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ABSTRACT

We have studied in detail the Zeeman-tuned technique to slow an atomic beam of

•odium atoms. A new technique to study the deceleration which consists in monitoring

the fluorescence along the deceleration path is used. This allow us a direct observation

of the process and open possibilities to investigate the adiabatic following of atoms in the

magnetic field, and others very important aspects of the process. With a single laser and

some modification of the magnetic field profile we are able to stop atoms outside the slower

solenoid, which make a lot of experiments much simpler.

A systematic study of the optical pumping effects and adiabatic following conditions

allowed us to produce a very strong slow motion atomic beam.



RESUMO

Neste trabalho apresentamos um estudo detalhado da técnica de desaceleraçio de

átomos pelo ajuste Zeeman. Inicialmente propomos uma nova técnica de observação

que consiste no acompanhamento da fluorescênda do feixe ao longo do caminho de

desaceleração. Nesta técnica o acúmulo de átomos bem como sua ressonância em cada

ponto revela aspectos da desaceleração. Usando estas técnicas realizamos estudos sobre

efeitos de bombeamento óptico e seguimento adiabático de átomos no campo. Através do

entendimento destes efeitos pudemos propor modificações que permitiram a produção de

um fluxo intenso de átomos lentos.



I. INTRODUÇÃO

A espectroscopia atômica e molecular, que consiste no estudo de átomos e moléculas

através de sua interação com a radiação eletromagnética, é uma das técnicas mais usadas

para o entendimento da naturaa atômica.

Com o decorrer das varias décadas deste século, várias técnicas de espectroscopia

atômica foram grandemente desenvolvidas permitindo atingirmos precisões de até uma

parte em um trilhão ou melhor. Este alto nível de precisão tem permitido a medida de

constantes fundamentais como o Rydberg, etc., que contribuem bastante para a melhoria

de cálculos e mais importante, para o teste de técnicas e novas teorias.

Recentemente a espectroscopia atômica e molecular foi enriquecida com uma poderosa

técnica que permitiu a manipulação de átomos e íons de uma forma inovadora11'. Trata-

se do uso da pressão de radiação para controlar o movimento de átomos, permitindo a

realização de armadilhas óptico-magnéticas, feixes ultra desacelerados e amostras gasosas

ultra resfriadas, onde o comportamento quântico dos átomos como um todo manifesta-

se de forma marcante através de efeitos coletivos e colisões com participação de somente

algumas ondas parciais.

Átomos lentos ou ultra-resfriados constituem-se num sistema ideal para espec-

troscopia, onde os efeitos indesejáveis como efeito Doppler (de várias ordens), tempo de

trânsito, alargamento por colisão, etc. são suprimidos a níveis quase que inatingíveis por

outras técnicas.

Além de ser um sistema rico em fenômenos novos, o processo de produção de átomos

lentos oferece situações inéditas para estudos dos efeitos básicos da interação da radiação

com sistema atômico. Por exemplo, durante a desaceleração um único átomo tem que

trocar cerca de 40.000 fótons com o campo de radiação o que, evidentemente não é comum

nas situações habituais e leva a uma situação onde os graus de liberdade interna do átomo

estão necessariamente acoplados com graus de liberdade externos (ou translacionats).

No processo de desaceleração os átomos estão normalmente sujeitos a efeitos de

bombeamento ótico e problemas de seguimento adiabático em campos magnéticos, além
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de que normalmente eles atingem o repouso fisicamente no interior de uma bobina, o que

toma difícil a utilização de átomos parados em vários experimentos devido às dificuldades

que a falta de acesso introduz.

Neste trabalho realizamos um estudo detalhado do processo de desaceleração de

átomos numa técnica onde campos magnéticos são utilizados para compensar o efeito

Doppler, que constantemente varia durante a desaceleração, analisando de uma forma

sistemática o problema de bombeamento ótico e seguimento adiabático dos átomos durante

a desaceleração. Uma vez entendido o processo utilizamos os efeitos acima mencionados

para desenvolver uma técnica que nos possibilitou a produção de um intenso fluxo de

átomos lentos que estão sendo presentemente utilizados numa série de experimentos em

nosso laboratório.

Discutiremos inicialmente o projeto e construção do laboratório básico para produção

de feixes atômicos e acessórios para desaceleração, e após, exporemos os vários estudos

realizados sobre o processo de desaceleração onde abordamos os pontos acima citados.
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H. DESACELERAÇÃO DE ÁTOMOS PELO AJUSTE
ZEEMAN: TÉCNICA E DEMONSTRAÇÃO

A primeira proposição para utilizar a pressão de radiação para desacelerar feixes

atômicos aconteceu em 197S independentemente por dois grupos: Hânsh e Schawlow12' e

por Wineland e Dehmelt"1. Para os primeiros autores a amostra imaginada foi um siBtema

constituído de átomos neutros iluminados com feixes lasers contrapropagantes levemente

fora de sintonia da transição atômica para o vermelho; já para a segunda dupla de autores

a amostra era constituída de íons aprisionados em armadilhas eletromagnéticas, na qual

um único feixe laser em oposição ao movimento dos íons deveria produzir o resfriamento da

amostra. A demonstração oeste processo aconteceu em 1978 quando Wineland e outros'4'

demonstraram o resfriamento de íons de magnésio. Após esta demonstração vários grupos

de pesquisa começaram a investir no desenvolvimento de técnicas para desacelerarem

átomos neutros'6 '.

n . l . A T É C N I C A D E A J U S T E Z E E M A N ' 6 e 7 i 9 >

Vamos começar nossa discussão imaginando um átomo sobre o qual incide radiação

eletromagi ética ressonante. Para cada fóton de luz absorvido ou emitido, o sistema

atômico sofre um recuo de hk, sendo k o vetor de onda da luz. Imaginemos este átomo

inicialmente em repouso (figura 1). Após a absorção de um fóton o átomo é promovido

para o estado excitado, e ao mesmo tempo recebe um recuo de momentum (hk) na direção

de propagação. Após a emissão espontânea, através da qual o átomo volta ao seu estado

fundamental, o átomo sofre mais um recuo de hk, desta ez oposto ao fóton emitido. Como

resultado deste ciclo de absorção-emissão o átomo termina recebendo uma determinada

quantidade de momentum, como mostra a figura 1.

A diferença entre a transferência de momentum na absorção e na emissão é que a

primeira sempre ocorre na direção de propagação da luz, enquanto na segunda a direção
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é aleatória. Se considerarmos um grande número de cikos absorção-emissão, o átomo

fica sujeito a um movimento quase que aleatório no espaço de momentos, só não sendo

completamente aleatório devido ao recuo da absorção sempre ocorrer na mesma direção

como mostra a figura 2. Neste caso, a resultante do momentum transferido encontra-

se na direção da absorção enquanto a emissão espontânea somente contribui para uma

difusão transversal do feixe, de modo que se o átomo não apresentava nenhuma velocidade

transversal, após N absorções ele apresentará vT = V / J V . 1 ^ de velocidade (M é a massa

do átomo).

Os fatos acima discutidos mostram que poderíamos pensar que para desacelerar um

feixe atômico precisamos somente contrapropagar ao seu movimento um feixe de luz

ressonante. Por exemplo, para átomos de sódio a transição conveniente para desaceleração

é a conhecida linha D7 (3S1/3 —• 3P3/3) que corresponde a X = 589,0 nm, de modo

que para cada fóton absorvido existe uma variação de velocidade Av = 3 cm/s. Como

tipicamente o átomo tem velocidade da ordem de 10* m/s concluímos que é necessário a

absorção de 33.000 fótons para trazer o átomo ao repouso. Infelizmente, sendo o feixe laser

contrapropagante ao átomo de freqüência fixa, à medida que o átomo começa a absorver

e variar sua velocidade, pelo efeito Doppler, a freqüência do laser começa a mudar no

seu referencial e após a variação de velocidade de alguns m/6, a variação Doppler torna-

se da ordem da largura de linha de absorção e então o átomo deixa de absorver pois a

freqüência do laser começa a distanciar-se muito de sua ressonância e consequentemente o

efeito mecânico dos fótons sobre o átomo torna-se menos significativo.

Para manter o átomo ressonante, absorvendo fótons por um longo período, a fim de

termos uma grande variação de velocidade, é preciso ajustar sua freqüência de ressonância

a cada nova velocidade adquirida pela absorção. Isto pode ser feito com a utilização de um

campo magnético variando convenientemente no espaço"1, de tal forma que à medida que

os átomos variam sua velocidade o campo magnético local sintoniza os níveis através do

efeito Zeeman, mantendo a ressonância. Esta técnica de utilização do campo magnético

para compensar a variação Doppler é denominada de "Zeeman tuning technique" e após

ter sido proposta, tem sido amplamente utilizada com grande sucesso*7'*'.

13



(o) (b) (c)

Fig. 1 - Representação da pressão de radiação causada sobre um átomo

devido a absorção-emissão

Fig. 2 - Seqüência de transferência de momenta que o átomo fica sujeito

após várias absorções-emissÓes



Consideremos um átomo contrapropagante a um feixe de luz, apresentando velocidade

v numa região que apresenta um campo magnético £(*), como mostra a figura 3.

Sendo t/L a freqüência do laser e i/o a freqüência de absorção do átomo na ausência

de campo magnético e em repouso, temos que haverá absorção de fótons quando

k.v = -(vL-vo) + iB{z) (1)

onde iB{z) é a abertura Zeeman dos níveis considerados, suposto linear com o campo. A

equação (1) assegura que toda vez que tivermos o efeito Doppler compensado pelo efeito

Zeeman o átomo está ou permanece ressonante. Assim, se imaginarmos que o átomo

esteja sujeito a uma desaceleração constante a, 6ua velocidade terá uma variação espacial

parabólica da forma v(z) — yjv\ — 2az, onde vo é a velocidade inicial do referido átomo.

Utilizando este valor da velocidade na eq. (1) tiramos que o campo magnético que manterá

o átomo constantemente desacelerado é dado por

(2)

com Bo = —^ e 0 = Jf .Bb é, na verdade, uma constante arbitrária somada ao perfil

parabólico cuja responsabilidade será o de selecionar a primeira velocidade a iniciar a

desaceleração, para uma determinada freqüência do laser. Este termo constante somado

ao campo parabólico também auxilia o desacoplamento do spin eletrônico e nuclear

minimizando efeitos de bombeamento óptico(e). Tais efeitos de bombeamento óptico

surgem do fato que o átomo está longe de ser um sistema de dois níveis e uma vez que

o laser produz uma excitação para estado errado, ele poderá também decair para outro

nível que não o inicial, que não mais está ressonante com o laser, tirando o átomo da

ressonância. 0 problema do bombeamento óptico será discutido mais, oportunamente.

Vamos considerar uma situação onde tenhamos o campo parabólico obtido na eq. (2)

e um átomo com certa velocidade inicia] vc penetrando nesta região do espaço, sendo o

laser desacelerador contrapropagante ao seu movimento (veja figura 4).

15



Fig. 3 - Interação radiação-átomo contrapropagantes na presença

de um campo magnético B{z).

Fig. 4 • Desaceleração de átomos num campo magnético parabólico

para várias velocidades iniciais



Se kvo < - A + *y£(z), a condição de ressonância não é satisfeita e a velocidade do

átomo permanece inalterada enquanto o átomo caminha na região de campo, avançando

cada vez mais para menores valores de campo até que a desigualdade acima torna-se uma

igualdade, e então o átomo começa a espalhar fótons do campo de radiação, iniciando a

desaceleração. Após este ponto, o átomo permanece ressonante acompanhando o perfil de

campo magnético até deixar o sistema. Átomos com velocidades inriais Jkvo > -A+*yBmo ,

são demasiadamente rápidos para iniciarem o processo e portanto passam pelo campo sem

considerável variação de velocidade.

É interessante notar que todos os átomos com velocidades kvo < —A+iBma, sofrerão

desaceleração e uma vez no processo apresentam em cada ponto do campo a mesma

velocidade emergindo do 6istema todos no mesmo ponto com a mesma velocidade. Este

fato é normalmente denominado de "velocity bunching"(10).

O átomo que temos utilizado para a realização de experimentos é o de sódio, cuja

estrutura de níveis como função do campo magnético está mostrado na Fig. 5. A

transição que utilizaremos para efetuar a desaceleração do feixe está indicada na mesma

figura, apresentando um comprimento de onda A = 589 nm, correspondendo a k = *• =

1.698.10* cm"1.

Ao desacelerarmos um feixe atômico não podemos fazê-lo numa distância extrema-

mente grande, pois isto torna-se tecnicamente complicado devido a falta de colimação

transversal do feixe, o que nos limitaria a obter somente alguns átomos desacelerados. É

necessário realizar a desaceleração numa distância relativamente pequena, por exemplo da

ordem de 100 cm. Para átomos tipicamente produzidos a 10s cm/s isto demandaria uma

desaceleração da ordem de a = -^ = 5.IO7 cm/«3. Resta-nos saber se utilizando a pressão

de radiação será possível imprimir ao sistema atômico tal valor de desaceleração.

A pressão de radiação, como vimos anteriormente, origina-se da transferência de fótons

da radiação para o átomo. Assim, para termos uma expressão simples que represente a

chamada forca espontânea'11 13) vamos raciocinar da seguinte forma: cada fóton absorvido

transfere ao átomo hk de momentum. A emissão espontânea ocorrerá em média a cada

tempo de vida do estado excitado r (r(P3/7) ~ 16.10" *«ec) e como vimos não contribui

em média para a realização de força sobre o átomo. Desta forma esperamos que a força

17
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máxima capaz de ser exercida seja em média F = | £ , onde o fator 2 aparece devido ao fato

que durante todo tempo, o átomo ciclando na tua taxa máxima entre estados fundamental

e excitado, gasta metade de seu tempo em cada estado, exigindo que a transferência de

hk ocorra em 2r. É claro que nem sempre o átomo absorve o fóton, pois isto depende

essencialmente da intensidade da radiação e de sua freqüência coincidir ou não com a

ressonância. Assim, a força radiativa sobre o átomo pode ser escrita como:

F = £ / ( „ , A.fJ) (3)

onde /(v, A,fl) é uma função com dependência na velocidade do átomo, do detunning

A(= I/J, — i/«) e da freqüência de Rabi (que é relacionada com o momento de dipolo

da transição e com a intensidade da radiação). Esta função /(v,A,fi) representa a

probabilidade de transição e tem, como sabemos, uma forma gaussiana. Como resultado,

a força radiativa espontânea é dada pOr (1I1319> (na situação em que a luz está contra-

propagante ao átomo)

j = í 4 )

4(A - *v)3 + P + 2ÍI» l '

que apresenta uma saturação para altas intensidades de —^-^ que para o caso do sódio

representa uma desaceleração máxima da ordem de

AkT
. , - ^ - 10»em/«3 (5)

Nesta expressão T = J- é chamada largura de linha natural.

Este resultado junto com a estimativa da desaceleração feita anteriormente mostra

que é possível a realização do experimento numa distância pequena como requerida.

A força radiativa mostrada na expressão (4) pode ser obtida de uma forma mais

rigorosa como sugere um dos apêndices deste trabalho, onde outros termos são também

apresentados.
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H.2. CONSTRUÇÃO DO SISTEMA EXPERIMENTAL BÁSICO'M>

H.2.a. SISTEMA MAGNÉTICO

Tomemos como parâmetros do campo a 6er construído Bo = 1000 Gauss, 0 ~ 0,008

cm'1 e escolhemos B» = 200 Gauss. Com estes parâmetros para o campo podemos

desenhar o magneto que o produzirá. O solenoide construído utilizou como condutor tubos

de cobre de diâmetro externo J" (usado convencionalmente para sistemas de refrigeração,

pois isto nos permite uma fácil refrigeração do sistema durante operação). O projeto do

magneto foi feito através de um programa de computação que ajusta o comprimento de

cada camada a fim de produzir axialmente o campo desejado. Um diagrama em bloco do

programa bem como um esquema das camadas do solenoide desenhado são mostrados nas

figuras 6 e 7. O campo construído bem como o melhor ajuste matemático estão mostrados

na figura 8. É importante salientar que a ação de desaceleração sobre os átomos viajando

neste campo somente ocorrerá na parte parabólica do campo, enquanto a região inicial não

contribui efetivamente no processo.

Após a construção do campo magnético, uma importante característica é sua derivada.

Uma variação muito elevada do campo, em qualquer ponto, faz com que o átomo não

acompanhe o campo que foi projetado para variar sincronicamente o efeito Zeeman e o

efeito Doppler. Nos pontos onde a derivada do campo é elevada, a condição de ressonância

mostrada na equação (1) pode demandar do átomo uma desaceleração superior ao seu valor

máximo possível. Neste caso o átomo simplesmente deixa de estar ressonante. Voltaremos

a discutir em detalhes este problema mas adiante.
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Fig. 6 - Diagrama em bloco do programa de computador

para desenhar o campo magnético
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Fig. 8 - Perfil do campo magnético construído e ajuste matemático.
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Fig. 9 - Sistema experimental completo, constituído da câmara da fonte,

câmara do feixe e região intermediária



ü.2.b. SISTEMA DE VÁCUO E FONTE PARA O FEDCE ATÔMICO

A figura 0 mostra de uma forma simplificada o sistema experimental completo. No

interior da câmara principal, cujo vácuo é feito através de uma bomba difusora com

velocidade de bombeio da ordem de 1200 1/sec, temos a fonte para produção do feixe

atômico. A parte intermediária que conecta a fonte à câmara do feixe atômico, bem como

esta última, são bombeadas através de um sistema turbo molecular com capacidade de

bombeio de 170 1/sec. Após a fonte, os átomos passam por um canal estreito denominado

de colimador que também tem a função de produzir um bombeamento diferencial entre

as duas regiões permitindo desta forma operar a câmara principal em 10"* - 10"e torr

enquanto o resto do sistema encontra-se a IO"7 - 10~* torr.

A câmara do feixe atômico é feita de vidro permitindo visualização da luz emitida

pelos átomos durante sua interação com a radiação.

A fonte do feixe atômico é do tipo efusiva'u), sendo constituída basicamente do fluxo

de átomos que emergem de um orifício da ordem de 100 pm quando sódio é aquecido

criando uma alta pressão de vapor no seu interior. Normalmente, com uma temperatura

de operação da ordem de 500a C produzimos feixes atômicos com 10" átomos/sec num

ângulo sólido da ordem de 5.10" 3 strad. A distribuição de átomos no feixe é Maxwellíana

estando bem estabelecida na literatura"6'.

D2.c. SISTEMA ÓPTICO

A parte óptica que fornece o fluxo de fótons para desacelerar os átomos está

esquematizada na figura 10. Um laser de corante em anel operando com rodamina 6G

(Coherent, modelo 699) estabilizado a 1 MHz é sintonizado na linha D3 do átomo de

sódio. O laser de corante é bombeado por um laser de Argônio lnnova-100. O feixe laser

passa inicialmente por um analisador de espectros para assegurar a qualidade do modo

longitudinal, e por células de referência de sódio'1 T| que permitem verificar a boa sintonia
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do laser na transição de interesse. Parte do feixe é desviado e utilizado como referência

para a freqüência através da observação da fiuorescência do feixe atômico antes dos átomos

penetrarem no magneto quando iluminados perpendicularmente, eliminando desta forma

o efeito Doppler de primeira ordem. Uma lâmina de quarto de onda para A = 589 nm

permite a obtenção de luz circularmente polarizada que será utilizada na transição 3S1/3

(F = 2, mF = 2) —» 3P3/2 (F = 3, mF = 3) do átomo de sódio. A luz circularmente

polarizada se faz necessária para evitar bombeamento ótico para outros níveis'9' que não

estão ressonantes com o laser, o que representaria perda de átomos no processo. Um

sistema constituído de lentes permite a focalização do laser exatamente no orifício de

saída da fonte de átomos, apresentando um ângulo de convergência levemente superior à

divergência do feixe atômico, garantindo que átomo e luz estão contrapropagantes em cada

ponto. Normalmente cerca de 100 mW <*e luz é utilizado para desacelerar o feixe.

Para alguns experimentos um segundo sistema laser é adicionado ao esquema mostrado

na figura 10 é utilizado para a realização de medidas que diagnostiquem o efeito do primeiro

laser.
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. DEMONSTRAÇÃO DA DESACELERAÇÃO DE
UM FEIXE DE Na: NOVA TÉCNICA DE
OBSERVAÇÃO

Normalmente, os vários grupos11S) que têm demonstrado a desaceleração de átomos

utilizando a técnica de ajuste Zeeman o fazem utilizando dois lasers (ou melhor, dois

feixes 1' sr com freqüências independentes). O primeiro laser normalmente é utilizado

para produzir a desaceleração dos átomos enquanto o segundo laser é utilizado para

verificar a mudança na distribuição de átomos causada pelo primeiro laser. Assim, um

dos experimentos realizados recentemente'10) é mostrado esquematicamente na figura 11.

Neste experimento, um primeiro laser é utilizado para desacelerar átomos na primeira

parte do campo magnético denominado de desacelerador. Após ser desacelerado, o átomo

caminha até a segunda região de campo magnético cuja amplitude de campo é superior

ao campo desacelerador. Nesta região o átomo interage um com segundo feixe laser, na

verdade este segundo laser reflete num espelho no final do sistema e retro-reflete sobre

si mesmo. Ao varrermos a freqüência deste laser podemos observar duas ressonâncias:

primeiro os átomos ficam ressonantes com o laser contra-propagante e depois com o feixe

co-propagente. Como resultado, ao observarmos o espectro de fluorescência daquela região,

observamos dois picos como função da freqüência deste segundo laser. A distância entre

estes picos em freqüência eqüivale a 2kv, permitindo desta forma a determinação direta de v

e da distribuição de velocidades no feixe sem o auxílio externo de referências de freqüência.

Um dos espectros medidos é mostrado na figura 12. Este tipo de medida é bastante

útil, mas permite conhecer somente a distribuição de átomos emergindo do processo de

desaceleração. Nós, em São Carlos, começamos a pensar em maneiras alternativas para

estudar o processo de desaceleração que permitiriam além de demonstrar a desaceleração,

acompanhar o feixe continuamente durante o processo. Assim, propuremos a técnica que

consiste em observar a fluorescência do feixe atômico ao longo do caminho de desaceleração.

Note de imediato que esta técnica envolve apenas o uso de um laser, o que simplifica muito

o estudo.
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Fig. 11 - Esquema experimental para experimento descrito na Ref. (10).

LASER FREQ.—-

Fig. 12 - Resultado do experimento da Ref. (12), onde é possível medir a

velocidade final dos átomos sem referência de freqüência.



A idéia básica da técnica está mostrada na figura 13. A medida que o feixe desacelera,

sua velocidade média diminui e portanto a densidade de átomos em cada ponto deverá

aumentar, já que estamos supondo um constante fluxo de átomos.

O experimento foi realizado'19) introduzindo no sistema um conjunto de detectores de

silício capazes de movimentarem-se ao longo de toda extensão do tubo de vidro no interior

do qual flui o feixe atômico (sendo desacelerado) como mostra a figura 14.

Com esta configuração realizamos inicialmente um experimento que consistiu

em varrer a freqüência do laser desacelerador observando em diferentes pontos a

variação da amplitude do sinal de fluorescência do feixe. Numa medida deste tipo

onde não hà desaceleração, a observação da fluorescência como função da freqüência de

um laser contra-propagante revelaria simplesmente o perfil da distribuição de velocidade

dos átomos no feixe. Se houvesse um campo magnético local no ponto de interação laser-

átomo, de valor B, então todas as componentes de velocidade estariam ressonantes em uma

nova freqüência que corresponde à antiga freqüência (B = 0) com adição da contribuição

do efeito Zeeman. No caso de átomos de sódio trabalhando na transição 3S1/2 (F = 2,

m r = 2) - • 3P3 /3 (F = 3, mF = 3), a freqüência de transição aumenta à razão de 1,4

MHz/Gauss.

Utilizando nosso sistema magnético operando a 36A, obtivemos o sinal de fluorescência

do laser desacelerador como mostra a figura 15. Os vários gráficos correspondem ao

sinal observado em diferentes posições do campo desacelerador. Como podemos ver,

os gráficos da figura 15 mostram vários aspectos que nos chamam atenção de imediato.

Primeiramente, observamos que há fluorescência predominantemente em um intervalo de

freqüência da ordem de lGHz, e isto advém do fato que o feixe tem uma distribuição de

velocidade cujo efeito Doppler corresponde a esta faixa. Em segundo lugar, observamos que

este pico de fluorescência aproxima-se cada vez mais da marca de referência para átomos

com v = 0, que é obtido através do referencial da freqüência do laser e adicionando a cada

ponto a defasagem produzida pelo efeito Zeeman local. Esta observação já indica fortes

argumentos de que o feixe está sendo desacelerado.
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Fig. 13 - Idéia básica da técnica para acompanhar a desaceleração através da

observação dos fótons espalhados ao longo do feixe atômico
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Fig. 14 - Esquema experimental simplificado para medida da

fluorescência do feixe atômico
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Fig. 15 - Intensidade de fluorescência como função do "detuning" do laser desacelerador

para o detector posicionado em diferentes posições. A marca v = 0 indica a freqüência de

ressonância para átomos com velocidade v - 0 em cada posição



Uma segunda observação a ter feita corresponde à variação da posição do máximo

de fiuorescência como função do campo magnético local em cada ponto de observação. A

dependência desta posição como função do campo local está mostrada na figura 16. Como

dissemos anteriormente, esperaríamos uma indicação de 1.4 KHz/Gauss para este tipo de

medida caso não haja alteração da velocidade dos átomos, pois a freqüência de ressonância

em cada ponto seria:

*',..(£) = i / o ( l - - ) + - y £ (f = lAMHz/Gauss) (5)

Porém o resultado mostrado acima (figura 16) mostra uma inclinação de apraximadamnte

0,75 MHz/Gauss. Isto mostra que além do efeito Zeeman também está ocorrendo uma

variação da velocidade dos átomos, que agora passam a ter uma velocidade que depende

de B (e consequentemente de z). Assim vL = uo í l — ~^J + iB de onde tiramos

A = — ^f-v{B) +~fB e eliminando v(B), v(B) = — £ + ^- como já mostrado anteriormente.

Não queremos fazer neste ponto uma análise quantitativa, mas simplesmente mostrar

que havendo desaceleração, a velocidade dos átomos é maior quanto maior é o campo e isto

leva a uma diminuição da inclinação do gráfico da figura 16, pois havendo desaceleração i

medida que o campo descresce a curva de distribuição de velocidades do feixe é deslocada

para valores menores de velocidade. Desta forma, podemos ficar convencidos de que o dado

apresentado na figura 16 demonstra de uma forma clara a desaceleração do feixe atômico.

Como uma última observação dos dados da figura 15, que na verdade é a característica

mais marcante dos resultados apresentados, está aumento da amplitude de ressonância com

o aumento da distância. Devemos salientar que as posições a que estamos nos referindo

são estabelecidas a partir da origem do magneto, e portanto maior distância representa

menor amplitude do campo.

Este aumento da fluorescência ao longo do caminho do átomo é sem dúvida o resultado

mais conclusivo na demonstração da desaceleração do feixe. Este aumento da fluorescência

k medida que o campo magnético diminui deve-se essencialmente a dois fatos: à medida

que o feixe desacelera, o átomo espalha mais fótons por unidade de comprimento, pois está

mais lento gastando mais tempo em cada intervalo espacial e está espalhado a uma
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Fig. .16 - Posição do máximo de fluorescência das causas da Fig. 15

como função do campo magnético local



taxa constante. Além disto, à medida que o campo diminui mais átomos da distribuição

de velocidade penetrando no sistema passam a estar ressonantes, como mostrado

anteriormente.

A fim de analisarmos com maior cuidado este aumento da fluorescência como função

da distância, realizamos o experimento onde a freqüência do laser desacelerador é mantida

fixa e a fluorescência do feixe é observada ao longo do caminho do feixe através da

movimentação do sistema de detectores. O resultado deste experimento está mostrado

na figura 17 onde, além da fluorescência do feixe para A = 0, também mostramos o perfil

de intensidade medido completamente fora de ressonância como sinal de fundo. Este último

sofre leve acréscimo nas extremidades do sistema devido ao espalhamento do feixe laser

nas janelas.

Este tipo de observação da desaceleração do feixe atômico pode ser convenientemente

justificado através de um modelo matemático para o processo. Durante o processo de

desaceleração há essencialmente transferência de momentum dos fótons para o átomo

da forma explicada anteriormente, onde para cada variação de velocidade de 3 cm/s

há necessariamente emissão de um fóton. Desta forma podemos pensar em analisar a

fluorescência do feixe atômico através de sua variação de velocidade, e esta idéia constitui

a essência do modelo que faremos a seguir.

Ao calcularmos o momentum linear do feixe numa determinada posição z, podemos

escrever

v~dv + Mv(z) =Ç-dv + Ml ^-dv (6)
dv './.,,, dv JWt dv

Nesta expressão *—• = ^fvse~*1fo* com a = x/2^2- representa a distribuição de

velocidades inicial do feixe atômico11S). O primeiro termo em (6) é a contribuição dos

átomos que apresentam velocidades inferiores a v(z) (velocidade de ressonância no ponto

z) e que só entrarão no processo de desaceleração para maiores valores de z. O segundo

termo representa os átomos que iniciaram o processo de absorção de fótons em pontos

anteriores a z, e que neste ponto apresentam, todos, velocidade v(z). O valor de vo

corresponde à primeira velocidade a iniciar a desaceleração. Finalmente, o último termo
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da eq. 6 representa os átomos que são demasiadamente rápidos para serem capturados

pelo laser desacelerador.

A variação de momentum do feixe atômico num certo intervalo Az é aproximadamente

Ap = 3^ .Az e utilizando a eq. (6) obtemos

A _ dv(z) /•• dN J AáP=—rJ- —.<ft/.A*. (7)dz ;„„ dv

Como para cada variação média de momentum de valor hk corresponde a um ciclo

absorção-emissão, o número de fótons emitidos deve ser bem aproximado por

N2- fotons 2 - ^ (8)
Tík

e evidentemente, o sinal medido de fiuorescência do feixe é proporcional a este número,

onde introduzimos uma constante de proporcionalidade que engloba entre outras coisas a

eficiência de detecção bem como a geometria de coleta de fótons.

Podemos agora utilizar as expressões de v{z) (Eq. (1) e <£- para transformar a

expressão da Eq. (9) em

* ' ' ]} (10)
que representa a amplitude do sinal observado como função de z e A (detuning do laser).

Na expressão acima, So representa uma constante de proporcionalidade c B m , , o máximo

campo visto pelos átomos e portanto o valor máximo do perfil no início do solenóide.

Um gráfico de Sinal(z, A) para várias posições (representada por diferentes B(z) está

mostrado na figura 18. Este resultado não somente reproduz bem os dados da figura 15,

mas também estão de acordo com a análise que fixamos com respeito à posição do máximo

de fiuorescência como função do campo.
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Para uma determinada freqüência do laser podemos estudar a progressão da amplitude

do sinal como função da distância. Isto está feito para caso de A = 0 na figura 19,

onde o resultado previsto pela eq. (19) é comparado com o resultado experimental.

A excelente concordância entre teoria e experimento mostra que apesar de um modelo

matematicamente simples ele contém as hipóteses mais importantes do processo de

desaceleração.

O mais importante da técnica apresentada é que com a utilização de um único laser é

possível demonstrar de forma clara a desaceleração do feixe atômico, com a flexibilidade de

podermos acompanhar a ressonância dos átomos ao longo de todo caminho e desta forma

inferir sobre alterações no processo.

Os resultados apresentados na figura 19 mostram somente o sinal coletado ao longo

da região de desaceleração. Evidentemente o processo não termina naquele ponto. De fato

se prosseguirmos acompanhando a fluorescência até valores maiores de 2, notamos que

a fluorescência cresce muito mais do que o apresentado, mostrando um comportamento

quase que divergente, atingindo um valor máximo e imediatamente caindo a zero. Este

comportamento está mostrado na figura 20 que corresponde a um perfil de fluorescência

quando o "detuning" A é levemente positivo (~ 50 MHz). O aumento progressivo do

sinal tem a mesma explicação apresentada anteriormente, representando a desaceleração

do feixe.

Pelo modelo que apresentamos, esperamos que, quando trabalharmos com A

levemente positivo de modo a permitir que os átomos atinjam o repouso antes do final

do magneto, o sinal teria uma divergência no ponto onde v = 0 pois nesta região cada

átomo espalharia um número extremamente grande de fótons por unidade de comprimento.

No entanto, observamos que na verdade o sistema começa a divergir porém atinge um

valor limite para a fluorescência. Para o caso apresentado na figura 20, podemos calcular

a densidade máxima de átomos no ponto justamente antes da queda da fluorescência.

Levando em conta as características do amplificador bem como a geometria de detecção,

calculamos pelo sinal elétrico medido que estamos parando cerca de 8. IO10 átomos/sec.

Como cada átomo necessita cerca de 3.IO4 fótons para atingir o repouso, vemos que estamos

usando cerca de 2,4 . IO16 fótons/sec. para frear os átomos.
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Este número representa apenas 1% do total de fótons que constituem os 100 mW de laser

que estão sendo utilizados no experimento, embora este parece um baixo rendimento, o

resultado que obtivemos nos surpreendeu bastante porque ek representa »lgmnw ordens

de grandeza acima dos resultados obtidos anteriormente em experimentos deste tipo.

A pergunta a ser feita neste ponto é de como este limite é estabelecido. A resposta é

qualitativamente simples. Durante a desaceleração do feixe, devido a emissão espontânea,

há uma difusão transversal do feixe que contribui para uma dispersão 4eminuindo a

densidade local. Além disto, quando átomos atingem o repouso, o laser não deixa de agir

sobre os átomos, causando uma reversão de movimento. Ambos efeitos mencionados acima

contribuem para o estabelecimento de um limite na densidade de átomos no ponto onde

eles atingem o repouso. A queda repentina da fluorescência pode inclusive ser observada

visualmente para alguns casos de A não muito positivo mostrando a ausência de átomos

após aquele determinado ponto que corresponde a ressonância de átomos em repouso.

A realização de um modelo computacional confirmou relativamente bem a curva da

figura 20.
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Fig. 20 • Perfil total da fluorescência do feixe mostrando uma quase divergência

e uma queda abrupta.



IV. O PROBLEMA DO BOMBEAMENTO ÓPTICO
NA DESACELERAÇÃO E PRODUÇÃO DO FEIXE

Vamos inicialmente analisar a estrutura eletrônica do átomo de sódio a fim de

verificarmos em que estados o átomo emerge de forno utilizado na produção do feixe

atômico. Um diagrama simplificado é mostrado na figura 21, onde mostramos os estados

originados da estrutura hiperfina.

O estado fundamental do átomo é constituído de dois estados hiperfinos, separados de

1.77 GHz. No processo de produção do feixe, vapor de áodio é mantido a temperatura de

1000° K, de modo que processos envolvendo energias da ordem de KT (T = 1000 K) poderão

ser termicamente excitados. Esta temperatura corresponde à freqüências da ordem de IO4

GHz e como os dois estados que constituem o estado fundamental 3S1/3 estão espaçados de

somente 1.77 GHz átomos que constituem o vapor à temperatura de 1000 K apresentarão

ambos estados populados. Como o estado Si /3 (F = 2) é constituído de cinco estados [S1/3

(F = 2, com mF = -2, -1 ,0 ,1 , 2 ] equanto o estado S1/a (F = 1) é constituído de somente

três estados \mF = -1, 0,1] , é esperado que a população de átomos no estado F = 2 seja

maior do que a população de átomos em F = 1, e a razão entre eles é simplesmente

2)1 5
1)1 3 <U>

Desta forma os átomos que emergem do forno na formação do feixe atômico apresentam

também esta razão entre as concentrações.

De fato, utilizando um laser para verificar as populações entre estados, confirmamos

o resultado acima. Imagine a configuração mostrada na figura 22, onde um feixe laser

ressonante cruza com feixe atômico sob um ângulo muito pequeno.

Ao varrermos a freqüência do laser passamos por toda distribuição de velocidade do

feixe e a observação da fluorescência revela essencialmente a quantidade de átomos em

cada componente de velocidade da distribuição. Quanto menor for a freqüência do laser

("detuning" para o vermelho), átomos de maior velocidade é que ficarão ressonantes, de

modo que a velocidade dos átomos e a freqüência do laser apresentam variações opostas.
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Fig. 21 - Diagrama esquemático dos níveis de energia do átomo de sódio.

Fig. 22 - Esquema para medida experimental das características do feixe atômico.



