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Devido a necessidade de caracterizar as armadilhas magneto-oticas (AMO),

as quais fomecem amostras densas de atomos frios, e de extrema importancia 0

conhecimento dos valores das constantes mecanicas k e a inerentes ao movimento

harmonico super amortecido dos atomos nestas armadilhas. Neste trabalho,

obtivemos estas constantes usando a tecnica que aplica uma oscila~ao for~ada aos

atomos aprisionados atraves de urn pequeno campo magnetico oscilante adicionat

de forma a nao perturbar 0 aprisionamento. Fizemos urn estudo destas constantes

como fun~ao de alguns parametros inerentes ao aprisionamento, como por exemplo:

intensidade dos feixes laser, gradiente de campo magnetico e dessintonia.

A manipula~ao de atomos aprisionados, obtida atraves da observa~ao de

diversas estruturas espaciais dos mesmos, mostra urn certo controle sobre estes

atomos e a obten~ao de valores para a temperatura dos atomos nestas estruturas,

permite uma maior compreensao do mecanismo de aprisionamento. Nos detivemos

entao, na medida da temperatura dos atomos aprisionados em estrutura espacial do

tipo anel alem de propor urn modeJo teorico simples capaz de justificar os

resultados obtidos.



In order to have precIse caracterization of magneto-optical traps (MOT),

which are used to obtain a dense sample of cold atoms, it is important to measure

the mechanical constants k and a of the over-damped harmonic motion that rule

the motion of the atoms inside the MOT. In this work, we obtain these constants

by applying a small aditional a.c. magnetic field that does not perturb the trap d.c.

field but forces the trapped atoms to oscillate. We studied the variation of the

constants by changing laser intensities, trapping field gradient and detuning.

The manipulation of trapped atoms and the observation of several kinds of

spatial structures allow one to have a better comprehension of the trapping

mechanism. We measured the temperature of the atoms in the ring type structure

and a simple theoretical model that explains the results is proposed .
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,
CAPITULO I

-IN TROD U c;AO

Diante da grande importancia da natureza atomica da materia, e de extrema

necessidade 0 conhecimento do atomo nos seus detalhes mais profundos. Areas que

tentam solucionar problemas vitais enfrentados, atualmente, por nossa sociedade,

a engenharia genetica e a ciencia dos materiais, san tremendamente influenciadas

pelos avans;os nas pesquisas sobre 0 atomo. A habilidade de modificar, em nivel

atomico-molecular, substancias que controlam 0 desenvolvimento dos seres vivos

e a ideia da engenharia genetica. Mas, a dificuldade tecnol6gica de se controlar,

com eficiencia e de maneira direta, a entidade atomica, limita esta area. Se 0

controle de colocar, retirar ou manter atomos numa determinada macromolecula,

fosse possiveL 0 desenvolvimento da engenharia genetica poderia ser maior e mais

eficiente. 0 pouco dominio que temos sobre 0 Momo limita 0 desenvolvimento de

novos materiais. Poder programar materiais com os atomos dispostos em



configura~oes que SaD previamente projetadaso e 0 que deseja a ciencia dos

materiais. Estes projetos facilitariam a obten~ao de novos materiais com

propriedades pre-programadas.

o controle do atomoo no entantoo e bloquedo por dificuldades intrinsecas do

mesmo. pois para manusea-Io e necessario desenvolver urn tipo de ferramenta que

nao reaja com ele, nao modificando suas propriedades e que tenha resolu~ao

suficiente para distinguir entre urn atomo e outro. A ferramenta usada e a energia.

a qual atua como uma "pin~a" otica e atraves da intera~ao atomo-Iuz exerce uma

for~a capaz de manipular os atomos. Toma-se. entao. concreto 0 ato de colocar.

retirar ou manter 0 atomo em uma determinada regiao do espa~o para que seja

possiveI sua observa~ao e estudo.

Quando urn atomo interage com urn feixe de luz, a luz emitida ou absorvida

em decorrencia da intera~ao "carrega" valiosas informa~oes acerca da estrutura

intern a do atomo. Esse fenomeno e a base da espectroscopia, podendo ser usado

para a manipula~ao dos atomos, como tambem para estudar suas estruturas. Urn

importante exemplo do uso da intera~ao atomo-foton para controlar atomos e 0

resfriamento atraves de feixes laser. Esta tecnica permite a troca ressonante do

momento linear entre f6tons e atomos para controlar seus graus de liberdade

extemos e assim reduzir sua energia cinetica.

o resfriamento atraves de feixes laser foi inicialmente sugerido por T.

Hansch e A. Schawlow [1] e por D. Wineland e H. Dehmelt [2] em 1975. Foi

apresentado, enHio, 0 principio de resfriamento e as possiveis aplica~oes para os

Momos frios, tais como: espectroscopia de ultra-alta resolu~ao, rel6gios atomicos,

estudos de colisoes atomicas, fisica de superficie e efeitos quanticos coletivos como

a observa~ao da condensa~ao de Bose-Einstein [3]. Uma particularidade desta

tecnica e a obten~ao de amostras ainda gasosas com temperaturas abaixo da escala



de microKelvin. 0 interesse na obten~ao destas amostras densas de atomos frios,

nos ultimos anos, tern sido grande e algumas formas de obte-Ias tern sido

desenvolvidas. A desacelera~ao de feixes atomicos [4] e as armadilhas para

aprisionamento de atomos [5 e 6], saD partes importantes deste desenvolvimento.

Essas armadilhas empregam for~as magneticas (armadilha magnetica) [5] e

pressao de radia~ao ("melado otico") [6] ou a pressao de radia~ao controlada por

campo magnetico [7]. A armadilha que emprega a pressao de radia~ao controlada

por campo magnetico e chamada de armadilha magneto-otica (AMO) e foi

construida por E. Raab e colaboradores [7] usando a proposta inicial de D.

Pritchard e colaboradores [8], sendo atualmente a armadilha mais usada e de maior

eficiencia.

A armadilha magneto-6tica (AMO), consiste de selS feixes laser

contrapropagantes perfeitamente alinhados dois a dois, nas dire~oes x, y e z,

sintonizados abaixo da frequencia de ressonancia atomica e com polariza~oes

circulares opostas. Os feixes interceptam-se no centro da armadilha, numa regiao

de campo nulo oriundo de urn par de bobinas na configura~ao anti-Helmholtz. Os

atomos SaD previamente desacelerados [7] ou SaD aproveitados atomos de uma

celula de vapor, com baixa velocidade, como na referencia [9]. Esses atomos SaD

desacelerados (resfriados) pela for~a viscosa como no "melado otico", perdendo

energia cinetica e SaD confinados no po~o de potencial produzido pela for~a

restauradora (devido ao gradiente de campo magnetico e as polariza~oes dos feixes

laser). Este tipo de armadilha, apresenta-se como a forma mais eficiente de produzir

amostras densas (lOllatomos/cm3) na forma de nuvens quase esfericas de atomos

frios.

Introduzindo urn pequeno desalinhamento (muito menor que a cintura dos

feixes) nos feixes que definem urn dos pIanos e mantendo os feixes da terceira



dire9ao alinhados, SaDobservadas outras estruturas espaciais que nao apresentam

uma distribui9aO quase esferica de atomos aprisionados. Uma destas estruturas tern

a forma de urn anel denso de atomos frios e foi inicialmente comentado por E.

Raab e colaboradores [7]. Anos depois, estas estruturas foram observadas e

estudadas para atomos de cesio [10] e para atomos de s6dio [I I]. Modelos te6ricos

a principio conflitantes para explicar a forma9aO destas estruturas. foram propostos

nas referencias [10] e [I I]. onde uma dependencia do raio do anel com 0 numero

de atomos aprisionados foi observada na referencia [10]. nao ocorrendo 0 mesmo

na referencia [I I]. Trabalhos posteriores realizados por 1. Guedes e colaboradores

[12] mostraram a possibilidade da existencia de dois regimes de densidade de

atomos aprisionados. sugerindo que ambos os modelos poderiam ser validos.

Neste trabalho, estamos interessados no estudo (velocidade e temperatura) e

na manipula9ao de atomos de s6dio frios, aprisionados em armadilha magneto-6tica

e devido a isso, nos deteremos nao s6 na observa9ao das nuvens esfericas de

atomos mas tambem na obten9ao de outras estruturas que surgem devido ao

desalinhamento dos feixes de aprisionamento (anel e duplo anel [13]).

No capitulo II, apresentaremos 0 principio do aprisionamento magneto-6tico,

as for9as que atuam na armadilha, 0 elemento aprisionado (atomo de s6dio), a

configura9ao experimental usada e a observa9ao das nuvens esfericas de atomos

aprisionados.

Medidas das constantes mecanicas do sistema harmonico super amortecido

(k e a), 0 qual descreve0 movimento de um atomo numa AMO, sao obtidas e apresentadas

no capitulo III com urn estudo sistematico da dependencia destas constantes com alguns

parametros inerentes do aprisionamento, tais como: intensidade dos feLxes(1),gradiente

de campo magnetico (dB/dz), dessintonia entre a frequencia dos feixes e a frequencia

atomica (.~), diametro dos feixes e posi9ao de aprisionamento.



de aprisionamento.

o desalinhamento dos feixes de aprisionamento e a consequente forma~ao

de estruturas em forma de aneis de atomos aprisionados san apresentados no

capitulo IV, onde mostraremos os modelos te6ricos simples usados para explicar

estas estruturas .

No capitulo V. apresentaremos uma nova tecnica para a obten~ao da

velocidade e temperatura dos atomos no anel [14]. Mostraremos estudos

qualitativos sobre a distribui~ao da densidade de atomos nesta estrutura. como

tambem. faremos algumas considera~oes sobre a espessura dos aneis.

Apresentaremos. tambem urn estudo qualitativo sobre a estrutura espacial em forma

de duplo anel.

As conc1usoes obtidas com este trabalho serao apresentadas, fmalmente, no

capitulo VI.
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CAPiTuLO n

APRISIONAMENTO MAGNETO-OnCO DE

ATOMOS NEUTROS

Arnostras densas de atornos frios tern sido obtidas e estudadas por varios

grupos de pesquisa nos ultimos anos. Os atomos adquirem velocidades muito baixas

e com isso experimentos em espectroscopia de alta resoluyao, produyao de padroes

de frequencias, relogios atomicos e estudos de colisoes podem ser realizados com

altissima precisao. Vma das prespectivas de estudo para os grupos de pesquisa e

o estudo experimental da condensa<;ao de Bose-Einstein [1]. Para obter-se amostras

densas de ~itomos super frios, varias tecnicas foram desenvolvidas e entre elas a

desacelera<;ao de feixes atomicos, armadilhas magneticas, armadilhas oticas (melado

otico) e a mais estudada no momenta que e a armadilha magneto-otica [6 e 7].

Neste capitulo, apresentaremos em detalhes 0 aprisionamento magneto-otico,

as for<;as de aprisionamento, 0 modelo cinetico que explica a carga da armadilha,

caracteristicas do elemento aprisionado e a observa<;ao experimental dos dois tipos

de nuvens esfericas de atomos de sodio obtidas por nos em nosso laboratorio.



2.1) O PROCESSO DE RESFRIAl\1ENTO (DESACELERAÇÃO) VIA EFEITO

DOPPLER

Consideremos um átomo sob a ação de dois feixes laser contrapropagantes

sintonizados abaixo da frequência de ressonância atômica (figura 2.1), deslocando

se no sentido positivo do eixo x .

.....•
V--+

+"\.I\I'\r W I < W O

x

Figura 2.1 - Átomo com velocidade v no sentido +x sujeito a incidência de dois feixes laser

contmpropagantes sintonizados numa frequência (ro\)abaixo da frequência de ressonância atômica

«(00)

Devido ao efeito Doppler, a luz contrapropagante é deslocada para o azul e

portanto o átomo absorverá mais fótons do campo de radiação contrapropagante ao

seu movimento e sofrerá recuos devido a transferência de momento nk, sendo

desacelerado neste sentido. Se o átomo estiver parado, ele absorverá igualmente fótons

de ambos os feixes, produzíndo uma força resultante nula e permanecerá parado em sua

posição inicial.

9



Ao absorver f6tons, 0 atomo OS reemite aleatoriamente. Pensando em termos

de for~as atuantes sobre este atomo, cada feixe exerce uma for~a de pressao de

radia~ao [2] sobre 0 aromo. Esta for~a pode ser expressa como F= -uv e e chamada

de for~a amortecedora (ou viscosa), onde u e 0 coeficiente de amortecimento.

Este processo de desacelera~ao de atomos neutros por efeito Doppler foi

introduzido na literatura independentemente por T. Hausch e A. Schawlow [3] e D.

Wineland e H. Dehmelt [4] sugerindo a ideia de urn possivel aprisionamento de

atomos por for~as de pressao de radia~ao. A for~a de amortecimento, que surge do

desbalan~o de for~as de pressao de radia~ao sobre 0 atomo, e uma for~a media

rusultante dos vanos ciclos de absor~ao-emissao de f6tons pelo atomo. A cada

emissao de urn foton pelo atomo, este atomo sofre um recuo na dire~ao contraria

a da emissao. Como a emissao e aleatoria, em media, isto nao causa modifica90es

no movimento do atomo, mas provoca uma dispersao no espa~o de momenta de

forma que < p) = 0 mas 1>2) -=1= O. Isto se deve a natureza estatistica do processo

absor9ao-emissao, causando flutua~oes no movimento atomico. A dispersao

ocorrida provoca urn aquecimento transversal na dire9ao dos feixes de luz e essa

taxa de aquecimento corresponde a urn coeficiente de difusao D 0 qual e

proporcional a 1>2). Em equilibrio, a taxa de aquecimento tern que ser igual a taxa

de resfriamento devido a for9a amortecedora, com isso 0 atomo tera uma

temperatura de equilibrio proporcional a Diu. A temperatura dos atomos

aprisionados sera abordada de maneira mais formal nos capitulos III e V.

A ideia do resfriamento pelo efeito Doppler [3 e 4] foi primeiro demonstrada

experimentalmente por S. Chu e colaboradores [5], usando seis feixes laser

linearmente polarizados e contrapropagantes dois a dois nas dire~oes x,y e z, que

interceptavam-se em urn ponto comum. A experiencia foi realizada com atomos de

sodio, onde foi obtido urn meio viscoso tridimensional chamado pelos autores de



melado otico. Os atomos provenientes de urn feixe eram desacelerados e capturados

em determinado volume, mas nao chegavam a ser confmados em tomo de urn

ponto, pois faltava uma for9a que produzisse urn minimo de potencial e assim

confmasse os atomos. Esta for9a seria uma for9a restauradora responsavel pelo

aprisionamento e sera introduzida na proxima se9ao.

2.2) 0 APRISIONAMENTO MAGNETo..OTICO

Vma armadilha capaz de resfriar e aprisionar atomos neutros foi proposta por

Pritchard e colaboradores [6] e demon strada por E. Raab e colaboradores [7]. Nesta

armadilha utilizou-se a ideia do resfriamento viscoso, devido a presen9a de seis

feixes laser contrapropagantes dois a dois, mais a introdu9ao de uma for9a

restauradora devido a aplica9ao de urn gradiente de campo magnetico e

polariza90es convenientes dos feixes laser. Essa armadilha foi denominada de

armadilha magneto-otic a (AMO).

2.2.1) A ARl\IADILHA MAGNETo..OTICA: PRlNCiPIO E FUNCIONAMENTO

Para entendermos 0 funcionamento de urna AMO, vamos supor urn atomo

de dois niveis que tern 0 estado fundamental com spin S = 0 (ms = 0) e estado

excitado com spin S = 1 (ms = -1, 0, +1), sob a a9ao de urn campo rnagnetico

fraco que tern a forma B(z) = bz, onde b e constante. Devido ao fraco campo



magnetico, os niveis de energia do Momo em quesmo sofrerao variac;oes de energia

do tipo Llli=JlmsB(z).

Suponhamos ainda que sobre este atomo incidam dois campos de radia~ao

contrapropagantes com polarizac;oes circulares cr- e cr+ propagando-se nas dire~oes

+z e -z respectivamente. Estes campos de radiac;ao tern a mesma frequencia O)L e

esrno sintonizados abaixo da frequencia de ressommcia atomica 0)0 (figura 2.2). Na

aproximac;ao de dipolo eletrico, estas polariza~oes permitem transi~oes com .&n =

0, ±l

Caso 0 Momo esteja parado em z = 0, em analogia com 0 melado 6tico (5],

a forc;a media sobre 0 atomo, devido aos dois feixes laser, e nula e 0 atomo

permanece em repouso neste ponto. Se 0 atomo desloca-se na dire~ao +z, ele ficara

mais ressonante e absorveni mais f6tons do laser com polarizac;ao cf fazendo a

transic;ao S-O, ms=O => S=1, ms=-l e sera desacelerado pelo mesmo, sofrendo

assim, uma forc;a que 0 empurra de volta a origem restaurando sua posic;ao. Se, no

entanto, 0 atomo desloca-se na dire~ao -z, ele absorvera mais f6tons do feixe

contrapropagante ao seu movimento, que neste caso e 0 feixe de polariza~ao a+, e

sera desacelerado pelo mesmo. Devido a polarizac;ao cr+ a transic;ao favorecida e a

de S = 0 (ms = 0) => S = 1 (IDs = +1). 0 Momo estara mais ressonante com este

feixe e portanto, sofrera uma for~a restauradora que 0 empurrara de volta ao ponto

central. 0 ponto central z = 0 e entao considerado urn ponto de equilibrio estavel

para 0 atomo.

Este estudo para urn atomo hipotetico e apresentado em apenas uma

dimensao, apesar de podermos extende-lo para tres dimensoes se colocarmos mais

quatro feixes contrapropagantes com polarizac;oes circulares opostas nas dire~oes

x e y. Ademais, devernos utilizar urn campo magnetico conveniente gerado por urn

par de bobinas na configurac;ao anti-Helmholtz, nas quais circulam correntes em



sentidos opostos, de modo a te~os urn campo magmStico nulo no centro da

armadilha, e ao longo do eixo z, urn gradiente de campo magnetico constante com

o dobro do valor do gradiente nos eixos x e y (figura 2.3).

IDS
o 8=0

Figura 2.2 - Modifica~oes sofridas nos niveis de enelgia por um atomo de dois niveis sujeito

a um campo magnetico fraco (efeito Zeeman) e a presen~a de dois feixes contrapmpaganres com

polariza~oes cireulares a- e 0+ sintonizados abaixo da freqnencia de ressonancia atOmica.
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Figura 2.3 - Configura~ao de uma annadilha magneto-onea eomposta por seis feixes laser

contrapropagantes e com polariza~oes ci~ulares opostas e um par de bobinas com correntes em

sentidos opostos do tipo anti-Helmholtz.



