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Neste trabalho reportamos a produ~ao da primeira armadilha magneto-6tica que

confina simultaneamente duas especies atomicas distintas: S6dio e Potassio. Para po-

dermos realizar este aprisionamento, foi necessario veneer algumas dificuldades tecnicas

que justificam, inclusive, a escolha dos elementos utilizados. Nossa armadilha tambem

foi utilizada para realizar 0 primeiro estudo de colisoes frias entre atomos de especies

diferentes. Experimentalmente, as informa~oes sobre essas colisoes saGobtidas atraves

da medida da dinamica de perdas da armadilha de S6dio em presen~a e ausencia de

atomos frios de Potassio. Observamos que 0 efeito de colisoes heteronucleares e dez

vezes menor do que as homonucleares. Esta diferen~a jli era esperada devido ao menor

alcance dos potenciais de intera~ao entre atomos no caso de especies distintas. Nossos

resultados saG comparados a uma teoria semi-classica simples e se encontram em born

acordo com as previsoes.

Introduzimos uma nova tecnica que consiste em mudar repentinamente a intensi-

dade do laser aprisionador e observar a varia~ao do nlimero de atomos aprisionados.

Medimos a taxa de perdas por colisao entre atomos de Potassio frios como fun~ao da

intensidade do laser aprisionador. Essa tecnica nos permite alcan~ar 0 regime de baixas

intensidades, inclusive abaixo da intensidade de satura~ao, sem as limita~oes da tecnica

tradicional. Aplicamos essa tecnica ao aprisionamento simultaneo e medimos a taxa

de perdas por colisao do s6dio na presenc;a e ausencia de potassio. Com essa medida

somos capazes de estimar a sec;ao de choque entre s6dio e potassio ambos no estado

fundamental.



In this thesis we report the production of the first magneto-optical trap that con-

fines simultaneously two atomic species, sodium and potassium. In order to realize this

experiment we had to overcome some technical difficulties that justified our choice of

these two elements. This trap was used to study cold collisions between two different

species. The information about these collisions is obtained experimentally from the dy-

namics of the sodium trap loss process in the presence and absence of potassium atoms.

We observed that the heteronuclear effect is ten times smaller than the homonuclear

one. This difference is explained by the smaller range of the interaction potentials

between different species. Our results are compared with the theoretical predictions of

the semi-classical theory and show a good agreement with the predictions.

We have introduced a new technique which consists of a sudden decrease of the

laser intensity, after which we observe the temporal variation in the number of trapped

atoms. We have measured the loss rate coefficient between cold potassium atoms

as a function of light intensity of the trapping laser. This technique allowed us to

reach the very low intensity regime, as low as 30% of the saturation intensity, without

compromising the loading process. We applied this technique to the simultaneous

trapping and measured the loss rate coefficient between cold sodium atoms in the

presence and absence of cold potassium atoms. With this measurement we can estimate

the value of the cross section between sodium and potassium in the ground state.



Capitulo 1

Introdu~ao



mente se percebeu que urn aurnento de densidade, ligado a temperaturas cada vez mais

baixas, tambem poderia conduzir ao estudo de gases quanticos degenerados fracamente

interagentes. Em outras palavras, uma das grandes motiva<;oesdo estudo de atomos

frios era a possibilidade de obten<;ao da Condensa<;aode Bose-Einstein.

o grupo de D. Pritchard do MIT [5] lan<;ouas ideias seminais sobre as Armadilhas

Magneto-Oticas ("Magneto Optical Trap", MOT) para promover 0 aprisionamento

atomico w;]laser. Este foi demonstrado pela primeira vez por Raab e colaboradores [6]

e constitiu basicamente da combina<;aodo campo magnetico com 0 melado 6tico e foi

obtida a partir de urn feixe atomico previamente desacelerado. Com 0 advento dos

MOTs, tornou-se possivel confinar amostras atomicas, atingindo grandes densidades

de atomos (n,,-, 1011 atomos/cm3) a temperaturas da ordem de algumas dezenas ou

centenas de microkelvins.

Em 1990, Monroe e colaboradores [7] tornaram bem mais simples 0 sistema ex-

perimental necessario para realiza<;ao de urna ar;lmadilha magneto-6tica. Eles apri-

sionaram urna amostra fria de Cs em uma celula fechada que continha vapor de Cs,

eliminando a necessidade da pre desacelera<;ao. A possibilidade da elimina<;aodo feixe

atomico tornou a tecnica mais atraente pela simplifica<;aoda montagem experimental,

despertando urn maior interesse pratico da comunidade e abrindo caminho para novas

aplica<;oes.

Ate hoje, urna grande variedade de especies atomicas foi aprisionada em armadilhas

magneto-6ticas. Desde sua constru<;ao original para 0 Na [6], muitas armadilhas foram

construidas para os diferentes alcalinos Li [8, 9], Rb [10], K [11], Cs [12] e Fr [13],

alcalinos terrosos Mg [14], Ca [15] e Sr [15], para os estados metaestaveis dos gases

nobres He [16], Ne [17], Ar [18], Kr [18] e Xe [19] e tambem para 0 Eu [20]. As

armadilhas se tornaram ferramentas poderosas que nos permitem fazer estudos de



precisao sendo, inclusive, usadas no desenvolvimento de melhores padroes de tempo e

frequencia [21]e estudos dos processos fundamentais relacionadas com 0 modelo padrao

para 0 nulceo atomico.

Outras tecnicas de resfriamento e aprisionamento foram surgindo ao longo do dos

anos. Na decada de 80 Ashkin [22]propos uma armadilha baseada na for<;ade dipolo.

Em 1985, surgiu 0 aprisionamento magnetico, que se baseia na intera<;ao do mo-

mento magnetico do atomo com urn campo magnetico estatico ou dependente do

tempo [23, 24]. 0 grupo de C. Cohen-Tannoudji da Ecole Normale Superieure propos

urn metodo de resfriamento em que a popula<;ao atomica e "aprisionada" em urn estado

de velocidade selecionada (VSCPT) [25]. No fim dos anos 80, dois grupos propuseram

novos mecanismos de resfriamento via gradientes de polariza<;ao [26, 27, 28] para ex-

plicar as observa<;oesexperimentais quase simultaneas no NIST, em Paris e em Stanford

de temperaturas mais baixas do que aquelas previstas pelo modelo Doppler. Em 1993,

Miller e colaboradores [29] criaram uma outra forma de aprisionar atomos baseada

na forc;a de dipolo parem longe da ressonancia atomica (FORT). Essa tecnica permite

aprisionar urn pequeno numero de atomos mas com alta densidade. Em seguida. foi

reportado na literatura 0 resfriamento Raman [30]e a extensao a 3-D de VSCPT [31].

que nos permitem alcan<;ar temperaturas (ou energias) abaixo do limite impost a pela

energia de recuo de urn unico f6ton. Outro metodo, 0 resfriamento cooperativo ("Sym-

pathetic Cooling"), cujo princfpio basico consiste em resfriar uma amostra de atomos

atraves do contato com uma outra amostra mais fria tambem foi demonstrado recen-

temente [32, 33, 34]. Essa tecnica torna possivel 0 resfriamento de especies que nao

podem ser resfriadas convenientemente par outras tecnicas. uma outra tecnica de res-

friamento e 0 Resfriamento Evaporativo ("Evaporative Cooling"). Em 1994. Davis e

colaboradores [35] e Petrich e colabaradares [36] aplicaram essa tecnica. combinada



com 0 aprisionamento magneto-otico a Na e Rb, respectivamente.

Em 1995, urn grupo do NIST reuniu engenhosamente varias tecnicas de aprisiona-

mento e resfriamento (culminando com 0 resfriamento evaporativo), para obter a con-

densac;ao de Bose-Einstein com atomos de Rubfdio [37]. Em seguida, dois outros grupos

tambem obtiveram 0 condensado para outras especies atomicas (Na [38, 39] e Li [40]).

Essa foi uma grande conquista na area de Ffsica Atomica, criando novas possibili-

dades de estudos utilizando amostras atomicas no regime de gas quantico degenerado.

Espera-se que esses estudos possam trazer informac;oes para a compreensao de feno-

menos macroscopicos como, por exemplo, a superfiuidez do Relio. 0 aprisionamento

simultaneo que nos realizamos [41]insere-se nesse contexto abrindo possibilidades para

o estudo da interac;ao entre duas especies distintas no regime de gas quantico.

A ideia de aprisionamento simultaneo vem sendo desenvolvida passo a passo no

grupo de Ffsica Atomica do IFSC-USP ha alguns anos. Inicialmente, 0 objetivo era 0

aprisionamento simultaneo de sodio e cesio, em uma armadilha carregada a partir de

urn feixe atomico desacelerado. Como 0 grupo ja conhecia a desacelerac;ao de sodio foi

feito tambem a desacelerac;ao de Cs [42]. Com esse trabalho concluimos que sodio-cesio

nao era a combinac;ao ideal pois, devido as suas massas muito distintas, nao era possivel

obter as condic;oesotimas para a desacelerac;ao simultanea de ambas as especies. Sendo

assim, uma nova proposta foi a combinac;ao sodio-lftio [43]. Devido a dificuldade de

manipularmos 0 lltio e as dificuldades encontradas para a co-desacelerac;ao de ambas

as especies, optamos finalmente pelo aprisionamEmto de Sodio e Potassio, em celula de

vapor. Essa proposta incluia mais urn desafio, 0 aprisionamento de potassio. inedito ate

entao. Fomos 0 segundo grupo no mundo a aprisionar potassio, apenas alguns meses

apos urn grupo de Wisconsin-EVA ter conseguido [11]. Aproveitamos 0 fato de poucos

grupos trabalharem com potassio para obter resultados originais de colisoes frias, com



o desenvolvimento de uma tecnica experimental que nos permite investigar 0 regime

de baixas intensidades luminosas [44]. Naturalmente, esse estudo foi preliminar para

urn estudo similar sobre colisoes entre 13.tomosde Na e K nesse mesmo regime [45].

Alem da motiva<;aoj13.mencionada de realizar estudos no regime quantico, h13.v13.rios

outros focos de interesse para as amostras frias de 13.tomosde especies distintas. Pode-

mos citar, por exemplo, 0 estudo de processos termodinamicos entre as duas especies

e 0 estudo e manipula<;ao de liga<;oesquimicas. J13.come<;amosestudos nesta ultima

linha, bus cando observar a fotoassocia<;ao da molecula NaK. Devemos ressaltar que este

estudo pode trazer informa<;oes novas e relevantes a respeito dos potenciais de inter-

a<;aoentre esses 13.tomosa baixissimas temperaturas. Com efeito. ainda nao h13.nenhum

trabalho teorico para descrever os processos que ocorrem neste regime. A mais longo

prazo, temos a inten<;ao de levar esse estudo ao regime quantico e investigar a intera<;ao

de dois condensados de especies distintas. Recentemente, foi reportado na literatura

estudos da intera<;ao de dois condensados simultaneos de mesma especie [46, 47]. Isso

mostra 0 interesse evidente da comunidade internacional nesse tipo de estudo e nosso

pioneirismo no aprisionamento simultaneo de Na e K credencia 0 grupo para participar

ativamente desse esfor<;o.

