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Capitulo 1

Introdu«;ao e Perspectiva Historica

1.1 Introdu<.;ao

No passado recente, 0 dominio da manipula<,;aoe resfriamento via laser de 11tomos

neutros conheceu desenvolvimentos espetaculares. Tornou-se possivel confinar amostras

relativamente grandes de atomos por tempos da ordem de minutos e resfria-los a fra<,;ao

de milikelvin em armadilhas opticas baseadas na for<,;ade radia<,;aodevido a emissao

espontanea. Com isto, descortina-se consideniveis horizontes tanto na pesquisa funda-

mental dos mecanismos de manipula<,;aooptica como no de aplica<,;5es.

Existem varias aplica<,;5espara uma cole<,;aode atomos que se movem lentamente

ou que tenham uma veloddade bem definida.

o movimento termico dos atomos imp5e dois limites distintos em espectroscopia

de alta resolu<,;ao.Urn deles vem do tempo finito de intera<,;aoentre urn atomo que se move

rapidamente e 0 equipamento de medida. Ha uma largura de linha assodada com 0 fato

de I::i.wl::i.t ~ 1, que restringe a predsao. Uma outra limitac;ao advem do chamado efeito

Doppler relativistico, pois sistemas de referenda em movimento relativo tern diferentes

tempos proprios.

Os experiment os envolvendo feixes atomicos e colis5es tinham sempre que con-

Vlver com urn compromisso entre reduzir 0 alargamento angular do feixe atraves da



reduc;ao das aberturas de passagem e a obtenc;ao de urn fluxo razoavel de atomos. A

manipulac;ao optica permite se ultrapassar esta limitac;ao.

Outra campo aberto e 0 de estudo de colis6es entre atomos £rios ou com alta

resoluc;ao em energia, ou destes atomos com superficies ou ainda de reac;6es quimicas.

Aplicac;oes mais singulares incluiriam a condensac;ao de Bose-Einstein numa colec;ao

de atomos. frios, efeitos das interac;oes que violem a paridade, gravitac;ao e manuseio de

urn possivel atomo de anti-hidrogEmio.

No conjlmto desta tese nos relatamos experiEmcias tanto com feixes atarnicos como

com armadilhas magneto-opticas. A organizac;ao dela e a seguinte:

• Ainda dentro do capitulo 1, nos descrevemos brevemente 0 desenvolvimento historico

das tecnicas de manipulac;ao optica dos atomos.

• No capitulo 2 e descrita a primeira experiEmcia de resfriamento simultaneo de duas

especies atarnicas num feixe, utilizando-se lasers contrapropagantes a ele e urn campo

magnetico inomogeneo. Antes disto, demonstra-se como se tern fluxos atamicos com-

paraveis de dois elementos, sodio e litio, que tern pressoes de vapor muito dispares.

• No capitulo 3 e dado uma descric;ao geral da armadilha magneto-optica e dos pro-

cessos colisionais que nela ocorrem. Expomos tambem a montagem de lUn sistema

deste tipo para 0 aprisionamento de potassio e a obtenc;ao de atomos £rios deste

elemento.

• No quarto capitulo uma tecnica nova de se aurnentar 0 lllimero de atomos aprisio-

nados e apresentada. Combinando-se adequadamente os dois tipos de armadilha

que existem para 0 sodio, conseguin-se ate 9 vezes mais atomos que na armadilha

tradicional.



• 0 quinto capitulo e consagrado a primeira armadilha que utiliza a linha D1 dos

elementos alcalinos. Com urn arranjo especial da polarizagao dos lasers e possivel

se aprisionar atomos de quatro maneiras diferentes utilizando-se esta linha.

1.2 Perspectiva Historica

Desde 0 seculo passado a Fisica vem evoluindo no sentido de controlar os graus de

liberdade internos dos atomos, atraves da espectroscopia. Manipular com a luz os graus

de liberdade externos, alterando a velocidade e diregao dos atomos, e algo recente, tendo

despertado urn interesse continuo e crescente desde meados da decada de 70.

Pode-se datar em 1873 0 inicio deste desenvolvimento, quando Maxwell usou a

teoria eletromagnetica para calcular a forga num corpo devido a absorgao on reflexao

de nm feixe luminoso. Em 1901 0 russo Lebedev e os norte-americanos Nichols e Hull

realizaram medidas que confirmaram as predig6es de Maxwell. Einstein, num famoso

artigo de 1917, mostrou que e a pressao de radiagao que faz com que as moleculas entrem

em equilibrio termico com urn campo de radia<,;aodo tipo corpo negro. Para isto, foi

necessario assumir que a molecula emite radiagao nao como uma onda esferica, mas como

urn pacote discreto que tern energia e momenta bem definidos.

Em 1933 Otto Frisch[l] realiza uma experiencia pioneira que mostra diretamente

o momento transferido para urn atomo pela absorgao de fotons, quando ele verifica a

deflexao de urn feixe atomico por 0,01 mm, com uma lampada de s6dio.

Com 0 desenvolvimento dos lasers largamente sintonizaveis no comego da decada

de 70, experiencias deste tipo foram repetidas com resultados bem superiores. Isto porque,

dispondo-se de intensidades espectrais muito maiores, pode se explorar 0 pequeno tempo

de vida dos estados atomicos excitados, e repetir-se 0 ciclo de absorgao e emissao muitas

vezes.



Por volta desta epoca come<;aram a aparecer muitas propostas de se usar luz

intensa e ressonante para manipular os atomos como, por exemplo, acelera-los ou apri-

siona-los em armadilhas opticas. Entre estes trabalhos podemos citar os de A. Ashkin,

A. P. Kasantsev e V. S. Letokhov.

Urn grande avan<;ofoi dado por Hansch e Schawlow[2]e por Wineland e DehmeU[24]

em 1975. Eles perceberam que, com uma escolha cuidadosa da geometria e da freqii€mcia

do laser, se pode utilizar 0 efeito Doppler para fazer com que a troca de momento - e

portanto a for<;a- seja dependente da velocidade. Sendo a for<;adependente da velocidade

ela pode ser nsada nao apenas para desacelerar. mas como tambem para resfriar os atomos.

Esta dependencia vem do fato que a absor(?ao at arnica de lnz, perto da ressonancia, e

fortemente dependente da freqii€mcia e, portanto da velocidade, ja qne 0 desvio Doppler

e diretamente proporcional a esta llltima.

Ha uma diferen<;aentre desacelerar e resfriar uma cole<;aode atomos. Desacelerar

significa diminnir a velocidade media em rela<;aoao referencial de laboratorio. Resfriar,

por sna vez, e estreitar a largura da distribni<;ao de velocidades. Veja qne sempre se

pode definir uma "temperatnra", mesmo para distribni<;6es nao maxwellianas, como a

energia cinetica media no referencial do centro de massa, dividido por kB, a constante de

Boltzmann.

Esta ideia de resfriamento foi colocada em pratica pela primeira vez ntilizando-

se ions armazenados numa armadilha. Dois grupos distintos obtiveram resfriamento em

1978: Dehmelt et al com Ba+[31e Wineland et al com Mg+[41.

a resfriamento via laser de atomos neutros exigin tecnicas diferentes daquelas dos

ions. Isto porqne, ate 1987, nao se dispunha de armadilhas eficientes para atomos nentros.

a resultado, e qne 0 tempo de intera(?ao disponivel entre a luz e 0 atomo e limitado ao

tempo de transito atraves de urn dado aparelho, ao inves do potencialmente muito maior



o primeiro result ado conclusivo foi relatado por Andreev et al. em 1981[5).
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Ela pode ser considerada urn melado aptico magnetico. Alem da for<{aviscosa

descrita anteriormente, haveni uma for<{ade restaura<{ao cakada no efeito Zeeman e na

polariza<{aodos lasers. Desta forma conseguiu-se confinar 107 atomos de sadio com den-

sidades que excedem lOll atomos/cm3.

A armadilha magneto-aptica tomou-se tao popular que a enfase dos esfor<{osmu-

dou. Antes empenhava-se na busca de maneiras de se alterar a trajetaria dos atomos, res-

fria-los e aprisiona-los. Agora, procura-se empregar esta ferramenta para realizar medidas

de natureza fundamental, que nao eram possiveis antes. Aplica<{oesde interesse induem

medidas espectroscapicas de precisao, freqiientemente limitadas pelo efeito Doppler ou

tempo de transito, estudo de colisoes atomicas a baix8.<;velocidades , colisoes entre atomos

lentos e superficies, possivel observa<{aode efeitos quanticos coletivos entre atomos frios e

a extensao da pressao de radia<{aovia laser para moleculas.



Capitulo 2

Co-desacelera~ao de urn Feixe
At6mico de S6dio e Litio

2.1 Introdu<.;ao

la. Somente tres anos depois e que uma armadilha magneto-6ptica que dispensa este

feixe foi apresentada[lO]. Contudo, mesmo hoje, quando se deseja urn grande mimero

de atomos aprisionados 011 alta densidade deles, 0 carregamento via feixe permanece

imprescindivelllli.



2.2 Desacelerac;ao por Ajuste Zeeman

Considere urn atomo iluminado por uma onda caminhante com freqii€mciaproxima

a de sua ressonancia. Ao absorver urn foton. este transfere ao atomo urn momenta ~.

Apos urn tempo T 0 atomo decai, reemitindo 0 foton numa dire<{aoaleatoria. Quando se





~ = "(B(z) _ V(z)
A

dv dv dB
a = - = -v = "(A-V < amaxdt dz dz-



2.3 Produ<;ao de urn Feixe Atornico de S6dio e Litio

quando a intensidade do laser esta acima cla satura<;ao, e vale,como vimos em 2.2, amax =
h

2mAT· Para 0 s6dio este valor e de 9,4 x 105 m/s2 e para 0 cesio e 16 vezes menor, 5,7 x 104



m/s2. Apesar da velocidade mais provavel na distribuic:;ao inicial ser menor para 0 cesio,

esta diminuic:;aoe de apenas 3 vezes, pois VNa = 790 m/s a 300 ec e VLi = 275 m/s a 125

ec, onde as temperaturas saG as usuais de trabalho e aquelas em que os flux.ossaG iguais.

Logo nao ha uma compensac:;ao e, com as dimens6es reduzidas de nosso magneto, so e

possivel desacelerar aJ,omos que ja tenham uma velocidade inicial baixa, ou seja, aquela

pequena parcela da distribuic:;ao de Maxwell-Boltzmann com velocidade proxima de zero.

Teriamos que trocar de elemento alcalino se quisessemos efetuar a co-desacelerac:;ao.

o candidato natural para substituir 0 cesio seria 0 potassio, por ter pressao de vapor muito

proxima a do sodio, facilitando a obtenc:;aode fluxos iguais, uma condic:;aoimport ante para

a co-desacelerac:;ao. como veremos. No entanto. esbarra-se na dificuldade de que 0 laser

ideal para trabalhar com 0 potassio ser 0 titanio-safira, de que nao displlnhamos.

o rubidio sofre do mesmo mal que 0 cesio: baixa desacelerac:;aomaxima.

Optamos pelo litio que tern urn valor de desacelerac:;aomaxima comparavel com

o sodio, valendo 1,7 x 106 m/s2.

Simulac:;6esnumericas confirmaram que grande parte da distribuic:;ao teorica ini-

cial do litio a 650 ee. poderia ser levada praticamente ao repouso dentro do espac:;ode

desacelerac:;aodo nosso magneto.

2.3.2 Feixe Duplo

Vejamos como funciona urn foruo efusivo. utilizado para produzir urn feixe atomico.

Se as moleculas de urn gas, ao passarem por uma pequena abertura. nao sofrerem colis6es

umas com as outras, teremos 0 que e chamado de fluxo efusivo.

Suponha uma camara que encerra urn gas a uma pressao p suficientemente baixa

para que 0 livre caminho medio das moleculas seja muito maior que a dimensao de urn

pequeno orificio que conecta a camara com uma regiao de vacuo. Uma molecula que



dos gases nos diz que 0 fluxo efusivo atraves do oriffcio sera[17):

1 - pA
¢ = -nV A = ---;::===

4 ,,127fmkBT
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Figura 2.1: Pressiio de vapor dos metais alcalinos em [um;iio da temperatura. A pressao de
vapor do lftio e da ordem de 104 vezes menor que a do s6dio. Isto exige altas temperaturas
de trabalho para se ter um fluxo razoavel de lftio.