Neste tipo de armadilha estao presentes forvas do tipo Vlscosa

(amortecimento ), que desaceleram 0 Momo devido os feixes laser estarem

sintonizados abaixo da frequencia de ressonancia atomica, e do tipo restauradora

que surge com a aplicavoo do campo magnetico e com as polarizavoes adequadas

criando uma regra de selevao espacial. Com isso, podemos descrever 0 movimento

de urn atomo nesta armadilha, para pequenas oscilavoes em torno da origem, como

urn oscilador harmonico amortecido, cuja equavao de movimento, discutida na

referencia (7] na aproximavao de baixas velocidades e baixos campos, tern a forma:

...• .... dE
F ~ -kr-a-

dt

onde - kr e a forva restauradora, - a dJidt e a forva de amortecimento, a e a

constante de amortecimento eke a constante de mola que esta relacionada com a

frequencia de oscilavao 0)0 e a massa m do atomo atraves de 0)0 = (k/m)1!2.

Na realidade, 0 movimento dos atomos numa armadilha magneto-otica e

superamortecido pois, como veremos adiante, a > 0)0. Sendo 0 amortecimento maior

do que a frequencia de oscilavao, os atomos deveriam colapsar para a origem. No

entanto, nao e isso 0 que observamos, ja que temos uma estrutura de atom os

aprisionados num volume fmito. A soluvao para r = 0 levaria a urn volume muito

pequeno de atomos aprisionados (V«AD3, com AD sendo 0 comprimento de de

Broglie) nos levando direto a condensavao de Bose-Einstein. A observavao do

volume finito de atomos aprisionados se deve a aleatoriedade na reemissao dos

fotons pelo atomo, criando um equilibrio entre resfriamento e aquecimento que cria

uma temperatura limite para 0 atomo. A forma espacial observada no



aprisionamento e a de uma nuvem de estrutura quase esferica quando as condi90es

de opera9ao sao pr6ximas da situa9ao ideal (figura 2.4).

Figura 2.4 - ObselVa~ao experimenial de atomos de sodio na transi~ao 38112' F=2 ~ 3P312'F'=3

em forma de uma nuvem quase esfirica de atomos aprisionados.



2.2.2) FOR(:AS ATUANTES NOS ATOMOS APRISIONADOS

A for9a de pressao de radia9ao que atua sobre urn atomo de dois niveis pode

ser de dois tipos: a for9a espontanea, associada it. transferencia de momento dos

f6tons do feixe laser incidente para 0 atomo a ser desacelerado e de sua emissao

espont3nea e a for9a de dipolo, associada it. intera9ao do dipolo atomico com 0

gradiente de intensidade do feixe laser. A for9a de pressao de radia9ao foi derivada

por R. Cook [2] utilizando uma teoria semi-c1assica para descrever a intera9ao

atomo-Iaser a qual e utilizada quase sempre que se estuda processos de

desacelera9ao, resfriamento e aprisionamento de atom os neutros.

Devido a utilizarmos feixes laser com perfis de intensidade gaussianos, onde

o gradiente de intensidade e pequeno e tambem devido ao fato de nao focalizarmos

os feixes, a for9a de dipolo nao e importante no nos so caso. Por isso a

desprezamos, 0 que toma a for9a espontanea responsavel pela desacelera9ao e

aprisionamento dos atomos neutros na armadilha. A for9a de pressao de radia9aO

espontanea, supondo urn feixe laser incidindo sobre urn atomo de dois niveis com

velocidade v , tern a forma [2]:

'h~Q2
[4 (d -1(. iT) 2 +r2 +2'12]



'h = constante de Planck

K = ( K = 21t/'A ) vetor de onda do feixe laser

r = largura de linha natural da transi~ao atomica

~ = (coL - coo) = diferen~a entre a frequencia do laser e a frequencia de

ressonancia atomica (dessintonia)

o = (Jl E I 'h) = frequencia de Rabi

v = velocidade do atomo.

Consideremos, agora, que este atomo esteja sobre 0 eixo z sob a a~ao de urn

campo magnetico fraco e interaja com dois feixes laser contrapropagantes e com

polariza~5es circulares ortogonais a- e a+ sintonizada para 0 vermelho da

ressonancia atomica, ou seja, a frequencia do laser e menor do que a frequencia

atomica. A for~a sobre 0 atomo na dire~ao z proximo ao centro da armadilha sera

a soma da contribui~ao dos dois feixes:

onde y esta relacionada com a abertura nos niveis de energia do atomo (constante

Zeeman) devido a presen9a do campo magnetico B e 0+ e (l san as frequencias

de Rabi para os feixes que tern polariza90es a+ e (j- respectivamente.

Para tomar mais simples a equa9ao 2.3, vamos chamar x= (yBz+ KVz). Como

na aproxima9ao de baixas velocidades e baixos campos temos que ~> (yBz + KVz),

entao podemos expandir 0 denominador ate termos de primeira ordem em ~ / X e



Chamando A=[~2 + r2/4 + 002/2], a equayao 2.4 toma-se:

F = liKr{02 (1+ 2X.d) _02 (1- 2X.d)}
z 4A T A - A

Substituindo 0 valor de A na equayao 2.5, lembrando que ~<O e usando 0

caso particular em que os dois feixes contrapropagantes tern Q+ = Q _,teremos:

F =- 16n~IA I02yb z - 16nK2rl.d ~v
z [4.d2+r2+20~] 2 [4.d2+r2+20~] 2 z

onde usamos yBz = ybz. A equayao 2.6 pode, ainda, ser escrita como:

F =-kz-avZ Z



que assemelha-se a fon;a de urn oscilador harmonico amortecido, onde as

constantes k e a san escritas na forma:

k= 16'hxrja j02yb
[4A2+r2+20~] 2

kKa=-yb

Para caracterizar uma armadilha magneto-6tica, preclsamos conhecer 0

melhor possivel estas constantes. Neste trabaIho, vamos nos deter nas medidas de

k e a para dois tipos de transi<;oes em Momos de s6dio aprisionados e por isso as

equa<;oes 2.8 e 2.9 san de extrema importancia na compara<;ao dos resultados

apresentados no capitulo III.

Fizemos, ate agora, urn estudo unidimensional para as for<;aque atuam nos

atomos aprisionados em AMO, no entanto, urn estudo tridimensional destas for<;as

e direto e a equa<;ao 2.7 toma-se:

F=-kr-a dE
dt

-+ /\ /\com r = xx + yy-



Usando os nossos valores experimentais nas equac;oes 2.8 e 2.9, encontramos

urn k ;:;;;lO-19kg.Hr e urn u ;:;;;lO-21kg.Hz,onde temos 0 nosso sistema como urn

oscilador hannonico super amortecido 0 que nos permite grande eficiencia no

processo de resmamento e aprisionamento com esta annadilha.

Este modelo teorico que explica 0 aprisionamento tAo eficiente de atomos

neutros, trata 0 atomo como urn sistema de dois niveis. Na verdade, atomos

alcalinos tern estrutura de niveis mais complexa e apresentam mais subniveis do

que no modelo acima. Estes subniveis estao bastante separados no caso de grandes

campos magneticos podendo ser tratados como atomos de dois niveis ainda, mas

no caso da AMO onde 0 aprisionamento ocorre proximo da regiao de campo nuIo,

para baixos campos magneticos, estes subniveis Zeeman estao praticamente

degenerados ( yBz ;:;;;r) nao sendo completamente correto tratar os atomos como

urn sistema de dois niveis. Isto e urna simplificac;ao do modelo, que podemos

corrigir levando em conta todas as possiveis transic;oes entre os vanos subniveis do

estado excitado e fundamental [8] desde que satisfac;a as regras de selec;ao por

dipolo eletrico (L\mF=O,± 1). A importancia desta correc;ao sera observada na analise

dos resultados. Neste caso, nossa aproximac;ao e equivalente a vanos sistemas de

dois niveis ao que denominaremos de sistema de "multiniveis".

Veremos, a seguir, que a introduc;ao desta correc;ao no modelo te6rico nao

muda a forma da equaC;ao2.10 mas leva a mudanc;as nas expressoes das constantes

k e u. Uma outra corre~ao usada e levar em conta a presenc;a dos vanos feixes

laser na satura~ao de urn determinado feixe. Devido a isso, essa correc;ao e feita

colocando 0 fator 6 no denominador de k e u [9]. Voltando ao sistema de

"multiniveis", 0 que temos que fazer e somar sobre todos os possiveis sistemas de

dois niveis e encontrar a contribuic;ao destas novas transic;oes nos valores de k e u.

Como vimos, anteriormente, 0 campo magnetico tern participac;ao decisiva



nesta nova corres:ao. Ele provoca urn deslocamento em frequencia para a transis:ao

em questao da forma:

onde b e 0 gradiente de campo magnetico, J.lB e 0 magneton de Bohr, h e a

constante de Planck, g e 0 fotor giromagnetico (fator de Lande), F e F' sao os

momentos angulares totais referentes ao estado fundamental e ao estado excitado,

respectivamente, e mF e a projes:ao do momento angular total do estado. 0 fator

giromagnetico para 0 estado de (1, I, F) e escrito como:

_ r F (F+1) - J (J +1) - I ( I +1) ]
gp-gJ _ 2F(F+l)

_ 3J{J+l) +S{S+l) -L(L+l)
gJ - 2J(J+l)

e F e a soma do momento angular eletronico total J com 0 spin nuclear I (F=J+I).

A diferens:a entre a frequencia do laser IDL e a frequencia atomica IDo sofre

modificas:oes devido ao deslocamento em frequencia porduzido pelo campo

magnetico, pois teremos agora



e entao, a for9a de amortecimento, que depende de vz e com isso depende da

dessintonia Ll dependent, agora, da posi9ao.

No modelo "multiniveis", a for9a total Fz passa a ser :

1i~ P t (am, mF) n: (am, mF)

{4 [f:1 =F (ybZ+KVz) ] 2 +r2 +12 Q~ (am, mF) }

onde lli(Llm,mF) e a frequencia de Rabi para transi9ao iniciando em (F, mF) com

varia9ao LlmF, PlLlm,mF) e a probabi1idade de ocorrer estas transiyoes e 0 fator 12

no denominador surge devido it presenya dos seis feixes laser que provocam 0

alargamento por potencia dos niveis. Os valores para as frequencias de Rabi

re1acionadas com os subniveis hiperfmos da 1inha D2 do sodio (38112::::}3P3/2) pode

ser encontrado na referencia [10] e estao presentes na tabe1a 2.1, enquanto que os

valores para as probabilidades de transiyoes por dipolo eIetrico com relayao aos

subniveis hiperfmos das transi90es 38]/2 ::::}3P1/2 e 381/2::::}3P3/2 do atomo de sodio

encontram-se na tabe1a 2.2 [11]

Refazendo os passos que nos levaram da equa9ao 2.3 ate as equa90es 2.8 e

2.9, encontramos as novas expressoes para as constantes k e a na chamada

aproxima9ao de multiniveis:



P t Cl1m,mF) Q~ (Am, mF) YbG (Am, mF)

[4A2+r2+12Q~ (Am,mF)] 2

Pt (f!m,mF) Q~ (f!m,mF)

[4f!2+r2+12Q~(f!m,mF)] 2

Como veremos, as corre~oes introduzidas pelo modelo "multiniveis"

possibilitaram urn melhor entendimento dos resultados obtidos no estudo das

estruturas espaciais em forma de aneis, que serao discutidas nos capitulos IV e V,

principalmente para explicar resultados que dependam das intensidades dos feixes

de aprisionamento, como demonstrado nas referencias [12 e 13].



32SI,,(F'= 11~3'P'I,(FI
mrlb.mf

F-2 -1OI2

1

O 16.1114

1

] 18.013]18.0131

I
2 8.055713.952919.7324

O

O 16.1114

O

1 -18.0131O18.0131

O

2 - 13.9529-16.1114- 13.9529

-I
O -16.1114

-I
1 18.013118.0131

-I
2 -19.7324-13.9529-8.0557

32S1/2(F' = 2)~ 32P'nIFI

m,lb.mr
F-2 -1OI2

I
1 8.82466.23993.6026

1

2 11.392513.952913.952911.3925

1

3 7.205212.479917.649222.785027.9058

O

1 6.23997.20536.2399
O

2-16.1114 - 8.0557O8.055716.1114
O

3-16.1114 -20.3795-21.6157- 20.3795-16.1114
-]

I -3.6026-6.2399- 8.8246
-I

2 11.392513.952913.952911.3925
-I

3-27.9058 -22.7850-17.6492-12.4799-7.2052

Tabela 2.1 - Valores das frequências de Rabi para cada possível transição entre os subníveis

hipemnos do átomo de sódio por unidade da raiz quadrada da intensidade do campo de radiação

(MHz/(mW/mm2»112 flOJ.

25



3S1/2
F=l F=2

~F -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2

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

+1 5 5 5 15 30

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

F'=2 0 5 20 5 15 15
+1 15 15 15 5 10
+2 30 10 20

F'=O 0 20 20 20

-1 25 25 6 3 1
F'=l 0 25 25 3 4 3

+1 25 25 1 3 6

-2 30 20 10
-1 15 15 10 5 IS

F'=2 0 5 20 5 15 15
+1 IS 15 15 5 10

3PJ/2 +2 30 10 22

-3 60
-2 20 40
-1 4 32 24

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

Tabela 2.2 - Probabilidades de tmnsi~ao por dipolo eletrico envolvendo os subniveis dos estados

hiperfinos 351/2, 3PI/2e 3P312para 0 atomo de sodio.



2.3) l\10DELO CINETICO PARA A CARACTERIZAc;AO DE llMA

ARMADILHA MAGNETo-OTICA

Consideremos os Momos que serao aprisionados como parte de urn gas

rarefeito contido num recipiente. 0 numero total de Momos com velocidade entre

v e v+dv que atravessam uma unidade de area por unidade de tempo (fluxo) e:

4>o~ J 4> (v) d3 v~r f (v) vcos6d3v
~~,)

onde d3v = dv, dv\ dv/ = v2 dv sene de d<j>e que para urn gas ideal a velocidade

media e:

onde 11 e a densidade do gas e f(v) e a fun~ao distribui~ao de velocidade para este

gas.

A taxa de aprisionamentodo (taxa de captura L) pode ser encontrada supondo

que todos os atomos que entrarn na regiao de captura (intersec~ao dos feixes de

aprisionamento) e que apresentem velocidade menor do que uma velocidade limite



chamada velocidade de captura ve' serao desacelerados e capturados, permanecendo

confinados 114]. Com isso a taxa de captura sera dada pelo tluxo de atomos com

velocidade entre 0 e ve que penetram numa esfera de raio r que define 0 volume

de captura. Assim,

_ ( 3 v]~r - -
41t

h.. 1-
'+'0 = 4"11 v

onde V e 0 volume da esfera, 11 e a densidade de atomos do gas residual eve a

velocidade media entre 0 e vC"

Vamos supor ainda, que 0 gas a ser aprisionado tern uma distribui930 de

velocidade do tipo Maxwell-Boltzmann r 15] de modo que a equa930 2.19 torna-se:



onde mea massa do atomo, kH e a constante de Boltzmann e Tea temperatura

dos atomos contidos no vapor.

o fluxo de atomos <Do e encontrado resolvendo-se a equa9ao 2.23 e

substituindo-se 0 valor obtido na equa9ao 2.22. Fazendo isto, a taxa de captura

torna-se:

2

L = 0.7 T'fV3

onde 0 valor 0.7 no lado direito da equa9ao e obtido ao substituirmos alguns

valores numericos durante as passagens ate chegar a equa930 2.24.

Devido aos processos de captura e perdas existentes numa armadilha

magneto-otica, a equa930 de taxa para 0 carregamento da armadilha pode ser escrita

dN( t)
dt

= L _ N
t



onde Lea taxa de captura definida na equayao 2.24, N e 0 numero de Momos na

armadilha e 1iT. e a taxa de perdas. Essas perdas ocorrem devido a colisoes de

Momos do gas de fundo (vapor) com Momos aprisionados e devido, tambem, a

col isoes entre atomos aprisionados, ou seja:

1 = P + pi n
1; ". c

onde ~ e a perda por colisao de atomos aprisionados com Momos do vapor, ~ , TL

e a taxa de perda por colisoes de Momos aprisionados entre si, a qual toma-se

relevante no regime de aItas densidades e "[e 0 tempo de carga da armadilha.

Resolvendo a equayao de taxa 2.25, temos para 0 numero de atom os

aprisionados a seguinte expressao:

onde Ns = L"[ , e 0 numero estacionario de atomos aprisionados na armadilha. A

taxa de colisoes IiT. e definida na teoria cinetica dos gases, como:



1 = 011 v
't'

ondc a e a se9ao de choque entre os Momos, 11 e a densidade de atomos eve a

velocidade media entre os Momos que colidem.

Podemos, entao, encontrar uma expressao para 0 numero de atomos

estacionario como sendo:

Ns = L't'

2 (2.29)
V3 3

Ns 0.7 (2:
B

Tf2 v4= cov

onde Ns e encontrado fazendo a aproxima9ao na qual 0 gas conti do em todo 0

recipiente s6 tern Momos de uma mesma especie e desprezando colisoes entre

Momos aprisionados. Podemos desprezar tais colisoes, pois ao medirmos a carga

da armadilha e compararmos 0 resultado experimental com a previsao te6rica, onde

s6 ocorrem colisoes de Momos do vapor com atomos aprisionados, observamos uma

total concordancia entre os mesmos. E born salientar que trabalhamos com uma

celula de vapor como na referencia [16] enquanto que outros grupos que trabalham

com aprisionamento, inicialmente pre-desaceleram urn feixe atomico, 0 que causa

consideravel mudan9a na constante T.

Atraves da equa9ao 2.28, notamos que 0 numero de atomos estacionario na

armadilha independe da densidade de Momos do vapor, ou seja, independe da



temperatura do gas de fundo. No entanto, resultados experimentais realizados por

nosso grupo, mostraram que ha uma dependencia clara com a temperatura do

vapor. Isto levou D. M. B. P. Milori [17] a estudar mais a fundo 0 processo de

carga da armadilha como fum;ao da temperatura considerando a existencia de outro

tipo de Momo no vapor e levando em conta que 0 nosso sistema nao e
completamente fechado, pois nossa cClula de vapor e constantemente bombeada por

uma bomba ionica para melhorar a pressao do sistema. Como explicado na

referencia [17], a densidade do vapor e agora escrita como:

onde medidas do tempo de carga, taxa de captura, numero e densidade de atomos

aprisionados como fUn<;aoda temperatura, concordam muito bem.

