveis que também são mais espaçados entre si nos potenciais for-

mados por estados tripleto. Isso é devido ao formato de seus poços que são mais

estreitos, ou de menor alcance como mostra a Fig.5.3. Essa afirmação pode ser veri-

ficada observando-se a Fig.5.5(b) onde mostramos os níveis contidos nos primeiros 10

cm−1 a partir do limite de dissociação para os potenciais do primeiro estado excitado

considerado.

Partindo então do espectro dos níveis vibracionais obtidos, o próximo passo con-

siste em construir gráficos como aqueles mostrados na Fig.5.6 e deles extrair valores

para C6, vD e D. Na literatura esses gráficos são conhecidos como gráficos tipo

Birge-Sponer (BS) após o trabalho pioneiro desses pesquisadores no sentido de ex-

trair parâmetros espectroscópicos relevantes a partir de espectros moleculares obtidos

experimentalmente. Posteriormente LeRoy e Bernstein [2] aperfeiçoaram os cálculos

e aplicaram o procedimento para extrair informações mais precisas a partir de ex-

pectros contendo os níveis mais elevados, próximos do limite de dissociação. A idéia

proposta por LeRoy e Bernstein [2] é encontrar uma relação linear a partir da den-

sidade de estados vibracionais de modo que nessa região o potencial possa ser bem
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dos a K(4S)−Cs(6P) no limite de dissociação. (b) Energia dos estados ligados mais
próximos do limite de dissociação para os 4 potenciais do estado excitado.
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descrito pela sua forma assintótica de longo alcance, −C6/R6.

Na Fig.5.6(a) pode-se observar que o procedimento gera resultados razoáveis ape-

nas para os 3 ou 4 níveis mais próximos da energia de dissociação e a partir daí a

curvatura aumenta e, dependendo de quantos e quais pontos forem utilizados, pior

ou melhor será o resultado obtido. Por outro lado, antigamente apenas os níveis mais

próximos do fundo do potencial eram acessados pela espectroscopia tradicional e o

ajuste realizado da forma original proposta por Birge-Sponer projetava um número

de níveis bem maior (30%) do que o real e também fornecia valores imprecisos para

a energia de dissociação. A Fig.5.6(b) indica que o problema é que na região mais

interna do poço o caráter harmônico das vibrações domina e, portanto, atualmente

sabe-se que esse tipo de problema deveria ocorrer.

Finalmente, o último passo do processo consiste em se reconstruir o potencial ass-

intótico obtido a partir dos valores dos parâmetros obtidos no passo anterior, Fig.5.6.

Porém, também é importante que se compare o potencial obtido com aqueles obtidos

a partir de cálculos ab initio como, por exemplo, aqueles calculados por Marinescu

[56], relativos ao caráter de longo alcance apenas. Essa comparação pode ser vista

observando-se a Fig.5.7, na qual os potenciais reconstruídos são representados pelas

curvas azuis, enquanto os potenciais assintóticos com um e dois termos calculados

por Marinescu aparecem em cinza e cinza escuro.

Naturalmente, era esperado que um tratamento teórico aplicado sobre um espectro

teórico como foi realizado aqui devesse obter um potencial que se ajusta melhor àquele
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calculado por Korek et al. [77], a partir do qual todo o procedimento foi realizado.

Porém, aparentemente a concordância entre os resultados obtidos por Korek e aqueles

obtidos por Marinescu não parece ser muito boa em regiões de mais curto alcance.

Também sabemos que os potenciais de Marinescu não poderiam funcionar bem caso

fossem estendidos até regiões de separação menores do que 20 ou 25 raios de bohr,

mas a curvatura aparentemente melhor obtida nessas regiões pelo nossos coeficiente

indica a importância da obtenção de bons resultados experimentais.

Para verificar a validade do procedimento adotado nesta seção, decidimos com-

parar os resultados teóricos obtidos aqui com algum resultado experimental de um

sistema simples que apresentasse alguma semelhança ao nosso. Encontramos então

as energias dos níveis vibracionais do estado fundamental
¡
1Σ+g

¢
da a molécula H2

[79] como função do número quântico vibracional, v. No gráfico da Fig.5.8, pode-se

observar o bom resultado obtido pelo método descrito acima (curva cinza) para es-

timar os níveis de energia do sistema H2. Note que a diferença é um pouco maior

com relação aos níveis intermediários e isso é um efeito da incapacidade do potencial

de Morse se ajustar perfeitamente ao potencial real para as distâncias internucleares

médias entre o fundo e o topo do potencial que é atingido a longo alcance. Natural-

mente, esse método é extremamente dependente da forma do potencial, de modo que

os valores estimados por nós para as moléculas diatômicas heteronucleares dependem

totalmente da qualidade dos potenciais obtidos por Korek, ou então dos espectros

que venhamos a obter experimentalmente. No próximo capítulo apresentaremos as
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pricipais conclusões a respeito dos resultados obtidos e as discussões apresentadas

nesta tese.