° pOP = PNa + Li

No entanto, ao se analisar 0 diagrama de fases da liga Li + Na (ver figura 2.2)[18]

Figura 2.2: Diagrama binario de Eases do Li-Na. Este diagramc mostra que, acima de 304
o C, sadie e lftio sac completamente miscfveis em quaisquer propon;;oes[18j.
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Figura 2.3: A solm;ao ideal que obdece a lei de Raoult. A pressao parcial de cada
componente tem um comportamento linear com a composi9ao, proporcional a sua fra9ao
molar.

Sabe-se[20], cantudo, que substancia que sejarn quirnicarnente sernelhantes tern
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Figura 2.4: Solu<;oes que wio obedecem a lei de Raoult. 0 exemplo mostrado aqui cor-
responde it solu<;ao de clorof6rmio e acetona a 28°C. Uma solu<;aoideal teria 0 compor-
tamento mostrado pelas linhas tracejadas[20j.



Isto significa que 0 litio continua a obedecer a Lei de Raoult (2.8) e 0 s6dio

tern uma dependencia que pode ser diferente da Lei de Raoult, embora esta dependencia

continue linear.

Devido ao fato da pressao de vapor do litio puro P2i ser muito menor que a do

s6dio, puro, P~a' percebe-se que e necessario se utilizar de uma grande propor<;ao de

litio em rela<.;aoao s6dio na prepara<.;aoda liga metalica que iremos utilizar. Isto porque

queremos fhucas iguais de s6dio e litio no nosso feixe at6mico exigindo, portanto, que as

pressoes parciais de cada elemento, PNa e PLi, sejam iguais.

Quando ocorre isto, ou seja, a concentra<;ao de uma substancia ser muito maior

que a outra numa dada mistura, temos a chamada solu<;aodiluida ideal, que obedece a
chamada Lei de Henry.

Ela estabelece as rela<;oes(2.11) acima, mesmo que s6dio e litio nao formem uma

solu<;aoideal.

Apesar da Lei de Henry nos garantir que a Lei de Raoult seja valida para 0

litio, precisamos descobrir qual e a constante de proporcionalidade K para 0 s6dio, nas

equa<;oes (2.11). Iremos para isto fazer uma suposi<;ao, perfeitamente aceitavel devido a

similitude quimica, de que s6dio e litio formam, efetivamente, uma solu<.;aoideal.

Com isto podemos utilizar para 0 calculo da liga metalica as equa<;oes(2.9), onde

aquela relativa ao litio e exata, devido a Lei de Henry, enquanto a relativa ao s6dio e, no

minimo, uma aproxima<;ao bastante boa. Quanto mais pr6ximo da idealidade a solu<;ao,

melhor a aproxima<;ao.

Dentro desta aproxima<;aovamos calcular 0 que desejamos: fluxos at6micos iguais

dos dois elementos. Queremos:



<PNa = 1
<PLi

o AloglQP = -52,23T + B

A=
B=

Na
103,3 Kj

7,553 mmHg

Li
150,21 Kj

7,63 mmHg



4, 79x(10-7~515+7,6)
XNa = -53954 -78455 762, 63x (10~+4179) + 4, 79x (10~+ I )

Devido ao fenomeno conhecido como destila~ao efusiva banho simples!22]os fluxos



L fX dX
in Li = }Xi (Y - X)



(bem acima do ponto de fllsao da liga, que e 180°C, veja figura 2.2)durante rv 50 horas e

,
2.4 Bombeamento Optico



essencialrnente ignal tanto nos feixes atarnicos desacelerados pela tecnica de sintonia Zee-

A transiQao c:onveniente para 0 N a e 3S1/2(F = 2, mF = 2) ---t 3P3/2(F' = 3, mF' = 3) e

para 0 Li e 2S1/2(F = 2, mF = 2) ---t 2P3/2(F' = 3, mF' = 3). Veja as figuras 2.5 e 2.6.

23 No 589.2 nm

2
3 P3/2

36 hAHz
16 hAHz

2
3 S'/2

Figura 2.5: Diagrama de nfveis de energia do 23Na. A transi9aO utilizada para 0 apri-
sionamento, marcada pela seta cheia, liga os estados de F = 2 --t F' = 3. Para que
atomos, que fa9am transi90es erradas e decaiam para F = 1. nao escapem do processo,
um side-band, marcado pela seta tracejada, e colocado em F = 1 --t F' = 2.
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Figura 2.6: Diagrama de niveis de energia do 7Li. A transic:;aoutilizada para 0 aprisiona-
mento, marcada com a seta cheia, liga os estados F = 2 ---> F' = 3. Para que atomos, que
fac:;amtransic:;i5eserradas e decaiam para F = 1, nao escapem do processo, um side-band,
marcado pela seta tracejada e colocado em F = 1 ---> F' = 2.



Nosso forno opera a 650 DC, entao kBT equivale a 20 GHz e teremos E12 « kBT.

E - N1 91 3. 1 - - - d d A • d ,.ntao - rv - = -, ou seJa, as popu a<;oesestao na razao as egenerescenc1as os mve1S
N2 92 5

e seria intuitivo pensar que ~ = 37,5% dos litomos, estando em F = 2, participariam do
8

processo de desacelera<;ao. Mas, devido ao chamado bombeamento optico, essa razao vai

Entre a safda do forno e a entrada do magneto, temos B ~ 0, e 0 atomo pode

sintonizado de 3S1/2(F = 2) ----. 3P3/2(F' = 3), devido ao alargamento par potencia. In-

felizmente, se 0 laser esta sintonizado de 2S1/2(F = 2) ----. 2P3/2(F' = 3), 0 alargamento



por pot€mcia tambem aumentara a taxa das transi<,;6es2S1/2(F = 2) --+ 2P3/2(F' = 2),

sem aumentar a taxa da transi<,;aoF = 2 --+ F' = 3, que ja esta saturada[50]. Isto result a

num aumento do bombeamento para 2S1/2(F = 1). Para que atomos que caiam para este

nivel sejam recuperados com eficiencia se faz uso de urn side-band, gerado por urn modu-

ladar eletro-optico apropriado, que efetua a transic;ao 2S1/2(F = 1) --+ 2P3/2(F' = 2).

No caso do sodio, em principio, pelos mesmos motivos expostos acima, neces-

sitariamos de urn side-band tambem. 0 motivo de nao ser preciso 0 side-band e que a

separac;ao entre os niveis hiperfinos do estado excitado do sodio e bem maiar que a do

litio. Assim, a separa<,;aoentre F' = 3 e F' = 2 vale 60 MHz para 0 sodio e 9 MHz para

o litio.

Com isto a probabilidade da transi<,;ao3S1/2(F 2) --+ 3P3/2(F' = 2) ser

excitada quando 0 laser esta sintonizado de 3S1/2(F = 2) --+ 3P3/2(F' = 3) e bem

menor. 0 pequeno mimero de atomos bombeados para 3S1/2(F = 1) saG recuperados

pela excitac;ao fora de ressomincia que 0 laser faz sobre este nivel.

Esta e a razao porque utilizamos side-bands para 0 feixe de litio, mas nao pre-

cisamos usa-los para 0 feixe de sodio.

Na figura 2.5 aparece urn side-band de F = 1 --+ F' = 2. Este so e utilizado na

armadilha magneto-6ptica e nao no feixe atomico.

2.5 Arranjo Experimental

o arranjo optico esta mostrado na figura 2.8.

A luz ressonante com 0 s6dio, linha D2 em 589,0 nm, e criada por urn laser

de corante (R6G) Coherent 699, de cavidade em anel, bombeado par urn laser de AR+
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Figura 2.7: Arranjo experimental do feixe atOmico e magneto desacelerador. A pressiio
na camara do forno e de rv 10-3 Torr e na regiiio do tubo de rv 10-6 Torr. 0 skimmer
e um conjunto de aberturas progressivamente menores, que tem a func;iio de colimar 0

feixe atomico. 0 feixe laser de referencia incidindo perpendicularmente ao feixe atomico
permite uma espectroscopia sub-Doppler[281.

de litio (LiNb03) de 4x4x33mm em uma cavidade de cobre de dimens6es apropriadas[60].

A freqii€mcia desejada de modula<;ao e aquela correspondente a transi<;ao 381
2"

F = 1 ---t 3P;}. F' = 2 (ver figura 2.6).
2
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Figura 2.8: Arranjo optico para 0 experimento de co-desacelera<;ao. As luzes de res-
sonancia para cada atomo sao produzidas por lasers de corante bombeados por laser de
Ar+. A dessintonia do laser com rela<;aoa ressonancia atomica e medida com 0 auxflio de
absor<;aosaturada (Na) ou de uma espectroscopia sub-Doppler no proprio feixe atomico,
utilizando-se um feixe laser a 9(J' (Li). 0 litio exige side-bands, criados pelo modulador
eletro-optico. Os lasers, circularmente polarizados, sao combinados num espelho dicroico,
expandidos e focalizados no Forno efusivo, que se encontra na extremidade do tubo de
vidro.

deseja. A efici€mciade modulac;ao nao sera grandemente afetada, desde que 0 metal nao
1

seja ferromagnetico. 0 side-band tem tipicamente "3 da amplitude do pica central.



a intensidade de satura<;ao para ° s6dio, na transi<;ao 381 (F = 2 mp = 2) -+
2

(F' = 3 mF' = 3), de 6 mW /cm2 e a correspondente para ° litio, na transi<;ao

(F = 2 mp = 2) -+ 2P;i (F' = 3 mF' = 3), de 2,5 mW/cm2, estaremos trabalhando
2



Para que se possa medir a distribuiGao de velocidades dos atomos e necessario,

alem do laser desacelerador, urn segundo laser de prova[25). Nosso experimento exigiria,

assim, quatro lasers, de que nao disp{mhamos. Ha, no entanto, uma tecnica de verificar

a desaceleraGao de urn feixe atomico monitorando a fluorescEmciaao longo do trajeto de

desaceleraGao[26,28].Neste sentido utilizamos urn conjunto de detetores de silfcio localiza-

dos em torno do tubo de vidro, coaxial ao magneto, e que podem correr ao longo de toda

a sua extensao coletando a fluorescEmciados atomos.

Os perfis de fluoresc€mciado feixe atomico ao longo do caminho de desacelera<,:ao

para diferentes dessintonias do laser estao mostrados nas figuras 2.9 e 2.10.

A corrente no magneto era de 40 A, que resulta no melhor perfil de campo

magnetico, segundo simulaGoes numericas que efetuamos.

Uma caracterlstica comum de todos os perfis eo aumento do sinal conforme nos

aproximamos do final do magneto, que e indicativo do processo de desaceleraGao. 0 au-

mento da fluorescencia conforme os detetores caminham para campos magneticos menores

• se deve basicamente porque mais atomos estao participando do processo de desacelerac:;ao

e, tambem, porque atomos mais lentos espalham mais fotons por unidade de comprimento.

A dessintonia ideal para desacelerar 0 s6dio e de ~ = 150 MHz e para 0 lftio de

~ = -850 MHz, quando a corrente e de 40 A. Estes valores foram obtidos por simulaGoes

numericas[27] que efetuamos. Mostramos tres destas simulaGoes para 0 lftio nas figuras

2.11, 2.12 e 2.13. Nestes graficos representamos a velocidade de urn atomo ao longo do

tubo, se ele abandona 0 forno efusivo com sua velocidade mais provavel.

A curva de forma parab6lica represent a '"'(B(z) - ~ (ver equaGao (2.5)) para uma

corrente de 40 A.
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Figura 2.9: Fluorescencia do N a ao longo do magneto de desacelera<;iio. 0 aumento do
sinal conforme nos aproximamos do final do magneto, onde 0 campo e menor, e uma
evidencia da desacelerac;iio. A dessintonia 6tima e de ~ = +150 MHz. Conforme a
dessintonia vai para 0 vermelho ou para 0 azul, os (Homos abandonam antes 0 processo
de desacelera<;iw. A corrente e de 40 A.
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Figura 2.10: Fluorescencia do Li ao longo do magneto de desacelerac;iio. 0 aumento do
sinal conforme nos aproximamos do final do magneto. onde 0 campo e menor, e uma
evidi'mcia da desacelerac;iio. A dessintonia 6tima e de ~ = -850 MHz. Se formos mais
para 0 vermelho, os lHomos abandonam antes 0 processo de desacelerac;iw. A corrente e
de 40 A.
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Figura 2.11: Simula(:iio da desacelera(:iio do Li para ~ = -700 MHz. A dessintonia esta
muito para 0 azul da ideal (= -850 MHz), e os atomos nem sequer entram em ressoniincia
com 0 laser desacelerador.
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Figura 2.12: Simula(:iio da desacelera(:iio do Li com 6 = -850 MHz. Esta e a dessintonia
ideal para desacelerar 0 Li, com 0 magneto a 40 A. Observe que os ,Homos acompanham
o perfil de campo quase ate 0 final do magneto, diminuindo sua velocidade.
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Figura 2.13: Simulac;ao da desacelerac;ao do Li para D. = -1300 MHz. Como estamos
mais para 0 vermelho da dessintonia ideal, (= -850 MHz) os ;itomos nao conseguem
seguir adiabaticamente 0 campo, e escapam antes do processo de desacelerac;ao.