2.3.1) TIPO DE ATOMO APRISIONADO

Apesar de nosso grupo trabalhar com outros tipos de metais alcalinos, tais

como: Iitio, cesio e potassio, nossa experiencia e mais concentrada nos Momos de

s6dio. Estes Momos foram e ainda sao utilizados para prodw;ao de feixe atomico

[18], desaceIera<;:aoe acelera<;:aode Momos [19], aprisionamento magneto-6tico [20]

e colisoes [21]. Todo 0 trabalho aqui apresentado foi realizado com atomos de



s6dio em forma de vapor.

Os niveis de energia e a linha 02 do atomo de s6dio esHio no esquema da

figura 2.5.
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o esquema de niveis de energia da figura 2.5 esta simplificado, mostrando

apenas os niveis hiperfinos F dos estados fundamental 351/2, F = 1 e 2 e excitado

3PV2' F' = 0, L 2 e 3. Cada nivel F e (2F + 1) degenerado. Esta degenerescencia

e removida quando aplicamos urn campo magnetico fraco e por efeito Zeeman

teremos urn novo conjunto de subniveis mr do tipo :

i) estado fundamental

F = I =} m\- 0, ± I

F = 2 =} m \- = 0, ± I, ±2

ii) estado excitado

F' = 0 =} m\-, = 0

F' = I =} mF' = 0, ± I

F' = 2 =} mF' = 0, ± I, ±2

F' = 3 =} mr, = 0, ± I, ±2, ±3

Usar atomo de s6dio como material aprisionado tern algumas vantagens, entre

elas a observa~ao ocorre no intervalo de frequencia que corresponde ao amarelo

(A=589nm), ou seja, no visivel. Lasers de corante facilmente operam neste

comprimento de onda: 0 alinhamento 6tico do sistema torna-se mais faci!, pois

conseguimos ver os feixes: a visualiza~ao e feita a olho nu com dimeras de video

comuns e medidas do diametro das nuvens aprisionadas san feitas simplesmente

com uma luneta. Entretanto, uma grande particularidade do aprisionamento de

Momos de s6dio e a obten~ao de dois tipos de nuvens de Momos aprisionados,

correspondendo a sintonias envolvendo duas transi~oes diferentes.

Em nosso laborat6rio, observamos urn tipo de nuvem, a qual chamamos de

tipo 1, que corresponde ao aprisionamento dos Momos de s6dio usando como



transiy30 de aprisionameno 3S1/2, F=2=~JPV2'F'=3. Esta atransiy30 e permitida por

dipolo eIetrico, pois nesta aproximayao san permitidas as transiyoes com i1F =

O,± l. Nesta transiyao os Momos decaem para 3S1/2, F=2. No entanto, apos algumas

transiyoes, 0 Momo pode fazer uma transic;ao indesejada indo por exemplo, parar

em 3PV2' F'=2 e dai decair para 0 estado fundamental 3S1/2, F=l, saindo da

transic;ao ressonante com 0 feixe de aprisionamento e entao sendo perdido peIo

sistema. Essa perda por bombeamento otico, em urn determinado tempo, pode ser

tao crucial que prejudica 0 acumulo de atomos na armadilha. Devido a isso, utiliza-

se urn segundo feixe laser, chamado de rebombeio, sintonizado na transic;oes 3S1/2,

F= I ~ 3P312' F'=2, de forma que todo atomo que erroneamente transicionar para

3P 312' F'=2, possa eventualmemte decair para 3S 1/2, F= I e com isso voltar ao

processo de aprisionamento. Com isso evitamos transic;oes indesejadas e

aumentamos a eficiencia do processo de aprisionamento tornando-o 0 mais

semelhante possivel ao de urn sistema de dois niveis. Usando esta transic;oes para

o aprisionamento, observamos uma nuvem esferica de Momos confinados proximo

it regiao de campo nulo com aproximadamente Imm de diametro. A esta nuvem

chamamos de nuvem tipo I.

Outro tipo de nuvem e observada ao vanarmos a frequencia do laser de

aprisionamento de 50 MHz. A esta nova nuvem de Momos aprisionados chamamos

de nuvem tipo II. Uma caracteristica desta nuvem e quanto ao numero de Momos

que e maior do que para a nuvem tipo l, mas sua densidade de Momos

aprisionados e menor pois seu diametro chega a ser mais de tres vezes maior do

que a nuvem tipo I. Teoricamente poderiamos explicar este aumento no tamanho

da nuvem tipo II devido ao fato da sua constante de mola ser menor do que a

constante de mola para a nuvem tipo l, ja que, na equayao 2.8, y para a nuvem tipo

I vale 1.4 MHz enquanto que para a nuvem tipo II vale 0.7MHz. Isso faz com que



a for~a de aprisionamento para a nuvem tipo I seja maior, comprimindo mais os

Momos proximo ao centro da armadilha nao deixando a nuvem se expandir. No

capitulo III e realizado uma experiencia para medir k e a para ambas as nuvens,

esperamos, portanto com os resultados obtidos, explicar melhor as caracteristicas

observadas para as nuvens.

Para ambas as armadilhas, 0 rebombeio e feito atraves da introdu~ao de urn

dispositivo chamado modulador eletro-otico (MEO). Incidimos 0 laser de

aprisionamento neste MEO, 0 qual gera harmonicos da frequencia do laser

provocando 0 surgimento de uma frequencia central igual a do laser original e duas

outras frequencias laterais (sideband), como e visto na figura 2.6.

Figura 2.6 - Gera~ao de picos laterais de frequencias ao passannos urn feixe laser por urn

modulador eletro-6tico (MEO).

No nosso caso, a diferen~a em frequencia entre os picos central e qualquer

urn dos picos laterais e de 1712 MHz. Para que isso seja possivel, a cavidade do

modulador e ajustada em tamanho.



A configura9ao experimental para 0 aprisionamento magneto-otico esta

mostrado na figura 2.7, onde estao resaltados os feixes de aprisionamento (laser de

corante, com A = 589nm, bombeado por laser de arg6nio com A = 514nm), ceIula

de vapor (camara de a90 inoxidavel com janelas de quartzo, com deposi9ao para

evitar reflexoes), sistema de aquisi9ao de imagens (dimera de video, dim era CCD,

TV e luneta) e aquisi9ao de fluorescencia para medidas de numero de Momos

(fotomultiplicadora ).

r-r::l
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Figura 2.7 - Esquema experimental para aprisionamento magneto-otico.



Usamos urn laser de corante (Rh 6G em 589nm com IMHz de largura de

linha) continuo bombeado por urn laser de argonio (A=514nm - INNOVA 100 e ou

200). A potencia de saida do laser de corante era de ~500m W c ao passar pelo

MEO era dividida por tres, ja que os tres picos de frequencias eram de mesma

amplitude. Ap6s passar por toda a 6tica do sistema, cada feixc chcgava em cada

janela da camara de vapor com aproximadamente 22% da potencia inicial. Os seis

feixes obtidos a partir do laser de corante tinham perfis gaussianos com largura a

meia altura (cintura w) da ordem de 6mm e urn diametro, ao passar pela janela da

camara de aproximadamente 2,5cm. Para obter-se os seis feixes, 0 laser original

pass a por espelhos e divisores de feixes e para gerar as polariza90es circulares, 0

laser incide em laminas de A/4 (laminas de quarto de onda). Na realidade os seis

feixes san oriundos de tres fcixes retrorefletidos.

A celula dc vapor foi construida cm a90 inoxidavel diminuindo a

desgasifica9ao do sistcma ao scr aquccida, 0 quc prcjudicaria 0 controle dc prcssao

no interior da ceIula aumentando as perdas por colisao com atomos pesados e com

isso diminuindo a eficiencia do processo de aprisionamento.

Para incidirmos os feixes laser, foram construidas janelas sobre "pesc090s"

que eram prologamentos da ceIula de vapor. Essas janelas eram de quartzo e

tinham uma deposi9ao dieletrica para evitar reflexoes indesejadas que atenuariam

os feixes, produzindo urn desbalanco em intensidade indesejado. Existem outras

janelas que san usadas para observa9ao e aquisi9ao dos resultados. Outros



prolongamentos desta celula eram os dutos (bellows) os quais acoplavam a mesma

ao sistema de vacuo para meIhorar a pressao dentro da celula. Urn dos dutos

acoplava a celula a urn sistema de vacuo preliminar, composto por uma bomba

medinica mais uma bomba turbo, que deixava 0 sistema com uma pressao da

ordem de 10-7 Torr. Urn outro duto ligava a bomba ionica a celula, deixando esta

com uma pressao de aproximadamente 10-9 Torr.

Como 0 eIemento aprisionado era 0 atomo de s6dio, que originalmente

encontra-se na forma de urn metal solido, para produzirmos 0 vapor ou gas de

s6dio, precisavamos aquece-lo. Para isto, a celula tinha urn recipiente com valvula,

ao qual chamavamos de forno, no qual colocavamos uma ampola de sodio fechada

numa pressao da ordem de 10-6 Torr. Com 0 auxilio de fitas termicas, este forno

era aquecido, quebravamos a ampola de sodio e produziamos, assim, 0 vapor de

sodio. As fitas termicas eram distribuidas por toda a superficie da celula de vapor

para que fosse mantido urn gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura

nao permitia que 0 vapor de sodio aderisse as janeIas, reagindo e prejudicando a

aquisi9ao dos resultados. 0 corpo da celula tinha uma forma cilindrica com

aproximadamente 15 cm de raio e 8 cm de altura (figura 2.8).



Figurn 2.8 - A celula de vapor usada no aprisionamento de atomos de sodio. Como destaque

temos: (j) janelas, (vp) sistema de vacuo preliminar, (bi) bomba ionica, (I) forno, (ft) fitas

rermicas e (c) corpo da celula.



2.4) CONDI(:OES DE APRISIONAMENTO TIPO IE TIPO U

Com os seis feixes laser completamente alinhados, observamos as seguintes

estruturas espaciais em forma de nuvens esfericas (figuras 2.9 e 2.10) de Momos

aprisionados em duas transi<;oes diferentes, usando a linha 02 do s6dio:

Figura 2.9 - Imagem da nuvem esferica de atomos de sodio aprisionados na configura~ao tipo

LA nuvem foi filmada com camera de video e fotografada. Foram usadas intensidades da ordem

de 810 nos feixes de aprisionamento e dB/dz = 20 G/cm. Com diametro d,~ imm.



Figura 2.10 - Imagem da nuvem esferica de atomos de sodio aprisionados na configura~ao tipo

II. usando os mesmos parametros experimentais da figura 2.9. Essa nuvem e mais expandida do

que a tipo l, com diametro dll~ 3d).



Atraves de uma camera CCO, registramos estas estruturas espaciais em forma

de nuvem esferica e levantamos 0 perfil da distribui9ao de Momos aprisionados

com 0 auxilio de urn program a para aquisi9ao de imagens (IMA 4.EXE) [22].As

distribui90es de Momos podem ser visualizadas pelos gnlficos tridimensionais das

figuras 2.11 (nuvem tipo I) e 2.12 (nuvem tipo II).

tipo I-~
:= 120'-'~
"C.g 100..•

.."=~ 80.s

Figura 2.11 - Gmfico tridimensional que mostra a distribui~ao de atomos na nuvem tipo I.



tipo II
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~
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~ 100
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'"j 80
~

Figura 2.12- Grafico tridimensional que mostnl a distribui~io de atomos na nuvem dlJo II.
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cAPiTuLom

MEDIDA DAS CONSTANTES DE MOLA,

DE AMORTECIMENTO E ESTIMATIV A

DA TEMPERATURA DE ATOMOS

APRISIONADOS

o conhecimento das constantes mecanicas (constante de mola e de

amortecimento), para atomos de s6dio aprisionados em armadilhas magneto-6ticas

(AMO), sao de extrema importfulciapara a compreensao da dinamica do processo

de aprisionamento, visto que confinamento, resfriamento e distribui~aoespacial de

atomos estao diretamente ligados aos valores destas constantes. Neste capitulo,

apresentaremos resultados experimentais e modelos te6ricos para as constantes de

mola k e de amortecimento a usando como tecnica de medida a oscila~ao for~ada

introduzida por P. Kohns e colaboradores [1]. Conhecendo 0 valor destas

constantes, pode-se estimar a temperatura dos atomos aprisionados, grandeza de

bastante importaficia em experimentos com atomos frios. Apresentaremos diversas

tecnicas para medir k e a e faremos urn estudo da varia~ao das constantes como

fun~ao de alguns dos parametros de aprisionamento, tais como: intensidade do

laser, gradiente de campo magnetico e dessintonia.



3.1) MEDIDA DAS CONSTANTES DE MOLA E DE AMORTECIMENTO

Devido ao grande progresso, recentemente alcan<;ado, em obter-se amostras

densas de atomos super frios, aprisionados por armadilhas magneto-oticas, tornou-

se de extrema necessidade a caracteriza<;ao dessas amostras com respeito aos seus

aspectos mais basicos. Com isso, a medida das constantes de mol a k e de

amortecimento u, presentes no movimento harmonico super amortecido que

descreve 0 movimento dos atomos aprisionados, faz-se necessario para 0 completo

entendimento do aprisionamento magneto-otico. Diferentes tecnicas foram

desenvolvidas para medir essas constantes. 0 uso da for<;ade pressao de radia<;ao

de urn feixe auxiliar para deslocar os atomos [2], a observa<;ao do movimento

for<;ado da nuvem de atomos aprisionados quando uma for<;aperiodica extern a e

aplicada [1] e medida do tempo de voo dos atomos aprisionados [3], saD tecnicas

usadas para medir as constantes k e u. Normalmente, atraves das tecnicas acima

mencionadas, saD realizadas medidas em regime de baixo numero de atomos e

baixa intensidade de luz. Nenhuma medida ainda foi feita em regime de opera<;ao

da armadilha onde altas densidades e intensos campos de luz saD usados. Em

particular para 0 caso do s6dio, a estrutura de niveis eletronicos permite a obten<;ao

de aprisionamento envolvendo dois tipos de transi<;oes atomicas (como visto no

capitulo II) e esses dois tipos de armadilhas apresentam caracteristicas visualmente

distintas, de modo que, 0 estudo das constantes k e u deve elucidar suas diferen<;as.

o objetivo desta sessao e apresentar, de forma suscinta, as vanas tecnicas

utilizadas para medir as constantes k e u apresentando, com mais detalhes, a

tecnica da observa<;ao do movimento for<;ado da nuvem devido a urna fOf<;a

peri6dica extema, que foi a tecnica escolhida para a obten<;ao dos nossos

resultados.



3.1.1) 0 usn DA FORf;A DE RADIACAO DE UM FEIXE AUXILIAR PARA

CARACfERIZAf;AO DA ARMADILHA

Urn dos primeiros e mais simples metodo sugerido para medidas de k e a,

foi realizado por A. M. Steane e C. J. Foot [2]. 0 experimento foi realizado no

regime de baixas intensidades dos feixes laser e baixas densidades atomicas. Para

realizar completamente a medida foram utilizados dois metodos: 0 desbalanl;o na

intensidade do par de feixes vertical da armadilha e a incidencia de urn feixe

adicional. Em ambos os casos, a ideia e produzir urn desbalanl;o de forl;as que

desloca a posil;ao de equilibrio. 0 conhecimento do desbalanl;o e do deslocamento,

permite 0 estudo das forl;as intrinsecas it armadilha.

Com 0 primeiro metodo, ao variar a intensidade de urn dos feixes verticais,

a nuvem de atomos foi deslocada do centro da armadilha e este deslocamento foi

medido usando urna camera de video. No segundo metodo, a medida de k foi

obtida empurrando a nuvem aprisionada com urn setimo feixe laser. Esse feixe foi

usado para desacelerar os atomos do feixe atomico e tinha a metade da intensidade

dos feixes de aprisionamento. 0 deslocamento da nuvem dependia da polarizal;ao

do feixe adicional, mostrando urna evidente oriental;ao induzida pelo campo:

quando 0 feixe tinha polarizal;ao a+ 0 deslocamento era maior. Com polarizal;ao a+,

a luz interagia principalmente com 0 subnivel mais populado do estado fundamental

e entao exercia uma forl;a maior sobre os atomos.

Efeitos da oriental;ao induzida pelo campo e bombeamento otico, tomam

dificil 0 caIculo correto da forl;a exercida pelo feixe adicional. Isto produz urna

incerteza na medida de k. Com esta tecnica foi obtida urna constante de mola

experimental que leva a urn valor de temperatura menor do que 0 esperado pelo

limite Doppler [4], mostrando com isto que existe urn resfriamento maior como



mostrado nas referencias [8, 9 e 10]. Esta foi uma das pnmerras evidencias

experimentais do resfriamento sub-Doppler em armadilhas.

3.1.2) MEDIDA DO TEMPO DE VOo

Esta tecnica e utilizada para determinar a temperatura dos atomos

aprisionados numa AMO e conhecendo-se a temperatura, obter-se a constante de

IDola k atraves do espa~o ocupado peJos atomos [3], A medida da temperatura

consiste em monitorar a fluorescencia decorrente das intera~oes dos atomos com

um feixe de prova que se encontra a aproximadamente 1 em abaixo da regiao

central da annadilha. Esses atomos, antes aprisionados, quando saD subitamente

liberados caem sob a a~ao da gravidade. A fluorescencia dos atomos ao interagirem

com 0 feixe de prova, e coletada por uma fotomultiplicadora como fun~ao do

tempo decorrido. 0 espectro de fluorescencia versus tempo obtido e usado para

determinar a velocidade dos atomos e assim sua temperatura. Normalmente,

assume-se uma distribui~ao de velocidade de Maxwell-Boltzmann para os atomos

aprisionados e ajustando-se a curva teorica ate que coincida com 0 espectro obtido,

teremos 0 valor da temperatura dos atomos na armadilha. Esta medida foi realizada

para atomos de rubidio e a armadilha era carregada a partir de atomos provenientes

de urn feixe atomico desacelerado.

Conhecendo-se a temperatura dos atomos aprisionados, a medida da

constante de mola k e determinada usando-se 0 teorema da equiparti~ao de

energia. Para usar 0 teorema da equiparti~ao de energia, e necessilrio medir 0

tamanho da nuvem de atomosja que:



onde k é a constante de mola, kB é a constante de Boltzmann, r é o raio da nuvem

atômica e T é a temperatura obtida com a medida do tempo de vôo. A medida do

tamanho da nuvem de átomos é feita usando uma câmera CCD. E o segundo

método, o desbalanço de intensidade [2], já foi descrito anteriormente, onde o

deslocamento sofrido pela nuvem é registrada e a partir deste resultado obtêm-se

o valor de k.