A apresenta<;ao deste trabalho segue a seguinte sequencia. No capitulo 2 faremos

uma descri<;ao do aprisionamento magneto-otico e apresentaremos seus parametros

principais. Discutiremos a intera<;ao entre os 13.tomosem fun<;aode seus estados internos

e apresentaremos e discutiremos os processos colisionais que ocorrem na armadilha. Por

fim, apresentaremos urn modelo teorico semi-cl13.ssicopara colisoes frias. No capitulo

3, apresentaremos uma tecnica desenvolvida par nos para 0 estudo de colisoes frias no

regime de baixas intensidades luminosas, aplicada ao pot13.ssio.Finalmente, no capitulo

4. discutiremos os aspectos do aprisionamento simultimeo e apresentaremos os estudos





Capitulo 2

Principio de Aprisionamento e

Efeitos Colisionais

Descreveremos neste capitulo as ferramentas teoricas necessarias a compreensao das

experiencias tratadas neste trabalho. Come<$aremospor descrever 0 principio de fun-

cionamento de uma armadilha magneto-otica, dando alguns detalhes sobre a estrutura

dos dois alcalinos que aprisionamos: sodio e potassio. Em seguida, faremos uma pe-

quena revisao sobre a origem dos potenciais de intera<$aoentre atomos alcalinos neutros

e veremos os tipos de colisoes entre atomos frios que levam a perdas da armadilha.

2.1 A armadilha magneto-6ptica

A intera<$ao do atomo com a radia<$aoeletromagnetica nos permite, entre outras

coisas, ter controle sobre 0 movimento atomico. Tecnicas modernas tem proporcionado

confinar e analisar uma amostra de atomos frios a fim de podermos estudar 0 comporta-

mento da intera<$aoatomica no regime de ultra baixas energias e altas densidades. Para

isso usa-se uma ferramenta bastante poderosa, a armadilha magneto-otica, MOT [6].

A armadilha magneto-otica se baseia no efeito de pressao de radia<;ao para resfriar e

confinar atomos, como sera explicado na proxima se<$ao.

5(



Principio de funcionamento

A fim de apresentarmos uma breve discussao do principio de funcionamento da

armadilha magneto-6tica, vamos fazer algumas considerac;oes gerais.

Considere urn :itomo hipotetico de dois nfveis, em repouso, interagindo com urn

feixe laser. 0 atomo absorve urn f6ton e sofre urn recuo na direc;ao de propagac;ao

da radiac;ao, cada f6ton absorvido transfere ao atomo :momento hk, onde k e 0 vetor

de onda da radiac;ao. Ap6s urn certo tempo T, tempo de vida do estado excitado, 0

atomo emite espontaneamente este f6ton. Na sua taxa maxima, os atomos absorvem os

f6tons a cada T. A direc;ao da emissao espontanea e completamente aleat6ria, por isso

ap6s varios ciclos de absorc;ao e emissao, em media ela nao contribui para determinar a

direc;ao do movimento atomico. No regime saturado, a probabilidade de absorc;ao (P) 1

vale 1/2 entao a forc;amaxima que 0 f6ton exerce sobre 0 atomo e dada por F=hk/2T.

Essa forc;a e conhecida como forc;a espontanea da radiac;ao [47], por ter sua natureza

baseada na emissao espontanea, principalmente na sua' caracterlstica aleat6ria.

Considere agora que este atomo esteja a direita da origem do nosso sistema de co-

ordenadas e se movimentando ao longo da direc;ao de propagac;ao do laser. Devido ao

efeito Doppler, a frequ€mcia de ressonancia atomica e deslocada. Vamos considerar a

situac;ao em que dois feixes de luz contrapropagantes interagem com 0 atomo. A fre-

qu€mcia da luz sera sintonizada para 0 vermelho da ressonancia atomica, ou seja, a fre-

qu€mciado laser deve ser menor que a de ressonancia, dessintonia negativa (.6. = WL -WA

onde WL e a frequencia de ressonancia do laser e WA a frequencia de ressonancia do

atomo). Devido ao efeito Doppler, 0 atomo interage mais fortemente com 0 feixe con-

trapropagante ao seu movimento. Cada f6ton absorvido transfere ao atomo momenta

contrario a sua velocidade de modo a reduzi-la. Isto e equivalente a uma forc;aque pra-

move 0 amortecimento do movimento atomico. Baseado nesse principio. uma maneira



de promover a redu~ao da velocidade dos atomos em tres dimensoes e usar seis feixes

contrapropagantes como mostrado na figura 2.1. Essa configura~ao e conhecida como

melado 6tico [4].

Figura 2.1: Conngurac;:ao de um melado 6tico tridimensional com tres pares feixes

laser contrapropagantes. Os <Homos com velocidade reduzida se encontram na regiao

de intersec;:ao dos feixes.

o melado 6tico amortece 0 movimento atomico mas nao confina os atomos: pois nao

apresenta nenhum ponto de equilibrio. A fim de resolver esse problema, em 1987 Raab

e colaboradores [6] combinaram 0 melado 6bco com um campo magnetico inomogeneo.

Esse campo magnetico pode ser produzido par um par de bobinas na configura<;ao anti-

Helmholtz. Devido a V . B = 0 e de acardo com a simetria do problema. dizemos no

jargao da area: que 0 gradiente de campo magnetico na dire<;ao z (eixo das bobinas), e



o dobro do gradiente ao longo de x e y. Esse campo magnetico cria uma anisotropia no

espa<;o. Vamos analisar 0 efeito desse campo sobre os atomos. Para simplificar vamos

analisar a situa<;ao em uma dimensao. Ao inves do atomo de dois nfveis considere urn

sistema atomico cujo est ado fundamental possui momento angular total J=O enquanto

o estado excitado possui J=1. Este atomo esta sob a<;ao de urn campo magnetico

heterogeneo que e nulo no centro (origem do nosso sistema de coordenadas). Pr6ximo

do centro 0 campo cresce linearmente em todas as dire<;oes,de modo que agora passa

a haver urn ponto preferencial no espa<;o,ponto de campo magnetico nulo. Nessa nova

situa<;ao, a introdu<;ao do campo magnetico levanta a degenerescencia dos nfveis. Para

o tripleto do estado excitado, 0 espa<;amento entre os nfveis e de ~E = 9fLBB, onde 9

e 0 fator giromagnetico de Lande, fLB eo magneton de Bohr e B eo campo magnetico

na dire<;aoz. Conforme est a esquematizado na figura 2.2, esse atomo interage com urn

par de feixes laser contrapropagantes entre si, com polariza<;oes 0-+ e 0-- e deslocados

para 0 vermelho da ressonancia atomica. Para intera<;ao com 0 feixe de polariza<;ao

0-+ as transi<;oes devem respeitar a regra de sele<;ao~mJ = + 1 onde mJ e a proje<;ao

do momento angular total, enquanto que para 0-- temos transi<;oes com ~mJ = -1.

Digamos que 0 feixe com polariza<;ao 0-+ se propague no sentido de z crescente (para a

direita) e 0 feixe 0-- no sentido oposto. Para os atomos que se encontram em repouso

a direita da origem sera mais favoravel absorver f6tons 0-- , tendo em vista que devido

ao fato do laser estar sintonizado para 0 vermelho, a transi<;ao ~mJ = -1 aproxima-

se da ressonancia. Sendo assim, 0 atomo sofre uma for<;arestauradora em dire<;aoa

origem. 0 mesmo raciocfnio vale para os atomos que se encontram a esquerda da

on gem e absorvem preferencialmente 0 laser 0-+. Desta forma, tanto os atomos a

direita quanto aqueles a esquerda sofrem uma forr;a restauradora result ante em dire<;ao

a ongem. Dizemos que ha urn potencial efetivo atrativo centrado na origem. :\0
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Figura 2.3: Esquema geTal de uma aTmadilha magneto-otica. As duas bobinas estao

em configuTac;ao anti-Helmholtz, pTOduzindo um campo magnetico inomogimeo que e

nulo no centTo e, pToximo ao cent TOCTescelineaTmente em todas as diTec;oesdo espaqo.

Os tTes pares de feixes laser sao convenientemente polaTizados para 0 confinamento.

que os f6tons exercem sobre os atomos, conhecida forc;a de pressao de radiac;ao. Esse

formalismo da pressao de radiac;ao sobre 0 sistema atomico foi desenvolvido por Cook

em 1979 [47]. Nesse formalismo, 0 atomo e tratado como urn sistema simples de

dois nfveis. Essa forc;a e decomposta em duas partes: a primeira delas e a forc;a de

dipolo ou forc;a induzida, que vem da interac;ao do momento de dipolo atomico induzido

pelo gradiente de campo de radiac;ao; ja a segunda e a forc;a espontanea associada a

transferencia de momento linear do f6ton para 0 atomo durante a absorc;ao e emissao

espontimea. A forc;a de dipolo s6 se torna apreciavel quando a intensidade dos feixes



.6.= WL - WA, if e a velocidade do atomo no referencial do laboratorio e r = ;kg/-LB ~~,

em que 9 e a fator 9 de Lande do estado excitado e ~~ e a varia<;aodo campo magnetico



de mola e da extensao da nuvem de atomos aprisionados podemos estimar 0 valor da

profundidade do po<;ofazendo uma analogi a com a energia em urn oscilador harmonico

e igualando essa energia a energia cinetica de urn grau de liberdade do sistema (KB T/2).

A profundidade do po<;oe proporcional a intensidade de luz que chega na armadilha. No

regime de altas intensidades 0 po<;oe profundo e confina urn grande numero de atomos,

ja para baixas intensidades 0 po<;oe raso e so atomos com velocidades extremamente

baixas permanecem confinados. De urn modo geral a profundidade do po<;oaprisionante

em urn MOT e da ordem de lK, ou seja, somente atomos com energia cinetica menor

ou igual a KB/2 ficam confinados.

Os primeiros MOTs foram feitos a partir de urn feixe atomico previamente desacel-

erado. Em 1990. Monroe e colaboradores [7] realizar'am 0 aprisionamento de Cesio

em uma celula de vapor. Esse trabalho foi urn grande avan<;opara 0 aprisionamento

atomico, uma vez que simplificou sobremaneira 0 aparato experimental eliminando 0

feixe atomico.

Sabemos que urn gas monoatomico conti do em uma celula fechada posSU! uma

distribui<;ao de velocidades do tipo Maxwell-Boltzmann. Ha uma velocidade limite,

chamada velocidade de captura, abaixo da qual os atomos serao aprisionados. A ve-

locidade de captura depende do diametro dos feixes de aprisionamento. Apenas uma

parte correspondente ao infcio da distribui<;ao, atomos com velocidade abaixo da ve-

locidade de captura, serao aprisionados. Apos a captura 0 vapor retermaliza repondo

estes atomos na distribui<;ao. Ha colisoes dos atomos rapidos com as paredes da celula.

o processo de aprisionamento e dinamico, de maneira que ha uma constante reposic;ao

dos atomos na armadilha. Os atomos saG ejetados da armadilha devido as colisoes

enquanto outros atomos saG constantemente capturados estabelecendo assim um equi-

lIbrio.



No desenvolvimento deste trabalho lidamos com 0 aprisionamento de sodio e de

potassio em uma celula de vapor. Nas se~oes seguintes vamos descrever como se da 0

aprisionamento para cada uma dessas especies.

o .A.tomo de Potassio

o principio de funcionamento da armadilha magneto-otica se baseia em um atomo

de dois niveis. 8abemos que na verdade os sistemas atomicos saG bem mais com-

plexos e essa complexidade causa profundas altera~oes no comportamento do MOT.