158

6. Conclusões

Este trabalho abordou de maneira original dois assuntos distintos: o primeiro, ap-

resentado no capítulo 2, está relacionado à perdas atômicas ocorrendo em armadilhas

causadas por processos colisionais binários e já é tradicional no grupo; o segundo,

apresentado nos capítulos 4 e 5, relativo à produção e detecção de moléculas ultra-

frias formadas por fotoassociação em MOTs é um assunto relativamente recente e

pouco explorado, com o qual o grupo de pesquisa não tinha nehuma experiência. Os

resultados do trabalho apresentado aqui contém elementos inovadores nessa área de

pesquisa permitindo-nos contribuir de forma original para o desenvolvimento deste

interessante assunto de pesquisa, junto a comunidade internacional.

Inicialmente, o trabalho foi todo concentrado na área de perdas atômicas em ar-

madilhas homonucleares/heteronucleares, na qual temos bastante experiência. Desse

modo, através de uma abordagem teórica original aplicada aos processos de perda de

átomos ocorrendo em armadilhas magneto-ópticas, a partir das quais o fenômeno é

observado, mostramos que a conjunção de dois modelos tradicionais da literatura é ca-
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paz de gerar um modelo semi-analítico básico e robusto. A capacidade de reproduzir

as características fundamentais dos resultados experimentais já obtidos, incluindo os

mais recentes, demonstra que os aspectos essenciais dos mecanismos de perda em

armadilhas são, agora, bem compreendidos

O nosso grupo de pesquisa foi um dos primeiros a propor a dependência da veloci-

dade de escape com a intensidade na interpretação das taxas de perda em armadlhas,

porém os demais pesquisadores da comunidade científica da época não aceitaram

bem essa hipótese, apesar de também não aceitarem a explicação "oficial", baseada

no mecanismo de mudança de estrutura hiperfina (HCC). Como trata-se de um as-

sunto relativamente antigo, houve dois fatos que despertaram nosso interesse por ele

novamente: resultados recentes obtidos em uma armadilha de Rb, e a necessidade

de explicar os resultados relacionados às perdas observadas em armadilhas mistas. A

partir daí os conceitos de velocidade de escape e sua importância para as colisões em

amostras frias foram reavaliados e remodelados produzindo resultados de excelente

concordância qualitativa quando comparados aos resultados experimentais apresen-

tados na literatura. Assim, acreditamos que tais resultados nos permitirão publicar

uma série de artigos, além daqueles já publicados ou submetidos à publicação [33, 48].

No entanto, é importante ressaltar que o modelo utilizado para a velocidade de

escape apresenta limitações associadas à uma série de fatores, entre eles: o modelo

atômico de dois níveis que não incorpora a estrutura eletrônica hiperfina, as irregulari-

dades na polarização dos feixes laser, a cintura do feixe gaussiano, o (des)alinhamento
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dos feixes de aprisionamento, entre outros. Imaginamos que a melhor maneira de aper-

feiçoar esse modelo seria através de medidas diretas da velocidade de escape, embora

este seja um objetivo difícil de ser alcançado devido a própria dinâmica da armadilha

MOT. Já houve algumas tentativas nesse sentido no passado que fracassaram e foram

abandonadas, de forma que esta questão permanece sem solução até o presente mo-

mento, necessitando de mais pesquisas neste campo. Nesse sentido, acreditamos que

os átomos alcalinos terrosos, que não apresentam estrutura hiperfina, são os melhores

candidatos para se estender os conhecimentos e conceitos a esse respeito permitindo

uma comparação mais direta com teorias básicas, como essa apresentada por nós. A

possibilidade de que haja um único canal de perdas num processo de colisão binária,

proporcionado pela preparação de estados destes átomos aprisionados em MOTs,

poderia permitir a determinação da velocidade de escape dos átomos na amostra fria,

a partir da medida das taxa perdas. No momento, só podemos afirmar que o estudos

das perdas observadas em armadilhas atômicas encontra-se incompleto, apresentando

várias questões não esclarecidas, tanto experimentais quanto teóricas.

O segundo assunto abordado neste trabalho está relacionado à observação de

moléculas diatômicas formadas em armadilhas magneto-ópticas. É importante ressaltar

que o grupo de São Carlos foi pioneiro na concepção e na implementação do aprision-

amento e estudos de perdas em amostras heteronucleares. Portanto, a continuação

natural desta linha de pesquisa deveria ser a obtenção de moléculas heteronucleares

e a sua caracterização. Nesse sentido, uma série de experimentos básicos foi real-
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izada, gerando resultados e discussões que constituem uma rica fonte de informação

inspirando a continuação e conclusão do trabalho iniciado aqui, cujo objetivo final

é a caracterização precisa e o desenvolvimento técnicas de resfriamento e aprisiona-

mento de moléculas diatômicas heteronucleares. Além disso, o desenvolvimento de

uma simulação de Monte Carlo para permitir a análise dos resultados relacionados às

medidas de temperatura das amostras também foi um avanço importante que deverá

ser incorporado aos experimentos futuros.