O gráfico da fluorescéncia observada quando o forno esti operando a 550" C esti mostrado

na figura 23. Os dois picos observados correspondem is transições S1/a (F=2) —» P, / a

e S1 / 3 (F=l) -» P 3 / 3 e portanto revelam as populações dos itomos nos referidos estados

fundamentais, o que pode ser comprovado notando que a irea do pico maior é cerca de 62%

da área total do perfil de fluorescéncia. As linhas tracejadas na figura 23 correspondem

aos referenciais de freqüência para as transições em questão. O deslocamento observado é,

portanto, devido ao efeito da velocidade do feixe e mapeia a distribuição de velocidade.

Ao utilizarmos este feixe atômico nos experimentos de desaceleração, como discutido

no capítulo anterior, notamos que, mesmo utilizando luz ressonante somente com a

transição S, / 3 (F=2) —» Ps/a, praticamente todos os itomos do estado S1/2 (F=l)

são oticamente bombeados para S1/2 (F=2). Assim, o gráfico mostrado na figura 24

(extraído da referência"*) ilustra este fato. Apesar de vários fatos interessantes no gráfico,

somente queremos mostrar que após a desaceleração todos os átomos originalmente em

S I / 3 (F=l) foram opticamente bombeados para S,/3 (F=2) e claro neste estado foram

desacelerados. Se analisarmos profundamente esperaríamos que somente ~ dos itomos

fossem desacelerados, pois somente itomos no estado S1/3 (F=2, m/- = 2) é que poderão

participar efetivamente do processo. A explicação que tem sido fornecida na literatura'7)

para o eficiente bombeamento dos itomos de F = 1 para F = 2 reside no fato de que

nestes experimentos o feixe laser é focalizado na saída da fonte. Neste ponto, intensidades

altíssimas podem ser atingidas já que o laser focalizado numa região da ordem de 10" 9 cm

e como normalmente utilizamos IO3 mW de potência no laser desacelerador, a intensidade

de luz que os átomos estão susjeitos ao passarem pelo foco do laser é I ~ 10* mW/cm3.

Estas altas intensidades induzem um efeito de alargamento na largura da absorção da

transição. Para baixas potências (10" * mW) a largura é da ordem de T = 10 MHz, e

sujeito a alta intensidade'30' ela se transforma em

(12)

sendo 1, a intensidade de saturação (para sódio S1/3 —» Ps /37, ~ 10 mW/cm). Com

estes números temos que Av,u, = 31 . 103 MHz, ou seja, 3.1 GHz, quase que o dobro da

separação entre os estados hiperfinos do átomo, significando que neste ponto ambos
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Fig. 23 - Medida experimental obtida com esquema semelhante ao da Fig. 22,

quando o feixe é produzido a partir de vapor a 550° C.



Múliips i'/ a/.

Cooling Laser

No Coolmq Lasei

2 4 6 8 10 12 14 16
Velocity oi F • 2 Atoms

(IO2 m/sec)

Fig. 24 - Resultado da desaceleração pela técnica do ajuste Zeeman extraído da Ref. 0.



atados fundamentais podem ser igualmente excitados. Átomos originalmente em F =1

têm grande chance de serem excitados para quaisquer dos estados P , / 3 (F = 2, 1, 0)

e ao decair termina em S I / a (F = 2). Como a luz utilizada é circularmente polarizada

(o*), exigindo A mr = + 1 durante a transição, átomos acabam inevitavelmente sendo

bombeados para o estado de maior projeção angular do estado fundamental, ou seja, todos

06 átomos são oticamente bombeados para S^a (F = 2, m/- = 2). Estando neste estado

eles penetram no campo magnético dando início à desaceleração que não remove átomo do

estado como veremos mais adiante.

A fim de verificarmos os mecanismos de bombeamento ótico mencionados acima,

realizamos um experimento que consiste em verificar a quantidade de átomos desacelerados

quando um segundo laser prepara o feixe atômico num dos estados hiperfinos.

Neste experimento, um laser denominado de Laser I produz a desaceleração do feixe

que é observada através de um detector que coleta a fiuorescência dos átomos no final do

processo (z ~ 120 cm). Este laser trabalha com luz circularmente polarizada. Um aumento

do sinal no detector representa um aumento na quantidade de átomos desacelerados

enquanto a diminuição representa perda de átomos no processo. Um segundo laser (Laser

II) intersepta o feixe atômico perpendicularmente no meio caminho entre a saída da fonte

de átomos e a entrada no campo desacelerador. O Laser II tem controle de freqüência

independente do Laser I e tem o poder de produzir bombeamento óptico no feixe atômico

antes dos átomos penetrarem no campo. O esquema simplificado do arranjo experimental

é mostrado na figura 25.

Para uma determinada freqüência do laser desacelerador varre-se a freqüência o laser

de bombeio (Laser II) operando com aproximadamente 10 mW e o sinal dos átomos

desacelerados é observado. O resultado está mostrado na figura 26. A medida que a

freqüência do Laser II aumenta, ao entrarmos em ressonância com a transição S1/2 (F =

2) —» P3/j há uma queda no sinal, representando uma remoção de átomos do processo de

desaceleração. Isto acontece devido ao bombeamento causado pelo Laser II de átomos do

estado F =2 para o estado F = 1. Para freqüências mais altas o Laser II fica ressonante

com a transição S1/3 (F=l) —» P9/3 . Desta vez, átomos que originalmente estavam no

estado F = 1 e portanto não participariam do processo, são opticamente bombeados para
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Fig. 25 - Esquema experimental para observação de efeitos

de bombeamento óptico no processo.



Fig. 26 - Observaçõ da fluorescêncía do feixe atômico causada pelo laser I (desacelerador)

como função da freqüência do laser II.



o «tado F s 2 adicionando átomos ao processo de desaceleração, correspondendo assim a

um aumento de sinal.

A largura média tanto do pico de diminuição quanto do pico de aumento de átomos

é de aproximadamente 250 MHz que é devido ao fato de excitação em ambas transições

envolverem vários dos níveis hiperfinos do estado PS/3, mostrados na figura 21, além da

presença de um campo magnético residual de 30 Gauss, presente na rgião de interação

com o Laser II. Bobinas corretivas para o campo residual foram adicionadas, porém não

observou-se grandes modificações no quadro já apresentado.

O resultado aprsentado na figura 26 contradiz a idéia discutida anteriormente de que

todos os átomos seriam opticamente bombeados na região do foco do laser desacelerador,

pois neste caso não deveríamos ter o 6egundo pico que corresponde ao aumento do número

de átomos as custas daqueles que estavam no estado S í / 3 (F = 1). Por outro lado, o sinal

mostra claramente que algum bombeamento deve estar ocorrendo antes da interação com o

Laser II, pois o aumento de 20% causado no número de átomos é inferior aos j esperados.

Além disto, o fato do sinal não diminuir 100% quando os átomos são bombeados para estado

Si/a (F = 1) (que não participam da desaceleração) indica que um segundo mecanismo de

bombeamento óptico deve estar ocorrendo apôs a interação do laser H com o feixe. Este

segundo mecanismo poderia eventualmente corresponder a transições fora de ressonância

ocorridas com o átomo durante seu percurso entre a fonte e o início do campo magnético.

ainda poderíamos pensar que durante a região de aumento do campo magnético transições

envolvendo os estados S1/3 (F = 1, mF - 1, 0, -1) e P9 / 3 (F = 2, mF = ± 2, ± 1, 0)

em algum ponto do campo tornam-se ressonantes com o laser desacelerador e desta forma

produz o bombeamento óptico. É importante salientar que esta é apenas uma possível

explicação (cuja justificativa necessitaria maiores comprovações).

De uma forma ou de outra, os resultados deste experimento de bombeio óptico

mostram que a preparação do feixe atômico no estado S, /3 (F = 2) ocorre através de

bombeamento óptico na região denominada de intermediária que corresponde ao espaço

entre a fonte e o início da desaceleração.

Ao penetrarem no campo magnético os átomos têm seus estados hiperfinos

decompostos nas suas várias projeções magnéticas mostradas na figura 5. Em campos da
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ordem de 1000 Gauss, oe vários estados estarão tão espaçados que o laser certamente não

estará ressonante com oe vários estados mas somente com um deles. Assim, mesmo estando

cm S1/3 (F =2), a participação do átomo na desaceleração ainda não está assegurada. É

preciso que ele seja bombeado para o estado Si / a (F = 2, mr = 2). Este bombeamento

como já dissemos anteriormente, ocorre através das regras de seleção para excitação -

decaimento. Assim, vamos imaginar os vários sub-estados de S1 / 3 (F = 2) e P s / 3 (F = 3)

a baixos campos e analisar sua interação com um feixe laser circularmente polarizado'31'

(a+ ) (Figura 27).

Durante a absorção do fóton, as regras de seleção obrigam a variação de uma unidade

positiva de momento angular de modo que na absorção o sistema deve necessariamente

seguir as transições indicadas por linhas cheias dependendo do estado que o sistema

esteja inicialmente. Como no decaimento a restrição é mais flexível permitindo variações

AmF = ± 1, 0, o sistema pode emitir o fóton segundo os caminhos mostrados pelas

linhas tracejadas. Note, então, que a probabilidade do sistema retornar ao seu estado

original após uma absorção é apenas j , 6endo os | restantes a probabilidade do átomo

terminar em algum estado com maior projeção de momento angular. Como resultado

disto, após algumas transições o átomo é opticamente bombeado para o estado de maior

projeção de momento angular, S, / 3 (F = 2, mF = 3). A partir deste ponto a absorção

somente poderá levar o átomo para P 9 / 3 (F = 3, mr = 3) e o decaimento só poderá ser

para o estado original. Nesta situação o átomo passa a comporta-se como um sistema de

dois níveis diminuindo consideravelmente o problema de perda de átomos por transições

erradas. É claro que a luz não é puramente circularmente polarizada, apresentando uma

pequena quantidade de outra polarização. Nosso sistema produz o estado de polarização

correto, com uma pureza da ordem de 99%. O restante 1% de polarização errada pode

eventualmente levar o átomo a sofrer uma transição para estados errados como por exemplo

Sj/j (F = 2) —» P J / J (F = 2) que eventualmente representa um mecanismo de perda.

A fim de brevemente investigarmos o efeito da polarização durante a desaceleração,

realizamos um experimento onde a quantidade de átomos desacelerados é observada no

final do magneto (semelhantemente à figura 25) como função do estado de polarização da

luz que evoluiu desde luz plano-polarizada até luz circularmente polarizada. Esta análise
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foi feiU através da variação do ângulo entre a direção de polarização da luz incidente

na lâmina *• com o eixo rápido da referida lamina. Ângulo de 0° representa luz plano

polarizada e 45° circularmente polarizada. Os átomos desacelerados foram observados na

posição z = 124 cm, o magneto operando a 36A e a freqüência do laser desacelerador fixa

com um detuning A — 0.

O resultado é mostrado na figura 28. Surpreendentemente, a queda da quantidade de

átomos desacelerados ao desviarmos um pouco do estado correto de polarização não foi

tão abrupta quanto o suposto. Na verdade, mesmo luz próxima de plano polarizada ainda

pode produzir desaceleração. Isto deve-se ao fato que mesmo contendo polarização errada,

as transições Am f = 0 e AmF — -1 são consideravelmente suprimidas. Esta supressão

ocorre basicamente por duas razões: ou as transições indesejadas estão desintonizadas do

laser pelo campo magnético (efeito Zeeman) estando portanto fora de ressonância, ou as

transições envolvem mudança de spin nuclear (M/) os quais são proibidas quando o campo

magnético tem amplitude suficiente para promover o desacoplamento entre spin eletrônico

e spin nuclear.

A perda de átomos detectada ocorre provavelmente nos estágios iniciais do processo

de bombeamento óptico.
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Fig. 27 - Esquema de níveis mostrando transições S1/a (F=2) -» P 9 / 3 (F=3)

quando átomo interage com luz circularmente polarizada.



Fig. 28 - Fluorescência dos átomos no processo de desaceleração versus

estado de polarização da luz.



V. SEGUIMENTO ADIABÁTICO DE ÁTOMOS NO
PERFIL DE CAMPO MAGNÉTICO: OBSERVAÇÃO
EXPERIMENTAL, ESTUDO SISTEMÁTICO E
MODELO MATEMÁTICO

Como vimos anteriormente, durante a desaceleração a variação de velocidade do átomo

como função da posição segue essencialmente o campo magnético, j i que o efeito Doppier

é constantemente compensado pelo efeito Zeeman. Assim, kv{z) — —A + iB(z). Nesta

situação, costuma-se dizer(22) que o átomo segue o campo adiabaticamente, e a visão

que temos do processo é que o campo funciona como um agente controlador da pressão de

radiação ajustando a cada instante a velocidade do átomo. Embora já tenhamos visualizado

a trajetória do átomo ao longo do campo, vamos realizar uma simulação numérica do

processo.

Partindo da equação de força mostrada na eq. (4) montamos um modelo(lc"*Cff'BOl<l<>)

que consiste na sua integração numérica ponto a ponto, calculando desta forma v(z). Para

simplificar o entendimento dos resultados vamos chamar a quantidade — A+7-B(z) = f(z).

Numa primeira aproximação tomamos o campo B(z) como tendo um perfil parabólico ideal,

com as dimensões reais do sistema. O resultado de v(z) para um átomo com velocidade

inicial de 800 m/s numa situação onde A = + 100 MHz é mostrado na figura 29.

Os fatos principais observados nesta simulação já foram analisados anteriormente, ou

seja, o átomo propaga-se ao longo do campo praticamente sem alterar sua velocidade até

o ponto onde kv = - A + iB[z), onde então a taxa de espalhamento de fótons aumenta

e o átomo começa a desacelerar acompanhando o campo de uma forma adiabática. No

entanto, nos chama a atenção o fato que kv{z) é sempre inferior a f(z), e que quando o

átomo atinge um determinado ponto já próximo do final do magneto, kv[z) cruza f(z) e

o átomo deixa de acompanhar o campo. Para o exemplo da figura 29, isto ocorre ao redor

de z = 119 cm e a expansão do gráfico nesta região está feita na figura 30.

Para o caso real do campo magnético que construímos, a interação numérica para

duas componentes distintas de velocidade está mostrada na figura 31, onde fica claro que
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Fig. 29 - Simulação da trajetória do átomo v[z) para um campo ideal parabólico

e A = + 100 MHz.



116

Fig. 30 - Gráfico mostrando em detalhes o ponto onde v[z) cruza e supera f{z).



140

Fig. 31 - Simulação numérica para o comportamento de duas velocidades

no processo de desaceleração utilizando o perfil real de campo.



para o campo real os fatos acima ainda persistem da mesma forma.

Vamos iniciar nosso estudo analisando a expressão de força sobre átomo. Seja a força

da expressão (4) levemente modificada pela presença do campo magnético.

dv -TtPhk

A fim de entendermos a razão pela qual a trajetória do átomo v(z) parece sempre estar

abaixo do perfil do campo e que quando se aproximam desta há uma quebra na condição

de ressonância, vamos analisar a estabilidade da equação da força (13). Imaginemos um

referencial móvel133) cuja erigem encontra-se na posição zo com relação ao sistema original,

fixo no laboratório. Consideremos este referencial como sendo acelerado, apresentando em

cada ponto zo a velocidade:

(14)

Um átomo que no referencial do laboratório está na posição z, no referencial acelerado

estará na posição z \ de modo que

z = zo + z' (15)

Neste novo referencial a aceleração do átomo pode ser facilmente calculada

mdrf iBlQm T(l7hk , %

(16)dt 2Jfc3 4[A + K{v' + v*) - lB{z))Y + P

Comovi, = ^ = ^ - ^ ,

dtdt 2/fc2

Pelo que vimos, como o átomo quase segue o campo magnético, devemos esperar que z1

seja pequeno de modo que B(zo + z') = B(zo), e a equação (17) reduz-se a

to_ miBlP TWhk
dz 2V 4(A + kv - iBb)* + P + 2Í13 [ }
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Na situação onde o átomo não está acelerado cm relação ao referencial móvel, *£ = 0,

de onde tiramos que

| / J-r - 2 nj
e como v' = t; —

e usando

- Ta - 20a (19)

Esta última expressão mostra que quando a velocidade do átomo varia, ela pode o fazer de

duas formas distintas. Numa primeira possibilidade v+, a velocidade do átomo acompanha

/(z) (e portanto o campo) por cima. É fácil mostrar'34' que esta é uma solução instável,
r T1/'

enquanto isto v_ = /(z) - \ *™*B*\ - T2 - 20* representa uma solução da trajetória
L * J

na qual o átomo acompanha o campo (ou /(z)) por baixo. Esta solução v_ é uma solução

estável.

Esta breve análise matemática mostra que o átomo acompanhado o perfil do campo

por baixo. O argumento físico para este resultado é bastante simples. Durante a seqüência

de absorção-emissão há fluruações e o átomo pode eventualmente não absorver alguns

fótons de modo que kv aproxima-se de /(z); como kv está por baixo de /(z), a aproximação

faz com que o átomo torne-se mais ressonante espalhando mais fótons, compensando

desta forma os fótons perdidos. Este mecanismo proporciona que o átomo continue

estavelmente no processo de desaceleração. Por outro lado, caso fcv(z) acompanhe f(z)

por cima, pequenas flutuações na absorção coloca o sistema mais longe da ressonância,

desequilibrando totalmente o processo de sintonia Zeeman.

Assim, o fato do átomo acompanhar o perfil do campo magnético por baixo representa

claramente a procura do átomo por uma situação que possa ser estável quanto à flutuações

na transferência de momentum radiação-átomo. A condição estável de segmento adiabático

deve então ser escrita como
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l - « (20)

onde 6 está representado na equação (19).

A segunda observação marcante na simulação numérica da figura 29 é o fato que num

determinado ponto o átomo deixa de ter uma trajetória estável ou seja, não mais segue o

campo adiabaticamente. Vamos agora investigar este fato.

Vamos começar considerando a força radiativa na situação onde o efeito Doppler é

completamente compensado pelo efeito Zeeman (lB(z) = Kv(z)). Neste

radiativa pode ser escrita como

caso a força

dv Thk S
mTt=~~TTTs

(21)

onde 5 = A "+/»/« * ° denominado parâmetro de saturação. A situação imposta acima

(iB(z) - Kv[z) = 0) representa o mínimo valor possível do denominador na expressão

de força eq. (13), e portanto representa a máxima força possível para uma determinada

potência do laser, ou seja:

dv Thk
m—.v <

^ 2 1 + 5
(22)

mas como £ = J*jf., temos que

T dB{z) < Thk S

istoé

Thk7 S
(23)

dz ~ 2vym 5 + 1

isto é, do fato que a força de radiação é saturável, resulta que átomos com uma determinada

velocidade não conseguirão seguir o campo adiabaticamente quando o gradiente do campo

magnético ultrapassar um determinado valor.

Este último resultado representa uma quebra na condição de estabilidade discutida

anteriormente. Gradientes de campos superiores ao valor acima mencionado perdem o
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poder de controle da pressão de radiação fazendo com que o átomo deixe de tolerar

pequenas flutuações.

A fim de investigarmos o seguimento adiabátko dos átomos no campo magnético

realizamos experimentos onde o perfil de fluorescência é medido para vários valores de A.

A variação no valor do 'detuning* simplesmente altera a velocidade local dos átomos em

cada ponto, apesar de que a quantidade total de velocidade removida dos átomos n^a é

alterada, pois Av = TfAB, dependendo somente da variação total de campo magnético.

Com o magneto contendo 42A de corrente, medimos os vários perfis de fluorescência

como mostra a figura 32.

Notamos que um aumento de A produz inicialmente um aumento de sinal, mas após

um determinado valor de A o sinal começa a diminuir novamente. Esta variação é apenas

conseqüência do fato que diferentes "detunings" atingem diferentes porções da distribuição

inicial de velocidades: quanto maior A menor é a primeira velocidade a iniciar o processo,

mas também menor é a velocidade final.

A observação mais interessante dos resultados da figura 32 é o fato que os átomos não

sobrevivem espalhando fótons até o final do processo, mas dependendo do valor de A os

átomos deixam de estar ressonantes em diferentes pontos. Estes representam exatamente as

posições nas quais o feixe deixa de seguir o campo adiabaticamente. Quanto mais negativo

é A (detuning vermelho) maior é o valor de v[z) em cada ponto, pois v(z) S — A- + !*{•) m

No entanto, pelo resultado obtido na eq. (23) vemos que quanto maior é a velocidade menor

é o gradiente de campo tolerável pelos átomos. Desta forma, quanto mais negativo é A,

antes será quebrada a condição de seguimento adiabático, ou seja, antes os átomos deixarão

de estar ressonantes, o que está perfeitamente de acordo com os resultados apresentados na

figura 32. Ainda olhando para estes resultados, notamos que quando A torna-se positivo,

a fluorescência começa novamente a cair abruptamente cada vez para menores valores de

z, o que contraria a análise feita anteriormente. Na verdade, esta queda da fluorescência

observada para A >> 0 não corresponde ao fato do átomo deixar de seguir o campo

adiabaticamente, mas sim esta queda está associada ao fato que os átomos atingiram o

repouso naquele ponto e portanto nenhum átomo sobrevive além desta posição e como

conseqüência há uma abrupta queda de fluorescência. Visualmente observamos que a
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Fig. 32 - Perfis de fluorescência como função da posição para vários "detunings"

do laser desacelerador quando magneto opera a 42A.



queda nestes casos é mais abrupta do que nos dados, ocorrendo em fração de milímetros.

No entanto, o sistema de detectóres que estamos presentemente utilizando só permitem

uma resolução da ordem de 5 cm devido ao ângulo sólido de coleta de fótons e portanto a

queda é aparentemente alargada.

À medida que A torna-se mais positivo, segundo a relação v[z) = -f- + 3 i ,

(supondo que o átomo segue adiabaticamente o campo) o ponto onde v = 0 é dado por

Brtpou,o(z) = &-,t portanto aumentando A os átomos param cada vez em campos mais

elevados, ou seja, menores valores de z. Isto mostra um efeito que voltaremos a discutir

mais adiante que é o fato que quando queremos produzir átomos parados não o podemos

fazer em baixos campos (fora do magneto), pois isto exigiria A pequeno e nesta condição

os átomos não seguem o campo adiabaticamente. Por outro lado, aumentando A eles

atingem o repouso em campos mais elevados que localizam-se no interior de bobina. Há

portanto uma aparente dificuldade em produzir átomos em repouso fora do espaço físico

da bobina.

Uma visão mais critica dos gráficos apresentados na figura 32, mostram que a queda

da fluorescência quando a causa foi o não seguimento adiabático, ocorre ao longo de uma

distância muito maior do que no caso da queda devido ao fato dos átomos atingirem o

repouso. A razão para este comportamento advém do fato que quando o feixe deixa de

seguir o campo num determinado ponto ainda existe toda uma parte da distribuição inicial

de velocidade que entraria em ressonância após este ponto e que conseguem espalhar fótons

após o ponto de quebra da adiabaticidade pois apresentam velocidades inferiores ao valor

v(z) no ponto de início da queda.

A fim de sermos mais quantitativos na análise feita até aqui, vamos calcular os pontos

onde esperaríamos que os átomos deixassem de seguir o campo. Para isto, voltemos à eq.

(23). Como até o ponto em questão, o átomo segue o campo adiabaticamente, podemos

considerar que v(z) = — £ 4- ")B(z)fk, e substituindo na eq. (23), obtemos que para um

determinado valor de A, o ponto onde a condição adiabática e quebrada é dado por:

ídBY 1 Thk7 S
\)

dBY _ 1
dz) " _è. + 2ilü
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ou seja

rn (24)
\dzj -f

Assim, para um determinado valor de A, a expressão acima mostra o máximo valor de

gradiente tolerado em cada ponto do campo. Quando o valor real do gradiente do campo

ultrapassa este valor teórico, o átomo deixa de seguir o campo adiabaticamente. Isto nos

fornece uma maneira simples e bastante clara para analisarmos o problema. Vamos fazer

uma série de gráficos da expressão (24) para vários valores de A (e assumindo S grande,

j^Y —»1). No mesmo diagrama graficamos o valor medido de *f- para diferentes correntes

de operação do magneto. Este diagrama, visto na figura 33, mostra exatamente os pontos

onde esperamos que os átomos deixem de seguir o campo adiabaticamente, bastando para

isto observar onde as linhas de "isodetuning" cruzam o valor real do gradiente de campo.

Para o caso de termos a corrente de 42A a posição calculada para o átomo deixar o

processo, e a medida através dos dados da figura 32 concordam bastante bem, dentro dos

limites de medida. Quando a curva de "isodetuning" não cruza a curva real de gradiente

do campo, o átomo permanece seguindo o campo do começo ao fim. O mesmo tipo de

resultado apresentado na figura 32 está mostrado na figura 34 para o caso de 36A na bobina

desaceleeradora. O mesmo comportamento anterior é observado com boa concordância com

a previsão de um diagrama do tipo da figura 33.

As curvas acima obtidas experimentalmente também podem ser simuladas numerica-

mente, utilizando um programa computacional que consiste em integrar numericamente

a equação de movimento permitindo a emissão de um fóton aleatoriamente para cada 3

cm/s de variação de sua velocidade. Um diagrama em bloco do programa está represen-

tado na figura 35. A simulação numérica para uma distribuição constituída de 50 átomos

está mostrada na figura 36. Apesar do resultado da simulação ainda apresenta alguns

problemas principalmente devido ao baixo número de átomos utlizados (por dificuldades

técnicas), os aspectos principais observados experimentalmente continuam presentes com

bastante clareza na simulação numérica.

64



Fig. 33 - Diagrama mostrando o gradiente real do campo magnético para bobina operando

a 42A, como função da posição e curvas denotadas de "isodetuning" que representam os

gradientes máximos toleráveis para cada A e em cada ponto do processo.
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Fíg. 36 - Resultado da simulação numérica para o perfil de fluorescência

para várias freqüências do laser.



O problema do seguünento adiabáttco pode também ter investigado de uma forma

sistemática, não através do perfil de fluorescência, mas sim observando átomos que

são desacelerados até um ponto determinado no final do caminho de desaceleração.

O experimento que realizamos para este estudo consiste essencialmente em observar a

quantidade de átomos desacelerados na posição z = 127 cm com magneto operando a

36A, porém adicionando ao sistema um pequeno conjunto de bobinas capaz de introduzir

em diferentes pontos do campo um gradiente controlável e mais acentuado do que aquele

existente no perfil normal do campo. O esquema experimental é mostrado na figura 37.

A bobina que introduz o campo linear sobreposto ao campo já existente modifica o

campo original num intervalo da ordem de 20 cm. A bobina introduzida é móvel, podendo

localizar-se em diferentes posições.

Localizando a modificação do campo em z = 100 cm para laser com freqüência A = 0

(segundo diagrama semelhante da figura 33, a "isodetuning" de A = 0 não apresenta

nenhum problema de seguimento adiabático quando magneto opera a 36A) observamos a

fluorescência dos átomos desacelerados em z = 127 cm como função do gradiente local em

z = 100 cm. O resultado obtido para várias potências do laser desacelerador está mostrado

na figura 38.

Como era esperado, à medida que aumentamos o gradiente local, inicialmente nada

acontece, quando o gradiente atinge um determinado valor, a quantidade de átomos

desacelerados começa a diminuir até atingir novamente um valor constante. Se definirmos

como ponto crítico aquele onde o sinal começa efetivamente a decrescer (o que pode ser

obtido através da extensão linear do decréscimo), vemos do gráfico que para 30 mW no

laser desacelerador temos (*f) - 16G/em, para 70 mW (4f) = 17G/cm e
\dZ 'eritteo ' * \dZ /erttteo '

(2f) £í 19G/em para 160 mW.
\ áZ /erttteo ' r

Na condições experimentais que estamos trabalhando (A = 0, 36A), para S muito

grande (completa saturação), obteríamos da eq. (24), ( í f ) ( , = 100emS6>l,A = 0) = 197

G/cm que deveria ser o máximo absoluto tolerável: Para 160 mW (s ~ 22) teríamos

(Sf-L^urfo = 1 8 ' 9 G / c m q u a n t o para 70 mW (S ~ 10) teríamos ( £ ) , . „ „ , . , . = 17.9

G/cm e finalmente para 30 mW (S ~ 5), teríamos (£)emltulaio = 16.4 G/cm. Estes

resultados calculados estão bastante próximos do resultado obtido experimentalmente,
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Fig. 37 - Esquema experimental para estudo do seguimento adiabático de átomos

através da modificação local do campo magnético.
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Fig. 38 - Resultado experimental mostrando fluorescência dos átomos desacelerados,

observada a 127 cm como função do gradiente de campo introduzido em 100 cm.

Várias potências do laser são consideradas.



demonstrando c reafirmando os conceitos até aqui estabelecidos.

Como vimos, ao passarmos do valor crítico do gradiente todos os átomos que entraram

no processo antes daquele ponto não conseguirão seguir o campo adiabaticamente e

portanto estão excluídos do processo de desaceleração. Porém, aqueles átomos que só

entrariam em ressonância após o ponto onde o gradiente máximo tolerável foi ultrapassado

não devem ser afetados e portanto devem ser normalmente desacelerados no caminho

restante. Isto pode ser observado se refizermos o tipo de medida apresentada na figura 38,

porém para várias posições distintas da pequena bobina que introduz gradiente no campo.

Os resultados estão mostrados na figura 39, e observamos que quanto mais próximo do

início da desaceleração colocarmos o campo modificado maior é a quantidade de átomos

que não serão afetados, pois eles entrarão em ressonância somente após aquele determinado

ponto. Desta forma, vemos na figura 39 que para interrupção do processo antes permite a

obtenção de um maior sinal de átomos desacelerados no final.

Os resultados que apresentamos neste capitulo mostram e esclarecem todo o aspecto

da dinâmica do processo de desaceleração pela técnica do ajuste Zeeman no que diz respeito

ao papel do campo magnético como agente de ajuste de ressonância permitindo ao átomo

a troca de vários milhares de fótons com o campo de luz, fato extremamente necessário

para produzirmos átomo em repouso. Além disto, a compreensão dos fatos que acusam a

não desaceleração do átomo pode ser bastante últil na melhoria da técnica.
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Fig. 39 - Resultados semelhantes aos apresentados na Fig. 38

para modificações introduzidas em diferentes posições.



VI. EXTRAÇÃO E COLIMAÇAO DE ÁTOMOS
LENTOS

Ao estudarmos o processo de desaceleração de itomos, observamos um importante

aspecto que advém do fato da força de radiação ser saturável, criando algumas limitações

para que átomos em determinadas condições consigam acompanhar a variação de campo

de uma forma adiabática.

Os resultados apresentados no Capítulo V mostraram claramente que ao tentarmos

produzir átomos muito lentos na região final do magneto enfrentamos am problema

importante: trabalhando com freqüência do laser próximao de "detuning" nulo (pois nesta

situação v = 0 seria atingida próxima de B = 0), os átomos não conseguem seguir o campo

adiabaticamente na região final, deixando o processo em algum ponto B{z) (muito longe

de B ~ 0) e como resultado os átomos emergem do sistema com velocidades relativamente

altas. Por outro lado, ao aumentarmos o detuning, fazendo com que a condição de

adiabaticidade não seja rompida em nenhum ponto, os átomos atingem o repouso no

interior da bobina, criando, sem dúvida, uma amostra de átomos em repouso, porém de

difícil acesso físico e embebida em campos magnéticos não uniformes. Isto sem dúvida,

representa um limitante na aplicabilidade de átomos lentos.

Embora, até agora, não exista na literatura nenhum estudo sistemático deste

problema, este já é conhecido e algumas alternativas têm sido utilizadas para evitá-lo.

Assim, alguns pesquisadores têm produzido amostras de átomos em repouso, realizando o

processo em etapas diferentes. Experimentos realizados pelo grupo da NBS(36) (atualmente

NIST) numa primeira etapa desacelera um feixe térmico de sódio até velocidades da

ordem de 70 m/s. Após isto, o laser desacelerador é interrompido permitindo aos átomos

desacelerados viajarem livremente até fora da bobina, atingindo uma região que apresenta

um campo magnético pequeno e decrescente, onde um pulso de laser leva o átomo ao

repouso. É claro que neste procedimento átomos rápidos que emergem da fonte atômica

durante o período de ausência do laser desacelerador coexistirão com átomos lentos na

região onde estes últimos serão levados ao repouso, limitando assim sua aplicabilidade.
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Em Kgundo lugar esta técnica permite somente a obtenção de pulsos de átomos em

repouso, o que também não é conveniente para algumas aplicações. Num segundo tipo

de experimentos realizados no MIT(10) uma amostra contínua de átomos em repouso foi

produzida também em duas etapas: num primeiro passo átomos térmicos são desacelerados

por um primeiro laser denominado de desacelerador, e isto é feito da forma convencional.

Átomos desacelerados migram para uma região denominada de "região de aprisionamento",

onde um segundo laser (denominado de parador) traz os átomos ao repouso através

do mesmo processo de ajuste Zeeman. Nesta segunda região um campo magnético

constante da ordem de IO9 G desloca acentuadamente a freqüência de ressonância dos

átomos, impedindo que átomos nesta região interajam com o laser desacelerador. Este

último arranjo descrito permite a obtenção contínua de átomos parados, porém com o

inconveniente dos átomos ainda estarem no interior da bobina que produz o campo.

É evidente que uma técnica para produzir átomos estacionários fisicamente fora do

envoltório das bobinas que produzem o campo desacelerador seria bem recebida pelos

grupos trabalhando nesta área.

Assim, beaseados no conhecimento que adquirimos, os quais revelaram de forma

bastante convincente as dificuldades em extrair átomos lentos do processo, projetamos

uma técnica cuja idéia é bastante simples: desaceleramos o feixe utilizando uma freqüência

de laser tal que normalmente os átomos atingiriam o repouso no interior do magneto, só

que antes deles pararem o campo magnético é alterado fazendo com que o átomo saia de

ressonância e passe uma determinada distância sem interagir com o laser desacelerador.

Após este período de escuridão para o átomo, ele fica novamente ressonante com o mesmo

laser desacelerador, que agora trará estes átomos ao repouso.

O arranjo experimental está esquematicamente mostrado na figura 40, onde

mostramos conjuntamente os campos magnéticos convencional e o campo magnético para o

presente experimento, que consiste da adição de bobinas extras após o solenoide principal.

Vamos descrever o que ocorrerá com o feixe de átomos sendo desacelerados neste novo

perfil de campo magnético.

Quando só temos o solenoide principal, átomos são desacelerados e dependendo do

valor de A deixam o processo antes do ponto 1 (quando a condição de adiabaticidade
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é rompida). Para o novo perfil de campo (quando a bobina extra é adicionada), a

primeira parte do processo de desaceleração (região antes dos átomos atingirem o ponto

denominado de 1 na figura 40), se passa da mesma forma que antes, porém ao atingirem

este ponto o campo passa a mudar espacialmente de uma forma tal que não é mais

propicio a desaceleração. Como resultado o átomo sai de ressonância e não mais espalha

fótons caminhando quase que livremente até atingir o ponto 2_, onde o campo possa

novamente apresentar o gradiente conveniente para desaceleração, porém menos acentuado

que o gradiente imposto pelo perfil convencional logo após o ponto 1. Assim, ao atingir

este ponto, fisicamente fora da bobina, o átomo novamente interage com o mesmo laser

desacelerador vindo eventualmente ao repouso.

Vamos utilizar o mesmo método até agora e investigar o processo através da análise

da fluorescência do feixe ao longo do caminho de interação. O arranjo experimental é o

mesmo que o já descrito anteriormente, com a alteração de que agora os detectores podem

analisar a fluorescência ao longo de um caminho maior.

Na figura 41 mostramos o perfil de fluorescência medido para vários casos de

"detuning" do laser desacelerador, tendo a bobina extratora operando com 10A e o

magneto principal com 42A. Para "detuning" muito vermelho (A = -200 MHz) os átomos

apresentam o mesmo comportamento anterior, deixando o processo em aproximadamente

110 cm, onde o seguimento adiabático é rompido. Como estes átomos atingem a

segunda parte do campo no estado S1 / 3 (F=2, nv=2) , eles ainda sofrem uma segunda

desaceleração, mas como eles são demasiadamente rápidos, pois deixam a primeira parte

do processo com v ~ 600 m/s, eles não conseguir seguir adiabaticamente mesmo a segunda

parte do campo que apresenta um gradiente da ordem de 30 G/cm, sofrendo uma segunda

desaceleração e deixando o sistema com v ~ 200 m/s. Convém salientar que em todos

os casos da figura 41, o aumento inicial da fluorescência advém da primeira desaceleração

sofrida pelos átomos, o segundo pico corresponde à segunda etapa de desaceleração e a

depressão que o perfil de fluorescência apresenta entre os dois picos corresponde à região

de escuridão onde átomo - luz não interagiram fortemente devido à modificação do campo.