3.1.3) OBSERVAÇÃO DO MOVIMENTO FORÇADO DA NUVEM DE

ÁTOMOS APRISIONADOS.

Medidas das constantes k e a, para átomos de rubídio aprisionados,

utilizando um campo magnético externo oscilante, foram inicialmente obtidas por

P. Kohns e colaboradores [1]. A técnica consiste em medir as constantes mecânicas

do movimento dos átomos aprisionado~ sem desligar a armadilha. Para isto, um par

de bobinas provoca o movimento forçado da nuvem de átomos. A constante de

mola foi medida da seguinte forma: um par de bobinas na configuração Helmholtz

gera um campo homogêneo de baixa frequência e pequena amplitude, de maneira

a não interferir muito no aprisionamento. Essa força externa produz um movimento

periódico do centro de massa da nuvem de átomos em relação ao ponto central da

célula do tipo: Ill. = Çocos(01, já que o campo magnético adicional muda a posição

de mínimo da armadilha.
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Como as nossas medidas foram realizadas utilizando esta tecnica, nos

deteremos numa descri9ao mais detalhada do metodo.

Basicamente, atomos aprisionados em AMO estao sujeitos a for9as

restauradoras e for9as viscosas, de modo que sua equa9ao de movimento e dada

por:

md
2
f =-kf-a df +F( t)

dt2 dt

onde k e a constante de mola, mea massa do atomo e a e a constante de

amortecimento. Estas constantes podem ser medidas e sellS valores comparados

com as previsoes te6ricas. Na ausencia de for9as externas, a for9a F(t) representa

urn processo aleat6rio devido a transferencia aleat6ria de momento, causada pela

emissao espont3nea. Em uma dimensao, podemos escrever (3.1) da seguinte forma:

m d
2
z =-kz-a dz +F( t)

dt2 dt

Consideremos, agora, que a for9a F(t) advem de urn agente extemo impondo

ao sistema uma for9a que varia senoidalmente com 0 tempo e oscila com urna

frequencia angular ro e amplitude FO' Neste caso, a equa9ao (3.2) torna-se:

md
2
z +kz+a dz = Focos (w t+<I>o)

dt2 dt



onde ~o e uma constante que especifica a fase da for<;aaplicada.

A solu<;ao da equa<;ao (3.3), e a convencional solu<;ao para 0 oscilador

for<;adoe amortecido que pode ser escrita como:

onde a amplitude Ao e a fase <l>s san detenninadas pela substitui<;ao da equa<;ao (3.4)

na equa<;ao (3.3).

Considerando a for<;a como parte real de uma fun<;ao complexa, as opera<;oes

algebricas podem ser bastante simplificadas. Entao, vamos supor que:

.9: =F e (i<l>o)
o 0

m d
2
z +kz+a dz =!7: ei(,)t

dt2 dt 0



z ( t) =ZOeiwt

dz =iwz eiwt
dt 0

7,0 .z ( t) = e~wt
m(w~-w2) +ia,w

Para obtermos a so1u9ao da equa9ao (3.2), a parte real da equa9ao (3.10)

deve ser tomada:

z ( t) = Re z ( t)



Para obter-se a soluc;ao real de forma mais simplificada e conveniente

escrever 0 denominador da equac;ao (3.10) em coordenadas polares, onde

c = a+ib = r e (i6)

r = (a2+b2) 1/2

e = ar c tg (b / a)

a = m (W~-W2)

b = aw

Com isso, z(t) = Re z(t) toma-se:



Comparando (3.13) com (3.4), encontramos que a amplitude da oscila9ao

como fun9ao de (0 sera dada por:

wo=[ ~r/2
k=mw~

Como falamos anteriormente, a for9a que conduz 0 movimento e k !:u" enmo



e a fase <\>s na equa<;ao (3.4) toma-se:

<f>s = <f>o- e
<f>s = <f>o- arctg [ aw 2 ]

(k-mw )

e a diferen<;a de fase causada pela for<;aextema.

As grandezas A(0)) e <\>(0)), podem ser medidas e com isso e permitido 0

conhecimento simultaneo de k e u.

A medida da amplitude A(O))como fun<;aoda frequencia de oscila<;ao 0), foi

realizada observando-se 0 movimento da nuvem com uma camera de video e

tambem obtendo-se 0 valor da amplitude diretamente do amplificador de fase

"LOCK IN" . Obtido A(0)) como fun<;ao de 0), fizemos 0 ajuste dos pontos

experimentais usando a equa<;ao (3. I 7), tendo como parametros ajustaveis k e u.

Urn grafico tipico para esta medida e visto na figura 3. I .

Urn metodo mais preciso para a determina<;ao de k e u, consiste na medida



da diferen9a de fase $ (ro). 0 esquema experimental usado para esta medida esta

descrito na figura 3.3 ~A fluorescencia dos atomos oscilando e coletada por uma

fotomultiplicadora. Uma lamina e colocada na frente da fotomultiplicadora

bloqueando a imagem quando os atomos estao em certa posi9ao a fim de se

observar a modula9ao na fotocorrente devido ao movimento da nuvem. Desta

forma, a imagem e obtida pela fotomultiplicadora apenas durante uma parte da

modula9ao. 0 sinal da fotomultiplicadora e usado como sinal de entrada para 0

amplificador "LOCK IN". A corrente que passa atraves das bobinas e usada como

sinal de referenica.

A fase $(ro) e determinada ajustando automaticamente a fase do "LOCK IN"

para maximizar 0 sinal para urn dado ro. Obtendo-se $(ro) como fun9ao de ro,

fizemos 0 ajuste dos pontos experimentais usando a equa9ao (3.19), utilizando k

e a como parametros ajustaveis. Urn grafico tipico desta medida e visto na

figura 3.2.

Podemos tambem, obter os valores para k e a usando diretamente a equa~ao

(3.19) se conhecermos a frequencia de oscila~ao ro que gera a diren~a de fase $
igual a 90°. Com isso podemos achar de imediato k:

este valor de k e introduzido na equa~ao 3.19 e para urn outro valor de ro

encontramos a constante de amortecimento a.

Obtendo-se k por este metodo, estudamos 0 comportamento das constantes

k e a, variando alguns parametros inerentes a dinamica do processo de

aprisionamento: intensidade dos feixes laser, gradiente de campo magnetico, regiao



de captura e dessintonia entre a frequencia atomic a e a frequencia do laser.

Medimos as constantes k e a para atomos de sodio aprisionados em uma celula, ou

seja, tinhamos urn constante fluxo de atomos na armadilha. Como particularidade,

medimos as constantes k e a para nuvens de atomos usando as duas transi90es do

atomo de sodio. Para cada transi9ao usada, temos urn tipo de armadilha: a tipo I

que usa a transi9ao 381/2, P=2, mF=2 --+ 3P3/2' P'=3, mF,=3 e a tipo II que surge ao

deslocarmos 0 laser de aprisionamento de -50MHz. A armadilha tipo I concentra

num volume pequeno grande ntunero de atomos (da ordem de 108), enquanto que

a tipo II tern aproximadamente 0 mesmo numero de atomos, so que num volume

maior (com urn raio aproximadamente 3 vezes 0 raio da tipo I). Nossos parfunetros

experimentais san diferentes dos usados na referencia [2], pois estamos num regime

de altas intensidades de campo de luz 1lIo= 8 (onde 10 e a intensidade de satura9ao

da transi9ao) e usando urn gradiente de campo magnetico, para 0 aprisionamento

(dB/dz = 20G/em), maior 0 utilizado pelos autores do que os autores da citada

referencia. Ademais utilizamos atomo de sodio e nao de rubidio, os quais diferem

em uma ordem de grandeza na massa atomica. E de se esperar, que os nossos

resultados tenham urn comportamento condizente com os nossos parfunetros

experimentais, podendo diferir dos obtidos por P. Kohns e colaboradores [1].
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Figum 3.1 - Medida da amplitude de deslocamento A como fun~ao da frequencia de oscila~ao

ro pam as nuvens: a) tipo I e b) tipo II. lJsamos intensidades pam cada feixe da omem de 1=6.10

e gradiente de campo magnetico de - 20 G/cm. A linha cbeia e 0 ajuste atraves da equa~ao 3.17.
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campo magnetico de - 20 G/cm. A Iinha cbeia e 0 ajuste feito atraves da equa~ao 3.19.



3.1.4) MONTAGEM EXPERIMENTAL

Nosso aparato experimental consiste de duas partes: a primeira que trata do

aprisionamento dos atomos de sodio usando uma AMO e uma segunda que baseia-

se na coleta dos dados para as medidas de A(O) e <1>(0) (fig. 3.3). Como 0

aprisionamento magneto-otico ja foi descrito no capitulo It Entao, vamos nos deter

na descri9ao da segunda parte experimental.

Para as medidas de A(O) como fun9ao da frequencia de oscila9ao co,

observamos 0 deslocamento da nuvem de atomos com uma camera de video

enquanto a fase era determinada atraves de urn amplificador de fase "LOCK IN",

a medida que variavamos a frequencia no gerador de onda. Esse gerador fomecia

a oscila9ao do campo magnetico adicional e era acoplado a urn amplificador que

nos permitia ajustar a corrente nas bobinas. As bobinas do campo adicional foram

montadas na configura9ao Helmholtz, produzindo na regiao de aprisionamento dos

atomos urn campo de aproximadamente IG para uma corrente da ordem de 300mA.

Parte da voltagem de saida do amplificador, foi usada como referencia para 0

amplificador "LOCK IN", 0 qual fazia a compara9ao entre 0 sinal lido pela

fotomultiplicadora e a referencia. A medida feita com a camera de video necessitou

de urn obturador "Chopper", com frequencia control ada, para conseguirmos detectar

o deslocamento sofrido pela nuvem. Notamos que 0 deslocamento maximo sofrido

pelo atomo era da ordem do raio da nuvem.

A fase lj>(ro) para urn dado 0) e determinada da leitura da diferen9a de fase

entre 0 sinal da fotomultiplicadora e 0 sinal de referencia usando 0 controle "auto-

phase" do amplificador "LOCK IN". A diferen9a de fase foi observada, tambem,

atraves de urn osciloscopio de memoria, para compara9ao e certifica9ao dos

resultados.
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Figura 3.3 - Aparato experimental para a medida das constantes mecinicas, onde e mostrado a

produ~ao da oscila~ao pela combina~ao do gerador de onda, amplificador e bobinas, alem da

obselVa~ao desta oscila-rao pela fotomultiplicadora (FM) , amplificador "LOCK IN" e
osciloscopio (OSCL.)



3.1.5) MODELOS TEÓRICOS USADOS PARA O CÁLCULO DE k e a

Devido a necessidade de compararmos nossos resultados experimentais com

os valores obtidos teoricamente, para termos noção da concordância entre eles, faz

se necessário o conhecimento dos modelos teóricos que serão por nós usados.

Diante disso, inicialmente apresentaremos as teorias e logo após os resultados

experimentais, com as devidas análises e comparações teóricas.

A ) Teoria Doppler - Dois Níveis

Na aproximação onde cada átomo pode ser considerado como um sistema de

dois níveis, podemos escrever a força sobre um átomo na direção z próximo ao

centro da armadilha (no limite de campo baixo, baixas intensidades do campo de

luz e para o caso particular em que os feixes incidente e refletido tenham

frequência de Rabi (00+= 00-)), como sendo igual a:

(3.21)

ou ainda,

64



161l~AQ~yb 161lK2AO~
F =-------z+-------vz

z [4 A 2+r2 +12 Q~] 2 [4 A2+r2 +12 Q ~] 2

podemos obter as constantes de mola e de amortecimento que sao:

16li~AO~yb

[4A2+r2+120~] 2

161lK2rAQ~

[4A 2 +r2 +120 ~] 2

onde h e a constante de Planck, K e 0 vetor de onda 2TC/A, r = 2TC x 10MHz e a

largura de linha da transi9ao, ~ e a diferen9a entre a frequencia atomica e a

frequencia do laser, Qo e a frequencia de Rabi que para nosso sistema vale (28)



vezes a raiz quadrada da intensidade do feixe laser [5], yea abertura dos niveis

por efeito Zeeman (constante Zeeman), b e 0 valor do gradiente de campo

magnetico e 0 fator 12 no denominador surge devido ao efeito de satura<;ao dos

demais pares de feixe laser.

Para facilitar os ajustes e analise dos resultados, podemos escrever as

constantes k e a em termos dos parametros: intensidade do feixe laser (r, dado em

mW/cm2
), corrente nas bobinas de aprisionamento (i, dada em A) e diferen<;a entre

as frequencias atomica e do laser (.1, dada em MHz):

1. 24xl 0 -15 I.~i ..
[4d 2+100 +94 / 08I] 2

1. 5xlO-17 Id
[4d2+100 +94/ 08I] 2

As expressoes (3.26) e (3.27) foram usadas para fomecer 0 ajuste

tenrico das constantes k e a ( nas unidades kg.Hz2 e kg.Hz, respectivamente), para

o modelo Doppler de dois niveis com feixes interagentes.



B ) Teoria Doppler - Multiniveis

Uma considenivel me1hora do mode1o anterior pode ser obtido levando-se em

conta a estrutura hiperfma dos niveis do atomo de s6dio e de sua intera<;ao com 0

campo magnetico utilizado na AMO. Considerando os vanos subniveis, a fOf<;a

sobre 0 atomo pode ser escrita como [6]:

onde 1JKrPt (fun,mF) corresponde ao termo 2P(fun)PtCfun,mF) existente na expressao

da referencia [6] e pode ser defmido como sendo a probabilidade de transi<;ao de

mF para mF, dependente da fra<;ao de luz que atua nestas transi<;oes. 0 termo

S(fun,mF), para cada uma das transi<;oes, eo parametro de satura<;aodefmido como:

G (fun, mF), na equa<;ao (3.28), e a diferen<;a entre os fatores giromagneticos dos

estados hiperfmos, envolvidos na transi<;ao, ou seja,



onde mea proje~ao do momento angular total do estado.

Nesta aproxima~ao, as constantes de mola e de amortecimento tomam-se:

Pt{dm,mF) S{dm,mF)

[1+6S{dm,mF)] 2

Observou-se experimentalmente [7] que durante a carga de urna armadilha,

ha condi~oes onde a densidade permanece constante enquanto 0 tamanho da nuvem

aumenta. Este regime de opera~ao corresponde a existencia de mUltiplos

espalhamentos de f6tons, produzindo 0 surgimento de for~as repulsivas entre os

atomos devido a reabsor~o de f6tons de urn atomo para outro na armadilha. Este

e 0 efeito de confinamento de radia~ao.



A equa9ao de movimento para os atomos aprisionados neste regime de

densidade [7] e:

onde Fer e a for9a aqui denominada de "confmamento da radia9ao" que esta

associada aos termos de repulsao e de atra9ao que descreveremos a seguir.

Vamos supor, dois atomos A e B separados por uma distancia r interagindo

com urn campo de radia9ao com parametro de satura9ao S. A taxa na qual urn

atomo espalha fotons do laser e:

rs
2 (6S+1)

Os fotons podem ser absorvidos pelo atomo A(B) que os reemite sofrendo urn

recuo que 0 afasta do atomo B(A). Estes recuos sofridos pelo par de atomos

provoca uma repulsao entre eles equivalente a uma for9a do tipo Coulombiana.

Sendo erR a se9ao de choque do atomo ao absorver os f6tons rerradiados, a for9a

de repulsao entre os Momos pode ser escrita como [7]:



-> h~ 8 OR "FR = -- r
2 (68+1) 41tr2

(3.35)

= IOLOR "r
c41tr2

onde c e a velocidade da luz e crL e a se<;aode choque para a absor<;ao de urn f6ton

do campo de radia<;ao e e defmida como [7]:

hwLr 8
°L = 2 I(68+1)

onde I e a intensidade do laser e (OL e a frequencia do campo de radia<;ao.

Uma for<;a atrativa tambem surge entre os atomos. Essa for<;a pode ser

entendida da seguinte forma: 0 atomo A esta na frente do atomo B e interage com

o campo laser primeiro, sofrendo recuo na dire<;ao de propaga<;ao do laser,

aproximando-se do atomo B. Essa for<;a pode ser expressa, por analogia com a

for<;ade repulsao, como[7]:

IOl '"---r
41tcr2



A for9a de confinamento da radia9ao e, entao:

D. Sesko e colaboradores [7] afrrmaram que para os parametros usuais de

uma AMO, a fon;a repulsiva e maior do que a fon;a atrativa, fazendo com que a

nuvem de atomos seja expandida it medida que mais atomos sejam adicionados. A

nuvem de atomos aprisionados adota urna distribui9ao de densidade tal que 0

espalhamento dentro da nuvem equilibrara a for9a de aprisionamento kr. Da

referencia [7], temos que no regime onde !1 ~ r, 0 termo entre colchetes da

equa9ao (3.38) fica:

[:;-+ 48
(68+1) (58+1)

Para uma lei do inverso do quadrado a for9a liquida no raio r, devido it

distribui9ao esferica dos atomos, e igual it produzida por N atomos na origem, onde

N e 0 nilmero de atomos contidos no raio r. Isto significa que a distribui9ao de

densidade que equilibra a for9a de aprisionamento e uniforme, como no caso de urn

gas carregado. Assim,



48
(68+1) (58+1)

T)=l. kc(68+1) (58+1)
4 I(J~ 8

Das Equa90es (3.33), (3.38) e (3.39) e levando em conta a distribui9ao

esferica dos atomos como sendo igual a produzida por N atomos na origem,

podemos escrever a equa9ao geral do movimento para urn atomo na posi9ao r como

sendo:

onde 0 termo entre co1chetes sera chamado de kef. Como podemos ver, 0 efeito do

confinamento da radia9ao e 0 de diminuir a constante de mola sentida pelos

atomos.



Se considerarmos 0 efeito do confmamento da radiaya.o como uma correy3.o

a constante obtida pela teoria Doppler kD, podemos escrever esta constante como:

2
k =k _-± IOL S

ef D 3 T} c (6S+1) (SS+l)

lembrando que, neste ultimo caso, 0 parametro de satura93.0 S

presente na equa93.o para kef sera somado sobre todas as possiveis transi90es.