O fato de observarmos uma boa evidência de formação de moléculas heteronu-

cleares no sistema KRb não é surpreendente, uma vez que este sistema é quase

degenerado e, por esse motivo, apresenta potenciais assintóticos de longo alcance

significativamente mais fortes do que os demais sistemas heteronucleares. Infeliz-

mente, devido a limitações técnicas e do tempo disponível a esse projeto não fomos

capazes de realizar espectroscopia de estados ligados próximo ao limite de dissoci-

ação. No próximo ano, outros alunos do grupo devem continuar a investigação com

a amostra K-Rb na tentativa de tornar um fato a evidência observada até o mo-

mento. Entretanto, num futuro próximo, a concepção e implementação de uma nova

geração de armadilhas mistas totalmente ópticas, baseadas no uso de um laser de

CO2 será o próximo passo antes da realização de experimentos mais complexos. Isso

será necessário porque percebemos que a armadilha utilizada atualmente é bastante

antiga e apresenta uma série de limitações com relação ao vácuo, número e densidade

dos átomos aprisionados, profundidade da armadilha e a obtenção de uma boa so-
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breposição das amostras. Todos esses fatores deverão ser previstos para conceber a

nova geração de armadilhas para que sejam capazes de aprisionar simultaneamente

um ou mais tipos de átomos e moléculas diatômicas e gerar amostras frias gasosas

contendo um grande número átomos e moléculas, permitindo atingir um novo nível

de controle sobre as entidades atômico/moleculares.
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A. Espectroscopia de fotoassociação

Neste apêndice, pretendemos mostrar uma abordagem geral aplicada a espectro-

scopia de fotoassociação molecular para facilitar a compreensão dos resultados ap-

resentados nos capítulos finais da tese. Assim, uma vez que essa constitui uma das

técnicas mais importantes já aplicadas ao estudo das colisões frias, acreditamos que

seja importante descrever os aspectos gerais mais básicos relacionados a ela.

O resfriamento e aprisionamento de átomos neutros [1] vem se tornando atividade

rotineira na grande maioria dos laboratórios de física atômica espalhados por todo

o mundo. Fato esse devido, principalmente, ao amplo interesse dos pesquisadores

no estudo das colisões entre os átomos frios. Um dos resultados mais significativos

dessa área foi o estabelecimento da técnica de espectroscopia de fotoassociação ultra-

fria como técnica espectroscópica molecular de altíssima resolução. Além disso, uma

das características mais interessantes dessa nova técnica é que através dela foi pos-

sível ”localizar ” e estudar estados que antes eram inacessíveis pelas espectroscopia

convencional.
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A Espectroscopia de Fotoassociação realizada em amostras de átomos frios foi

primeiramente proposta e bastante explorada em nível teórico por Thorsheim et

al.[80], tendo recebido contribuições importantes desde então [81, 27, 55]. A idéia

de que seria possível obter espectros de transições moleculares free-bound com res-

oluções nunca antes atingidas por meio de outras técnicas estabeleceu-se de forma de-

finitiva. Entre outras características essa técnica provou ser extremamente poderosa

na investigação de estados moleculares e dos potenciais interatômicos de longo al-

cance (> 30 a0), complementando as espectroscopias moleculares de ”curto alcance

”(< 10 a0), tradicionais. O desenvolvimento das técnicas de resfriamento e aprision-

amento permitiu a obtenção de amostras atômicas gasosas bastante densas e frias

(1011 ∼ 1012cm−3 e T < 1 mK) com distibuições de energia e momentum angular

bastante estreitos (E < 20 MHz). Essas características proporcionam novas opor-

tunidades para se realizar a espectroscopia molecular de longo alcance por meios

de transições free-bound a partir de um par de átomos no estado fundamental, pois

houve drástica diminuição do alargamento Doppler dos estados e também do número

de ondas parciais importantes no processo de espalhamento do par.

Thorsheim et al., previram as principais carcterísticas da espectroscopia de fo-

toassociação fria que seriam desenvolvidas posteriormente durante a realização de

vários experimentos, entre elas: (1) medidas precisas das progressões ”rovibracionais

” (rotação-vibração) a partir das quais valores acurados dos coeficientes dos potenci-

ais de interação podem ser determinados, (2) medida e análise do perfil de linha para
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determinação da temperatura da colisão e das regiões de inflexão (threshold behavior),

e (3) modulação do padrão de intensidade espectral a partir da qual o (coeficiente de)

potencial do estado fundamental, a função de onda espalhadora e o comprimento de

espalhamento da onda-s podem ser caracterizados com alta acuracidade.

Há na literatura diversos trabalhos reportando a obtenção de espectros de alta res-

olução para estados moleculares de longo alcance de moléculas diatômicas através da

técnica de fotoassociação para os seguintes metais alcalinos: K2 [28, 29], Li2 [82, 83],

Na2 [27, 84, 26] e Rb2 [30, 85, 86]. Em particular, citamos um trabalho recente real-

izado por Jones et al. [87], onde a espectroscopia de alta resolução de uma amostra

fria combinada com outras duas técnicas espectroscópicas convencionais permitiu a

medida direta da energia de dissociação do estado fundamental (D0) da molécula

Na2. O resultado obtido permanece como o mais preciso valor de energia de dissoci-

ação conhecido de uma molécula neutra quimicamente ligada; isso demonstra como

espectroscopia de fotoassociação fria pode complementar as técnicas convencionais

proporcionando um aumento considerável da resolução espectral. Assim, é impor-

tante enfatizar: essa nova técnica permite que se realize medidas bastante precisas

de parâmetros atômicos/moleculares como, por exemplo, tempos de vida radiativos

e coeficientes dos potenciais de interação. Além disso, através dos valores desses

parâmetros pode-se determinar o comprimento de espalhamento de onda-s que é im-

portante para a realização da condensação de Bose-Einstein. E ainda, a análise do

padrão de intensidade e da forma de linha do espectro de fotoassociação pode reve-
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lar informações importantes e detalhadas a respeito das funções de onda dos estados

fundamental e excitado dos átomos presentes na amostra.

