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RESUMO

Um de~ec~or de ca~odo quen~e é cons~ruído. As

caract...erís"t.icas de operação foram medidas e es"t.abelecido o pon~o

ó~imo de operação na de~ecção de á~omos de sódio. Uma aplicação

do de~ec~or desenvolvido roi rei ~a com experiment~os de derlexão

de í'eixe a~ômico pOI' luz. Os casos para def"lexão por onda

caminhan~e e onda es~acionária t'oram invest.igados. A dependência

com a dessin~onia en~re a t-requência do laser

da ~ransição 3S1/2(F=2,m=2) ----+ 3P3/2(F=3,m=3)

roi analisada para ~odos os casos.

i

w
1

do

e a f"requência

á~omo de sódio



ABSTRACT

A ho~ wire de~ec~or has been cons~ruc~ed. The

opera~iona1 charac~eris~ics was measured and ~he

operat.iona1 poin~ was s~abilished in sodium a~oms det.ect.ion

experimen~. An aplica~ion or t.he deve10ped de~ec~or was made wit.h

a~omic beams def1ec~ions by li~~h. The cases 101' runnin~ wave and

st.anding wave was a1so inves~igat.ed. The de~uning dependence

f"requency~ransi~ion~heandfrequency1aser~hebet.ween w
t

3S (F=2,m=2) ~ 3P (F=3,m=3) ot- ~he sodium a~om was ana1ysed1/2 3/2

ror alI cases.
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I -INTRODU<;AO

Experiment.os com Ieixes at.omicos e moleculares t.em

sido objet.o de est.udos desde os meados dest.e seculo. com os

t.rabalhos pioneiros realizados pOl' Dunoyer, Ramsey e out.ros.

Para

t.ais

Irequencia e. out.ras; ent.ret.ant.o, 0 met.odo de det.ec<;:.aoespacial

diret.o, pOI' meio de um det.ect.or de at.omos ou moleculas, e 0 mais

ant.igo que se t.em not.icia e e lal'gament.e empregado at.e os nossos

dias, com poucas modi:lica<;:6esrelat.ivas ao original, desenvolvido

Taylor. Trat.a-se do det.ect.or de cat.odo quent.e ou de fio quent.e

como t.ambem e conhecido.

Dependendo da aplica<;:.ao, da geomet.ria empregada,

dos paramet.ros envolvidos e do t.ipo de medida que se pret.ende

realizar, est.e det.ect.or e de alt.a eficiencia e ot.ima qualidade,

Iornecendo result.ados de ~rande confiabilidade.

No present.e t.rabalho serao apresent.ados os met.odos

de const.ruc;:ao, caract.erizac;:ao e t.est.es de um det.ect.or de cat.odo

quent.e.



Em primeira aborda~em, sel'ão apresen1..ados os t.ipos

de det.ect.ores desenvolvidos para a finalidade supra mencionada,

qual seja, de1..ecçãoquan1..i1..a1..ivade um feixe de át.omos neu1..ros ou

moléculas.

Pos1..eriormen1..ea es1..a pequena in1..roduçâo sobre os

t.ipos de de1..ec1..ores, são apresent.ados com um pouco mais de

det.alhes, mas sem cont.udo se a1..er nos l'i~ores 1..eóricos, as

previsões mat.emá1..icas para um det.ect.or de quent.e,

empre~ando ar~umen1..os da 1..eoria clássica e da t.eoria quânt~ica

usual, quando ist.o se Jaz necessál'io.

As carac1..erÍs1..icas 1..écnicas do de1..ect.or

desenvolvido, sua cons1..rução e carac1..erização, são apresent.ados a

seguir, jun1..amen1..ecom os resul1..ados ob1..idos bem como uma breve

discussão a cerca dos mesmos.

Os experimen1..os de espalhamen1..o de feixes de

á1..omosde sódio foram por fim realizados com o in1..ui1..0de 1..es1..ar

prá1..icamen1..e o de1..ec1..or cons1..ruído, verií~icando o grau de

confiabilidade e resolução desenvolvidos pelo aparat.o como um

1..odo e do de1..ec1..orem par1..icular. Os resul1..ados per1..inen1..es a

est.a et.apa do t.rabalho experiment.al são apresent.ados no t'inal,

junt.ament.e com algumas considerações gerais sobre a validade ou

não dos experiment.os realizados, bem como coment.ários sobre o que

deve ser mudado e o que se most.rou sat.isfat.ório dent.ro do

conjunt.o sistema para produção de feixes at.ômicos+de1..ec1..orde

át.omos neut.ros.
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1.1 MOTIVAÇÃO

A ~rosso modo, a principal mot.ivação para o

desenvolviment.o de um det.ect.or de át.omos neut.ros est.á no est ...udo

diret.o de mui t.as propriedades Iísicas li~adas à est ...l'ut.ura int.erna

dos át.omos. Por exemplo, a int.eração de át.omos com luz pode ser

quant.it.at.ivament.e est.udada, at.l'avés de medidas do moment.um linear

médio t.ranst'erido dos t'ót.ons que compoem o campo elet.roJ1la~nét.ico,

para os át.omos em quest.ão, compreender com segurança algumas das

propriedades int.rínsecas à int.eração de luz com a mat.éria é,

port.ant.o, mot.ivação mais do que sut'icient.e para a const.rução de

um aparat.o experiment.al para est.a t'inalidade.

No t.ocant.e à inst.rument.ação envolvida, out.ra

mot.ivação de relevant.e peso é o desenvolviment.o de elet.rônica de

precisão para medidas de baixos sinais, ricas em ruídos e de

dirícil manipulação.

Também a const.rução do aparat.o experiment.al como

um t.odo e em part.icular, o sist.ema para produção de alt.o vácuo é

mot.ivação para o desenvolviment.o de novas t.ecnolo~ias, t.alvez

mais simples e barat.as do que aquelas empre~adas at.ualment.e.

1.2 O EXPERIMENTO E O LABORATÓRIO

DFCM/IFQSC/USP-Campi de São

do Laborat.ório de

ao Grupo de Ót.ica do

mont.ado

dependências

pert.encent.e

Carlos, S.P..

o aparat.o experiment.al

Física

est.á

At.ômica e

nas

Molecular,

No mesmo laborat.ório, são realizados experiment.os
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de I'esfl'iament.o de feixes de atomos neutl'os pOl' luz, empl'e~ando a

t.ecnica de sint..onia Zeeman dos niveis elet..l'onicos dos at.omos.

Alam dos experiment-os de espalhament-o de t'eixes

at-arnicos pOI' luz., mencionados ant.eriorment.e, no mesmo aparat.o a

supersanicos, com 0 objet.ivo de est.udar espect.roscopicament.e a

Iorma~ao de a~lomerados ou "clust.ers" de Sodio,' ou seja, a

IOl"'rna~ao

at.omos.

Com a aplica~ao convenient.e de um campo rna~net.ico

na re~iao do Ieixe at.ornico, a possivel 0 resIriament.o do Ieixe

via pressao de radia«;:ao e post.erior est.udo de uma propriedade

quant.ica Iundament.al, 0 comport.ament.o ondulat.orio da mat.eria,

pois est.ando os at.omos com sua velocidade reduzida, aument.a 0 seu

compriment.o de onda de deBro~lie, inversament.e proporcional a
velocidade das part.iculas e consequent.ement.e espera-se que est-as



imediatamente a frente do feixe. 0 detector de calodo quente

seria empregado para a dete9ao quanli lali va do numero de at.omos

reflet.idos pelo obst.aculo.

Com 0 mesmo teixe restriado pode ser r·ealizado

possibili t.ant-o urn numero muit.o grande de processos de absorQ30 e

emiss30 de £otons pelos at-omos. POI' out.ro lado, com 0 reixe

experiment.o de def-Iexao do feixe pOl' :forQa de dipolo, garant.ida

agora pelo curt.o t.empo de int.eraQao.

Experiment.os de int.erac;:ao do teixe at.ornico com

gases de tundo ou "butter" podem t.ambem ser efet.uados, junt.ament.e

com out-ros que nao serao mencionados aqui, mas todos empregando,

de alguma forma, 0 detector de cat.odo quent.e desenvolvido neste

trabalho.
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at.omos de Cs(V=3.87 Volt.), Rb(V=4.16 Volt) e K(V=4.3 Volt)21.

d . 'd d 21empreg;a 0 seJa OXl a 0 , 0 que

de uma camara com uma pressao de 10-3 mbar de Oxi~enio puro, ou

6xido de Torio vaporizado 1,



maior ou igual a energia de Fermi (Er) do met.al mais a t~unc;:ao

t.rabalho W, exist.e sempre a probabilidade de um ou mais elet.rons



v >
ffltTl

1/2

2(Ef+W)]
Jne

27emit.idos pOl' unidade de al'ea pOl' unidade de t.empo, dada pOl' :



· d· t. t. 2:5 - - d .t. .In lre amen e .' mas pOl' processos que nao serao escrl OS aqul.



correspondent.e. o moviment.o t.érmico (randômico) dos port.adores de

carga criam um ruído nas ext.remidades do resist.or R, dado pela

seguint.e expressão:

<I1.6)

<11.6)é o desvio quadrát.ico médio da t.ensão na largura de banda

!::"f,à f"requência f. K é a const.ant.e de Bolt.zmann, T a t.emperat.ura

do resist.or em graus Kelvin, e R é o valor da resist.ência.