A concordancia entre a simulac;;aoe 0 ponto real onde ocorre 0 pico de fluoresdmcia

e boa, embora nao tanto como no caso do litio.

Nao sabemos a razao disto, podemos apenas aventar uma possibilidade, qual seja,

de que 0 vacuo no final do tubo nao seja suficientemente born para se observar atom os

muito lentos. Como afirmam Prodan e colaboradoresl25], ha urn aumento dramatico no

m'tmero de atom os lentos observados, quando a pressao de fundo e diminufda na regiao

de observac;;ao.

Pode-se notar que, tambem aqui, quando a dessintonia esta mais para 0 vermelho

da ideal, 0 pico de fluorescencia e menor e situado mais para dentro do magneto.

Quando se caminha urn pouco para 0 azul, indo para 1). = 200 MHz, pode-se

perceber que os atomos param antes, nao havendo queda na altura do pico de fluorescencia

em relac;;aoa 1). = 150 MHz.

Esta tambem e uma boa dessintonia para desacelerar os atomos, nao fosse pelo

fato de que, quanto mais longe do final do magneto, mais diffcil e a observac;;aovisual dos

atomos parados.

Em resume conseguimos, de nosso conhecimento pela primeira vez, obter urn feixe

atomico duplo com fluxos comparaveis e mostrar a desacelera<:ao simultanea destas duas

especies atomicas usando a forc;;ade radiac;;ao. Est.e feixe desacelerado pode eventllalmente

ser ut.ilizado para se carregar com eficiencia uma armadilha magnet.o-optica dupla, com

dois tipos diferentes de atomos.



Capitulo 3
,

A Armadilha Magneto-Optica e 0

Aprisionamento de Potassio

3.1 Introduc;ao



,
3.2 A Armadilha Magneto-Optica

3.2.1 Principio de Funcionamento

,
IDs
+1

Figura 3.1: Diagrama de niveis de energia de um atomo hipotetico com est ado fundamen-
tal s = 0 e estado excitado s = 1. 0 <Homo esta imerso num campo magnetico Bz(z) = bz.
Os niveis de energia se abrem devido ao efeito Zeeman e a polarizac;ao e freqiiimcia dos
lasers sao tais que produzem uma forc;a de restaurac;ao e amortecimento do movimento
atomico.



si, com polariza<;ao (]"+ e (]"-, e sintonizadas para 0 vermelho da ressonancia do atomo.

a direita (z positivo) absorveni mais fotons (]"- do que fotons (]"+. Isto acontece porque

f\T-- L7~VII"'C) 0= 6iBUOTECA E

~

l_·· ~~_r., ~_o:::., " y .-I~\ __ INFOR'v AC;/'C:' ...__



onde, k = 1/ A, rea largura natural de linha, 0 e a freqiiencia de Rabi, .6. e a dessintonia
1 BB

do laser (w L - W A), v e a velocidade do atomo no referencial de laborat6rio e "(= nk 9 J-lB B z

onde 9 e 0 fator 9 de Lande do estado excitado, e
J-l e 0 magnet on de Bohr.

02.6.
F= nkr-------(kv + k"(z)

(r2/4 + f.P/2 + .6.2)2



Figura 3.2: A armadilha magneto-6ptica em 3 dimensoes[51], Rei 3 pares de feixes lasers
mutuamente ortogonais, que incidem no centro da armadilha. As laminas de quarto de
onda (,\/4) produzem as polariza<;oes circulares convenientes. As bobina" com correntes
contrarias criam urn campo magnetico nulo no centro. e com urn gradiente linear em
qualquer dire<;iio.

Estas flutuac;;6es tend em a aurnentar continuarnente a largura ~v da distribuic;;ao de ve-

l 'd d t" d d' . 1 (~V)2OCIa es a ,ornlcas e tern urna correspon ente taxa e aqlleclrnento proporClOna a --.
t



Este passeio aleatario pode ser visto como uma difusao no espac;o dos moment os, sendo
(~v)2 .

o coeficiente de difusao D proporcional a --- e, portanto, ao aqueclmento. A tempe-
t D

ratura de equilfbrio e proporcional a razao entre 0 aquecimento e resfriamento -, onde
Q

independente desta mesma intensidade.

Das express6es tearicas para D e Q pode-se mostrar[34]que esta temperatura TD,

Para 0 sadio T D vale aproximadamente 240J1K.

Vale observar que temperaturas de 40J1K foram medidas para 0 sadio!39], em

desacordo com a teoria Doppler exposta acima. Nao disclltiremos as novas teorias[41.42,40,32]

de luz. Implicito tambem e que 0 atomo seja considerado mllltinivel. Atomos que se



que varia dentro de uma distancia igual ao comprimento de onda. Assim, ao longo da

dire<;aodos feixes, haveni urn campo que varia espacialmente devido a este gradiente de

espacial do campo s6 e efetivo para uma gama de velocidades. A for<;ade resfriamento
>.e maxima para atomos que viajam de - durante uma transferencia por bombeamento
2

6ptico. Se a velocidade e menor, ele nao tera chegado a uma parte muito diferente do

temperatura minima e a dessintonia onde ela acontece exigem teorias sub-Doppler[43,441.

3.2.2 Numero de Atomos Aprisionados



onde v' e a velocidade relativa media, rr' a secc;aode choque e n' a densidade de atom os

dN N2

-=-B--aN
dt V

Se 0 sistema de vacuo for suficientemente born a dens:dade n~ de atomos exter-

nos diferentes pode ser significativamente menor que a densidade n~ de atomos externos



dN
- =L-O'.[n
dt

L L
N(t) = [N(O) - _]e-01t + -

0'.[ 0'.[

LN(oo) =-
a/



inicial de carga. Do mesmo modo, 0 tempo de vida da armadilha sent menor se, de alguma

3.2.3 Colisoes Frias e Potenciais de Longo Alcance Entre Atomos

3 ( A )3
---t C3 ="4 21r !if



Cs + Cs 6 7260 130 ILK 127 A
Na+Na 6 1510 250 ILK 87 A

Na* + Na* 5 730 250 ILK 198 A
Na* + Na 3 10,6 250 ILK 1905 A

para.metros para os casos mais usuais. Na tabela 3.1 Na* corresponde a Naep3/2) e Cn

de urn atomo excitado e outro no fundamental. Esta e a maior fon;a interatomica que

As colis6es frias que podem causar perdas na armadilha san as inelasticas, onde

ha uma troca entre a energia cinetica dos atomos e a energia interna deles 011 com 0

energicamente proibidas (desprezando a estrutura hiperfina). Devido ao fato da intera<;ao

C3/ R3 ser de muito maior alcance que a C5/ R5 e razoavel supor e a experi€mcia confirmal54]

Por isto iremos nos ater a descri<;aodo tipo A * + A. Elas podem ser divididas em dois

Colis6es com redistribui<;ao radioativa (CRR).



Colis6es com mudam,;a de estrutura fina (CMEF).

Vma fisica fundamentalmente diferente ocorre em colis6es frias que envolvem

urn atomo excitado. Isto e particularmente vislvel nas CRR, que iremos explicar logo

abaixo. 0 problema surge porque 0 tempo caracterlstico de colisao Tc nest as baixas

temperaturas pode ser comparavel ou superior ao tempo de vida por emissao espontanea

Te. Por exemplo, numa velocidade tfpica ultrafria de 100 cm/s ou menos, urn atomo se

move 100 A ou menos 10-88 ~ Te. Ocorre entao que e necessario abandonar 0 ponto

de vista tradicional usado para discutir colis6es com estados excitados, qual seja, que

estas colis6es sac semelhantes aquelas com atomos no estado fundamental, exceto que

elas aeonteeem ao longo de uma curva diferente de potencial molecular. Este ponto de

vista nao mais se aplica, pois a emissao espontanea torna-se provavel, contrariando a

hipotese que somente uma curva de potencial esteja envolvida.

Vejamos entao como se da as CRR. Beos atomos estao suficientemente proximos

quando a excitac,;aoacontece, eles serao acelerados urn em direc,;aoao outro ate urn ponto

onde haja uma mudanc,;asiginificativa na energia potenciaL antes de Q(~orrer0 decaimento.

Apos isto, os dois atomos voltam ao estado fundamental e tornam-se partfculas livres

(desprezando 0 potencial menos importante C6/ R6) com energia cinetica maior que a

inicial, e suficiente para que os atomos escapem da armadilha. 0 processo pode ser

escrito como

Aqui A2(P3/2) represent a urn estado molecular de longo akance. 0 processo

transfere n( w - Wi) /2 de energia cinetica para cada atomo. Ele esta mostrado diagramati-

camente na figura 3.3.
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Figura 3.3: Esquema de colisiio com redistribuic;;iio radioativa. Um par no estado fun-
damental se aproxima com energia cinEltica EC1, que e conservada durante a excitac;;iio
mas que aumenta de EC2 para EC3 conforme a separac;;iiodo par A * - A diminuf. Rei
conservac;;iiode EC3 durante a emissiio espontiinea, resultando no escape de dois eitomos,
se v' for 0 suficientemente para 0 vermelho[481.
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3.3 Arranjo Experimental da Armadilha de Potassio

3.3.1 Sistema de VaCtiO

o espa<;offsico da nossa armadilha para 0 potassic e uma camara de a<;oinox

aproximadamente cilindrica de altura 5 cm e raio 7 cm. Ela e evacuada por uma bomba

mecanica Edwards com 18l / s de velocidade de bombeamento, uma bomba difusora feita

no nosso Instituto, uma bomba turbo-molecular Leybold de 55l / s e uma bomba ionica

Varian de 20l/ s.

o sistema de alto vacuo, que inclui a camara e a bomba ionica, pode ser isolado

do resto por uma valvula tipo gaveta. A camara e toda envolta com fitas de aquecimento

e fitas de fibra de vidro para isolamento termico. Ela e entao mantida aquecida a rv 200

DC durante varias semanas para a desgaseifica<;aodo a<;oinox. Nas conec<;oesutiliza-se

o 'rings de cobre desgaseificado. Ver figura 3.4

Cuidado deve ser tornado em nao se aquecer a camara acima de rv 60 DC apas

a quebra do frasco que contem 0 potassio. Isto porque, mesmo 0 simples vapor deste

elemento nesta temperatura em contato com 0 vidro pyrex, produz uma rea<;aoque quebra

as janelas.

E fundamental urn born sistema de vacuo para que se obtenha urn elevado mimero

de atomos aprisionados e tambem urn longo tempo de vida da armadilha, pelas razoes

que foram expostas na discussao que segue a equa<;ao(3.8).

o sistema pode ser considerado adequado se a pressao devido aos atomos e

moleculas estranhas (principalmente H2, N2 e H20) for bem menor que a pressao do

elemento alcalino que queremos aprisionar. A pressao dos gases estranhos e medida pelo

vacuometro da bomba ionica, antes da quebra do frasco que ira liberar 0 elemento alcalino.

No nosso sistema era de 3 x 10-9 Torr a temperatura ambiente. Ja a pressao do elemento



Figura 3.4: Camara evacuada para realiza(:ao da armadilha magneto-6ptica. A camara
cilfndrica c e feita de a(:o inox e tem 10 janelasj: 6 para os lasers e 4 para observa(:ao. Toda
a camara e envolta com fitas termicas ft para se fazer a desgaseifica(:ao inicial, necessaria
para um bom vacuo e, tambem para eventualmente se modificar a temperatura do vapor
a1calino. 0 vacuo primario e realizado conectando a camara a um conjunto de bomba
mecanica, difusora e turbo-molecular atraves de uma conexao Bexivel, 0 bellow. A bomba
i6nica hi e responsavel pelo abaixamento final da pressao dentro da camara[51].