3.2 ) RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANALISE

Utilizando 0 metodo do oscilador fon;ado (ja descrito anteriormente ),

medimos k e a como fun9ao dos panlmetros: intensidade dos feixes, gradiente de

campo magnetico, dessintonia, posi9ao de aprisionamento e regiao de captura

(diametro dos feixes). Valores tipicos de k e a obtidos com as medidas de A(ro) e

</> (ro) para armadilhas do tipo I e II, estao apresentados na tabela 1.

Tabela I - Valores para k e a. atraves das medidas de A( ro) e 4!>( ro). Usamos intensidades dos

feixes de aprisionamento da onlem de 610, gradiente de campo magnetico no eixo z de 20G/cm

e a oscila~io foi imposta por um campo magnetico da onlem de IG.

- Nuvem tipo I Nuvem tipo II

Medida k""'I.10-20kg.Hr kc:02.9xI0-20kg.Hz2

de A(ro) a ...1.6x 10-23kg.Hz a "'6.5xl 0-23kg.Hz

Medida k",,0.9xI0-20kg.Hz2 k",,3xI0-20kg.Hz2

de $(ro) a",,2.2xlO-23kg.Hz a ""5.3xl 0-23kg.Hz

Obtivemos valores equivalentes para k e a em ambas as medidas (com A( ro)

ou $(ro) ) No entanto, quando comparamos tais medidas com os valores te6ricos

(tabela II), observamos que a teoria Doppler usando a corre9ao de multiniveis

concorda, em ordem de grandeza, com os nossos resultados, 0 mesmo nao acontece



com a teoria Doppler usando dois niveis. No modelo "multiniveis", k difere por urn

fator de ~5 e a tern uma quase total concordancia com os valores experimentais

para a nuvem tipo 1. Para a nuvem tipi II, k concorda muito bem com 0 resultado

experimental, mas a difere por urn fator de ~ 5. Usando os modelos te6ricos

citados na se~ao (3.1.5), obtemos os valores para k e a mostrados na tabela II:

Tabela H- Valores de k e a usando os modelos teoricos: Doppler dois niveis e Doppler

multiniveis.

tipo I tipo II

k(kg.Hz2) a(kg.Hz) k(kg.Hz2) a(kg.Hz)

Doppler 2 niveis 6.8 x 10-19 4.1 X 10-22 2.7 X 10-19 3.3 X 10-22

Doppler multiniveis 4.4 x 10-20 1.3 X 10-23 2.4 X 10-20 0.9 X 10-23

Da tabela II, vemos que 0 modelo te6rico que malS se aproxlffia dos

resultados experimentais e 0 Doppler Multiniveis, onde levamos em conta todas as

possiveis transi~oes entre os estados hiperfmos (degenerados) satisfazendo as regras

de sele~ao por dipolo eletrico (&n = 0, ± 1). Neste modelo te6rico e levada em

conta a satura~ao de cada transi~ao hiperfma. A intensidade dos campos de luz

usados para aprisionar os atomos e de grande relevancia e como estamos

trabalhando num regime acima da saturavao, esta teoria concorda melhor com os

nossos dados experimentais.

As constantes de mola k e de amortecimento a, foram estudadas como



func;ao de parfunetros tais como: intensidade dos feixes laser de aprisionamento,

dessintonia, gradiente de campo magnetico, difunetro dos feixes e posic;ao de

aprisionamento. Com as medidas destas constantes podem softer alterac;oes quando

ocorem mudanc;as na amplitude do campo de oscilac;ao, fixamos entao uma corrente

nas bobinas adicionais (-300mA) de maneira a nao termos variac;ao da amplitude

do campo (-O.9G) durante 0 experimento. As medidas das constantes como func;ao

da intensidade estao mostradas nas figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. Como vemos destas

figuras, as teorias nao concordam em ordem de grandeza com os pontos

experimentais para altas intensidades. Para para baixas intensidades, porem 0

modelo com correc;oes "multiniveis" concorda em ordem de grandeza com os

resultados experimentais.

As curvas que representam 0 modelo Doppler levando em conta 0

alargamento sofrido pelo sistema, devido a presenc;a dos seis feixes laser de

aprisionamento (kdoppler12 e alfadoppler12), mostram uma melhor concordancia

na forma, ja que os pontos experimentais tern 0 mesmo comportamento da teoria.

A curva que trata do modelo Doppler multiniveis, em contrapartida, nao concorda

com a forma dos pontos experimentais. Todas essas teorias, no entanto, sao

aproximac;oes no regime de baixas intensidades de campo de radiac;ao, 0 que nao

e 0 nosso caso, pois trabalhamos muito acima da saturac;ao.

Os modelos apresentados foram feitos no regime onde os atomos sao

independentes e a intensidade da radiac;ao e baixa 0 suficiente para que possamos

somar efeitos dos feixes de maneira quase independente. No regime de altas

densidades atomicas ainda existem outros efeitos como colisoes entre atomos

aprisionados e confinamento de radiac;ao, que tomam os modelos considerados

ainda mais distantes da realidade experimental.



Como podemos observar, a armadilha do tipo II mostra urna melhor

concordancia com estes modelos simplificados, devido ao fato de que ela opera em

regime de mais baixa densidade (~ 109 atomos/cm3
), enquanto que a do tipo I e

pelo menos 10 vezes mais densa. Outro fato interessante e que a armadilha do tipo

II, tern a participa9ao de mais niveis com transi90es I=:>I ou 1=:>2com todos os

subniveis mF, sendo de mais dificil satura9ao. Ao contrano da tipo I que e

essencialmente a transi9ao 2=:>3.

Para ambas as armadilhas, a pouca dependencia de k com a intensidade do

laser pode ser urn forte indicativo do efeito da radia9ao confmada. Enquanto as

teorias simplificadas predizem sempre urn aumento de k com a intensidade, este

aumento pode ser compensado pelo efeito do confmamento da radia9ao.

Alem destes efeitos, regimes de altas intensidades produzem uma dessintonia

causada pelo campo de radia9ao que deslocam as ressonancias, produzindo

efetivamente atomos fora de sintonia, resultando em urna diminui9ao consideravel

dos valores das constantes. De fato, a extrapola9ao para baixas intensidades tern

mostrado concordancia razoavel entre teoria e experimento, sendo forte a evidencia

de que 0 efeito discutido acima deva estar presente.

A conclusao e que em regimes normais de opera9ao onde altas intensidades

sao usadas, valores inferiores aos previstos serao obtidos.

Medidas complementares, no sentido de observar a anisotropia das constantes

nos eixos x, y e z, mostraram que nossas medidas foram influenciadas pela

amplitude do campo de oscila9ao, ja que os valores de k e a mudavam chegando

a concordar com as teorias aqui apresentadas se houvesse varia90es na amplitude

do campo oscilante.
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Com rela~ao ao gradiente de campo magnetico de aprisionamento, teoria e

experimento concordam com 0 aumento linear da constante k, it. medida que

aumentamos 0 gradiente de campo magnetico. Ao aumentarmos 0 gradiente de

campo, estamos aumentando a for~a de aprisionamento na armadilha e como s6 a

constante de mola depende do campo magnetico, s6 apresentaremos resultados de

k como fun~ao de dB/dz (figura 3.8). Estes resultados foram obtidos para outro

valor de amplitude do campo magnetico adicional (> IG) e com isso observamos

mudan~a na ordem de grandeza dos resultados, mostrando assim que esta tecnica

depende da amplitude de oscila~ao usada.

Gutra medida realizada foi a do comportamento das constantes k e a como

fun~ao da dessintonia entre a frequencia do campo de radia~ao e a frequencia

atomica. Esta medida e de extrema dificuldade, pois 0 aprisionamento depende

fortemente de quanta 0 campo de radia~ao estit.fixo em frequencia (- 10 MHz para

o vermelho da transi~ao 2~3 e 25 MHz para 0 vermelho da transi~ao I~ I). Como

estamos variando essa dessintonia, mudan~as ocorrem na armadilha que influenciam

a medida (variando a dessintonia, por exemplo, variamos 0 diametro da nuvem

aprisionada) , (figuras 3.ge 3.10). Nota-se que, novamente, existe discordancia entre

experimento e teoria quanta a ordem de grandeza.
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Figura 3.8 - Constante de mola (k) como fun~ao do gradiente de campo magnetico para as

nuvens: a) tipo I e b) tipo It As curvas pontilhadas nao representam a teoria, elas apenas

mostram a tendenda dos pontos experimentais.
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Outro estudo foi realizado variando a posi9ao de aprisionamento, ou seJa,

ajustando a posi9ao de campo nulo para a transi9ao 2=:>3(figura 3.11). Atraves das

expressoes para k, podemos ver que se variarmos a abertura Zeeman para os niveis do

sodio, teremos valores diferentes para k, ou seja, 0 alinhamento da parte magnetica da

armadilha e tao crucial quanto 0 alinhamento da parte otica.

Para sabermos como a taxa de captura influencia no aprisionamento magneto-otico,

observamos0 comportamentoda constantede mola k como fim<;oodo difunetrodos feixesde

aprisionamento. Notamos que para a nuvem I, que tern urn diametro menor, quase

nao tivemos varia9ao nos valores de k. Esta nuvem tern urn diametro (- 2mm)

muito menor que os diametros dos feixes (w~ 6mm e d~ 25mm) e com ISS0 a

varia9ao imposta ao diametro dos feixes nao influencia tanto 0 aprisionamento dos

atomos nesta transi9ao. No entanto, a varia9ao de k para a nuvem II, apresentou

uma dependencia linear com 0 aumento do diametro dos feixes. A medida que

diminuimos 0 diametro dos feixes, a constante k diminui e com isso 0

aprisionamento tambem diminui. Devido ao fato de termos urn tamanho maior para

a nuvem II, ela e mais sensivel a intersec9ao dos feixes, ou seja a regiao de captura

(figura 3.12).
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Nossos resultados experimentais nem sempre concordam com a previsao da

teoria Doppler e como estamos trabalhando num regime em que a intensidade dos

feixes e maior do que a intensidade de saturayao do sodio, fizemos uma medida do

comportamento do raio das nuvens como funyao da intensidade e , tambern, como

funyao da dessintonia , para termos nOyao do que ocorre com as nuvens durante 0

aprisionamento (figuras 3.13 e 3. 14). Como funyao da intensidade, a nuvem I se

comporta de forma que a contribuiyao da forya de confinamento da radiayao e

importante, pois 0 raio da nuvem cresce com a intensidade do campo de radiayao

[7]. Ja para a nuvem II, a forya de confinamento da radiayao so se toma importante

para altas intensidades dos feixes laser. Isto fomece as duas nuvens

comportamentos diferentes e ambas nao podem, simplesmente, serem explicadas

pela teoria Doppler. Como funyao da dessintonia, revemos que os raios das nuvens

cresceram com 0 aumento da dessintonia para 0 vermelho de cada transiyao. No

entanto, este comportamento so e observado para a nuvem tipo II. Enquanto que

para a nuvem tipo I, 0 raio passa por urn ponto de minimo ate atingir 0

comportamento Doppler. Portanto, teremos comportamentos diferentes para ambas

as nuvens e a concordancia entre teoria e experimento, com relayao as constantes

k e u, nao pode existir completamente.
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No modelo onde consideramos urn Momo de dois niveis interagindo com urn

campo eletromagnetico chissico, vemos da equa9ao (3.22) que 0 processo de

rem09ao de energia so deveria parar quando a energia cinetica do atomo fosse zero.

No entanto, sabemos que a emissao espontanea, que aparece naturalmente quando

ocampo e quantizado, exerce influencia fundamental no mecanismo de

resfriamento. Sendo assim, e necessano introduzirmos urn termo extra na equa9ao

de taxa da energia cinetica [8]:

1 2E·=-mv·1. 2 1.

dE.
__ 1. =v.F.+H.dt 1. 1. 1.

onde Hi e 0 termo de aquecimento causado pelo movimento aleatorio do Momo

devido a emissao espontanea:

H.= 6r s
1. 2 (1 +63)



onde ( (pi> e 0 momenta transferido ao atomo apos a emissao espontanea do foton

que e igual a 2ChK)2. 0 fator 2 surge devido it media sobre urn cicIo de absoryao-

emissao. 0 fator 6 aparece devido aos seis feixes de aprisionamento que formam

a armadilha tridimensional, rS/2(1 +6S) e a taxa de espalhamento de foton, S e

o parfunetro de saturayao erne a massa do atomo.

No limite em que a taxa de resfriamento, causado pela forya viscosa, iguala-

se ao aquecimento, causado pela emissao espontanea, ou seja, dE/dt=O, temos 0

valor da energia cinetica minima.

Substituindo a equayao (3.47) e 0 termo dependente da velocidade da

equayao (3.22) na equayao (3.46), encontramos:

5 V2 + 3 'h2l(2r 5
( 1 +6 5) 2 m (1 +5)

s
(1 +5)



A energia cinetica minima tern urn valor otimizado minimo para L1 = r/2 e isso

corresponde a:

E . = 311r (1+6 S)m1.n 4

Utilizando 0 teorema da equiparti9ao de energia e a energia cinetica dada pela

equa9ao (3.51), obtemos urna temperatura limite para 0 resfriamento de atomos de

dois niveis:

T = l1r (1+6 S)
D 2k

B

onde kB e a constante de Boltzmann.

No aprisionamento magneto-otico, os atomos se comportam como nurn

oscilador harmonico super amortecido, oferecendo malS urna possibilidade de

medida da temperatura destes atomos. No limite de baixas densidades, que

concorda com nosso experimento, no equilibrio termico temos:



Assim, a temperatura pode tambem ser determinada pela constante de mola k e

pelo raio da nuvem z.

Desta forma para obter-se os valores te6ricos das temperaturas dos atomos

confmados, temos que calcular os raios das nuvens atraves dos modelos te6ricos

apresentados neste capitulo. Usando a teoria Doppler, que considera 0 resfriamento

dos atornos como sendo apenas devido ao recuo sofrido pela absor9ao de f6tons do

campo de radia9ao, sabernos que existe urn limite de perda de energia, ou seja, de

resfriamento. A for9a de pressao de radia9ao sobre urn atomo aprisionado e descrita

pela equa9ao (3.22), que pode ser escrita em termos do parametro de satura9ao

8 (ybz+l<v )
(1 +68) 2 z

Esta for9a obriga os atomos a permanecerem sob a a9ao de urn potencial harmonico

amortecido. Se 0 atomo, no limite de resfriamento, oscila como urn sistema

conservativo transformando energia cinetica em potencial e potencial em cinetica,

temos que a energia minima sera:

A temperatura minima dos atomos aprisionados sera obtida resolvendo-se

a equa9ao (3.50).



z = ~ 2i;in

entao substituindo a equa9ao (3.50) e a constante k que aparece na equa9ao (3.24)

(s6 que em termos do parametro de satura9ao S), obtemos:

Com a equa9ao (3.57) e a equa9ao (3.53) encontramos a temperatura dos

atomos no limite Doppler.

No caso do modelo Doppler multiniveis, a energia minima, levando-se em

conta todas as transi90es, toma-se:



e da equa9ao (3.31) obtemos 0 valor da constante de mola k que junto com a

equa9ao (3.58), nos dani 0 raio da nuvem como:

Com este valor para 0 raio da nuvem e usando 0 teorema da equiparti9ao,

podemos obter os valores das temperaturas pela teoria Doppler multiniveis.

Como ja falamos anteriormente, existem divers as formas de medir-se a

constante k e com ela obter-se a temperatura dos atomos aprisionados [1, 2 e 3].

Em nosso experimento, atraves da aplica9ao de uma oscila9ao for9ada ao



movimento dos atomos, obtivemos a temperatura dos atomos de s6dio e

comparamos com as previsoes te6ricas dos tres mode1os apresentados na sec;ao

(3.1.5).

o limite de temperatura dado pe1a teoria Doppler, considera que 0

resfriamento dos atomos ocorre apenas pe10 recuo devido a absorc;ao de f6tons do

campo de radiac;ao. No entanto, temperaturas menores do que as encontradas no

limite Doppler (TD = 240JlK , para atomos de s6dio), foram observadas [9].

Temperaturas de ate 10nK, foram obtidas para atomos de s6dio [10] e as teorias

que explicam estes baixos valores saD denominadas teorias sub-Doppler [11]. Estas

teorias estao baseadas em novos mecamsmos de resfriamento devido ao

bombeamento 6tico, gradientes de polarizac;ao e 0 efeito Stark dinfunico.

Encontramos, com os nossos experimentos, temperaturas que estao muito longe das

obtidas nas referencias [9, 10 ell], portanto nos deteremos em estudar as nuvens

de atom os de s6dio usando, para analisar as temperaturas, a teoria Doppler.

Encontramos temperaturas que estao acima do limite Doppler as quais justificamos

como sendo resultantes do aquecimento sofrido devido as altas intensidades dos

feixes laser de aprisionamento.

A temperatura dos atom os aprisionados e obtida atraves das medidas da

constante de mola k e do raio da nuvem, substituindo os resultados experimentais

na equac;ao (3.53). Dos resultados mostrados na tabela I, encontramos as seguintes

temperaturas (tabela III):



Tabela m - Valores experimentais do raio das nuvens I e II os quais nos pennite encontrnr os

valores para as temperaturas dos atomos aprisionados nestas nuvens.

Raio Temperatura

(mm) (JlK)

Nuvem I 0.69 345

Nuvem II 0.77 426

Estes valores de temperatura, encontram-se acima do valor obtido no limite

Doppler para atomos de s6dio aprisionados que e de aproximadamente 240JlK [11].

Este aurnento na temperatura, pode ser explicado como urn efeito devido as altas

intensidades dos feixes laser de aprisionamento como ja mencionamos alem de nao

estarmos trabalhando no regime considerado 6timo que seria ~=r/2.

Usando as equa90es (3.50), (3.53) e (3.58), obtemos os valores para a

temperatura dos atomos aprisionados usando os modelos te6ricos, Doppler dois

niveis e Doppler multiniveis:

Tabela IV - Valores teoricos para a temperatura dos atomos aprisionados, usando os modelos

discutidos na se~ao 3.2

Doppler 2 niveis Doppler multiniveis

tipo I tipo II tipo I tipo II

Temperatura (mK) 6.81 1.22 0.85 10.39



Os valores teoricos apresentam-se muito acima dos experimentais, mostrando

que a teoria Doppler obtem valores de temperatura que estao acima da realidade

do laboratorio. Nossos atomos estao mais frios do que a previsao teorica e isto se

da devido as simplifica90es do modelo usado.
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CAPiTuLO IV

FORMA(;AO DE ESTRUTURA ESPACIAL

DEATOMOSAP~IONADOSNA
CONFIGURA(;AO DE ANEL

Ao apresentarmos 0 capitulo II, mostramos que quando os tres pares de

feixes laser de aprisionamento encontram-se perfeitamente alinhados,

contrapropagantes dois a dois, a nuvem de atomos aprisionados tern forma quase

que regular a qual chamamos de nuvem esferica de atomos. Introduzindo-se urn

pequeno desalinhamento nos feixes do plano xy, outras estruturas espaciais sao

observadas. Uma delas e a estrutura espacial em forma de ane1 de atomos

aprisionados (figura 4.1). Essa estrutura foi observada desde a primeira realiza9ao

desta armadilha por E. Raab e colaboradores [1]. No entanto, 0 primeiro estudo

mais sistematico destas estruturas foi realizado por T. Walker e colaboradores [2]

ao obervarem forma9oes de aneis de atomos de cesio aprisionados em AMO com

o especial destaque de que uma nuvem no centro do anel estava sempre presente.