Em todos os alcalinos, a transi~ao utilizada para 0 aprisionamento corresponde a linha

D2; envolvendo os estados de maior proje~ao de momento angular. Devido as regras

de sele~ao para a absor~ao os atomos saG tratados como sistemas de dois niveis. No

caso do K estamos interessados nos niveis 481/2 e 4P3/2 (transi~ao correspondente a

linha D2). Como esses estados possuem uma estrutura hiperfina usaremos os estados

481/2(F=2mF = 2) ---+ 4P3/2(F'=3mF' =3). No entanto, se 0 laser for sintonizado nesta

transi~ao havera um forte aquecimento dos atomos, devido a estrutura hiperfina do

potassio onde a separa~ao entre os niveis hiperfinos e pequena. Para 0 K, a separa~ao

entre 4P3/2 (F'=2) e (F'=3) e de apenas 18 MHz, conforme mostrado no diagrama de

niveis do K, figura 2.4. Quando 0 laser estiver para 0 vermelho do nfvel (F'=3) (abaixo

da ressonancia da transi~ao para 0 nivel F'=3) ele tambem estara igualmente para 0

azul do nivel (F'=2) (acima da ressonancia da lansi~ao para 0 nivel F'=2). Como

a largura de linha do potassio e 6,2 MHz, os atomos absorverao tambem fotons (J-

fazendo transi~oes com .6.mJ=+ 1, mais proximo da ressonancia do nfvel (F'=2). Esses

atomos sofrerao um recuo na dire~ao oposta a origem. provocando um mecanismo de

aquecimento na amostra que compromete 0 tradicional resfriamento e aprisionamento.

Como a estrutura hiperfina do potassio e pequena nos nao conseguimos resolver
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o .A.tomo de S6dio

No caso do aprisionamento do Na estamos interessados nos nfveis 381/2 e 3P3/2.
('/\1

Como esses estados possuem estrutura hiperfina usaremos os estados 381/2 (F=2) ---t

3P3/2 (F'=3). A freqiiencia de rebombeio para 0 s6dio e ressonante com a transic;ao

~ "2-381/2 (F )C) ---t 3P3/2 (F' ~), a 1,77GHz e tambem e gerada a partir de urn modu-
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dN
-=L-,N-(3nN
dt



L L
N(t) = [No - -](exp[-,t]) +-, ,

No estado estacionario (t ---t (0) teremos: N(oo)=~. Tanto L como, SaG prop or-

Origem dos potenciais de intera<;ao de longo



W=-E~ . D;, sendo que E~ e 0 campo eletrico criado pela distribui<;ao de cargas de

A, que e encontrado a partir do potencial eletrostatico, E = - '\7l:". Uma veL;que CJ

2

\Vdd = ~:l (XAXB + YA YB - 2ZAZB)



Intera<;ao entre dois atomos no estado fundamental

atomo de hidrog€mio no est ado fundamental, E~, Ef, I 'PtooJ e I :pfooJ. Vamos calcular

b - D f _.. d ' ( A . B ITXT I A B Ja<;ao. esta orma a corre<;ao em pnmelIa or em sera: EI = 'PIOO'P100vv dd 'PIOO'PlOO.



2

E} ~3 [('P1ooIXAI'P1oo) ('PfooIXBI'Pfoo) + ('P1ooIYAI'P1oo) ('PfooIYBI'Pfo)

onde ('PtoolxAI'Ptoo) e 0 valor medio da componente x do vetor posic;ao do atomo A,

I ('P~lm'P~]'m,IWddl'Ptoo'Pfoo) 1
2

-2E, + En + En'

Wdd e proporcional a 1/R3 entao E2 sera proporcional' a 1/R6
. Portanto, a interac;ao

dipolo-dipolo entre dois atomos no estado fundamental e proporcional a 1/R6
. Essa

Van der Waals varia como 1/R7
. Isso s6 e valido quando os atomos estao relativamente



Interac;ao entre urn ~itomono estado fundamental e urn

IA B )IA B)IA B)IA B) d"-'PlOO'P21-1 , 'P210'P100 , 'P211'PllXl , 'P21-1'PlOO , que correspon e a sltua<;ao ern que urn



('Ptoo'P~ooIWdd l'Ptoo'P~OO) ('Ptoo'P~OO\Wdd 1'P~oo'Pfoo)

('Pioo'Proo \Wdd I 'Ptoo'P~oo)

('P2'\1'PrODIWdd I 'P~11'Proo)
(2.10)



A interac;ao varia de acordo com R-3 e nao R-6
. A forc;ade Van der Waals e mais

importante neste caso do que entre dois atomos de hidrogenio no estado fundamental

(efeito ressonante entre dois estados diferentes do sistema total com a mesma energia

nao perturbada). 0 sinal da interac;ao pode ser positivo ou negativo (autovalores

positivos +Km/R3 e negativos -Km/R3). Sendo assim, para 0 sistema de dois atomos

ha est ados que SaGatrativos e outros repulsivos. Os autovetores SaGsimetricos ou anti-

simetricos. Isso advem do fato dos atomos serem identicos e portanto nao sabermos

qual dos dois atomos se encontra no estado excitado. Assim, nao distinguimos qual

dos atomos leva a excitac;ao. Neste caso, 0 comprimento de onda de de Broglie deixa

de ser importante e 0 que passa a ser relevante e 0 comprimento de onda da radiaC;ao

que acopla os dois estados atomicos.

Nesta situac;ao em que urn atomo se encontra no estado excitado e 0 outro no

fundamental os dois est ados IlfiboSOflm} e ISOtlmSO~OO}possuem a mesma energia nao

perturbada e SaGacoplados por termos fora da diagonal. De acordo com 0 sistema de

dois niveis, existe uma oscilaC;aodo sistema entre urn nivel e 0 outro com uma frequencia

proporcional ao acoplamento. Portanto, se 0 sistema c~mec;ano estado IlffooSOflm} em

t=O ap6s urn certo tempo ele transita para ISOtlmlffoo} (quanto maior a disUincia entre

os atomos maior 0 tempo para transitar entre urn estado e 0 outro). A excitac;ao passa

de A para B, retorna a. A e assim sucessivamente. Esse processo tambem e conhecido

como troca de f6tons virtuais. Se os dois atomos nao estiverem fixos mas. por exemplo,



estiverem sofrendo uma colisao, R varia ao longo do tempo e a passagem da excitac;ao

de urn atomo para 0 outro nao e mais peri6dica. Esse tipo de colisao e chamado de

colisao ressonante.

Os processos colisionais que ocorrem em uma

armadilha magneto-6tica

Tern sido grande 0 interesse em alcanc;ar altas densidades de atomos apnSlOna-

dos. Entretanto. as colisoes tern se mostrado urn grande limitante para se alcanc;ar

esse objetivo. Em uma armadilha magneto-6tica temos alem das colisoes discutidas

anteriormente. colisoes entre atomos aprisionados entre si. As colisoes entre atomos

aprisionados saG bem mais complexas e dependem fortemente do est ado interno dos

atomos. Essas colisoes serao tratadas nesta sec;ao.

De acordo com a revisao que fizemos na sec;aoanterior vimos que a energia de in-

terac;ao entre dois atomos de hidrogenio no estado fundamental varia segundo R-6 \'0

nosso casu nao trabalhamos com 0 hidrogenio mas com os alcalinos Na e K. Entretantu.

as energias de interac;ao seguem a mesma dependencia com a posic;ao. Na figura 2.6

temos 0 esquema simplificado dos potenciais de interac;ao para 0 casu especial do atomo

de S6dio (I\a). Vemos que no casu de atomos no estado fundamental 0 potencial entre

eles e de curto alcance. A interac;ao entre atomos no estado fundamental se tornam

mais import antes em geral. em situac;oes em que nao estejam envolvidas altas inren-

sidades de luz ressonante. de modo que nao haja participac;ao dos atomos no estado

excitado.

Vamos considerar agora a presenc;a de estrutura no estado fundamental. Suponha



3S + 3P3/2
3S + 3PI/2

SEPARACAO INTERATOMICA R



interac;ao, mostrados na figura 2.6 sao bastante complexos, cada potencial se desdobra

em uma fauna de potenciais de modo que temos uma enormidade de cruzamentos e

anti -cruzamentos.

No caso em que essa transic;ao corresponde a passagem de pelo menos urn dos

atomos do nfvel F=2 para F=l, ha urn ganho em energia cinetica. No caso do Na, esse

ganho em energia aumenta a velocidade dos atomos de J~EhfsjM ~2 mjs onde M

e a massa atomica e ~Ehfs e 0 desdobramento hiperfino. Esse tipo de colisao sempre

est a presente em uma armadilha magneto-6tica. Entretanto, e no regime de baixas

intensidades que elas se tornam urn mecanismo dominante de perdas. No regime de

baixas intensidades luminosas no MOT, 0 potencial confinante da armadilha e tau

raso que mesmo atomos com velocidades baixas podem escapar. Nesse caso as perdas

sao essencialmente devidas a colisoes com mudanc;a de estrutura hiperfina do estado

Colisao entre urn atomo no estado fundamental e urn

outro no estado excitado.

Grande parte das colisoes entre atomos aprisionados, que geram perdas, se da entre

urn atomo no estado fundamental e urn outro no estado excitado, principalmente pelo

fato que neste caso ha energia disponfvel para ser convertida em cinetica. Ha dois

processos principais que podem gerar perdas de atomos atraves deste tipo de colisao:

mudanc;a de estrutura fina e escape radiativo. Na mudanc;a de estrutura fina 0 atomo

excitado muda de estado passando, por exemplo, do estado P3/2 para 0 estado P1/2.

Como vimos na figura 2.6 esses potenciais se cruzam e, devido a esse cruzamento, os

atomos podem mudar de est ado excitado. Esse processo ocone no regime de curtas

distancias. A transic;ao exoergica causa urn ganho em energia cinetica de 17 cm-1 (no



caso do Na), que corresponde a v=94m/s. Para 0 K 0 ganho em energia cinetica e

de 58 cm-1 que corresponde a urn aurnento na velocidade de v=133m/s. Para todos

os alcalinos, exceto 0 Li, a energia cinetica ganha com a mudanc;a de estrutura fina e

suficiente para que 0 par de atomos escape da armadilha. No escape radiativo 0 par

de atomos ganha energia conforme se aproxima. A ocorrencia de emissao espontanea

transfere de forma definitiva essa energia ao movimento atomico. 0 f6ton emitido

espontaneamente tern freqiiencia menor do que a do f6ton inicialmente absorvido. Essa

diferenc;a de energia corresponde ao ganho de energia cinetica do par de atomos, que

escapa da armadilha. Uma revisao dos processos colisionais envolvendo atomos frios

pode ser encontrada em varios artigos de revisao [53, 54].

Modelo semi-classico para colisoes frias

Este modelo, desenvolvido por Gallagher e Pritchard em 1989, tern como objetivo

calcular a taxa de perdas por colisao entre dois atomos aprisionados. 0 modelo trata

semi-classicamente a colisao envolvendo urn atomo no estado excitado e urn outro

no estado fundamental: 0 movimento dos atomos no potencial molecular e tratado

classicamente enquanto 0 atomo e tratado quanticamente. Os dois atomos estao se

aproximando. It feita uma aplicac;ao ao caso Na-Na* (onde * indica que 0 atomo esta

no estado excitado) [55].

A grande diferenc;aentre as colisoes frias e as termicas advem de estarem envolvidas

baixas velocidades e tempos longos, de maneira que a emissao espontanea passa a

desempenhar urn papel fundamental, modificando 0 estado interno dos atomos. A

interac;ao entre dois atomos quando urn deles esta no estado fundamental e 0 outro no

est ado excitado pode ser tanto atrativa como repulsiva. No estudo que estamos fazendo

nos interessa 0 caso atrativo. Dependendo de onde ocorra a emissao espontanea, ou



ha quanta tempo 0 atomo esta sob 0 processo de acelera<;ao, ele podera escapar da

armadilha ou nao. Entao, para calcularmos a taxa de perdas por colisao e fundamental

conhecermos a probabilidade de que ocorra emissao espontanea e tambem 0 tempo que

o atomo fica sujeito ao processo de acelera<;ao ate colidir com 0 outro atomo.