-4434,3
10glOP = T + 7, 18



aos atomos e moleculas estranhas, a pressao de vapar deve ser, no minima, de 5 x 10-8

Torr, que corresponde a T = 30 DC, on seja, podemos operar praticamente a temperatura

ambiente.

A chamada configurac,;aode anti-Helmholtz consiste de duas bobinas identicas

separadas por uma distancia igual ao raio. Quando percorridas por correntes iguais mas

em sentidos contrarios criam, na regiao central entre elas, urn campo magnetico cnjo

gradiente e linear[38j.

No nosso caso, por limitac,;6esde espac,;o,nao mantivemos esta distancia ideal

entre as bobinas. No entanto, como mostrado por simulac,;6esnnmericas que efetnamos,

variac,;6esdesta distancia ideal nao constitnem parametro crftico com relac,;aoa linearidade

do gradiente. Assim, construimos bobinas, refrigeradas a agna, que tern urn raio medio

de 8 cm separadas par uma distancia media de 17 em. 0 campo foi medido na direc,;aodo

eixo das bobinas, utilizando-se uma sonda Hall. Medidas para varios valores de corrente,

das quais algumas estao graficadas na figura 3.5, mostram qne, efetivamente, temos nm

gradiente linear, mesmo em posic,;6esafastadas da regiao central entre as bobinas.

Este gradiente axial vale IG/ern·A. Na direc,;aotransversal ao eixo, devido ao

fato que div jj = 0, 0 gradiente tera metade deste valor.

Sistema Optico

o arranjo optico da armadilha de potassio e semelhante ao de sodio, figura 3.6,

com algumas particularidades qne iremos descrever.

A luz ressonante, de 766,6 nm de comprimento de onda, e fornecida par urn

laser de Ti : safira Coherent 899, de cavidade em anel, bombeado par nm laser de Art,

Coherent INOVA 200.
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Figura 3.5: Campo magnetico nas bobinas da armadilha de K. Observe que, apesar de
nao estarmos na configura<;ao de anti-Helmholtz, 0 gradiente e linear e vale 1 Clem. Na
dire<;aovertical, ao longo do eixo das bobinas. 0 gradiente horizontal e de metade deste
valor. Medidas efetuadas com sonda Hall.
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Figma 3.6: Montagem experimental da armadilha magneto-optica[511. Um laser de Ar+
bombeia um segundo laser, que pode ser de corante ou Ti: sanra. Observando a abson;iio
saturada do elemento numa cela de referenda e possivel se conhecer a dessintonia do
laser com rela(,:iio it ressonancia atomica. 0 feixe e expandido pelas lentes L1 e L2 e 0

modulador eletro-optico (ME 0 ) cria os side-bands necessario!'>para 0 rebombeio. Uma
lente L3 coleta a Buorescencia da armadilha para uma fotomutiplicadora e uma luneta
permite observar esta armadilha.



Em todos os alcalinos, a transic;;ao atomica utilizada para 0 aprisionamento e

aquela, dentro da D2, que envolve os estados de maior projec;;aode momento angular. Isto

permite que 0 atomo seja tratado aproximadamente como urn sistema de dois niveis. No

potassio isto corresponde a transic;;ao4S1/2(F = 2 mF = 2) ---t 4P3/2(F' = 3 mF, = 3).

No entanto, se 0 laser for sintonizado nesta transic;;aohavera urn forte aquecimento dos

atomos. Isto ocorre porque a separac;;ao entre P3/2(F' = 2) e (F' = 3) e de apenas

21 MHz (ver figura 3.7) comparado com a largura natural de linha de 6,2 MHz. Logo

quando 0 laser estiver para 0 vermelho do nivel F' = 3 ele tambem estara para 0 azul

de F' = 2, 0 que provocara aquecimento. Este mecanismo deleterio sera ainda maior em

alta intensidade, devido ao alargamento por potencia.

Para contornar este problema 0 aprisionamento do potassio e efetuado com luz

sintonizada para 0 vermelho de todos os niveis hiperfinos de 4P3/2 (ver figura 3.7).

Com isto. havera tambem urn populamento grande dos niveis F' = 3,2 e 1 do

est ado excitado 4P3/2. No decaimento, devido a regra de selec;;aol:i.F = 0, ±1, muitos

atomos decairao para F = 1 de 4F1/2. Logo. urn segundo laser. sintonizado a partir

deste estado, e necessario para trazer estes atomos de volta ao processo de desacelerac;;ao.

Como haver a uma grande populac;;ao em F = 1 de 4F1/2, muitas transic;;6es ocorrerao

com este segundo laser, fazendo com que ele tambem exerc;;aforc;;asde aprisionamento e

resfriamento[451. Logo, por raz6es analogas ao do primeiro laser, ele tambem cleve estar

sintonizado para 0 vermelho de toda a estrutura hiperfina do estado excitado 4P3/2.

Este segundo laser e simulado, na pratica, pelo side-band gerado por urn modu-

lador eletro-6ptico com uma cavidade sintonizada em 462 MHz, que e a separac;ao entre

os niveis hiperfinos do estado fundamental 4F1/2.
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Figura 3.7: Diagrama de niveis de energia do 39 K. Devido a proximidade dos niveis
hiperfinos do estado excitado, nao e possivel se efetuar 0 aprisionamento utilizando a
linha F = 2 --+ F' = 3, que seria a usual. Assim 0 laser (seta cheia) e seu side-band (seta
tracejada) sao sintonizados para 0 vermelho de toda estrutura hiperfina de 4P3/2'

3.4 Aprisionamento de Potassio

Apesar de estar no limite do infravermelho, e possivel observar-se a finoresc€mcia

da nnvem de atomos aprisionados de potassio a olho nn.

A nnvem e farmada com gradientes de campo magnetico variando de 22 a 40

A intensidade minima onde ainda se observa a forma~ao da armadilha e de 16 m

W /cm2 em cada urn dos seis bra~os. Cerca de 25% desta potencia e devida ao side-band.



A maxima intensidade possivel de se atingir com 0 laser foi de f'J 60 mW/ cm2
. A

intensidade de saturac;ao da linha D2 do potassio vale 1,7 mW/cm2
.

A nuvem tern urn volume de f'J 9 mm3, quando 0 gradiente e de 30 G/ cm. 0

n{unero de atomos aprisionados e ca1culado da maneira que explicaremos no capitulo 5

secc;ao5.3 0 valor obtido e de f'J 2 x 107 atomos, resultando numa densidade de f'J 5 x 109

atomos/ cm3.

Pode-se obter uma curva de carregamento da armadilha obliterando os feixes

lasers e, apos urn tempo longo 0 suficiente para que a armadilha se descarregue, reabrindo-

os. Acompanha-se, entao, 0 crescimento da f1.uorescenciacom 0 tempo. Urn grafico tipico

desta medida esta mostrado na figura 3.8. Esta curva foi levantada com uma intensidade

de 56 m Wjcm2 e urn gradiente de 22 Gjcm. A pressao era de 4x10-7 Torr, e, como

sempre, a camara estava a temperatura ambiente.

A curva experimental de carregamento segue 0 comportamento previsto pela

equac;ao (3.10), como se pode ver pelo born ajuste dos pontos experimentais.

Concluindo, podemos afirmar que foi obtido 0 aprisionamento de potassio numa

armadilha magneto-optica, fato este so recentemente reportado na literatura[45].

Nosso sistema, ja adaptado para trabalhar com sodio, abre caminho para 0 apri-

sionamento simultaneo de potassio e sodio, permitindo assim 0 estudo inedito de colis6es

frias entre duas especies at amicas diferentes.
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Figura 3.8: Curva de carregamento da armadilha de K. Esta curva [oi levantada a tempe-
ratura ambiente, com p = 4xlO-7 Torr, e um gradiente de 22 G/cm. A intensidade por
brac;o era de 56 m W/ cm2, inc1uindo 0 side-band. A linha cheia e 0 ajuste pela equac;iio
(3.10).



Capitulo 4
,

Armadilha Magneto-Optica Para 0

S6dio com Captura Auxiliar

4.1 Introdu<.;ao



Doppler maior destes atomos. Conforme eles caminhassem para 0 centro da armadilha

eles reduziriam suas velocidades e tenderiam a sair fora de ressonancia com este laser.

Antes disto acontecer, no entanto, eles entrariam na regiao interna, onde urn laser com

uma dessintonia menor faria 0 estagio final de desaceleragao ate 0 centro. Vma outra

caracteristica, exclusiva do sodio, pode tambem ser explorada. Dentre todos os alcalinos

ele e 0 linico que pode formar dois tipos de armadilha. A tipo I, menor, com maior

densidade e menor mimero de atomos aprisionados. E a tipo I I, que e maior com menor

densidade e maior mimero de atomos.

Pode-se entao combinar ambas as armadilhas. A tipo I I, que normalmente con-

segue captmar mais atomos, permanece no exterior e a tipo I, com maior poder de

confinamento, atua na regiao central.

Este trabalho mostra que conseguimos dobrar 0 mimero de atomos utilizando urn

{micobpo de armadilha com dessintonias diferentes. Quando se combina os dois tip os de

armadilhas 0 aumento chega a ser de 9 vezes.

Em 4.2 damos urn apanhado dos parametros import antes para determinagao do

mimero e densidade de atomos aprisionados. Em 4.3 e feita uma revista nas tentativas

anteriores de se incrementar 0 mimero e. em seqiiencia, descrevemos 0 metodo experi-

mental usado para implementar a nossa propria ideia de captma auxiliar. A proximidade

entre os niveis hiperfinos do nivel excitado do N a geram diversos vales e picos num grafico

tipico de nossas experiencias. A interpretagao deles e dada em 4.5.

Em 4.6 e comparado a armadilha tradicional com a armadilha combinada, em

fUll<;aode gradiente de campo magnetico, diametro da sombra e intensidade do laser

auxiliar.

Na secgao 4.7 discutimos resultados com geometrias alternativas para os feixes

auxiliar e principal, e na secgao 4.8 comentamos alguns aspectos deste tipo de armadilha.



4.2 Fatores Determinantes Para 0 Numero e Densi-,
dade de Atomos Aprisionados

dN N2

- = L - aN - (3-
dt V

Outra possibilidade e utilizar-se do vapor atomico encerrado numa eela que con-

tern urn reservat6rio do elemento a ser estudado[53]. Atomos com baixas velocidades no



P
[2(1 +p)7]'

onde 7 e 0 tempo de vida do estado excitado (_1_ = .2 = 10M H Z, para a linha D2 do
27r7 27r

s6dio) e p e 0 parametro de saturaGao, dado por

p = (L) 1+ 4~2/12

Aqui I e a intensidade do laser, Is e a intensidade de saturaGao atamica (6m W / em 2,

para a transiGao Zeeman mais intensa dentro da D2, P = 2, mp = 2 ---+ pi = 3, mp' = 3)



A teoria cinetica dos gases permite mostrar que a taxa de carga de uma armadilha

formada a partir de uma cela de vapor e[56]:

1

fi = (2K B T / m)2 e a velocidade mais provavel do vapor. Esta equa~ao e valida desde que

Vc « fi.

Como d = ~: ' L e proporcional a d4. Logo:
2rvre

N(t) = [No - ~] exp( -2t) + ~

N d .,. N LA' d'o esta 0 estaclOnano = -. teoria cinetica dos gases nos a:
a

N = L ~ ~ (~c)4 A
a 5 v (J



Monroe et al [10] mostraram que 0 mecanismo dominante de perdas em baixas

densidades san com colis6es com atomos de flmdo da mesma especie.

Isto faz com que 0 mlmero de atomos aprisionados seja independente da densidade

de fundo n, pois tanto a taxa de carga L, dada pela equaQao (4.5), quanto a taxa de colis6es

com atomos de fundo da mesma especie sao proporcionais a n. Isto s6 deixa de ser valido

quando a pressao de vapor na cela e muito baixa ou quando 0 vacuo inicial do sistema

nao e muito born, pois ai outras especies atomicas formam uma fraQaosignificativa do gas

de fundo.

A explicaQao acima nos permite entender a principal desvantagem do carrega-

mento via cela de vapor em relaQao ao carregamento via urn feixe atomico desacelerado.