Nosso grupo (Fisica Atomica e Molecular da USP de Sao Carlos), observou

estruturas semelhantes em armadilhas usando atomos de s6dio [3].

Com respeito as observa9oes feitas na referencia [2], alem da forma9ao de



aneis com nueleo central, observou-se uma dependencia do raio destas estruturas

com 0 numero de atomos aprisionados. Teorias, a principio conflitantes, surgiram

para explicar a forma9ao dos aneis e para justificar a sua dependencia com

parfunetros inerentes ao aprisionamento. Urn modelo baseado na existencia de uma

for9a de confmamento da radia9ao, entre os atomos do nueleo central e na for9a

dependente do desalinhamento entre os feixes contrapropagantes no plano xy, foi

proposto na referencia [2] para explicar a forma9ao de tais estruturas. No entanto,

os autores tambem observaram aneis sem 0 nueleo central, 0 que nao poderia, a

principio, ser explicado pela for9a de confmamento da radia9ao. Para acomodar

estas novas observa90es, os autores da referencia [2] generalizaram 0 modelo

tomando a for9a de confmamento da radia9ao entre os atomos do anel [4], onde a

dependencia do raio do anel com 0 numero de atomos aprisionados deveria variar

com (N')1/3 , onde N' e 0 nu.mero efetivo de atomos que san responsaveis pel a

for9a de confmamento da radia9ao. No entanto, naquele trabalho [2], nenhurna

referencia e feita sobre a validade desta dependencia em concordancia com 0

experimento.

Outro modelo, usando apenas foWa de pressao de radia9ao dos feixes

gaussianos de aprisionamento sobre cada atomo, foi proposto por V. S. Bagnato e

colaboradores [3] para explicar a forma9ao de aneis de atomos frios. Neste novo

modelo proposto, feixes gaussianos desalinhados no plano xy promovem 0

surgimento de uma for9a de vortice dependente das coordenadas, capaz de produzir

urn torque sobre os atomos de maneira a promoverem orbitas circulares estaveis.

Enquanto os autores das referencias [2 e 4] baseiam seus modelos em efeitos

coletivos, devido ao espalhamento multiplo de f6tons, os autores da referencia [3]

desprezaram esses efeitos. Estes apenas consideraram que 0 atomo aprisionado em

estrutura do tipo anel estaria sob a a9ao de urna soma de quatro for9as espontaneas



de pressao de radiac;ao, exercidas sobre cada Momo de dois niveis, as qUaIS

correspondem aos quatro feixes desalinhados no plano xy. Neste modelo nao e

prevista nenhuma dependencia do raio do anel com 0 numero de Momos

aprisionados, fato confirmado pela observac;ao experimental [3].

Trabalhos mais recentes, [5 e 6], mostraram a possibilidade de haver regimes

distintos onde ambos os modelos seriam validos. Na referencia [5], os autores

mencionam a existencia de duas regioes dependentes do numero N de Momos

aprisionados, onde 0 processo de formac;ao das orbitas estaveis e bem diferente: a

forc;a de vortice e dominante no regime onde N<I07 , enquanto que, para N>107,

a forc;a de confinamento da radiac;ao e que domina.

Para pequenos desalinhamentos, comparados ao diametro dos feixes de

aprisionamento, nao precisamos considerar a anisotropia da armadilha e 0 alomo

e tratado como urn sistema de dois niveis. Uma descric;ao mais detalhada das

forc;as responsaveis pela formac;ao dos aneis e demonstrada na referencia [7], com

detalhes teoricos e simula90es.
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4.1) FORMA<;AO DOS ANEIS DE A.TOMOS APRISIONADOS

Vamos supor urn atomo de dois niveis movendo-se com velocidade v e

interagindo com dois feixes contrapropagantes com polariza90es circulares opostas

e frequencias deslocadas para 0 vermelho da ressomlncia (i1<O). Considere,

tam bern, 0 atomo sob a a9ao de urn gradiente de campo magnetico. A for9a media

devido a pressao de radia9ao, como visto no capitulo II, sera dada por :

'h = constante de Planck

K = vetor de onda do feixe laser

r = largura de linha natural da transi9ao atomica

~ = WI-Wo = diferen9a entre a frequencia do laser e a frequencia de

ressonancia atomica (dessintonia)

n= frequencia de Rabi - termo dependente da intensidade do campo

de radia9ao que pode ser encontrada, tabelada, para as transi90es

do atomo de s6dio na referenda [8]

v = velocidade do atomo

y = abertura dos niveis por efeito Zeeman devido a a9ao do campo

magnetico

B = campo magnetico



Vamos agora imaginar quatro feixes, de modo que teremos F, e F, como na

equa9ao (4.1). Introduzindo urn desaIinhamento nos feixes contidos no plano, de

uma quantidade s, surgirao quatro for9as (figura 4.2). Cada uma das for9as surge

devido a cada feixe, as quais agora poderao exercer influencias diferentes em

diferentes posi90es.

Figura 4.2 - Feixes desalinhados no plano xy para fonnar aneis, mostrando as fo~as I, 2, 3 e 4

oriundas do desalinhamento.



Para urn atomo na posi<;ao (x,O) a uma distancia r da origem, devido ao

desalinhamento e aos pedis gaussianos dos feixes, ocorrerao intera<;oes de mesma

intensidade com os feixes 1 e 3, mas 0 feixe 4 que se propaga na dire<;a~ +Y'
exercerar uma for<;a maior sobre 0 Momo do que 0 feixe 2, que se propaga na

dire<;ao -y . Com isso 0 Morno na posi<;ao (x,O) sera acelerado na dire<;ao +y
tangencialmente a sua trajetoria. Essa situa<;aoestende-se para qualquer ponto x,y,

originando urn movimento circular. A for<;a resultante do desalinhamento e do

perfil gaussiano dos feixes e chamada for<;ade vortice, que como vimos, produz

urn torque sobre 0 atomo levando-o a urn rnovimento circular.

Tomando a for<;a sobre urn atorno na dire<;ao ~ proximo ao centro da

armadilha (equa<;ao4.1), e chamando p=(yBx +KVx), podemos reescrever a equa<;ao

(4.1) na forma:

Levando em conta 0 desalinhamento s dos feixes e 0 perfil guassiano destes,

podemos escrever a frequencia de Rabi n como sendo:



onde w e a cintura (largura a meia altura) do feixe gaussiano. Substituindo a

frequencia de Rabi na expressao para a for9a na dire9ao ~, equa9ao (4.2), temos

onde podemos chamar 'A.=!!12 + r2/4 +Qo
2/2. Para desalinhamentos muito menores do

que w, tal que s/w « 1, teremos:

mas, Z = 0 e para s ~ y a exponencial do primeiro termo toma-se igual a

unidade, enta~, a fOf9a Fx fica sendo:



e substituindo os valores de A e ~, alem de salientar que a dessintonia ~ esta para

o vermelho da transi9ao atomica, ou seja, ~ => -I ~ I; a equa9ao (4.6) toma-se:

2liKrg~

[4A2+r2+2Q~]

YB = dw x
x dx

Sabemos tambem do capitulo II, que na dire9ao x as constantes k e a sao:



161l~1~ In~ dw
k=------

[4~2+r2+2n~] 2 dx

kK
a = dw/ dx

e com isso, a equayao que nos fomece a forya na direyao x fica :

Similarmente, a forya na direyao y tem a forma:

e a forya media total sobre 0 atomo e a soma vetorial das componentes da forya

nas direyoes ~ e y. Escrevendo a forya em coordenadas plano-polares r e e,
podemos escrever <x2> = <y2> = r/2. Portanto, a forya total sobre 0 atomo toma-



F = -kE - ex dE + e (r) (yx-xy)
dt

F = -kE-ex dE +~ (r) zxE
dt

onde 0 ultimo termo na equal;ao 4.13 e a forl;a de v6rtice dependente de redo

desalinhamento s :

que pela referencia [3] e a responsavel pelas 6rbitas estaveis. No entanto, vamos

escrever a for9a de confmamento da radial;ao que, como apresentada nas referencias



[2] e [4], e importante para mostrar a forma9ao das 6rbitas e a sua dependencia

com 0 numero de atomos aprisionados. Faremos a introdu9ao desta nova for9a

fenomenologicamente. Isto sera feito partindo das equa90es para as componentes

da for9a nas dire90es x e y. A expressao fmal nos dara a for9a total levando em

conta os dois modelos conflitantes [2 e 3] juntos num unico modelo te6rico [5 e

A for9a de confmamento da radia9ao ja foi apresentada no capitulo III e tem

a seguinte forma para uma estrutura em forma de anel com nucleo:

onde N 7 e 0 numero efetivo de atomos que produzem a for9a de confmamento da

radia9ao e e dado por:

N' = N -c
(
2N

NT In 1f
21t

onde Nc e 0 niImero de atomos aprisionados no centro do anel (nucleo) e Nr e 0

niImero de atomos no anel e ((JR/(JL -1), na equa9ao (4.16), encontra-se no capitulo

III.



A componente x da fon;a total sobre 0 atomo sent:

F =-kx-av -F +_I_O_1_N_/{_O_R-l}
x x Vx 41tcr2 0L

onde kx e a for9a restauradora, av x e a for9a de amortecimento, Fvx e a for9a de

v6rtice resultante sobre 0 atomo devido ao desalinhamento dos feixes, F1I"X=~(Y)Y'

~ (y) =~o exp [-2 (y2+S2) /w2]

~ =( 8S) 'h~g~
o w2 [4a2+r2+12Q~]

o ultimo termo da equa9ao (4.18) e a componente x da for9a de

confmamento da radia9ao incluida fenomenologicamente e N' e dado pel a equa9ao

(4.17) com Nc=O. Com isso, estaremos tratando de aneis sem nucleo central. Na

equa9ao (4.18) nao levamos em conta a dependencia espacial dos feixes nas for9as

restauradora nem na for9a de amortecimento, tratando k e a como constantes que

nao dependem da coordenada y.

Consideremos, agora, a for9a espontanea sobre 0 atomo interagindo com dois

feixes contrapropagantes na dire9ao y. Em analogia com 0 estudo anterior para

a componente Fx, obtemos para a componente Fy sobre 0 atomo em uma trajet6ria



Fy=-ky-av +F
v

+_I_o_i_N_/{OR-l}
y y 41tCr2 °L

onde -ky, e -avy e Fvy S3.0 as componentes das for9as restauradora de

amortecimento e de vortice, repectivamente, na dire93.0y e 0 ultimo termo a direita

e a componente y da for9a de confmamento da radia93.o. A componente y da for9a

de vortice e dada por Fvy=~(x)x, onde:

onde ~o e dado pela equa93.0 (4.19). A for9a total sobre urn atomo descrevendo a

trajetoria circular no plano xy e dada pela soma das componentes Fx e Fy :

Escrevendo a for9a total sobre 0 atomo em coordenadas plano-polares r e e,
a for9a total sobre 0 atomo tern a forma:



F=-kr-a. dr -~ (r) (yx-xy) +4> N/ £
dt r2

e i;(r) e dado pe1a equayao (4.14). A equayao (4.23) une os mode10s, tendo a

presenya tanto da forya de v6rtice [9], que foi deduzida anteriormente ( equayao

(4.15)), quanto a forya de confinamento da radiayao (equayao (4.16)). Com este

mode10, portanto, podemos sempre ana1izar as estruturas espaciais em qua1quer

regime experimental que elas estejam e com uma concordancia me1hor entre

experimento e teoria.



4.2) ORBITAS ESTAvEIS

Na condi9ao de 6rbitas estaveis, a for9a de amortecimento (adridt) tern que

ser igual a for9a de v6rtice [~(r)r] para que 0 atomo nao colapse para a origem

[adridt > ~(r)r] nem escape da 6rbita [ ~(r)r> a dridt ].

for~a.VIscosa

Em urn movimento circular, para obtermos 6rbitas estaveis precisamos ter

dr =0
dt
de
dt =w=Cte.



onde ill e a velocidade angular e r+ = R ~.

Escrevendo a equa~ao de movimento (4.23) nas dire~5es r e e, teremos para

as condi~5es de estabilidade,

mRw2=kR- ~N'
R2

onde, da equa<;ao (4.27) vemos que toda a energia cedida ao atomo pel a for~a de

v6rtice tern que ser retirada pela for~a viscosa av ( onde v = coR).

Para encontrarmos uma expressao que nos leve ao raio dos aneis e com isso

possamos estudar sua varia~ao com parametros inerentes ao aprisionamento, vamos

substituir 0 valor de coR encontrado atraves da equa~ao (4.27) na equa~ao (4.26)

e USarmOSa for<;ade v6rtice media. Fazendo este procedimento, encontramos:



Urn estudo detalhado sobre a varia9ao do raio dos aneis em fun9ao do

numero de Momos aprisionados para diversos desalinhamentos, encontra-se nas

referencias [5 e 6]. Tomando como base estas referencias, encontramos dois limites

na forma9ao de aneis. 0 primeiro e quando 0 numero de atomos aprisionados e

NzI07
• Neste regime a for9a de confmamento da radia9ao e dominante e 0 raio dos

aneis depende do numero de atomos mas nao depende do desalinhamento:

R=( <l>N' )1/3
k-mw2

e 0 segundo limite e para N < 107
, onde 0 raio dos aneis depende unicamente cia

for9a de vortice:

Nossos estudos sobre as estruturas espaciais em forma de aneis, neste

trabalho de tese, nao se detem em analisar as dependencias dos raios dos aneis, e

sim pretende explicar como forma-se esta estrutura. Devido a isso, nao nos

aprofundaremos no assunto, no entanto, recomendamos a leitura das referencias

citadas neste texto se 0 assunto for de interesse. Todo urn estudo sobre a varia9ao

das orbitas com rela9ao aos parametros inerentes ao aprisionamento e feito na



referencia [5]. Alem disso, nessa referencia, apresentamos urn diagram a de fase que

nos da as condi90es possiveis de observarmos divers as estruturas espaciais. Para

a constru9ao deste diagram a, nao levamos em conta a dependencia espacial nas

constantes de mola k e de amortecimento u. Tal dependencia sera levada em

considera9ao no capitulo V, quando mostraremos a observa9ao dos duplos aneis.

Nosso trabalho de tese, tern como prioridade medir a temperatura e

velocidade dos atomos no anel, alem de tentar explicar qualitativamente, atraves de

modelos simples, a forma9ao de outra estrutura espacial observada, que e 0 caso

do duplo anel; a existencia da espessura dos aneis e ainda a distribui9ao de atomos

nestas estruturas. Para isso, no capitulo V, nos deteremos nos modelos teoricos

necessarios para 0 possivel entendimento dos resultados observados.
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CAPiTuLO V

ESTUDO DAS DISTRIBUIc;OES ESPACIAIS

EM FORMA DE ANEL

A introdu9ao de urn conveniente desalinhamento nos feixes de

aprisionamento permite observar diferentes estruturas espaciais em ,homos

aprisionados tais como: duplas nuvens, aneis e aneis com urn acumulo de atomos

no centro. Algumas destas estruturas estaveis foram inicialmente observadas por E.

Raab e colaboradores [1] e anos depois foram estudadas nas referencias [2-5]. Os

estudos relacionados com estas estruturas espaciais, no entanto, se detiveram na sua

mera observa9ao e na sua dependencia com 0 nUmero de atomos aprisionados [2]

e [3]. 0 primeiro modelo te6rico que procurou explicar as observa90es era baseado

na for9a de confinamento da radi9ao e na for9a devido ao desalinhamento dos

feixes de aprisionamento, como com foi citado anteriormente no Capitulo IV. Esses

estudos foram inicialmente realizados com atomos de cesio [2 e 3] e mostraram

forte dependencia com 0 numero de atomos aprisionados. Em 1992, Bagnato e

colaboradores [4], obtiveram estruturas espaciais em forma de anel para atomos de

s6dio. Estas estruturas em forma de anel para 0 s6dio, ao contrano das de cesio,

nao apresentaram nuvem no centro do anel e nao foi observada dependencia do

raio anel com 0 numero de atomos aprisionados. Foi, enmo, proposto urn novo

modelo, usando a for9a de pressao de radia9ao dos feixes de aprisionamento sobre

cada atomo, devido ao perfil gaussiano dos feixes e ao desalinhamento destes no



plano. Uma nova componente de for9a chamada for9a de vortice, a qual ja foi

apresentada no Capitulo IV, aparece e e responsavel pelas estruturas estaveis

observadas. Uma possivel contradi9ao existente entre as duas teorias citadas [2-4],

foi esclarecida com 0 trabalho realizado por 1. Guedes e colaboradores [5] onde

ficou clara a possibilidade de existirem dois possiveis regimes de trabalho urn

independente do numero de atomos (caso do sodio) e 0 outro dependente do

numero de atomos (caso do cesio).

Apesar de observadas e justificadas, as estruturas em forma de anel foram

pouco estudadas. Nao sabiamos da existencia, por exemplo,de algum estudo estudo

sobre a velocidade e/ou temperatura dos atomos nestas orbitas estaveis, nem de

como se apresenta a distribui<;oes atomica nestas estruturas. Neste capitulo,

mostraremos urna tecnica desenvolvida por nos [6] para medir a temperatura dos

atomos no anel assumindo uma distribui<;ao de velocidade analoga a de urn feixe

atomico. Esta tecnica baseia-se na observa<;ao do decaimento temporal dos atornos

ao se criar urna saida para eles nesta estrutura estavel. A saida e criada por urn

feixe laser extemo ao aprisionamento que incide sobre 0 anel e remove os atornos.

Alem de apresentarmos as medidas de temperatura, mostrarernos imagens

obtidas com uma camera CCD, onde podemos observar a distribui9ao de atornos

no anel, e graficos tridimensionais que mostram 0 perfil da distribui<;ao atomica.