O termo fotoassociação deve ser entendido como um processo de formação de

”moléculas” diatômicas, induzido (ou assistido ou ainda catalisado) pela absorção de

luz, durante uma colisão entre dois átomos neutros livres. Podemos ilustrá-lo esque-

maticamente da maneira como aparece na figura A.1. Primeiro, os dois átomos livres

aproximam-se, ainda em seus estados fundamentais de energia, iniciando o processo

colisional. Nessa condição eles apresentam uma energia potencial de interação relativa

um ao outro que pouco influencia o movimento e varia de maneira: V = −C6×R−6,

quando à grandes distâncias internucleares, isto é, R ≥ 100 a0. Em seguida, o par

é excitado a um estado molecular (ou quasi-molecular) através da absorção de um

fóton do laser, sintonizado numa freqüência menor do que a ressonância do átomo

livre. A interação entre dois átomos idênticos (de mesma espécie), quando um está

no estado fundamental e o outro no estado excitado, é dominada por uma interação

do tipo dipolo ressonante (ou dipolo-dipolo), que varia segundo: V = −C3 × R−3;

sendo portanto bastante mais forte do que aquela entre ambos os átomos no es-

tado fundamental. Isso significa que ela é capaz de influenciar o movimento do par

mesmo quando ainda estiverem separados por distâncias internucleares relativamente

grandes, digamos R ∼ 300a0, quando comparadas aquelas encontradas nas ligações

químicas moleculares em condições normais, R ≤ 10a0. Segundo a representação

quântica, a transição fundamental-excitado descrita acima, o que ocorre é o espal-
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Separação internuclear, R

S + P

S + S
RC

E = 0

Energia
Potencial

Íon
molecular

ΓM

(a)

(b)

Eb

kBT

R−6

R−3

G.D. Telles

Figura A.1: Diagrama representando o processo de fotoassociação indicando os po-
tenciais relativos aos níveis fundamental (S+S) e excitado (S+P), a posição do estado
excitado ligado de energia Eb, o Condon point RC e o alargamento térmico do nível
fundamental. As setas com linhas tracejadas mostram os canais levando a produção
de átomos livres e/ou estados ligados moleculares (a), ou ainda íons moleculares (b).

hamento no qual uma partícula inicialmente livre passa a um estado ligado, discreto,

cuja probabilidade é dada pelo fator de Franck-Condon. Na representação semiclás-

sica a transição ocorre numa região de separação internuclear denominada de ponto

de Condon, RC , quando a energia do fóton é igual à diferença entre os potenciais dos

estados fundamental e excitado.

Um experimento de espectroscopia de fotoassociação consiste, basicamente,

numa varredura de freqüência de um laser de prova e na observação de um sinal

resultante da formação de uma molécula (diatômica) excitada. Existem diferentes

processos colisionais capazes de produzir tal sinal, entre eles destacamos o decai-
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mento radiativo (espontâneo) para um estado fundamental livre, onde os átomos

simplesmente afastam-se um do outro, ou então para um estado fundamental molec-

ular ligado. Em qualquer um dos casos imaginamos que a energia cinética ganha pelo

par durante a aproximação no estado excitado, antes do decaimento, deve ser sufi-

ciente para libertar ambos os átomos da armadilha. De qualquer maneira, no caso do

decaimento para um estado fundamental ligado [88, 89], ainda que a energia cinética

ganha não seja suficiente o par é perdido da armadilha porque nesse estado os átomos

ficam fora de ressonância com o laser e, portanto, livres da ação das forças de res-

friamento e aprisionamento da armadilha. Essa variedade de possibilidades permite

que se realize experimentos de diferentes maneiras, dependendo da disponibilidade de

lasers e também da informação que se deseja obter. Normalmente, os pesquisadores

referem-se a essas como espectroscopia de uma, duas ou até mais cores.

A absorção de luz durante uma colisão entre átomos neutros, produzindo

estados moleculares excitados não é de fato uma novidade científica. Por exemplo,

a técnica já fôra empregada para estudar transições entre os estados 3Σu− 3Σg da

molécula de H2 [90], ou ainda no estudo de haletos moleculares de gases nobres [91].

Entretanto, a utilidade da fotoassociação como ferramenta espectroscópica aplicada

a amostras aquecidas ou mesmo à temperatura ambiente é limitada. Isso é devido,

principalmente, ao grande alargamento térmico energético dos átomos livres que nat-

uralmente alarga a energia da colisão que é da ordem do valor médio da própria

energia cinética (térmica). Em temperaturas ambiente isso é equivalente a, aprox-
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imadamente, 10THz (ou ∼ 300 cm−1); mostrando que o alargamento é enorme se

comparado à largura de linha natural dos átomos, da ordem de 10MHz, ou mesmo à

largura Doppler, da ordem de 1GHz. Portanto, de acordo com a observação de Thor-

sheim et al. [80], a aplicação de técnicas de resfriamento ópticas (ou magneto-ópticas)

torna-se bastante conveniente por ser capaz de reduzir drasticamente o alargamento

témico dos átomos livres para menos do que uma largura de linha natural. Assim, a

realização de experimentos de espectroscopia ”free-bound” pode alcançar resoluções

comparáveis àquelas obtidas na espectroscopia convencional, ”bound-bound”. Isso

ficou mais evidente recentemente quando Heizen e colaboradores apresentaram re-

sultados obtidos através de uma técnica de espectroscopia com dois fótons [92]. Os