Convém ainda salientar que em nenhum caso a fluorescência cai abruptamente, devido às

variações de campo serem bastante suaves.
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Fig. 41 - Perfis de fluorescéncia do feixe para freqüências do laser desacelerador,

com solenoíde principal operando a 42A e a bobina extratora a 10Á.



Para o caso A = -100 MHz, o feixe interrompe a desaceleração em torno de 122 cm e

recomeça em aproximadamente 135 cm. Na posição de máxima fluorescência da segunda

etapa, temos um campo da ordem de 80 G, que para A = -100 MHz corresponde a átomos

com aproximadamente 125 m/s. É claro que o feixe sofre desaceleração mesmo após este

máximo, de modo que uma fração grande de átomos deve estar deixando o sistema com

velocidade inferior a 125 m/s, embora o seguimento adiabático também já fique critico nesta

situação. Para A = 0, pela posição do máximo de fluorescência, átomos com velocidades

inferiores a 65 m/s estão deixando o processo. Neste caso, uma observação visual deste

final de desaceleração mostra que a fluorescência do campo sobrvive muito além do ponto

onde o máximo é observado, demonstrando mais desaceleração com possivelmente átomos

muito lentos nas regiões mais baixas do campo magnético.

Quando passamos para "detunings" positivos, o máximo de fluorescência é consistente

em termos átomos praticamente parados (0 - 20 m/s) e para detunings mais elevados (+

200 MHz) velocidades negativas são observadas. Isto demonstra a habilidade da técnica

em produzir átomos parados com um único laser, de uma maneira contínua e fora das

bobinas.

À medida que A torna-se mais positivo observamos que a intensidade da fluorescência

na segunda parte da desaceleração torna-se cada vez menor. Isto ocorre devido ao fato que

quanto mais positivo é A, menor é a velocidade com que átomos deixam o primeiro ponto

do processo e portanto levam um tempo maior para percorrerem a distância intermediária

entre as duas etapas. Devido à emissão espontânea eles adquiriram uma velocidade

transversa] na primeira parte da desaceleração e após deixarem de interagir com o laser os

átomos continuam divergindo e quanto maior é o tempo maior é a divergência diminuindo

o número de átomos que sobrevivem até a segunda região de desaceleração. Apesar disto,

vemos que uma quantidade considerável de átomos em repouso pode ser produzida. Temos

observado densidades da ordem de IO7 átomos/cms com velocidade próxima de zero.

Um fato interessante que podemos observar quando uma inspeção visual é feita desta

parte final da desaceleração é a presença de um leve efeito de colimação do feixe. Uma

fotografia da fluorescência do feixe atômico, montada sobre um diagrama esquemático

da disposição experimental onde ela foi realmente observada é mostrada na figura 42.
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Claramente observamos que após passar pela bobina extra, os átomos são convergentes.

Esta colimação provocada pela presença da bobina extra advém da força magnética

exercida pelo campo da bobina sobre os átomos durante o período em que eles viajam pelo

campo sem interagir com o laser. O campo no interior da bobina aumenta à medida que nos

afastamos do eixo, de modo que átomos em estados eletrônicos cuja energia aumenta com o

campo magnético sentirão uma força na direção do mínimo de campo, ou seja, no sentido

de fazer o átomo convergir para o eixo da bobina. O campo magnético no interior da

bobina extratora, que aqui será aproximado pelo campo de um loop de corrente apresenta,

próximo do eixo a dependência B{r) = =£- 2 + | (£ ) 2 + * | ( £ ) 4 , onde r é a posição

radial, R o raio do loop e / a corrente total. Como os átomos deixam a primeira etapa de

desaceleração no estado S, / 3 (F=2,m f = l),sua energia na presença do campo magnético é

dada por E{37) = ~A(Sl/3) + {g} \ — §<?/ JJ-JMB B de modo que, desprezando a contribuição

nuclear, corresponde a um momento magnético da ordem do magneton de Bohr nB *- 1.4

MHz/Gauss. Assim, com este campo e este diopolo efetivo, a força magnética sobre o

átomo é da ordem de Fm = ^jrAío 3 (j) + " (j)* que pode efetivamente produzir a

defiexão dos átomos quando alta corrente é produzida. Embora só tenhamos colocado as

expressões matemáticas acima para justificar a força, um modelo matemático mais rigoroso

pode ser realizado, onde com o auxílio do computador a distribuição real de espiras pode

ser utilizada e a força analisada com todas suas componentes.

A análise da convergência do feixe realizada por uma espira para várias velocidades

de entrada dos átomos está mostrada na figura 43. Apesar de ser um modelo simplificado,

ele demonstra o fato essencial que é a capacidade de convergir o feixe da forma como é

observado experimentalmente.

Várias situações experimentais envolvendo diferentes correntes na bobina extratora

e diferentes freqüências do laser desacelerador 6ão reunidas na figura 44. Para baixas

correntes da bobina a defiexão é pequena, tornando-se mais acentuada à medida que a

corrente aumenta. Por outro lado, à medida que a freqüência do laser é deslocada para

maior "detuning", para uma mesma corrente observa-se que a extensão da fluorescência é

cada vez menor, pois quanto maior é A os átomos adquirem o repouso para campos mais

elevados e portanto mais próximo da bobina.
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Fig. 42 - Fotografia mostrando o formato do feixe atômico na etapa final de desaceleração.

O desenho feito sobre a fotografia tenta localizar o leitor de como é o arranjo

no laboratório.
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Fig. 43 - Simulação numérica da convergência de átomos ao passarem no interior de uma

bobina para várias velocidades longitudinais. A simulação mostra a trajetória dos átomos

quando penetram na bobina em diferentes posições.



Para todos os casos, observa-se que após a convergência o feixe diverge novamente e

este último fato é causado pela difusão do feixe já que agora os átomos estão lentos e têm

tempo suficiente para difundir lateralmente. Este fato está melhor observado na seqüência

de fotos mostradas na figura 45, que mostra ainda a observação visual do acúmulo de

átomos ("atomic bunching") no último milímetro de desaceleração.

A competição entr a convergência causada pelo campo magnético e a divergência do

feixe causada pela interação com a luz faz com que o efeito náo seja muito acentuado para

o caso de A = + 200 MHz mostrado na figura 44.

A extração de átomos lentos associada com a convergência dos átomos estabelece

uma situação bastante apropriada para a realização de experimentos de aprisionamento

de átomos lentos coin armadilhas magnéticas, como as já demonstradas na literatura. Ao

invés de termos somente uma bobina extratora, podemos imaginar a situação representada

na figura 46 onde duas bobinas operam com correntes opostas. Esta configuração é por

si só uma armadilha magnética'26) e portanto com um único laser poderíamos realizar

aprisionamento de átomos.
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Fig. 44 - Seqüência de fotografias mostrando o efeito de colimação do feixe

para várias condições experimentais.



Fig. 45 - Seqüência mostrando a colimaçâo do feixe para diferentes "detunings" do laser.
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Fig. 46 - Possível arranjo para efetuarmos aprisonamento de átomos

semelhante ao realizado na Ref. (26) porém com a utilização de somente um laser.



VII. EFEITOS DE SEGUIMENTO ADIABÁTICO E
BOMBEAMENTO ÓPTICO PARA PRODUÇÃO DE
UM FLUXO INTENSO DE ÁTOMOS LENTOS")

Até agora temos realizado vários estudos e experimentos sobre a desaceleração de

átomos empregando somente um laser tanto para produzir o efeito quanto para análise.

Isto tem nos permitido a obtenção de resultados bastante significativos sobre o processo. No

entanto, se quisermos poT exemplo investigar a distribuição de velocidades, ou a população

dos níveis eletrônicos nos átomos que emergem do sistema, torna-se necessário a utilização

de um segundo feixe laser que opere com freqüência independente do laser desacelerador.

Este segundo laser será denominado de laser de diagnóstico.

Utilizando o sistema experimenta! já discutido anteriormente (com magneto operando

a 42A) fizemos uma leve modificação de modo a permitir utilizar um segundo laser para

interrogar os átomos emergindo da desaceleração. A parte principal do novo arranjo

experimental é mostrada na figura 47. Nesta configuração, o laser de diagnóstico penetra

na câmara do feixe atômico quase que comtrapropagante ao laser de desaceleração, num

ângulo da ordem de 3° com este. O laser de prova é convenientemente modulado por um

"chopper" e a fluorescência induzida por ele é coletada por um sistema de lentes que faz a

imagem da posição z = 146 cm numa fotomultiplicadora, que tem seu sinal amplificado por

um "lock in amplifier" cuja freqüência de referência é a de modulação do feixe de prova.

A análise da fluorescência como função da freqüência do laser de prova permite

investigar a velocidade, distribuição, etc. dos átomos que emergem do processo de

desaceleração e atingem a posição de observação. Parte do feixe de prova é desviada

(embora não esteja mostrado na figura) e utilizada para obtenção de referenciais de

freqüência nas duas transições principais do átomo de sódio.

O primeiro conjunto de medidas foi realizado fixando-se a freqüência do laser

desacelerador e varrendo o laser de diagnóstico (que operava com 50 pW). Investigamos a

fluorescência e consequentemente a velocidade dos átomos lentos. Para vários "detunings"

do laser de desaceleração temos os seguintes perfis de fiuorescéncia como função da
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na investigação do processo de desaceleração



freqüência do laser de diagnostico como mostrado na figura 48. Neste gráfico, como átomos

e laser são contrapropagantes, a fiuorescência que aparece a baixas freqüências corresponde

à contribuição de átomos mais velozes, de modo que freqüência e velocidade crescem em

condições opostas como indicado. Para facilitar a leitura do gráfico colocamos próximo de

cada pico de fiuorescência a velocidade dos átomos correspondente.

Várias observações podem ser fitas nos dados mostrados na figura 48. Primeiramente

o perfil de velocidade dos átomos na presença do laser desacelerador é bastante modificado

quando comparado com a distribuição inicial dos átomos. Quando são desacelerados

sempre ocorre um grande acúmulo de átomos ao redor de uma determinada velocidade

('Velocity bunching") e à medida que o "detuning" do laser desacelerador desloca-se para

o azul, menores velocidades emergem do magneto.

Além dos átomos que emergem no estado S1/3 (F=2) (picos a esquerda) dos quais

fizemos algumas observações acima, também observamos nos dados da figura 48 átomos

lentos que emergem do sistema no estado S1/2 (F=l) (picos a direita) como pode ser visto,

dada a proximidade da fiuorescência com a referência de freqüência S1 /3 (F=l) —» P s / 2 .

Vamos inicialmente analisar os átomos em F=2 e voltaremos oportunamnte aos átomos

em F=l .

Para o pico de átomos no estado F=2, observamos que para A muito positivo o número

de átomos presentes na região de observação decresce acentuadamente, pois quanto mais

positivo A, menor é a velocidade adquirida pelos átomos e consequentemente maior é

a divergência do feixe fazendo com que somente alguns átomos sobrevivam até a região

de observação, que localiza-se basicamente 30 cm após o término do campo magnético

desacelerador.

Vamos analisar a velocidade com que os átomos emergem como função da freqüência

do laser desacelerador. Isto está mostrado no gráfico da figura 49, onde somente os átomos

em F=2 são analisados. De acordo com a equação (1), esperaríamos que a velocidade final

dos átomos fosse vf = - 7 + ">B/
>"" . Os dados da figura 49 realmente obedecem uma

relação aparentemente linear com uma inclinação de - 2 ms"1 MHz" ' e B/,na, = 357 G.

No entanto, esperaríamos uma inclinação de - 0,59 ms"1 MHz" 1 , que é aproximadamente

quatro vezes menor do que o medido, B/inai operado seria ao redor de zero, bastante
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Fig. 48 - Perfis de fluorescência do feixe como função da freqüência do laser de prova.

O perfil revela a distribuição de velocidade do feixe nos vários casos.



diferente do observado.

Este resultado é mais uma manifestação do efeito que já discutimos aqui: o seguimento

adiabático. Como nem sempre o átomo consegue seguir o campo até o final, dependendo

de A ele pode deixar o processo em pontos diferentes do campo, pontos estes que

correspondem a uma demanda de desaceleração maior do que aquela que pode ser

imprimida ao átomo. Isto faz com que Bítnal mencionado acima também seja dependente

de A. De fato, os dados da figura 49 são consistente com B,,nal(A) S — 1.67 A + 357 (para

B/immi em Gauss e A em MHz). Para o caso de A = 0, estando o magneto operando

com 42A, esperaríamos segundo os dados da figura 33 que os átomos deixassem de seguir o

campo em torno de z = 123 cujo valor do campo é 370 Gauss bastante próximo da previsão

anterior (357 Gauss). O não seguimento adiabático de átomos no campo faz com que a

velocidade final com que eles emergem seja bem acima da esperada.

Os dados da figura 48 ainda nos permite estudar a largura da distribuição de

velocidades como função de A. Estes resultados estão mostrados na figura 50.

Semelhantemente ao caso de resfriamento de uma amostra atômica com laser'"', o Av

da distribuição final apresenta uma queda à medida que aumentamos A, passando por

um mínimo para freqüências próximas de A = 0, mas levemente negativas, e novamente

aumentando. Presentemente estamos analisando estes dados cujo comportamento parece

bastante interessante.

Além dos átomos que emergem no estado F=2. como já dissemos, observamos átomos

emergindo em F=l com baixa velocidade. Isto está bastante evidente nos casos de A < 0

na figura 48. A velocidade final destes átomos também apresentam um comportamento

linear com A, como mostra a figura 51. Só que para estes átomos a inclinação da reta

é - 0.6 ms"J MHz" * e B/inal ~ 0 Gauss, exatamente como era esperado para átomos

sendo desacelerados e seguindo o campo até o final. É claro que isto mostra que tais

átomos são os que seguem o campo adiabaticamente, porém como isto ocorre, já que o

laser não pode desacelerar átomos em F = 1? A resposta para isto pode novamente ser

encontrada se considerarmos os diagramas de seguimento adiabático mostradas na figura

33. Consideremos apenas uma das "isodetunings" e o gradiente real do campo para 42A

(figura 52).
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Fig. 49 - Gráfico mostrando a velocidade com que átomos nos estados S1 /3 (F=2)

emergem do sistema como função da freqüência do laser desacelerado.



Fig. 50 - Largura da distribuição de velocidade dos átomos emergentes

como função do "detuning" do laser desacelerador.
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Fig. 51 - Velocidade final dos átomos que emergem do sistema no estado S,/2 (F=l),

como função da freqüência do laser desacelerador.
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Fig. 52 - Perfil do gradiente do campo real como função da distância e uma "isodetuning"

mostrando os pontos onde a condição de seguimento adiabático é rompida.



Como já discutimos, a maior parte dos átomos entra no processo no estado F=2.

Os átomos mais rápidos são desacelerados até que encontrem a posição %x da figura 52,

onde então a condição de seguimento adiabático não é mais satisfeita e portanto o átomo

emerge com a velocidade que tinha neste ponto, e que está mostrada na figura 49 para

vários casos de A. Porém, átomos com velocidade inicial baixa somente entrarão no

processo a baixos campos, que eventualmente estão localizados após 23, porém para estas

posições a condição de seguimento adiabático é sempre validade e portanto estes átomos

podem desacelerar, seguindo o campo até o fim. Ao se aproximarem da saída do solenoide

desacelerador o campo magnético torna-se pequeno e portanto além dos vários níveis do

estado excitado aproximarem-se a probabilidade de uma transição errada do tipo S1/a

(F=2) - • P s / 2 (F=2) ou S1/2 (F=2) - • P s / 2 (F=l) aumenta, já que o estado de polarização

do laser desacelerador não é perfeito. Numa destas transições erradas o átomo pode ser

bombeado para o estado F=l . Uma vez bombeado para este estado os átomos não mais

participam do processo de desaceleração e migram para fora do sistema onde são finalmente

detectados. Evidentemente, como estes átomos são aqueles que seguem o campo magnético

até c final, eles são ideais para produção de feixes com velocidade controlada: a velocidade

de emergência dos átomos já dependerá de A.

Para testarmos o mecanismo proposto acima, reduzimos a corrente do solenoide

para 30A assegurando desta forma que por exemplo para A = -100 MHz a curva de

"isodetuning" estará bem acima da curva de " real, de modo que todos os átomos

do processo seguirão o campo adiabaticamente até valores muito baixos do campo onde,

segundo nossa proposta, serão automaticamente bombeados para F = 1. Assim, nesta

situação deveríamos observar uma contribuição de átomos no estado F = 1 muito mais

acentuada. De fato, o resultado deste último experimento está mostrado na figura 53, onde

está evidente que quase todos os átomos encontram-se no estado F = 1.

É importante salientar que o tipo de medida que estamos realizando sempre observa

a fluorescéncia do laser forte (desacelerador). O laser de diagnóstico com 50 jiW

simplesmente promove os átomos de F = 1 para F = 2. Estando em F = 2 eue espalha

muitos fótons até voltar para F = 1, e são exatamente estes fótons que são observados.

O dado da figura 53 mostra que somente ajustando o campo é possível obter cerca de 30
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vezes mais átomos em F = 1 com um bom controle de velocidade.

Neste capítulo verificamos que é possível obter um grande fluxo de átomos lentos

emergindo do sistema desacelerador com velocidade bem controlada, bastando para isto

usarmos o fato que com um perfil de campo apropriado os átomos podem ser desacelerados

ciclando na transição S, / 3 (F=2) —> P 9 / 3 até valores muito baixos de campo onde eles são

automaticamente bombeados para o estado S1 / 2 (F=l) interrompendo a interação com o

laser podendo assim migrar para fora do solenoide onde finalmente podem ser utilizados

para vários experimentos.
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e no final bombeados por Sl/2 (F=l).



I

VIII. COMENTÁRIOS FINAIS

O trabalho que apresentamos reflete o resultado de dois anos consecutivos de contínuo

esforço para formação de uma linha de trabalho em Física Atômica e Molecular abrangendo

um tópico de interesse bastante moderno e que além de altamente estimulante também

contribui de forma marcante para a boa formação do pessoal envolvido.

Os estudos que realizamos sobre desaceleração de átomos utilizando a técnica de ajuste

Zeeman nos permite hoje olhar o processo de uma forma totalmente diferent daquela visão

inicial que tínhamos sobre os fenômenos envolvidos no processo.

A proposição de uma técnica de observação que permite acompanhar a desaceleração

através da fluorescência do feixe em diferentes posições, tem sido bem recebida pela

comunidade que trabalha na área'29' e nos proporcionou uma ferramenta últil para

a realização dos vários estudos aqui apresentados. O entendimento do mecanismo de

estabilidade do átomo ao acompanhar adiabaticamente o campo magnético, como foi feito

de uma forma sistemática, contribuiu acentuadamente para nossa proposta de construir

uma fonte de feixe atômico monoenergético e altamente densa que seria muito bem vinda,

principalmente para o estudo de colisões atômicas, colisões com superfícies e reações

químicas. Pretendemos com o conhecimento adquirido até agora, iniciar o processo com

uma distribuição térmica de átomos e desacelerando uma parte dos átomos e acelerando

outra parte, obter um feixe onde todos os átomos estejam ao redor ce uma determinada

velocidade pré-fixada.

A realização experimental da produção de átomos parados fora do envoltório

físico das bobinas que produzem o campo magnético é importante e deverá facilitar

consideravelmente a realização de experimentos envolvendo o aprisionamento de átomos,

pois a técnica envolve somente um laser para efetuar todo o processo.

O estudo aqui apresentado corresponde apenas à parte inicial de um estudo mais amplo

que estamos realizando com o qual pretendemos entender em detalhes todo o processo do

desaceleração de átomos, que já tem se tornado uma técnica de uso comum em muita?;

literaturas sem porém haver um entendimento mais aprofundado do processo.
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Nosso grupo de pesquisa tem efetuado varias propostas para a realização de

experimentos e melhoria destas técnicas e temos certeza que este trabalho contribuirá,

quando concluído, de uma forma marcante para OB novos avanços da área.
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We have studied in detail the Zeeman-tuned stowing of a beam of «odium atoou We present experimental dau
Dm examine details of the slewing by studyinf the atomic beam both aa it slows and after the stowing process hu
been completed. A MODU Carlo computer simulation reproduces many of the details of our experimental data
Wt alito discuss an analytic model based on the idea that the slowing proceeds adiabaticaUy—that is. such that
slowinf atoms are always nearly resonant with the later. This model allows us to give simple physical interpreta-
tions to many of the features of our data

1. INTRODUCTION
i

The control of atoms' states by laser light is rapidly being
«tended to include the translation*] degrees of freedom.
Laser light resonant with an atomic transition has been used
to slow, cool, and trap neutral atoms.1'3 We have used the
techniques of Zeeman-tuned slowing to stop a thermal,
*500°C, beam of sodium atoms continuously and load them
into our neutral trap4 This paper describes both the ex-
periments that we have performed and the models that we
have constructed to study the slowing process. Although
our immediate goal was to understand the slowing process
better so that we could load our neutral atom trap most
efficiently, we feel that our result» are of general interest and
that the detailed comparisons between our experimenta and
fairly simple models will be useful for future work in ma-
nipulating atoms with laser light

Zeeman -tuned slowing uses radiation pressure or the
spontaneous light force to decelerate atoms Consider a
thermal sodium beam and a counterpropagating laser beam
tuned to the sodium D2 resonance line at 589 DID. Every
time an atom in the beam absorbs a photon, it receives the
photoD's momentum and consequently slows down about 3
cm/sec When the excited atom decays, it recoils from the
spontaneously emitted photon. If the atom scatters many
photons, it will be slowed: Each absorption reduces the
atom's momentum in the direction of the laser beam; the
spontaneous decay pho.ons are emitted in all directions, and
hence their contributions to changing the velocity of atoms
in the beam average to tero To bring a thermal sodium
atom to rest requires its absorbing and emitting on the order
of 30,000 photons

Two difficulties are encountered when atoms are cycled
this large number of times' atoms initially resonant with
the laser beam will fall out of resonance as their Doppler
shift changes because of the slowing, and atoms may be
optically pumped to a state that the laser cannot excite. In
sodium, at zero magnetic field, there are two hyperfine

ground-state levels that split into eight Zeeman sublevels in
a finite field (see Fig. 1).

Two experimental techniques have been devised that have
overcome these difficulties and have stopped thermal
beams. The first, chirped cooling, rapidly changes the fre-
quency of the laser to maintain resonance between it and a
packet of atoms in the atomic beam. Balykin et oi.' first
reported significant slowing of a sodium beam when this
technique was used, though optical pumping effects compli-
cate the interpretation of their data. Ertmer et al* used
laser chirping to stop a sodium beam fully. A second light
beam (generated by an electro-optic modulator) was simul-
taneously chirped to recaptwe atoms that were pumped to
the wrong byperfine level. Blatt et al.1 preaent a detailed
discussion and model of chirped cooling.

Phillips, Metcalf, and co-workers fust demonstrated the
Zeeman-tuning method for slowing and stopping an atomic
beam.1-* This paper reporta experimental studies and mod-
els of this process.

The basic idea of Zeeman-tuned slowing is that an atomic
transition of a slowing atom may be kept resonant with a
laser (whose frequency' is fixed) by compensating for the
changing Doppler shift of the transition with an equal but
opposite Zeeman shift. This can be straightforwardly done
with an atomic beam. In our apparatus, for example, a
thermal sodium beam and-a counterpropagating laser beam
tuned near the D2 resonance, were directed along the axis of
a solenoidal slower magnet with a varying-pitch winding (see
Fig 2). The field of the magnet is specially designed to keep
sodium atoms resonant with the laser as they scatter pho
tons and slow-. In addition to providing a Zeeman shift to
compensate for the changing Doppler shift, the magnetic
field eases the optical-pumping problem by creating a nearly
perfect two-level system. Using the magnetic field's direc
tion (or, equivalent)), the laser beam's direction) as the
quantization axis, we consider the transition from the 3*,r,.
mr ~1 magnetic hyperfine state (in the ground-state roam
fold) to the 3p3/j, m/-« 3 upper state. For pure <u polarized
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Fig-1 Hyptrfinr structure of Na for finite fieldi

light, this is a cycling transition: Angular-momentum selec-
tion rules ensure that laser excitations of the lower mr m 2
state must lead to upper mr « 3, which can decay only back
to the original mj = 2 state. The resonant frequency of this
transition increases linearly with the magnetic field:

f{B) * U + iielBL (1)

where x/) = 1 4 MHz/G [fiph is the Bohr magneton). Loss of
the atoms from the cycle can occur in the experiment only if
other levels in the upper state manifold are accidentally
excited. This may result if the magnetic-field axis is not
exactly parallel to the laser beam or the laser beam has a
component of a- polarization. In the former case Am/- * 0
transitions can be driven, in the latter bmr " ~1 transitions
are allowed The finite magnetic field separates the Zeeman
levels of the excited-state manifold and allows the laser
tuning to discriminate further against undesired excita-
tions. The most problematic states in the 3px? manifold are
those (in the high field limit) with m; * 3/2 and mj • -1/2 or
+1/2 These stiles are energetically well separated from
the cycling state even near the 200-G field minimum in our
apparatus (see Fig. 1).

We expect, and our models confirm, that the deceleration
Ukes place in a manner such that the slowing atoms are
always nearly resonant with the laser light. This feature is
referred to by Letokhov el ol> as the adiabatic condi >on. It
can be used to find the velocity of slowing atoms at point z in
the atomic beam:

\[MB\B{!)\ - Í/1, (2)

where X is the laser light's wavelength and òf is the detuning
of the laser from the zero-field, zero-velocity atomic reso-
nance frequency. Qualitatively, we expect that the slowing
atoms scatter photon* until, on average, they are decelerated
somewhat slower than the resonance velocity of Eq. (2).
Indeed, so long as the atoms are not required to decelerate
too rapidly (see below), we might expect them to be slowed
until their resonance is on the order of a linewidth to the blue
of the laser This leads to a stabilizing feedback in the
slowing process Atoms moving slower than average are
further from resonance; they scatter fewer photons, deceler-
ate less, and tend to catch up Similarly, atoms moving
faster than average will be pushed harder and tend to slow
down. This feedback in the Zeeman-tuned slowing process
makes it insensitive to details of the magnetic-field profile or

the leaer intensity, provided we never require l»i much
deceleration Thr maximum deceleration possible for a
fully standard transition ii-

(3)

For «odium T the lifetime of the excited slate is 16 nsec. and
•ft*»*.* the velocity change per absorption is 3 cm/sec. The
maximum deceleration for a fully saturated sodium transi-
tion is a»., « 9.4 X 10: cm/sec3. Generally, we worked with
User intensities nearly sufficient to saturate the transition.

In Section 2. we describe the apparatus used to investigate
slowing experimentally We obtained two types of data
First, fluorescence from the atoms as they slowed was mea-
aured at a number of positions along the slower magnet.
The dependence of the fluorescence intensity on the laser
frequency was measured. A second type of data was ob-
tained by probing the slowed atoms with a second laser
downstream after they had drifted out of the slowing region.

In Section 3, we interpret these data using a Monte Carlo
simulation of the slowing in which the trajectories of individ-
ual atoms were followed as they (stochastically) scattered
photons from a counterpropagating laser beam. The simu-
lation predicts many of the details seen in the experiment.

An analytic model of the slowing process is described in
Section 4. This model assumes that the slowing atoms ap-
proximately satisfy the adiabatic condition. Although the
analytic model does not provide so detailed a picture as the
simulation, it it able to describe in quite a physical fashion
most of the qualitative and some of the quantitative features
of the experimental data. •

2. EXPERIMENTAL APPARATUS

Our experimental apparatus is described schematically by
Fig. 2. It consist» of a thermal sodium beam, a counterprop-
agating slowing laser beam, a second probe-laser beam, vari-
ous niagnet* (the most important one for these experiment*
is the tapered glower magnet), and detectors and electronics
to measure and record fluorescence at several positions
along the beams.

The atomic beam emerges from a *500*C oven through a
200-MID pinhole. 1 cm downstream, atoms pass through a
cylindrical channel that is 1 mm in diameter and 1 cm long
The channel both collimates the atomic beam and limits the

7 6 » 4 3 I
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Fit. 2 The experimental arrangement
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*•» iuad from the relatively poor vacuum of thr oven'* cham
bt-rinto the ultrahighvacuum region of the «lowing and UM
trap

40 cm downstream iron» the channel, atom» enter the field
of the «lower «olenoidal magnet- This field and all other
magnetic field» in the esperiment were produced by super
conducting magnet» operated in the persistent mode. W*
take as our origin of coordinates the position where Ih»
magnetic field from the «lowing solenoid first becomes sig-
nificant. Between the field maiimum at : „ , • 15 cm and
the end of the slowing region zrKi « 1 4 5 cm. the field i»
appronmately described by

IB! * n( i - d - (4)

i» and Bfc., were typically 136 G/ctnl/: and 200 G, respective-
ly. The constant bias field is included to help discriminate
against undesired transitions during the slowing, as de-
scribed above Beyond its role in minimizing optical-pump
ing problems, we believe the bias field to be unimportant in
describing the dynamics of the slowing process, and we tend
to ignore it in what follows The parabolic field was chosen
because it should yield a constant deceleration of the atoms
if the laser is tuned to be resonant with zero-velocity atom;
at 2tlHi This may be seen by differentiating Eq (2):

°o * 2 (5)

Our operating conditions were such that oo was about 6.5 X
10" cm/sec: or about 30% less than the limiting value corre-
sponding to a fully saturated transition Ou, The field and
the field derivative of the slower magnet were measured, and
agreement with the design values was generally found to be
good (better than 2% for the field and no worse than 10% for
the field derivative). The measured field near the exit (the
last 20 cm) of the «lower magnet fell off somewhat more
quickly than suggested by expression (4)—at some point*
near the end, the magnetic-field gradient was such as to
require up to 0.880.» deceleration for the atoms.

A commercial ring dye laser (Coherent Model No. 699-21)
provided the light to slow the atoms Usually about 100 n>W
of circularly polarized light was available. Figure 3 shows
the arrangement of the optics for the experiment The
slowing laser beam was about 1 cm in diameter at the end of
the slower and converged to a focus at the atom source's
aperture. Fluorescence from the slowing beam was ob-

DÍÒÍ

Fig? Diagram oi optical setup

LASER FREO
Fif. 4 FluorMcenn from the second diagnostic laser observed at
D3

served by silicon photodiode detectors at the positions indi-
cated- Absolute intensities for the fluorescence were esti-
mated by assuming unity quantum efficiency for the detec-
tors and including appropriate geometric factors that
describe the fraction of thi light incident on the detector.
These estimates are expected to be accurate to about a factor
of 3. The uncertainty in the absolute light-intensity mea-
surements is nearly all due to variations in efficiencies of the
photodiodes. As the diodes were cooled to cryogenic tem-
peratures, they would frequently develop cracks that re-
duced their detection efficiency.

After it leaves the slower magnet, the atomic beam en-
counters the large magnetic field of the atom trap. Here the
atoms can be probed by a second, nearly axial laser beam.
The large magnetic field of th/ trap shifts the atomic reso-
nance and effectively decouples the probing from the slow-
ing: Atoms in the trap's field cannot significantly interact
with the slowing laser, the probe laser is at the wrong fre-
quency to affect significantly atoms in the slower magnet.
The probe beam was about 1.5 cm in diameter at detector
Dl. It was focused onto a small flat mirror near the atom
source and reflected back upon itself. A commercial stand-
ing-wave dye laser (Coherent Model No. 699) provided
about 10 mW (one direction) of circularly polarized light for
probing Since the atoms are moving toward the direct
probe beam (blue Doppler shift) and away from the retrore-
flected beam (red shift), as the frequency of the probe bean
is swept from red to blue, atoms with a given velocity v,
strongly resonate first with the direct beam and then with
the retroreflected beam. Figure 4 shows the fluorescence
signal measured at D3 when the slowing laser's frequency is
held constant and the probe laser is swept. As expected,
strong fluorescence is observed downstream for two differ-
ent frequencies. This is convenient because, by measuring
the frequency difference A/ between the two strong fluores-
cence signals, wi: can directly determine the velocity of the
atoms (BI/?AA/); i.e.. no knowledge of absolute laser frequen-
cies or magnetic fields is needed. The two peak* have differ-
ent heights because the magnetic field in front of the detec-
tor has a small gradient. For the red peak, the probe laser
actually slows the atoms (a little) and stays resonant with
the atoms longer than it does otherwise. This does not
happen for the blue peak, which corresponds to the retrore-
flected beam

The wall of the vacuum chamber that surrounds the atom-
ic beam is—in the slowing and probing (trap) regions—
actually pari of the LHe Deuar that holds the superconduct-
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in; magnet* Thi* cryufenir environment provide» an e»
cellent vacuum H < 10 " Torr

Data acquisition generally involved sweeping the frequen-
cy of one of the lasers and recording the fluorescence signal
from the detector* An IBM-XT computer swept the laser
and was able to record simultaneously the signals from all
the detectors

3. MÒNTE CARLO SIMULATION AND
COMPARISON WITH EXPERIMENTAL DATA

We modeled the slowing of an atomic beam in our apparatus
by numerically solving the equations of motion for individ-
ual atoms. Our model included only the two cycling levels of
the sodium atom W> follow Ashkin's10 treatment of the
"spontaneous force" and consider it directed parallel to the
laser beam with magnitude

A 2
(6)

Here wo is the resonant frequency of the optical transition
and /„ , the saturation intensity is 7 n>W/cmv I", - 1/T. For
moving atoms in a nonzero field, wo is given by

(7)

/ N . is the tero-velocity, zero-Field resonant frequency of the
sodium transition The measured values of the magnetic
field were used in the simulation. The random-velocity
kicks received by the atoms because of spontaneous emis-
sions «err simulated by adding, for each time increment is
the n ' integration, a velocity increment in a random-
l y ection with magnitude

(8)

S is the number of photons absorbed in the time increment.
We followed trajectories for a sample of atoms with a distri-
bution of initial axial velocities characteristic of our effusive
oven.

p(v) dt ' r'expl-
2kf

A

We mention two features of the experiment that were not
included in the simulation (for want of computer time)
First, by including only the two cycling levels in the model,
we necessarily ignore the possible failure of optical cycling.
Second, we neglect transverse variations in the laser beam
intensity The actual beam profile is better described by a
Gaussian.

Using the simulation, we computed expected fluorescence
signals along the slowing apparatus as the slower laser's
frequency was varied. These results are especially useful
because they permit some diagnosis of the slowing yei re-
quire only one laser—the slower laser itself However, it is
important to recognize that sweeping the slowing laser
changes both the velocity group of the atoms that contribute
to the fluorescence signal and the dynamics of the slowing

itaelf. Figure & shows the comparison with experiment for
the four detectors in the slowing region of the experiment
On the whole, the simulation reproduce* th* experimental
result*. Note, because of uncertainties in the light-deter
lion efficiencies for the individual detectors, the intensity
scale for each experimental curve was adjusted to best Tit the
simulation The absolute frequency scales (i.e.. laser detun-
ing from resonance) for all the experimental data were estab
lished by fitting to the simulated signal at detector 4. De-
tector 4 was chosen because it is most insensitive to the
magnetic field of the slower solenoid: the field is relatively
constant and relatively flat at this position. There are no
other adjustable degrees of freedom in the comparison.

The experimental data presented in these comparisons
are genuinely typical data taken when the experimental con-
ditions were those described in the model. Variations in
laser power, the intensity profile of the laser beam, the quali-
ty of the light's polarization, and the atomic beam affect the
details of the fluorescence signals measured on any given
day-

Detector 7 is located near the beginning of the slower
magnet before the laser has slowed a significant fraction of
the beam. The simulation predicts that the fluorescent
signal at detector 7 essentially should show the initial distri-
bution of velocities coming from the atomic source. Our
experimental data confirm this and establish that the initial
velocity distribution of the atomic beam is indeed that of an
effusive source.