Ruído "FLICKER"; muít.as vezes superior ao ruído

"SHOT" e ao ruído Térmico, est.e ruído t.em como principal

caract.eríst.ica a baixa frequência e o espect.ro não const.ant.e, daí

o nome "FLICKER",que quer dizer "PIPOCADOR".

De difícil explicação, est.e t.ipo de ruído t.em sido

objet.o de vários est.udos t.eóricos e experiment.ais, sem que

cont.udo se descubra com exat.idão o que o causa.

Para cat.odos revest.idos de uma camada de óxido,

est.e ruído é às flut.uações nas propriedades de

emissão do cat.odo.

Além do ruído, exist.e ainda a mudança de

t.emperat.ura do filament.o, causada pelo aument.o da resist.ência do

cat.odo, devido à sua evaporação, o que acarret.a uma subst.ancial

deformação nas medidas que por vent.ura est.ejam sendo efet.uadas.

Em 1971, Ouwens e Koken28 apresent.aram um mét.odo

experiment.al muít.o simples de cont.role da t.emperat.ura de um

filament.o aquecido, sem que seja preciso o uso de t.ermopares ou

pirômet.ros ót.icos. O mét.odo propost.o visa cont.rolar a corrent.e

13
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III-CONSTRUCAO E TESTE DO DETECTOR
DE CATODO QUENTE

Nest.e capit.ulo sao apresent.adas as

t-ecnicas do det.ect"or de cat-odo quent.e const.ruido e

experiment.os aqui report.ados.

Alem do aparat.o mecanico,

elet.ronico para mediQao dosaparat.o

det.ect.or.

e apresent.ado t.ambem 0

sinais enviados pelo

No final do capit.ulo sac apresent.ados os t.est.es

realizados com 0 det.ect.or e medidas das caract.erist.icas do perfil

do feixe atomico.

o det.ect.or de cat.odo quent.e e urn diodo a vacuo

polarizado reversament.e, operando em reg-ime de carg'a espacial

limit.ada3~-37.

o cat.odo e fei to de urn fino fio de t.ung'st.enio puro

de 0.096 mm de diamet.ro pOl" 20 mm de compriment.o, mant.ido

permanentement.e ret.esado pOl"urna mola e preso nas extremidades de

urn suporte de acrilico em forma de "U".

o cat.odo e diret.ament.e aquecido pOl"

reg'ulavel de corrente DC '(0 .•. 3 Ampere) "home built-",

uma t-ont.e

conect.ada



coaxialment..e 0 cat..odo, a menos de urna pequena abert..ura de 5 rnm

pOI' onde penet.ra 0 t~eixe at..ornico. It f"eit..o de urna del~ada la.mina

de cobra de 20 mm de alt.ura pOI' 10 mm de diamet.ro recobert..a pOI'

uma t'ina carnada de nique l.

A polariza9ao reversa e ~arant..ida pela conexao

diret.a do anodo ao terminal ne~at..ivo de uma bat.eria camercia! de

9. Volt...

o anodo e rnont.ado no mesrno suport..e em "u" onde ja

se encont.ra a cat.odo e 0 conjunt ..o e conect.ado a urn t.ranslador, 0

qual, par rneio de urn micromet.ro, pode ser movirnent.ado para t~rent.e

ou para t.ras, na re~iao do f"eixe at.omico.

Para realizar as t.est.es pert.inent.es ao det.ect.or de

cat.odo quent.e e experirnent.os com f"eixes at.omicos, necessaria se

f"az const.ruir urn aparat.o const.i t.uido basicament.e par camaras ocas

onde e produzido alt.o vacuo.

const.ruidas t.res. camaras. A primeira e empre~ada como alojament.o

da f"ont.e de at.omos para a f"eixe; a segunda, int.ermedLaria, e
usada para t.est.es preliminares do det.ect.or de cat.odo quent.e, e

t'inalment.e, a t.erceira, e empregada para os experiment.os com 0



í'eixe at.ômico pr6priament~e dit~o.

A ront.e aqui empregada é do t.ipo

manurat.urada em aço inox~ dent.ro da qual é vaporizado sódio

met.álico. Nest.a :font.e exist.e um est.rei t.o canal~ dit.o bocal ou

"nozzle"~ por onde tlui os át.omos de sódio em ror ma de vapor,

para o meio externo à tont.e.

IA-suporie do braço do deietorB-braço do deieior
!c-suporia em acr(lico do anodo
'D-suporie em acr(lico do catodo
E-moLa pa.ro, iensiona.menio do caiodo
f-anodo
O-caiodo
H-garras em latão para fi>:O,çã.o do catodo
I-terminais elétricos para alimeniação do caiodo
J-terminais eléiricos para a1..imeniação do anodo

10m",
l------1

--~-------

Figura .l.l.l. j, O deietor de catodo quente

j
i
I
I

I

!I
I

I
I
I
i

I

I
i
I

I
I
I

I

I

Tant.o a tont.e quant.o o bocal são aquecidos por

resist.ências blindadas de 30 w cada, e aliment.adas por

reguladores de t.ensão manuais (AUJE 2405, 1200 W, O 100 Volt.),

e as t.emperat.uras são medidas

17

por do t.ipo



Gromel-AlumeI e monit.oradas por um medidor de t...emperat.ura (OMEGA
o

ENGINEERIG, Inc O - 2000 F).

A n~ura III.2 most.ra uma ilust.ração da font.e

empregada, e a ngw.'a III.3 uma ilust.ração da câmara que aloja a
font.e.

A-reservatório de sódio metáL i co
S-go.rgaLo
C-corpo da font.e
D-bocaL ou "nozzLe"
E-fixador do reservatório 0.0 corpo da fonte
F-fixador do bocaL ao corpo da fonte
G-fixador da resistência de aquecimento do reservatório
H-fixador do termopar do reservatório

D

'~j~ .• ~

~
"''''

Fi 9 u r o. I I I. 2 F o TI te do tipo e f 1..1S i ',Ia par C\ produ ç ao
do feixe de átomos de sód1.o

A câmara int.ermediária é apenas um t.ubo em aço
inox que serve como adapt.ador para o det.ect.or de cat.odo quent.e

quando de seus t.est.es preliminares, e fica conect.ada diret.ament.e

à saída da câmara da í~ont.e.

A câmara de int.eração é compost.a de uma cavidade

cilíndrica de 1000 mm de compriment.o por 200 mm de diâmet.ro

int.erno, em aço inox, dispost.a lon~it.udia1ment.e sobre um rí~ido

suport.e de cant.oneiras de alumínio que t.ambém suport.a o rest.ant.e

do aparat.o experiment.al.

18



É fechada em ambas as extremidades por flanges

para alt.o vácuo com adapt.ações cent..l'ais para í~langes comerciais

do t.ipo MDCCF 35, as quais servem t.ant.o para conexão com o

para passagem dos terminais eLétrtcos das re
aquecimento e dos termopares
3~ para adaptação com a c&mara de interação

cobre para resfriamento externo com água

rest.ant.e do sist.ema quant.o para observação.

A-câmara da fonte

a-flange móvel para posicionamento horizontal da fonte
c-saída para câmara de interação
D-saída para sistema de vácuo
E-janela de vidro para observaçdo visual da fonte
F-posicionadores da flange móvel
G-flange NW 16 para adaptação do medidor de baixo vácuo
H-"feed tn rougn" para passagem do pos ic ionador ver tical do.

te
iI-"feed tnrough"

I sistê.nc ias deJ-fLange MDC CF
I K-serpent ina de

I
I
ii

fon-I

F

Figura 111.3 Câmara aLojamento da fonte efusiva
de átomos de sódio

Em ambas as lat.erais dest.a câmara, exist.em t.rês
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janelas de vidro, de 6 mm de espessura, sendo as janelas cent.rais

adapt.adas para nan;;es MDCCF 35 e as duas lat.erais de 150 mm de

diâme~ro, são empre;;adas t.ambém para adapt.ação do suport.e

mecânico do det.ect.or de cat.odo quent.e, que será descri~o

post.eriorment.e. A :fi;;ura lHA most.ra um cort.e lon;;it.udinal da

câmara de int.eração, vist.a de sua part.e superior.