Os potenciais de longo alcance sao extremamente import antes na dinamica de col-

isoes frias. Desprezando os efeitos de retardo, os termos mais importantes para 0

potencial entre 8 + 8, 8 + PeP + P sao, respectivamente, R-6 (potencial de van der

Waals) 0 termo dipolo-dipolo ressonante R-3 eo termo R-5 de quadrupolo-quadrupolo.

o potencial de mais longo alcance e claramente R -3. No casu do Na sujeito a esse po-

tenciaL em R=100oA a energia cinetica do atomo e igual a profundidade da armadilha

Inicialmente 0 nosso tratamento sera apenas para atomos transitando entre as es-

tados 81/2 e P1/2 (desprezaremos a existEmcia de estrutura fina) e nos interessaremos

apenas no processo de escape radiativo; em seguida introduziremos a estrutura do es-

tado excitado e trataremos a situa<;ao em que ha, alem de perda por escape radiativo,

tambem perda por mudan<;a de estrutura fina.

Considere que 0 laser esta varias larguras de linha deslocado para 0 vermelho da

transi~ao at6mica. Vamos supor que 0 par de atomos que participa da colisao est a

parado no momenta de absor<;ao do f6ton. Esta suposi~ao e razoavel pois a velocidade

que 0 atomo adquire na acelera~ao e muito maior que a velocidade inicial dele. Essa

aproxima~ao e conhecida como aproximac;ao quase-estatica [56].

o atomo na presenc;a da radiac;ao apresenta uma probabilidade de absorver os

f6tons. Essa probabilidade possui uma certa largura. ela e escrita na forma de uma

lorentziana. A probabilidade depende da largura de linha do laser. da sua freqiiencia

e da frequEmcia de ressonancia at6mica. A taxa de excitac;ao do par de atomos su.ieito

ao potencial C3/R:l, quando a uma distancia Ro sera escrita como a probabilidade que



e Ll = WL - Wo = Ca/!iRg. A taxa de perdas por colisao, por unidade de volume,



[exp( -fMtO)] [1- exp( -2fMt1)] + [exp( -fMtO)] [1- exp( -2fMtd] [exp( -fM2to)]

[exp(-fM2t1)] + [exp(-fMtO)] [1 - exp(-2fMt1)] [exp(-fM4to)] [exp(-fM4t1)] +

[exp(-fMtO)] [1 - exp(-2fMt1)] [exp(-fM6to)] [exp(-fM6t1)] + .... A probabili-

p = sinh(rtd
sinh[f(to + td]



1/2 R [C C ] -1/2tNa-Na' (R ) = 1 4 [!!:..] {O dR -2. _ -2.
o , 2 io R3 m [

P,R~] 1/2

2C3

onde 6.7 = (C3/n)(p,r2/2C3)3/5 e p, e a massa reduzida do par. Note que a integra<;ao

Estamos interessados nos casos em que R~ » R~, os atomos SaGexcitados a longas

diferente. E necessario levar em conta a probabilidade de que 0 atomo sofra uma



10= tempo necessario
par 0 atomo iT de R=Ro
aR=RT

Ponto onde 0 atomo
[oi excitado

I
I
I
I
I
I

~:
tl=tempo necessario
par 0 Momo iT de R= RT
aR=O

A energia cinetica do par e
igual a profundidade da
armadilha



C3/R3 a profundidade da armadilha (lK), estima-se que para Ro 2: 140A a energia

- (.6. /.6.)5/6'I1Je -rj3~~-Na* ex ', _
[1 - (1 - 'l]J )e-2(.6.-r/.6.)5/6 62]

em que R ::::RRE=55A para Na-Na*. Como foi feito para mudan<;a de estrutura fina,



o modelo desenvolvido por Gallagher e Pritchard [55]foi 0 primeiro apresentado na

literatura para tratar colisoes frias, mas ele ainda e bastante simplificado, existem out-

ros modelos mais sofisticados. Por exemplo, 0 trabalho desenvolvido por P. S. Julienne

e colaboradores [60, 61]. Eles fazem uma generalizac;ao do modelo Galagher-Pritchard

introduzindo 0 momento angular relativo entre 0 par de atomos colidentes e os potenci-

ais moleculares tanto de curto quanta de longo alcance. De acordo com esse modelo, as

maiores taxas de perdas encontradas foram para Na, KeRb. A taxa de perdas por col-

isao calculada para 0 K e uma ordem de grandeza maior que para 0 Na. Em 1992 Band

e Julienne [62] aplicaram as equac;oes 6ticas de Bloch ao problema de colisoes frias, a

partir da teoria de Julienne e Vigue e obtiveram urn born acordo com os experimentos

realizados para 0 Cs. Em seguida Boesten e colaboradores e Julliene e colaboradores

[63, 64, 65] desenvolveram urn tratamento completamente quantico para as colisoes.

Este tratamento foi aplicado ao Cs incluindo apenas 0 estado fundamental e urn estado

excitado, por limitac;oes computacionais, eles inclufram tambem a emissao espontanea.

Urn outro trabalho significativo foi desenvolvido por Lett e colaboradores [66], em

que eles consideram a estrutura hiperfina do estado excitado. Os potenciais se cruzam

a longas distancias. Eles aprimoraram 0 modelo Galagher-Pritchard e encontraram

que as colisoes que levam a. perda de atomos da armadilha podem ser suprimidas para

algumas freqi.iencias e aumentadas para outras. Alem disso, a existencia de potenciais

moleculares repulsivos, especialmente 0 potencial 2u, contribui sobremaneira para a

taxa de perdas por colisao para atomos de Cs e de Rb.
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s=probabilidade que 0 ~itomochegue
a curtas disHincias sem que ocorra mis-
sao espontanea.
llJ=probabilidade de que haja AI

PI/2
P=S11J

2!!Possibilidade
Suponhamos agora que 0 atomo faz 0 mesmo que na Ii! situa~ao sendo que
antes ele chega a regiao de curtas distancias e volta, sem emitir, P= S· S.(l-11J).
Somente na segunda vez e que ele sofre mudan~a de 1. Nesse caso entao a
probabilidade total sera: P= S311/1-11J)

3!!Possibilidade
o atomo se aproxima de curtas distancias e retoma se que haja
emissao duas vezes, na terceira ocorre 0 mesmo que no caso 1.
P =S511J(I-11J)2

Somando sobre todos os possfveis caminhos temos:
P= S11J+ S311/1-11J) + S511J(l-11J)2+ .... = (S11J)(1-~2+T1J~2)-1



Capitulo 3

Estudos dos Efeitos Colisionais na

Armadilha de Potassio

Ate hoje uma grande variedade de especies at6micas vem sendo aprisionada atraves

das armadilhas magneto-6ticas. Todos esses atomos possuem uma estrutura de nfveis

simples de modo que 0 aprisionamento pode ser obtido com 0 usa de poucas freqiiencias

6ticas. Entretanto, 0 potassio levou urn pouco mais de tempo para ser aprisionado [11].

Dentre os alcalinos esse elemento e 0 unico que possui 0 mesmo momento magnetico

nuclear para seus dois is6topos e9K e 41K), 0 que gera uma pequena separac;aohiperfina

entre as transic;oes de interesse. Isso torna 0 aprisionamento de potassio singularmente

diferente dos outros alcalinos. Neste trabalho alem de aprisionarmos 0 potassio 39K

fizemos urn estudo de processos colisionais que ocorrem em uma armadilha magneto-

6tica. Medimos a taxa de perdas por colisao devido as .colisoes entre atomos frios, em

func;ao da intensidade dos lasers de aprisionamento.

A maneira mais tradicional de estudar colisoes frias consiste em observar 0 com-

portamento transiente de uma amostra de atomos em urn MOT, durante 0 processo

de carga ou de descarga. Se optarmos por observar 0 processo de descarga a fonte de

atomos e bloqueada quando 0 carregamento estiver completo e a densidade de atomos



aprisionados decai devido aos processos de colisoes que ejetam os atomos da armadilha.

Entretanto, quando se trabalha com celula de vapor nao podemos bloquear a fonte de

atomos, temos que introduzir urn artiffcio para observarmos 0 processo de descarga.

Por outro lado, se observarmos a carga, a dependencia temporal do acumulo do numero

de atomos nos oferece informa<;oesa respeito dos mecanismos de perdas.

E sempre interessante investigar a varia<;aodas perdas da armadilha em fun<;aoda

intensidade, dada a dependencia das colisoes frias com os estados internos dos atomos.

No caso de armadilhas em celula de vapor, como aqui, diminuir a intensidade pode sig-

nificar comprometer a eficiencia do carregamento. A tecnica que introduziremos nessa

se<;aonos permite investigar as perdas da armadilha no regime de baixas intensidades

ainda que em uma celula de vapor sem as usuais limita<;oesde urn MOT convencional,

que comprometem a eficiencia do aprisionamento. No. regime de baixas intensidades

novos canais de colisao se tornam import antes fontes de perdas. As perdas por mu-

dan<;a de estrutura hiperfina transferem energia cinetica suficiente aos atomos para

ejeta-los da armadilha.

Urn trabalho desenvolvido por V. Sanchez-Villicana e colaboradores [67]mostra a

manipula<;ao das colisoes com mudan<;a de estrutura hiperfina, usando a tecnica de

blindagem originalmente introduzida por Marcassa e colaboradores [68]. Atraves de urn

laser sintonizado para 0 azul da ressonancia atomica eles acessam os estados repulsivos

moleculares, para ambos os atomos no estado fundamental, e criam uma blindagem

dessas colisoes. Com essa tecnica eles blindam nao somente as colisoes com mudan<;a

de estrutura hiperfina mas tambem as colisoes com escape radiativo, nao sendo capaz

de distinguir a contribui<;ao de cada uma. Entretanto, a contribui<;ao do processo de

escape radiativo e diminuta, pois a fra<;aode atom os no estado excitado e pequena.

Com essa tecnica, eles conseguem reduzir pela metade a taxa de perdas por colisao



Tecnica de Mudan<;a Repentina de Intensi-

metodo introduzido por Prentsis e colaboradores [69]. A ideia e monitorar 0 carrega-



nesse regime de baixas intensidades, seria interessante carregar a armadilha com urn

nlimero grande e entao observar 0 decaimento como fun<;aodo tempo, como e feito em

experimentos cuja carga e feita a partir de urn feixe de.atomos desacelerados [9,70].

Nos desenvolvemos urn metodo que nos permite carregar os atomos com alta inten-

sidade e entao observar 0 decaimento para intensidade mais baixa. Nosso metodo foi

inspirado em urn trabalho feito em nosso grupo para 0 aprisionamento de atomos de

Na na linha D1 [71]. A ideia basica reside em mudar entre duas intensidades em urn

curto intervalo de tempo. Urn grande numero de atomos e carregado com intensidade

total (1"-'150 mW/cm2) e a intensidade e modificada repentinamente introduzindo-se

urn filtro neutro calibrado no feixe laser (~1 ms). Assim passamos de urna situa<;aoem

que temos urn grande numero de atomos aprisionados p~ra urna nova situa<;aoem que 0

numero e menor. Desta forma podemos alcan<;arbaixas intensidades sem comprometer

o aprisionamento.

Conforme discutido no capitulo 2, nas condi<;oesde opera<;aousuais, ha dois mecan-

ismos principais de perdas que envolvem colisoes binarias onde urn atomo se encontra

no estado fundamental e 0 outro no primeiro estado excitado. Trata-se do Escape Ra-

diativo e da Mudan<;a de Estrutura Fina. Para urn dos atomos no estado excitado, 0

potencial de intera<;ao entre os atomos varia segundo C3/R3 em longo alcance. Para

baixas intensidades esperamos que as colisoes envolvel!do somente atomos no estado

fundamental sejam predominantes, pois a fra<;aode atomos no estado excitado e sen-

sivelmente reduzida. 0 processo responsavel pela perda de atomos da armadilha e

conhecido como Colisao com Mudan<;a de Estrutura Riperfina (RCC). Isso so ocorre

se a energia cinetica ganha pelo par de atomos for maior do que a profundidade da

armadilha sendo portanto suficiente para ejetar os atomos da armadilha, conforme

discutido no capitulo dois.