The simulation predicts that some evidence of slowing
might become apparent by detector 6 in the form of a small
peak on the blue side of thetluorescence signal. This peak
corresponds to atoms stopping in front of the detector and
turning around. We have never aeen this peak experimen-
tally: the intensity variation in the laser profile may wash
this feature out (see below). Both the model and the experi-
ment show that the overall shape of the fluorescence signal
again reflects the distribution of velocities in the incident
sodium beam. The simulation predicts the fluorescence
maximum to occur some 250 MHz red of the experimentally
measured frequency. The cause of this discrepancy is not
clear at this time. We have measured the magnetic field
produced by the slowing solenoid and «measured the detec-
tor's position and find them consistent with the assumptions
of the computer model

By the position of detector 5, the Blowing is well under
way. The simulation accurately predicts that both sides of
the line in our experimental data should appear steeper
Physical explanation; for these feature» will be given in
Section 4. Again, the simulation predicts that a small sharp
peak should appear on the blue edge of the spectrum corre-
sponding to zero-velocity atoms. Again, we- have never ex-
perimentally observed such a peak at this position

Detector 4. which it located between the slowing region
and the trap, views the atoms after they have completed the
slowing process. Two pesks are found by both the model
and the experiment The relatively wide peak reflect; the
initial velocity distribution of atoms from the over. At
these frequencies, atoms first satisfy the resonance condi-
tion near the detector—no slowing has taken place up-
stream. The second, sharp peak corresponds to atoms that
have been slowed. Excellent agreement between predicted
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aod experimental results is found for both the relative inten-
sities of the two peaks and the spacing between the peaks.
An important difference is that whereas the simulation pre-
dicts the width of the slowing peak to be about 20 MHz in the
experiment, we found it to be about 200 MHz. Two factors
may contribute to this difference, though neither are likely
to be large enough to explain the discrepancy fully. Where-
as the simulation takes into account the frequency spread of
the signal that the detector measures because of the gradient
of the magnetic field in from of the detector, detector 4 is in a
region of relatively constant field, and hence the signal it
sees is especially sensitive to magnetic-field inhomogeneilies
in the actual field during the experiment. In addition, vari-
ations in the laser intensity across its profile means that
atoms at different transverse positions may travel in the
beam more or less b'.ue of exact resonance. This provides e
line-broadening mechanism |see Eq (6) and discussion
above) that is not included in the simulation.

4. ANALYTIC MODEL
We no» outline a somewhat simpler model of slo ing that
assumes that the deceleration occurs adiabaticall i.e.. the
slowing atoms always satisfy Eq- (2). It is possil.t to ex-
press, in terms of elementary functions, predictions for d<-
tected signals. Although this second model does not pro-
duce so detailed a picture bf the slowing as the computer
simulation, the agreement between its predictions and the
experimental results indicate that much of the essential
physics is being described. Moreover, the simplicity of the
mode) is useful for qualitatively explaining various features
of toe data

Expression (4> was used to describe the magnetic field In
what follows, *t neglect BfcuM In order to predict the sig-
nals seen at our detectors in the slowing part of the appara-
tus, «e shall derive an expression (o; the number of photons
per second scattered from the atomic beam per unit length of
the beam, as a function of position z and laser detuning o/.
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Thi* i» «imply the particle rurrenl in the atomic beam of
UiiMtr au>ms thai are actually being Mowed ttz.Hz.bf). time»
the number of photon* any one atom «callers per unit lenjrth
at that position. *U, if) We discuss the latter first The
number of photons an atom scatters is determined in a
straightforward fashion by its velocity change—one photon
is scattered (or every 3-cm/itec (iiPh<>u,r) decrease in velocity.
The velocity change of an atom, per unit length of travel in
the beam at position t. is seen from Eq. (2) to be proportional
to the derivative of the magnetic Held with respect to 2.
Thus-

aitl.t) •

(10)

Note, this result is independent of the laser's frequency.
The velocity distribution of the atoms entering the dower
magnet is given by Eq. (9). For a given detuning of the laser
i/Eq. (2) can be used to divide the atoms at position z into
three groups: atoms with velocity vm(z, bf), which satisfy
the resonance condition and are being slowed; etonu. moving
loo fast; and atoms moving too slow. The first group pro-
duces the fluorescence signal. Atoms in the third group may
join the slowing downstream. To calculate the particle cur-
rent Hz, bf) atoms/sec of atoms being slowed at position z, we
note that the faster an atom's initial velocity, the further
upstream it joins the slowing. For a given detuning bf the
maximum velocity that may be slowed is determined by the
magnetic-field maximum at the beginning of the alower
magnet

(U)

Vie expect that all atoms in the initial distribution with
velocities between umtJ(òf) and v^, will be slowed with two
important restrictions. vm must be greater than or equal to
xero (otherwise, the atoms have turned around upstream of
the detector), and the atoms must never be required to slow
fatter than « M , Apart from these restrictions, the particle
current of slowing atoms is found by integrating the velocity
distribution of Eq. (9) between LB 1 I and t l t f and waling by
lo. the total number of atoms in the incident atomic beam.
This result may be expressed analytically:

•'«••'• il^H-m
where the frequency and position dependence are contained
in the integration limits Our detected signal is proportion-
al to the number of fluorescence photons per unit length of
the beam Our anslytir model obtains this quantity by
1. ultiplying the result-' of Eqs. (10) and (12).

Before this result can be compared with our experimental
data, we need to impost the two restriction.'' mentioned
above If!,,.({/, z) is less than zero, the atoms have turned
around upstream, and of course nought is seen In addition,
if during the slowing the atoms require deceleration greater
than Oat,, they fall out of the slowing, and again we expect no
fluorescence sipnal For our field, the adiabatic condition
require*

dz

las
\àz

(13)

where Oo is the value of the (constant) zero-detuning deceler-
ation for our particular magnetic field—for our field, as
mentioned above, o0 is 6.5 X 10" cm/aec. about 30% less than
e. , , . Note, greater deceleration is required for red dctun-
ings (Si is negative). Moreover, since Idfi/dzl increases with z
for a given red detuning, atoms require ever-increasing de-
celeration as they proceed downstream. We expect that
atoms just fall out of the slowing in front of a detector at
position z if the laser detuning hint satisfies

o0 -
, - z)lR */,ni (14)

This means that for frequencies to the red of */,„), we expect
no fluorescence.

In Fig. 5 the predictions of this simple model are com-
pared with the experimental data and the Monte Carlo sim-
ulation. We snow results for D7, D6, and D5 Detector D4
was not included in this comparison because the analytic
expression for the field is inaccurate there. The only free
parameters in these fits are the relative detector efficiencies

Overall, there is fair agreement between the predictions of
this model and the experimental results. As expected, at D?
the dependence of the fluorescence signal on laser frequency
is predicted and found to be determined by little more than
the initial velocity distribution of the atoms in the beam.
For position D6, the model accounts well for the overall
shape of the fluorescence signal. The shape is still largely
determined by the initial velocity distribution of the atomic
beam. The analytic model snows the same discrepancy in
predicting the frequency of the fluorescence peak that was
found in the Monte Carlo simulation. The steep drop on the
far red tide of the modi' s prediction result* from the re-
quirement that o . , , mi> not be exceeded in the slowing.
At the far blue edge, th model predicts zero intensity, be-
cause for these frequen: ct the slowing atoms turn around
upstream of the detector. Both of these effects are too
subtle to identify reliably in the experimental data for this
position. By detector 5, however, these limite are more
significant and are seen in the experimental signal as an
overall narrowing of the width of the fluorescence line: both
the blue and the red sides are sharper than for the upstream
detectors. This sharpening of the fluorescence is a useful
indicator that slowing is indeed talcing place The differ-
ence in the frequency' of the red edge of the modeled slowing
peak from that predicted by the simulation and seen experi-
mentally is because the actual field is somewhat steeper in
thin region than is given by our analytic expression Good
agreement is found if we use O( • 0.88a»», in Eq (14).
consistent with our field measurements. The long tail on
the red side of the experimental data corresponds to atoms
in the beam that are moving loo fast to be slowed For the
correct combination of Doppler and Zeeman shifts and laser
detuning, these high-velocity atoms will (briefly) come into
resonance with the light in front of the detector. The model
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fails to predict the tail because it includes only fluorescence
from slowing atoms.

We experimentally observed other features of Zeeman-
tuned slowing that may be interpreted in terms of the ana-
lytic model. First, we have not. in the above, compared
absolute signals for two different detectors because differ-
ences in light-detection efficiencies would tend to obscure
the overall good agreement between the models and'the
experimental data. However, an important trend in the
slowing data is that the peak intensity becomes higher and
higher as the slowing atoms are viewed further and further
downstream For example, both the slowing data and the
analytic model show that the fluorescence intensity at detec-
tor D5 is ~ ] order of magnitude greater than the intensity at
D7. We can explain this in terms of the discussion for the
expected intensity expression in the analytic model. The
greater intensity for downstream detectors results from a
combination of two reasons: the particle current of slowing
atoms increases downstream as more participate in the slow-
ing, and as an individual slowing atom progresses down-
stream, it will scatter more and more photons in front of a
detector since (cLB/dzl is larger |see Eq. (10)).

Next we discuss data that we obtained by probing the
atomic beam downstream in the trap region of the experi-
ment with a second, retroreflected laser. Figure 6 shows the
fluorescence signal at detector D3 for frequencies near the
blue (retroreflected) peak—see Fig. 4. The dashed line
shows the fluorescence with the slowing laser off. This gives
the initial velocity distribution of the atoms out of the oven.
The solid line ha? the slowing laser on. and the peak corre-
sponds U> atoms with velocities of about 270 m/sec, as deter-
mined by the frequency difference between this peak and
th«- corresponding red peak These data show distinctively
whst happen? during the slowing process atoms in the
initial distribution with a range of velocities are slowed and
bunched u> velocities near 270 m/sec Our model predicts,
and the experiment confirms, that atoms with initial veloci-
ties between 270 and 1100 m/sec are slowed. Those moving
faMcr than 1100 m/sec are essentially unaffected because
they art moving loo fast ever to come into resonance with the
slowing User in the slower magnetic field

5 CONCLUSION

We have nttidied Zeeman-tuned slowing by experiment, us-
ing a Monte Carlo simulation, and by an analytic model
Detailed comparison» show relatively good agreement be-
tween the simulation and the experimental data.'which sug-
gests that the simulation includes most of the relevant phyv
ic* The analytic model was based on the idea that atom»
alow adiabatically so as always to remain nearly in resonance
with the laser. Predictions of the analytic model, though
not so detailed as those of the simulation, were found gener-
ally to describe the experimental data both qualitatively and
quantitatively. Moreover, the simplicity of the analytic
model permitted us to interpret our experiments in physical
terms.
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RESUMO

Neste trabalho apresentamos a construção e teste de um sisfr*na que permite

desacelerar átomos de sódio. Discutimos o desenho e construção do sole e que compensa

o efeito Doppler sofrido pelos átomos durante o processo de desacek ,ão, as câmaras

de vácuo, o forno que gera o feixe atômico e o sistema ótico utilizado na desaceleração

e monitoração dos átomos lentos. Finalmente, são apresentados alguns resultado? que

comprovam a produção de um feixe atômico de baixa velocidade.



ABSTRACT

This work presents the development and test of a system which allows the deceleration

of sodium atoms. We discuss the calculation and construction of the solenoid to compensate

the Doppler effect arising during the deceleration process, vacuum chambers, the oven

which produces the atomic beam and the optical system used to decelerate and probe

slow atoms. At last, we present results that demonstrate the production of a low velocity

atomic beam.



1. INTRODUÇÃO

A idéia de se controlar o movimento de átomos com luz é bastante antiga e está baseada

em estudos teóricos realizados em 1917 por Albert Einstein, que tratam da interação entre

a radiação (luz) e a matéria (átomos). Entretanto, do ponto de vista experimental, o

controle do movimento de átomos só foi possível após o surgimento do laser na década de

60. AE primeiras proposições de utilização da pressão de radiação para desacelerar feixes

atômicos foram formuladas independentemente por Hãnsch e Schawlow(1) e por Wineland

e DehmeltC3>, em 197S. Para os primeiros autores, a amostra imaginada constituia-se

de um sistema de átomos neutros e a incidência de feixes de laser contrapropagantes

proporcionavam a desaceleração dos átomos. Já para a segunda dupla de autores, a

amostra era constituída de íons aprisionados numa armadilha eletromagnética, na qual

a incidência de um único feixe de laser, propagando-se na direção contrária a dos fons,

deveria produzir o resfriamento (desaceleração) da amostra.

A primeira observação de átomos desacelerados aconteceu em 1978 quando Wineland e

outros"' demonstraram o resfriamento de ions de magnésio. A técnica mostrou-se bastante

promissora e muitos grupos começaram a investir no desenvolvimento de processos para

desaceleração de feixe de átomos neutros'4', com finalidades bastante diversificadas, indo

desde espectroscopia de alta resolução**' até o aprisionamento de átomos'*1.

A utilização da pressão de radiação para desacelerar e resfriar átomos permite

atualmente a obtenção de amostras gasosas a temperaturas da ordem de 10"' K ( t ). Desta

forma, obtém-se um sistema completamente novo para a realização de experimentos, onde

efeitos quânticos são dominantes e precisôes espeetroscópicas inatingíveis de outra maneira

tornam-se possíveis.

Neste trabalho estamos relatando os detalhes de desenho e construção de um sistema

experimental que permite desacelerar e estudar átomos neutros provenientes de uma fonte

operando a aproximadamente 500" C. Discutimos também os resultados de experimentos

que demonstram a desaceleração do feixe atômico, usando a montagem experimental aqui

descrita.



O presente artigo está dividido da seguinte forma: na secção II apresentamos os

princípios básicos envolvidos na técnica empregada pari desacelerar feixes atômicos. Na

secção III discutimos o desenho e construção do campo magnético necessário para a

implementação da referida técnica. A fonte que gera e colima o feixe atômico de sódio

e o cisterna de vácuo são apresentados em detalhes na secção TV. O sistema ótico e de

deteção, bem como a demonstração de desaceleração do feixe atômico utilizando o 6istema

montado são discutidos na secçâo V.

II. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA TÉCNICA DE DESACELERAÇÃO DE

FEIXES ATÔMICOS

A teoria que descreve a interação radiação-matéria já foi extensivamente abordada na

literatura. Este problema pode ser analisado do ponto de vista puramente quãntico(T>,

Bemi-clássico1*' e até mesmo de uma maneira completamente clássica"'. Na abordagem

que faremos do processo de desaceleração, não apresentaremos um tratamento teórico

aprofundado, mas sos limitaremos apenas a discutir os processos físicos importantes ao

processo.

Para entender o mecanismo de desaceleração, vamos imaginar um átomo sobre o qual

incide radiação eletromagnética ressonante com algumas de suas transições eletrônicas.

Para cada fótpn de luz absorvido ou emitido, o sistema atômico sofre um recuo devido

à transferência de momentum do fóton, que é de hK, sendo K o vetor de onda da luz

e h = h/2r a constante de Planck. Vamos supor que este átomo está inicialmente em

repouso, como mostra a Fig. 1. Quando ocorre a absorção de um fóton, ele fica no estado

excitado e recebe um momentum hK sa direção de propagação da luz. Após a emissão

espontânea, através do qual o átomo volta ao seu estado fundamental, ele sofre mais uma

transferência de momentum hK, só que agora na direção oposta ao do fóton emitido. Como

resultado deste ciclo absorçáoemissáo, o átomo acaba tendo um determinado momentum

resultante, como mostra a Fig. 1.

A diferença entre os momentos transferidos na absorção e na emissio é que a absorção



•empre transfere momentum na mesma direção (que é a direção de propagação do febtf

lumincso), enquanto que na emissão o processo é distribuído aleatoriamente. Assim, se

considerarmos um grande número de ciclos absorçâo-emissão, como mostra a Fig. 2, a

resultante do momentum transferido encontra-se na direção da absorção. Isto mostra

que para desacelerarmos um feixe atômico é necessária a propagação de um feixe de Iu2

ressonante na direção contrária ao do seu movimento. Por outro lado, devido ao fato da

emissão espontânea ser aleatória, o feixe experimenta uma difusão transversal.

Para átomos de sódio a linha de absorção conhecida como D3 (que corresponde à

transição ZSifi -* 3P s /3) apresenta um comprimento de onda X = 589,0 nm. Desta

forma, para cada fóton absorvido ou emitido, ocorre uma variação na velocidade atômica

de 3 cm/s. Como o átomo tem velocidades típicas da ordem de 10s m/s, concluímos ser

necessária a absorção de 33.000 fótons para trazê-lo ao repouso. Infelizmente, como o feixe

de laser contrapropagante ao átomo possui freqüência fixa, i medida que a absorção (e

conseqüente variação de velocidade) começa a ocorrer, o laser deixa de estar ressonante

com o átomo, já que este tem sua freqüência alterada pelo efeito Doppler. Em outras

palavras, após a absorção de cerca de 200 fótons, a variação dí velocidade do átomo

provoca um deslocamento tão grande na freqüência com que ele absorve, que o processo

de desaceleração é interrompido.

Para mantermos o átomo sempre ressonante com o laser e termos uma remoção

de velocidade sigruScativa, é preciso ajustar sua freqüência de ressonância a cada nova

velocidade que ocorre após a absorção de fótons. Isto pode ser feito com a utilização

de um campo magnético variando convenientemente no espaço. Desta forma, à medida

que os átomos variam sua velocidade, o campo magnético local sintoniza os níveis

eletrônicos através do efeito Zeeman, matendo permanentemente a condição de ressonância.

Esta técnica de utilização do campo magnético para compensar a variação Doppler é

denominada de uZuman tuning technique' e foi proposta inicialmente em 1982(>O> e

demonstrada com sucesso em vários experimentos'"1.

Vamos considerar um átomo com velocidade v contrapropagante a um feixe de luz

numa região que apresenta um campo magnético inomogéneo B{z). Chamando de vL a

freqüência do laser e v„ a freqüência de absorção do átomo em repouso na ausência de



campo, a absorção de fótons ocorrerá quando a condição de ressonância

Kv = - K " y.) + iB[z) (1)

for satisfeita. O termo iB[z) é o espaçamento Zeeman entre os níveis considerados,

que no caso do sódio é linear com o campo. A equação (1) assegura que toda vez que

tivermos o efeito Doppier compensado pelo efeito Zeeman, o átomo permanece ressonante.

Assim, imaginemos que ele esteja sujeito a uma desaceleração constante a. Neste caso, sua

velocidade pode ser encontrada pela equação de Torricelli:

v(*) = y/t^Taz (2)

sendo vc a velocidade inicial do referido átomo. Utilizando esta expressão na equação (1),

vemos que o campo magnético que mantém o átomo constantemente desacelerado é dado

por:

B(*)=£»-rB. N /T^ - (3)

com B, = ~*-tfi = j í e B , uma constante escolhida de modo que para uma determinada

freqüência do laser seleciona-se uma determinada velocidade inicial máxima. Este termo

constante somado ao campo parabólico também auxilia no desacoplamento dos spins

eletrônico e nuclear, impedindo efeitos de bombeamento óptico1131. Este efeito de

bombeamento óptico surge do fato de que o átomo não é um sistema de dois nfveis e

uma vez que o laser produz uma transição para algum estado errado, o sistema pode

decair para outro nfvel que não o inicial, tirando o átomo do processo de ressonância.

O átomo que utilizamos é o sódio, cujo diagrama de níveis de energia como função

do campo magnético está mostrado na Fig. 3. A transição eletrônica utilizada na

f csaceleração está também indicada nesta figura, apresentando um comprimento de onda

de S89 nm, correspondendo a — = \ = 16.980cm'1. Se quisermos parar átomos com

velocidade inicial de 10s cm/s numa distância de aproximadament 100 cm, é necessário

impor ao átomo uma desaceleração de o = --f^ = 5.IO7cm/*3. Para sabermos se esta

des.iceleração é possível de ser conseguida experimentalmente, devemos comparar este valor



com a maxim» desaceleração possível de ter imposta ao sistema. Cada fôton absorvido pelo

átomo demora um tempo r (para sódio r — 16.10" '«ec) para »er emitido espontaneamente

e depois que isto acontece, o átomo espera vm tempo desta mesma ordem para absorver

outro fóton. Sendo hK o valor do momentum reomovido do átomo em cada absorção, a

máxima aceleração capaz de ser imposta a ele é

Comparando o valor de o necessário para parar o átomo numa distância de 100 cm, com

o*,.,, vemos que estaremos impondo ao sistema somente 50% da máxima desaceleração

possível, e que portanto os parâmetros considerados acima são razoáveis. Estes parâmetros

para o campo a 6er desenhado são B . = 1000 Gauss, fi ~ 0,008 cm'' e B» = 200 Gauss.

ID. DESENHO DO SISTEMA MAGNÉTICO

Uma vez definidos os valores do campo magnético a ser construído, partimos para o

desenho do magneto que irá produzi-lo. Optamos por utilizar tubos de cobre de diâmetro

J" (usado comumente em sistemas de refrigeração), como condutores de corrente pois isto

permite uma fíacil refrigeração do sis tem* magnético.

Para desenhar o campo B es 200 + lOOOy/l - fiz, calculado anteriormente, utilizamos

vinte camadas de tubos condutores como esquematizado na Fig. 4. O comprimento de cada

camada foi ajustado de modo a produzir o campo planejado. O ajuste destes comprimentos

foi feito através de um programa de computação, onde o campo desejado e os dados

geométricos do sistema são fornecidos e o comprimento de cada camada é calculado. Um

diagrama de blocos do programa computacional desenvolvido está mostrado na Fig. 5.

Uma vez construído o solenoide, o campo magnético foi medido utilizando-se uma ponta

de prova Bali (de nossa própria fabricação) e a comparação entre os campos projetado e

medido está mostrado na Fig. 6. Observamos no início do solenoide uma discordância entre

o campo medido e o desenhado, que ocorre essencialmente pela diminuição da densidade



de corrente devida a pressão exercida pelas camadas externas de condutores tobre as

internas. Como esta região inicial de crescimento do campo não é importante para o

processo de desaceleração (somente a parte parabólica entre 20 e 130 cm é importante)

esta discordância não afeta o desempenho do magneto para desacelerar átomos, ou seja,

entre 20 e 130 cm há boa concordância entre campos medido e projetado e esta será

efetivamente a região na qual o átomo estará sujeito à pressão de radiação.

Uma característica importante do campo é sua derivada. Se tivermos uma derivada

muito elevada em algum ponto, o átomo não consegue acompanhar o campo de maneira

a compensar continuamente a mudança de efeito Doppler e assim ele deixa de estar

ressonante. Nos pontos onde a derivada do campo i elevada, a condição de ressonância

dada pela equação (1) pode exigir que o átomo tenha uma desaceleração superior a cm«,

dada pela equação (4).

A imposição de que o = *̂  = ~-t.v < o m - , leva à condição

dz) - 2rM vi (ff(z) - B>) Kl

que estabelece o valor mínimo tolerável para a densidade do campo. A curva de — do

magneto construído, bem como o limite tolerável são mostrados na Fig. 7, onde pode-se

ver que o campo construído apresenta derivada sempre acima do valor crítico, revelando a

boa qualidade do campo.

A refrigeração deste magneto é feita para cada camada individual devido a grande

resistência apresentada ao fluxo de água. Uma pressão de 70 psi na entrada dos tubos

de cobre garante uma vazão de pelo menos 100 ml/s em cada camada. O sistema todo

apresenta uma resistência elétrica da ordem de 2,5 f), de modo que a utilização de uma

corrente de 30A provoca uma dissipação térmica da ordem de 2,3 KW, produzindo um

acréscimo de 8°C na água.



IV. SISTEMA DE VÁCUO E FONTE PARA FEIXE ATÔMICO

O sistema de vácuo para a radiação do experimento está mostrado na Fig. 8. Ele é

constituído de uma câmara principal, cujo vácuo é feito através de uma bomba difusora,

no interior do qual é colocada a fonte necessária para a produção do feixe atômico, que

será discutida mais adiante.

A região intermediária e a câmara para o feixe atômico são bombeados por uma bomba

turbo-moleculax com capacidade de bombeamento de 170 1/sec. A câmara principal e a

região intermediária são constituídas de aço inoxidável e conectadas através de um canal

estreito de diâmetro d = 0,1 cm e / = 1 cm de comprimento, que representa uma velocidade

de bombeamento de<ls):

JJQ = 0,011/stí,

A baixa condutância do canal permite mantermos o vácuo da região intermediária e da

câmara do feixe entre 10"T e 10~* torr enquanto que a câmara principal permanece entre

IO'6 e 10"• ton.

A câmara para o feixe atômico é feita de vidro com soldas tipo metal-vidro para alto

vácuo e é conectada com as demais partes através de um fole metálico, quebrando a rigidez

mecânica do sistema para não comprometer o tubo de vidro, além de proporcionar maior

flexibilidade no alinhamento do feixe atômico.

Para a produção do feixe atômico, construímos um sistema tipo "vaso de pressão"

que consiste de um reservatório em aço inoxidável aquecido, que contém sódio metálico

(Fig. 9). O reservatório é fechado por uma parte com conecção tipo "swagelok" e a única

saída possível para o vapor metálico é através de um pequeno orifício (100 - 200 um),

formando assim um feixe efusivo de sódio. A região do pequeno orifício é sempre mantida

a uma temperatura mais elevada, evitando seu entupimento. Fontes efusivas deste tipo

apresentam vantagens sobre as fontes convencionais lacradas'>4) pois podem ser abertas

para limpeza ou recarga de sódio.



O feixe atômico é produzido da seguinte forma: aquecendo-se o metal, sua pressão

aumenta criando-se uma diferença de. pressão entre a parle interna e externa do forno.

Como resultado, um jato de átomos é gerado através do orifício de 200 ftm. O fluxo de

átomos emergindo deste orifício pode sei calculado supondo-se que o vapor metálico no

interior do forno i caracterizado por uma distribuição Maxwelliana de velocidade'lbK O

fluxo é dado por:

•„ s= -nC (atomo/area tempo) (6)

onde 0 = X/VAF * a velocidade média dos átomos e n é a densidade do vapor, que

depende de sua temperatura e pressão. Este fluxo produzido não é todo utilizado para o

feixe atômico, mas Eim somente a porção contida no ângulo sólido delimitado pelo canal

que liga as duas câmaras e que constituirá o feixe atômico. A disposição relativa entre o

orifício e o canal está mostrado na' Fig. 10, de modo que o feixe atômico apresenta uma

colimação ílf = " ̂  e um fluxo total de átomos

£ f # ; {átomos/su) {7)
Para o presente dispositivo, temos operado a tuna temperatura da ordem de 600' C

equivalente a um feixe atômico que cairega da ordem de 101* átomos/sec num ângulo sólido

da ordem de 0,1 sterad. A distribuição de velocidade dos átomos no feixe é Maxwelliana

e pode ser facilmente calculada'1*'.

V. SISTEMA ÓTICO E DXMONSTRAÇÃO DA DESACELERAÇÃO DE UM

FEIXE DE SÓDIO

A parte ótica que fornece o feixe laser para desacelerar os átomos está esquematizada

na Fig 11. Um laser de corante em anel (Coherent - modelo 699-21) com largura de

linha de 1 MEz e sintonizado na linha D} do átomo de sódio é bombeado por um laser de

axgônio (Coherent, modelo Innova 100). O feixe laser passa inicialmente por um analisadoT
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de espectros para assegurar a qualidade do modo e por uma célula de referência de sódio'1*'

que permite verificar a boa sintonia do laser na transição de interesse. Parte do feixe é

desviada e utilizada como referência através da observação da fluorescência do feixe atômico

antes dos átomos penetrarem no magneto. Uma lâmina de quarto de onda para X = 589

um permite a obtenção de luz circularmente polarizada que seri utilizada na transição

3S, / a(F = 2,mr = 2) —» ZP9/3[F = Z,mr = 3) do átomo de sódio. A luz circularmente

polarizada se faz necessária para evitar bombeamento ótico para outros níveis. Um sistema

constituido de duas lentes permite focalizar o laser exatamente no orifício de saída da

fonte de átomos, tendo desta forma uma convergência quase que igual à divergência do

feixe atômico, garantindo que luz e átomo estejam contrapropagantes em cada ponto do

sistema. Normalmente são utilizados 250 mW de luz contrapropagante aos átomos.

O laser é sintonizado próximo a Vi — vc = 0, de modo que átomos com velocidade da

oi d em de tB = 1000 m/s estarão ressonantes no ponto mais alto do campo magnético [B ~

1200 Gauss). Uma vez que estes átomos começam a espalhar fótons, iniciam a desaceleração

e acompanham o perfil do campo magnético deixando o sistema com baixas velocidades.

Átomos provenientes da fonte com velocidades mais baixas começam a espalhar fótons

(e portanto desacelerar) para valores mais baixos do campo magnético, mas uma vez no

processo, acompanham o campo magnético deixando o sistema com a mesma velocidade

dos átomos mais rápidos. Como resultado, a larga distribuição de velocidade injetada de

um lado do solenoide (Av ~ 1000 m/s) é desacelerada e monocromatizada deixando o

sistema a baixas velocidades, numa distribuição muito mais estreita (Av ~ 50 m/s).

Com a finalidade de demonstrarmos a desaceleração do feixe atômico, utilizamos a

montagem experimental mostrada anteriormente com a adição de um conjunto de detetores

de luz colocados ao redor da câmara de vidro para o feixe atômico capzz de coletar a

fiuorescêocia proveniente dos átomos ressonantes com o laser. Este conjunto de detectores

de silício é móvel, sendo capaz de percorrer continuamente toda extensão do feixe atômico.

A técnica que desenvolvemos para demonstrar a desaceleração do feixe atômico

baseia-se na idéia de que o fluxo de átomos é constante. Desta forma, a medida que

o feixe vai desacelerando e diminuindo sua velocidade média, a densidade aumenta, de

maneira que bá uma concentração de átomos ao longo da câmara. Este princípio está
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esquematicamente mostrado na Fig. 12. Como a luz emitida é proporcional à densidade

local de átomos (já que a potência do laser é praticamente constante ao longo de toda

extensão do feixe), seguindo-se o perfil de luz com o detetor podemos medir a densidade

de átomos participando do processo de desaceleração. O resultado das medidas realizadas

está mostrado na Fig. 13. O grande aumento de fluorescência dos itomos ao deslocarmos

ao longo do feixe é devido ao aumento considerável do número de átomos interagindo

com o laser, demonstrando claramente como explicamos a desaceleração do feixe. Modelos

teóricos'17' concordam com os resultados obtidos. Na mesma figura mostramos o sinal de

fundo coletado pelo detector quando os átomos não estão ressonantes e o sensível aumento

para z grandes, provém da grande quantidade de luz espalhada na janela de entrada do

feixe laser no sistema.

VI. CONCLUSÃO

Apresentamos neste trabalho detalhes de desenho e construção de um sistema

experimental para a produção de feixes atômicos desaceleradas por laser através de pressão

de radiação e demonstramos através de uma técnica nova (que utiliza um único laser para

desacelerar e diagnosticar) a desaceleração de um feixe de sódio metálico.

O equipamento construído está presentemente sendo utilizado para a realização de

uma Eérie de experimentos que permitirão um melhor entendimento do processo de

desaceleração de átomos. Vários resultados como extração de átomos" *', colimação de

átomos lentos"*) e efeitos de seguimento adiabático no campo já foram obtidos e muitos

outros estão em andamento.
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LEGENDA DAS FIGURAS

F1G. 1 - Esquema mostrando a transferência de momentum da luz para o átomo após um

ciclo absorção-emissão. Em (a) o átomo está em repouso e fótons com vetor de onda K

incidem sobre ele. Em (b) um dos fótons foi absorvido, ficando o átomo no estado excitado,

com velocidade v na direção do fóton incidente. Ao voltar para o estado fundamental, o

átomo emite um fóton numa direção arbitrária, ficando com velocidade final vt (c).

FIG. 2 - Transferência total de momentum da luz para o átomo após vários ciclos

absorçãoemissão. As linhas cheias correspondem à absorções e as pontilhadas à emissões

espontâneas.

FIG. 3 - Estrutura eletrônica dç átomo de sódio como função do campo magnético,

mostando a estrutura hiperfina e a transição S1/2 [F = 2, mr = 2) —» P9/3 [F = 3, mr = 3)

com a qual trabalharemos.

FIG. 4 - Esquema mostrando a configuração das camadas no solenoide construído.

FIG. b • Diagrama em bloco do programa computacional para desenho do magneto.

FIG. 6 - Perfis dos campos magnéticos projetado e construído.

FIG. 7 - Curva mostrando o gradiente dos campos magnéticos contruído e peojetado,

bem como o limite tolerável no processo de desaceleração.

FIG. 8 - Esquema do sistema de vácuo utilizado no experimento de desaceleração de

átomos neutros.

FIG. 0 - Forno para produção do feixe atômico efusivo.

FIG. 10 - Figura mostrando a disposição entre cana) e nozzle (orifício do forno) que

16



permite a produção do feixe colimado.

FIG. 11 - Sistema ótico para preparação do feixe laser antes de entrar na câmara do feixe

atômico.

FIG. 12 - Esquema explicando a técnica utilizada para detecção da desaceleração do feixe

atômico.

FIG. IS - Fluorescencia dos átomos como função da posição ao longo da câmara para

desaceleração de átomos.
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CONTROLANDO
ÁTOMOS COM LUZ
Vanderlei S. Bagnslo c Sérgio C. Zilio
Insmuio de Física e Qutrr.ica de São C»tloi. Universidade óc São Pauto

A produção de amostras
gasosas cujos átomos
estejam parados, ou de
feixes de átomos lentos, é
de extremo interesse para a
física. Verifica-se assim,
mais facilmente, o caráter
oí.dulatório da matéria,
corsegue-se confinar
átomos neutros em
determinada região do
espaço, obtêm-se resultados
muito mar precisar com a
espectn -copia. PoJem-se
fazer ei idos detalhados
da estrutura atômica.

O estudo de átomos cino\tcu\ • em
fase gasosa contribuiu de ma-
neira significativa para o desen-

volvimento da física moderna. Por exem-
plo, a importante idéia de que os níveis de
energia de um átomo assumem valores dis-
cretos (isto c, quantixados) surgiu a partir
da descoberta de que são muito bem defi-
nidos os componentes de freqüência (co-
res) da luj emitida por uma amostra de gás
confinada no interior de uma ampola de
vidro e sujeita a uma descarga elétrica Tais
freqüências — conhecidas como freqüên-
cias de reí-onínria ou raias espectrais —
se rclacir: m diretamente com as enetgiats
dosnivr:' 'nr&nicos dos átomos que com-
põem ; jostra: freqüências com valores
bem de 'ir.idos (discretos) correspondem •
n i ' i s com energias igualmente bem defi-
ni. ,'S (út;2nti7^dos). Esta surpreendente
áe-.:o\<m foi muito imjionante para a ela-
boração da teoria qt;intica da matéria.

ocorrida no inicio do nosso século (ver 'A
estranha natureza da realidade quântica",
em Ciência Hoje n? 7).

A determinação precisa dos níveis de
energia de átomos c moléculas é uma das
principais metas da física atômica e mole-
cular contemporânea, pois abre caminho
para r. conhecimento de fenômenos micros-
cópicas d: grande importância e permite
que se desenvolvam novas aplicações cm
muitai áreas ti ciência Um exemplo foi
• obtenção do chamado relógio atômico,
um padrão de tempo usado hoje em iodo
o mundo, definido a partir da determina-
ção precisa das freqüências de ressonância
(níveis út energia) do átomo de césio. Co-
mo é sabido, um: dada freqüência pod: ser
associada i um período de tempo, que é o
seu inverso. Se i freqüência for muito bem
conhecida, o período lambem o « r i , e es-
te intervalo de tempo pode ter usado co-
mo padrão. Além de ser extremamen:^ pre-
ciso, o relógio atômico %e caracteriza por
sua rcprodutíbilidade, já que um átomo
possui lempie cs mesmas propriedades fí-
sicas, independente do lugar ou das condi-
ções atmosféricas em que se encontre.