It que os atomos frios que podem ser capturados pela armadilha formam uma minoria

enquanto a maioria, formada de atomos quentes, colide com os atomos aprisionados e

arrancam eles fora da armadilha. Quando se usa urn feixe at ornico desacelerado, entao

a maioria, ou pelo menos, uma grande fraQao, estao dentro da faixa de captura da ar-

madilha, dai a maior eficiencia. Usando a tecnica de desaceleraQao de urn feixe atomico

por sintonia Zeeman e possivel criar urn fluxo continuo de atomos lentos, que conseguem

carregar uma armadilha de atomos de s6dio com rv 1010 atomos[52].

Em contraposic;;ao, a primeira armadilha a funcionar via cela de vapor aprisionava

rv 106 atomos de s6dio[53].Pouco depois Monroe et al. [10] capturaram 1,8 X 107 atomos de

cesio e Crison et al.l62]rv 108 atomos do mesmo elemento, sempre a partir de uma cela de

vapor.

Analisamos, agora a densidade. Na armadilha, ha tres fat ores que limitam a

densidade. Urn deles ocorre mesmo quando consideramos que os atom os formam urn gas

livre, isto e, sem forQas interagentes entre eles[32].Como a temperatura deste gas nao e
zero, 0 teorema da equipartiQao da energia diz que 0 movimento termico fara com que a



112-kBT = -K(r )2 2

,
4.3 Tentativas de Aumentar 0 Numero de Atomos

Aprisionados em Celas de Vapor

Gibble et al[56j conseguiram urn aumento de 300 vezes no lllimero de atOIDOS



A ideia basica e utilizar-se da forte dependencia da taxa de carga com 0 diametro

do feixe laser, dada pela equaQao (4.6). Urn feixe maior cria a opQao de uma distancia de

freamento mais longo, 0 que significa que atomos mais nipidos podem ser parados. Isto

significa urn aumento na dessintonia otima, visto que at,omos mais rapidos tern maiores

desvios Doppler. No caso citado 0 modulo da dessintonia otima para feixes menores que 2

em de diametro era de 2 - 3" e com diametro de 4 em a dessintonia subia para 4')'. Com

esta maior dessintonia, a intensidade tambem precisa ser aumentada para que se mantenha

o mesmo parametro de satura<;;ao. Uma desvantagem deste metodo e a dificuldade de se

obter feixes laser de cintura tao larga mantendo, ao mesmo tempo, alta intensidade.

Outras tentativas, desta vez infrutiferas, de se aumentar 0 mimero de atomos

aprisionados, consistem em, ou adicionar side-bands extras ou em varrer a dessintonia do

laser (chirping). Ambos os metodos tentam manter a luz em ressonancia com os atomos

conforme eles desaceleram num esfor<;;opara diminuir a distancia de freamento, aumentar

a velocidade de captura e coletar mais atomos.

A primeira ideia, e de se colocar side-bands extras sintonizados mais para 0 ver-

melho para que se tenha luz com diversos componentes com freqiiencias bastante proximas

entre si. Isto faria com que 0 atomo, conforme fosse sendo progressivamente desacelerado,

estivesse sempre em ressonancia com alguma destas componentes, tornando 0 processo

mais eficiente. A ideia foi tentada com 0 cesio[63,56je com 0 sodio[36].

A diferenQa em freqiiencia destes side-bands chegou a ser de 40 MHz no caso

do cesio, mas 0 result ado era sempre urn decrescimo acentuado do mimero de atomos

aprisionados. Urn trabalho teorico de Parkim e Zoller[66]da uma explicaQao plausivel para

estes resultados: os atomos com baixas velocidades se aquecem ao inves de resfriarem com

a adiQao dos side-bands.

Outra proposta seria varrer repetidamente a freqiiencia do laser de alta dessinto-
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ARWADILHA LASER + LASER
COWBINADA - PRINCIPAL AUXIUAR

@ - 0 + SOMBRA

Figura 4.1: Geometria de abertura complementar da armadilha combinada. 0 laser
principal atua no centro. Seu diametro e reduzido com uma iris para que fique igual ao
diametro da sombra. 0 laser auxiliar, que atua na periferia, e mantido com seu diametro
m8.ximo. Um anteparo circular cria uma sombra que, na combin~ao, sera iluminada
pelo laser principal. Nesta geometria os lasers principal e auxiliar estao completamente
separados espacialmente.



Ambos os side-bands estao sintonizados a 1772 - 60 = 1712 MHz para 0 azul da

portadora central, de forma que, se esta estiver na transiQao Sl/2(F = 2) ----t P3/2(F' = 3),

o side-band est ani na transiQao F = 1 ----t F' = 2. Se alterarmos a dessintonia do laser,

que represent a a portadora central, 0 side-band sofreni a mesma alteraQao.

o feixe auxiliar tern uma distribuiQao gaussiana de intensidade, com uma cintura

2w = 9mm. 0 mesmo e valido para 0 principal. As sombras tern diametros del ~ 3~; 5 e

7 mm. As nuvens de atomos aprisionados tern diametros de rv 0, 8mm para a armadilha

tipo 1 e rv 2, 5mm para a tipo II.

o s6dio apresenta dois tipos de nuvens de atomos aprisionados. Ele e 0 llnico

alcalino com esta particularidade. A nuvem tipo 1 corresponde aquela que e comum

a todos os alcalinos, ou seja, aquela envolvendo os nfveis de maior F e mF dentro da

linha D2. No caso, a transiQao 3S1/2(F = 2, mF = 2) ----t 3P3/2(F' = 3, mF' = 3). A

chamada tipo 11[9],exdusiva do s6dio, e obtida a rv 60 MHz para 0 vermelho do tipo 1.

Nesta freqiiencia, 0 laser e seu side-band estarao pr6ximos da ressonancia das transiQoes

F = 2 ----t F' = 2 e F = 1 ----t F' = 0, respectivamente. Ver figura 2.5. Se saD

exatamente estas transiQoes que exercem ou nao a forQana armadilha, e algo ainda nao

esdarecido na literatura[69,75].

A fluorescencia da armadilha e coletada por uma lente focalizada numa foto-

multiplicadora. Na maior parte dos casos a nuvem de atomos e esferica, podendo se

afastar deste formato para certos valores de dessintonia do laser auxiliar. 0 diametro da

nuvem e medido com auxflio de uma luneta localizada numa das janelas do sistema.

Ha duas celas de referencia, uma para 0 laser principal e outra para 0 auxiliar.

o laser principal e mantido numa dessintonia fixa tJ..p = -10 MHz para 0 ver-

melho da transiQao F = 2 ----t F' = 3. Esta dessintonia e aquela que maximiza a

fluorescencia de uma armadilha tipo 1 tradicional.



4.5 Interpretac;ao do Grafteo de Fluorescencia Con-
tra Freqiieneia do Laser Auxiliar

F = 2 ---+ F' = 3, alguma outras transic;6es, envolvendo outros niveis hiperfinos do es-

de 381/2 (armadilha tipo 1) ou F = 2 de 381/2 (armadilha tipo 11) e os ~itomos deixariam



porem, que a transi<;ao P = 1 ---+ p' = 1 tambem serviria para se fazer 0 rebombeamento

optico para 0 nivel de interesse P = 2, pois a regra de rela<;ao tlP = 0, ±1 permite que

ocorra emissao espontanea de p' = 1 ---+ P = 2.

Assim, juntamente com 0 laser principal, ha urn side-band a 10 MHz para 0

vermelho de P = 1 ---+ p' = 2. No laser auxiliar, 0 intervalo de freqiiencia que separa 0

laser de seu side-band e fixo e igual ao do principal. Com 0 deslocamento para 0 vermelho

do auxiliar, seu side-band tambem fica cada vez mais para 0 vermelho da transi<;ao P =

1 ---+ p' = 2.

Analisemos 0 grafico da figura 4.2, que e tipico de nossas medidas.

Consideremos inicialmente a posi<;aomarcada com a flecha 1, onde a dessintonia

dos dois lasers sao iguais, tlA = tlp = -10 MHz. Esta situa<;ao corresponde it armadilha

tradicional, onde urn atomo aprisionado nao distingue 0 laser principal do auxiliar. E

tambem 0 ponto onde a fluorescencia normalizada vale 1, ja que ele vai ser adotado como

norma para as demais posi<;oes. Conforme a dessintonia do auxiliar e trazida mais para

o vermelho aumenta 0 mimero de atomos, pois 0 processo de captura foi melhorado. 0

maximo de fluoresc€mcia e obtido quando 8A = -24 MHz. A partir de urn certo momento

o mlmero de atomos volta a cair, pois come<;a a haver competi<;ao com urn processo

prejudicial it captura, que pode ser melhor entendido quando ele e 0 processo dominante.

Isto ocone com -60 MHz< 8A < -45 MHz.

Neste intervalo, marcado com as flechas 2 e 3, a fluorescencia vai a zero e a nuvem

de atomos desaparece. Observe que 0 laser principal continua fixo com uma dessintonia

de 8p = -10 MHz de tal forma que, se 0 laser auxiliar foi bloqueado, havera uma nuvem

de atomos aprisionados. Logo, neste intervalo, 0 laser auxiliar nao so nao ajuda 0 processo

de captura mas tambem prejudica-a. A razao disto e que, quando tlA = -45 MHz, 0 laser

de aprisionamento do auxiliar esta a 15 MHz para 0 azul da transiGao P = 2 ---+ p' = 2.
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Figura 4.2: Gnifico tipico da fluorescf!llcia da armadilha em fUn<;aoda dessintonia do laser
auxiliar. A fluorescencia da nossa armadilha combinada se altera conforme se varre 0 laser
auxiliar. Ela e proporcional ao mimero de <Homosaprisionados. Na configurac;ao ordinaria
os dois lasers estao sintonizados na regiao da armadilha tipo I, enquanto na mista 0 laser
auxiliar passa para a regiao tipo II. A seta 1 corresponde a afmadilha tradicional, onde
os dois lasers tem a mesma freqiiencia. Ii; a nossa norma. As setas 2 e 3 marcam a
regiao escura que separa as duas configurac;oes. A seta 4 assinala um segundo minimo,
que tambem pode ser explicado numa analise do diagrama de niveis do Na.



da transi<;ao F = 1 ---t Fi

= 1 e a 6 MHz para 0 vermelho de F = 1 ---t F' = 0,

F' = 3 e a regiao onde ocorre 0 maximo de fluorescencia da nuvem tipo I I, nas condi~oes

usuais de campo e intensidade dos lasers (gradiente de rv 25 G/cm e ~ rv 5).
Is

Portanto, a configura~ao que teremos daqui em diante e do laser auxiliar na regiao



dora central esta a -12 MHz da transiGao F = 2 ~ F' = 2, enquanto 0 side-band esta

a -36 MHz de F = 1 ~ F' = 1 e a -18 MHz de F' = 1 ~ F = O. Logo a captura

dos atomos esta sendo efetuada basicamente na transiGao F = 2 ~ F' = 2 que tern luz

numa boa dessintonia para 0 vermelho.

A partir daf a fluorescEmciavolta a cair, atingido urn lllimero em ~A = -90 MHz,

onde temos uma queda de rv 4 vezes em relaGao ao maximo, flecha 4. A portadora central

esta af a -30 MHz de F = 2 ~ F' = 2 e a +6 MHz de F = 2 ~ F' = 1 eo side-band

a -54 MHz de F = 1 ~ F' = 1 e a -36 MHz de F = 1 ~ F' = O. Aqui todas as

dessintonias para 0 vermelho san grandes demais (em modulo) e, portanto, relativamente

ineficientes para a captura, comparados com dessintonia para 0 azul de F = 2 ~ F' = 1

que e bastante eficiente para prejudicar 0 processo. Logo, temos urn mfnimo.

Se continuarmos a caminhar para 0 vermelho a fluorescencia volta a aumentar,

pois as transiGoes de F = 2 ~ F' = 1 deixam de ser prejudiciais a captura. Temos urn

novo pico de fluorescencia quando ~A = -106 MHz. Nesta situaGao a portadora central

esta a -10 MHz de F = 2 ~ F' = 1 e 0 side-band a -70 MHz de F = 2 ~ F' = 1

e a -52 MHz de F = 1 ~ F' = O. A captura passa agora a ser bastante favorecida

pela dessintonia que existe na transiGao F = 2 ~ F' = 1. A razao provavel para que

este pico de flnorescencia nao seja maior do que ele e, e a quase completa inopenlncia do

rebombeamento optko realizado at raves da transiGao F = 1 ~ F' = 1.