Estudaremos de uma forma qualitativa 0 comportamento da espessura dos aneis

como fun<;ao do campo magnetico de aprisionamento.

Outro tipo de estrutura observada com 0 desalinhamento dos feixes, e 0

duplo anel. Estas estruturas dependem dos parametros experimentais usados e urna

analise qualitativa sobre elas pode ser feita tomando como base as referencias [5]

e [7]. Observamos este tipo de estrutura e, neste capitulo, apresentaremos urn

estudo sobre elas [8].



5.1) MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DOS ATOMOS NO

ANEL

Apresentaremos, nesta se9ao, uma nova tecnica para medir velocidade e

temperatura de atomos aprisionados em estrutura espacial tipo anel. Descreveremos

a montagem experimental e 0 modelo te6rico com 0 qual obtemos a temperatura

dos atomos no anel.

5.1-1) DESCRI<;AO DA TECNICA E MONTAGEM EXPERIMENTAL

Usando 0 sistema experimental para 0 aprisionamento de atomos em

armadilhas magneto-6ticas ja descrito no capitulo I, aprisionamos atomos de s6dio

na armadilha do tipo II. Com os Momos aprisionados, introduzimos urn

desalinhamento entre os feixes retrorefletidos contidos no plano xy de modo a

formar urn caminho fechado, como visto na figura 5.1a. A distancia de centro a

centro entre os feixes era de aproximadamente 3mm e obtivemos, ap6s alguns

ajustes espaciais, a estrutura em forma de anel da figura 5.1b.

Com os atomos nesta configura9ao, incidimos sobre 0 anel urn feixe

adicional com frequencia igual a de aprisionamento e com urn difunetro da ordem

da espessura do anel. Este feixe adicional incidia de maneira a interceptar

completamente 0 anel num determinado ponto (fig. 5.2). Como 0 feixe adicional

tinha a mesma frequencia que os feixes de aprisionamento, os atomos sentiam a

presen9a da for9a de pressao de radia9ao do feixe adicional unidirecional,

escapando do anel . Uma estimativa feita mostra que a velocidade adquirida pelos



Momos durante a interayao com 0 feixe auxiliar e suficiente para remove-Io da

armadilha.

Figura 5.1 - a) Desalinhamento dos feixes de aprisionamento no plano xy de modo a fonnar urn

caminho fechado necessario para a obten~ao da estmtura espacial do tipo anel; b) Estmtura

espacial de atomos de sodio aprisionados em fonna de anel.
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Figura 5.2 - Visualiza~ao da cornpleta intelSec~ao do feixe adicional com 0 anel. 0 feixe

adicional tern a rnesma frequencia que a dos feixes de aprisionamento e tern um diametro da

onJem da espessura do anel.



As medidas da descarga do anel foram realizadas sem desligarmos 0

aprisionamento, usando urn obturador eletronico ou urn modulador acustico 6tico

para bloquear e desbloquear 0 feixe adicional (0 histograma da medida esta

representado na figura 5.3). A incidencia do feixe auxiliar ocorria durante

aproximadamente 300ms sendo enHlo bloqueado durante 6s, tempo suficiente para

recarregar 0 anel (0 tempo de carga do anel era de ,....,3s). A fluorescencia dos

atomos (proporcional ao numero de atomos aprisionados) e observada em ambos

os periodos. as 300ms de exposi~ao do feixe auxiliar e chamado de periodo de

descarga enquanto que 0 periodo seguinte e 0 periodo de carga do anel.

,. ..
I 300ms I.

INO

Figura 5.3 - Sincroniza~ao entre 0 processo de bloqueio do feixe adicional e 0 processo de carga

e descarga dos atomos no anel.



Focalizamos a lmagem do anel em uma fotomultiplicadora que tinha urn

tempo de resposta de ns (nanosegundos) e observamos a descarga dos atomos no

anel atraves de urn osciloscopio de memoria (Le Croy 9400A- 100 Ms/s - 5Gs/s)

capaz de fazer medias dos sinais obtidos. 0 espectro temporal e finalmente

aquisicionado via interface com urn rnicrocornputador (fig. 5.4).

D
obturador
eletrOlllc0
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o alinhamento do feixe adicional foi feito colocando mascaras de papel nas

janelas de incidencia e saida do feixe, marcando as posic;oes de "corte" que foram

obtidas atraves de urn esquema geometrico. 0 feixe adicional e oriundo de urn

outro laser de corante bombeado por urn laser de argonio igual ao laser de

aprisionamento. Variamos a posic;ao de incidencia de maneira a interceptar 0 anel

em diferentes posic;oes, como e visto na figura 5.5. Observamos atraves da figura

5.5(d) que, ao incidirmos 0 feixe adicional nesta posic;ao, os Momos imediatamente

escapam do aneI fazendo, no maximo, 0 percurso de uma volta (urn comprimento

do aneI). Nesta configurac;ao, Momos com todas as velocidades possiveis sairao do

aneI, nos permitindo aquisicionar 0 decaimento que sera usado para comparac;ao

com 0 ajuste teorico e com isso determinarmos 0 valor da temperatura. Isto, no

entanto, nao ocorre quando a intersecc;ao laser-aneI nao e completa. Para feixes em

varias posic;oes, obtivemos 0 tempo (I Ie) de descarga e 0 resultado esta mostrado

na figura 5.6

A situac;ao experimental que fornece 0 tempo minimo de descarga dos

Momos corresponde a melhor intersecc;ao e sera usado na proxima sec;ao para 0

estudo da temperatura. A nao perfeita intersecc;ao cria a chance do atomo sofrer

varias revoluc;oes antes de interagir com 0 laser auxiliar. Isto produz urn longo

tempo de descarga.

Sabendo 0 tamanho do anet L = 2n:R que e obtido atraves da leitura com

uma luneta presa a uma montagem xyz, e 0 tcmpo de esvaziamcnto do anel t ,

oriundo do sinal de descarga registrado por uma fotomultiplicadora, podemos ter

noc;ao da velocidade media dos Momos :

LL = vt => v =
t



, ,
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Figura 5.5 - Posi~oes de incidencia do feixe adicional sobre 0 anel de atomos aprisionados. Em

5d, observa-se a inte~ec~o completa do anet.
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Figura 5.6 - Gmfico do tempo de descarga do anel ver.;;us a posi~ao de incidencia do feixe

adicional. Estas posi~oes sao tomadas com rela~ao it posi~ao central de aprisionamento



Para isso, medimos 0 diametro do anel com a luneta calibrada e calculamos

o seu comprimento supondo uma simetria cilindrica (fig.5.7). Com a medida do

raio do anel e da maxima intensidade de luz na fotomultiplicadora, teremos 0

numero e a densidade de atomos aprisionados no anel. Uma montagem

experimental mais detalhada e vista na figura 5.8.

r---- L=21l'R ---~
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Figura 5.8 - Ammjo experimental incluindo 0 aprisionamento dos atomos com os feixes

desalinhados no eixo xy, corte do anel com 0 feixe adicional e aquisi~ao da descarga dos atomos.



5.1-2 ) MODELO TEORICO PARA A DESCARGA DOS ATOMOS NO ANEL

Todo 0 esquema experimental descrito anteriormente nesta se~ao nos

possibilita medir 0 decaimento temporal do numero de Momos aprisionados. Este

decaimento depende evidentemente da temperatura dos Momos: quanto mais frios

eles estiverem, mais lentamente 0 anel sera descarregado. Para saber 0 valor da

temperatura, no entanto, precisamos elaborar urn modelo mais realistico, onde

consideramos a existencia de uma distribui~ao de velocidades. Devido a isso,

estamos propondo urn modelo teorico que trata os atomos no anel como se

tivessem uma distribui~ao de velocidades semelhante aquela de urn feixe atomico,

pois no anel os Momos tern movimento unidirecional, e determinamos 0

decaimento do numero de atomos com 0 tempo, deixando como parametro

ajustavel a temperatura [ 6].

Para calcular a varia~ao do numero de Momos no anel a partir do instante

que 0 laser auxiliar e ligado dando inicio a descarga, assumimos que:

onde 0 movimento assemelha-se a uma linha de Momos que percorre urn

comprimento L = 2nR. Na equa~ao(5.l), C e a constante de normaliza~ao, mea

massa do Momo, kB e a constante de Boltzmann e Tea temperatura dos Momos

aprisionados.

Em cada ponto do anel, ternos a mesma distribui~ao de velocidade f(v).

Observando atomos com uma mesma velocidade v percorrendo 0 comprimento L,



temos que 0 numero de atomos N com velocidade contida no intervalo (v, v+dv)

e:

onde No e numero maximo inicial de atomos aprisionados. Para saber a varia9ao

do numero destes atomos em urn determinado intervalo de tempo, temos:

N.
N( t) -N( t+~ t) =v~ t. _0 f(v) dv

L

(dN) =_vNo f(v) dv
dt v L

o processo de decaimento nao e infinito, pois ap6s urn tempo t=L/v, os atomos

com velocidade v ja abandonaram 0 anel. Para bloquear este decaimento num

determinado instante, introduzimos urn termo multiplicativo a equa9ao (5.3) do

tipo:



onde e e a fun~ao degrau. Com 0 termo introduzido, a contribui~ao dos atomos

com velocidade v para a descarga ocorrera ate t=L/v, e ap6s esse tempo 0 anel esta

completamente desprovido desta classe de velocidade.

Tomando a contribui~ao de todas as velocidades atraves da integra~ao da

equa~ao (5.4), a varia~ao do numero de atomos aprisionados que abandonam 0 anel

com 0 tempo e obtida por essa integra~ao temporal de dN(t)/dt:

dN =\' ( dN)
dt Iv' dt v

que e a taxa de varia~ao do numero de atomos com contribui~ao de todas as

velocidades. Integrando no tempo para obter a varia~ao de N:



A primeira integral, como fun9ao de 1', e resolvida de forma direta, enquanto que

a segunda, tern os seguintes valores:

t {(t_L)i e (tl
- ~) dtl

= a v

para v> L
t

para O<v< L
t

Colocando a fun9ao distribui9ao de velocidades (equa9ao(5.1)), temos:



eNN( t) = __ 0

L
mv

2

L J!:.ooe - 2kBT dv +

t

dV} (5.11)

onde a integral em v~ tern solw;ao exata e a integral em v4 esta associada a

solw;ao de uma fun~ao erro, que pode ser expressa atraves de uma serie.

Resolvendo a equa~ao (5.11) atraves do calculo analitico ou atraves de uma

integra~ao numerica (program a em anexo), obtivemos a fun~ao N(t) para varias

temperaturas. Aquela que melhor corresponde ao resultado experimental determina

a temperatura dos atomos aprisionados na estrutura do tipo anel. Todos os dados

usados tais como numero de atomos inicial no anel, tempo de descarga e tamanho

do anel foram os obtidos experimentalmente atraves do espectro de descarga e

observa~ao do anel. 0 unico parametro ajustavel e a temperatura.

Na figura 5.9, mostramos 0 decaimento temporal dos atomos aprisionados no

anel ao incidirmos urn feixe adicional que faz uma completa intersec~ao com 0

o ajuste te6rico foi obtido resolvendo a equayao (5.7), usando como

parametro ajustavel a temperatura. Encontramos as curvas te6ricas da figura 5.l 0

as quais, comparando com 0 resultado experimental, nos fornecem valores e

emperatura que devem representar a distribuiyao de atomos no anel. A curva te6rica

que mais se aproxima do resultado experimental corresponde a uma temperatura de



230 flK. Essa temperatura concorda com a obtida no limite Doppler para Momos

de s6dio aprisionados em estrutura do tipo nuvem (TD = 240 flK).

Usando 230 flK como a temperatura dos Momos aprisionados no aneL

procuramos 0 erro na medida do comprimento do anel (feita com uma luneta

calibrada). Deixamos, entao, 0 comprimento L do anel como parametro ajustavel

e obtivemos como melhor resultado a curva com L=1.2cm, que concorda com a

medida experimental. cujo L era da ordem de 1.23 em (figura 5.11).
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Figura 5.9 - Resultado experimental para a descarga do anel incidindo 0 feixe adicional numa

posi~ao que inten:epta completamente 0 anel.
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Figum 5.10 - Ajuste teorico resolvendo a equa~ao (5.7), usando a tempemtum dos atomos

aprisionados como 0 Unico parimetro ajusmvel. 0 melhor ajuste se da pam T -230JlK.



A temperatura medida atraves deste experimento, concorda muito bem com

a medida no limite de resfriamento Doppler para nuvens de atomos de s6dio

aprisionados. lsto pode ser uma consequencia do desalinhamento dos feixes quando

estamos na configura9ao de aneL pois evita a forma9ao de ondas estacionarias,

gradientes de polariza9ao e devido ao campo magnetico, mecanismos de

resfriamento sub-Doppler nao podem ocorrer. Com isso, ha uma forte evidencia de

que 0 modelo te6rico Doppler pode ser muito bem empregado para explicar os
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Figura 5.11 - llsando a temperatura de 230JlK, variamos 0 eomprimento do anel e obselVamos

que 0 melhor ajuste se da com L-1.2 em, eoneonJando com 0 valor obtido experimentalmente

que era de 1.23 em.



5.2) OBSERV ACAo DE ESTRIJTIJRA ESPACIAL EM FORMA DE DIJPLO

ANEL

Diversas estruturas espaciais de atomos aprisionados foram observadas e

estudadas [1-5]. No decorrer destc trabalho, no entanto, observamos urn tipo

diferente de estrutura espacial de ,itomos de s6dio: 0 duplo anel. A possibilidade

de observarmos esta estrutura, apareceu primeiro numa amilise te6rica do problema

[L. G. Marcassa, comunica9ao privada] e depois foi comprovada

experimentalmente. Essa estrutura consiste de dois aneis concentricos cuja

distribui9ao espacial ocorre devido a uma for9a de v6rtice dependente do

desalinhamento e do perfil gaussiano dos feixes, somada a for9as de aprisionamento

e amortecimento ja usadas para explicar outros tipos de estruturas [4]. Nesta se9ao,

vamos tentar mostrar que, levando em conta apenas a for9a de v6rtice, a

distribui9ao espacial em forma de duplo anel e possivel de ser observada e

podemos fazer uma analise qualitativa desta distribui9ao em term os de alguns

panlmetros experimentais usados.

5.2-1 ) OBSERVACAo EXPERIMENTAL DO DlJPLO ANEL

Usamos uma armadilha magneto-otica convencional (descrita no capitulo II)

para aprisionar os atomos de s6dio na configura9ao do tipo II. Essa armadilha era

constantemente carregada por uma celula de vapor de s6dio aquecida a

aproximadamente 60°C. No plano xy, os feixes retrorefletidos san desalinhados

(figura 5.12) e para desalinhamentos da ordem da cintura do feixe gaussiano w e



intensidades dos feixes de aprisionamento muito acima da intensidade de satura9ao

(I()~ 5mW/cm2
), observamos 0 duplo anel (figura 5.13). Essa estrutura e mais

instavel do que os aneis ja mencionados na se9ao anterior e colapsam para urn

tinico anel ou para urn anel com uma nuvem no centro em tempos menores que 1s.

A observa9ao do duplo anel pode ser explicada tomando como base a

referencia [4] com algumas modifica90es .

••
y

---~---
I

Figura 5.12 - Esquema do desalinhamento dos feixes gaussianos no plano xy para fonnar

estruturas espaciais em fonna de anel. Para s:2:w,observamos a fonna~ao do duplo anel.



Figura 5.13 - Estrntura espacial de dois aneis concentricos de atomos de sodio na configura~io
do tipo II, obtida para s~w, .1=2f e 0,,=4f.



5.2-2 ) JlJSTIFICATIV A TEORICA E SIMlJLA(:AO NlJMERICA PARA A

ESTRlJTlJRA DE DlJPLO ANEL

Considerando todos os feixes como gaussianos com frequencia de Rabi n=

no exp (-2r/\\,2), a for9a total sobre urn atomo no plano xy com os feixes

desalinhados e:

F = -k(x,Y) r - a (x,y) v + Fv(X'y)

onde k(x,y) e a(x,y) sao respectivamente os coeficientes de aprisionamento e

amortecimento, os quais agora passam a ter uma dependencia com a posi9ao (esta

dependencia nao foi levada em conta na referencia 4). A for9a de vortice F\

dependente das coordenadas, produz urn torque sobre os atomos, induzindo urn

movimento circular em torno do centro da armadilha. A dependencia espacial de

k e a surge devido a varia9ao espacial da intensidade do campo de radia9ao e

depende da configura9ao do feixe, pois dependem do desalinhamento s. Essa for9a

acelera 0 Momo ate sua velocidade tornar-se grande 0 suficiente de forma que a

for9a de vortice iguale-se a for9a de amortecimento. Com isso, a energia

introduzida pela for9a de vortice e removida pela for9a de amortecimento. Nesta

situa9ao, a for9a de aprisionamento pode estabelecer uma orbita circular estaveJ

(figura 5.14).

Por simplicidade, vamos considerar 0 Momo sobre 0 eixo x com veIocidade

na dire9ao y. Quando v e tal que



av = F v (x)

e (5.13)
v2

= k (x) -m- x
x

onde mv2/x e a fon;a centripeta, a condiyao de estabilidade das orbitas e, entao:

onde 0 termo da esquerda e denorninado de forca de aprisionarnento efetiva, a qual

puxa os atornos em direyao ao centro da armadilha, e Fv(x) e a forya de vortice

-2 (X+S)2

Be w
2

-2 (x+s) 2

1+Se w
2

-2 (x-s) 2

Be w
2

-2 (x-s) 2

1+Se w
2

A soluyao da equayao (5.14) pode ser analisada fazendo urn grafico da forya de

aprisionamento efetiva e da forya de vortice, observando os pontos onde as duas

curvas se interceptam. Essa representayao grafica esta rnostrada na figura 5.15 para



as seguintes eondi~5es: Qo=13L L\.=-2.Sf, s= 2.6 w e (d?u/dx) = If/em, onde f=

2n:lO MHz e a largura de linha natural da transi~ao atOmiea e (d?u/dx) e a varia~ao

espaeial da transi~ao atomiea devido ao campo magnetieo.

Figura 5.14 - Esquema de fo~as que atuam em urn atomo aprisionado quando os feixes estiio

desalinhados para fonnar a estrntura espadal do tipo anel



Atraves da figura 5.15, vemos que existem quatro solUl~oes possiveis: XO' XI'

X2 e X,. OS pontos Xo e x2 sao soIUl;:oes instaveis, pois como a fon~a de vortice e

maior que a for9a de aprisionamento efetiva, os atomos tendem a sair da orbita.