Para entendermos, pelo menos superfi-
cialmente, que fatores limitam o conheci-
mento preciso dos níveis de energia de um
átomo, torna-se necessário esclarecer al-
guns conceitos ligados à espenroscopia óp-
tica (ver 'Lu; e matéria, as surpresas da in-
teração', em Ciência Hoje n? 27). Na abor-
dagem deste problema, consideraremos
apenas a matéria na fase gasosa c faremos
uma simplificação inicial, imaginando um
átomo com apenas dois níveis de energia
(na realidade, cada átomo possui um nú-
mero bastante elevado de níveis) Como se
sabe, qualquer sistema físico sempre pro-
cura evoluir para uma siiuaçâo em que a
energia t mínima, o que faj com qi;r a ten-
dência do nosso âlomo sf ja pernu rcer no
nível de menor energia, também chamado
de estado fundamental

O nível de maior energia t conhecido co-
mo esiadoexcrado U m . >mo qur esteja

inicialmente no estado fundamental pod:
ser promovido ao excitado se, de alguma
forma, receber uma quantidade de energia
— que chamaremos AE — que correspor-
da a diferença entre os dois níveis Ests s
tuaçao pode ocorrei, por exemplo, qua'
do um eléiroD com energia cinética (de*
da ao movimento translaciona!) maior de
que AE se choca com o átomo, transferin-
do para ele uma pane desta energia c, con-
seqüentemente, ficando com uma energia
cinética menor. Ouiro caso: um feixe de luz
(que pode ser entendido como um conjun-
to de partículas chamadas fótom) in ride so-
bre um átomo, que absorve um íóten e w -
sua energia para ir para o estado exchac;
(ver "Colorindo o invisível", cm Ciência
Hoje D* 38). De acordo com a proposição
de M u Planck (1858-1947), a freqüência
f0 da luz é proporcional a diferença ener-
gética entre os níveis. Assim, temos

AE * h í o ,
onde h é a chamada constante de Planck,
expressa cm uma unidade è. medida cha-
mada joule-segundo (Li):

h = 6,625 x 1 0 * J.s
A freqüência f0 é conhecida como freqüên-
cia de ressonância, cem torno dela ocorre
a absorção preferencial de fótons Fazen
do passar, através de uma amostra, um fei-
xe de luz cuja freqüência possa sofrer va-
riações continuas, pode-se verificar que a
transmissão diminui quando o átomo é
promovido do estado fundamental para o
excitado. Isto acontece porque a excitação
do átomo st deve a subtração de energia
do feixe de luz Conhecendo se a freqüên-
cia da luz incideme sobre a amostra, pode-
se deduzir a diferença de energia (AE) entre
os níveis Uma maneira alternativa de se
deicrminar AE é colocar o átomo no estado
excedo e ajiàhyu a freqüência da luj emi-
tida por ele Como vimos, um áiomo tem
8 tendência naiuraJ de voliar ao «I2do fun-
damental para que sua energia seja mini-
mizada Neste processo, ocorre emissão de
!u7 (vet Tumiriescéncií, da alquimia a ép<>
ca moderna', em Cirnnc Hoje n' 2)
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4 A técnica dr determinação do» m

vei» dr energia dr urn iiomo uii
liundo-se luz t conhecida como

npecirowpu. Qur node irr 'dr absorção'
• (quando te analisa a h»z transmitida) ou 'dr

emissão' (quando se esiuda a lui emitida).
Ao K realizar uma medida npectroscópi-

•> ca dr um átomo isolado obtém-se a cha-
mada linha de emissão (ou absorção), ca
racitrirada pela policio f0 do teu ponto
máximo e pela largura A( (figura I). O es-
tudo de ( o edcA( produz informações va-
liosas sobre o mecanismo de colisão entre
os vários áiomos que compõem a amostra
e sobre as propriedades físicas inerentes aos
átomos, tais como o tempo em que eles per-
manecem no estado excitado e a magnitu-
de da interação dos seus eléirons consigo
mesmos e com o núcleo.

Não abordaremos aqui a complexa ma-
neira pela qual fo e Af te relacionam com
as propriedades mencionadas. Interessa-
nos destacar as dificuldades que o espec-
troscopista encontra ao tentar medir uma
amostra gasosa, na qual os átomos estão
em movimento. Suas freqüências naturais
de absorção f0 se encontram então deslo-
cadas, em primeira ordem, de maneira pro-
porcional i sua velocidade (v) ou ao resul-
tado da divisão de v pela velocidade da luz
(v/c) (ver 'O efeito Doppler') Como os
átomos confinados em uma ampola coli-
dem constantemente entre si e com as pa-
redes do recipiente, eles adquirem veloci-
dades tujos valores e direções tão casuais.
Ora. cada um apresenta uma freqüência de
absorção que depende de tua velocidade.
Como conseqüência, a medida espectros
cópica produz uma linha de absorção —
que é a toma das contribuições individuais

Fit- t Esprrlro dr rmitiio dr um iiomo bipolrliro. qur ipmtnii aprn» do» nítrit dr rnrre i i .

dr átomos com velocidades diferentes. —
bastante larga, como mostra a figura 2. A
largura desta linha, que te convencionou
chamar 'largura de linha inomogênea'
(Af i n) , reflete apenas a distribuição de ve-
locidades dos áiomos que compõem a
amostra. Entretanto, o interesse do espec-
troscopista é a determinação da largura de
linha Af, que foi mostrada na figura I e
é chamada 'largura de linha homogênea*,
por ter característica de cada átomo, inde-
pendente do movimento que este apresen-
ta. Livrar-te do efeito Doppler e obter in-
formações qut estão escondidas no perfil

inomogèneo da absorção são desafios que
os espectroscopistas têm procurado vencer

Atualmente, várias técnicas possibilitam
a supressão do efeito Doppler de primeira
ordem (proporcional, como vimos, a v/c)
Entre elas, podemos destacar a espectros
copia de slturaçáo. o eco de fótons e a es-
pectroscopia de feixe atômico, nas quais a
luz incide perpendicularmente á direção do
movimento dos áiomos. Também não dis-
cutiremos aqui estas técnicas, que fogem
•os objetivos do artigo, mas fica o regi»

' f o de que elas contribuíram de forma sig-
nificativa para que se obtivesse melhor co-

Quando uma ambulância se aproxima
de nós em alia velocidade, ouvimos sua
sirene com uma tonalidade aguda, o que
indica uma fieqútncia alta O som fica
mais grave quando ela se afasta. Esta va-
riação na frrqürncia percebida por nos-
so ouvido se deve ao fato de haver uma
velocidade relativa entre o observador e
a fonte. O mesmo efeito é usado nos ra-
darts de patrulheiros rodoviários: um si-
nal de microondas é enviado e refletir o
pelos veículos em movimento, produzir,
do-se, em relação a fonte, mudanças na
freqüência. Analisando-as, o aparelho in-
dica a velocidade dos carros.

Como se vé, pelo menos no caso de on
das sonoras o efeito Doppler nos é fa
miliar No r:-so das ondas eleiromagne
ticas (luz) < feito também existe, mas é
bem meno: pois a velocidade da lu? (c)

é muito maior do que a do som: 300 mi-
lhões m/s contra 340 m/s.

Como a freqüência varia com a velo-
cidade? A distância entre dois máximos
consecutivos de uma onda r chamada
comprimento de onda (X) e, para a luz vi
sível, tem um valor de algumas centenas
de nanometros. O número de máximos
que chega ao observador em cada segun-
do é conhecido como freqüência (f). dr
modo qur

f = c/X
O intervalo entre os tempos de chegada
de dois máximos consecutivos é chama-
do de período (T). Pode-se perceber sem
dificuldade qur

T * l/f = X/c
Suponhamos agora que uma onda se

propaga para a direita com a velocidade
da luz e que o observador se desloca pa

ra a esquerda com uma velocidade v.
Nosso observador — que está assumin-
do aqui o papel do átomo de sódio nos
sistemas que descrevemos no artigo — ve-
ra as ondas chegarem até ele mais rapi-
damente, ou seja, haverá um aumento na
freqüência (que não se traduz num au-
mento da velocidade c) A nova freqüên-
cia recebida pelo observador é dada por

f * f (I * v/c),
onde o acréscimo de freqüência é

Af * f v/c,
sendo portanto proporcional a velocida-
de. E o chamado efeito Doppler de pri-
meira ordem Se esta mesma situação for
analisada do ponto de vista da teoria da
relatividade restrita — o que não faremos
aqui — o efeito apresenta ainda termos
proporcionais a v : /c ; (segunda ordem),
vVc' t assim por diante



nhrcimrnto da posição ptetisa dos
dr energia dr átomos e molrrulav Mtwiw
«Mim. • busca inccwitur de novos conhe -
cintemos c • voniadr dr entrndei detalhei
imporiamrv da naturrza aiòmtca ifm leva
do ov especiroscopntas a desenvolver téc-
nicas cada vez mais precisas

Sio dois os fatores qur limitam a reso-
lução (piecisio) das técnicas acima mencio-
nadas. O primeiro deles e a existência dr
efeito Doppler df ordem superior, isto e.

E sabido qur a velocidade dos áto
mos dr uma amostra tasosa dimi-
nui quando a temperatura cai

Mas. além de certos limites, o pás sofrr
uma transição para a fase liquida ou »to
lida. ou então adere às paredes do recipten
le qur o contém. Assim, o simples resfria-
mento nio fornece uma amostra gasosa na
qual os átomos estejam parados. É esta
amostra qur interessa. Para oblf-la. um
longo caminho foi percorrido, com conm-

Fif. 2. Alarfamraio da líaaa dr abtorrao por raau do efeito Dopplrr. Cada can* atai n m v
pondr a ama landi» a> áiomot com a mesmi »tloridadc. arado a altura dat curva» proeorrioaal
ao a imr» df Átomos df nda lamOi* rrpmtataòi. Cada faariha poisai »aa própria frtqwrarJa
•V nueaaacia (qar drpradt da vHoddadr), embora a bwf uri «rja a mrwn» cm Iodos as caias.
A rarva IHét f a toma du roatriaaicoes df am fraud» aémrro dr áiomos com velocidade» diferia-
In . Um i a raamadi "lar»•« dr liana momogran'.

proporcional a vVc*. vVc' e assim poi
diante, ele alarga a linha homogênea de
maneira indesejada. produzindo incerteza
na determinação dos níveis de energia. O
see undo fator sr relaciona com o tempo
que o átomo drmora para transitai no fei-
xe dr lu? qur esta sendo usado para a rea-
Inácio da medida rspeciroscòpica Quan-
to mais curto for este tempo dr trânsito,
maior será o alargamrnto mdesrjado da li-
nha Podt-sr traçar um paralelo entre este
efeito e a obsrrv ação dr um quadro por al-
guém qur visita uma galeria dr arte. A pas-
sapem rápida rvrmiic apenas uma visão ge-
ra) da obra, sem qur sr preste atenção nos
detalhes, cuja peicep;ão exige longo tem
po de observação

Vr se, ponanio. qur os dois fatores li
-mnanirs da resolução drrivam do fato dr

qur os átomos estão em movimento. Se es-
tivessem em repouso, ou mesmo em velo-
cidades pequenas, tais efeitos deixariam de
existir. Medidas dr altíssima resolução eu
ginam qur se constpUISSÍ parar os átomos
Como atinfir esir objetivo1

buicões de grande número de pesquisado-
res. Obteve-se íxno. atualmente se conse-
gue parar áiomos de um gás sem que haja
mudança de fasr. Isso é feito com o uso
dr laser (palavra que vem do inglês Light
Amplification by Stimulated Emission of
Rodjoiion), qur r um tipo de luz coerente,
dr grande intensidade e com uma freqüên-
cia muno bem definida (ver 'Holografia.
a lu? congelada', em Ciência Hoje n° 16)

Em 1917, Albert Einstein estudou iron
ramrnir a interação da radiação (luz) com
a matéria (átomos) Mostrou então que o
movimento dos áiomos é influenciado pe
Ia absorção de luz Fnsch, em 1933, con-
seguiu observar experimentalmente este fe-
nômeno A luz se comporta como se fossr
composta de partículas (denominadas fó
tons) que colidem com o átomo, frrando
seu movimento Pode-se imaginar o ato
mo como uma bola dr bilhar rolando so
bir uma mesa e sendo alvejado por proje-
teis (os fótons) que se deslocam na direção
or>osia Cada projétil qur colidr com a bola
rriafda lipruamrntr sru movimento De

pois tfe munas colisões. • bola eventual
mente chega ao repouso, t esta • maneira
utilizada para te frear átomos: na direcào
contrária a um feiie atômico colunado.
faz-se incidir luz. dr modo que haverá ab
sorçlo de fòtons e freamem©

Quando o átomo absorve lui. e promo-
vido do estado fundamental para o excita
do. O sistema só permanece nesta situação
durante um tempo muito curto — denomi-
nado tempo de vida do estado —. retornan-
do em seguida ao primeiro estado. Nesta
volta, o átomo devolve o foi on que absor-
vera, havendo então emissão de luz. Estr
fenômeno também produz •Iterações na ve-
locidade do átomo, pois provoca um recuo
na direção oposta àquela em que o íóton
foi emitido (caso semelhante ao que ocor-
re quando um atirador efetua um disparo
com arma de fogo). Há. no entante, uma
diferença importante: como as emissões
ocorrem aleatoriamente no espaço, elas nlo
produzem, cm média, nenhuma variaçfto
na velocidade do átomo, desde que consi-
deremos vários eventos (figura 3). Com a
absorção de luz é diferente: ela produz va-
riação da velocidade na direção do fóton
incidente e, portanto, se usada corretamen
te, pode alterar a velocidade do átomo na-
quela direção.

Até o presente, a maioria dos trabalhos
voltados B«a frear áiomos utilizou o só-
dio, que apresenta absorção para um com-
primento de onda em torno de S89 nano
metros (um nm é igual a 10" * metro), que
corresponde i luz amarela. Em cada absor-
ção de fótons com freqüência que corres-
ponda a este comprimento de onda, a ve-
locidade do átomo é reduzida em três cen-
tímetros por segundo. Portanto, se tiver-
mos um átomo se deslocando mil metros
por segundo (velocidade típica em feixes
atômicos), serio necessárias 33 mil absor-
ções para conduzi-lo ao repouso. Se este
evento ocorrei num espaço de aproxima-
damente SO centímetros, a desaceleração do
átomo terá sido da ordem de um milhão
d: metros por segundo ao quadrado, ou se-
ja, em torno de cem mil vezes a aceleração
da gravidade na superfície da Terra

O grande número de foions necessário
para frear o feixe atômico cria uma difi-
culdade. Quando a velocidade dos áiomos
começa a diminuir, o efeito Dopplei pro-
voca uma mudança na freqüência de res-
sonância* e o átomo deixa de absorver a
luz, cuja freqüência é constante (ver 'Op
toeletrônica ulira-rápida, o chaveamento
da lur". em Ciência Hoje n° 51)

Para que o átomo permaneça absorven-
do fótons é necessário mudar sua freqüên-
cia de ressonância, ajustando seus níveis dr
energia a cada nova velocidade. Isso pode
ser feito com o uso de um campo magnéti
ro vanãvrl no espaço. Campos magnéticos
têm a propriedade dr modificar a posição
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Fig. 3. Rrprrtrnlaçao nqurmáfkB do mrraniimo utilizado para frrar oi átomos. pr©voram-»r
rclivòr» dr loioni r alemos cur %t driloram cm dirrcõn epovHl Ch primeiros »>u absorvidos
c drpoh rniUidov rm dirr^ôn alralòriav.

dos níveis eletrônicos de um átomo, «.in-
vés dr um efeito conhecido como Zeeman
Produzindo se um campo intenso (no qual
os átomos iniciam o processo de desacele-
ração) e reduzindo gradativamente seu va-
lor (na medida em que os áiomos si o frea-
dos), conseguimos fazer com que o efrito
Doppler seja constantemente compensado
pelo efeito Zeeman, como mostra esque-
ir.aiicamente a figura 4.

Imaginemos que um feixe de luz (com
freqüência 0 incida sobre um átomo cujo
espaçamento entre os níveis eletrônicos va-
rie proporcionalmente ao campo magnéti-
co aplicado O átomo só absorverá ener-
gia quando o valor do uampo compensar
o efeito Doppler, ou, nos termos da figura
4, quando

menos intenso, mas loòos deixarão o u>
lema com a mesma velocidade baixa

Utilizando este principio, dois grupos
(um do Massachusetts Insthutc of Techno
logy e outro do National Bureau of Star,-
dards) construíram aparelhos como os
mostrados na figura b Através do escape
de lódio gasoso por um pequeno orifício.
um feixe atômico é produzido cm forma
de jato. Na viagem através do aparelho.
Átomos com velocidades acima de determi-
nado valor (no caso. 200 m/s) sao ficados,
juntando-se aos átomos lentos. Assim, co-
mo mostra a figura 7, estes passam a ser

-'•• r ••-•:

r-

• • • • • . , - . w -

- • - . - -

u •••:

.-.'• JfcT

' . * ' « • • " - ' "

0»)

B- f(U*/C)-t,

Af, - TB

(c)

fo - f (I 4 v/c) - -,B.
onde B é o campo magnético e •> é uma
constante. No gráfico da figura 5 aparece
o per fit de um campo parabólico, que con-
segue manter o átomo em constante resso-
nância com o loser. Este perfil é adequa-
do, pois, como o átomo demora um cerio
tempo para reemitir o fólon que foi absor-
vido, o campo varia lentamente para áto-
mos que estão absorvendo com velocids
de alta (dando tempo para ele reemitir) e
varia rapidamente para áiomos que estão
absorvendo com baiia velocidade. As di-
reções do laser e do movimento atômico fo-
ram indicadas na figura 3

Áiomos com velocidades da ordem de
aproximadamente 1.300 m/s são rápidos
demais para que sua velocidade seja com-
pensada pelo rampo magnético apresenta-
do(f v/c maií deque ->B) Nàoconseguem
absorver a rar:>a;àodo/<Mrve, por isso, sua
velocii .de não \aria Na medida em que
passar.,os a trabalhar com áiomos menos
velozes (em torno de l.l00m/s). o mesmo
campo se torna capaz de compensar o efei-
to da velocidade O átomo começa a ab-
sorver a radiação do laser cm deicrminada
posição, a partir da qual permanece em res-
sonância No fim do processo, ele deixa o
sistema com uma velocidade extremamen-
te baixa Átomos com velocidades inferio-
res a 1.100 m/s só iniciam o processo de
d-sacelcra;âo em re{iôes ondt o campo é

Fit, 4. Rr])mrmart>o nqurmátin dr freqütnriu de rrssonintia lni»ri> dr enrrjia) dr um iiomo
cm trn ülutcòri. Ent (a) o aiomo está rm repouso r tua fmjüíncia l c t ifuat á frcqürDria f da liu
inrtdrmr tobrt dr (f0 - f). Em (b) o élomo ar dedoca na dlircío rontriría i da lut; nrdr r*w.
por o i ' u do rftiio Dopplrr. (Ir "trolr' sumriitar • freqüência do laser, qar paua a %ri tf uai a III
•* v/c) ltM)U|nifieaqur a frrqütnria dr mvontncia do átomo diminui drnm «alorZil^ « Kl *
*/r) - fQ. Em (c) o áiomo nt i rm rrponto, porím lubmrtido a um campo mifníiico B. o qur a»-
mrnta ICI frrqúfnria dr rrssoninri» ót um valor &t « -j9 por n u u do rfrilc Zrrman. Fodr-M
vrr qur te as iitua(o« (b) r (r) aronlrctrrm iimDtt«nr»mrolc é possi>r! ajustar o valor or B dr for ma
lal qur a diminuição da f rrqücoria nuada pelo r frito Dopplrr wja romprnsadi prio acréscimo oriundo
do rírlio ZnmiD. Nrslr raio, At_ « Af,; lojo. I (I • v/c) ~ ' s • tB.

Fig. 5. Prrfil dr vm rampo mtjn/lifo parahéliro (run» lilás) frrado por um Mitrnnidr dr ISO
rrnlimrlros. adrquido para romprniar o rfrilo Dopplrr por n u u do procruo dr df«.»tflrr«çto.
At rur»as »iuis rrprrsrnitm rilrulos rfrluidos rm rompulador, mostrando tomo at vriiKidadn
do» álomot diminurm drpois drtlrt trrrm riminhido no inlrrior do lolrnóidr. As «áritt rur>a>
indiram iljurr,n úf> poiii>rii \t\u<i(iit»iniriaii qur os ílcmos puitm lr> »o n-.omrnlc rm quf
rnlram nu M>l(n6idr.



maim ia no conjunto dos áiomos que emei •
jem do sistema

A variação da fitqurncia do áiomo nio
* • única manrna tfr compensar o efeito
Dopnlei-'Podemos também variar • lie-
quéncta do to>rr para obier o mesmo re-
tuliado. t u a alternativa íoi pi oposta pelo
Grupo de Espectroscopia dr Moscou, chr-

§ei usada como padrão Ptccisoei da ordem
de uma parte cm 10" tem tido obtidas com
• utilização de feixes de césio. A produção
tfe feixes leniM e monoenerieiico» melhora
«te desempenho, pois elimina o efeito Dop-
plei. Por itso.de» Uo fonescandidaiospara
que se criem padron de freqüência com ni
veis de precisão* tem precedentes

leme de
obtervaclo

òbturadom

orifício solroóidf

1

1feixe* de Inert
incidentes

X
-_D feue de katr
i fone
modulador
Bednia)

r«t ». V im nqurmiiw» da montagem cKptrimcMat auda para fmawaio dr átomos dr lòdio.
O Imr atômico ê prido M B I forao tom •rmprraiura em lorao dr SOO* C é u propaga para a
direita depois dr panar por um pequrao orifício r irr colmado (oa arja. tonado paralelo). Doh
( r im dr last' u propagam para a «ojarrda. O fciu lent * nado para o procrtso dr dnarrlrra-
çáo r o fnsr dr irsir para analuar os Élomos kmos. A iairrarao do fritr lonr con os iiomos
dr fodio aronirfr ao iairnor di> tolrnóidc. ,

A obtendo de átomos lemos permnr
ainda que te verifique o caiam ondulatò
rio da matéria. Como vimos anteriormen-
te, a luz fondas) pode ter entendida como
V fosse composta de pequenas partículas
(fòtons). Apresenta, portanto, conforme
foi apontado pela teoria qu&ntica. caráter
dual, que também %c manifesta no caso da
matéria. O átomo tem associado a si uma
onda. cujo comprimento TX) e inversamente
proporciona) á sua velocidade

X - h/rm.
onde n é i massa do átomo, v é a sua ve-
locidade e h é novamente a constante de
Planck. Assim, para átomos de sódio (cu-
ja massa é igual a 38 x IO~ r kg) que se
desloquem com velocidades de 1.000 m/s
(típicas no interior de um forno), temos um
comprimento de onda muito pequeno:
0,0017 nm. Nestas condições, torna-se pra-
ticamente impossível observar o earlier on-
dulatório do átomo. Mas., quando as velo-
cidades sao extremamente baixas, o com-
primento de onda do átomo se torna bem
mais longo, e assim o comportamento on-
dulatório da maièria fica manifesto durante
a interação do átomo com superfícies ou
com outros átomos

fiado por V.S. Letokhov, que demonstrou
tAperimentaimenie este processo (figura 8).
Na medida em que o átomo se desacelera,
aumenta-se a freqüência do lastr, compen-
sando assim o efeito Dopplei, sempre de
forma a manter a situação de ressonância.
Esta técnica tem a desvantagem de produ-
zir pulsos de átomos lentos embebidos num
fluxo de átomos cujas velocidades nio fo-
ram alteradas

A produção dr um feixe de átomos
lentos e de extremo interesse pa-
ra várias areas da física. Como vi-

mos no inicio do arni.0. a redução da vr-
locidadr dos átomos permite que se obte-
nham amostras livres do efeito Doppler de
primeira e srgunda ordens. Surge assim a
possibilidade dr que a esprctroscopia sr
torne muito mais precisa, permitindo estu
dos mais detalhados da estrutura atômica

Outra aplicação importante e a constru-
ção à< relógios atômicos Os atualmente fa-
mosos relógios dr quartzo possuem um
cristal qur oscila com uma freqüência da
ordem dr um milhão dr ciclos por segundo
(I MH*) Com o mesmo material, instru-
mentos um pouco mais sofisticados permit i-
ram verificar qur a taxa dr rotação da Terra
varia anualmente dr uma parte em cem m>-
loóes Para muitos experimentos, noentan-
to, é necessário medir variações do tempo
ainda menores Como. nrstes casos, os relo
fios de quartzo não sâo suficirnirmentr pre-
cisos, r necessário desenvolver osciladoTcs
maises:áveis A freqüência de certas transi-
ções atômicas r exirrmamrnie estável e pode

Fig. 7. Distribuirão dr vrloridtdr» do friir atómiro dr sódio, mrdidt num tísirmi riprrtmrnial
como o mostrado ai figura 6 A rum lilás cormpondr i (iiuicao inicial, rm qur o friir dr lour
fonr má drtligado. Qusndo rir è ligado, diminui Mnsivrlmrnlr a vrlorididr ir umt grandr in-
cio dos áiomov A anrdidf r Irm atrt»ri di «ariaçèn da Irrqürncit do Uur tt irsit, qur podr
*t< rrltciomdt com a trlondidr tirttrs d* equaçio do ffriio Dopptrt l< « l c - k»)



A«- técnica», dr lieimemo tamhem torna
ram pwnvtl realizai o vtlho tonno dr con
finar átomos neutros num» determinada re
Ftao do e»p»ço. de modo que if u movimen
10 itantlacional pensa ser totalmente con-
itolado A fiandt dificuldade no aprisio
namento desses átomos vem do fato dr qur
eles interaf em fracamente rom campos ex-
ternos — exatamente por vetem neutron.
Campos muito intensos serum necessários
para o seu confinamrnto Mas o resfria-
mento com laser reduz a enerpia desses ato
mos o suficiente para possibilitar este efei-
to com o uso de campos elétricos e magné-
ticos que podem ser criados hoje em labo-
ratório. A possibilidade de confinamento
de átomos a temperaturas de IO*1 • 10**
kelvin cri» novas perspectivas em física.
Acredita-se qur muitas novidades surgirão
nesta área nos próximos anos.

No Instituto de Física e Química de Sào
Carlos está sendo descnvohido um siste-
ma experimental que permitirá a realização
de vários estudos utilizando átomos com
baixas velocidades. Na figura 9 aparecem
a fonte de átomos, o maf neto que produz
o campo necessário para compensar o efei-
to Doppler e o sistema de vácuo, que inte-
gram o equipamento construído Ele per-
mitira que se acompanhe o processo de
f reamento dos átomos dr forma continua,
tornando possível a realização de um estu-
do inédito, baseado na observação da luz
emitida pelo átomodurame sua interação
com o lose' desacelerador. Quanto mais
lento estiver o átomo, maior quantidade de
luz ele emitirá por unidade de comprimen-
to, já que a taxa de emissão é constante.

frixr nõmicc

Fit 9. tquipiBCBlo pari f ttamrnio dr átomo dr tédio, ronstrudo no Imtilulo dr Fnica e Quími-
ca dr Sào Carlos

Assim, poderemos determinar a velocida-
de do átomo, em cada posição, através da
análise da quantidade de luz emitida em ca-
da porção da distância (um metro) percor-
rida na desaceleração. Se implantada com
sucesso, a nova técnica permitirá a reali-
zação de vários experimentos, nos quais é
muito importante a facilidade com que os
átomos são manuseados.

Alem de estuda; o processo básico da in-
teração da radiação com o átomo, preten-
demos produzir um feixe atômico com ve-
locidades da ordem de dez a cem centíme-
tros por segundo, que será utilizado para
o estudo das colisões entre átomos neutros
e das colisões entre átomos e superfícies só-
lidas. Este último caso é muito interessan-
te: quando um átomo se aproxima de uma
superfície sólida, normalmente é atraído e
se lif a a ela. Entretanto, se ele estiver mui-
to lento, seu comportamento ondulatóno
(previsto pela mecânica quánttca) se mani-
festa de forma acentuada e o feixe aiómi
co sofre difração e reflexão (efeitos ineren-
tes a ondas), ao invés de aderir á superfí-
cie. Este» e outros experimentos permitirão
que conheçamos mais e melhor o mundo
dos átomos, que tantas surpresas ja trou-
xe á ciência contemporânea

I -

Fig I Rrprnrmacao rsqurrnánrs da ronfi|ura(io /oirr-ilomo (r da tariacio da frrqürnria do
lain rom o irmpo) uixti par* a dnarrlrraçáo dr fmr alómiro tom latrr dr Irrqurncia tariatrl
SfMf raso. o rfrilo Doppltr r romprnkado com a «ariaçáo irmporal linrar da frrqurnna do la>f
dr liramrnib rmrr o» «atom I, r f.
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Ccoling and Trapping Neutral Atoms with Radiative Forces

V.S BAGNATO. JARBAS C. CASTRO. M.'SIU LI and SC. ZILIO
Imututo at Fiuu * Quimc* at Sio Carte*. USP. CstM ft»u/ 369. Sio C*rk». 13560. »». Bimil

Rtcobtfo mn to* novmbio at IB87, vtnio raviiu «m 21 dt abrll at 1DQ0

Abstract Techniques to slow and trap neutral atoms at high densities
with radiative forces are discussed* In this review article, it is shown
that the radiative force on an atomic system has two components, one
coming from the momentum transferred from the photon to the atom and
the other resulting from the Interaction of the transition d i po I e mo-
ment with the radiation field gradient. Among several methods of laser
cooling, we emphasize Zeeman tuning of the electronic levels and fre-
quency-sweeping techniques. Trapping of neutral atoms is another in-
teresting subject discussed in this review. We present recent results
obtained in light and magnetic traps. Finally, techniques to further
cool atoms inside traps »re presented and the future of laser cooling
of neutral atoms by meens of radiation pressure is discussed.

1. INTRODUCTION

The development of techniques to trap and cool ions has re-

volutionized atomic physics during the last decade . The ability to

Isolate a single ion and recuce Its thermal motion to only a f C M ml 111*

Kelvin of temperature allows the suppression of the first and second

order Doppler shifts, yielding spectroscopic measur «rents and time stan-

dards of unprecedented accuracy.

The advent of several successful experiments demonstrating

cooling of trapped ions suggested the possibility of doing the same for

neutral atoms. The neutral character of trapped species opens a new

door in the study of effects where high densities, not achievable with

ions, are useful or necessary, such as in ultracold atomic collisions

and col'cctivc quantum effects. Moreover, cooling and trapping of neu-

tral atoms will make spectroscopic measurements easier. Substantial im-

provements in the accuracy of atomic clocks and measurements of funda-

mental constants are ultimately feasible. The possibility of studying

collisions with slow atoms will provide the investigator with a better

understanding of atomic forces and chemical bonds between atoms. At

Krticw artkk
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high densities, wave packets representing the atoms start to overlap

in such a way that quantum effects should manifest themselves. For a

system of bosons, the phase transition known as Bose-Elnsteln conden-

sation should be observed, demonstrating a very Important predlctionof

Quantum Statistics.

In the last five years a number of experiments on the cooling

of atomic beams have been performed with different approaches. Pulsed

atomic beam deceleration due to laser radiation was first reported in

1980 in an experiment where the laser frequency was scanned to compen-

sate for the reduction of the atomic velocity*. Further Improvement of

this method has allowed better deceleration of atomic beams1' .

The development of a scheme to produce a continuous flow of

cold atoms occured In 1982, when a group from the National Bureau of

Standards (NBS) in Gaithersburg was able to change the atomic reson-

ance frequency In synchronism with the reduction of the velocity*. In

this technique, the atomic frequency is changed by means of an

Inhomogeneous magnetic field and the laser frequency Is kept constant.

One of the most interesting applications for stow atoms is

trapping. The first observation of trapped atoms occurred in 190$ when

a pulse of cold atoms was used to load a magnetic trap*. In that ex-

periment, about 10 atoms were trapped in a volume of 30 cm for about

0.8 s, but the temperature of the atoms was not measured. Recently, a

group from HIT was able to increase the trapping time to 6 minutes, ac-

cumulating up to 10* atoms Inside a trap whose volume was about 60 cm*

and the temperature of the trapped atoms was estimated to be 10 mK 10.

In experiments using optical traps1', densities as high as 10 ll atoms

per cubic centimeter and temperatures as low *s 2*tO uK have been

achieved*.

This paper aims to critically review the current efforts to

achieve very cold atoms at high densities. We start by presenting basic

equations describing the Interaction between atom and radiation. ,This

is done in section 2. Section 3 reports on the techniques used up to

ROW to slow neutral atoms and the experimental problems related to the

cooling process. Magnetic and light traps for these col d atoms are dis*

cussed in section k. Techniques to further cool the atoms inside traps

412
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and the future of laser cooling are discussed respectively In sections

S and 6.

2. RADIATIVE FORCES

The forces exerted on an atomic system due to interaction with

radiation can be classified into two groups: spontaneous and induced

forces. The spontaneous forces originate from the moirentuni transferred

during the photon absorption. Each photon absorbed or emitted during a

transition transfers a momentum hk to the atom In a time that depends

on the laser Intensity, laser detuning and excited state lifetime. The

maximum spontaneous force occurs when the atom Is pumped above satu-

ration and It is proportional to 1 N / 2 T , where T Is the excited state

lifetime. The induced force comes from the interaction of the induced

electric dipole during the electronic transition with gradients in the

radiation Intensity. The usual approach used to calculate radiative

forces consists in treating the atom as a two-level quantum system and

the radiation as a classical electromagnetic field. Let us assume that

an electromagnetic field of polarization e and amplitude

• c.c. (I)

interacts with a txo-level atom located at position « and with velocity

n. Using the Héisenberg representation and Ehrenfest's theorem one

can show that the force on the atom due to the interaction with radi-

ation is given by

? - <Z.l> VE#.t) . (2)

where u is the electric dipole operator. After some ma themat i cal ma-

nipulation1* I S we get

(3)
J * A7 • 2Í22]

where
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fi -

Is the Rabl frequency,

A - w r - u)

is the detuning between the laser frequency and the atomic resonance

frequency

A is Einstein's A coefficient (for a two-1 eve I atom it also represents

the llnwldth) and O Is the phase of the wave defined in eq.(l). We

can single out two contributions from the above expression: the gradi-

ent of the phase stands for the spontaneous force and the gradient of

the intensity (ft* « Intensity) represents the induced force.

Eq.(3) holds for any excitation field. For the sake of sim-

plicity, we will consider only the case of a plane wave. With this as-

sumption we may write

the Rabl frequency

n . vE9/h

is a constant and the phase is

e • -O
Under these conditions eq.(3) becomes

? JUl a
[!,{t,.t.K)

i •> A' * ja 1]

which has a saturation value at Aftk/2. This saturation in the spon-

taneous force was expected since the atom cannot cycle faster than A/2,

which corresponds to having It half of the time in the excited state

and half of the time in the ground stale. The knowledge of the satu*

ration v»\ut is very important since It determines the minimum distance

for an effective deceleration to take place.

The first term In the denominator is velocity dependent and,

is the atom slows down, It represents a changing Doppler shift which

... J
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sets the atom out of resonance. In order to keep, the atom resonant with

the laser beam, the Doppler shift has to be compensated either, by

changing the laser or the atom frequency. The way of doing this Is de-

scribed In the next section.

3. METHODS OF SLOWING ATOMS

The use of radiation pressure to modify the velocity of atoms '

has a long history1*. The first authors to propose the use of radiation

pressure for the cooling of a gaseous sample were Hansch andSchawlow17.

The absorption of a photon from a quasi'resonant laser beam produces a

velocity change. In an atom with mass M, given by tv • hk/M (• } cm/s

for the D2 line of sodium) which has the same direction as the incident

beam. The spontaneously re-radiated photon will change the velocity of

the atoms by the same amount, but In a random direction. If we consider

several cycles of absorption and emission, there Is no net contribution ,

to the velocity coming from spontaneous emission,but there is one from

absorption. The process Is represented In fig.1.

Fig.I - Absorption-emission
cycles In momentum space for a

\ 7 resonant atom In a laser beam.
LASER \ \ ^ j / The full line represents the mo- ^
- v v v~' * J *•* J ~* men t in change after the absorp- ^

tlon w h i l e the dashed l i n e
, flp stands for the change after

spontaneous emission. ÒP is the :
net momentum transferred to the
atom.

Absorption followed by stimulated emission has no effect on

the atomic velocity since absorption and emission in this case occur

In the same direction, However, the existence of a gradient in the am-

plitude of the wave generates a force during the stimulated process '*;

(cajled Induced, dipole or gradient force).