Metodologia

dN
-=L-,N-,8nN
dt

dN L' 1\';":f '"-=-,l'<-~nl'
dt



(numero estacionario do processo de carga a intensidade total), e a soluc;ao da eq. (3.3)

pode ser escrita como:

eq. (3.3). A equac;ao (3.4) represent a 0 decrescimo do numero de atomos aprisionados

como func;ao do tempo, valida apenas nos primeiros instantes do processo de decai-

mento (depois da introduc;ao do filtro ou variac;ao da intensidade). Conforme 0 numero

decresce, a forc;a de aprisionamento da radiac;ao [72] se torna menos importante e a

densidade passa a tel' um perfil mais Gaussiano.

No trabalho desenvolvido pOI'Sesko e colaboradores [72]e discutida a importancia

da forc;a de aprisionamento da radiac;ao em um MOT. Essa forc;a impoe um limite na

compressao da nuvem estabelecendo assim uma limitac;ao para a densidade. Quando a

armadilha contem mais de 104_105 atomos, a for<;ade aprisionamento da radia<;ao, se

torna um limitante para a densidade. Os atomos absorvem os f6tons e ap6s um certo

tempo esses f6tons SaGreemitidos, tambem exercendo .uma forc;a sobre os atomos. A

luz reemitida e diferente da incidente devido aos efeitos de redistribui<;ao de frequencia

e despolarizac;ao. Claramente a forc;a devido a reemissao dos f6tons deve ser repulsiva

pois no processo de um atomo emitindo um f6ton e um segundo absorvendo 0 mesmo

o momento relativo entre eles e aumentado de 21ik. Conforme 0 mimero de atomos

aprisionados cresce. a distribui<;ao de densidade se aproxima de uma esfera de densidade

uniforme, ou um elips6ide. cujo tamanho muda conforme 0 mimero se modifica. Lma

vez que as colisoes entre atomos aprisionados dependem do quadrado da densidade. isso

tem implica<;oes importantes nas taxas de perdas por colisoes. A figura 3.1 (retirada da



referencia [53]) mostra como a distribui~ao de densidade afeta a dependencia temporal

do numero de atomos aprisionados. Para urn grande numero de atomos aprisionados, a

distribui~ao de densidade uniforme produz uma taxa de colisao constante, que result a

em urn decaimento exponencial do numero de atomos aprisionados de acordo com uma

taxa que depende tanto das colisoes entre atomos aprisionados quanto das colisoes

com atomos termicos do gas de fundo (Regime I). Conforme 0 numero de atomos

decai, a for~a de aprisionamento da radia~ao se torna mais fraca 0 suficiente para que

a densidade decres~a enquanto a forma se mantem a mesma, gaussiana. Nesse regime

de aprisionamento, a taxa de perdas por colisao e dominada por colisoes entre atomos

aprisionados e 0 decaimento nao e mais exponencial (Regime II). Finalmente, quando

o numero de atomos aprisionados e pequeno a densidade e suficientemente pequena

de modo que as colisoes entre atomos aprisionados se tornam menos import antes e

as colisoes com os atomos termicos do gas de fundo fazem com que 0 decaimento em

fun~ao do tempo se torne novamente exponencial (Regime III). Esses comportamentos

estao mostrados na figura 3.1, as diferen~as nas inclina~oes da curva para pequenos

tempos e longos tempos e fruto das colisoes entre atomos aprisionados elas SaG divididas

em tres regimes, conforme mostra a figura.

A curva da varia~ao do numero de atomos aprisionados em fun~ao do tempo nos

fornece as informa~oes a respeito das colisoes intra armadilha. Usamos apenas uma

parte inicial do decaimento para obter 0 coeficiente angular (r + pn). 0 ajuste te6rico

baseado na eq. (3.4), nao e suficiente para determinarmos 0 coeficiente angular. e

necessario usarmos urn metodo mais sensivel. Os pontos iniciais. correspondentes ao

primeiros 10 ms e que determinam a dependencia temporal da descarga. Para ter-

mos uma precisao maior na determina~ao do coeficiente angular (r + pn). tomamos 0

logaritmo dos pontos experimentais, a fim de que tivessemos uma depend€mcia linear
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atomos aprisionados e considerando a populac;ao no estado excitado. Observamos que,

em t=O, esse numero e 0 mesmo que antes da introduc;ao do filtro.

Arranjo Experimental para 0 Aprisionamento

de Potassio

o aprisionamento tanto de S6dio como de Potassio e feito em uma celula de vidro

pyrex, confeccionada na Oficina de Otica do Instituto de Fisica de Sao Carlos. Na

verdade, essa nao foi a nossa primeira tentativa. Inicialmente tentamos 0 aprisiona-

mento em uma celula de inox [42],ja que as experiencias do grupo eram com celulas

de inox. Entretanto, devido a alguns problemas que tivemos passamos para celula de

vidro, que e menor fisicamente, de modo que atingimos a pressao desejada mais rapido

e a temperatura maxima que podemos aquece-la e 150°C.

o sistema de vacuo e composto por uma bomba mecanica Edwards de velocidade

de bombeamento de 18 l/s, uma bomba difusora confeccionada na Oficina Mecanica

do nosso instituto, uma bomba turbo-molecular Balzers TPU-110 551/s e uma bomba

ionica Varian 25 l/s. A camera de aprisionamento pode ser isolada da bomba turbo-

molecular por uma valvula e da bomba ionica por uma outra valvula. Com esse sistema

atingimos a pressao de rv 10-9 Torr. A nossa camera opera a temperatura ambiente,

para evitar que tenhamos muito vapor de K (pressao de vapor rv 5 X 10-9 Torr a 30° C).

Ocampo magnetico necessario para 0 aprisionamento foi obtido por urn par de

bobinas de 500 espiras dispostas na configurac;aoAnti-Helmholtz. As bobinas possuem

8cm de diametro e sao refrigeradas a agua. Dessa forma obtemos urn gradiente de

campo de 23 G/(cm A) no eixo axial. Operamos a armadilha aplicando 1 A em cada

bobina.

A escolha do nosso sistema 6tico esta intimamente relacionada com as particulari-





dades do aprisionamento simultaneo, que sera discutido mais adiante. Para gerar luz

circularmente polarizada usamos os rombos de Fresnel, que saG laminas de quarto de

onda acromatica. A razao para usarmos rombos de Fresnel e nao laminas de quarto de

onda sera esclarecida no proximo capitulo.

Nosso sistema experimental esta esquematizado na figura 3.3. 0 laser utilizado

e um laser de Ti:Saphira, modelo 899 da Coherent, bombeado por um laser de Ar+

Innova 200 (Coherent).

o sistema de aquisic;ao e formado por uma fotomultiplicadora, que nos fornece 0

numero de atomos aprisionados e uma camera CCD que nos permite conhecer 0 volume.

Aliando os dois elementos obtemos a densidade.

A introduc;ao do filtro e feita atraves de um dispositivo mecanico, que consiste de

uma bobina dentro da qual entra 0 suporte do filtro. Esse suporte possui uma haste

magnetica; ao aplicarmos corrente na bobina (rv 1 A) 0 suporte e expelido para fora

da bobina interrompendo 0 feixe laser e assim diminuindo a intensidade do feixe. 0

controle de entrada e retorno do filtro e feito via computador.

Para determinarmos 0 numero de atomos aprisionados na armadilha usamos uma

fotomultiplicadora calibrada, conhecemos a relac;aoentre a voltagem emitida pela foto-

multiplicadora e a potencia emitida pelos atomos. Calculamos a frac;ao de atomos no

estado excitado e a frac;ao da potencia emitida pelos atomos que e detectada pela foto-

multiplicadora. De posse desses valores, calculamos 0 numero de atomos aprisionados,

(No ~5x 108 atomos, em nosso casa). Para calcularmos 0 volume usamos a imagem

da nuvem de atomos aprisionados, gravada pela camera CCD, previamente calibrada.

A imagem da nuvem e convertida em um arquivo de pontos de modo que passamos a

ter um perfil tridimensional de intensidade. Nesse perfil os eixos x e y correspondem

ao tamanho da armadilha enquanto que 0 eixo z e a intensidade do sinal captado pela
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camera, a fiuorescencia. Sendo assim, medimos quanto vale 0 tamanho da nuvem em

cada uma das direc;oes, x e y. 0 tamanho na direc;aoz e determinado pela media entre

os dois valores medidos. Conhecendo 0 numero de atomos aprisionados e 0 volume

obtemos imediatamente a densidade, n=(3 ± 1.5) X 1010 cm-3.

Os valores de 16 medidos em func;ao da intensidade estao mostrados na figura 3.4.

Cada ponto e result ado de quinze medidas independentes; 0 valor apresentado e a media

das quinze medidas. As barras de erro foram obtidas a partir da variancia. No intervalo

de intensidades entre 10 mW/ cm2 e 150 mW/ cm2, ,13 mostra somente uma pequena

variac;ao com a intensidade e tende a ir a zero conforme I ---t O. Para os outros alcalinos

a variac;ao de (3 com a intensidade, nessa regiao, e urn pouco mais apreciavel [12, 51,

70, 73], mostrando uma clara tendencia a crescer conforme a intensidade aumenta.

No regime de altas intensidades, os mecanismos de perda saG predominantemente

escape radiativo e mudanc;a de estrutura fina, ambos dependentes da populac;ao no es-

tado excitado. A variac;ao de ,13 devida ao escape radiativo e mudanc;a de estrutura fina

e menor do que a observada para outros alcalinos [9,51. 57, 73. 74]. Se extrapolarmos

uma linha tracejada para altas intensidades vemos que nosso valor e aproximadamente

uma ordem de grandeza menor que as medidas de Williamson e Walker [11], que es-

tudaram a variac;ao de (3 com a dessintonia do laser para atomos de potassio (eles

mediram (3 ::::::10-10 cm3/s para 1=220 mW/cm2 com dessintonia de 0=-40 MHz). Se-

gundo a teoria desenvolvida por P. S. Julienne e colaboradores [60, 61], 0 processo de

escape radiativo nao e muito importante para K, Na e Rb. Dentre as taxas de perdas

calculadas para todos os alcalinos a maior taxa encontrada e para 0 K. Esta e uma

ordem de grandeza maior que 0 para 0 Na. Atualmente. ainda nao ha resultados na



literatura que confirmem essa previsao te6rica. No momento, em nosso grupo estamos

fazendo uma serie de medidas para 0 KeRb a fim de podermos saber qual e a por-

centagem de contribuic;ao do escape radiativo e da mudanc;a de estrutura fina para a

taxa de perdas por colisao.

Observamos que f3 cresce abruptamente para de I ::; 10 mW /cm2 (como tambem

observado para outros alcalinos). Esse aumento esta associado a ejec;ao dos atomos

da armadilha devida a colisoes com mudanc;a de estrutura hiperfina ( 0 mesmo nao

podemos afirmar para 0 caso especial do Li, pais nao podemos distinguir entre as con-

tribuic;oes devida a mudanc;a de estrutura fina e de estrutura hiperfina [8, 9, 75]. a
desdobramento fino desse alcalino e da mesma ordem que seu desdobramento hiperfino.)

Esse tipo de colisoes foi observado pela primeira vez para a Cs [12] sendo de interesse

devido a suas aplicac;oes a partfculas aprisionadas magneticamente incluindo experi-

mentos envolvendo condensac;ao de Bose-Einstein [36].