últimos estados ligados (limite de dissociação) do nível fundamental de moléculas de

rubídio (Rb2) foram estudados e o espectro de fotoassociação resultante contém lin-

has com resoluções da ordem de 1, 2 kHz. Mais recentemente Lett e colaboradores

[20] obtiveram resultados muito interessantes aplicando apenas luz para sintonizar o

comprimento de espalhamento, entre outros parâmetros, de átomos sódio colidindo

no estado fundamental.

A espectroscopia ”free-bound” realizada em amostras de baixa energia apre-

senta uma característica adicional permitindo fácil acesso à estados moleculares que

dificilmente podem ser atingidos pelas técnicas convencionais de espectroscopia. Por

exemplo, estados de puro longo alcance; estados muito próximos do limiar de disso-

ciação; ou ainda estados radiativamente acoplados a estados fracamente ligados do
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nível fundamental, que não são populados nas amostras em temperaturas conven-

cionais [93], tornam-se rotineiramente acessíveis [89, 94, 95]. Além disso, também é

possível induzir transições moleculares ”proibidas”, uma vez que o estado atômico

inicial frequentemente não apresenta boas simetrias moleculares.

A.1 Teoria de espalhamento para taxas de perda

e formas de linha

A intenção aqui é apresentar as idéias básicas e gerais fornecidas pela teoria

que podem ser aplicadas ao cálculo e entendimento do espectro de fotoassociação

como função da freqüência e intensidade da luz, temperatura dos átomos colidindo,

bem como da estrutura interna particular das espécies envolvidas no processo. De

modo geral, pode-se afirmar que as espécies determinam especificamente as curvas de

energia potencial, que por sua vez definirão a estrutura eletrônica e as subestruturas

fina e hiperfina da molécula, enquanto a freqüência da luz determina os níveis mole-

culares que serão excitados. As características únicas das colisões fotoassociativas

ultrafrias são conseqüência da estreita distribuição de velocidades dessas e também

do grande comprimento de de Broglie do movimento relativo. Uma vez que as for-

mas de linha dos espectros de fotoassociação são muito sensíveis à função de onda

do estado fundamental, o espectro de fotoassociação de alta resolução pode fornecer

informações valiosas não apenas sobre os estados moleculares de longo alcance, mas
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também sobre o espalhamento de átomos no estado fundamental, no limite de T → 0

[81].

A teoria convencional da fotoassociação de átomos por uma luz de freqüência

ω e intensidade I a partir de uma amostra (distribuição) de átomos numa temperatura

T , expressa a taxa (ou o coeficiente de taxa), Kp (T, ω, I), em termos do elemento de

matriz de uma transição free-bound (basicamente, o fator de Franck-Condon) entre a

função de onda espalhada do estado fundamental (contínuo) e o(s) estado(s) ligado(s),

com energia Eb, que podem ser excitados a partir da distribuição. O mesmo fator

de Franck-Condon também fornece a taxa de emissão espontânea γs (b, ω, I) para a

transição bound-free do nível superior para o contínuo fundamental:

γs (b, ω, I) =
2π

~
|hb |Vrad (R, I)| εb, i|2 , (A.1)

onde εb = ~2k2/2µ é a energia cinética assintótica dos átomos colidindo no estado

fundamental commomentum ~k, µ é a massa reduzida do par e é o número quântico

do momentum angular relativo. A energia cinética do par é obtida aplicando-se

argumentos de conservação de energia: ~ω = Eb − εb. O elemento de acoplamento

radiativo, Vrad (R, I), pode ser determinado aproximadamente pelo valor médio do

operador de acoplamento radiativo E·d calculado sobre todas as direções relativas ao

vetor de polarização da luz [96]:

Vrad (R, I) =
2

r
2πI

3c
d (R) , (A.2)
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onde d (R) é o elemento de matriz de transição de dipolo molecular na base eletrônico-

rotacional.

A teoria convencional supõe que a largura natural do estado excitado ligado,

γ, é pequena quando comparada com o alargamento energético dos átomos no estado

fundamental:

γ ¿ kBT

~
. (A.3)

Nesse limite de altas temperaturas, γs varia pouco enquanto εb pode variar de ~γ,

assim a teoria convencional de Franck-Condon pode ser obtida de acordo com os

argumentos a seguir. No regime ultrafrio, a condição proposta pela eq.A.3 pode ser

violada facilmente, contudo tanto a largura natural do nível |bi quanto a dependência

de γs com εb, no limite εb → 0, têm importância fundamental na determinação do

coeficiente de taxa [81].