The spontaneous force associated to the momentum change rep-

resented in fig. 1 can be used to decelerate atoms. Shining a laser 0t

against the propagation of an atomic beam one Is able to reduce the
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velocity of the •to** during the absorption, despite the net heating

due to the statistical nature of the emission. Let u* consider a typical

thermal [T - 1000K) sodium beam. The maximum of the velocity distri-

bution is at about 100 m/s. Since eoch photon will reduce the velocity

by to - 3 cn/s. the number of required scattering events to bring an

atom to rest is «,/*> s 33.000. At this point we find the first exper-

imental problem. Since the laser frequency is fixed, there will be a

changing Ooppler shift as the atom starts to slow down and it will

scatter only a few photons before going out of resonance. The Ooppler

shift in the case where the atomic velocity and the photon nomen turn are

ami parallel is given by

(5)

where ̂  is the laser frequency, v £ the laser frequency In the atom

rest frame and c the speed of light. Therefore, the atom o e ea the laser

light blue shifted. To a first approximation, this shift is given by

*" " V ü (6)

We expect successive absorptions to occur (at a fast rate) until the

change In frequency due to th- Ooppler shift is of the order of the

natural linewidth. For sodium, the natural linewidth is A - 6.8 x io7

rad/s, meaning a variation of velocity of 589 cm/s before the atom goes

out of resonance. This Implies that after the absorption of about 200

photons, the changing Doppler shtft has swept through the natural line-

width and the atom falls out of resonance. If we would wait for a lone,

time the atom could absorb more photons.but this creates an experimental

problem because It Involves too long an interaction region. In con-

clusion, the number of photons scattered will be a small fraction of

the total number needed for an appreciable deceleration.

In order to keep the atom in resonance with the radiation dur-

ing the whole process, It Is required that the laser frequency In the

rest frame of the atom be always close to „,. To keep the condition

«n • u (1 • v/0)
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valid as v changes. It is necessary to change either u>, or the laser

frequency u.. The choice between these two possibilities originates

the two available methods of slowing an atomic beam which are described

below.

a) Spatial Zeeman tuned technique*

This technique uses a spatially varying magnetic field to

change the resonance frequency u 0 in such a way that the 2ee«nan shift

compensates any change in the velocity. In the presence of a magnetic

field B, the resonance frequency of the atom is given by

w(s) - wo • YB(z) (7)

where Y Is a constant and 'the linearity of the Zeeman shift can be ar-

ranged by selecting a specific atomic level. For Ma we have to cycle

the atom between the levels 3 S - Í F - 2 , Mf • 2) and 3P j / 2 (F-3, Mf - 3),

using circularly polarized light. Comparing u(z) with the Doppler

shifted laser frequency, we have the matching condixion between vel-

ocity and £-fie)d at each point s

• r I - w«*Y*U) (8)

The atomic velocity as a function of * is given by

viz) - iv3 - lnz) ' (9)
o

where i>o is the initial velocity and a is the deceleration of the atom.

Substituting eq. (8) intoeq.(9)> the magnetic field which compensates the

Ooppler shift at any point is

Biz) - Bb 4 Bt /1 - 32 (10)

where

B. - - , Bb - k — and B - — .by** y vi
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The deceleration a cannot take any value; I t has a maximum

% allowed value which corresponds to-the maximum transition rate» I .e . ,

a -U/l)hk A/M. If a system Is designed to operate with a > a ',
max max

the atom will not be able to follow the magnetic field profile, since

It cannot cycle between the ground and the excited states faster than

// 2 . B, corresponds to the field which produces a Zeeman shift equal

to the Doppler shift for atoms travelling at vt. The distance necessary

to stop an atom with v. Is 1/6. Atoms moving faster than vt are not af-

fected at all, while slower atoms start to be affected when the field

has the correct strength to compensate their Doppler shift. In con-

clusion, all atoms will have the same velocity at each point along the

trajectory after they reach the resonance condition.Due to this feature,

all atoms are brought to rest at the same place. The first group tore-

port successful use of the Spatial Zeeman tuned technique was the group

from NBS-Galthersburg'. Their experimental set-up Is shown In fig.2.
SOLENOID

OVEN

1 LA9CH

Fig.2 - Schematic view of the laser
cooling experiment of Philips et

B-nEU)

In this technique, the magnetic field is provided by a solenoid

wound with more turns in the region close to the atomic source, yielding

a magnetic field with the profile given by eq.(lO). A typical result1*

of the Zecman cooling scheme is depicted In fig. 3. The dashed curve

shows the original velocity distribution when the laser Is off. After

turning the laser on, faster atoms are decelerated Into a narrow vel-

ocity group as seen in the full tine curve.

The net atomic velocity change is established by the magnetic

field profile. Foraglven field distribution the Initial and final vel-

ocities can be chosen by varying the cooling laser detuning. Fig. k

418
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shows a mwfcer of compressed velocity distributions obtained with sev-

eral detuning*1*.

a

o
5

«00 aoo vôo
VILOCITT IU/91

uoo

Fig.3 - Velocity bunching observed
in the original ve loc i ty d istr i -
bution wl th the spat ia l Zeeman
technique.

i t
mocm

Fig.4 - Laser-coo led velocity
distributions • for different
laser tunnlrtgs. The highest vel-
ocity resonant with the laser
in each case is Indicated by the
arrows. Trace (g) is the urr
cooled velocity distribution.

b) Frequency-sweeping technique

The first proposal for scanning the laser frequency in order to

compensate the changing Doppler shift when the atomic beam stows down

was made by Letokhov and Minogin20. Because the laser must sweep quickly

and over a large range (- 2 GHz for Na), this technique is known as

frequency chirping*.

The velocity of a slowing atom, expressed as a function of its

changing transition frequency, can be obtained from eq.(5)

v(t) - c (M)
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where the resonance frequency w. Is now kept constant, and both vel-

ocity and laser frequency are time dependent. The change In velocity

is given by the derivative of eq.(li) with respect to time. On the

other hand, the change in velocity of a two-level system due to the

momentum transferred during the absorption is given by

h ur A

provided that the laser intensity Is high enough to saturate the tran-

s i t ion . In order to determine the time dependence at u. ( t ) and v{t),

we solve the resulting dif ferential equation

- C - - Ti w -rrr- or w - a w. - 0 (13)
u)e I Vic L L

with
a - hutA/lMc3 .

The solution of eq.(!3) Is

at

where w denotes an initially given starting frequency. If we consider

Na, with 3S,.2 •• 3Pj.2 being the cooling transition, we get a- 3*10"Vs.

The stopping time is 1 ms for atoms with an initial velocity of 1000(Vs.

Comparing this time with a , we see that the exponential behaviour of

the frequency can be almost entirely replaced by a linear approxi-

mation. So, the laser frequency varies as

w. - oi (1 • at) 0M
LJ 8

Due to the frequency scan and the corresponding deceleration,

a l l velocities less than the starting velocity (v - c ( l -u> /u> ) ) wi l l

ultimately come into resonance and wi l l join the group of already slowed

atoms. The basic idea is represented In f ig . 5.
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ATOMIC

BEAM

LASER

Fig.5 " Diagram of the laser
cooling technique using
frequency-sweeping.

time

Several groups have already used the frequency chirping tech-

nique successfully. Vfork with sodium has been performed by two inde-

pendent groups at NBS-Boulder' and at USSR-Moscow21.^Experimental re-

sults achieved by the former group are presented in fig.6. This tech-

nique has also been used by Watts and Wieman with a diode laser and a

beam of cesium atoms'3. Recently, the deceleration of a Rb beam with

this technique has been reported1'.

The disadvantage of the frequency chirping technique lies in

Its pulsed nature which results in a small number of slow atoms pro-

duced per unit time.

c) Other techniques

Although the deceleration of an atomic beâ n using frequency

chirping or Zeeman tuning have both been used successfully to overcome

the changing Doppler shift, other methods are also possible. One can

use a vhite light source rather than a single frequency laser. The op-

tical spectrum of such a source must cover the entire Doppler width of

the otomic beam. In this way, regardless of the atom velocity, there

is always some light resonant with it to produce deceleration. Such a

source can be a multi-mode laser7". The required power has to be higher

to csTrrcTO M n a g t ouiaiCA oc SAP
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C) Fig.6 - Experimental results of the
frequency chirping technique applied
to sodium. Trace (a) represents the
atomic beam velocity distribution
when the cooling laser If off. Traces
(b) and (c) show slow atoms produced
for two different frequency sweeping
ranges.

1500 K>00 500 0 VELOCITY (M/S)

than for the other techniques, since the laser must provide saturation

Intensity in each of the nodes separated by about one natural linewidth

and extending over the Doppler width. For Na atoms this is about 200

nodes. The vhite light technique provides no spatial compression of the

atoms; all velocity groups decelerate at the same rate for all points

in space.

Another possibility for overcoming the changing Doppler shift

is a variation on the Zeeman tuning technique. The magnetic field can

be uniform in space but modulated in time"' 2*. This requires a rapid

change in magnetic field, Which is an experimental problem, but It has

the advantage of being able to decelerate different kinds of atoms by

modulating at different rates.

d) The optical pumping problem

During the cooling process, the changing Doppler shift is not

the only difficulty that we face. Since the atom is not a real two-

level system, optical pumping is another important prrblan to be con-

sidered. In order to analyse this situation, let us consider a Na atom,

whose relevant energy levels are shown in fig.7.

422
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6OUHI

setim
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3/2 L.._ F-2
F-l
F-0

3S
F-2

|/2 I.770N1

F-l

Fig.7 - Hyperfine structure of the relevant
electronic levels of Na.

If we choose the cooling process to take place shift is

SJ/2(F-2) •• P,/2(F-2) transition, after the first excitation the sys-

tem can also decay to the Sj/aCF-l) state and the laser'cannot reexclte

the atom because It is too far out of resonance (about-170 llnewldths).

This makes It Impossible for the atons to scatter tht necessary number

of photons to decelerate significantly.

If the Initial excitation Is 3SJ/2(F-2) - 3 P > / 2 (F-3), the

electric dlpole selection rule for F( F - ±1,0) will drive the atoa

back to F-2 and the system can be easily reexclted. Tne 3P . (F-2)

state Is only 60 MHz away frore the F-3 state, which can lead to off-

resonant excitation out of the 3$ 1 / 2 (F»2) level. For every few

hundred excitations to the F-3 level, one excitation to F-2 is expected

and after that, the atom may decay to the 3Sj/2 (F-l) state, ending the

absorption process. In this way, optical pumping limits the cooling

process as much as the changing Ooppler shift does.

The first obvious solution to this problem is the use of an

auxiliary laser tuned to the 3S J / 2 (F-l) * 3PJ/2 (F-2) transition as

a recovering beam, as has been done for laser cooling of Ions2'.

A second alternative to solve the problem is to use the tran-

sition selection rule for the magnetic quantum number m *'10. Assuming

the quantization axis to be along the propagation of the laser beamand
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using right (or left) circularly polarized light, conservation of an*

pular moment requires that fim • •! (or -1) . Atoms originally in the

3S, / 2 (F-2, ny-2) state will be excited only to 3P,,, (F-3. » -3) and

can only decay back to the original state. The behaviour Is like that

of a two-level system. If the atom starts In any of the nip states of

the 35 . (F-2) manifold, the cyclic Interaction will transfer the sys-

tem to the m -2 state27. The use of this solution requires the presence

of a magnetic field to set the quantization direction and m as a good

quantum number. Therefore, It Is very suitable for the Zeeman tuning

technique, since the magnetic field Is already there.

Bad allgment between the laser beam and the magnetic field

will produce wrong transitions and the two-level picture falls. The

presence of a bias field helps to separate the different m levels,

decreasing the probability of excitations to wrong levels by taking

them further off resonance. >

For the case of the frequency sweeping technique, the optical

r»g problem must be solved using an auxiliary laser to recover

that suffer wrong transitions. The presence of side band in the

slowing laser can also be used for this purpose. There are other ap-

proaches to the problem, like using RF to recover the S . (F-l) atoms,

but we will not describe them here. One should keep In mind that a good

deceleration scheme has to take Into account both optical pumping and

the changing Doppler shift.

4. TRAILING NEUTRAL ATOMS

•

At the present time there art two d i f f e ren t ways for trapping

neutral atoms. One of them uses the magnetic force acting In the sys-

tem when I t is In a region of Inhomogeneous f i e l d * > l 0 * 2 t ' 2 > . The second

a l t e r n a t i v e uses the in te rac t ion of rad ia t ion Ki th the atom to confine

I t * 8 ' 1 1 . Both ways have a l ready been successfully used and w i l l be de-

scribed b r i e f l y here.

a) Magnetic traps

M a g n e t i c t r a p s a r e based on the f a c t t h a t the e lec-

tronic ground states of c e r t a i n atoms with unpaired electron spin have
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Fig. 10 - Arrangement of the longltudipal mag-
netic fields, laser beams and fluorescence
detectors used in the experiment for con-
tinuous stopping and trapping of neutraN atoms.

Fig.II - Fluorescence of trapped
atoms produced by unblocking the
stopping laser a f t e r various
trapping times.
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Ashkin*' and consists of two counter-propagating laser beams with their

focuses as shown in fig.12. In this configuration there is an axial re-

storing force (spontaneous force) and a transverse restoring force due

to the radial field gradient.

Fig. 12 - Light trap
Ashkin'0.

proposed by

A second possibility for optical trap consists In using only

the induced dipole force as the restoring force. Consider a single fo-

cused gaussian laser beam detuned several hundred Iinewidths below res-

onance. An atom close to the focus will feel a restoring force towards

It, since the intensity decreases from the focus in all directions. The

first observation of optically trapped atoms was made by S.Chu et at >s

with the help of the optical molaBBec which Is a three dimensional vis-

cous confinement of atoms by resonant radiation pressure.

A pure spontaneous light force optical trap has been recently

demonstrated by E.Raab ctflZ11. In this trap, six laser beams coming

from the tx, ty and Is directions are superposed to a weak magnetic

field produced by a Bpheroidal quadrupole, in such a way that atoms In-

teract more strongly with the beam opposing their velocltles,produc Ing a

restoring force towards the center of the trap.

The configuration discussed above was originally introduced by

Pritchard ct a!11 as a way of overcoming the so called optical Larrwhau

theorem formulated by Ashkin and Gordon". The idea behing this theorem

is as follows: in the absence of radiation sources the divergence of

the Poynting vector of a stationary laser beam must be zero. Therefore,

if the force is proportional to the laser intensity, it must also be dl-

vergenceless, thus ruling out the possibility of having an inward force

everywhere on a closed surface. Ashkin and Cordon proved this theorem

for the scattering force on particles with a scalar polarizability whose

dlpoles depend linearly on the field. This condition assumes the scat-

426
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an energy that grows with Magnetic field, producing a force on the a ton

toward the minimum of the field. In fig.8 we show'the ground state hy-

per fine levels of atomic hydrogen. As we can see, the levels S ^ , (P»l,

m -I) and S . (F-l, ry»0) have a positive slope with increasing mag-

netic field, and the atoms In these states are puehed towards the mini-

nun In the field. For this reason they are called weak field teektrm.

In the same way, atoms with negative slope are forced towards higher

magnetic fields, and therefore they are cabled Btrong field »eeken.¥t

could trap particles in any of these states, needing only to produce a

minimum or maximum of magnetic field. Unfortunately, this Is not pos-

sible because, In free space, the total magnetic field can only have a

minimum and therefore only veak field eeeker» can be trapped ina static

field. Dynamic traps have been proposed to trap both species'2. The

ability to trap only particles which are drawn to weak field Is not

necessarily a serious limitation since the spontaneous decay rate for

the spin up-spin down transition is about 10" /s.*However, various

spin changing collisions may limit the maximum attainable» density.

0 2

OJ

c

i °

"-0J

-O2

F-1

02 B(Tes)a)

Fig.8-Energies of hydrogen hyper-
flne states as a function of the
magnetic field.

The f i rs t static magnetic f ie ld trap for neutral atoms was re-

cently demonstrated at NBS and i t consists of a pair of Helmholtz coils

connected backwards so that a zero f ie ld Is produced at the center.This

trap, shown in f ig.9, has the disadvantage of having a B-0 point at the

minimum. As the atom travels through this point, a non-adlabatic tran-

sit ion can take place, leaving the atoms in a untrapped s t a t e and
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therefore acting as a leak mechanism for the trap. At the B-0 point»

the hyperfine sublevels (represented as the F«l manifold In fig.8)will

collapse to the same energy. Therefore, an atom In a m «I state, which

Is a trapped state since the energy Increases with the magnetic field,
i

may leave the region is an untrapped m «•-! state. This problem can be
• i

solved using a magnetic bottle configuration with no point c zero

field10'2'*11. Several different magnetic trap configurations for neu-

tral atoms have already been proposed".

Fig.9 - Magnetic trap used by Higdall et
aV.

The arrangement of the longitudinal magnetic fields, laser

,umi and fluorescence detectors used In the experiment of ref. 10

Is shown In fig. 10. As a first step, the atoms are slowed from 1000 to

200 ra/s In the slowing field. These slow atoms go inside the trap re-

gion where they are stopped by means of a second laser. When the cor-

rect laser frequency Is used, the trap starts filling up and the flu-

orescence measured by detectors I, 2 and 3 increases dramatically. In

order to find out for how long atoms can be trapped, the following se-

quence of measurements is made: a) lasers on to fill the trap, b)lasers

off for a variable period of time and c) stopping laser back on to probe

the remaining trapped atoms. Fig. II shows the fluorescence observed

for several trapping times.

b\ Light traps

The method of optically trapping atoms is based on radiation

pressure forces, namely the spontaneous and induced forces discussed in

sect. 2 of this review. The first optical trap geometry was proposed by



ftwteu Bimlbln to FWe». Vol. IB. n? 3,1988

tering force to be proportional to the Poynttng vector.

For atoms, however, the Internal degrees of freedom can change

this proportionality between force and Poyntlng vector In a position-

dependent way and thus allow stat ic spontaneous force traps. Such •

change can occur, for example, due to external f ields which shif t the

resonant frequency.

Several other possibil i t ies for spontaneous l ight traps have

been proposed in a recent paper by O.Prltchard atalil. Light traps «re

very useful to study photon assisted collisions or to achieve very high

densities since they art very sharp and deep. However, for precision

spectroscopy and for the study of collective quantum effects, they are

not good because the strong electromagnetic f ie ld perturbs the atomic

system.

6. COOLING NEUTRAL ATOMS
>

The cooling process is very Important In the trapping of atoros.

As we pointed out before, In the deceleration process there is a heating

mechanism due to random emission. To make trapping worthwhile for most

applications, It Is necessary to have a three dimensional cool Ing of the

sample. There are many proposals for cooling atoms and Ions,and some of

them have already been successfylly used.

a) Doppler cooling

Doppler cooling was independently suggested for a gas of neu-

tral atoms17 and for Ions bound in an electromagnetic trap1. Let us

consider an unbound gas of atoms as being a set of two- level systems

with resonance frequency u and radiative HnewidthA. Let us also con-

sider these atoms submitted to a monochromatic tow intensity radiation

directed along a given direction, but detuned slightly below the reson-

ance frequency. Atoms of a particular velocity class moving against the

radiation are Doppler shifted to the blue so they will resonate with the

laser beam. On the other hand, atoms moving along the laser direction

will be Doppler shifted farther out of resonance. The result is that

the counter-propagating atoms scatter photons at a faster rate, and

=*££=
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therefore the net momentum transferred In the absorption process retards

the motion of the atoms (the reemlted photons cause no net momentum

transfer). The momentum transfer per scattering event will be Aw - ht/M

and this leads to a net cooling, provided that \v * Av| < \v\. Oue to

the randomness of the reentitted photons, we expect that the minimum

possible energy to be reached In the cooling process results from a

balance between the recoil heating of each absorption or emission and

the Doppler cooing. Detailed calculations for this process were car-

rled out by Bagnato and the minimum kinetic energy found is • I

<•»

where

A2 • A2/k

Is the saturation parameter. This expression can still be minimized

with respect to A , giving the optimum values A - A/% for small i e and

A - /iJ2/2 • A7/k

for large e. For small saturation parameter we have

«.I.- T""'"" ll6)

As a numerical example, we have (K) . - 2 * IO~llK for 5-1 and
mm

A - 60 MHz, which represents Na under saturation light.

b) Other cooling techniques

Several other proposed cooling schemes in the literature will

be described briefly here.

Syclic cooling1* is based on the fact that the potential en-

ergy of neutral particles In the trap changes when the atom changes

Internal quantum states as s?own in fig.13. Each state has a distinct

dependence on the external field. Let us imagine a trapped atom in the

g r o u n d s t a t e (2) with energy E. This atom oscillates b e t w e e n two
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Z

Fig.13 ~ Cyclic cooling scheme.

MAGNETIC FIELD

points limited by this energy. If RF transitions are induced preferen-

tially when the osclIlating'atoms art near their maxima in potential

energy (minimum in kinetic energy), the atom is taken to internal state

(1), the RF photon takes £-£' of kinetic energy and the atom can be

restored to state (2) using laser optical pumping. When the atom goes

back to state (2), the energy is E" < Ê and therefore there is a

cooling effect after this cycle. A large fraction of the trapped par-

ticle thermal energy will be lost for each cycle.

The stimulated Raman cooling19 method uses a 2-photon stimu-

lated process to transfer more than M. of momentum to the atom.Imagine

the 3-level system shown in flg.H, where (3)canbea real or a virtual

level. The coherent transition (2) •• (I) Is a two-photon process which

transfer a momentum AP • h[%l'%2) to the atom. For a given atomic vel-

ocity v, we can choose the propagation vectors K, and *a of two laser

beams in such a way that AP Is contrary to the motion of the atom.

Taking the Doppier effect Into account, the lasers will be resonant

with the atomic transitions with frequencies v, and vd when the laser

frequencies are given by v • v " *,'y and v
2 "

 v
2 * <,•»• By chang-

ing the laser frequencies we are able to select the velocities of the

atoms to be cooled. In the case of very small velocities, the resonance

condition is allways achieved,since the lasers and electronic tran-

43)
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Fig.H» - Stimulated Raman cooling scheme.

LASER I
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sltlons have finite llnewldths. One advantage of this process Is that,

since It Is stimulated, there Is no heating cocnmlng from spontaneous

emission.

[Evaporative cooling has recently been demonstrated for mag-

netically trapped spln-polarlzed hydrogen2'''*. It consists In iso-

lating the trapped gas and allowing the hotter atoms to escape, taking

with them energy that they acquired from collisions with others. As

this evaporation process proceeds, the gas temperature -falls. In order

to have successful cooling, there must be many collisions among the less

energetic atoms for every hlght energy evaporating atom that leaves the

trap, In such a way that the population of energetic atoms In the

Boltxmann tall is recovered.

Still another process, Stimulated emieoion cooling (blue

nvlaeeca), has been recently demonstrated*8. This new cool ing scheme is

mainly based on a stimulated redistribution of photons between two

counterpropaçpating waves by a moving atom. In constrast with usual radi-

. at Ion pressure cooling, this stimulated process works for blue detuning

and does not saturate at high Intensities.

ill
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•. THE FUTURE OF LASER COOLING

A large part of today'» fundamental research in atomic physics

consists in performing precise and well controlled spectroscopic

measurements on atoms. In these experiments, the presence of a thermal

motion In the sample under study Is undersirable because every result

comes from the convolution of the intrinsic atomic effect with the vel-

ocity distribution.

The performance of atomic clocks, which art the most precise

time keepers as well as accurate frequency standards, is fundamentally

limited by motional effects. The production of very cold samples of

atoms (in beams or in traps) will allow unprecedented accuracy in atonic

clocks. This high precision will help the accomphishment of refined ex-

periments on general relativity. The gravitational red shift could be

measured more accurately by comparing clock rates «in different gravi-

tational potentials. Atomic clocks also have practical applications in

navigation on earth and in space. •

Experiments on collision of atoms aiming at understanding

atomic interaction and chemical processes are often disturbed by poor

control of the velocities of the colliding atoms, resulting In diffi-

culties to test collision theory with high precision. The production of

cold atomic beams may solve this problem since good control of the beam

Is possible once we have a very stable laser frequency. In cold trapped

atoms, the collision effects are very conveniently observed, as has

recently been done by Raab et aZ 1 1.

The slow motion of atoms increases considerably the resolution

of atomic beam spectroscopy due to the almost complete absence of

transit time broadening and of the second order Doppler effect (the

first order effect can be avoided by using perpendicular beams is Dop-

pler free spectroscopy).

Another class of experiments centers on the physics of trap-

ping process. Atoms trapped at very low temperature and high- density

may manifest Important collective effects like Bose-Elnsteln conden-

sation. In this phase transition, a macroscopic fraction of the sample

should coherently occupy the ground state of the trap potential.
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RtaiM

Técnicas óticas para reduzir a velocidade de átomos-neutros e
armazená-los de forre* a se obter densidades elevadas são discutidas nes-
te artigo de revisão. Mostra-se que a força de radiação existente quan-
do um feixe de laser Incide sobre um sistema atômico possui uma compo-
nente oriunda da transferência do momentum do fõton para o átomo e ou-
tra advinda da interação do dipolo induzido durante a trans Ição com o
gradiente do campo de radiação. Dentre os métodos de se resfriar átomos,
damos ênfase às técnicas de sintonlzaçáo 2eeman dos níveis eletrô-
nicos e varredura da freqüência do laser. 0 aprisionamento de átomos é
outro assunto de interesse que discutimos no artigo. São apresentados
os resultados mais recentes obtidos em armadilhas de luz e do tipo mag-
nético. Finalmente, técnicas para produzir um resfriamento adicional dos
átomos aprisionados são abordadas e o futuro de resfriamento de átomos
neutros por meio da pressão de radiação é discutido.
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Abstract We present a simple pedagogical method to evaluate the min-
imum attainable temperature for laser cooling of two-level neutral atoms.
Results are given as a function of the laser detuning and intensity. We also
discuss the use of this approach to predict the minimum temperature of
neutral atoms confined in magnetic traps.

1. Introduction

There has been as increasing interest in laser cooling and trapping of neutral

atoms during the past few years. This interest arises mainly from the need to

reduce high order Dopplcr shifts in cpcclroscopic measurements and from the

possibility of having a very hight density sample of extremally cold atoms, aiming

the observation of collective quantum effects such as Bose-Einstcin condensation

and the study of collisions of cold atoms'.

During the laser cooling process, the random nature of the spontaneous emis-

sion introduces a healing effect which limits the minimum attainable temperature.

From the experimental poi; t of view, the knowledge of this temperature and its

relationship o the laser detuning and intensity is very important. Calculations

based on the cross section of the anti-Slokcs spontaneous Raman scattering de-

scribing the cooling proccrs were already carried out by Wincland and llano3. An

alternative approach to this problem, besed on the analysis of the atom diffusion

in momentum space, was presented by C .Cohcn-Tannoudji3.
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In this paper we describe a simple and pedagogical method to evaluate the

ultimate attainable temperature as a function of laser detuning and intensity. Part

of the method uses the diffusion of the atom in momentum space and is therefore

similar to the one presented in ref. 3. However, the simplicity which character-

izes this approach makes it suitable to analyse even trapped atoms subjected to

magnetic fields.

2. Radiative forces

Two types of forces can be produced during the interaction of electromagnetic

radiation with an atomic system. First, there is a spontaneous force which origi-

nates from the momentum transferred to the atom during the photon absorption

followed by the spontaneous emission. Second, there is an induced force which

comes from the interaction of the electric dipole induced during the electronic

transition with gradients of the radiation intensity.

The usual approach to calculate the radiative force consists in treating the

atoms as a two-level quantum system and the radiation as a classical electromag-

netic field4. In this approach the radiation force is given by

M l

4(A + 0) 3 + P + 2ÍÍ3

where ft = nE(r,t)/h is the Rabi frequency, A = u - ub is the detuning be-

tween the laser frequency and the atomic resonance frequency, T is the transition,

linewidth and G is the spatial phase of the electromagnetic field. In eq.(l) the

term with the gradient of the phase represents the spontaneous force while the

term with the gradient of the intensity for the induced force. When a plane wave

is considered, we have just the spontaneous force given by

/ . J™ (2)
4(A - k • v)2 + P + 2fl3

where k is the wavevector and v is the atomic velocity.
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The use of this force to cool neutral atoms was independently suggested by

two groups**. Let us consider an atom with velocity v in the presence of two

counter-propagating laser beams with the same frequency, as shown in fig. 1. For

small velocities, the net force acting on the atom is

F. = F, = 0 (3)

where

5 = —21

is the saturation parameter for a single beam. In the present treatment we will

consider s < < 1 (negligible saturation). Otherwise, effects such as stimulated

emission have to be taken into account, which makes the situation very difficult

to be analysed and more general treatment, such as the one presented in ref. 3,

have to be used. For negative detunings eq. (3) represents a viscous force in the

direction of the laser beams. Therefore, the configurations of fig. 1 enerates the

so-called "one dimensional molasses" in analogy to the three dimensional molasses

demonstrated by S. Chu and others7. This viscous force has ben used to cool atoms

in atomic beams' and also trapped atoms9.

BEAM I

-vw—

Fig.l - Configuration for one-dimensional cooling with
two counter-propagating plane waves.
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3. Energy balance and ultimate temperature

Within the approach of considering the electromagnetic field as classical, one

is left just with the viscous force given by eq. (3), which will bring the kinetic

energy of the atom to zero. However we know that spontaneous emission, which

appears naturally when the field is quantized, plays an important role in the

cooling mechanism. Therefore, it is necessary to introduce an extra term into

the rate equation for the kinetic energy. In the configuration of fig. 1, this rate

equation is given by

~^ = v.F^H% (4)

where K, = jmvj , /% is the itk component of the force given by eq.(3) and Ht

represents a heating term associated to the spontaneous emission.

In order to find H, one can look at the path followed by the atom in mo-

mentum space after one absorption-emission cycle. If the initial momentum is

located at point 0 of fig.2, the absorption will take it either to point 1 or 2, which

corresponds to a momentum transfer of hk. The spontaneous emission, assumed

here to be iso tropic, will take the atom to the ending point 0, due to the re-

coil of the emitted photon. We can sec that this process can have an ending

point anywhere on the spherical surface with radius hk shown in lig.2, which has

rotational symmetry around the P, axis. This leads to an average variation of

the momentum components giver by < (A/*,)3 > = < (Ai0,)3 >= (/ífc)3/3 and

< A(AP.)3 > = 4(ft.fc)3/3. Therefore, the heating rate is given by

where we have assumed Fs/2 as the absorption and emission rate and the factor

2 arises due to the fact that we have two waves (+z and -z directions) and s is

taken for a single wave. Eq. (4) can be solved for each K, component and after

adding them we get

K[t) = Ko + («-*/r - l)Kb. +0[t - tie-*/' - 1)] (6)
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where Ko is the initial kinetic energy of the atom

r-* o . = ^m «2.

and

T =
m

ENDING
POINT

EMISSION

Fig.2 - Cross section of the surface in momentum space showing
points where the atom may end after a cooling cycle.

A plot of eq.(6) is shown in fig. 3. As we can see, the best one can do with

one-dimensional molasses is to cool the sample down to Kmin. However, this has

to be done in a time of the order of tmint which usually is in the us range.

The configuration discussed above is not unreal, since for many trao config-

urations the use of magnets to produce high fields may limit the optical access

to the aloms. In this way, laser pulses may be a way to get cooler atoms using

the Doppler cooling technique. If the time is much longer than tmin, the present

configuration docs not produce an effective cooling, since the energy is transferred

from the laser beam direction to directions transverse to it. However, one can
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K(t)

Kmin

TIME

Fig.3 - Time evolution of the kinetic energy in the z-direction
for the one-dimensional tooling.

think of alternating the laser among the three directions (i,yandz). We have per-

formed calculations concerning this situation and the results show that for cooling

times (time that the laser spends in a specific direction) shorter than tm i n , we

always get the minimum kinetic energy as in the case of six laser beams discussed

below.

Another possible situation is the three dimensional configuration of laser

beams shown in Pig. 4, where six resonant laser beams illuminate the atom. In this

case, the evaluation of the heating term is carried out by averaging the momentum

in a surface made by 6be spheres with a common point. Fig. 5 shows a cross section

of this surface. Now, the average momentum after one absorption-emission cycle

is given by < A(A.P,)3 >= 2(frfc)3/3. Therefore, the rate equation for the kinetic

energy is given by

dt JP) m m
(7)

where the factor 3 present in the last term arises due to the fact that for six laser

beams, one has three times more heating than in the two beams (one-dimensional)

configuration.
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scheme.

Fig.5 - Cross-sr
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3ft

A-.*- = v
 ã i . r ' (8)

The minimum kinetic energy has an optimum value for A = — F/2, corre-

sponding to Km%n = ZhT/4. This is in agreement with the previous result of

Wincland and Itano3. Eq. (7) has as solution

-t" + Km.n (9)

where Ko is the initial kinetic energy and

T =

is the cooling time.

The results presented above are valid for a free sample of two-level atoms

submitted to a resonant laser light, in the form of a plane wave. However, it can

also be used for several trap configurations including magnetic fields or light fields,

because in these cases the atoms are so limited in space at the end of the cooling

process that they do not suffer anly large variation of the resonance frequency due

to these fields.

As a numerical example, let us consider sodium atoms, which have F =

10MHz. In this case, the minimum temperature (3/2* Tmtn = K,ntn) achiev-

able under optimum conditions (A = -F/2) is 240/iK. This has been observed

experimentally*. In the case of magnetically confined atoms10 cooled by laser

light, one has to pay attention to the fact that even at temperatures as low as 500

fiK, the atom has enough energy to travel in a magnetic field gradient of the order

to 10 G, which.gives an extra detuning of 15 MHz. In this case, since A may vary

from F/2 to 2F, one docs not operate with the optimum detuning and T,ntn is of

the order of 2 mk, much higher than the previous result.

Finally, we may still find cases where trapped atoros are submitted to only

two counter-propagating laser beams but the asymmetry of the trap field will
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produce a mixture of independent motions so that the effect is equivalent to the

three dimensional cooling, but having a different cooling time.

The above calculations show that the limiting temperature for laser cooling is

of order 240 /JK for sodium atoms. This is only true in the special approximation

of plane wave and a two-level atom. In fact, temperatures as lows as 40 pK have

been observed11 for optically trapped sodium atoms. Of course this shows that the

model we have assumed above is too simple to describe the reality of the atom-field

interaction. However it is useful due to its simplicity and applicability in some

cases.
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Resumo
Apresentamos um método pedagógico simples para calcular & temperatura

mínima no resfriamento com laser de átomos neutros de dois níveis. Os resulta-
dos são apresentados como função da dessintonia e intensidade do feixe de laser.
Discutimos o uso deste método para predizer a temperatura mínima de átomos
neutros confinados em armadilhas magnéticas.
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ATÔNICAS, MOLECULARES E ELETRÔNICAS

COLISOES con ÁTOMOS ULTRA LENTOS IESFEJADOS FOI LASEB

VANDERLE1 SALVADOR BAGNATO
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O uso de pressão de radiação para desacelerar, aprisionar e resfriar amos-
tras atômicas tornou-se uma técnica bastante poderosa em Física Atômica.
A possibilidade de obtenção de amostras gasosas a temperaturas da ordem de
10' K cria a possibilidade de se estudar colisões atômicas num novo regi-
me de energias. Discutimos nesta comunicação o principio de resfriamento
por laser e apresentamos alguns processos de colisão observados em amostras
a ultra baixas temperaturas.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a utilização da pressão de radiação para con-

trolar o movimento atômico desenvolveu-se de uma forma surpreendente,

tornando possível a desaceleração de feixes atômicos de velocidades térmi-

cas típicas de 1000 n/6 até velocidades de 1 D/S '• . A obtenção de

átomos neste regime de velocidade torna possível a realização de armadi-

lhas magnéticas ou óticas para o confinamento destes átomos neutros. A

prévia desaceleração dos átomos faz-se necessária devido ao fato que

átomos neutros interagem fracamente com campos externos, de modo que uma

prévia remoção de velocidade é importante para tornar experimentos deste

•.,. viáveis de serem realizados em laboratório.



Utilizando feixea atômicos deaacelerados por laaer vários

grupos »• conseguiram a realização de aprisionamento de átomos por

tempos de até 60 minutos, mas o que é «ais interessante, tais amostras de

átomos aprisionados podem «gora aer reafriados com laaer atingindo

temperaturas tão baixas quanto 2 uK. Amostras gasosas em tão baixas tempe-

raturas constituem um sistema muito rico em novos fenômenos físicos. Pri-

meiramente, átomos neste estado são por si aó padrões excelentes de fre-

qüência, dada a completa remoção dos efeitos Doppler de primeira e segunda

ordem, porém mais interessante, este sistema é completamente quãntico dado

ao enorme comprimento de onda de de Broglie que estas partículas apresen-

tam. Por exemplo, um átomo de .Na com velocidade de 100 cm/s, que eqüivale a

uma temperatura de 1 nK, apresenta um X_ « h/mv - 150 A. Neste regime de

temperatura, a interação quântica entre os pacotes de onda que representam

as partículas, torna-se bastante importante e fenômenos coletivos como

condensação de Bose-Einstein para sistema de bosons, ou anti-condensação

para sistema de Fermions, devem manifestar-se sacroscopicamente.