As colisoes com mudanc;a de estrutura hiperfina estao sempre presentes em um

MOT, mas elas se tornam um mecanismo de perda importante em armadilhas rasas

'C0 rv 6Ehfs' Para 0 potassio, os dais nfveis hiperfinos do estado fundamental sao

separados par 462 11Hz. Considerando que 0 laser de aprisionamento esteja dessin-

tonizado 6=-40 :MHzda transic;ao principal, estimamos que em 1=5 m\V! cm2 colisoes

com mudanc;a de estrutura hiperfina envolvendo a mudanc;a de nfvel de somente um dos

atomos, tal como K(F=2) + K(F=2) --+ K(F=l) + K(F=2) + ~Ehfs, produzem energia

cinetica suficiente para ejetar as atomos da armadilha. Convertemos 0 desdobramento

hiperfino em energia cinetica, 6Ehfs = mv2/2, onde mea massa do atomo e \' e a

velocidade. Relacionamos a profundidade do poc;o de potencial com a intensidade dos

feixes de aprisionamento atraves da constante de mala do oscilador harmonico amorte-

cido. Essa relac;ao com a intensidade e linear. Se ambos os atomos sofrerem mudanc;a



de estado, como K(F=2) + K(F=2) -t 2K(F=I) + 2.0.Ehfs, ate mesmo para armadilhas

mais profundas (I = 10 mW /cm2) a energia ganha na colisao e suficiente para escapar

do po<;ode potencial.

A nossa estimativa est a relativamente em boa concordancia com 0 limiar obser-

vado na figura 3.4 onde as contribui<;oes devido as colisoes com mudan<;a de estru-

tura hiperfina passam a ser notadas em aproximadamente 10 mW /cm2. Usando a

tecnica de mudan<;a repentina de intensidade somos capazes de medir (3 para intensi-

dades tao baixas quanto 1=0.7 mW /cm2, que est a abaixo da intensidade de satura<;ao

(ls=1.76 mW /cm2). Na figura 3.4, 0 regime de colisoes com mudan<;a de estrutura

hiperfina esta represent ado pela linha pontilhada introduzida apenas para guiar os

olhos.

Estudos feitos com outros alcalinos, mostram que 0 valor de (3, no regime onde 0

mecanismo de perdas dominante e devido a colisoes com mudan<;a de estrutura hiper-

fina, cresce de uma ou duas ordens de magnitude (com respeito ao regime de alta

intensidade [9, 12, 70, 71. 76]). Esses valores estao no intervalo de 10-12 cm3/s a

10-10 cm3/s. Na tabela 3.1, mostramos os valores de (3c. taxa de perdas por colisao

entre atomos aprisionados em 1=lc, intensidade crftica, ou seja, ponto em que as IJer-

das por colisao com mudan<;a de estrutura hiperfina saGdominantes, apresentado como

parametro de compara<;ao. Nesta tabela estao inclufdos tambem os valores do desdo-

bramento hiperfino, da intensidade de satura<;ao e da intensidade crftica para os varios

alcalino. Vemos que ha urn born acordo dos dados disponfveis na literatura e os nossos

resultados.

Em conclusao, usando uma tecnica desenvolvida em nosso grupo. medimos a taxa de

perdas por colisao em func;ao da intensidade para uma amostra de atomos de potassio

frios em urn MOT. Ambos os reg1mes de intensidade (alto e baixo) que contriollem
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Elemento Pc 6.~fu(GHz) Is(mW /cm2
) Ic(mW /cm2

)

Na 3.10 -13 1,77 6 4

K 2.10-12 0,462 1,76 6

Li 2.10-12 0,803 2,5 45

85Rb 1.10-13 3,036 1,75 4

87Rb 2.10-13 6,835 1,75 7,5

Cs 3.10-12 9,2 1 4

para as colisoes foram estudados. Essa e a primeira medida desse tipo para atomos de

potassio.

?\ossas medidas foram feitas introduzindo uma nova tecnica de mudan<;a repentina

de intensidade. 0 carregamento e feito em alta intensidade, nos permitindo aprisionar

urn grande mimero de atomos, e observarmos 0 transiente de descarga em baixas inten-

sidades. Desta forma, investigamos a regiao de baixas intensidades sem que, para isso.

tivessemos que comprometer 0 aprisionamento. Essa tecnica nos permite ter urn born

contraste entre os dois regimes de aprisionamento, aumentando entao a razao sinal-

ruldo. :\Iedimos a taxa de perdas para intensidade da ordem de 30% da intensidade de

saturac;ao. em celula de vapor, Is, mais baixo que as medidas feitas em celula de vapor

para outros alcalinos.

:\ 0 proximo capItulo discutiremos a aplica<;ao da tecnica de mudan<;a repentina de

intensidade para 0 aprisionamento simultimeo e discutiremos as semelhan<;as e difer-

enc;as dos processos de perdas por colisoes entre atomos £rios quando se tern duas

especies distintas aprisionadas simultaneamente.



Capitulo 4

Aprisionamento Simultaneo e

Estudo Colisionais

Ate recentemente, expenenClas de colisoes entre atomos frios se davam somente

para casos envolvendo apenas uma especie, tendo sido realizados estudos para pratica-

mente todos os alcalinos, alguns alcalinos terrosos e alguns gases nobres. Nesse capitulo

vamos apresentar 0 primeiro experimento de aprisionamento simultaneo de duas espe-

cies at6micas distintas, S6dio e Potassio. A possibilidade de reunir simultaneamente:

em uma mesma regiao do espac;o, amostras de atomos frios de especies distintas abre

perspectivas novas e interessantes nos estudos da materia ultra-fria. Como veremos

a seguir, realizamos os primeiros estudos de colisoes frias entre atomos de espeCles

distintas e abrimos 0 caminho para outros estudos ainda mais interessantes. Embora

as armadilhas mistas ainda estejam pouco exploradas, ,temos indicac;oes de que varios

grupos internacionais demonstram interesse em investir nessa linha.

Descreveremos abaixo as particularidades e cuidados experimentais necessarios ao

aprisionamento simultaneo de S6dio e Potassio e apresentaremos os primeiros resulta-

dos de colisoes frias entre atomos de especies distintas.



4.1 Aprisionamento Simultaneo de Especies Dis-

tintas

Em nossa armadilha, os atomos aprisionados SaGcapturados diretamente de urna

distribuic;ao Maxweliana do vapor presente em uma celula de vidro. Contudo, ha

algumas dificuldades a serem vencidas quando se trata do aprisionamento simultaneo.

Esses aspectos serao discutidos nessa seC;ao.

Dentre as dificuldades que enfrentamos para 0 aprisionamento simultaneo, temos

que as pressoes de vapor de cada especie podem ser muito distintas. Para que se tenha

condic;oesfavoraveis para 0 aprisionamento de ambas as especies e preciso que haja urn

balanc;o entre as situac;oes extremas. Nao podemos nem ter urn numero excessivo de

urna especie comprometendo 0 acumulo de atomos devido as colisoes entre atomos frios

aprisionados com atomos termicos do vapor, nem nao ter urn vapor suficiente da outra

para ser capturada na armadilha. Considerando este ponto optamos pelo aprisiona-

mento de S6dio (Na) e Potassio (K), devido as suas pressoes de vapor semelhantes.

Eles se encontram em reservat6rios distintos, de modo que controlamos independente-

mente suas temperaturas. 0 reservat6rio de Na e manti do a 100 DC enquanto 0 de K

permanece em 20 DC. Estimamos que as pressoes parciais de Na e K sejam de 10-9 e

10-8 Torr, respectivamente. Apesar das pressoes de vapor serem pr6ximas 0 controle

independente da temperatura de ambos os reservat6rios e importante para que pos-

samos evitar eventuais condensac;oes de Na no reservat6rio de K, 0 que poderia causar a

formaC;aode uma liga de Na-K. Ao contrario de outras celulas para 0 aprisionamento de

Na, nossa celula para 0 aprisionamento simultaneo e mantida a temperatura ambiente.

Essa foi uma medida preventiva pois 0 reservat6rio de Potassio se encontra pr6ximo ao

corpo da celula. Ao aquecermos a celula ocorre urn acumulo de vapor de potassio, que

aumenta as colisoes de atomos termicos com atomos frios, comprometendo, de certa



forma, 0 aprisionamento.

Para 0 estudo de colisoes entre duas especies distintas aprisionadas e fundamental

que ambas as nuvens estejam em contato. A fim de obtermos as duas nuvens super-

postas optamos por combinar 0 feixe laser de urn comprimento de onda com 0 feixe

do outro comprimento de onda em espelhos dicr6icos. Esses espelhos SaG100% trans-

missores para urn comprimento de onda, ANa =589 nm e 100% refietores para outro,

AK =766 nm. Ap6s os feixes terem sido combinados eles passam por rombos de Fres-

nel, para produzir as polarizac;oes circulares necessarias, em ambos os comprimentos

de onda. Os rombos de Fresnel SaG laminas de quarto de onda acromaticas. Nao

polarizamos os feixes laser antes de combina-los para evitar que ao passar por varias

refiexoes os feixes fossem despolarizados.

Alem dessas razoes, nao dispomos de urn filme anti-refietor eficiente para ambos

os comprimentos de onda simultaneamente. Usamos a configurac;ao de seis feixes in-

dependentes ao inves de retrorefietidos, a fim de evitar 0 desbalanc;o de intensidade

entre cada par de feixes, 0 que comprometeria 0 aprisionamento. No caso de feixes

retrorefietidos, para cada eixo, 0 feixe incide na celula e atravessa uma janela de vidro,

passa pelo vapor e incide na janela de saida. Ap6s essa janela. ele e refietido pOI urn

espelho e faz 0 mesmo caminho de volta, passa novamente pela primeira janela, pelo

vapor e pela outra janela. Ao passar por uma superffcie de vidro, 0 feixe e ligeiramente

atenuado (4% de refiexao em cada face), e alem disso e absorvido quando passa pelo

vapor. Desta forma, vemos que nessa configurac;ao, 0 feixe incidente e mais intenso que

o feixe refietido. Vimos. nos capftulos anteriores. que a forc;a de pressao de radiac::ao

sobre os atomos e proporcional a intensidade da radiac::ao. Entao, usando a configu-

rac;ao de feixes retrorefietidos. teriamos urn desbalanc::oentre as forc::asnum mesmo

eixo. E fundamental dispormos de feixes laser controlados independentemente para u



aprisionamento de cada especie. Durante esse trabalho observamos que a possibilidade

de alinhar os feixes de aprisionamento para cada especie separadamente nos permite

ter maior mobilidade que e de extrema importancia para a boa superposic;ao das duas

nuvens de atomos aprisionados.

A montagem experimental usada para 0 aprisionamento simultaneo esta descrita na

figura 4.1. Os laser usados para 0 aprisonamento saG: urn laser de corante (Coherent

699) operando em ..\=589 nm e urn Ti:Safira (Coherent 899) operando em ..\=766 nm.

A potencia total do laser de corante e de 40m\V/ cm2 (1/ e do perfil gaussiano ",-,6 mm)

e para 0 Ti:Safira temos 240 mW/ cm2 e raio de "'-'5 mm. Acompanhamos 0 processo de

carga do s6dio na presenc;a e ausencia do potassio. 0 carregamento da nuvem comec;a

no momento em que 0 obliterador mecanico e acionado, via computador.

o tamanho da nuvem de atomos aprisionados e sua densidade saG determinados

usando-se uma fotomultiplicadora e uma camera CCD, ambas calibradas. como feito

para a armadilha de K e explicado no capItulo 3. A nuvem de Na aprisionado e

completamente envolta pela nuvem de potassio. 0 gradiente de campo magnetico. na

direc;ao z. usado foi de 30 G/cm.