O suport.e mecânico do det.ect.or de cat.odo quent...e,

são duas peças t.ubulares em aço inox, uma· int.erna à out.ra, sendo

a externa presa à câmara de int..eração em uma das t'lang;es de 150

mm, e a int.erna, móvel, pode deslizar livrement.e sobre dois

"o-ring" de borracha dispost.os lado a lado afast.ados de 20 mm,

nas paredes int.ernas da part.e :fixa. Fechando a part.e móvel,

exist.e uma :flange dot.ada de t.rês "feedt.hrough", sendo wn cent.ral

por onde at.ravessa o eixo móvel de um micrômet.ro e dois lat.erais

ao primeiro, por onde passam os t.erminais elét.ricos de

aliment.ação do cat.odo e do anodo. Nas paredes int.ernas ao suport.e

móvel, são a:fixadas duas guias como t.rilhos sobre os quais

deslisa o suport.e do braço do det.ect.or, quando empurrado pelo

eixo do micrômet.ro, que foi alongado em 50 mm pela adapt.ação de

uma pequena hast.e que gira sobre uma esfera de aço presa ao

det.ect.or à sua posição original,

suport.e do

ret.roceder o

braço. Duas molas são empregadas para

ist.o é, quando do

avanço do det.ect.or, est.as molas são t.encionadas, t..ant.o mais

quando maior :for a dist.ância percorrida pelo det.ect.or, assim,

quando o micrômet.ro é colocado de volt.a à sua posição inicial, as

molas perderão t.oda a ~ensão acumulada, t.erminando por t.razer

junt.o consigo, o det.ect.or. A fi;;ura nI.5 ilust.ra um cort.e do

suport.e mecânico do det.ect.or empregado nest.e experiment.o. A
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A-comara de ~ntera~ao

a-sai-da para s,-stema de vacuo

c-detetor de catodo quente

O-janeta para observa~ao v,-suat com ftange MOC CF 35

E-ftange MOC CF 35 para adapta~oo com a cornaro. da fonte

F-janetas para observac;oo com f tanges MOC CF 35

G-janetas para observa~oo de 150 mm de d~ametro

a-ftange para acoptamenlo do detetor de calodo quenta

[===' =Jl~!!_~
I'
I"

F
UJ

I I
! !

H
100 Illlll

Figura I 11.4 Corte tongitudinat do. camara de in-

tera<;oo



de t'orma a permit.ir a evacuação de uma ou de out.ra,

independent.ement.e, ist.o é, pode-se evacuar a câmara da ront.e,

independent.e dascondiçõesdacâmaradeint.eraçãoeviceversa.

Básicament.e

osist.emaéconst.i t.uídodebombasmecânicaspara

produção

debaixovácuo<at.é10-3mbar)ebombasdiÍ\lS0raSpara

obt.enção

dealt.ovácuo<at.é10-6mbar),eest.áassimdividido:

Para a câmara da t'ont.e, empre~ou-se uma bomba

mecânica VARIANSD-700 com vazão de 35 3m/h, conect.•ada a uma

bomba diÍusora "home built." com vazão de 800 Vs, sendo que, para

vácuo at.é 10-4 mbaJ.', apenas o aqueciment.o do óleo dirusor é

necessário e, para vácuo acima de 10-4 mbar at.é mbar, a

armadilha ou "t.rap" de Nit.ro~ênio líquido

para dois lit..ros, deve est.ar cheio.

< N t ), com capacidadez

Para a câmara de int.eração Íoi empre~ada uma bomba

mecânica SELOVAC-2B22com vazão de 22,5 m3/h, t.ambém conect.ada a

uma bomba dif"usora de i~uais caract.eríst.icas a ant.eriorment.e

mencionada. A Íi~ura III.6 most.ra um esquema simpliricado do

sist.ema para produção de alt.o vácuo aqui empre!;ado.

Para aqueciment.o do óleo dirusor, são empre~adas

resist.ências blindadas de 750 VIde pot..ência, as quais est.ão t'ixas

junt.o à ext..remidade int'erior ext.erna de cada bomba dií'usora.

Est.as resist..ências, por sua vez t.em seus t.erminais elét.ricos

conect..ados à rede elét.rica por meio de chaves cont.at.oras

ma~nét.icas, t.endo ainda a Iase da aliment..ação, conect.ada a um

relê t..érmico o qual é colocado em cont.at.o diret..o com a serpent.ina

d'a~ua de resIriament.o das bombas, dest.a Iorma, caso haja

int.errupção no Iluxo de á~ua, o aqueciment.o da serpent.ina provoca

a abert.ura dos cont.at.os do relê t.érmico evit.ant.o com ist.o, a
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danificação do óleo difusor.
A-suporte fixo à c&mara de interação
a-suporte móveL

C-ftange para adaptação à câ.mara de interação
D-roda de Latão rosqueada internamente para transLação do supor

te móveL
E-travas da roda

F-rosca externa ao suporte móveL para adaptação da roda
a-eixo para transLação do detetor no interior da câ.mara de in-

teração

H-fLange com "feed through" para passagem do eixo do micr8metro
e dos terminais eLétricos do anodo e do catodo

I-micr8metro

J-triLho guia do suporte do braço do detetor
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Fi.guro. 111.5 corte Longi.tudino.L do suporte mecâ.
nico do detetor de co.todo quente

Comomencionado ant.eriorment.e, é possível realizar
a operação de evacuament.o das câmaras de maneira independent.e.

Ist.o é feit.o, inserindo ent.re a câmara da font.e e a câmara de

int.eração, uma válvula de ~avet.a MOCGV-1500V, o que é feit.o da

se~uint.e forma: Em ambas as f1an~es. MOC CF 35 da válvula,

conect.amos um "bellow" ou fole MOCde 90 mm de compriment.o com

flan~es CF 35 em ambas as ext.remidades, sendo uma rot.at.i va e a

out.ra fixa, est.ando as flan~es rixas conect.adas à valvula, com

"o-rin~" de CObre ent.re elas, e as ext.remidades s01t.a8 são

23



conect.adas,uma à flan~e CF 3S da saída da câmara da font.e e a

out.ra à flan~e CF 3S da ent.rada da câmara de int.eração, t.ambém

com "o-rin~" de Cobre. Assim sendo, com a. válvula em sua posição

í'echada, pode-se evacuar t.ant.o a câmara da font.e quant.o a de

int.eração independent.ement.e uma da out.ra.

É indispensável que as condições de baixa pressão

em ambas as câmaras devem ser as mesmas para que a válvula possa

ser posicionada em "abert.a". A fi~ura IIl.7 t.r·az uma ilust.raçáo

do aparat.o experiment.al mont.ado.

A-bombo. mec&ni co. po.ra pr oduçao de bo.ixo vácuo

B-conexao de borracho. com o. bombo. difusora

c-bombo. difusoro.

D-armo.diLho. ou ··tro.p··de nitrogênio Líquido

E-fLo.nge po.ro. o.Lto vácuo po.ro. o.do.pto.çao com o sistemo. o. ser evo.
cuado

F-resistêncio. de o.quecimento do óLeo difusor

O-serpenti.no. de cobre po.ro. resfri.o.mento externo com águo.

6
B

Fi.guro. rrr. 6 sistema. po.ro. produçao de bo.i.xo e o.L
t o vácuo.
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IA-camara da fonte

\B-Camara ~ntermed~cirta
c-camara de tnteraçao

D-detetor de catodo quente

IE-fe~xe aiômi,coF-fet xe 1aser

Fi. gura I I I. 7 Montagem do aparato experimentaL.

o uso de "bellow" é necessáJ.'io para evit.ar danos

nas soldas met.al-met.al das .flanl;es CF 35> que poderiam ser

causados por choques mecânicos no sist.ema quando de sua mont.agem

e alinhament.o> e para possibilit.ar uma maior f1exibilidade quando

do alinhament.o mecânico do sist.ema.

11IA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO SISTEMA EXPERIMENTAL

No processo de produção de baixas pressões> é

indispensavel a complet.a descont.aminação das part.es que est.arão

em cont.at.o diret.o com a rel;ião em alt.o vácuo.

Gases como Nit.rogênio> Oxigênio> Hélio> vapor

d>ál;ua>gás carbônico e out.ros> compet.em de maneira decisiva para
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a redução do livre caminho médio do feixe de át~omos ou moléculas

que se quer estudar.