Além destes fatos, as colisões atômicas que ocorrem numa amostra

gaposa a tão baixas temperaturas são bastante interessantes, já que as

aproximações e previsões clássicas ou semi-clássicas não necessariamente

são válidas nesse regime. As colisões deverão ocorrer bastante lentamente

( T colisão ~ J~~Õ / v) e em alguns casos, envolvendo colisão com átomos

excitados, transições radiativas que ocorrem durante a colisão não mais

poderão ser tratadas como perturbação na dinâmica da colisão, mas sim,

serão um fator dominante. Além diste, sendo o tempo de colisão mais longo,

a taxa de colisão de três corpos passa também a ser importante, aumentando

consideravelmente a formação de dímeros, etc.

Todos esses efeitos colisionais, neste regime novo de interesse,

devem ser bem entendidos antes de tentativas de observação de novos efeitos



quânticos nessaa amostras. Obaervaçbea experimentais de coliaõea com átomos

ultra lentoa resfriados por laaer já começam a aparecer na literatura,

revelando fatos bastante interessantes.

Abaixo descreveremos brevemente o processo de resfriamento de

átomos COD laser e em seguida discutimos algumas observações de efeitos

colisionais nestes sistemas.

I I . RESFRIAMENTO E APRISIOHAMEMTO DE ÁTOMOS COM LASER

0 princípio de resfriamento de átomos con laser baseia'-se no fato

que o fóton carrega momentum (hK) e que durante a absorção seguida de

emissão espontânea haverá uma força resultante sobre o átomo devido a

transferência de momentua. A força média exercida por um feixe de luz

ressonante sobre um átomo que apresenta velocidade v é convenientemente

(7)e s c r i t a como :

EbS 8! (!)
- K.v)* • T» • 2fi»]

onde K é o vetor de onda da radiação, SI a largura natural da transição,

a freqüência de Rabi e A « u>« - w^ á a dessintonia da radiação com a

freqüência de ressonância do átomo.

Consideremos uma amostia de átomos livres sujeitos a dois feixes

de luz ressonantes, contrapropagantes como mostra a figura 1. Olhando para

um determinado átomo desta amostra com velocidade v « (v , v , v ) sua
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Fi\q. 1 - Configuração para res-

friamento en\ uma dimensão. •

equação de «oviaento é determinada pela

aona das forçaa exercidas devida

aos dois feixes de luz. Como estamos in-

teressados no processo de resfriamento

(e não desaceleração), podemos assumir

que a velocidade do átomo seja bastante

baixa de modo que a força da equação (1)

pode ser expandida e somente o primeiro

terno na velocidade mantida. Neste caso,

a força sobre o referido átomo é dada

por

2ThK
(S • ! ) • ò*

Kv (2)

onde introduzimos o parâmetro de saturação S fl»/2
. Para o caso onde

a dessintonis do laser é para o vermelho (L < 0), a equação (2) representa

uma força viscosa do tipo F « - av, de modo que o átomo sente sempre uma

força oposta ao seu movimento numa situação denominada de "optical

(8)
malasses" , na qual os fótons funcionam como uo meio viscoso ao átomo,

removendo sua energia cinética e, portanto proporcionando resfriamento da

amostra.

A situação mais realística corresponde a uma superposição de seis

feixes lasers em todas as direções como mostrado na figura 2, de modo que o

átomo estará sujeito às forças viscosas em todas as direções. A configura-

ção mostrada na figura 2 permite resfriar uma amostra gasosa até alcançar-



t

r

4 '

N.

•* o limite de energia cinética estabe-

lecido devido a usa competição entre o

processo de resfriamento descrito acima

« o procesao de aquecimento causado

pela aleatoriedade da emissão espontâ-

nea. Quando tratamos um átomo como sendo

um sistema de dois níveis, pode-se mos-

(9)
trar que o limite de temperatura

atingível é dado por

fjg- 2 ~ Configuração para força

VXSCOSÒ trididmensional.

min (3)

que par. átomos de Na, trabalhando-.e na transição 3 S 1 / 2 ^ 3 P 3 / 2 , eqüivale

e Tmin " 2 A 0 » K 1uan«»o o laser é sintonizado ao valor optimuo de

A • -. r/2.

Vários grupos ' demonstraram a utilização do método descri-

to acima para átomos livres e aprisionados e recentemente<I2) obtiveram-se

amostras gasosas à temperaturas da ordem de A5VK, cinco vezes menor do que

o limite mínimo calculado, mostrando que o modelo assumido aci« é demais

simplista e que possivelmente efeitos colisionais devem ter um papel bas-

tante importante. Entre estes efeitos, poderíamos pensar no cbamado res-

friamento evaporativo(13)no qual através de colisões a amostra redistribui

« energia dos componentes. Nesta redistribuição de energia, os constituin-

tes n a i s energéticos escapam do sistema deixando para trás partículas o a i s



resfriadas, • o processo continua, permitindo desta forna atingir tempera-

turas extremamente baixas, à custa da perda de partículas sais energéticas.

Como dissemos na introdução deste trabalho, átomos lentos podem

sei confinados e este confinamento pode ser magnético ou ótico. No confi-

namento magnético usa-se o fato que certos estados eletrônicos apresentam

energia que aumentam com campos magnéticos de modo que estes áromos sentem

forças na direção de mínimos destes campos. Usando esta técnica foi possí-

vel confinar uma amostra de Na a temperaturas da ordem de 1 mK por

o
tempos de 60 min, com densidades da ordem de 10 /cm3. Tais sistemas são

excelentes para estudo de colisões COD átomos lentos no estado fundamental

e também o estudo de efeitos coletivos que requerem a ausência dos intensos

campos eletromagnéticos.

Já no confinamento ótico, forças exercidas pela radiação são

responsáveis pelo aprisionamento. Dois tipos básicos de armadilhas óticas

para átomos têm sido demonstradas. A primeira utiliza a força induzida

originada em processo estimulados, onde o dipolo induzido da transição

interage com gradientes de intensidade do campo eletromagnético. O foco de

um feixe Gaussiano é um exemplo deste tipo de armadilha. Outro tipo de

armadilha ótica é feita através da utilização da força expontânea já

discutido anteriormente (equação ( D ) . Neste caso o estabelecimento de um

confinamento depende da manipulação do estado de polarização da luz e do

estado interno do átomo.

Nos confinamentos óticos, o átomo é constantemente excitado de

modo que este tipo de sistema é conveniente para estudo de colisões envol-

vendo estados excitados, como transferência de energia, etc.



i n . COLISÕES can ÁTOMOS LENTOS

O estudo de colisões com átomos lentos constitui ira sistema novo

de estudo por várias razões:

(1) as colisões são altamente não clássicas, dado ao fato que os compri-

mentos de onda de de Broglie dos constituintes da colisão são maiores

do que o alcance da interação entre eles,

(Z) é uma situação onde devido à baixa energia, somente algumas ondaE

parciais contribuem para a secção de choque,

(3) os potenciais fracos de longo alcance, que normalmente não são impor-

tantes em colisões de alta energia, passam a ser dominante ao processo

de colisão à baixas energias.

Dm dos processos que pode ocorrer para uma amostra gasosa à

extremas baixas temperaturas, no caso de metais alcalinos, é a formação de

dímeros ou eventualmente clusters. Para o caso de dois átomos

alcalinos colidindo no estado fundamental, a interação de longo alcance do

tipo - C,/R torna o estado H levemente atrativo criando a possibili-
c

dade de dimerização (A • A -» A.). Este processo constitui um mecanismo de

perda para átomos alcalinos aprisionados, para os quais altas densidades e

baixas temperaturas seria o objetivo a caminho da observação de efeitos

como a condensação de Bose-Einstein (BEC).

Baseados em considerações termodinâmicas é possível calcu-

lar a razão entre as concentrações do dímero e dos átomos não ligados.

No regime onde n X* - 1 (que eqüivale ao espaçamento entre as parti-



cuias •creu da mesma ordem do comprimento de onda de de Broglie X ), •

razãr • é surpreendentenente grande para todos alcalinos consi-
nA

derados, de nod o que nestas temperaturas a amostra está totalmente dimeri-

zada, sendo portanto impossível a observação da BEC. Neste ponto, tornamos

nossa atenção para a dinâmica do processo de dimerização que apresenta um

mecanismo envolvendo colisão de três corpos (A • A • A -• A • A) devido ao

requerimento de conservação de momento e energia. Sendo a taxa de colisão

dada por

R = ns v* o * T C (5)

com n a densidade, v a velocidade, o a seção de choque para colisão de

dois corpos e Tc o tempo de colisão de dois corpos ( Tc ~ Vofv). Assim, a

taxa de variação da densidade atômica é

-í?- - - R - - n» v» o 5 / 2 (6)

mostrando que D varia mais rapidamente quanto maior o- Integração da

equação (6) leva a um tempo de relaxação da ordem de rei T - — -. • ,
no v 0

que pode variar grandemente com o. Portanto, o conhecimento de o faz-se

necessário para avaliação do tempo de relaxação e consequentemente da

possibilidade de observar fenômenos coletivos antes da auostra ser des-

truída por processos de dimerização.

Para armadilhas óticas, os primeiros resultados experimentais da

observação de colisões em amostras ultra frias foram recentemente

... . (16)
publicados

Utilizando-se átomos de sódio desacelerados e resfriados por

laser, os autores da referência acima confinaram estes átomos numa armadi-



lha ótica • observaran o efeito de 1oniração Associativa (IA) do tipo

Ha(3P3/2 ) • Na ) - Na* • e"

itoc

que consiste na colisão de dois átomos excitados formando a molécula

ionizada. A formação do íon foi verificada através de medidas de tempo de

vôo, e a dependência do decaimento da densidade com o tempo confirmou

tratar-se de um 'lecanismo envolvendo a colisão de dois corpos. Estes

resultados estão mostrados na figuras 3 e 4.

N«*

Fig. 3 - Medida tempo de vôo mos-

trando formação Aía, (Dado da refe-

cia ).

iof

Fiç. 4 - Gráfico da taxa de varia-

ção da densidade com o tempo. (Da-

do da referência /*£ ) •

A secção de choque para o processo de IA medida foi de 1 * 8,6 x

10 cm3 (T -0,75 ciK) em contraste com medidas anteriores realizadas com

gás contido em célula sendo da ordem de 10 ci ! (20 K) observada

como diminuindo com a temperatura.

Se considerarmos a secção de choque total do processo

r/KJ (2f • 1) / S(€,P) /a



COB /Sd.f)/1 representando a probabilidade de colisão inelástica « tendo

um liai te superior unitário, podemos estimar um dado poi 0 (r • ** n Jf. *

( £ max • 1) onde tomamos 4' * ~T~ « ~r~~ sendo ^ o comprimen.o de onda de

de Broglie. Considerando somente contribuição de onda S C-max •= 0), encon-

tramos para T » 0,75 mK, X « 4,3 nm e o - 9 x 10 ca* totalmente

consistente com o valor medido, já que trata-se de um limite máximo. Com

isto podemos concluir que a grande secção de choque medida é conseqüência

direta do grande valor do comprimento de onda de de Broglie, sendo portanto

uma manifestação dos efeitos discutidos anteriormente.

Um outro processo importante para os átomos aprisionados otice-

mente são as colisões com mudanças de estados da estrutura fina. Neste

processo, por exemplo

Na • Na • hu -» Na* ( 3 P3/ 2
) "* N a < 3 P |/2) * N a * ^ F S

sendo A E- s /2 - 12 K transferido para o movimento nuclear, e como as

armadilhas não são tão profundas não consegue manter tais átomos confinados

e eles escapam, sendo portanto um processo de perda para a amostra aprisio- -

nada. Evidencias deste mecanismo foram observadas recentemente

Existem muitos outros mecanismos que devem ser importantes nestas <

amostras a ultra baixa temperaturas, e que necessitam de discussão e -

estimativas teóricas a fim de serem observadas. Acreditamos que o estado de (

colisões neste novo regime de energias baixas deverá reveler efeitos novos

que contribuirá para um melhOT entendimento da natureza das colisões i

. tômicas.

Gostaria de agradecer a L. loriatti Jr. e S. C. Zilio que são

colaboradores nos projetos de resfriamento de átomos com laser que estamos ^

realizando com suporte da FINEP, FAPESP e SCT do Estado de São Paulo.
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ABSTRACT

We present a study of the adiabatic following and optical pumping effects in the

process of slowing sodium atoms with the Zeexnan tuning technique. By manipulating

the magnetic field profile, atoms can be decelerated w> a low magnetic field, where they

are decoupled from the laser beam by being optically pumped to the F = 1 ground state

sub-level Using this method, we have produced an intense flux of slow atoms with a well

controlled velocity, of about 1010 atoms/sec.

* Permanent address: Laboratoirc de Sptetroseopie Hertziinne de I'Beole Normale

Supcncurc, H rue Lhomond, 75005 Paris



I. INTRODUCTION

In the past few years there has been considerable progress in the use of light to

manipulate the motion of atoms. Resonant laser light has been used to slow""*', cool1*1,

trap11"7' and deflect'*' neutral atoms. To slow an atomic beam by radiation recoil from

a counter propagating beam of resonant laser light, the changing Doppler shift of the

decelerating atoms must be compensated in order to mantain the resonance condition.

This can be accomplished by changing either the laser frequency (frequency chirping

technique) or the atomic resonance frequency (Zeeman tuning technique). Both methods

have been successfully demonstrated16"iJ|. The chirping method produces a pulsed beam

of slow atoms which is convenient for trapping and other applications. However, it is not

recommended for collision studies or high resolution atomic beam spectroscopy, because

fast, as well as slow atoms are present in the beam. The Zeeman tuning technique produces

a continuous flux of flow atomt, although atoms at rest can only be produced inside the

solenoid. However, a two Btep process has been used by several groups in order to efficiently

stop atoms outside slowing the solenoid. In a first class of experiments'>3> atoms are slowed

inside the solenoid to about 70 m/s. The laser light is interrupted and the atoms drift

to the stopping region where a second pulse of light stops them. In a recond class of

experiments'9' two lasers axe used; the first one to slow and the second one to stop the

atoms in regions magnetically shifted by different values in order that one laser does not

interfer with the other. Although a large number of atoms at rest can only be produced

inside the magnet, a small number can escape out and be used for trapping'1".

This work presents a study of the slowing of an atomic beam of sodium by the

Zeeman tuning method, with particular emphasis on the magnetic field adiabatic following

condition on the deceleration process. Although adiabatic following is often mentioned,

2



to our knowledge there hat been BO systematic experimental study of H. A detailed

understanding of the systematic» of the process haa enabled us to produce a dense sample

of very alow atoms flowing out of the magnet. By exploiting the condition required for

adiabatic following*M), we have been able to modify the field such that the atoms follow

it to a low value, where they are automatically pumped to another sub-level of the ground

state manifold. This sub-level » far enough from the one used in the cooling transition

that the interaction with the slower laser beam ceases. This allows the atoms to travel

freely with very low and well controlled velocities to regions outside the magnetic field.

II. THE ZEEMAN TUNING TECHNIQUE116»

Two problems must be overcome in using laser radiation pressure to change an atomic

velocity. First, the changing Doppler effect as the atom slows must be compensated in order

to sustain the resonance condition. Second, optical pumping effects must be controlled.

The electronic structure of alkali atoms such as sodium, is composed of several levels, as

shown in Fig. 1. Because the resonance condition involves only two of these levels, optical

pumping to another ground state sub-level can take the atom far from resonance causing

the slowing process to terminate. The Zeeman tuning technique uses a spatially varying

magnetic field to bring the atoms in resonance with the laser after each small velocity

change.

Consider a sodium atom with velocity v and a counter-propagating laser beam tuned

to the 3S1/3 (F = 2, M, = 2) -• 3P, / 3 (F' = 3, Ur = 3) transition (A ~ 590 nm). In

the presence of a spatially dependent magnetic field, the atom is resonant when

(1)



where k » A" • it the wavenumber of the resonant radiation, & e ^ . ^ • the

detuning between the laser frequency and atomic frequency at aero field and ten» velocity,

fi9 = 1,4 MHi/G b the Bohr magneton in frequency units and * » the position along the

solenoid axis. For a uniform deceleration, v = y v£ - 2az, where vm is the initial velocity

and the magnetic field in Eq. (1) is therefore given by:

B{z) = B> + B.y/T^Tz (2)

where B» is a bias field, B. = fcv./p* and 0 = 2a/v*. With this inhomogeneous field,

atoms with velocity v, start to decelerate at the position where the field is maximum.

They continue to decelerate until they reach the end of the solenoid unless the adiabatic

following condition fails to be satisfied somewhere before that. Atoms with velocities higher

than v. will never come to resonance and freely pass through the solenoid, while slower

atoms start to decelerate where the field has the correct value to compensate their Doppler

shift. At a given position, all atoms in resonance with the laser have the same velocity.

The constant bias field B» helps to avoid optical pumping because unwanted transitions

are Zeeman shifted far from resonance. Furthermore, high magnetic fields remove the

coupling between nuclear and electronic spins, avoiding transitions which involve changes

in the nuclear spin.

The field profile given by Eq. (2) is not unique. Other profiles can be used, but

because the «deration has a finite maximum value, there is an upper limit for the field

gradient, which must satisfy the condition

dB
dz - 2MT V\ B{Z) - B» (3)

when laser power is above saturation, where r u the excited state lifetime, M is the

atomic mass and ve the first velocity to decelerate which obviously depends on A. If the



above condition is not fully satisfied, the Zeeman frequency tuning happens faster than

the Doppler shift and the resonance condition is not fulfilled any more. When Eq. (3) is

satisfied, we say that the atoms are following the field adiabatically.

HI. EXPERIMENTAL SET-UP

The experimental set-up is fully described elesewhere1", and only its major features

will be discribed here. The apparatus consists of an effusive sodium source operating at

500" C, followed by an atomic beam chamber surrounded by the solenoid. CoHimation of

10 mrad is achieved by means of a hot skimmer. The solenoid is made of water cooled

copper tubing, tapered so as to produce the field described in Eq. (2). The field in the

deceleration region is given by B[z) — J7.8 + Tlyf\ - 0.01 (z - 20)]/, with / in amperes

and B in gauss. The atomic beam runs inside a glass tube and its velocity distribution

can be monitored after passing through the solenoid by frequency scanning a probe laser,

as shown in Fig. 2.

The slowing laser is provided by a ring dye laser pumped by an argon ion laser. The

light is circularly polarized and tuned to the cooling transition 3S1 /3 (F = 2, Mr = 2)

— 3P, /3 (F' = 3, Mr> = 3). Due to selection rules, the atoms cycle between these states

only. The slowing laser has a power of about 100 mW and it is focused at the sodium

oven nozzle. A BmaD fraction of this beam is used for a frequency reference by crossing

the atomic beam at a right angle in tero magnetic field before the atoms enter into the

solenoid. This reference beam is usually blocked during the slowing process in order to

avoid optical pumping effects"*'.

The probe beam which is generated by a second ring dye laser, crosses the atomic

beam at an angle of about 2*, 30 cm after the solenoid exit in a region where the magnetic
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field is lea» titan 2G. Its power is about SO JIW, assuring no influence on the slowing proct

A reference frequency marker is abo provided for the probe beam, similar to the one used

for the slowing beam. The probe beam is mechanically chopped. The fluorescence at the

crossing position is imaged in a photomultiplier tube and the signal is amplified in a lock-in

amplifier and sent to a x-y recorder. Analysis of the fluorescence as a function of the probe

laser frequency allows us to monitor the velocity distribution after deceleration, as well as

the population in each of the two ground state sub-levels (F = 1 and F = 2).

IV. RESULTS AND DISCUSSION

With the slower laser frequency at a fixed detuning, the fluorescence was measured as

a function of the probe laser frequency. The solenoid was operated with a current of 42A

(which correspond to have B» -* 323 G, and B. ~ 1136 G) Results for several slowing laser

detunings are shown in Fig. 3. As expected, the atoms are faster for redder detunings.

Following the deceleration process, slower atoms are mainly in the F = 2 ground state

sub-level This can be explained as follows. Leaving the oven at high temperature both

ground byperfine states are populated (62.5% in F = 2 and 37.5% in F = 1). Since the

slower laser is focused at the source nozzle, the power broadening at that point is so high

that both states can be laser excited, causing efficient optical pump from F = 1 to F = 2.

Therefore, most of the atoms are in the F = 2 state before they enter the solenoid. The

results show that for negative detunings, some slow atoms leave the solenoid in the F = 1

Elite. We will discuss the reason for this after we analyse what happens to atoms in the

F = 2 state.

The final velocity of F = 2 atoms is plotted as a function of the slowing laser detuning

in Fig. 4(a). According to Eq. (1) we expect v} = - A / * + fiBj,H,,/k. The data in Fig.

6



4(a) obeys this linear relation with a slope of about -2 n •"» MH*~* and B, = 357 G.

However, the expected slope is • 0,59 m s"• MRi~*, almost four times smaller than the

data of figure 4(a) and far from having B,,nm, «s 0. The reason for this discrepancy is that

the atoms can only achieve a finite deceleration (« < Kkf2Mr), which limits the maximum

field gradient tolerable for each detuning, as discussed in Section II, causing the point

where the atoms leave the deceleration to be dependent on A. From the data we have

that B / , , . , (A) = -1.67A + 357(5/..., in gauss for A in MHz). In the A = 0 case and

with the laser above the saturation intensity, Eq. (3) predicts a maximum tolerable field

gradiend of about 30 G/cm. Our magnet acbJves this gradient at approximately 120 cm.

At this position, the magnetic field is 340 G which is close to the value of 357 G obtained

from the data of Fig. 4(a). Therefore, atoms in the F = 2 state ceases following the field

adiabatically before the end of the solenoid. As a result, the final velocity is approximately

300 xn E" ' higher than it would be if the adiabatic condition was satisfied.

Atoms are also observed to emerge from the magnet in the F = 1 state. Their final

velocity also depends linearly on detuning as shown in Fig. 4(b), but with the expected

slope of - 0.6 m s~' MHz~ * and with Bfimm, close to sero. Evidently, these atoms satisfy

the adiabatic condition but why this is so, and why indeed they are present at all, demands

explanation and we now proceed to explain why it is so. The argument is based on the

field gradient diagram in Fig. 5, which permit us to explain the atoms in F = 1 as well as

give us a nice picture for the atoms in F = 2. Curve 5(a) shows the critical field gradient

tolerable during the deceleration process as given by Eq. (3) with A = -100 MHz while

curve 5(b) shows the real gradient when the solenoid operates at 42A. Most of the atoms

enter the magnet in the F = 2 state. Faster atoms are decelerated until they reach position

2j where the ad'tabatic condition is not satisfied and from that point on, the slowing process

stops and the atoms leave the solenoid at F = 2, with the velocity they had at z,. This

velocity is the one shown in Fig. 4(a) for several detunings. We have to have in mind that

7



positions *, and a, change as a function of the detuning and so does B / («.i. Atoms with

very low initial velocities will resonate only after the point *, and from that position on,

the adiabatic condition is always satisfied. As these atoms approach the solenoid exit, the

magnetic field becomes so small that they can be optically pumped to the F = 1 state. This

abruptly terminates the deceleration process and these very slow atoms migrate from the

solenoid in the F = 1 state and get to the observation region where the field is pratically

zero.

According to the data of Fig. 3, the very slow F = 1 atoms only appear in large number

for red detunings. This is because for red detuningE more atoms in the low velocity tail of

the velocity distribution take part in this process.

In order to test the proposed mechanism, the solenoid current was lowered to 30A

which assures that for A = - 100 MHz the adiabatic condition is satisfied everywhere. We

then expect the entire velocity distribution to be decelerated to very low magnetic field

and then to be optically pumped to the F = 1 state. As the data in Fig. 6 shows, there

is indeed a considerable increase of the F = 1 peak when the current is lowered. The

heights of peaks F = 1 and F = 2 should not be compared because of distortion due to our

detection scheme. (When the probe laser is resonant with the 3S, /a (F = 1) -• 3P, / 3 (F* =

0,1,2) transition, the atom is pumped back to the 3S1/a (F = 2) state. However, this state

is resonant with the strong slowing laser, yielding a strong but misleading fluorescence).

However, a comparison between the two F = 1 peaks is valid.

The dip close to the F = 2 frequency mark is also due to optical pumping. There is

a fluorescence from atoms in the F = 2 level in resonance with the slowing laser. When

the probe laser is also resonant with this state, there is an optical pumping from F = 2 to

F = 1 and the background fluorescence decreases.

When the current is 30A, a considerable number of fast atoms neveT achieve resonance

with the slowing laser: these appear as a broad peak in the low frequency part of the
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spectrum of Fig. 6. From that data, we find that atoa» faster than 190 m/a do not take

part in the deceleration process. For a solenoid of current of 90A, the maximum field is 080

G. For a detuning of -100 MHz, the maximum velocity that can he decelerated according

to Eq. (1) is about 870 m/s, which is in remarkable agreement with the data of Fig. 6.

The data of Fig. 3 reveals that for positive detunings atoms achieve negative velocities,

although in a very small number since for bluer detunings they stop at higher fields. The

reason is because the probe User is modulated in 7 ms pulses at a rate of 70 Hz. The

probe laser tends to pumps slow atoms back to the F = 2 state at low fields. These atoms

return to the slowing process and turn around. They are detected during the next period

of the probe. With A = + 200 MHz, we observe a small number of atoms in a velocity

distribution whose maximum is - 60 m/s.

In conclusion, we have verified that it is possible to obtain a large flux of slow atoms

coming out of the slowing magnet in the Zeeman tune technique, using the fact that with

an appropriated field profile, the atoms slow down cycling in the S,/9 (F = 2) - P, / 3

(F* = 3) transition unttll they reach very low fields where they are optically pumped to

S i ; , (F = 1) ground state. The importance of this is that now we can produce a slow

motion beam outside the slowing solenoid, with a well controlled velocity which can be

used for several experiments.
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F1GURE CAPTIONS

Tig- 1 • Energy level diagram of the «odium atom as a function of the magnetic field, m,

and m, are respectively the ^-components of the total electronic angular momentum and

nuclear spin.

Fig. 2 - Schematic diagram of part of the apparatus, showing the observation region.

Fig. S • Fluorescence of slow atoms as a function of the probe laser frequency for several

slower detunings. The botton curve has the vertical scale expanded by a factor of 3 and

is related to the initial velocity distribution (slower laser off). The vertical dashed lines

are references for atoms with zero velocity in states F = 1 and F = 2. The current in the

solenoid is 42A.

Fig. 4 - Final velocity of decelerated atoms as a function of the slower laser detuning for

atoms leaving the process at the F = 2 state (a) and F = 1 state (b).

Fig. 6 - (a) Critical field gradient as given by Eq. (3) and (b) real gradient when the

solenoid carries a 42A current. The adiabatic condition is not satisfied between points il,

and i j .

Fig. 6 - Fluorescence of slow atoms as a function of the probe laser frequency for two

different magnetic field profiles.
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Radiative forces on neutra! atoms—A classical treatment
5. C Zilio and V. S Bagnato
Jnstuuio dt FÍSICO e Químico de Sao Carloi. Universidade dt Sao Paulo. Caiu Postal 369. Sào Carlos
13560. Sào Paulo. Brazil

(Received 8 January 1988; accepted for publication 27 April 1988)

A classical treatment is presented for the radiative forces acting on a neutral atom subjected to a
monochromatic electromagnetic field These forces are classified as spontaneous and induced
The spontaneous force gives rise to a recoil of the atom and a blue shift of the resonance frequency
due to the Doppler effect. The induced force is directed along the intensity gradient and is very
important for trapping purposes. The results are compared to those obtained by means of a
semiclassical model and differences of interpretation are pointed out.

1. INTRODUCTION

The development of techniques to trap and cool ions has
revolutionized atomic physics during the last decade.'*'
The ability to isolate a single ton and reduce its thermal
motion to a temperature of only a few milHKelvin allows
the suppression of the first- and second-order Doppler
shifts, yielding spectroscopic measurements and time stan-
dards of unprecedented accuracy

471 Am J Phys $7 (5). M l )

The advent of several successful experiments demon-
strating cooling of trapped ions suggested the possibility of
doing the same for neutral atoms. The neutral character of
trapped species opens a new door in the study of effects
where high densities, not achievable with ions, are useful or
necessary such as in ultracoid atomic collisions and collec-
tive quantum effects. Moreover, cooling and trapping of
neutral atoms «ill make spectroscopic measurements easi-
er due to the suppression of the Doppler effect and the
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increase of the atom transit time in ft probe User bum
Substantial improvements in the accuracy of atomic clocks
and measurement* of fundamental constants are ultimate-
ly feasible The possibility of studying collisions with do»
atoms «ill provide the investigator with • better under-
standing of atomic forces and chemical bonds between
atoms At high densities, wave packets representing the "
atoms s u n to overlap in inch a way that quantum effects
should manifest themselves For a system of bosons, a
phase transition known as Bose-Einstein condensation
should be observed, demonstrating a very important pre
diction of quantum statistics

Efficient optical trapping of neutral atoms can now be
accomplished routinely4 and quite interesting results are
expected to arise from this novel technique. In order to
understand how neutral atoms can be slowed and trapped
with a laser beam, it is important to know the radiative
forces exerted on the atom by the laser radiation field. Al-
though a fully quantum treatment.3 as well as a semidassi-
ca) one,* exists to describe the atom-radiation interaction,
a classical approach is important as a simphr alternative
way of introducing this subject at an undergraduate level
This article aims to present such an approach. The force
obtained with this classical model has the same basic fea-
ture as the one obtained by means of the semiclassica)
treatment,6 although no saturation is observed when the
laser intensity is increased. The reason for this is that the
classical model does not take stimulated emission into ac-
count. However, this model is able to predict the blue Shift
effect due to the Doppler frequency change that occurs
when the atom absorbs radiation.

The theory concerning this classical picture is somewhat
similar to the one used to calculate the absorption coeffi-
cient of a solid7 The introduction of the Doppler effect, the

nsfer to the atom of the force exerted on the electron due
10 the magnetic field, and the interaction between the in-
duced electric dipole and the radiation field that gives rise
to the effects that we want to study have not been given in
the literature. This justifies the present treatment as a way
of discussing cooling and trapping of an atomic beam with
laser radiation Although a classical theory for the light
pressure force has already been presented,1 the approach
we use here is more suitable for teaching purposes

II. CLASSICAL TREATMENT FOR THE ATOM-
RADIATION INTERACTION

In this classical picture, the atom consists of a heavy
positively charged nucleus of mass M. with a harmonically
bound electron of mass m When this resonator is subjected
to an electromagnetic field, the electric field will act on the
electron, resulting in a forced oscillatory motion Since
M, > m, the displacement of the nucleus due to this rapidly
oscillating field is small and will be neglected Otherwise,
the reduced mass can be used, leading us to basically the
same result Once the electron has acquired 8 finite velocity
due to the electric force, the magnetic field will exen a force
along the direction of the propagation vector k of the elec-
tromagnetic field This force is called spontaneous force

There is also an induced force, also known as a dipole or
gradient force, whose origin ts as follows Once the electnc
field displaces the electron from its equilibrium position,
the atom acquires an induced electric dipole that can inter-
act with the electnc field gradient and leads toa force in the

gradient direction The induced force is used for trappinr
and transversal cooling of neutral atoms while the sponta-
neous force is mainly used for cooling Let us now calculate
these forces, discuss their properties, and compare with
those arising from the temiclassical treatment

A. Spontaneous force

Assuming the electric field to be polahred in the x direc-
tion and propagating along the z axis, the equation of mo-
tion of the electron in the x direction is well known to be

m'x •+ myk -f mu\x = — eEccnut. (1)

where x represents the electron position, <ov is the reso-
nance frequency, and the right-hand side accounts for the
force of the electric field of frequency to on the electron
Multiplying Eq. (1) by x, we have an equation for the ener-
gy balance where the term myx1 stands for the power f
radiated by the accelerated electron. Using Larmor's for-
mula,*

/>=}<fVr>)|i|J (2)

and the fact that x = ax for the steady state of the forced
oscillatory motion, we find the value of y to be

(3)

(4)

The magnetic force acting on the electron is

F, = - {e/c)xBz.
where B and E are related through Maxwell's equations *
The steady-state solution of Eq. (1) is well known10 and
must be used to find x of Eq. (4) . Carrying out a time
average over one period of oscillation, we find the magnetic
force acting on the electron as m

V/("7 - «Í >2 + «V]*- (5)
In order to obtain this expression, we have assumed that

the nucleus is too heavy to follow the rapidly oscillating
electric field. On the other hand, since Eq (5) has a finite
mean value and the electron is strongly bound to the nu-
cleus, the atom acquires a velocity • ( ! ) along the k direc-
tion. This velocity introduces a Doppler shift and the tran-
sition frequency in the laboratory frame transforms
according to

b)b — Ul s= O0{\ -f V/C) (6)

and the equation describing the spontaneous force acting
on the atom is

(7)
Imc

We are interested in the near resonance case (w:rw,,);
therefore, assuming u/r < I, we may writeu 4 ui = 2a>and
Eq. (7) becomes

Imc
(8)

where M = M, 4 m is the atomic mass and A = to —a,, is
the detuning between the laser and resonance frequencies
This is the spontaneous force, which in this classical pic-
ture comes from the magnetic field acting on the electron
whose x component of velocity is given by the electnc field

B. Blue shift effect

Considering the atom as a two-level quantum system at
rest |with transition frequency u^= ( £ ; - £,)/fi) sub-

«72 Am J Pttyt.V'o'. S7.Nt> 5. M»> 1919 S C ZilioindV. 5 B»fn»ir 47:



i jected to a monochromatic radiation field of frequency u.
one might expect the absorption to occur when the radi
•tton u resonant with the aionv Ho«e«ci. «net wr mus:
have both energy and momentum conservation, the atom
receives a recoil velocity due to the photon absorption and
increases its linear momentum by & This situation » sche-
matically shown in Fig 1

In an elementary quantum approach, energy conserva-
tion requires that

j
where M is the atom mass and »its velocity after the photon
absorption Thus we have a situation where the atom will
not absorb radiation with frequency &>„. but a blue shift is
required (D>IJ>0)

An alternative way of dealing with this problem is
through the classical picture. The integration of Eo.. (8) is
straightforward and yields a polynomial for v(t).

(10)
where the initial condition i>(/ = 0) = 0 was assumed Us-
ing y as given in Eq. (3). the behavior of v(t) is obtained
after the numerical calculation of Eq (10) and it is shown
as a function of A in Fig 2. A close inspection of this figure
shows that the maxima of tbe r X A curves and the detun-
ings corresponding to these maxima have a linear depen-
dence on i On the other hand, we may obviously conclude
that when a laser pulse of duration / is applied to the atom,
its recoil is maximum for a blue shifted frequency (u>a0).

C Induced force

When the electric field displaces the electron from its
equilibrium position, there is an induced electric dipole
p=-n, which can interact with the electric field. The
interaction energy is given by

1 / = - • * = « £ 0 1 )
where x is tbe well-known solution of Eq (1). Therefore,
the induced force is

(12)
m \{w - o\Y + try*]*"

with 4= Urr'jwj'/iWfc -a1)] being tbe phase lag
between x and £ Carrying out a time average over one
penod of oscillation in the same way we did for <F(), we
find the induced force as

-10 O
oeiunlng (MHz)

K>

Fig 2 Minimum velocity reached u • function of thr detuning for •
number of laser puke durations. The Mom mau n 23 mi l , u, « 10" H i
and tbe later power it 100 mW.

2m
V£ : (13)

Using the frame transformation given by Eq. (6) and the
near-resonance approximation (to^ao) for v/r<l , we
have

<F.)= - - V £ 2 . (14)
Anuo I (A - ao{v/c)y + y3

The induced force is very important for trapping neutral
atoms. Let us consider the single focused Gaussian beam
shown in Fig. 3 detuned below resonance in such a way that
A < 0. Thus tbe force is directed tcward the maximum val-
ue of tbe laser intensity (laE 3). Therefore, an atom close to
the focus will have a restoring force toward it since tbe
intensity decreases from the focus in all directions. Tbe first
observation of optically trapped atoms was made by Cbu et
al.'' with the help of "optical molasses," which is a three-
dimensional viscous confinement of atoms by resonant ra-
diation pressure.