Na figura 4.2 abaixo vemos 0 perfil de intensidade da distribuic;ao espacial dos

atomos aprisionados, conforme observado pela camera. Como podemos notaL a nuvem

de i\a esta totalmente envolta pela nuvem de K, de modo que todos os atomos de ::\a

estao expostos a interac;ao com atomos de K frios.
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~

via fotomultiplicadora, a olho nu e com uma camera CCD. As bobinas anti-Helmholtz

possuem seu eixo coincidente com 0 elXOz.
r:l



Figura 4.2: Pems tridimensionais das nuvens de Na e K observados com a camera

CCD. 0 eixo z e proporcional a Buoresdmcia das nuvens.
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potlissio e nula recaimos no caso de urna especie apenas, equac;ao 3.2. Medindo-se a

fiuorescencia de l,ltomos de Na durante 0 processo de carga, usamos urn obliterador

mecanico ("shutter drive") que permanece fechado, durante 2 segundos, bloqueando 0

laser de corante e aberto por 2 segundos. No momento em que 0 obliterador abre, 0 feixe

de aprisionamento e liberado e comec;a0 processo de carga da armadilha. Medindo-se

a fiuorescencia de atomos de Na durante 0 processo de carga e ajustando-se os dados

experimentais com a equac;ao 4.2 podemos determinar 0 valor de (r + {3nNa+ {3'nK)'

Repetimos esse processo na presenc;a e na ausencia de K de modo que a diferenc;a

entre os termos nos de 0 valor de {3'nK' Para a medida na ausencia da nuvem de K,

deslocamos a freqiiencia do laser de Ti:Safira algumas larguras de linha para 0 azul da

sintonia utilizada para 0 aprisionamento e repetimos 0 procedimento assegurando as

mesmas condic;oes experimentais exceto os atomos frios de K. Usando 0 valor medido

da densidade de K, extraimos 0 valor de {3'. A seguir discutiremos os resultados obtidos

e compararemos os nossos dados com a previsao te6rica usando 0 modelo simplificado

Aprisionando simultaneamente S6dio e Potassio obtivemos que 0 termo devido a

perdas por colisao entre Na frios e K tambem frios vale: {3'nK=(0.11 ± 0.02) s-1

correspondendo a {3'= (3.0 ± 1.5) X 10-12 cm3s-1. Esse valor e result ado da media

de 20 medidas independentes. Como nosso grupo ja possui tradic;ao com 0 aprisiona-

mento de S6dio, a taxa de perdas por colisao entre atomos de s6dio frios ja havia sido

medida [51], {3= (3 ± 1) X 10-11 cm3s-1. Podemos ver claramente que esse valor e

maior que {3'.

Dentre os mecanismos que levam a perdas por colisoes e que contribuem na situ-



ac;ao que estamos estudando temos 0 escape radiativo e a mudanc;a de estrutura fina.

Ambos os processos ja foram discutido no capitulo 2. No caso especial do Na a colisao

com mudanc;a de estrutura fina causa urn ganho em energia cinetica de 17cm-1, que

corresponde a v=94m/s. Ja para 0 K 0 mesmo tipo de colisao exoergica leva a urn

ganho de 58cm-1 em energia cinetica, v=133m/s. De urn modo geral, para todos os

alcalinos, com excec;aodo Lftio as colisoes com mudanc;a de estrutura fina geram perdas

nao importando a profundidade da armadilha. Mesmo quando estamos trabalhando

no regime de altas intensidade e portanto, a armadilha e profunda, 0 ganho em energia

cinetica devida a mudanc;a de estrutura fina e tao grande que 0 par de atomos e capaz

de escapar.

Para que 0 ganho em energia cinetica seja suficiente para que 0 par Na-K escape da

armadilha, este precisa ser excitado bem mais pr6ximo que Na-Na, devido ao potencial

de interac;ao Na-K ser de mais curto alcance. Tendo em vista que 0 numero de pares a

uma distancia R varia segundo R2 entao, a curt as distancias, onde 0 potencial e mais

significativo, temos urn numero pequeno de pares disponfveis para a colisao. Sendo

assim, e de se esperar que a taxa de perdas por colisao para a armadilha Na-K seja

menor que para Na-Na ou K-K. Isso explica qualitativamente a diferenc;a entre {3 e .f3'.

Ap6s t~os submetido esse result ado a publicac;ao no Physical Revie'wA soubemos

que 0 grupo do Prof. N. Bigelow [77],de Rochester, havia aprisionado simultaneamente

Na e Cs e tambem havia observado efeitos colisionais. Eles mediram a taxa de produc;ao

de fons para 0 s6dio na presenc;a e ausEmciade cesio e observaram urn aumento de uma

ordem na grandeza quando 0 cesio tambem estava aprisionado. Entretanto. eles nao

sabem explicar a razao ffsica desse resultado.

A seguir faremos uma aplicac;ao do modelo Gallagher-Pritchard ao caso Na-K*.

Assim, compararemos a taxa de perdas par colisao prevista pelo modelo com 0 nosso



4.2.2 Aplica~ao do Modelo Gallagher-Pritchard ao Caso Na-

tntroduzirmos 0 novo potencial de intera~ao, C6/R6. 0 fato do potencial ser diferente



(3Na-K* ex sinh(rtd

.6.2 sinh(3, 2Sf J i~)

de uma outra forma, dRo = d.6./ I d.6./dR IR.6.' Lembrando que.6. = WL -Wo - C6/nRg.



Intemr;ao Estados Moleculares C3 (u.a.) C6 (u.a.)

Na(381/2)+ Na(381/2) 3~+ -147a
u

Na(381/2)+ Na(3P3/2) 19 -8,4b

K( 481/2)+ K( 4P3/2) 0+ 14,14±0,05c
u

19 13,54±0,lOc

Na(381/2)+ K(481/2) 1~+ _3~+ -2443,1 d

Na(381/2)+ K(4P3/2) 1~+ _3~+ -19471d

Na(381/2)+ K(4PJ/2) 1II_3II -7407d

(3,Na-K*

(3Na-Na* = 0,22



simplificado os valores previstos estao em born acordo com 0 valor experimental. Para

termos uma comparac;ao mais quantitativa entre essas duas constLntes seria necessario

invocarmos 0 formalismo das equac;oes 6pticas de Bloch [81].

Estudo das Colisoes com Mudan<;ade Estru-

tura Hiperfina entre S6dio e Potassio

o estudo de duas especies distintas aprisionadas simultaneamente no regime de

baixas intensidades luminosas, em que estao envolvidos primordialmente atomos no

est ado fundamental, nos permite entre outras coisas conhecer os potenciais de interac;ao

e urn estudo mais aprofundado nos levara a determinar a sec;aode choque entre atomos

de especies diferentes neste estado. Esse estudo e particularmente interessante para

a investigac;ao da interac;ao entre dois condensados de Bose-Einstein. Em trabalhos

recentes, Mewes et al. [45] do MIT e Myatt et al. [46]do NIST fizeram urn estudo da

interac;ao entre dois condensados distintos. Certamente a obtenc;ao de dois condensados

diferentes em uma mesma regiao do espac;onos permitira investigar a interac;ao entre

os dois no regime puramente quantico, 0 que sem duvida nos revelara uma Fisica nova

e estimulante.

Nesta sec;ao reportaremos urn estudo das colisoes frias no regime em que estao

envolvidas baixas intensidades luminosas e as perdas sao dominadas por mudanc;a de

estrutura hiperfina. Medimos a taxa de perdas por colisao entre atomos aprisionados

de Na e K devido as colisoes com mudanc;a de estrutura hiperfina, usando a tecnica de

mudanc;a repentina de intensidade, aplicada ao aprisionamento de potassio conforme

descrito no capitulo 3.

As colisoes com mudanc;a de estrutura hiperfina que sernpre estao presentes em urn

MOT, se tornam urn rnecanisrno de perda irnportante quando estarnos trabalhando no



regime de baixas intensidades. As armadilhas rasas tais como UD ,.....,~Ehfs, possuem as

perdas por colisao com mudanc;a de estrutura hiperfina como mecanisme dominante.

Para 0 potassio, os dois niveis hiperfinos dos estado fundamental sao separados por

462 MHz enquanto que para 0 Na a separac;ao e de 1}7 GHz. Quando se trata de

aprisionamento de uma especie apenas sabemos que em I = 5 mW/ cm2 para 0 K e

I = 4 mW /cm2 para 0 Na, colisoes com mudanc;a de estrutura hiperfina envolvendo a

mudanc;a de nivel de um dos atomos produzem energia cinetica suficiente para ejetar

os atomos da armadilha. Fazendo 0 balanc;o energetico entre as duas especies, em uma

colisao com absorc;ao de energia total ETotaI,63%ETotale destinada ao sadio enquanto

que 37%ETotalao potassio. Desta forma, quando comparamos 0 ganho em energia

cinetica devido a colisoes entre Na-Na* e Na-K* apenas alguns processos envolvendo

especies distintas sao mais energeticos que os de mesma especie. Como por exemplo,

K(F=2) + Na(F=2) -t K(F=2) + Na(F=l) + E~~ nesse caso a energia cinetica ganha

pelo Na na colisao e E~a=1,04 GHz enquanto que na colisao entre dois atomos de Na

em que somente um deles sofre mudanc;a de nivel, E~a'=830 MHz. Entao, ate mesmo

para armadilhas mais profundas a energia ganha na colisao e suficiente para escapar

do poc;o de potencial. Em outras palavras, quando estamos trabalhando com baixas

intensidades nos feixes aprisionadores, a armadilha e rasa. Como ja foi visto anteri-

ormente a profundidade e proporcional a intensidade dos feixes. Podemos comparar

esses resultados com as medidas para 0 caso de especies id€mticas e assim estabelecer

as semelhanc;as e diferenc;as entre as duas situac;oes.

Realizamos nossos estudos em uma armadilha contendo simultaneamente N a e K,

da maneira descrita na sec;aoanterior. Para a investigac;aoda taxa de perdas por colisao

no regime de baixas intensidades, aplicando a tecnica de mudanc;a repentina de inten-

sidade. A montagem experimental do nosso sistema esta esquematizada na figura 4.3.
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NNa ~1,4xI07 ~itomos de sadio eom densidade nNa . (8,S± 4,S)xI09 em-3. Uma

a densidade de K aprisionados. Para t = 0, N = N~a (numero estacionario do processo

onde N~a' eo numero de atomos de sadio aprisionado correspondendo a solu<;aoesta-



taxa de perdas por colisao entre atomos de s6dio frios ja havia sido medida e concorda

bem outro valor disponfvel na literatura [70]. Na analise e discussao dos resultados,

que sera feita na subsec;ao seguinte, vamos usar essas grandezas.

Na figura 4.4 temos a variac;ao da taxa de perdas por colisao em func;ao da intensi-

dade do laser aprisionador, para 0 s6dio, tanto para 0 casu puro como para 0 sistema

Na-K. Vemos que para uma dada intensidade PNa-I<. e maior que PNa-Na.

Ja era de se esperar que ocorresse um aumento na taxa de perdas por colisao tendo

em vista que a inclusao de atomos de potassio frios funciona como a introduc;ao de

um numero maior de centros espalhadores; isso pode ser encarado tambem como a

introduc;ao de mais um canal de perdas. Alem disso 0 potencial Na-K e diferente de

Na-Na e portanto 0 efeito desse potencial e distinto. Devido aos processos colisionais

com mudanc;a de estrutura hiperfina serem mais energeticos que os anteriores (caso de

especies idE'mticas)entao, mesmo para armadilhas mais profundas, que antes mantinham

os atomos aprisionados. neste casu elas se tornam rasa e os atomos saG capazes de

escapar.