Sendo assim, todas as partes do sistema

experimental devem ser primeiramente lavadas com sabão neut.ro e

água em abundância e secas posteriormente com ar quente. Então, o

ser desen~orduradosistema deve

Triclol'oetileno, í'eito passando-se

pela ação de um banho com

papel absorvent.e embebido

nesta subst.ância, por t.odo o lado int.erno do sist.ema, inclusive

flanges, janelas de vidro, font.e e det.ect.or. A seg:uil', um rápido

banho com met.anol, também í~eito com papel absorvent.e embebido.

Terminada est.a et.apa, as part.es que compoem o

sistema são

ant.eriorment.e.

montadas, respei tando os crit.érios est.abelecidos

A font.e carregada de sódio met.álico é alojada no

int.erior de sua câmara, e o detect.or de catodo quente é adapt...ado

à flange que lhe é res.er"vada junt.o à câmara de int.eração.

Ant.es de proceder a evacuação do sist.ema, é

conveniente et'et.uar um alinhamento grosso da posição do bocal da

fonte, que deve estar alinhada ao long:o do eixo long:itudinal da

câmara de int.eração.

aberta,

janela mais

Com

ext.rema

a

da

válvula

câmal'a

de

de

~avet.a

interação,

olha-se

em direção ao

pela

bocal

da font.e, divisando o centro do mesmo. Caso est.e não est.eja em

uma posição satisfat.ória, deve-se ajust.ar os posicionadores

vert.ical e/ou hOl'izontal at.é que o cent.ro do bocal coincida com

eixo longit.udinal do sist.ema.

Feito ist.o, a válvula é t'echada e a produção de

baixo vácuo é iniciada, o que é feit.o colocando
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mecânicas em funcionament.o.

Em ~era1, quando se efet.ua vácuo pela primeira vez

em um sist.ema, al~umas horas, muit.as vezes dias são necessários

para uma complet.a descont.aminação int.erna, eliminando ~ases e

vapor d'ál;ua indesejáveis que permanecem adsorvidos nas paredes'

do sist.ema e não são removidos pela ação de limpeza ant.eriorment.e

mencionada.

Nest.a fase de evacuação .• a pressão int.e:l"na do
-3 .sist.ema deve est.ar em t.orno de 10 mbar.

Com est.a pressão, as bombas difusoras podem ser

acionadas, li~ando as chaves cont.at.oras ma~nét..icas

correspondent.es, li~ando t.ambém o fluxo de refri~eração de cada

uma das bombas.

Após um int.ervalo de t.empo que pode oscilar ent.re

30 e 60 min, dependendo do est.ado de pureza do sist.ema, as bombas

difusoras ent.ram em regime de funcionament.o, t.endo ent.ão o vácuo

at.in~ido um nível ent.re 10-4 e 10-0 mbar.

Nest.as condições, o sist.ema pode ser deixado

evacuando por lon~o período de t.empo, noit.e e dia, sem que se

precise est.ar permanent.ement.e at.ent.o ao seu est.ado.

Quando da realização de experiment.os com feixe

Nzldearmadilhasasist:o,paraeigualou inferior

at.ômico ent.ret.ant.o, a pressão no int.erior do sist.ema deve ser
-6a 10 mbar,

das bombas difusoras devem est.ar cheias, e est.a condição deve ser

mant.ida após o experiment.o t.er sido efet.uado, enquant.o a

t.emperat.ura da font.e ainda não at.ingiu a t.emperat.ura ambient.e

int.erna à câmara, ist.o para que o óleo difusor não venha a ser

cont.aminado por sódio met.álico.
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A opera~ao de limpeza da fon~e e seu carre~amen~o

com sodio met.alico, nao apresent ..a maiores diriculdades, a menos

dos cuidados a serem observados, inerentes a manipula~ao de sodio

met.alico, que reag:e fort.emente com agua.

Por est.e motivo, todo 0 procediment.o de abertura,

limpeza, cal"'reg;ament.oe mont.a~em da t~ont.e, e efet.uado no int.erior

de uma capela rechada, pelo int..erior da qual :f1ui continuament.e.

Nit.rog;enio seco, 0 que leva a umidade relat.iva do ar no int.erior

da capela a niveis in.t~eriores a 5%.

Caso a font.e ja t.enha sido carreg;ada ant.eriorment.e

e empregada em experiment.os com feixes at.6micos, est.a deve ser

desmont.ada no int.erior da capela e imediat.ament.e submersa em urn

recipient.e adequado cont.endo met.anol P.A., at.e que nao haja mais

reat:;:ao sodio-met.anol, caract.erizada por uma leve efervescencia

junt.o aos pont.os de reat:;:ao. Em seguida, as part.es que compoem a

ront.e sac lavadas em met.anol limpo e secas com ar quent.e.

Para evit.ar riscos de acident.es com sodio, est.e

encont.ra-se embebido em oleo NUjOL no int.eriol'" de um recipient.e

fechado.

Para proceder a operat:;:aode carregament.o da font.e,

pequenos pedat:;:os de sodio devem ser separados e lavados por

diversas vezes em et.er -de pet.roleo, secos e inseridos no int.erior

do reservat.orio da font.e imediatamente apos a limpeza.

suficiente para preencher toda a cavidade do reservatorio, e

segundo calculos fei tos a partir das caracteristicas de operat:;:ao



da fonte tais como temperatura, pressao, volume e diametro do

bocal estima-se que esta quantidade permi ta a realizaQ30 de

experimentos com 0 feixe de atomos por urn perfodo de 40 horas

ini t.errupt.as.

Carrel;ada a font.e, est.a deve ent.ao ser novament-e

mont-ada veri:ficando 0 seu isolament.o do meio ext.erno, a menos do

bocal que deve est-ar t-apado pOl' urn peda«;:o de papel aluminio

enrolado ao seu redor, para que a font-e possa sel~ ret-irada para

rora da capela.

o .proximo passo e mont-ar a t'ont-e em seu suport-e

sob a f'lange movel da camara da font-e, nao descuidando de

reservat-orio em seus respect-ivos lugares, junt-arnent.e com as

jw~~6es dos t-ermopares.

Nest.e pont.o, a font.e est-a em condi~6es de ser

inserida em sua camara.

Essencialment.e, t.odas as part.es que f'ormam 0

conjunt.o do det.ect-or de cat.odo quent.e e seus suport.es, sac limpos

seguindo as prescril;:oes rei t.as ant.eriorment.e para 0 rest.ant-e do

sist.ema experiment.al apresent.adas no it.em lIlA, excet.o 0 cat.odo

de Tungst-enio puro, 0 anodo e os cont.at.os elet.ricos. Est-es devem

ser evi t.ados de ser t.ocados com as maos ou qualquer t.ipo de





A e B sac canais colimo.dores
c , um anteparo onde eram recolhidos os 6lomos provenientes do

feixe para posterior estudo de suo. intensido.de e distri..-
bui<;o.ode velocida.des.

~
I'JQC.UO

F~guro. XXX.S Esquema do aparato experimentaL em-
pregado por Dunoyer em seu experime~1
to p~oneiro com feixes atomicos.
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A
dN= 4rr n<v>cosedO



p=nKT 011.2)

onde K é a const.ant.e de Bolt.zman e o número t.ot.al N de moléculas

que emergem da fenda em t.odas as direções é calculado int.egrando

a equação (III.2), com d0=2nsinede e a int.egração em e t~eit.a de

êl=Oat.é 8=n/2. O result.ado é:

AN=-n<v>4 (II1.3)

Dois coment.ários a respeit.o dest.es resul t.•ados

devem ser formulados aqui. O primeiro diz respeit.o ao choque das

moléculas com as paredes da fenda, o que ocorre quando a abert.ura

da í~enda é muít.o est.reit.a, mas no ent.ant.o, as moléculas emergem

da mesma forma, sem mudança de direção. A out.ra, diz respeit.o à

dist.ribuição espacial de velocidades das moléculas que emergem da

fenda, que possui a mesma velocidade média das moléculas no

int.erior da font.e. qual seja, <v>. Em ambos os casos, a condição

de w « l deve ser sat.isfeit.a, onde w é a abert.ura da í'enda e t o

livre caminho médio das moléculas, onde l

l=7 .3x10 -20 ..!...
pO'

é dado por1,

(III.4)

onde p é a pressão, T a t.emperat.ura em Kelvin e O' é a seção de

choque colisional das moléculas.