Então a taxa de fotoassociação em baixas temperaturas pode ser melhor ex-

pressa tratando-se a colisão em situação de espalhamento ressonante na presença do

campo de radiação. Nesse caso o formalismo básico usado para incluir o campo de

radiação no hamiltoniano do sistema é bem conhecido [96, 97]. O método pode ser

ilustrado de modo simples supondo o modelo de sistema (átomo) de dois níveis. Seja

|g,N~ωi e |e, (N − 1) ~ωi a representação dos estados fundamental e excitado, respec-

tivamente, nas bases eletrônico-spin-rotacional na aproximação de Born-Oppenheimer

com N e N − 1 fótons presentes. Se a função de onda completa for expandida em
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termos de estados vestidos conforme:

Ψ (R,E) = Fg (R,E) |g,Ni+ Fe (R,E) |e,N − 1i , (A.4)

então a equação de Schrödinger, HΨ = EΨ, para a energia total do sistema E pode

ser escrita na forma matricial:

 T + Vg (R) Vrad (R, I)

Vrad (R, I) T + ~ω0 + Ve (R)− ~ω + i
γp
2


 Fg (R,E)

Fe (R,E)

 = E

 Fg (R,E)

Fe (R,E)

 ,
(A.5)

onde T é o operador energia cinética, Vg (R) e Ve (R) são as respectivas energias po-

tenciais dos estados fundamental e excitado definidas de forma que V → 0 quando

R → ∞. O zero de energia é definido de modo que a energia do sistema seja igual

a ε, isto é a energia cinética inicial. O termo complexo, iγp/2, é somado ao poten-

cial do estado excitado para incluir o decaimento desse estado intemediário para o

estado ”produto” final p que é detectado. Alternativamente, pode-se incluir explici-

tamente um terceiro canal ”produto” nas eqs.A.4 e A.5 para representar a formação

de produtos.

A figura A.2 mostra um diagrama da representação molecular vestida da fo-

toassociação. As curvas representando as energias potencias dos estados fundamental

e excitado cruzam-se no Condon point, RC, onde ~ω = ~ω0 + Ve (RC) − Vg (RC). O

potencial atrativo dos estados excitados têm maior alcance do que de interação entre
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Figura A.2: Representação dos potenciais ”vestidos” pela luz cruzando-se no Condon
point RC. O estado ligado ressonante, centrado em εb com largura γ está contido no
intervalo devido ao alargamento térmico, ∼ kBT , do nível fundamental. O acopla-
mento radiativo na região do cruzamento induz a transição dos estados livres para os
ligados. Observe que o potencial excitado e, portanto, o estado ressonante ”move-se”
para baixo ou para cima quando o laser é sintonizado mais para o azul (ω maior) ou
vermelho (ω menor) respectivamente.

átomos no estado fundamental, portanto o valor de RC é praticamente determinado

pelo potencial excitado e normalmente fica próximo do ponto de retorno externo de

um estado ligado, quase em ressonância com a radiação luminosa.

A relação A.5 consiste basicamente de um conjunto de equações diferenciais

acopladas que podem ser resolvida numericamente, como foi feito por Napolitano et al.

[81], para encontrar a probabilidade Pgp de formar ”produtos” no estado p iniciando a

fotoassociação com um fluxo de espalhamento unitário no estado fundamental. Para

um modelo de átomo de dois níveis com potencial complexo, essa probabilidade é

dada apenas considerando-se a perda de fluxo no canal do estado fundamental devido



13

ao decaimento do estado excitado para o canal ”produto”:

Pgp (ε, , ω, I) = |Sgp (ε, , ω, I)|2 = 1− |Sgg (ε, , ω, I)|2 . (A.6)

Aqui, Sgg é o elemento da matriz-S (operador de espalhamento) representando o espal-

hamento elástico não unitário no canal do estado fundamental. O potencial atrativo

do estado excitado e comporta um determinado número quantizado de estados ligados

b. Esses estados atuam sob a forma de ressonâncias de espalhamento, acopladas ao

canal inicial pelo campo de radiação, decaindo para o canal produto p. De acordo

com essa representação as ressonâncias devem aparecer quando a energia cinética da

colisão εb (ω) = Eb − ~ω. Se εb (ω) estiver contida no intervalo kBT em relação ao

limiar do canal inicial, então uma ressonância induzida-pela-luz pode ser excitada a

partir de uma distribuição térmica de átomos frios. Pode-se mostrar [81] que uma

ressonância de espalhamento pode para representar fielmente Pgp no limite de campo

fraco:

|Sgp (ε, , ω, I)|2 = γpγs (ε, , ω, I)

[ε− εb (ω)− sb (I)]
2 + (γ/2)2

, (A.7)

onde γ = γs+ γp é a taxa total de decaimento. No caso mais geral, deve-se adicionar

o termo γ0, que representa o decaimento para qualquer outro canal diferente de γs

ou γp, ou seja γ = γs + γp + γ0. O termo ressonante no denominador, ε − εb (ω) −

sb (I), também contém um fator que dá o deslocamento da freqüência proporcional à

intensidade do laser, mesmo em baixa potência (campo fraco).