Na figura 4.5 temos um grafico da taxa de perdas por colisao, para varios alcalinos.

em func;ao do parametro 'I. Esse parametro definido como: 'I = \\,2r:1/.6. 3( dB Idz) (Ills).

e proporcional a profundidade da armadilha. Na expressao. w e a cintura do feixe.

rea largura de linha da transic;ao, .6. e a dessintonia, (dB/ciz) e 0 gradiente de

campo magnetico na direc;ao z, I e a intensidade dos feixes de aprisionamento e Is e a

intensidade de saturac;ao. A introduc;ao desse parametro e conveniente, pois permite

compararmos os resultados disponfveis na literatura para os varios alcalin0s. tendo em

vista que as condic;oes de aprisionamento SaGtao distintas. Olhando 0 grafico da direita
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Figura 4.4: Variaqao da taxa de perdas par colisao entre s6dio e potassio, com mudanqa

de estrutura hipernna, em funqao da intensidade do laser aprisionador de s6dio.



para a esquerda notamos que ele e decrescente em desdobramento hiperfino, ou seja, a

separa<;ao entre os dois niveis do estado fundamental decresce no sentido da direita para

a esquerda. Nota-se tambem que nao ha uma reta para 0 Li. Ao contrario dos demais

alcalinos, no casu especial do Li, ha duas contribui<;oes de perdas por colisao nessa

regiao, mudan<;a de estrutura hiperfina e tambem mudan<;a de estrutura fina, apesar

da fra<;ao de atomos no estado excitado ser pequena. Isso e devido ao desdobramento

fino ser muito pequeno, 10GHz, enquanto que para os demais alcalinos varia entre

100 GHz e 1O.000GHz. De maneira geral, 0 processo de mudan<;a de estrutura fina

e dominante na regiao em que a intensidade luminosa envolvida e muito maior que a

intensidade de satura<;ao. Olhando 0 grafico atentamente percebe-se que todas retas

possuem aproximadamente a mesma inclina<;ao, com exce<;aodo potassio. Conforme

vimos no capitulo 3 0 laser aprisionador para 0 potassio esta deslocado algumas larguras

de linha de todo 0 conjunto de sua estrutura hiperfina. Para os outros alcalinos, em

geral, a dessintonia e de aproximadamente uma largura de linha, enquanto que no

casu do potassio ela cOlTesponde a sete larguras de linha. Desta forma. a forr;a de

aprisionamento nao possui a mesma eficiencia em todos os casos. Isso pocie ser uma

explica<;ao de porque a inclina<;ao da reta para 0 potassio e diferente. A curva para ()

aprisionamento Na-K, que tambem possui inclinar;ao comparavel aos outros alcalinos.

se encontra antes da curva de Na. Devemos salientar que a analise foi feita para () Na

na presen<;a de K. Portanto a inclina<;ao da curva Na-k nao deve ser muito diferente

da reta correspondente ao Na.

Vamos fazer tambem uma analise da taxa de perdas por colisao baseada nao na forr;a

restauradora, casu anterior, mas sim na for<;aviscosa da armadilha. Segundo vVallace

e colaboradores [76] a taxa de perdas por mudan<;a de estrutura hiperfina depende

mais da for<;aviscosa do que da for<;arestauradora. Fazendo 0 balan<;o energetico da
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colisao, ou seja, escrevendo que a energia envolvida no processo e a energia cinetica de

cada uma das part:fculas antes e depois da colisao mais 0 desdobramento hiperfino do

,homo que sofreu HCC, podemos escrever que a velocidade dos atomos e v= JEHFs/m.

Caso essa velocidade seja maior do que a velocidade de escape a colisao causara perda.

Definimos a velocidade de escape como: vex. 1iK2r3Iw /m.6.3Is. Sendo assim, criamos

urn parametro 8 que e proporcional a velocidade de escape, 8 = r3Iw/),2m.6.3Is. l\a

figura 4.6 vemos a taxa de perdas pOl' colisao para todos os alcalinos como func;ao de

8. Observamos que todos os alcalinos, com excec;ao do K, estao na mesma regiao de 8,

isso concord a com 0 fato desses alcalinos terem suas velocidade de escape pr6ximas [12.

43, 70, 76]. Espera-se que a reta correspondente a Na-K estej a deslocado para maiores

valores de 8 se comparado com Na, pois a velocidade adquirida na colisao em que

ocorre mudanc;a de estrutura hiperfina e maior para especies cruzadas do que para

especies identicas.

Atraves das curvas da figura 4.4 podemos estimar quanto vale a sec;ao de choque

entre atomos de Na e K ambos no estado fundamental. Para obtermos essa estimativa

igualamos a taxa de perdas pOI'colisao com mudanc;a de estrutura hiperfina a velocidade

media dos atomos aprisionados vezes a sec;ao de choque. (3=vCJ. Desta forma obtemos

que CJ~~~ ~ 1 X 10~11cm2.

It a primeira vez que colisoes com mudanc;a de estrutura hiperfina envolvendo espe-

cies cruzadas saG estudadas. 0 desenvolvimento da tecnica de mudanc;a repentina de

intensidade nos permite alcanc;ar 0 regime de baixas intensidades sem que haja com-

prometimento do aprisionamento. Se faz necessario 0 desenvolvimento de teorias de

colisoes que envolvam a estrlltura hiperfina do estado fundamental. Atualmente. na

literatura so encontramos teorias que envolvem a estrutura hiperfina do est ado exci-

tado [66], que nao se aplicam ao nosso problema. Sendo assim. nao podemos comparar
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os nossos resultados experimentais com as previsoes te6ricas. Espera-se que essa nova

frente que se abre estimule a comunidade a desenvolver trabalhos incluindo especies

distintas, alem da sofisticac:;aodas teorias ja existentes mesmo envolvendo urna especie

apenas.

Investigamos tambem, a taxa de produc:;aode fons de s6dio na presenc:;ae ausencia de

potassio. Ao contrario do que foi observado pelo grupo de Rochester [77]para 0 cesio,

nao observamos nenhuma variac:;aoda taxa de produc:;aode fons devido a presenc:;a

do potassio. Baseados na experiencia do grupo com colisoes frias, nao esperavamos

observar urn aumento no sinal de produc:;aode fons. No momento estamos montando

uma outra celula que nos permitira aprisionar Na, K, Rb e Cs combinados dois a

dois. De posse desse aparato poderemos reproduzir 0 experimento de Rochester e

refazer a analise que fizemos para Na e K, de maneira mais sistematica. A partir

desses experimentos poderemos tirar maiores conclusoes a respeito da interac:;aode

dois MOTs interagentes.



Capitulo 5

Conclusao

Neste trabalho apresentamos a realizac;ao experimental do aprisionamento simulta-

neo de duas especies alcalinas distintas, S6dio e Potassio. Como vimos: 0 aprisiona-

mento simultaneo apresentava diversos pequenos problemas tecnicos nao encontrados

normalmente no aprisionamento de uma {mica especie. Acreditamos que as soluc;oes

que encontramos para essas questoes sejam razoavelmente simples e que possam ser

facilmente adotadas por outros grupos de pesquisa, contribuindo para a difusao desse

tipo de estudo. A partir dessa amostra de atomos aprisionados realizamos os primeiros

estudos colisionais envolvendo especies distintas. Medimos a taxa de perdas par colisao

entre atomos aprisionados para uma amostra de s6dio frio sujeito a. interac;ao com uma

amostra de potassio tambem frio. A presenc;a da amostra de potassio cria mais urn

canal de perdas aumentando a taxa de perdas por colisao entre atomos aprisionados.

Com esse experimento reportamos na literatura 0 primeiro result ado acerca de col-

isoes frias envolvendo especies cruzadas [40]. Atualmente sabemos que outros grupos

nos EVA, alem do grupo de Rochester, e na Europa estao investindo no aprisiona-

mento simultaneo de outros alcalinos, mostrando a boa repercussao do trabalho que

realizamos.

Desenvolvemos uma tecnica experimental que nos permite investigar a regiao em



que estao envolvidas baixas intensidades luminosas sem que para isso tivessemos que

comprometer a aprisionamento. Nessa regiao a frac;ao de atomos no estado excitado e

pequena e na amostra de atomos frios estao envolvidos principalmente atomos no es-

tado fundamental. Aplicamos essa tecnica ao potassio e medimas a taxa de perdas par

colisao entre atomos aprisionados em func;ao da intensidade do laser aprisionador [43].

Exploramos a regiao de baixas intensidades alcanc;ando 30% da intensidade de satu-

rac;ao, que ate entao havia sido explorada em armadilha feitas em celula a vapor.

Aplicamos essa tecnica tambem a uma amostra de atomos de s6dio e potassio

aprisionados simultaneamente para explorarmos a regiao em que estao envolvidas pri-

mordialmente atomos no estado fundamental. Medimos a taxa de perdas par colisao de

atomos de s6dio aprisionados devido a colisoes com atomos de potassio tambem frios.

Observamos que a taxa aumenta significativamente quando introduzimos a potassio,

que e urn canal de perdas extra [43]. Com essa medida podemos estimar a valor da

sec;aode choque entre atomos de s6dio e potassio ambos no estado fundamental. Esse

valor e util em trabalhos envolvendo atomos no estado fundamental, como por exemplo

condensado de Bose-Einstein.

Esse trabalho desenvolvido ao longos desses anos abre a possibilidade para varios

outros experimentos. Em nosso grupo, estamos particularmente interessados na espec-

troscopia dos est ados vibracionais da molecula de Na-K, tanto do estado fundamental

quanta do estado excitado. Isso pode ser investigado via fotoassociac;ao (em que urn

laser excita estados ligados do potencial excitado au do fundamental) e tambem via

fotoionizac;ao (em que a freqiiencia do laser leva a ionizac;ao da molecula au de urn dos

atomos da molecula dissociada). Atualmente estamos na fase final da construc;ao de

uma celula que nos permitira aprisionar Na, K, Rb e Cs combinadas dais a dais. De

posse dessa celula poderemos investigar tambem outras moleculas diat6micas formadas



no regime de ultra baixas temperaturas.

Em 1995, foi conquistado um objetivo que era perseguido por varios grupos du-

rante as ultimas decadas, a condensac;ao de Bose-Einstein [36]. Atualmente esta sendo

estudada a interac;ao de dois condensados de mesma especies, porem em subnuveis

diferentes [46]. Isso e uma evidencia clara do interesse da comunidade internacional

nesse tema. Acreditamos que em um futuro breve sera obtido 0 condensado de duas

especies distintas. Certamente, como no aprisionamento simultimeo, ha algumas partic-

ularidades que tornam a obtenc;ao do condensado misto um passo alem em dificuldade.

Entretanto, acreditamos que a nossa experiencia com 0 aprisionamento simultaneo sera

um atalho na nossa conida para 0 condensado de Bose-Einstein Misto. Poderemos.

entao, investigar as intera\oes entre atomos de especies distintas em presen\a de efeitos

quanticos coletivos, regime em que ainda se sabe muito pouco, mesmo do ponto de vista

te6rico.



Apendice A

[1- exp(-2fMt1)] + [exp(-fMtO)] [1- exp(-2fMt1)] [exp(-fM2to)] [exp(-fM2tdJ +

[exp(-fMtO)] [1 - exp(-2fMt1)] [exp(-fM4to)] [exp(-fM4t1)] + [exp(-fMtO)] [1 -

p = sinh(rt1)

sinh[f(to + t1)]

00

p = (e-rtO).(l _ e-2rtj) I)e-r(to+tj))j
j=O



e+I'tl _ e-I'tl
p=------

e+I'(tO+tl) _ e-I'(tO+tl)
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