111.5.2 EFUSÃO POR UM CANAL LONGO E ESTREITO

A lei do co-seno para efusão molecular que aparece

na equação (III.2) foi est.abelecida primeirament.e por Knudsen42 e
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43Mayer
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l/k para varias formas de abel'turas, sendo que para 0 caso de

Se A e a area do det.ect.or, A a area da ront.e e
d s

t a dist.ancia que separa est.a da font.e, a int.ensidade I de
o

1
1=--4rr

A A
d s---n<v>lZ

o

Kelvin, A e
s



1
p= -.- Iw +(w -w )al2 c c s

1
d= -2 [w +(w +w )a]

c c s

a=l Il = l Il -1=r-1
cd sc sd sc

r=,[ It
sd sc

t ecd t
sc

l a dist.ancia da t~ont.e
sd

det.ect.or, w a larg'ura do canal da font.e, w a larg'ura da fenda
s c
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Fi.guro. In:.!> ReLo.~oes entr'e as lo.rguras do. fonte
so do. fendo. coLi.mo.doro.

1
P=Tw

3
d=-w2



1 ",+e.,,~'dade

-p P05'~OO(X)

Fl.gura III. j.O Forma do fel.xe para detetor de l.ar-
gura desprez(vel..

d+x
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I(x)=I
o

d-x
d-'p

40,41Maxwell ,
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o meio ext.erno à t'ont.e pelo bocal na .forma de .feixe, com uma

velocidade média em t.orno de 800 m/s, em direção à câmara de

int.eração.

Nest.a con.fil;uração, o t'eixe l;erado não apresent.a

qualquer t.ipo de colimação, e uma primeira caract.erização de seu

per.fil t...ransversal most.ra quão diverl;ent.e é o .feixe que emerl;e do

bocal.

Post.eriorment.e, é acrescent.ado ao aparat.o

experiment.al, um colimador, em .format.o de t~enda, de 10 mm de

alt.ura por 0.5 mm de abert.ura, colocada numa posição

int.ermediária ent.re a lont.e e o det.ect.or de cat.odo quent.e,

encaixada no int.erior da :flanl;e MDCCF 35 da ent...rada da câmara de

int.eração. É .formada por duas lâminas de barbear comerciais,

lixas com EPOXpara alt.o vácuo em um disco de alumínio de 34.8 mm

de diâmet.ro por 10 mm de alt.ura, no cent.ro do qual é í~eit.o um

ori:fício passapt.e de 10 mm de diâmet.ro por onde at.ravessa o .feixe

colimado em direção ao det.ect.or.

Com est.a l;eomet.ria, o .feixe at.ômico emer;;ent.e da

lenda possui um .format.o de .faixa, que caminha paralelament.e ao

cat.odo do det.ect.or.

Dest.a .forma, consel;ue-se uma maior resolução

espacial do det.ect.or, pois est.a é inversament.e proporcional a

área do cat.odo e a área da lenda de colimação, e t.oda área do

cat.odo é ut.ilizada.

Além dist.o, a dist.ribuição t.ransversal de

velocidades t.orna-se bast.ant.e reduzida, o que é essencial em

experiment.os de deí'lexão de leixes at.ômicos, onde o que se quer

medir é exat.ament.e o ~anho t.ransversal de moment.um linear
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t.•ransferido para os át.omos devido à absorção de fót.ons, cujas

medidas dependem fort.ement.e da colimação alcançada pelo aparat.o

experiment.al em quest.ão.

No experiment.o aqui report.ado, apenas uma t'enda é

empregada pa1'a colimação do leixe at.ômico" embora não seja raro o

caso onde duas ou mais lendas de abert.uras decrescent.es são

empregadas, na t.ent.at.iva de melhorar ainda mais a resolução

espacial do experiment.o, sacrií'icando, cont.udo, a E"liciência do

det..ec:t.or que depende do número de át.omos que o alcançam o

det..ect.or e são ionizados na supert'ície do cat.odo quent.e.

III.7 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EXPERIMENTAL

111.7.1 CARACTERIZAÇÃO DO DETECTOR DE CATODO QUENTE

No capít.ulo ant.erior, descrevemos a geomet.ria do

det.ect.or aqui empregado, bem como suas caract.erístJicas mais

Iundament.ais para a det.ecção de feixes at.ômicos na Iorma de

est.rei t.as laixas.

Como diodo, duas são as principais caract.eríst.icas

Iundament.ais. A primeira diz respeit.o à corrent.e de anodo <Ia)

como t'unção da corrent.e de aqueciment.o do cat.odo (Ie), para um

dado pot.encial lixo do anodo (Va), a segunda, est.á relacionada

com a corrent.e Ia como função de Va, para um dado valor de Ie.

Para as linalidades experiment.ais aqui relat.adas,

apenas a primeira dest.as duas caract.eríst.icas t.em signiIicado

relevant.e, pois est.á est.rit.ament.e ligada ao pont.o de operação do

det.ect.or" onde o ganho é máximo, e t.ambém porque, est.ando o
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potencial Va de anodo fixo em -9 Volt, a se~unda caracteristica

deixa de tel" validade para todas as finalidades praticas.

A figura III.11 ilustra urn esquema simplificado da

eletricas para alimentacao do catodo pela fonte de corrente DC, e

a alimentalf:ao do anodo pela bat.eria e saida do sinal para 0

amplificador de corrente.

o processo experimental para a caracterizacao do

detector de catodo quente se~ue basicamente os passos relatados a

sel;uir:

Com a valvula fechada e a fonte aquecida na

t..emperat..ura de operac;:ao, 0 det.ect..or e posicionado no cent.ro da

camara de int..ermediaria.

Fixo nest.a posic;:ao, a font..e de corrent..e DC que

aliment.a 0 cat..odo e li~ada, inicialment.e fornecendo 0 mA de

corrente, e nest.e inst..ant..e, 0 valor da corrent.e de efeit.o valvula

In, medido pelo elet.romet..ro e anot.ado. Ern seguida, a valvula e
abert.a e 0 valor da corrent..e t.ot.al It, que e a corrent.e de et'eit.o

valvula somada a corrent..e devido aos at..omos que colidem com 0

cat.odo, fornecida pelo elet.romet.ro e anot.ado. Feit.o ist.o, a

valvula e novament..e fechada, a corrent.e de aliment.ac;:ao do cat..odo

Ie e aument.ada ern 10 mA e 0 novo valor da corrent..e In e anot..ado,

depois do que novament.e a valvula e abert.a e 0 valor da corrent..e

It e anot..ado.



A-catodo do detetor
a-anodo do detetor
C- bat e ria corne r cia t d e 9 Vo t t

-16
D-etetrBrnetro KEITLEY 610C (10 A de fundo de escata>
E-rnu tt £ rne t rod i. 9 i. tat corn pre c i. s a 0 n a qua r t a c as a de c i.Tnat
F-fonte de corrente DC para alimenta<;a.o do catoclo (0-3 A>

-
I~+
~~

/

Figura III. 11 Eletronica empregada para medi~ao
dos sinais enviados pelo detetor
de catodo quent&.
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dist.ancia de 0.5 mm, urn novo valor da corrent.e t.ot.al It e

fornecido pelo det.ect.or devido ao maior nUmero de at.omos que 0

atin~em, pois 0 detector esta sendo moviment.ado em dire<;ao ao

cent.ro do feixe.

Repetindo estes passos ate que todo peI"CUl"SOdo

miCl'ometro t.enha side varrido, com varia<;oes na posi<;ao de 0.5 em

0.5 mm, a curva levant.ada da corrent.e de anodo la, dada pela

rela<;ao (IlLi9) versus a posi9ao do detector fornece uma visao

do peI"fil t.I"ansveI"sal de velocidades do feixe at.omico em quest.ao,

lembrando que est.e est.a desprovido de qualquer t.ipo de coiima\f:ao.

Out.ra caract.erist.ica a ser levant.ada, a a rela\f:ao

processo de aqueciment.o da font.e e, na medida em que est.a :for

esfriando, os valores da corrent.e de anodo sac anot.ados. Para

est.as medidas, as caract.erist.icas do det.ect.or sac as mesmas

aplicadas no experiment.o ant.erior,

t.emperat.ura medido a de 100 C.

Com a font.e fria

int.errompe-se 0 processo de evacuament.o da camara de int.era\f:30,

primeiro desli~ando a resist.encia de aqueciment.o do oleo di:fusor

At.a que a bomba t.enha at.in~ido a t.emperat.ura ambient.e, ent.ao sac

desli~adas as bombas mecanicas.

Feit.o ist.o, insere-se na ent.rada da camara de

int.era\f:30 a :fenda de COlima\f:30,0 det.ect.or a posicionado junt.o a

camara de int.era\f:30 e 0 processo de evaCUa\f:30a ret.omado.



caract.eriza<;:ao do feixe colimado, 0 que e feit.o se~uindo-se

exat.ament.e t.odas as et.apas descri t.as para a caract ..eriza<;:ao do

feixe nao colimado.

A se~uir sao apresent.ados os result.ados obt.idos

para a caract.eriza<;:ao do det.ect.or de cat.odo quent.e 1 bem como

aqueles pert.inent.es a caract.eriza<;:ao do perfil t.ransversal do

feixe at.ornico produzido.