14

Assim, o coeficiente de taxa é dado pelo valor médio com relação à energia

cinética (térmica) da seção de choque resultando em produto p:

Kp (T, ω, I) =

*
πv

k2

∞X
=0

(2 + 1) |Sgp (ε, , ω, I)|2
+
, (A.8)

onde os colchetes devem ser entendidos como uma média sobre a distribuição de ve-

locidades relativas de colisão, v. Caso seja suposta uma distribuição do tipo Maxwell-

Boltzmann para uma determinada temperatura T , então temos:

Kp (T, ω, I) =
kBT

QT

∞X
=0

(2 + 1)

Z ∞

0

|Sgp (ε, , ω, I)|2 e−ε/kBT dε

kBT
, (A.9)

com QT = (2πµkBT/h
2)
3/2 é a função de partição translacional. Nos experimentos

de fotoassociação realizados em temperatura ambiente, a relação A.3 é satisfeita a

integração da eq.A.9 sobre a forma de linha dada pela eq.A.7 fornece o resultado

analítico convencional de Franck-Condon para a fotoassociação [90, 80] (desprezando

os fatores relativos à degenerescência do modelo de 2 níveis):

Kp (T, ω, I) =
1

QT

∞X
=0

(2 + 1)
γpγs (ε, , ω, I)

γ
e−ε/kBT . (A.10)

Átomos aprisionados em armadilhas ópticas convencionais não satisfazem muito bem

as condições impostas pela eq.A.3, pois ε está sempre próximo de zero. Portanto

ambos, a variação de γs (ε) com ε e também a condição de ressonância no denominador

da eq.A.7, são fatores cruciais na determinação da forma de linha do espectro de
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fotoassociação ultrafrio, ou seja da dependência de Kp (T, ω, I) com ω. Para tanto, a

integração completa sobre a função forma na eq.A.9 deve ser realizada, ao invés de

usar a relação A.10.

A.2 Potenciais moleculares de longo alcance

O resultado de uma colisão atômica e do processo de fotoassociação são deter-

minados na sua maior parte de acordo com a natureza dos potenciais moleculares dos

estados fundamental e excitado. No caso de átomos neutros de epécies distintas esses

potenciais surgem de uma interação do tipo van der Waals que varia com o inverso da

sexta potência da separação internuclear, R−6. No caso homonuclear isso depende da

combinação de estados do par atômico. Quando a colisão ocorre com ambos no estado

fundamental a interação também é do tipo van der Waals, como no caso heteronu-

clear. Entretanto, se um dos átomos estiver num estado excitado durante a colisão, a

interação será do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo ressonante, que varia com o inverso da

terceira potência da separação internuclear, R−3. Em qualquer um dos casos, homo

ou heteronuclear, os potenciais podem ser tanto atrativos quanto repulsivos e a de-

pendência mencionada ocorre apenas quando a distância entre os núcleos for grande,

tipicamente R > 100a0. Quando o potencial for atrativo e distância diminui, a re-

pulsão natural entre as cargas nucleares e eletrônicas passará a dominar tornando a

energia potencial repulsiva, o que ocorre quando os átomos estiverem muito próximos,

R < 10a0. Isso dá origem a um poço de potencial contendo vários níveis vibracionais



16

dos quais os últimos apresentam pontos de retorno externo da ordem de algumas

centenas de ângstrons. Esses ”estados de longo alcance” apresentam energias muito

próximas ao limite de dissociação e como conseqüência as suas funções de onda, na

região próxima ao ponto de retorno externo, são bastante semelhantes àquelas das

partículas livres com baixa energia. Portanto, eles podem ser facilmente excitados a

partir de átomos livres pouco energéticos presentes nas armadilhas ópticas, embora

dificilmente sejam excitados a partir de estados fundamentais vibracionais fortemente

ligados, mais comuns nas amostras térmicas convencionais. Então, essa é a principal

característica favorável da espectroscopia de fotoassociação realizada em amostras

de átomos frios e que dificilmente pode ser realizada pelas técnicas espectroscópicas

convencionais.

Além dos estados de longo alcance, também existem os estados de ”puro longo

alcance” que surgem de cruzamentos evitados (avoided crossings) entre potenciais

repulsivos relativos a estados mais baixos da estrutura fina, e potenciais atrativos

dos estados mais altos. O acomplamento entre tais estados cria anticruzamentos

característicos e também poços de potencial rasos, cujos mínimos estão localizados

a distâncias muito maiores do que aquele contendo os estados quimicamente ligados.

Por exemplo, o estado 0−g da molécula Na2 apresenta uma profundidade de 2 cm
−1

(60GHz) e o mínimo fica localizado a ∼ 70a0. Os estados vibracionais contidos nesse

poço possuem pontos de retorno internos da ordem de dezenas de unidades atômicas

e nessas distâncias internucleares os potenciais são resultado da competição entre
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interações do tipo dipolo-dipolo (ou van der Waals) e a estrutura fina (interações de

acoplamento spin-órbita, etc.). Todos esses estados apresentam energias próximas ao

limiar de dissociação [98, 99] e também podem ser excitados com relativa facilidade a

partir de átomos neutros resfriados, e dificilmente a partir de átomos neutros térmicos

(temperatura ambiente) ligados ou não.