Another interesting manifestation of the dipole force
was recently reported." In this experiment, a well-colb-
mated atomic bean) is made to cross a one-dimensional
standing wave at right angles and atoms are observed to be
channeled into paths between tbe peaks of the standing
wave. The channeling takes place near the nodes if the de-
tuning is blue (A > 0) and near the antinodes (maximum
f ) if the detuning is red (A <0). This is in agreement with
Eq (14) when the transverse velocity, the one in the direc-
tion of the standing wave, is neglected

v'O M

(0) (b)

Fif 1 Schnr.jii:dijfriirsho»inf iht phoionihsorpiior. indthf reion»
loi tecoi! ( i ) before and (b) tfier Ihr «bvcrpnon

U) Ik)

Fif ) (•) Focused Giusiian beam «nd (b) intensity profil: i t •function
of Ihr dituncc 101 he optical axil t It a given plane t.
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The temtclavuca) model treat» the Mom a* a i»o-kvc)
quantum system and the eVrcunmajntetir field «̂  a classical
vanablc * Using the density matrix formalism, the force
acting on the atom n found to be

(15)A ' +«4(0.4
where An the spontaneous emission rate (Einstein's A co-
efficient), * is Planck's constam, fl = fiE/fi is known as
the Rabi frequency, with ft being the component of the
dipolc operator along the direction of the electric field and
6 ( r ) is the spatial part of the phase of the incident laser
beam. In order to simplify this expression in such a way
that we can compare it with our classical result, we shall
assume the laser beam to be described by an almost perfect
plane wave This means that we can take © = — k*r and
E:ae"'. which is a reasonable approximation close to
the focus where we can neglect the radius of curvature of
the Gaussian laser beam. With this assumption, we may
rewrite Eq. (IS) as

,_. AE'i
<F)e

(16)

where k = (u,/c)z and » = v: The first term can be identi-
fied as the spontaneous force and the second one as the
induced force The Dopplcr term appears naturally in the
semiclassical model in contrast with the classical ap-
proach, where we have to introduce it through Eq. (6).

The forces obtained with the classical and semiclassical
approaches are similar in the near-resonance case, al-
though they have slightly different interpretations In the
classical model, the damping rate y is due to the power
radiated by a charge with a given acceleration while in the
semiclassical model the decay rate A is due to the spontane-
ous emission. However, the main discrepancy between the
two models is the saturation term 2ft3 appearing in Eq
(16) due to the stimulated emission. For very large intensi-
ties, the spontaneous force is given by

<Fm,) = (17)

sumrd thi' the saturated atom spends half of Ms time in ihr
tround state and the other half in the eiciied state Th?
classical mode) presented here does not exhibit lni\ Kind of
behavior because it does not take stimulated emission inu>
account

In conclusion, despite the different interpretations of tht
decay rates and the lack of saturation, the classical model is
able to predict the right frequency dependence, the blur
shift effect, and both the spontaneous (recoil) and the in-
duced forces The recoil effect b due to the fact that the
magnetic force has a finite time average value along the k
direction, yielding a relatively large atom velocity for tune*
much larger than lv/u Once the atom starts moving, tht
Doppler effect shifts its resonance frequency to the blue in
the laboratory frame. For a laser pulse with duration t.
there is an optimum detuning for which the recoil is maxi-
mum. The detuning can be found from the maximum of the
i/X A curve and depends linearly on /
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which may be interpretated as the momentum fik trans-
ferred from the photon to the atom divided by time of one
absorption-emission cycle, which is I/A Here, we as.
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Process of slopping alums with the Zeeman tuninp technique with a single laser
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» r irporl an nhsrr»almn of aintm Mopped by laser light in an raprnmrni «sina Ihr Zrrman Inn
mf technique In contrast lei previous ranrtimtms using the umt irchmque. we aic aWe in Mop Ike
atom» outside Ihr «timrr Miirncnd using a unfit knrt The deceleration process n monitored
tlimurh ibr mrasuiemrnl nl ihr fluorescence along ihr deceleration path in such a way thai the
slnwe» la*ri i* also useJ im diapiiKMs This Ircbniyuc also permits Ihr ictlitjiimi ot a it» inlctcu-
•nf obsrnaiiuns on ihr pmens Mich at ihr position »hrrr Ibt aiorr* slop tcanrring phoinm

MS cnor no ADJ4I» 1990 I'ACS numbrrni 32 10 Pj

Trrhnipiirs in slow and Mop a beam of neutral atom; '
UMnp radiation ha»r alrradv hern drmoimratrd b)
vrvrtal fionpv ' ' Tlir hasic pimiriplr nf^ioninf aiorn»
with laser liartti cunsisn of using ihr monirnturn
iransfrrrrd to ihr aiom during thf phoion absorption in a :
configuration wheir laser and atoms counterpropapale
Since Ihr spoil.inrous rnnssion following ihr absorption
i$ spatially «vitmeiric. no average montemui» transfer rr-
»ulis from ihr emission process and lhe net force is in lhe
laser propagation direction

In order lo bring an atom in rest. • larte number of
absnrplion-rmission cvilrs mr iiretled. llimcvrr. lhe un-
drsired optical pumping and changing Dopphri effects '
can interrupt the slowing process afier just • fe» phoion
aWsorptions Thrsr problems ran he avoided bv using Ihr
Zermaii Iwnuig irehnique.' in which n *paliall> varying
magnetic firld rnmpensaies lhe changing Doppler shift,
besides avoiding ihr optical-pumping problem when cit-
cularl» polarirrd lipln is employed Another way of com
prnsatiiip ihr rlianpmp Doppler shift consists in scanning
ihr laser frcijuriic) Tin» lechniqur is referred to as "fre-
quence chirping"' and produces a pulsed flu» of slow
a'orrn In this work »r use ihr 7rem.in tuning trchmqur
«Imli ;II IK»S tin piptliicliiiii of j iKinninoiis II in of *ln«
atoms

in most r\prnnirniv using ihr Zreninn irrlinitju:. iht
stopping has hrrn accomplished either in twooeps or us-
inf I U O diíTrrrni l.isrt hc.ini« In Ihr si>u of e^pt-nmrm
dour b» Tforlaii ci ol' a Ihrrntal atomir beam of Na r.
first slrwrtí ' f a^nu' ̂ f1 m'1 Thrn. ihr laser lighi i? in-
terrupted and ihr atoms drift IO the Mopping region
%• lirir » srcnnd pulsr of hgin sitips ihrm In ihi» two-
sirp esprrinirn;. m \ t pulsrd saniplr of *lalionar> atoms
is produced Smf -rt »iom< can also be prr-dnced in a
rpiitiiiurnis «a\ a» Jemonstrated b> hnfiiiio ei a!* In
lli.ii i\pr of rsprnnirni. Ihnr is D first step wheir ihr
atoms mirr;iri wild ihr slnurr l;isrr in Ihr comrn'ional
wa\ Slf1» atoms drift to thf trap region «hfrf ihrv afr

h> mr^nv of t srrrnd hiser bram and 9 second
t firU which piminres Ilir sinppmc firld hf<idfv
ihr »ir>iru ou! of frstm.incr uith ihr firs; lasrr

using the Zeeman tuning technique and a single laser
beam, but these atoms will be located inside lhe slower
solenoid Having «lopped atoms outside the magnet is
imporiam since ihr optical access to this sample is made
easier and lhe magnetic field is small, although not zero.
Tlterefore a technique lo prr.rluce a nearly stationary
«ample i f atoms outside lhe slower solenoid in a single
step and using a single laser would He welcome.1 Recent-
ly, we have reported results where the deceleration of an
atomic beam was monitored through lhe measurement of
the fluorescence along lhe deceleration path.* In the
present work we we lhe same technique lo study Ike pos-
sibility of having Mopped atoms outside lhe «lower
solenoid By measuring lhe fluorescence as a function of

' the position inside the main magnet, we are able to ob-
ter ve when lhe atoms cannot follow the deceleration pro-
cess and when they actually slop. With I hi addition of
an extra coil changing the magnetic field in the last few
centimeters we can stop atoms outside the slower
solenoid in a continuous fashion and using a single laser.
This aliows us to bate a stationary sample of atoms with
a quite large density

A diagram of the apparatus is schrmnticalh shown in
Ftp I An effusive oven produces a sodium atomic beam
thai Hi» els about 40 cm and then enters a l>0-cm-lonc
soienoid with a» axial ftrirf. profile given approximately by

r

A s.!r'ipl' "'' *inpprrf C.TI b- rciitmrh

cm" 1 , and i r - 2 0 cm for a current of 4? A1

The light coming from a ring dye laser tyoherent 609.21,
R6G:. tunrd 10 the I S , . . \F-2. n.r = 2>— 3/", / : (/"= 3.
m, - 3i transition and propagating in a direction aniipar.
allrl 10 Ihr atomic motion, provides tbr drcr)rr*iinf
force A sri of Si photodiodes is located around a glass
tube concfntrir \wt th» solrnoid. insidf which runs the
sodium beam The detector a«semhl> can mo»r along the
wlmlr ruirnsion of Ihr atomic hcim. collective llir
flunrrscrncc of ali'tns sponianrousl) emniinr during III?
dfrrltranor. process After thr maw slowing magne: we
ha^r another soimoii thai operates indrprndrnii) of ihr
first one Figure ] sho»s Ihr driaiird niiffitiic field
profiir uithou: and «nt ihr r » u j coil. whi:h niiinl.

Ihi tail of ihr origina! (>e\C ^ r uili use as a no
r. fof Ihr b>rt driuimif. i - U; - u,, «hrrr u, is ihr
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laser frequencx and «,. i« Ihr atomic resonance frequency
in itro magnetic Arid As thr atoms slow down along Ibe
field, they folio» it adiabaticalK | * r -fit (!)-&] as long
a* Ihr field gradient is suitable for thiv A critical value
for Ihr field gradient appears •"•>" ibe Birrrleralmn hat a
hmit vnlur which *rt\ an wpprr Itinil fur Ibe field gra-
dient Considering lhe adubaiic condition above, one
can «rnr lhe maximum fteld gradient tolerable by an
atom with velocity r a* t r f£ / r f ; ) M n

s R' > * 1 r /2* i>p.
«here * is thr «a»e number. T lhe transition linrwidlh.
and n Ihr Bohr magneton Lo«-velocity atoms will
toirrair more gradient in ihr rmpnetir field, while fasi
port «ill not This anMtsis i< onK trur for a high satura-
tion «lufli •< flic covr in tin prr^cm experiment since we

ha>e used later intensities around 100 mW/cmJ. For
weak saiuratioo. the fteld gradient must be multiplied by
J / U + SI . where j - Z n i / i r ^ ^ l a n d fl« is Ibe Rabi
frequency.

In lhe fim raneriment we had only the «lower mugiict-
it fieW on. Hot different laser detuning* we measured lhe
fluorescence as • func'ion of x and we obtained lhe inten-
sity profiles shown in Fig 3. For all delunings. the inten-
sity increases a» we go towards regions of lower magnetic
fields which constitutes an evidence of the deceleration
This increase in Ibr intensity is due to the fact that as we
go towards lower fields, more and more atoms from the
original velocity distribution participate in ihr scattering
process In addition, an atom scatters more plioinns per
unit of length at it slows down

For xero detuning we have a dramatic decrease of the

f I f i : M - i - i - • . f - r l . ' m.if'i»: »lr>n» F IG }
. (>'• in* r»ti» srrnbi» p I n ' ihrr» u j f r i r n i d : : j n i n f i 1 i>f rt,£ W, It.r



fluoiesccncc in the region t^osr Io the end of lhe magnet
U - 125 cmi. in o position where B~212 G Thr reso-
lUiur miuluicui ;>l llu>> |x«iil t««lir:«lr«. Hull «» Hie |Misi-
lion wlinv «I»' IWiKit-MYiui- II-:IM-«.. tin- alums li;ivr uboul
240 m/s. n.irwmg that it Ihis velocity and Held they can-
not adiabaiiratly follow ihr field at Ihr end (tithe process,
because that piiri of llir field doe* noi have the appropri-
ate field gradient (at this point dB/dt ~45 G/cm, which
agree* very well with the theoretical value of 44.5 G/cm
obtained from thf expression given above, including the
saturation factor %/i l+s». which in this CUM has a value
of 0 9 4 ] Therefore, the deceleration for those atoms is
interrupted from this position on ;

For blue detuning 10 = 200 MHz in Fig Jl. lhe fluores-
cence also drop* abruptly, no» corresponding to a posi-
tion in field «licrr the atom has ulna 150 m/v Howev-
er, a visual observation of this region indicates a reason-
able intensii) increase in «he lasi millimeter, which is noi
observed in Ihr A = 0 MH7 case Unfortunately, our
driei'iinn drucr does not have enough resolution lo sin-
gle out this last millimeter, and as a result, the intensity
profile is smeared out in a region of about 5 cm; however,
we belie»e that in this case we have a huge number of
atoms at kwigitudin.il rest As the laser is tuned further
into the blue side of the transition, the front of the
stopped atoms move to smaller i s because bluer light re-
quires higher magnetic fields to maintain the resonance
condition for mo-velncit) atoms In the red detuning
case It* - 2 0 0 MHi in Fig 3). the maximum of the;
fluorescence occurs earlier I » - 114 cm) and is not as
dramatic as in the blue detuning ease. In fad, tSe
fluuiesccnet dies nut in a distance of about 10 cm. show-
ing that the atoms slowly get out of the deceleration pro-
cess due to the foci that for such a detuning the critical
field gradient tolerable by the atom is smaller and. there-
fore. lhe> leave the process earlier. Smce «r hnve higher
\eliKi»ir* in tlir »td detuning ci-sr we conclude that fast
atoms tolerate less gradient while slow atom* (blue deiun-
inr> can survive further in the field as expected from the
earlier di*i-ii«siiui. Thr inrMiion of tlir intensity at the
maximum of ilunifvTiiee it" Uiflrmii uViuning* ©b-
«.med in Fif * comes essrniiailv from ihr fact that a
different pornoii of Ihr iniii.il niomir velocily distribution
is sampled for each driuning Thesr resulis show the inv
pr>«ihiln» of producing »er> slow atoms outside the main
solenoid used in this lyne of experiments

tn a snonc e»prnnirnt ihr exira coil «a1 turned on
and the (luoresreiirr profilr «as meosured for several
l:i*er deiiimiips In this nr« ccmfifuraiion of magnetic
firld thr decelrrauon happens m two steps First, the
amms *lo»i din«n n' ihr> ira>rl Irnm ihr mapuri eniranre
to lhe poim wherr Ihr firlri si.iris lo cnr»r up (z~ I JO

l, i n m C M I K l m i lh f

aho» e At thu point thr revwauce coudtiinn ceases to be
satisfied or tht field stadient brcomr unsuitable and lhe
atoms H.-url » fr» reniinieier* unlit finiling ihr correct
lifld iniriisin and gr;i.1iriii lo n.iiiinur Ihr slowing pro-
ce:.s until thr> arr fmsll» siopprd

Fifurr * <hn». flnorr<.crncr profiles for ser ia l detun-
tup* «lire »r lia^r ihr rxiia coil on For rrri dnuning
i j - - l i » ' M I Í 7 » > r o h > . r r t r l ) i » n n i i : i i u i r r e j s f o f l l i r

w
u
t/l

o
-I

40 t0 120 ISO
DETECTOR POSITION (cm)

FIG. 4. Fluorescence profiles as a function of the detector
posiiion for differeol detuning» when the extra coil carries a 10-
A current. The end of this coil is at t « 13» cm.

fluorescence as before, but the atom leaves the resonance
earlier (at about |22 cm) that corresponds to the point
«here the field gradient becomes unsuitable for this de-
tuning although lhe fluorescence does not drop abruptly.
They will stan the deceleration process again at about
1.15 cm. where the field of the second coil is convenient
for the slowing to take place. Since the field at the peak
position has a value of about 80 G. and with the detuning
of — 100 Mil/ , we hnve atoms leaving the magncit with
abnui 125 mA lp the first step they stop following the
field ai about 406 G with a «elocin of 393 m/v, showing
a considerable deceleration in • few centimeters of the
second part of thr magnetic field. For redder detuning
\U~ - 2 0 0 MHzl the atoms have the same behawoi as
before lexira coil off), for the first part, and thes also exr
cute a second slowing tn the second part t 'he field bui
still leave the system at high velocity

For zero detbniiig ( A E 0 MHz) we calculated from the
position of lhe maximum of lhe fluorescence, a velocity of
6* m/» for those aiorru However, a visual observation
show* ihM the fluorescence extends itself lo much lower
vnliit-»- of iiupnciii Hi-Id stii'winf lli.il I lie atoms s u m t r
further down in Ihr field still scattering photons., but in
smaller flux Thi* ahows thai atom* with velocities much
lo»er lhan 65 m/t are produced at the 6 * 0 MM> case

Gomp lo a high»! detuning IA= + 100 MHz) thf ma»-
imum of the fluorescence in thr second pan of ihr field
occurs with atoms having almosi zero telocii) ( ~ 10-20

drmonsiraiinf an almos: stationary samolr of
Even at hiftifi detuninps IA~ +200 MHz), we

5
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Mti.illi t tittinltri IV-spiir lli> I:ii'l tti *i IMII «trlrrtiH Í*;III

I I I I I it»>Ki h i i i i i III.in s i in ii tiMiiil ultsfi i iilittii «i| llir

l.isi inilliinriri i<f llir piini-w lontKan uurcisr of mien-
sm of abmil 4 iimrs inmpaird mlli llir resl iind mi
:»hnipt drop iidrt that I his IÍIM niilliniricr of intcnsc
lliii-ii viriu i loiistilinr» :> samplr nl iilonis :ilnio*>t ul rest
and thiv nu reiisr (ninrv fnuii llir accumulation of ulnms.

llir flmurscrnir signal » t are nhle In estimate lhe
of Mopped atnnis as hemp of llir order of 10*

atoms/cm* «MIII íibout l>- 10 ni/s Going lo bluer delun-
ings ihr atoms al»a>s Mop. producing a very intense
flunrrscrncr in ihr l.isi millimrter of deceleration and this
from (if Mdjipfd iiiiiiii\ nimt't ii< vin.illtT i'% m lhe lu\rr \%

lllllill (lMllll'1 li> lllt' hlllC

Tlirrr arr u fr« fans lli.-it limil Ihr m.ixinium dcnsilv
.'ifhinrd ai ihr end of llir swippnif: proerss (i) Due lo
llir r.indnmnr" of ihr *poiii;inrnii«. rmission. Ihr aloms
:uquiir ;i tr.nmrrsc »clinii\ component duritip llir de-
crlrraiion prncr« which sp/rads ihr hnini This becomes
ptriiruhrK rrir»mu for lo»-\elocn> alorns The de-
cirasr 111 ihr u\iriisn\ of ihr »rcoi>d pe;ik <Fip 4) for hlue
tlriuninp is IIIIIIMK due lc< this rfTii i lllm- firqiirncy pro-
diu-rs slourr uioms rominp from the firsi deceleration
*iapr «nd ihrv hu\e morr ume i f sprrad Put in lhe 20 cm
uhrrr ihey «re out of resonance hrlwern Ihr two coili.
liii As llir nlimis slop, the l;isii liphl pushes them hack lo
tlir iiiiMiiii sourer liii> Al iht rntl. lhe impnrlii' Held lias
componrnts not parallel io lhe i I M S tnd, therefore, there

is ti liiphcr prtitmhiliu of wini
In rmirliisiini. » r h.ivr slioun lh;il Ihr ililln uliv m |in>

ilmiiif.- slim IIIIIIIIS iiulsnli Ihr snliniiul in lln / I J niiiii

luninp irclitii(|iie. is niuinly dur lo lhe noiudubjli i . foi
loxMiip of atoms in ihr mapnrlic field. We urre able lo-
produce » brpr Dux of «topped ulonis outsidi- Ihr slowinp
coils, using a sinplr laser to step and . ileel them This
experiment will make easier lhe realization nf furttin e»-
periments. such as a (rapping experiments which can or
done adding a second extra coil after the first one. run-
ning with opposite current. This configuration consti-
tute* u trap a* demonstrated by I'rodan rt a!" Adjusting
the spacing between lhe extra coils, one can get Ihr ap-
propn.iir gradient to stop atoms close to lhe fí~i) rcpion
which is at flic tenter of tin- trup. This will ;illn» to imp
atoms with a (ingle laser Others experiments, like col-
lision with surfncev should be easier if the atom stop out-
side the magnets (although they are still in the magnetic
field)
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s u m or lASVM i>« KI.IKAIION OK AN ATOMIC BEAM
IIY MOMIOKINC; I l l l . I I UOKIvSCINCK A I . O M . 11111 UKCHLKKATION I'AIII

V.S HMiNAIU. A ASPECT ' and SC ZILIO
Ih luiutitm >th> tli I IM> ü r ( nfii m tim \tiilcrttit\. Í\(ttut>» i/t / n i u i r ( hitttinu ti* Sut* ( urhr

Wi puv-ni n urhnii|iir loMiuK ilir I.-IM-I ()rirlir;ilmn o( an iiicinur licain hymoniiormp Ihr fluorescence llonp thr deceleration
p.iilt Simi' tin viiiu l.ivn iv nsril HMliitlri.nr iiml iil>\ir>r ihr n-Millni|: \hm .iifintv Hit' fluiiristcnrr \i|tnal iv Minplv irdiird lo
I In* mi nil H-> i<l .iiiuiiv upiuiriJ in I In* Ui-ii'ltiiiliiiM fiitKi'W. allouni): ;i ihrct'l iluiJ) ol lln% ptiitCM I lit' I'ftpt'tiitmilul ü;it.i ;uc in
fiH>(1 a^iirmini oiih ilia- itii-mclital analysis jupp(irun(; Ihr valiililv of Ihr method

1. Intriiüiiiliiin

In thr pn<.i frw -vrars. ihr pmbli-m of lonirollmj;
Ilu" moiion ol alums u u h laser liplii l u s aiirucicâ a
great deal of aucntion A scries of successful exper-
iments conrcrmnp the deceleration | I - 3 J . cooling
M.?) trapping [6-8] and diffraction | 9 ) of neutral
;uoim li.iv lu i i i nl tiiiiil;inifiil.il iiii|>i>il;iini- in ilrnt-
onsiraiing the kasibihty of light manipulation of at-
oms These tcchnigues have proven lo be quite pow-
erful lor the production of samples of stopped atoms
at low temperature where new effects can be studied
110.11)

Another possible \cr> important application of
these techniques is the production of intense beams
of MOU numis. that rmphi be useful in fields such as
atomic clocks, collisions and surface studies, atomic
nutro probes In thai perspective, the Zccman tun-
inp l.iscr SIOXMIIJ; l i i h m q i i r [ 2 ] is spi-ii . i ll> appea l -

ing siint* II is .iliU* id v ieM ;i i n n s l . i i u i i i iniMt> slovt

beam (coniraril) to the chirpmp method | 3 ] thai
puiduccs pulses of slow atoms) However, in spite of
Us successful us*, for loading traps or molasses
lo.h.ld.II] ilu ZI*i.*ni.in tuning tiihmciue has noi
>ei allowed to produce vcr> intense slow beams oui
of the slowing matnei TIK' ma.iur difTicult) seems to

he that transverse magnetic field gradients affect the
motion of slow atoms and entail an '"explosion"' of
the beam. Another crucial point is lhe focussing of
the slowing laser beam in order to minimi/.c trans-
verse escape of the atoms during the deceleration
process

The optimization of these various parameters
wmiUI he facilitated In experimental Muriies of lhe
decelerating process itsell along (he deieleraiiun path.
In this paper, we show that monitoring the fluores-
cence light of the atoms along the decelerating path "
is a simple and direct method for studying the slow-
ing of atoms in a tapered magnetic field Since onK
one laser beam (the decelerating laser) is used, the
fluorescence is due to the decelerating process itself,
and the observed signal at a given point is propor-
tional to the number of atoms participating to thr
decelerating process at this point. We show in sec-
tion 2 that the coefficient of proportionality docs noi
depend on the laser intensity, which is an importam
Icatureof this method. We have applied this method
lo the study of the deceleration of a sodium beam
inside a tapered magnet (sections 3 and 4)

l'i m u i . , in - i . t d i c s i L . V - " . u m i i el, S i v n i u M •»(>!•- H i T i / i i ' n i K *' \ M i i i i l a t p u n i d u f r l o o h s i ' n r i l u d i c c k f . i i i o n o l jr . a i o n n ;

drl'Fcuir Normal? Supi-ricuic N rue l.homond 75005 fans bram has a t o been uwd 31 MIT Sec rcf | I 2 )

(i O.Vi-401 K/89/S0.V50d'Elscvicr Science Publishers B.V.
( Noiili-llidl.iiHl I'hssies I'ulilisliers Division)
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.f,= \tik ( I )

where t is the rate of absorbed photons, and k ihc
wave-vector of laser photons (spontaneous emis-
sions give a m o force, on ihc average) The process
ni.i\ be von efficient, provided lhat each atom keeps
interacting rcsonanll) with the laser during Ihc de-
celeration process In order 10 maintain the reso-
nance condition, one must compensate for ihc change
in I he l>opplri shift

Zccman tuning | 2 ] allows in deal with I he Dor-
pi or shifi problem In this method, a tapered mag-
netic field

<;> = &, (I - - - / ;„ ) ' (2)

is used to maintain the atomic transition (roA,) on
rcsonanrc during Ihc deceleration b> a laser {w, )
propagating along O:. lounids r<( ) . The dynamics
of ihf deceleration process can easily be analyzed in
a decelerated frame of reference .* * : moving at a ve-
locit) (in Ihc laboratory)

= < / < „ / ; / * ) ( I - r / r , , ) ' (3)

In this formula. k&\k\ (wave-vector of Ihc laser
photom). and // is the Zmnan constant of the atomic
transition (/; = 2irx 1.4 M H / ( J ' ' lor;i Lande factor
equal to I ) . Note that this frame of reference is uni-
formly decelerated, at an acceleration

a= -
m 2

(4)

(; is a con\en<eni dimensionless expression of a)
Iniioilncmp the ri'l.itivc velocity /, nfan atom in

*. one tinds a simple lorm lor the detuning between
the laser and ihe atomic transition!taking into ac-
count tin- Zccman and the Dopplcr eflecis)

i>=IUt - L U 4 , + kl , =<$, . + Á.I, ( 5 j

The equation of motion of the atom in > is then

•' An anainfoin Dnalssis is drvclopid for ihc chirping dcrclrr»
lion ninnmi in rc( | I3 j

ai, I

|j»\cr deceleration of an .-itnmu beam u-lieson Ihc.
vi-ialKd radiation priAsuie loin i xcried tin lhe ai- with
urm b\ a counterpropagating laser beam

(b)

{<*),(:) is the Kabi frequency related to the laser in-

tensity a i position z. and F is the natural hncwidth

of lhe atomic transition)

If io,i:) is constam, s only depends on / , . and cq

( b ) has two steads state solutions, obtained b>

solving

Solutions of eq. ( 7 ) exist provided that

)•<!„/( I +s,,) with.\,=2wi/r'. (8)

Note Ihat Ihc condition ( 8 ) puts a l imn on ihc mag-

netic field gradient (seecq. ( 4 ) ) . This limit depends

on the laser power, but it is always smaller than the

maximum value (corresponding t o ) 7 = 1 [ 2 . 1 4 ] . B>

methods analogous to lhe ones used in the study of

testability 113). it is easy to show that onl> one so-
lution is stable (the one corresponding to the small-
est value of i, I namcl\

indeed Ihc development of CM ( 0 ) around t,"

yields

wiih

2

(10)

(10 )

We thus imd that atoms with ;i u l u n u i, close to
r,"" get rapidly locked at i,"" (the capture range is
about P Ik where T is the width of the power roacl-
ened lorent/ian). The damping time *,, assumes thr
value 12 us in the case of sodium, (or typical \JIUCS
i,,= 2 and; = 0.5. The conesponding distance of flight
is 10 mm (for thermal atoms) or less (coolcrfaioms i.

In the case where w, depends on z. the previous
results are siili valid if lhe variation of w, due to the

i
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displacement of the atoms during t,, is small - i.e.
if Ihr corresponding modification of f,"" is smaU
compared to P Ik. This is usually Ihc case in cooling
experiments where Ihc laser beams arc only slightly
focused (sec section 3) *'

The important conclusion of this paragraph is that
all the atoms which have been "captured" in the
cooling process adjust their velocity to a value such
thai eq (7 ) is verified at any point along lhe de-
celerating path As a consequence, the rale offluo-
lescence of a captured atom

is constant along the decelerating path, and the in-
tensity of the fluorescence light at a given point is
directly proportional to lhe density of captured at-
oms Note in particular that the fluorescence rate per
decelerated atom ( I I ) does not depend on the laser
intensity (provided that condition ( 8 ) is fulfilled).
The quantity ;• is completely determined by the field
profile (eq ( 4 ) ) and it can be known from auxiliary
measurements. The observation of the fluorescence
light thus allows to analyze precisely the process of
capture and losses along the decelerating magnet.

3. Experimental set-up

The apparatus is schematically shown in fig. I . An
effusive source, operating at about SOO'C, produces
a beam of sodium atoms. After leaving the oven, the
beam passes through • skimmer and is collimated to
approximately 10 mrad. About 40 cm downstream,
the beam enters in a ! 30 cm long solenoid which has
an jxial magnetic field described by the equation

//(.-; = ft.+ JMI-r/s,,)" r (12)

in the interval [40 cm. 105 cm] with : = 0 taken at
the input of the solenoid. z<<- 120 cm. and Br and B,,
>le|ienili:i(! on the current (//,.= 277 G and /?,,= 1070
G for ihc experiment described below). li,. is a bias
magnetic field to avoid unwanted transitions by Zee-

" Noir i In i if ihr l i ter interims it not uniform m a : plane.

I.'" depends on ihr i r a i m r r v position of the atom This pom:

i< crucial IO r\ aluair ihc temperature of ihr aioms 11 i ) but it

dors not chinf r Ihc conclusions of ihis paragraph

man shifting them out of resonance and making their
matrix elements vnall 114). This field is produced
by • suitable configuration of layers of current car-
ried by water cooled copper lubes ( / = 3 6 A for lhe
values of the field reported here). Note that Ihc field
deviates from cq. (12) at the end of ihc solenoid.

The laser beam is provided by a ring dye laser
(Coherent 699.21) pumped by an argon ion laser.
The light is circularity polarized and tuned to a C
transition from the F=2. M, = 2 sublevcl of the
3S, / 3 ground state to the F= 3. M, — 3 sublcvcl of the
3P J / ; excited state. The selection rules for this tran-
sition are such that the atoms keep cycling only be-
tween these two states J14). The cooling laser is en-
larged, pa^cd through a diaphragm to select the quasi
constant intensity central region, and focused onto
the nozzle of the atomic beam. At the entrance win-
dow (80 mW on a 2 cm diameter disk) lhe resonant
saturation parameter s0 (formula ( 8 ) ) is about 4,
and it is larger inside the chamber. With a parameter
Y (eq. ( 4 ) ) about 0.35 the condition (8 ) is easily
fulfilled, which guarantees a good stability of the de-
celerating process against perturbations. The abso-
lute value of the laser frequency is obtained by mon-
itoring at the fluorescence produced by the reference
beam crossing at right angle lhe atomic beam in a
zero magnetic field region*, which yields a marker at
resonance.

A set of Si-photodiodes is located around the
atomic beam which runs inside a glass tube concen-
tric with the solenoid. The detector assembly can be
moved along the whole extension of the magnetic
field and collects the fluorescence light of the atoms
during the deceleration process Due to the sym-
metry of this detector, the collection efficiency is al-
most constant (as a function of the transverse co-
ordinates ) for atoms located close to the axis cf the
beam. i.e. in the interaction region.

4. Results and discussion

The fluorescence- of the atoms is mumiorcd
the deceleration path as a function of the detector
position and of the laser frequency. Fig 2 shows the
fluorescence versus laser frequency at various posi-
tions. The laser sweep is slow enough (50 MHz i~ ')
so thai its frequency can be considered constam dur-
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dilli-rrni poiinoniof Ihr oYlcclur Ibf marker i =1) imtiraict tin
resonant irrqufno for lero \clorn\ aioms ai each poiiiion The
J = n line ronc^pnnd* lo lt»r alonur revinancr ai ttw vclocil>
and ;rm ni.ipnriir TulJ i rxkirmr ni.nkrr)

inp a rooiint process f less than I Oms I On each scan
«e hD\c indicaicd Ihr frrqurnc\ corresponding I P
ri%onnncc for 7Cit> \elnai> alums li has bi'i'n dc-
lermmcd b> shifting the resonance marker of ihc ref-
erence beam b> a quanni) equal lo Ihc Zccman cf-
fi'ci calrulaicd ai ihis posiiion. li is imporiam io
rinli/i- thai these cur\cs dn noi reflcci dirccih thi
\clocii\ disinbuiion in a pisen situation He \c\cr.
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Fig. 3 FluoreKenre inienmy at imO later detuning, u a func-
tion of the detector poiiiion »uh the background tubtraned The
mlid imr it the result of the rale ulatmn (« j . < 13) \. with only one
yiliustjhk niulii|ilu jiivi iiinsuni

we show now that their interpretation is straight for-
ward and yields importam information

According to ihc analysis of section 2. an atom is
captured in the deceleration process at z if its ve-
locity is l ' r(:) = i,""+ t ( : ) (seecqs (3 )and ( 9 ) )
The atoms participating to the deceleration process
at z correspond lo a range of initial velocities be-
tween \\{z) and l ' r ( rM ) - where ' , ( r M ) is Ihc cap-
tured velocity at the maximum of the magnetic field
This range has thus a width dcp.-nding on the pc-
smon r. and it is shifted towards low velocities when

7V
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\\\\- la\rr (ngurni> inrrraM.1 Thr global increaseof
Ihc signal when i increases is thus readily interpreted
as a consequence of ft wider range of raptured ve-
locities On lhe oilur hand, the variation of the sig-
nal with the laser frequency at a given position re-
flrcts a changr of Ihr overlap of this captured
velocities range and of lhe initial velocities distri-
bution There is also an increase when the velocity
decreases, because ihr signal is proportional to thr
atomic density, which is inversely proportional to lhe
velocity ai a given flux

To mnkc this reasoning quantitative, we assume a
maxwcliian initial velocity distribution

with

and we calculate the total fluorescence of the cap-
tured atoms at point z. Thr calculation is quite sim-
ple in our case where lhe divergence of Ihr atomic
bram exactly matches the focusing of the laser, and
neglecting the transverse heating of the atoms duo to
the cooling process. One finds

S< !) = £.

U M ) ) ! . (13)

with «(-")• factor resulting from Ihc averaging of the
collection efficiency of Ihr detector at position r over
ihr interaction region. The result relies on the as-
sumption that l ' , (r) varies very little in the region
where lhe drtrciion efficiency is not negligible. Due
to the grometry of the detectors, it is also reasonable
to assume that <(r) is constant with :. since the
transverse dimension of lhe interaction region rr-
mamv small comp.mM to the distance to tli'taiors

With these assumptions, we have plotted i t : ) with
onh one arbitrary multiplicative constant adjusted
to fit brsi thr experimental data The good agrec-
mcni bri\»cen this curve and the cxpiTinu-nial data
shows that thr mam physical aspects have been taken
into account, and that Ihr approximations made k-re
arc rcasonabl) well fulfilled. This agreement indi-
cai c thai there arc no noticeable losses in thr ex-
plored region For an imperfect circular polariza-

tion, tin- method alhmn Io i-valuali- |lu- IOVM.-* It
would be very interesting to push ihr observation to
Hie point where atoms are stopprd (this was not pos-
sible here for mechanical reasons I. It is clear -that
formula (13) fails at this point I the signal cannot be
infinite), which means that it » no longer possible
to neglect Ihc transverse expansion of the beam due
to heating and to the mismatch between the laser fo-
cusing and the atomic beam divergence.

S. ConciiMMO

We have tested a method allowing 10 follow the
rapiurc process along Ihr clt-(-ck*r;iiioii path, without
perturbing lhe deceleration process. Although it has
been presented for a magnetic field following the law
of eq. ( 2 ) . the method can easily be generalized to
different field profiles, provided that it is possible to
write an equation similar to (6 ) with y varying slowly
(in a time scale given by T,,. eq. ( 1 0 ) ) . One then just
needs to know the exact profile of the field in order
to extract information about the losses in the dece-
lerating process. The analysis will be generalized b>
use of a similar change of frame of reference in order
to transform IO an equation where the methods used
in Instability studies can be .*f|»plinl f 13] In this
context, noic that the effect of perturbations such as
"ripples" of Ihc magnetic field or such as Ihc laser
jitter are similar to the effect of noise on bistable sys-
tems i 16)
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