Como mencionado no it.em 1II.6.1, a caract.erist.ica

mais fundament.al do det.ect.or de cat.odo quent.e, diz respei t.o ao

seu pont.o de operac;:ao 6t.imo, ist.o e, a int.ensidade do feixe

medida pela corrent.e de anodo 10. como func;:ao da corrent.e da

cat.odo Ie, para urn dado valor do pot.encial de anodo Vo..

A :figura III.12 t.ras 0 result.ado de 10. VS Ie para

va.=-a.a7 Volt.. Da figura obt.em-se imediat.ament.e que 0 maximo

ganho do det.ect.or nest.a configura«;:ao est.a em t.orno de 1e=790 mA,

sendo que para valores maiores ou menores do que est.e, 0 ganho

t.orna-se expressivament.e menor.

A :figura III.13 ilust.ra a curva de efeit.o valvula

do det.ect.or, most.rando que, para 0 int.ervalo de corrent.e Ie

analisado, a corrent.e de valvula cresce exponencialment.e com Ie.
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obt.ido est.a ilust.rado na n~ura III.14 com urn ~ra:fico de Ia vs T.

T1/2

no int.ervalo [o~+oo)~ result.a em I ~ onde~
o
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IV-APLICAÇÕES DO DETECTOR DE CATaDO QUENTE

EM EXPERIMENTOS DE DEFLEXÁO

DE FEIXES ATôMICOS POR LUZ

IV.1 INTRODUÇÃO

Nest.e capít.ulo serão apresent.ados

realizados com o det.ect.or de cat.odo quent.e const.ruído.

os t.est.es

Apenas para uma melhor or!;anização, o capít.ulo

est.á dividido em t.rês part.es dist.int.as.. onde a primeira delas,

t.rat.a especif"icament.e da t.eoria da int.eração da radiação com a

mat.éria, considerando a mat.éria como um sist.ema quânt.ico de dois

níveis, f"undament.al Ig> e excit.ado Ie), enquant.o o campo

os

os

como

comf"orma clássica,

elét.rico t...omados

suaemt.rat.adoéelet.romagnét.ico

operadores posição e moment.o de dipolo

valores médios dest.es operadores.

A seg:unda part.e t.rás de í~orma suscint.a porém

clara, t.odo o procediment.o e:'l:periment.al adot.ado na t.omada das

medidas ora em quest.ão, bem como apresent.a t.odas as

caract.eríst.icas t.écnicas do sist.ema ót.ico empreg:ado e da f"ont.e de

luz para a realização dos experiment.os de espalhament.o.

Finalment.e, o t.erceiro e últ.imo ít.em t.rás os

result.ados obt.idos, principalment.e na í~orma de g:ráí'icos e

junt.ament.e com est.es, alg:umas considerações preliminares a cerca

dos mesmos. deixando para o últ.imo capít.ulo, uma discussão do

t.rabalho como um t..odo e t.ambém alg:umas conclusões e sugest.ões
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para Iut.uros t.rabalhos.

IV.2 TEORIA

De í~orma geral, os ereit.os mecânicos da radiação

sobre a mat.éria já roi e ainda é objet.o de int.ensos est.udos

t.eóricos e mais recent.ement.e, com o advent.o do LASER,

experiment.ais.

É comum dividir o t.rat.ament.o t.eórico da int.eração

da luz com a mat.éria em duas cat.egorias, uma que t.r-at.a o sist.ema

de maneira semi-clássica, ou seja, t.rat.a a mat.éria como um

sist.ema quânt.ico, muít.as vezes como um simples sist.ema de dois

níveis, e o campo elet.romagnét.ico na sua rorma clássica; a out.ra,

t.rat.a o sist.ema mat.éria+campo como um t.odo, e de forma t.ot.alment.e

·quânt.ica, levando em cont.a t.odos os ereit.os de rlut.uações na

int.ensidade, emissão espont.ânea e est.imulada de luz pela mat.éria,

e out.ros erei t.os,

Nest.e t.rabalho não se procurará est.abelecer um

novo t.rat.ament.o ou obt.er algum novo result.ado, apenas inrormar os

result.ados mais significat.ivos no que t.ange à t.ransrerência de

moment.umdo campo da onda elet.romagnét.ica para o sist.ema at.ômico,

apresent.ar as t.eorias at.ualment.e aceit.as para as Iorças de

pressão de radiação, espalhament.o de át.omos por luz e, de Iorma

mais det.alhada, os result.ados mais recent.es sobre í~orça de dipolo

f . d 'd 48ou orça 1n UZ1a .
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IV.2.1 RECUO DE SISTEMAS ATÔMICOS DEVIDO A ABSORÇÃO DE FÓTONS

o primeiro ~rabalho repor~ado no qual aparece

explici~amen~e o ~ermo "RECUO POR ABSORÇÃODE FÓTON", f"oi

apresent.ado por Kyrola e S~enholm49em 1977. Nest.e ~l'abalho é

~ra~ado o pl'ocesso de mul~ií'ó~on para um sis~ema de dois níveis

com alar~amen~o Doppler, e os resul~ados são in~erpre~ados como

um processo quânt~ico de absol'ção (ou emissão) de rót~ons de

momen~um hk, chamados Dopplel'ons.

Pos~eriormen~e, Cook e '50Bernhal't~· es~abeleceram

uma ~eoria, na qual o proceso de ~ransí'erência de momen~um dos

ró~ons para os á~omos é ~ra~ado no limi~e de cur~o ~empo de

in~eração en~re á~omo e campo. Nes~e ~rabalho, os moviment.os

in~erno e t~ranslacional dos á~omos são t.ra~ados quân~icament~e ao

passo que o campo ele~romagné~ico é ~ra~ado clássicamen~e.

Os resul~ados ob~idos revelam que a ~axa de

momen~um ~ransí'erido do campo para os á~omos de rorma induzida, é

mais do que a ~axa espon~ânea, carac~eríst~ ica de

pressão de radiação; por is~o é di~a ~axa induzi da ou de Rabi.

Em 1979, Cook!51es~abeleceu uma aplicação do

~eorema de !52Ehrenles~ para est.abelecer uma visão mais realís~a

para o movimen~o a~ômico no in~erior do campo de uma onda

ele~romagnét.ica ressonan~e , onde é apresen~ada uma ~eoria

unií'icada da lorça de pressão de radiação, incluindo eí'ei~os de

emissão espont.ânea, e in~erações com í'orça induzida, relacionada

com a ~ransí'erência líquida de momen~um do campo para o át.omo.

Um es~udo det.alhado da dist.ribuição de momen~um

at~ômico no campo de uma onda ele~romagné~ica ressonan~e loi lei t~o
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elet.roma~net.ico, e apresentada formalment.e pOl' Cook65~ a part.ir

'''' .. d d 66a •..omo e a a pOl" :

I.uEo I 2

<~2+r2/4)h2+21.uEoI2

t.•ransil;:ao 3S (F=2,m=2)~ 3P <F=3m=3) do at.omo de s6dio.
J./2 3/2 '
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ênrase para as í'orças de dipolo, apart.ir do c:onceit.o rundament.al

de "Át.omo-Vest.ido,,7oint.roduzido por C.C.-Tanoudji.

Do pont.o de vist.a usual semi- clássico de

Heisemberg, o pont.o de part.ida para a det.erminação de unla

expressão analít.ica para a rOl"ça de dipolo, em t.ermos· dos

"Est.ados-VestAdos" é l"esolver a equação de moviment.o para o

operador moment.umat.ômico :.J>. Por de:finição,

:r = dJ> _
dt. -

1-

11[9(:',J>]
<IV.4)

e a aproximação semi-clássica é subst.it.uir o operador posição :1(

pelo seu valor médio r, de modo que,

F(r) = <:rOD) <IV.5)

e, como consequência, a cont.ribuição dos modos vazios do campo

desaparecem1, e a í'orça média <IV.:» é devida apenas ao gradient.e

do acoplament.o át.omo + modo do 1aser, dada por:

F(r) <IV.6)

e

dos

aniquilaçãode

e 1evat.ament.o

operadoresos

de abaixament.o

sãoe
operadores

+
at

os+ e b sao

at.ômicos,níveis

onde b

..
criação de um :fót.on no modo do 1aser, /.J é o operador moment.o de

dipo10 elét.rico
•••••

da t.ransição, e & e & são as component.es de

:frequência ne~at.iva e posi t.iva do campo elet.roma~nét.ico avaliadas

no pont.o r.

o result.ado da operação em (IV.6) é,
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onde,

F() hW1 (r) .n ( ) [-i.tp(ri 1.1O(ri]
r =. 1. ''''10 r P e - P e -

2 eg ge

hVW1(J'i [-1.IO{ri i.tp(ri]2 p e -p eeg ge
(IV.7)

Pi.,j = E < i. , n Ip I j , n> :>

n
1. , J = e,g <IV.8)

são as coerências reduzidas da mat.riz densidade para os est..ados

'd 48vest.1 os , é a Irequência de Rabi que caract.eriza a

lar~ura do acoplament.o át.omo-campo e tp(r) é a t-ase do campo.