Enquanto que os pontos XI e X:I san pontos estaveis ja que a for9a de

aprisionamento efetiva e maior do que a for9a de vortice, puxando os atom os para

as posi90es XI e X:I' Essas posi90es correspondem a duas orbitas estaveis.

Com 0 intuito de verificar a forma9ao destas orbitas, foi feita uma simula9ao

numerica [9] incluindo a dependencia espacial nos coeficientes k e a (figura 5.16),

onde os panlmetros usados nesta simula9ao foram os mesmos da figura 5.15.

Observamos que existem duas trajetorias estaveis para 0 atomo, como ja tinhamos

mostrado com 0 resultado experimental da figura 5.13, onde a cintura do feixe w

era de aproximadamente 6 mm. A dessintonia entre a frequencia da transi9ao

atomica e a frequencia do laser ~ era da ordem de - 20 MHz e a intensidade de

cada feixe I era de aproximadamente 50 mW/cm2.

A simula9ao numerica nao concorda muito bem com os panlmetros

experimentais. A observa9ao experimental e obtida com s ~ w, ~=-2f e 00= 2.2L

enquanto que, para obter-se numericamente 0 duplo aneL usamos s = 2.6 w, /}.=

2.5f e 00 = 13f. Essa discordancia entre experimento e teoria pode ser causada

pelo fato de usarmos, por simplicidade, urn modelo teorico de dois niveis numa

aproxima9ao de baixas intensidades para 0 campo de radia9ao. Uma pequena

mudan9a nos parametros 00, s ou ~, torna a for9a de aprisionamento efetiva menor

do que a for9a de v6rtice na regiao entre os pontos XI e X2 e com isso somente X:l

permanece como uma solU9ao estavel. Isto po de justificar a instabilidade

experimentalmente observada e mostra a dificuldade em obter-se condi90es para

observar 0 duplo anel. Observamos, ainda, que instabilidades mecfulicas do nosso



sistema aIem de varia~()es de intensidade e frequencia do laser de aprisionamento,

podem contribuir para esta alta instabilidade.
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Figum 5.15 - Representa~ao gnifica da fo~a de confinarnento efetiva e da fo~a de vortice pam

urn atorno sobre 0 eixo x.
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Figura 5.16 - Simula~ao numerica nas mesmas condi~oes da figura 5.15. Observe que os raio

para XI e x3 correspondem as duas orbitas encontradas.



5.3) DISTRlJIBlJI<;Ao DE ATOM OS EM ESTRlJTlJRA ESPACIAL DO TIPO

ANEL

A principio, os ,ltomos aprisionados formando estrutura espacial do tipo anel

estariam uniformemente distribuidos. 0 desalinhamento geometrico dos feixes,

formaria urn quadrado e os Momos interagindo com estes feixes, seriam acelerados

pela for9a de vortice e confinados pela for9a de aprisionamento efetivo com a

mesma intensidade, pois a for9a de vortice imprimiria uma velocidade a cada Momo

que em cada ponto teria 0 mesmo valor ja que seria oriunda de gradientes de

intensidades iguais dos feixes gaussianos (figura 5.17). A for9a de aprisionamento

efetiva depende do gradiente de campo magnetico, e para uma trajetoria circular

em tomo do centro da armadilha, ou seja, em tomo do ponto de campo nulo, em

cada ponto desta trajetoria 0 Momo estaria sujeito a urn mesmo valor de campo, ou

seja, a uma mesma for9a de aprisionamento.
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Figura 5.17 - Desalinhamento perfeito para fonnar aneis. Os 2 pares de feixes contribuem com

iguais gmdientes de intensidade.



Em nossas observa~oes experimentais, nao obtemos aneis uniformemente

distribuidos. Nossas estruturas apresentam acumulos de atomos em determinadas

regioes e esses acumulos tern uma dependencia com a geometria do desalinhamento

dos feixes de aprisionamento. Nesta se~ao vamos apresentar de forma qualitativa

uma explica~ao para a nao uniformidade na distribui~ao dos atomos no aneI.

5.3-1 ) JlJSTIFICATIVA PARA A NAO IJNIFORMIDADE DOS ATOMOS NO

ANEL

Experimentalmente, os feixes nao sao exatamente paralelos, mas apresentarn

urn determinado arranjo entre eIes na forma de urn "V". Vamos supor urn atomo

seguindo uma trajetoria imposta por essa configura~ao de feixes e analizar 0 que

ocorre com 0 atomo devido a for~a de vortice [10], ou seja, qual e a contribuiyao

do desbalam;o em intensidade sobre 0 atomo (figura 5.18).
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Figura 5.17 - Desalinhamento em fonna de "V" para feixes gaussianos nao paralelos. An3.lise do

desbalan~o de intensidade dos feixes.



Por simplicidade, vamos analisar apenas quatro pontos da figura 5.18. Urn

Momo que se encontra no ponto 1, sente igualmente a intera9ao com os feixes I e

III, pois esta a uma mesma distancia dos dois feixes gaussianos, mas sua intera9ao

com os feixes II e IV e diferente, ja que ele se encontra mais proximo do pico de

intensidade do feixe IV. Entretanto, como a distancia entre os feixes II e IV e

pequena, a diferen9a em intensidade vista peIo Momo tambem e pequena, entao, a

for9a de vortice sobre este Momo na posi9ao 1 e pequena imprimindo uma pequena

acelera9ao ao atomo. Se, no entanto, este atomo esta no ponto 2, ele sentira

igualmente a intera9ao com os feixes II e IV. Com rela9ao aos feixes I e Ill, a

intera9ao sera maior com 0 feixe I do que com 0 feixe III e 0 desbalan90 de

intensidade senti do pelo Momo sera grande, pois 0 Momo interagira com grande

intensidade do feixe I e com a cauda do feixe III. Com isso, a for9a de vortice

sobre 0 atomo no ponto 2 e grande contribuindo para urn aumento da acelera9ao

do Momo neste ponto. Para os pontos 3 e 4, a analise e equivalente e assim urn

atomo no ponto 4 tera uma acelera9ao maior do que urn atomo no ponto 3.

Em analogia com a analise anterior, podemos dizer que os Momos no aneL

ao serem observados por uma camera ccd, concentram-se mais nas regioes onde

estao os pontos 1 e 3, pois estao menos velozes. Portanto, ao serem filmados, os

aneis apresentarao, semprc, acumulos de Momos nas regioes que assemelham-se aos

pontos 1 e 3 da figura (5.18).

Desalinhando os feixes laser gausstanos de manelra a formar urn "V",

observamos acumulos de Momos aprisionados em estrutura do tipo anel (figura

( 5.19)). Melhorando 0 alinhamento para termos uma configura9ao 0 mais proximo

possivel de urn quadrado, obtivemos urn anel mais uniforme (figura (5.20». Nao

apresentando os acumulos de atomos aprisionados da figura 5.19.



Figura 5.19 - Atomos aprisionados em estrutura do tipo anel numa configura~io em fonna de

''V'', onde observamos ac•..•mulos de atomos: a) esta imagem foi registrada com camera CCD.

Usamos dB/dz=15 G/cm e 1=510;b) gnifico tri-dimensional da imagem captada pela CCO



Figura 5.20 - a) Anel de atomos aprisionados com os mesmos dB/dz e intensidade usados na

figura 5.19, mas melhorando 0 alinhamento para distribuir melhor os atomos no anel; b) grafico

tri-dimensional da imagem captada pela CCO.



Uma observa~ao pertinente com rela~ao a estrutura espacial de Momos

aprisionados em forma de anel, e a sua espessura. Nosso modelo te6rico nao

explica essa particularidade, mas podemos , de forma qualitativa , tentar explica-la

supondo que 0 Momo aprisionado descreva 6rbitas elipticas em tomo da posi~ao

de campo zero como se fosse urn planeta em tomo do sol (figura 5.21).

Para urn sistema sujeito a uma for~a central, a equa~ao de movimento

levando em conta uma for~a real F(r) mais uma for~a centrifuga toma-se:

F(r) +~
mr3

onde Leo momento angular do Momo e F(r), no nosso caso e igual a -la. A

energia potencial efetiva na dire~ao radial pode ser obtida da equa~ao:

dU(r) =-m d2r
dr dt2

dU(r) =
dr



e 0 potencial efetivo sera:

mv2
kr=--

r

~(r) r = a fll r

onde k e a constante de mola, a e a constante de amortecimento, e ~(r) e a

amplitude da fon;a de vortice:



-2r2

~ (r) = ~O e 82

--282 (5.22)

8s llKrQ~e ~

~o = -
w2 [4~ 2 +r2 +12 (}~]

onde s e desalinhamento dos feixes no centro da armadilha ewe a cintura dos

feixes gaussianos. Com isso a equa~ao(5.20) fica:

Para encontrarmos a posi9ao radial de equilibrio da 6rbita vamos derivar a

equa9ao acima e igualar a zero: dU(r)/dr = 0 ,

Derivando mais uma vez a equa9ao (5.20), encontramos a constante de mol a efetiva

e com ela a espessura br do anel:



e aplicando 0 teorema da equiparti<;ao de energia. encontramos uma expressao para

a espessura do anel:

2 EminT = ---
3 kB

Atraves da equa<;ao (5.26), notamos que a espessura do anel tern uma

dependencia com 0 inverso do gradiente de campo magnetico de aprisionamento,

ja que depende do inverso da raiz quadrada de k'. Como urn modelo ilustrativo,

registramos com uma camera CCD a varia<;ao da espessura do anel variando 0

gradiente de campo magnetico e como na referencia [5] observamos que 0 diametro



do anel diminui ate colapsar mas que tambem a sua espessura diminuL so que mais

suavemente que 0 diametro (figura 5.22).

Figura 5.21 - Movimento do atomo aprisionado descrevendo orbitas elipticas em tomo da regiio

de campo nulo, mostrando a fonna~io da espessura do anel.



Figura 5.22 - ObselVa~ao experimental da varia~ao da espessura do anel com 0 gradiente de

campo magnetico. 0 registro foi obtido com uma camera CCD e usamos I = 510 com uma

dessintonia de - -25MHz na frequencia do campo de radia~ao.



A diminui9ao do difunetro do ane1 e esperada ja que aumentando-se 0

gradiente de campo magnetico, a constante de mola responsave1 pelo confmamento

dos atomos aumenta, e com isso aumenta a for9a de aprisionamento levando os

atomos para a regiao central da armadilha diminuindo assim 0 tamanho da

estrutura. Este resultado e discutido na referencia [5] e esta de acordo com a teoria

usada.



1 - E. Raab, M. Prentiss, A. Cable, S. Chu and D. Pritchard,Phys. Rev. Lett.

59,2631 (1987)

2 - T. Walker, D. Sesto and C. Wieman, Phys. Rev. Lett. 64, 408 (1990)

3 - D. Sesko, T. Walker and C. Wieman, 1. Opt. Soc. Am. B 8, (1991)

4- V. S. Bagnato, L. G. Marcassa, M. Oria, G. 1. Surdutovich and S. C. Zilio, Laser

Phys. 2, 172 ( 1992)

5 - 1. Guedes, M. T. de Araujo, D. M. B. P. Milori, G. 1. Surdutovich, V. S.

Bagnato and S. C. Zilio, J. Opt. Soc. Am. B 11, 1935 (1994)

6 - M. T. de Araujo, R. 1. Horowicz, D. M. B. P. Milori, A. M. Tuboy, R. Kaiser,

S. C. Zilio and V. S. Bagnato,"Time of flight technique to determine

temperature of atoms in a ring-shaped trap", submetido para publica9ao no Opt.

Commun.

7 - I. Guedes, Tese de Doutorado, Instituto de Fisica de Sao Carlos, 1994, nao

publicada

8 - M. T. de Araujo, L. G. Marcassa, S. C. Zilio and V. S. Bagnato, "Double-

ring Structure: Another Variant in the Spatial Distribution of Cold Codium

Atoms", aceito para publica9ao no Phys. Rev. A.

9 - Agradecemos a L. G. Marcassa pela simula9ao numerica do duplo anel.

10 - Agradecemos a Julio Flemming Neto pel as discussoes e sugestoes.



CAPiTuLO VI

CONCLUSAO

Neste trabalho, nos concentramos na obten9ao das constantes mecanicas, as

quais sao inerentes ao movimento harmonico super amortecido dos atomos

aprisionados em AMO, na manipula9ao destes atomos atraves da observa9ao de

diferentes distribui90es espaciais e na comprova9ao do uso da teoria da for9a de

v6rtice para explicar estas estruturas.

A medida das constantes de mola k e de amortecimento a, nos permite uma

caracteriza9ao mais precisa das armadilhas, ja que estas constantes dependem

diretamente dos parfunetros: intensidade dos feixes (Oo2-Ir2/2Io), campo magnetico

e dessintonia, como visto no capitulo II. A medida de k e a para as duas condi90es

de aprisionamento de atomos de s6dio, mostra que ha grande discrepancia entre

teoria e experimento, mostrando a necessidade do desenvolvimento de tecnicas

melhores, onde nao ocorram grandes perturba90es ao processo de aprisionamento.

Essas perturba90es, sao percebidas neste trabalho, quando mudamos urn pouco a

amplitude do campo magnetico auxiliar oscilante e encontramos valores diferentes

para as constantes. A principio, 0 pequeno campo magnetico auxiliar (-O.9G) nao

deveria interferir nas medidas das constantes, ja que 0 campo de aprisionamento

e muito maior (- l5G). Quanto a medida de k como fun9ao da intensidade dos



feixes, 0 comportamento do resultado experimental concorda com a forma da curva

te6rica do modelo Doppler (2 niveis) que contem a dependencia com a sutura9ao

dos feixes, mas com rela9ao aos valores obtidos e com a teoria Doppler

"multiniveis" que tern maior concordancia. Ou seja, quando incluimos a

dependencia com os varios subniveis Zeeman do sistema atomico, os resultados

tomam-se melhores. Estes resultados te6ricos, para uma intensidade de ~ 610,

comumente usada no laborat6rio,tem boa concordancia com os dois tipos de

armadilha (como visto nas tabelas I ell). Principalmente com a armadilha tipo II,

apesar de ter participa9aO de mais niveis e uma satura<;ao mais dificil.

Atraves das medidas dos raios das nuvens como fun9ao da intensidade dos

feixes (figura 3.13), comprovamos 0 efeito do confmamento da radia9ao 0 qual e

observado na pequena dependencia de k com a intensidade do laser. Se nao

tivessemos este efeito, a constante de mola k decairia mais acentuadamente com

o aumento da intensidade dos feixes.

Outro ponto importante, e que pela teoria Doppler a constante k da armadilha

tipo I deveria ser aproximadamente duas vezes maior do que a constante k da

armadilha tipo II, mas encontramos 0 inverso. Usando a tecnica do desbalan90 de

intensidade, encontramos uma melhor concordancia com a teoria, no entanto, diante

dos inconvenientes apresentados na Se9ao 3.1.1, nao podemos confiar plenamente

nestes resultados e assim enfatizamos a necesidade do uso de tecnicas melhores

para medir as constantes mecanicas das armadilhas.

Variando 0 gradiente de campo magnetico, obtivemos grande concordancia

entre os resultados experimentais para a constante k e 0 comportamento da teoria

Doppler para uma determinada intensidade dos feixes de aprisionamento. Com

rela9ao a dessintonia (~), nossas medidas de k e a nao permitem uma boa analise,

pois ao variarmos a frequencia do campo de radia9ao interferimos drasticamente



no aprisionamento prejudicando a confiabilidade da medida.

A medida da temperatura dos atomos aprisionados em ambas as

armadilhas, mostram boa concordancia com a temperatura de atomos resfriados no

limite Doppler (tabela III), mas nao concordam com os valores previstos pelas

teorias. No entanto, as teorias usadas contem aproxima90es, de forma a serem

validas apenas no regime de baixas intensidades do campo de radia9ao e baixos

campos magneticos de aprisionamento. Nossa realidade experimental e bem

diferente, ja que estamos num regime de altas intensidades e campos. Quando

introduzimos a satura9ao dos feixes, encontramos urn aquecimento associado as

armadilhas. As discrepancias nos resultados te6ricos para k , a e para a

temperatura, diminuiriam se os modelos levassem em conta as altas intensidades

do campo de radia9ao.

No capitulo V, apresentamos tres grandes contribui90es deste trabalho: 0

controle sobre 0 atomo com a obten9ao de diferentes estruturas espaciais de atomos

aprisionados, a proposta de uma nova tecnica para medir a temperatura destes

atomos concordando muito bem com a teoria sugerida e a comprova9ao da validade

da teoria da for9a de v6rtice para explicar a forma9ao do duplo anel.

A tecnica usada para medir a temperatura dos atomos no anel, obteve exito

ao encontrarmos urn valor que concorda muito bem com 0 medido no limite de

resfriamento Doppler para atomos de s6dio aprisionados em forma de nuvem. E de

se esperar, que resfriamento sub-Doppler nao ocorresse devido ao campo magnetico

usado e ao desalinhamento nos feixes de aprisionamento, evitando a forma9ao de

ondas estacionanas e gradientes de polariza9ao. Este valor de temperatura

(-230IlK), foi obtido empregando-se 0 modelo te6rico que trata os atomos no anel

como se tivessem urna distribui9ao de velocidades semelhante a de urn feixe

atomico, concordando no fato dos atomos no anel terem urn movimento



unidirecional e comprovando a validade do metodo.

A observa9ao do duplo anel, veio comprovar que apenas a for9a de v6rtice

e suficiente para explicar a forma<;ao de estruturas espaciais que dependem de urn

desalinhamento nos feixes de aprisionamento e do perfil gaussiano destes feixes.

A. simula<;ao numerica nao concorda muito bem com os parametros experimentais,

mas isso pode advir do fato de usarmos uma teoria que s6 leva em conta atomos

de dois niveis num regime de baixas intensidades e campos magneticos. as pontos

estaveis, no entanto, saD previstos pela teoria e confrrmam a existencia de duas

trajet6rias estaveis para 0 atomo.

Novas medidas das constantes k e a estao sendo realizadas em nos so

laborat6rio usando a mesma tecnica deste trabalho, mapeando todas as dire<;oes de

aprisionamento e os resultados confirmam 0 mesmo comportamento por nos obtido.

Outras tecnicas serao usadas para futura compara<;ao dos resultados.

Quanto as estruturas espaciais em forma de anel, ja e uma tradi<;ao do grupo

trabalhar com elas e novos trabalhos surgirao para concretizar 0 grande avan<;o de

podermos manipular os atomos aprisionados em AMO.