O caráter de longo alcance, R−3 (ou R−6), dos potenciais excitados tem uma

força que depende apenas do acoplamento radiativo do elemento de matriz entre os

estados fundamental e excitado [100, 101]. Assim, a espectroscopia de estados, cujo

movimento é dominado pelo caráter de longo alcance dos potenciais excitados, é capaz

de fornecer informações sobre tal elemento de matriz, ou seja, sobre os tempos de

vida dos estados excitados. Isso é verdadeiro para os estados de longo alcance e ainda

mais para os estados de puro longo alcance. Como resultado, obtendo-se apenas

informações a respeito das posições dos estados moleculares pode-se determinar o

tempo de vida de um estado atômico. Note que essa é uma maneira completamente

nova para determinar o tempo de vida de um estado atômico, que não depende de

medidas de largura de linha ou decaimento [101, 102, 103, 104]. Particularmente, no

caso dos potenciais moleculares de dímeros alcalinos heteronucleares, a dependência

de longo alcance R−6 indica que os poços desses potenciais tem de ser mais estreitos o

que nos permite intuir que o espectro resultante dos experimentos será menos denso,

isto é, apresentará um número menor de picos espalhados por uma região maior, se

comparados aos espectros dos dímeros homonucleares.
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A dependência assintótica para os potenciais de interação de longo alcance

advém de um tratamento perturbativo do problema de uma colisão entre um par de

átomos que no caso heteronuclear seria composto, de maneira geral, por um átomo

da espécie A e outro da espécie B. O coeficiente de potencial de van der Waals

perturbativo em 2a ordem (o de 1a ordem é nulo) obtido para um sistema de dois

níveis apenas tem a forma:

C6 (AB) ∝
X
nA,nB

|hgA|DA |nAi|2 |hgB|DB |nBi|2
~ (ωnA − ωgA) + ~ (ωnB − ωgB)

. (A.11)

Reescrevendo então, d2A = |hgA|DA |nAi|2 = e2 |hgA|WA |nAi|2 ed2B = |hgB|DB |nBi|2 =

e2 |hgB|WB |nBi|2, pode se obter após algumas manipulações algébricas [105]

C6 (AB) ' − 4d2Ad
2
B

~ (ωA + ωB)
(sempre atrativo) (A.12)

C∗6 (AB) ' 4d2Ad
2
B

~ (ωA − ωB)
(atrativo ou repulsivo) (A.13)

Nos coeficientes determinados acima adotamos a denominação C6 para o coe-

ficiente relativo ao estado fundamental e C∗6 para coeficiente do estado excitado.

Observe que quando um dos átomos colide no estado excitado, a diferença entre as

energias de transição do estado para o estado excitado determina o caráter (atra-

tivo/repulsivo) da interação. Ou seja, se a energia da transição do átomo de uma

espécie para o estado excitado for maior que a energia de transição do átomo da outra

espécie para o seu respectivo estado excitado a interação será, geralmente repulsiva

e vice-versa. Os coeficientes de van der Waals C6 e C∗6 diferem entre si por um fa-

tor (ωA − ωB) / (ωA + ωB)¿ 1 resultando num potencial muito maior alcance (mais
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forte) no estado excitado do que no estado fundamental. Naturalmente, o modelo su-

persimplificado adotado para a determinação dos coeficientes escrito acima reproduz

corretamente apenas a ordem de magnitude desses coeficientes. Para a determinação

mais precisa dos coeficientes de potencial de logo alcance modelos mais elaborados que

incorporam a estrutura eletrônica multiníveis e efeitos de interação spin-órbita e esta-

dos interagentes (repulsão, cruzamentos evitados, etc.) foram elaborados [56]. Uma

das possibilidades mais intrigantes da espectroscopia de fotoassociação é na determi-

nação dos tempos de vida radiativos dos estados atômicos. Os potenciais moleculares

dos dímeros alcalinos que se dissociam em S + P apresentam um comportamento de

longo alcance dominado pelo termo C∗6/R
6 como discutido acima.

A densidade de níveis vibracionais de potenciais assintóticos da forma Cn/R
n,

próximo ao limite de dissociação, é dado por [2]:

dEb (v)

dv
= ~

r
2π

µ

Γ
¡
1 + 1

n

¢
Γ
¡
1
2
+ 1

n

¢ n

C
1/n
n

[D −Eb (v)]
(n+2)/2n . (A.14)

Renomeando alguns termos para facilitar a compreensão, obteremos:

Kn = ~
r
2π

µ

Γ
¡
1 + 1

n

¢
Γ
¡
1
2
+ 1

n

¢ n

C
1/n
n

;

Hn =
(n− 2)
2n

Kn; e finalmente,

D − Eb (v) = [(vD − v)Hn]
2n/(n−2) , (A.15)

onde vD é um valor não inteiro (eq.5.19), que depende de todo a curva, representando

o número quântico vibracional efetivo no limite de dissociação, cuja energia vale D;

enquanto o espaçamento dos níveis vibracionais dependem apenas do coeficiente Cn
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e da massa reduzida, µ. Note que se particularizarmos a expressão A.15 geral para o

caso heteronuclear (n = 6) obteremos:

D −Eb (v) = [(vD − v)H6]
3 , ou ainda

[D −Eb (v)]
1/3 = (vD − v)H6, (A.16)

que corresponde exatamente aos gráficos apresentados na Fig.5.6.

Portanto, medidas acuradas de uma série de níveis energéticos ligados, Eb, per-

mitem também determinar C∗6 com precisão. Além disso, uma vez que C∗6 pode ser

relacionado ao tempo de vida atômico [101], a determinação do coeficiente de poten-

cial é convertida permitindo assim a obtenção de valores acurados para os tempos de

vida, em relação àqueles obtidos pelas técnicas convencionais (da ordem de 0, 1%).