A expressão (IV.7) pode ser dividida em duas

part.es COfll int.erpret.ações IÍsicas dist.int.as: a pl'imeira.

represet.ada pelo primeiro t.ermo à direit.a de <IV.7) é a já

conhecida t-orça de pressã? de radiação, proporcional ao ~radient.e

da t-ase da onda; o se~undo, represent.ado pelo se~undo t.ermo à

direit.a de <IV.7), é a pl'ocurada Iorça de dipolo, proporcional ao

~radient.e da Irequência de Rabi e, port.ant.o, ao ~radient.e da

int.ensidade do campo.

Dest.a Iorma, o primeiro t.ermo á dil'eit.a de (IV.7)

será desprezado nos cálculos post.eriores, e soment.e o t.ermo da

Iorça de dipolo será considerado.

Os est.ados vest.idos, obt.idos apart.ir da

dia~onalização do Hamilt.oniano t.ot.al do sist.ema át.omo + campo +

1 t.'t. - 48acop amen o a orno-campo, sao ,
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onde,

L 11"'>(1')/2

11,n;l') = e r sin8(I')je,n) +

- i.1p(1')/2
+ e cose(r)lg,n+i>

12 > i.1p(r)/2. e')1 >. ,n;r = -e Sln (r e,n +

CIV.9a)

GV.9b)

e

cos2B(r) sin2B(r) = <.01 (r)
C(I')

<IV.iO)

<IV.i1)

Com (IV.9), (IV.iO) e (IV.i1), a força de dipolo

média pode ser ass im reescri 1:.a,

- h\70(r) [11 (r) - 11Ü')] -F - 2 2 1d1..p

- hO{r)'vB<r)(p + p )12 21

1
onde,

11, (r) = E (i.,n;rlpli.,n;l')
1.. n'

é a população do es1:.ado"i.".

<IV.12)

<IV.i3)

Sendo en1:.ão <IV.12)
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procurada.

Post.eriormet.e ao t.rabalho de Tanoudji; Moskowit.s e

colaboradores33, r~alizaram um t..rabalho t.eórico-experiment ..al mais

realist.a do que os ant.eriores, de deí-lexão de um feixe de át.omos

de sódio por força de dipolo, assegUl'ada pelo curt.o t.empo de

ínt.eração e alt.a int.ensidade, condições mais do que suí-icient.es

para desprezar efeit.os de emissão espont.ânea.

Seja,

x = Xá.tomo
..•-

- J-!.E (1\1.14)

o Hamilt.oniano t.ot.al do sist.ema, onde ge éá.tomo o Hamilt.oniano das

coordenadas int.ernas do át.omo, e
...•. -
J-!.E o t.ermo de int..eraçâo

.. -
át.omo-campo na aproximação de dipolo, com E(,;1, t.) = 2EocoskdCOStvt.

o campo de uma onda est.acionária de amplit.ude 2Eo e Irequência w.

Os aut.o valores da energia são,

onde,

-h

2 <1V.15)

o =
R

<1V.16)

No apêndice B o lei t.or encont.rará uma dedução mais

Iormal da expressão OV.15).

A energia OV.15) pode ser encarada33 como sendo a

energia pot.encial do sist.ema át.omo + campo, e ent.ão a força de

dipolo é proporcional ao gradient.e dest.a energia pot.encial, dada
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por,

<IV.17)

onde o sinal "±" indica a Íorça de ini:.eração Íori:.e (+) com o

campo e de ini:.eração II'aca (-).

Apart...ir de CIV.t7), pode ser dei:.erminado o

momentlum clássico máximo i:.1'anst'erido aos ái:.omos pelo campo33, e é

dado paI',

p =
rrr hk [c()2 ,,2)1/2 +2 ··R + 1::.

<:IV.t8)

onde T é o t..empo de ini:.eração. No apêndice C o leii:.or enconi:.rará

.uma dedução mais dei:.alhada do resuli:.ado <IV.t8),

o momeni:.umquadrái:.ico médio para esi:.a disi:.ribuição
,71e

<IV.19)

e, na condição de I'essonância (,ê. = O),

<IV.20)

onde é o momeni:.um médio dos ái:.omos na direção da onda

esi:.acionária.

Um i:.rai:.ameni:.oquâni:.ico mais geral, para o caso de

Írequência de exci i:.ação w e i:.empo de ini:.eração arbi i:.rários

<i~nol'ando eÍeii:.os de decaimeni:.o esponi:.âneo) , é Íeii:.o pOI'
72Bernhari:. , onde. o caso especial
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espalhada <caso adiabat.ico)1 e result.ados analit.icos sao obt.idos
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fluorescencia pode ser visualment.e observada. Dest.a forma, e dit.o

est.ar 0 laser com uma dessint.onia de 0 MHzem I'ela~ao a t.ransi~ao

supra mencionada.

-20, 0 e + 20 MHz.

Est.ando 0 sist.ema preparado para ser iniciado 0

expeI'iment~o, 0 reixe de laseI' e int.errompido pOl' um bloqueadol' de

valvula e medida. Entao 0 reixe e desbloqueando e 0 novo val01' da

corrent.e t.ot.al e medido. Bloquendo novament.e 0 :feixe de laser, 0

det.ect.or e moviment.ado, em direl;:ao ao cent.ro do :feixe at~6mico de

uma dist.ancia de 0.5 mm, e 0 passo ant.erior e repet.ido.

Com ist.o, apos que t.odo 0 percurso do det.ect.or

t.enha side percorrido, 0 result.ado e apresent.ado pOl' duas curvas,

a primeira, com 0 :feixe bloqueado, represent.a 0 perri! do reixe

represent.a 0 perf-il do f-eixe at.amico derlet.ido.

Para as dessint.onias de +20 MHze -20 MHz, t.odo 0

processo descri t.o acima e repet.ido, result.ando em mais duas

curvas para cada dessint.onia analizada.



caract.el'·izando a onda est.acionaria.

Com a ret.irada da lent.e converl;ent.e, a rel;iao de

int.era«;:ao t~ica reduzida ao volume compreendido pela int.ersec«;:ao

do laser com 0 :feixe at.omico, diminuindo muit.o 0 numero possivel

de int.erac,:5es at.omo-Iot.on.

Basicament.e 0 procediment.o experiment.a! e 0 mesmo

seguido para as medidas com onda caminhant.e, sendo t.omadas

medidas para dessint.onias de -20, 0 e +20 MHz,respect.ivament.e.

Os resu!t.ados obt.idos t.ambem sac represent.ados pOI"

duas curvas, uma sem deIlexao a out.ra com deIlexao.

IV.3.3DEFLExAO DO FEIXE AT6MICO POR ONDA ESTACIONARIA COM

SINTONIA ZEEMAN DOS NfvEIS ELETRoNICOS

Para a realiza<;:ao dest.a et.apa do experiment.o de

deIlexao do reixe at.omico pOl' onda est.acionaria com sint.onia

Zeeman dos niveis elet.ronicos dos at.omos de s6dio, duas bobinas

ident.icas Ioram posicionadas ext.eriorment.e a camara de int-era<;:ao,

junt.o as janelas de 150 mm de dHimet.ro, uma opost.a a out.ra. POl'

est-as bobinas e Ieit.o passar uma corrent.e de 5 A, sendo que os

sent.idos dest.a corrent.e sac inversos para uma bobina em rela<;:ao a

out.ra, ist.o· e, 0 campo individual de cada bobina apont.a para 0

cent.ro da camara de int.era<;:ao, criando dest.a Iorma, urn gradient.e

de campo magnet.ico nest.a regiao. A Iigura IV.S ilust.ra 0 perIil

de campo magnet.ico produzido e dest.e pode ser medido urn gradient.e

de campo magnet-ico de 0.9 Gauss/em.



o ~~adiente de campo magnetico e acrescen~ado

neste experimen~o, na tent.at.iva de at.enual' 0 efeito Doppler

deb{ando port-anto de "vel''' 0 laser, que t-em sua t-requencia rixa.

Dest-a IOI'ma, espera-se que, mesmo ap6s t-er adquirido consideravel

velocidade t-ransvel'sal, os at-omos cont-inuem pOl' mais al~um t~empo.,

part.icipando do processo de interat;ao, aumentando com ist-o 0

n('lmel'o de absort;:6es sofl'idas e consequent.ement-e, urn aumento do

l"1I.lmerode atamos defletidos e tambem do angulo de denexao.