Uma dessintonia de -70 MHz faz com que haja poucas transi<;oes e, portanto,

ponco rebombeio para 0 nfvel F = 2. Talvez uma mndan<;a na freqiiencia de modula<;ao

para diminuir a dessintonia do side-band em rela<;aoa linha F = 1 ~ F' = 1 ajudasse

a aumentar a fluorescencia, embora isto tambem causasse urn aumento de transi<;oes

F = 1 ~ F' = 0, que san prejudiciais ao processo.



4.6 Comparac;aoda Fluorescencia com a da Armadi-
lha Tradicional

4.6.1 Variac;aocom Gradiente de Campo Magnetico
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Figura 4.3: Variac;;aoda fluorescencia normalizada maxima (FNM) em [um;ao do gradiente
de campo magnetico. A fluorescencia normalizada maxima mede 0 quanto a armadilha
com captura auxiliar e eficiente. A configurac;;aoordinaria corresponde aos lasers principal
e auxiliar sintonizados na regiao da armadilha tipo I, enquanto a mista corresponde ao
laser principal na tipo I e 0 auxiliar na tipo II. Observe que, exceto para gradientes muito
baixos. a configurac;;ao mista e sempre bem mais eficiente.



Se, conforme explicado anteriormente, normalizarmos todas as medidas de fiu-

oresG€mcia(que SaDdiretamente proporcionais ao lllimero de atomos) pelo valor que se

obtem na armadilha tradicional, entao 0 aumento maximo da fiuorescencia normalizada

e de 2,2 vezes, ocorrendo para nosso maior valor de gradiente, 30 G/cm.

Nesta regiao a captura dos atomos e realizada pela armadilha tipo II, enquanto

o aprisionamento central continua na armadilha tipo I.

Ao contrario do caso anterior a fiuoresc€mcianormalizada nem sempre e maior do

que 1. Ver figura 4.3. Para 15 G/cm vale, no maximo, 0,7. Ist,o significa que, para estes

baixos gradientes de campo, 0 laser auxiliar esta prejudicando 0 processo de captura, ao

inves de auxilia-lo. Dito de outra forma, para baixos campos magneticos, nao ha maneira

da captura sendo feita pela armadilha tipo I I ser mais eficiente que a captura do processo

padrao, na armadilha tradicional.

Mas basta subir 0 gradiente para 20 G/ cm para que haja uma completa inversao

dos fatos.

Agora nao s6 0 maximo da fiuorescencia normalizada sera maior do que 1 como

tambem este maximo, da configurac,;aomista, sera significativamente maior que 0 maximo

da configurac,;aoordinaria.

A fiuorescencia normalizada maxima sobe com a gradiente de campo, chegando a

4,3 para 0 maximo de gradiente, 30 G/cm. Neste particular os dois casos tern comporta-

mento semelhante: 0 maximo de fiuorescencia e conseguido no maior gradiente de campo

magnetico.

4.6.2 Varia<;aocom 0 Tamanho da Sombra



tral do laser auxiliar. Eram de q, 3~, 5 e 7 mm. 0 feixe laser tinha uma cintura, definida
1

como a meia largura da regiiio onde a intensidade caiu de 2" (de tal forma que 0 campo
e

eletrico caia de ~). de w = 4, 5 mm. Logo ele tern urn diametro efetivo de 2w = 9 mm.
e

As nuvens de atomos aprisionados nas armadilhas tipo I e tipo I I do Na tern diametros

melho, onde 0 auxiliar atua. Variando 0 tamanho da sombra queremos investigar se a



rescEmcia normalizada maxima (FNM) contra 0 tamanho da sombra estao na figura 4.4.
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Figura 4.4: Fluorescimcia nor~alizada maxima (FNM) da configura<;iio ordinaria em
fun<;iio do tamanho da sombra. 0 maior ganho obtido, de 1,7 vezes, e com a sombra
de 5 mm de diametro, que corresponde a 60% do diametro do feixe auxiliar. Se aumen-
tarmos a sombra h<i uma forte queda na eficiencia, com 0 ganho se aproximando de 1,
valor que coressponderia it uma armadilha tradicional. 0 mesmo ocorre se diminuirmos
a som bra , mas de um modo mais suave.
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Figura 4.5: Dessintonia do laser auxiliar para a fIuorescimcia normalizada maxima (FNM),
contra 0 diametro da sombra, na configurac;iio ordinaria. Pode-se perceber que a captura
e mais eficiente quando 0 auxiliar esta mais para 0 vermelho. Na posiC;iio 0,6 temos 0

maior valor da fIuoresdincia normalizada maxima (FNM), como se verifica no grafico
correspondente. E tambem a posiC;iioonde 0 laser auxiliar tem a dessintonia mais para 0

vermelho (-19 MHz). Isto e coerente com 0 Jato que quanto mais rapido 0 atomo, maior
o seu desvio Doppler e mais para 0 vermelho deve estar 0 laser para captura-lo.



Quando se diminui a sombra, a partir do tamanho ideal, ha uma queda, so que

desta vez mais suave. Esta diminui<;aode efici€mciatambem e razoavel, ja que no limite

do diametro da sombra igual a zero temos novamente a armadilha tradicional, so que

desta vez formada somente pelo laser auxiliar.

Aqui 0 laser auxiliar varre na regiao da armadilha tipo I I.

Na figura 4.6 estao graficados os valores da fluorescencia normalizada maxima

(FNM) contra 0 diametro da sombra.

o primeiro fato a observar e que a configura<;aomista e bem mais eficiente na cap-

tura do que a configura<;aoordinaria. Enquanto, nesta liltima, temos urn ganho maximo

de 1,7 vezes, na configura<;aomista este ganho no mimero de atomos chega a 8,7 vezes.

Para qualquer diametro da sombra a configura<;aomista e sempre mais eficiente.

Desconsiderando, por ora, a menor sombra, podemos notar que a eficiencia de

captura aumenta linearmente com a diminui<;aodo diametro da sombra. A melhor reta

pelos tres pontos mostra-se coerente, pois para 0 diametro da sombra igual ao diametro

do laser auxiliar (valor 1,0 no eixo das abcissas) ela da uma fluorescencia normalizada

igual a rv 1. E exatamente 0 que se esperaria, pois neste caso so teremos 0 laser principal

e obteremos a armadilha tradicional.

Porque 0 ponto correspondente a menor sombra nao esta sobre a reta ? Como ja

dissemos, em 4.6.2, esta sombra guarda a particularidade de ser tao pequena que permite

a forma<;aoda pOf<;aoexterior da nuvem tipo I I. 0 diametro desta liltima esta demarcado

pela reta vertical do grafico 4.6. Com isto a nllvem tipo I central estara circundada por

uma outra nuvem de atomos ja resfriados. E compreensfvel que 0 comportamento do

sistema seja diferente numa situa<;ao tao especial. Mas porque a eficiencia de captura
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Figura 4.6: FluorescEmcia normalizada maxima (FNM) da configurac;ao mista em func;ao
do tamanho da sombra. Variac;ao da fluoresencia normalizada maxima - que ocorre na
configurac;ao mista - como func;ao do diametro da sombra. A eficiencia de captura aumenta
conforme diminufmos 0 diametro da sombra, como se observa neste gnifico. 0 mimero
de atomos na armadilha, que e proporcional a fluorescencia, aumenta linearmente com a
reduc;ao da sombra ate 0 limite do diametro da armadilha tipo II, assinalada pela reta
vertical proxima a 0,3. A partir daf 0 ganho e muito maior, pois a sombra e menor que a
armadilha tipo II e, portanto , parte desta carrega a zona central.



pela armadilha tipo I I. E razoavel se pensar que, nesta regiao, eles devem ser bem mais

Agora, se imaginarmos somente a regiao central - onde atua 0 laser principal -

como uma armadilha, entao para ela podemos aplicar, como vimos em ( ), a rela<;ao[32]:

N ~ ~ (~)4 A
5 v a

E claro que a equa<;ao acima e apenas uma estimativa, visto que efeitos devido a altas
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Figura 4.7: Dessintonia do laser auxiliar para a fluorescencia normalizada maxima (FNM)
contra 0 diametro da sombra. na configura~iio mista. A reta vertical proxima a 0,3 marca
o diametro da armadilha tipo II. Este gnifico da, para pontos situados a direita desta reta
vertical, um comportamento identico que 0 correspondente a configura~iio ordinaria. 0
ponto situado a esquerda da reta esta associado a uma sombra menor do que a armadilha
tipo II e maior que a tipo I. Logo tem um comportamento especial.



a forma<;ao da por<;ao exterior da nuvem tipo 11. Temos aqui 0 maximo de efici€mcia

de captura (ver figura 4.6), onde 0 mimero de atomos e cerca de 9 vezes maior que a

4.6.3 Variac;aocom a Intensidade do Auxiliar

Isto corresponde 7,5 vezes a intensidade de satura<;ao da linha 3S1/2(F = 2, mF = 2) ---t

3P3/2(F' = 3, mF, = 3). Lembremos que a intensidade de pico 10 para urn feixe ganssiano

vale[591:

2P
10=-

7rW2

tar associado ao fato de ja estarmos com a transi<:;ao correspondente saturada (Is =

6mW/cm2
). A tendencia, contudo, e nm ligeiro aumento da eficiencia com a intensidade.



o gnifico de dessintonia, mostrado na figura 4.8, mostra que devemos trazer 0

laser auxiliar cada vez mais para 0 vermelho conforme diminufmos a intensidade dele.
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Figura 4.8: Fluorescencia normalizada maxima (FNM) da armadilha contra a intensidade
do feixe auxiliar. Aqui podemos ver como a eficiecia de captura depende da intensidade
do laser auxiliar. Na configurac;ao ordinaria esta eficiecia e pouco afetada por variac;oes de
intensidade. Ja a configurac;ao mista, que realiza a captura atraves da armadilha tipo II,
tern urn desempenho bem superior em altas intensidades. Sombra de 5 mm de diametro
e gradiente de 25 Clem.



vezes mais eficiente que na configura<;ao ordinaria. Ja para intensidades da ordem de

investiga<;ao[69),podendo ser de 3S1/2(F = 1) --t 3P3/2(F' = 1) ou 3S1/2(F = 1) --t

3P3/2(F' = 2), com varios sub-niveis Zeeman envolvidos. De qualquer forma, devido as

Apenas para exemplificar Is = 40mW/cm2 para a linha F = 2 --t F' = 2[57).



Figura 4.9: Dessintonia 6tima do laser auxiliar em fum;iio da intensidade do mesmo. Os
pontos superiores correspondem a configurac:;iioordinaria e os inferiores a mista.



Outras Geometrias Para a Captura Auxiliar

2. os dois lasers, principal e auxiliar, juntos na regiao da armadilha, mas sem nenhuma

sombra bloqueando 0 auxiliar.

1. trabalhos anteriores[63,56jja haviam mostrado que luz com diversas freqii€mciaspr6ximas

entre si nao era benefica para 0 aprisionamento de atomos, conforme explicamos na

secc;ao(4.3). Assim, a escolha natural e a geometria de abertura complementar, onde

os lasers nao se superpoem e cada regiao e iluminada somente com uma freqiiencia

e seu side-band.

2. Na pratica, uma serie grande de medidas com outras geometrias confirmam que a

abertura complementar e a mais eficiente para capturar atomos.

Vamos tecer alguns comentarios sobre as outras geometrias. Dentro da abertura

total, ha duas possibilidades quanto aos side-bands. Pode-se manter os side-bands de

ambos os lasers ligados ou pode-se desligar 0 side-band do auxiliar. Neste liltimo caso 0

rebombeio na regiao exterior sera feito pelo laser principal.

Graficos tipicos destas duas situac;oes estao mostrados nas figuras 4.11 e 4.12.

Pode-se perceber que, 0 grafico da figura 4.11, onde os dois, side-bands estao ligados

e quatro freqiiencias estao presentes na regiao exterior (desconsiderando ainda mais dois

side-bands gerados inevitavelmente pelo modulador, mas que nao tern func;ao) e urn grafico

mais rico em vales e picos e com uma largura maior destes picos. Esta riqueza de detalhes
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Figura 4.10: Geometria de abertura total da armadilha combinada. 0 laser auxiliar e
bloqueado por um anteparo circular concentrico a ele. Na combina<;iio, esta sombra e
iluminada pelo laser principal. Nesta geometria, a parte central e iluminada somente pelo
laser principal, mas na periferia atuam ambos os lasers. Esta e a diferen<;a em rela<;iioa.
abertura complementar.

Abertura
ConfiguraQao Complementar Total

Ambos Side-Bands Side-Band do
ligados auxiliar desligado

Ordinaria 1.4 1.3 1.1
Mista 2.1 1.2 0.8
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Figura 4.11: Gnifico tfpico de fluoresdmcia contra dessintonia do auxiliar na geometria de
abertura total: ambos os lasers com side-bands. Na regiiio ext erna da armadilha atuam
os lasers auxiliar e principal (geometria de abertura total). Como ambos mantem seus
side-bands, nesta regiiio externa temos quatro freqiiimcias presentes. A grande largura dos
picos e a presen<;a de vales internos advem das multiplas combina<;8es destas freqiiencias
com os niveis do Na. A seta 1 marca a posi<;iio onde ambos os lasers tem a mesma
freqiiimcia.
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Figura 4.12: Gnifico tfpico de BuorescE>nciacontra dessintonia do auxiliar na geometria
de abertura total: side-band do auxiliar desligado. Na regiao externa da armadilha atuam
as lasers auxiliar e principal (geometria de abertura total). Como somente a principal
matem seu side-band, temos tres freqiifmcias na regiao ext erna, sendo que somente uma (a
portadora do auxiliar) esta varrendo e as outras duas sao fixas. Observe que a Buorescencia
da configura<;ao mista e menor que a da ordinaria. A seta 1 marca a posi<;ao onde ambos
as lasers tem a mesma freqiif>ncia.



sempre se mostrava superior.

Uma outra geometria alternativa e aquela dos dois lasers, 0 principal e 0 auxiliar,

conjuntamente ocupando toda a regiao da armadilha. Ou seja, 0 principal totalmente

aberto e 0 auxiliar sem nenhuma sombra bloqueando-o.

Aqui nao temos a divisao espacial da armadilha e, a primeira vista, estarfamos

refazendo a mesma coisa que Olitros autores[63,56jja fizeram: usar lasers com diversas

freqiiencias para tentar capturar mais atomos. Como vimos, na sec<;ao 4.3, isto nao

melhora a eficiencia da armadilha. Porem 0 Na tern a peculiaridade de ser 0 llnico

alcalino a formar dois tipos de armadilha. Assim, a superposic;ao em todo 0 espac;o destes

dois tipos e algo novo.

o grafico da figura 4.13 mostra 0 aumento da captura em func;ao da intensidade

do laser auxiliar. 0 laser principal e mantido fixo na sua freqiiencia 6tima da armadilha

tipo I a -10 MHz da linha F = 2 ---t F' = 3. 0 laser auxiliar e varrido e verifica-

se que 0 maximo de fiuorescencia conjunta e obtida quando ele passa pela regiao da

armadilha tipo I I. Mede-se este valor e, depois, bloquea-se alternadamente 0 principal

e 0 auxiliar medindo-se a fiuorescencia quando somente cada urn deles esta presente. 0

fator de ampliac;ao e entao definido como a fiuorescencia da soma dividido pela soma

das fiuorescencias de cada urn individualmente. Se ele for maior que urn mostra que

as armadilhas nao atuam independentemente, mas ha urn efeito cooperativo. 0 grafico

mostra este efeito, pois a fiuorescencia do conjunto e mais do que 3,5 vezes maior que a

soma das partes individuais.

Comentarios e Conclusao

o potencial efetivo da armadilha e dado pela velocidade de captura. A armadilha,

sendo urn oscilador harmonica amortecido, nao pode ter urn potencial real, pois envolve
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Figura 4.13: Varia<;ao do fator de amplifica<;ao com a intensidade por bra<;odo auxiliar,
na geometria sem sombra. 0 laser principal esta otimizado na armadilha tipo I e 0

auxiliar e varrido ate se obter 0 maximo de fluoresdmcia conjunta, 0 que ocorre na regiao
da armadilha tipo II. 0 fator de amplifica<;ao e definido como a fluoresdmcia quando
ambos os lasers estao presentes dividido pela soma das fluorescencias quando cada 11m
atua individualmente. A intensidade do principal e de 40 mWlcm2 e 0 gradiente de 25
Clem.



forc;asnao conservativas. 0 potencial efetivo e, entao, definido pelo teorema da energia-

trabalho[72] que diz que a variac;ao de energia cinetica do atomo e igual ao trabalho T

onde a energia cinetica final e aproximadamente zero, pois a temperatura no cen-
1

tro da armadilha e da ordem de centenas de J-tK e 0 potencial efetivo da ordem de 2" K. [9] .

Urn nome mais correto seria energia potencial efetiva, mas consagrou-se a designac;ao



dessintonia mais para 0 vermelho que a regiao interna. Isto porque atom os mais rapidos,

que queremos capturar, tern desvios Doppler maiores. Para manter estes atom os em

ressonancia conforme eles desaceleram. a regiao interna tern uma dessintonia menor (em

modulo). Com isto espera-se, e obtem-se na pratica, urn aumento da velocidade de captura

e uma maior profundidade do potencial efetivo.

No entanto pode-se alegar que deveremos ter tambem uma menor velocidade de

escape, pois para urn atomo que tern alta velocidade no centro, advindo de uma colisao

inelastica (com outro atomo frio), 0 degrau de dessintonia e 0 oposto do que deveria

ser para frea-Io com eficiencia. Isto e, devido ao efeito Doppler, seria necessario uma

dessintonia mais para 0 vermelho na regiao central e, conforme este atomo rapido fosse

perdendo velocidade, a dessintonia deveria ser menor na regiao externa. Logo, embora

a armadilha capture atomos com velocidades maiores, ela tambem deixa escapar atomos

com velocidades menores. Apesar disto 0 efeito global e de ganho no mimero de atomos.

Pode-se conduir, daf, que a velocidade de captura aumenta numa propor<;ao maior que

a diminui<;ao da velocidade de escape e, portanto, 0 aumento das perdas e mais do que

compensado pelo aumento do carregamento.

Observe que estamos considerando apenas perdas por colis6es entre dois atomos

internos a armadilha. Sao elas que dominam em altas densidades!37]e correspondem ao

termo quadratico da equa<;ao (4.1).

Em baixas densidades dominam as perdas devido as colis6es com atomos externos

rapidos, mas estes transferem uma energia cinetica tao alta aos atomos aprisionados, que

e indiferente 0 arranjo de dessintonia dos lasers, porque inevitavelmente havera escape da

armadilha.

Em resumo, desenvolvemos uma nova tecnica de aumentar 0 mimero de atomos

aprisionados numa armadilha magneto-optica. Dividimos espacialmente a regiao de cap-



tura e colocamos diferentes dessintonias em cada uma destas regi6es. Isto e aplicavel a

qualquer alcalino. 0 sodio tern uma vantagem adicional de possuir dois tipos de arma-

dilha. Com a combinac;ao destes dois tipos foi possivel aumentar-se de ate nove vezes 0

mimero de atomos aprisionados.

Glossario de defini~oes

• abertura complementar: geometria dos lasers, onde nao ha superposic;ao, em nenhum

ponto do espac;o, dos lasers principal e auxiliar.

• abertura total: geometria dos lasers, onde ha superposic;ao, na regiao periferica da

armadilha combinada, dos lasers principal e auxiliar.

• armadilha combinada: 0 mesmo que armadilha com captura auxiliar. Corresponde

ao arranjo utilizado em todo 0 nosso experimento. E uma armadilha dividida es-

pacialmente. Na regiao central atua urn laser com freqii€mcia fixa (principal) e na

regiao periferica atua urn laser com freqii€mcia variavel (auxiliar).

• armadilha tradicional: e aquela comumente usada. Utiliza somente uma freqii€mcia

em todo 0 espac;o.

• armadilha tipo I: armadilha do sodio sintonizado proximo as linhas F = 2 ---7 F' =

3 e, como side-band, F = 1 ---7 F' = 2. Corresponde ao aprisionamento por urn

sistema de dois niveis utilizado em todos os alcalinos.

• armadilha tipo I I: armadilha do sodio sintonizada nas linhas F = 2 ---7 F' = 2

e, como side-band, F = 1 ---7 F' = O. E uma armadilha exdusiva do sodio, nao

exist indo 0 equivalente em Olltros alcalinos.



• Configurar;iio mista: e aquela em que 0 laser principal esta sintonizado na armadilha

tipo I (~p = -10 MHz) mas 0 auxiliar esta na regiao da armadilha tipo II (~A

entre '" - 60 MHz e '" -130 MHz).

• Configurar;iio ordinaria: e aquela em que 0 laser principal esta sintonizado na

armadilha tipo I (~p = -10 MHz) eo auxiliar tambem (~A entre'" +40 MHz e

'" -45 MHz).

• fiuorescencia normalizada maxima (FNM): e a maneira de se medir a eficiencia da

armadilha combinada com rela~ao a armadilha tradicional. Quando a freqiiencia do

laser auxiliar e igual ao do laser principal, a armadilha combinada nao se diferencia

da tradicional. A fluorescencia nesta freqiiencia corresponde a norma a ser adotada.

A fluorescencia da armadilha combinada para outras freqiiencias do laser auxiliar

e dividida por esta norma. Se 0 mimero obtido for maior que urn, houve aumento

de eficiencia na captura de atomos. 0 maior valor deste mimero, ao longo de uma

dada varredura do laser, e a fluorescencia normalizada maxima.

• laser principal: laser mantido na regiao central da armadilha combinada. Ele e

mantido com dessintonia fixa de b. = -10 MHz da linha F = 2 ~ F' = 3, ou seja,

na dessintonia 6tima da armadilha tipo I.

• laser auxiliar: laser manti do na regiao periferica da armadilha combinada. A dessin-

tonia e variada desde b. '" +50 MHz ate ~ ~ -150 MHz da linha F = 2 ~ F' = 3.

Portanto, ele varre em freqiiencia toda a regiao da armadilha tipo I e a da tipo I I.



Capitulo 5

Aprisionamento de S6dio Utilizando
a Linha Dl

5.1 Introduc;ao

Todas as armadilhas magneto-opticas ate agora se prestavam da linha D2 dos

elementos alcalinos para efetuar 0 aprisionamento. Em geral efetua-se transi<i>es entre

ainda na linha D2, verifica-se experimentalmente que ocorre aprisionamento em esquemas

claramente multiniveis. Isto se aplica para a armadilha tipo I I do N a[69] e a armadilha

de K[45).

como na D2. De qualquer forma, nao hci nada de fundamental que impe<;;a0 aprisiona-

mento. Apesar disso, tentativas de se obter este tipo de armadilha[45) tinham-se reveladas

infrutiferas ate agora.

Este capitulo mostra a obten<;;aode N a aprisionado na linha D1, nas quatro

configura<;;6espossiveis de combina<;;aode P = 1,2 de 51/2 com p' = 1,2 de P1/2. Urn



laser de rebombeio. Isto e geral e se aplica aos demais a1calinos.

A obten<;ao de atomos aprisionados na D1 e urn passo importante no estudo de

colis6es frias. Como explicamos no paragrafo 3.2.3, as colis6es frias que causam perdas na

armadilha san as colis6es por redistribui<;ao radiativa (CRR) e as colis6es com mudan<;a

de estrutura £ina (CMEF). Quando e feito qualquer medida nao e possivel distinguir entre

as CRR e as CMEF. Vma exce<;aoa isto e 0 caso do litio. Devido a pequena separa<;ao da

estrutura £ina P3/2 - P1/2, e possivel se evitar perdas por CMEF[80j. E possivel, portanto,

sob certas condi<;6es, obter-se perdas devido exclusivamente as CRR, mas este e urn caso

especial e, em geral, nao e possivel separar as CRR das CMEF.

o aprisionamento pela D1 e uma maneira de se obter perdas exc1usivamente por

CRR, e aplicavel a todos os alcalinos. Como os atomos serao excitados para P1/2, nao ha

condi<;ao dele ganhar energia cinetica por uma CMEF. Pois, se fosse uma colisao quente,

a passagem de P1/2 para P3/2 seria endoergica, isto e, custaria energia cinetica aos atomos.

Numa colisao fria nem esta possibilidade existe, pois os atomos estao lent os demais para

compensar nma subida de P1/2 para P3/2. Logo, as colis6es inelasticas exoergicas - que

aumentam a Ec - se limitarao as CRR. Logo, as perdas na armadilha serao devidas

exc1usivamente a este tipo de colisao fria.

Os alcalinos san ntilizados no resfriamento de atomos nentros via laser par uma

serie de raz6es:

1. disponibilidade de lasers potentes, sintonizaveis e continuos para excitar suas linhas

de ressonancia.



3. facilidade de manuseio como, por exemplo, altas press6es de vapor em rela<;ao a

outras metais, permitindo que se trabalhe em temperaturas nao muito elevadas.

4. urn espectro simples, por serem atomos hidrogen6ides.

Utiliza-se a linha de ressonancia D2 dos alcalinos para que se possa ter, ao menos

aproximadamente, urn sistema de dois niveis. Como 0 estado fundamental 81/2 tern

momenta angular total eletronico J = ~ e 0 excitado P3/2 tern J = ~,ha uma

diferen<;a de Ih que se reflete na estrutura hiperfina. Sendo I 0 momento angular

do llllcIeo e F 0 momenta angular total, temos que:

F = 1 + 1. F = I + J, I + J - 1, ... II - J I.

Como I e 0 mesmo para os dois niveis, 0 maior valor de F em P3/2 e uma unidade

acima que 0 maior F de 81/2. Logo pode-se sempre ter uma transi<;ao, que envolve os

maiores F de cada nivel, do tipo, F ~ F + 1.

Isto abre a possibilidade de se estabelecer urn cicIo fechado, pois atomos excitados

para P3/2 no nivel de maior F so poderao decair para urn nivel, qual seja, 0 nivel de maior

F de 81/2, devido a regra de sele<;ao6.F = 0, ±1.

No caso especifico do sodio a transi<;ao e 381/2(F = 2) ---+ 3P3/2(F' = 3).

o atomo estara imerso num campo magnetico dentro da armadilha magneto-

optica. Supondo 0 caso unidimensionaL 0 campo magnetico e 0 laser terao a mesma

dire<;ao. Escolhendo 0 eixo de quantiza<;ao para a proje<;ao do momenta angular total mF

ao longo do feixe laser incidente e tomando, por exemplo, z negativo na figura 3.1, 0 laser

a+ excitara somente transi<;6es 6.mF = + 1. Lembrando que



o est ado F = 2 tem como maior proje<:;aomF = +2 eo estado F' = 3, mF' = +3. Atomos

originalmente em 381/2 (F = 2, mF = +2) serao excitados para 3P3/2 (F' = 3, mF' =

+3). 0 decaimento fani com que eles voltem ao estado original, devido a regra de sele<:;ao

~mF = 0, ±1, e teremos um sistema de dois niveis. Dois comentarios:

1. 0 laser a-, em z negativo, esta praticamente fora de ressonancia e excita muito

menos atomos. Pode-se, portanto, desconsidera-lo.

2. Atomos que estejam em outros sub-niveis Zeeman que nao mF = +2, ao cabo de

umas poucas transi<:;6es,serao todos bombeados para este nivel. Isto porque quando

um atomo num sub-nivel qualquer mF absorve um foton a+ ele vai para um estado

mF' = mF + 1. No decaimento, a regra de sele<:;aopermite ~mF = 0, ±1 com igual

probabilidade e, portanto, 0 atomo tem uma probabilidade de 2/3 de retornar ao

est ado fundamental com um valor maior de mF do que tinha originalmente. Logo,

apos alguns cicIos de absor<:;ao-emissao,todos os atomos serao bombeados para 0

nivel de maior proje<:;aode momenta angular, F = 2, mF = +2. A partir dai eles so

podem ser excitados para F' = 3, mF' = +3, formando 0 sistema de dois niveis.

A linha D1 conecta os niveis 81/2 e P1/2, que tem 0 mesmo J = 1/2. A estrntura

hiperfina associada a esta linha esta na figura 5.!.

Como se pode ver, nao ha mais, como na D2, uma transi<:;aoF --+ F + 1

envolvendo os maiores F dos est ados excitado e fundamental. Logo, nao e mais possivel

estabelecer um cicio fechado envolvendo somente dois sub-niveis Zeeman, como explicado

anteriormente.
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Figura 5.1: Niveis hiperfinos da linha D1 do s6dio. Note a inversao da abertura Zeeman
dos niveis hiperfinos inferiores de 351/2 e 3n/2.

No entanto, a armadilha tipo I I do N a[9,69] e a armadilha de K[45] SaD formadas



da abertura Zeeman dos niveis hiperfinos inferiores de 51/2 e P1/2 (ver figura 5.1). Isto

= {3J(J + 1) + (5 + 1) - L(L + I)} . {F(F + 1) + J(J + 1) - I(I + I)} (5.4)
gF 2J(J + 1) 2F(F + 1)



Figura 5.2: Sub-niveis Zeeman envolvidos na armadilha com a D1, na configurac;ao A.
Nesta configurac;ao, um laser esta sintonizado de F = 2 --t F' = 1, enquanto um segundo
laser com polarizac;ao invertida vai de F = 1 --t F' = 1. As linhas cheias mostram todas
as transic;oes permitidas para os feixes que vem pela direita e as linhas tracejadas 0 mesmo
para os feixes da esquerda. Por simplicidade, esta represent ado apenas a situac;ao de um
atomo imerso em um campo magnetico positivo.



Urn outra exernplo de urna transi<;;ao que esta ressonante, mas que desta vez

produz urna for<;;ade repulsao, e a mp = 0 ---+ mF' = +1. E facil ver que ela e ressonante

urna atra<;;ao. E isto que efetivamente acontece, quando se faz 0 Calclllo levando em conta



pode decair para F = 1 (mF = ±1) ou F = 2 (mF = 0, ±1). Basta aplicar as regras de

sele<;ao f::.F = 0, ±1 e f::.mF = 0, ±1, mF = 0 -f---;. mF = 0 quando f::.F = O.



381/2

F=1 F=2
mF' \ mF -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2
-1 13.46 13.46 80.78 40.39 13.46

F'= 1 0 13.46 13.46 40.39 53.85 40.39
+1 13.46 13.46 13.46 40.39 80.78

3P1/2 -2 80.78 53.85 26.93
-1 40.39 40.39 26.93 13.46 40.39

F'=2 0 13.46 53.85 13.46 40.39 40.39
+1 40.39 40.39 40.39 13.46 26.93
+2 80.78 26.93 53.85

Este valor sera usado na expressao da forc;a (5.6).

onde Is e a intensidade de saturac;ao, dada por:

Se combinarmos as duas equac;5es anteriores, teremos:



5.3 Procedimento Experimental e Resultados

dos na linha D1, de 351/2 para 3P1/2, com). = 589, 7nm. Os feixes de ambos sao mantidos
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Figura 5.3: As quatro configurac;oes da armadilha com a linha D1. Estiio indicados os
dois lasers necessarios para a armadilha com suas respectivas polarizac;oes, quando eles
vem pela direita.



fluoresc€mcia, sendo .!. a probabilidade de ernissao por unidade de tempo de urn foton
T

por atorno. A pon;ao de luz captada sera 4~ do angulo solido centrado na arrnadilha e

subtendido pela lente coletora que tern urna transrnissibilidade T. Cada foton gera urn

_ POPEXC .!.~T e"l

f - POPTOT T 471" 1.6 X 10-15

A eficiencia "l e rnedida na pratica calibrando-se a fotornultiplicadora, e a fra~ao

da popula~ao no estado excitado e obtida da teoria de urn sistema de dois niveis[79j:

POPEXE

POPTOT



NA = 1.1 X 106 atomos 81-1 = -25 MHz 82-1 = -60 MHz
NB = 6.3 X 105 atomos 81-1 = -20 MHz 82-2 = -30 MHz
Nc = 2.1 x 1Q4atomos 81-2 = -20 MHz 82-1 = -50 MHz
ND = 4.1 X 105 atomos 61-2 = -40 MHz 62-2 = -60 MHz

o bombeamento opbco para urn sub-nivel Zeeman escuro, isto e, que nao e exdtado por

nenhum dos lasers em qualquer dire<,;ao,que e 381/2 (F = 2 mF = -2). Evidentemente

ele nao e completamente escuro, por varios motivos, como imperfei<,;6esda polariza<,;ao,

tonizavel, nao foi possivel testar todas as possibilidades que existem quando se com-

bina tres freqiiendas. No entanto, quando se tern a configura<,;aoB + D a fluorescenda

obtida e igual a soma das fluorescencias individuais. Isto apesar da divisao da potencia

entre as duas transi<,;6es da configura<,;ao D. Isto porque 0 modulador divide 1/3 da

potenda para a portadora central excitar F = 2 ---. F' = 2, 1/3 para 0 side-band exdtar

F = 1 ---. F' = 2 e 1/3 e colocando no side-band simetrico, que nao tern fun<,;ao.



mento de urn alcalino utilizando a linha D1. E importante a polariza<;ao do laser que faz

a transi<;ao entre os nfveis hiperfinos inferiores de 81/2 e P1/2, devido ao desvio Zeeman

negativo. Isto se aplica aos demais alcalinos. 0 mimero de r-.J 106 atom os aprisionados

priada. Lembrando que a teoria Doppler prediz!41]uma dessintonia 6tima em torno de
r 7f

b = -"2 = - -:;.'os grandes valores absolutos de b podem estar relacionados aos pequenos

tempos de vida T de estados excitados que, como aqui, podem decair para diversos nfveis



Uma parte de nosso trabalho, como exposto nesta memoria, envolve a mam-

pula<;ao conjunta de duas especies atomicas, via laser. Nos mostramos, pela primeira

vez, que e possive! se resfriar, num feixe atomico, dois tip os de atomos simultaneamente.

o proximo passe e co-aprisionamento de dois elementos. Estes elementos devem ter,

preferencialmente, pressoes de vapor semelhantes. Por este motivo, 0 candidato natural

para se juntar ao s6dio e 0 potassio. Obtivemos 0 aprisionamento deste elemento, num

sistema ja preparado para funcionar como dupla armadilha. No nosso laborat6rio, a etapa

seguinte e, certamente, 0 co-aprisionamento e 0 estudo de colisoes frias entre estas especies

atomicas distintas.

Numa segunda parte de nosso trabalho demonstrou-se uma manelra nova de

aumentar-se a efici€mciade captura de atomos numa armadilha magneto-6ptica. Medidas

que efetuamos do volume da nuvem de atomos aprisionados mostram que a densidade nao

diminui e, algumas vezes, chega a aumentar quando acontece este incremento no lllimero

de atomos. Portanto e possivel, por exemplo, se estudar melhor os processo colisionais,

pois teremos urn aumento da taxa de colisoes entre atomos frios. Carregamos a armadilha

tipo I do s6dio utilizando a melhor taxa de captura da armadilha tipo I I. Urn possivel

prolongamento deste trabalho, seria carregar a armadilha tipo I com diferentes geometrias

da armadilha tipo I I. Por exemplo, com urn pequeno desalinhamento dos lasers e possivel

se criar urn anel de atomos, e fazer com que este anel carregue a armadilha tipo I.

Uma Illtima etapa de nosso trabalho e dedicada ao aprisionamento utilizando-se

a linha D1 dos elementos alcalinos. A obten<;ao inedita de atomos frios que efetuam esta

transi(,;ao e interessante no estudo de colisoes. Como os atomos sao excitados opticamente



para 0 nivel P1/2 e eles nao tern energia cinetica suficiente para realizarem uma colisao

com mUdam;a de estrutura fina, eles permanecem neste nivel, nao populando 0 nivel PS/2.

Assim nas colis6es que envolvem urn atomo no estado fundamental e outro no est ado

excitado, A + A *, e possivel se isolar os efeitos de urn linico tipo de colisao, as colis6es por

redistribuiQao radioativa. Tambem pode-se estudar qual e a dependencia com a estrutura

fina nas colis6es A* + A*, com dois atomos no est ado excitado.

Enfim, para melhor estudar estas colis6es frias e conveniente aumentar-se 0 lllimero

e a densidade de atomos aprisionados. Isto poderia ser feito, usando-se a propria ideia

da captura allxiliar, onde, externamente, a captura seria feita pela linha D2 e, na regiao

central, estaria a armadilha com a D1.
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