Criado 0 gradient-e de campo mabnet-ico, A pr6xima

et.apa e l'ealizar as medidas de det-lexao do feixe at.omico. Os

passos para a realizac:;:ao dest.e experiment.o seguem exat.ament.e

aqueles empregados para a realiza<;:ao do experiment.o d~ deflexao

pOI' onda est.acionaria sem ~l'adient.e de campo magnet.ico, cont.udo,

dH-el'ent.e, ou seja, -30, -20, 0, +20 e +30 MHz.

Com est.a mont.agem e necessario acrescent.ar uma

lamina de quart.o de onda pOI' onde deve at.ravessar 0 laser,

inicialment.e com polarizac:;:ao na direc:;:ao vert.ical, para que na

saida, 0 laser est.eja com uma polal'izac:;:ao circular, ist.o pOI'que 0
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onda estacionaria na re~iao de intera~ao.

Com est-a nova configurat;30, muda a fl'equencia de

Rabi da transi<;:ao, pois sendo esta proporcianal a mal;nitude do

campo eletrico, fica a~ora multiplicada pOl' dois e com isto, a

nova t'requencia de Rabi e 0r-=334 MHz.

Como no caso anterior, foram anallzados os casos

para ~=-20, 0 e +20 MHzde dessintonia.

A fil;ura IV.5 t~raz 0 result-ado para 0 casa .6.=0

HHz, e do granco pode ser t.irado que 12% dos at-omos incident.es

foram deflet.idos, apesar de nao ser esperada deflexao para est.l?

caso, vist.o que est.ando 0 laser sint.onizado com os at,omos, a

for<;:a media sobre est.es deve ser nula, ou seja, a for<;:a da onda

incident,e deve cancelar 0 efeit.o da onda cont.rapropa~ant,e. Nest...e

incident.e e perdida pOl' reflexao nas supert'icies das janelas e do

espelho, 0 que provoca uma maior int,ensidade da luz incident.e do

que aquela que ret.orna. A grosse modo., pode-se considerar que a

lor<;:a eIet.iva, levando em cont.a as perdas mencionadas, e 1/4 da

Ior<;:a que aparece para 0 caso de onda caminhant.e e ~=O MHz, 0 que

implica que, dos at.omos incident.es, cerca de 7% podem sOIrer

deIlexao, 0 que e uma boa just.ilicat.iva para os 12% medidos.

As perdas sac consideradas despresiveis na regiao

de int.era<;:ao, dado que 0 t'eixe at.omico alt.ament.e colimado, pode

ser considerado uma amost.ra pouco espessa para a luz incident.e.
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embora, como no caso de de:flexão por onda est.acionária sem

~radient.e de campo e dessint.onia para o vermelho, esperava-se um

est.reit.ament.o do perfil do feixe espalhado em relação ao feixe

não espalhado.

6 -

5 -

.a

() :I 8 /0 ,Jl '6 /8 .20

POS1CAO 1'RAJIISV7:RSAL DO D6T1lTOR ,,, •••• I

Fi.gl..lra IV.9 Pe.rfi.l. transv~rsal. do fei..xe atômi..eo
não deftetido ( --} e defl.eti..do <+i

para o caso de onda estaeionári.a, des
sintonia à=-30 MHz e dB/dx=o. 9 D/em.

Para o caso de Á=-20 MHz, o resul t.ado est.á

ilust.rado na figura IV.10, onde a porcent.agem medida de át.omos

espalhados é de 13%,mas t.ambém ao cont.rário do que se esperava,

ou seja, os át.omos foram espalhados para fora do feixe e apenas

para um dos lados, o mesmo para o caso de deflexão por onda

caminhant.e.

Na figura IV.11 pode ser observado o result...ado

para à=O MHz,onde, apesar de pequena, exist.e deflexão dos -át.omos
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V-DISCUSSAO A CERCA DOS RESULTADOS E CONCLUSOES

Ne8te capitulo fin~l sera discutido de forma bera1

os r'esultados obtidos no que tan~e a construt;ao, cal'acterizat;ao e

~es~es do de~ector de catodo quente desenvolvido.

abordagem,

encont.radas

de~ect.or, sua operacionaliza.;ao e 0 g:rau de conriabilidade do

mesmo, ou seja, sobre 0 seu poder de resoluc;:ao.

obt.idos com os experimentos de de:flexao do :feixe atomico pOl' luz,

enfat.izando, e na medida do possivel, explicando as diver;;encias

com os modelos t.eoricos ou sua concordancia.

Finalment.e., algumas Gonclus6es de ambit.o ~lobal

sobre 0 t.rabalho desenvolvido, focalizando mais especiricament.e

t'ut.uros t.rabalhos que podem ser desenvolvidos e est.udados com 0

aparat.o experiment.al const.ruido.

o det.ect.or de cat.odo quent.e roi const.ruido a urn

prec;:o muit.o baixo, emprell;ando mat.eriais de racil localizac;:ao no

mercado, t.ais como aluminio, ac;:oinox e acrllico.

o cat.odo de t.ungst.enio foi adquirido junt.o a



General Eletric do Brasil S.A., que gent..ilmente vendau llJl1a bobina

dest.e material, que e empregauo na c:onfecG:aode filament os para

comercializado pOI' est a empresa.

De facil operacionalidade, 0 det..eet..or const.ruido

s6 requer cuidados muit.o especiais em seu manuseio, pOI' razi5es

que ja foram explanadas no capitulo III. Todas as conex6es

ehH..ricas devem ser perfeit.as e muit.o bem isoladas, para nao

permi tir I) aparecimento de corl'entes de fug;a. Os isolantes a

serem empl'egados para este t:.ipo de :finalidade devem possuir uma

resist.encia maior ou igual a 109 0, valor alcan«;ado pelo t.e:flon.

inversament.e proporcional ao produt.o da abert.ura da :fenda de

colima«;ao e do t:.amanho do detect.or, :foi de 1 (uma) pal't.e em 10

(dez), . 0 que e pouco, mas :fl'ent.e aosresult.ados obt.idos.. e de

razoavel con:fiabilidade.

As curvas de cal'act.eriza«;ao t.ant.o do det.ect.oI' como

do .feixe at..6mico mostram que este pode ser empre:;ado com sucesso

em varios out.ros t.ipos de experiment.os com t-eixes at.6micos e

moleculares, desde que urna medida quantitat.iva do t-eixe seja

necessaria em algurna regiao do espa«;o.

corrent.es enviadas pelo det.ect.or, :foi a mais simples e barat.a

possivel, com urn minimo de conexoes, empregando cabos blindados e

conect.ores do t.ipo BNe, sendo 0 compriment.o dos cabos 0 mais

curt.o possivel.

Em principio se previa a amp1it-ica«;ao da corrent.e

medida pOI' um amp1i:ficador configurado para invert.er corrent.e em



tensao, de dois est..al;ios, onde 0 primeiro apenas daria urn ;;anho

de 108 e 0 segundo, inversor, daria urn ganho de 50 dB sobre a

SERVI<;O DE BIBLIOTECA .E INFORMA<;,l.O - IFQSC 1
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experimrnt.al e tambem' os de erros experimentais.

3S <F=2~m=2)~ com a aplicalf:ao de radio frequencia. Com ist.o~ 0
1/2 f



posteriormente a ja existente, e fazendo 0 laser incidir sobre 0

feixe lo~o que este atravesse a fenda.

Aumentar a distancia entre a re~iao de interar.;ao e

o detect ..or e outra m'.ldan~a aconselhavel, 0 que permH.ira \lma

medida de major qualidade do an~ulo de deflexao e da velocidade

t.ransversal media adquirida pelos atomos.

A ~eometria do detect~or parece est..ar satisfat.6ria,

cont.udo t.est.es devem ser efet~uados para po't.enciais mais ne~at.i vos

de anodo, test.es est.es que nao foram possiveis de ser efet.uados

devido ao ~rande numero de conexoes com bat.erias alcalinas e pOl'

nao haver t'ontes de t..ensao DC que nao introduzissem ruido e/ou

perdas nos sinais enviados pelo det.ect.or, alem de Serem caras e

de dificil localizac;ao no mercado.

Urn experiment.o que nao foi aqui realizado, mas

pode 0 ser sem muit...as modif'icac;6es no sist.ema experiment.al ja

const ...ruido; e a medida da deflexao do f'eixe at.6mico como f'unc;ao

ist.o pode ser analisado com mais det..alhes os efei t.os da f'orl;a de

dipolo, proporcional ao ~radient.e da f'requencia de Rabi.

Urn est.udo semelhant..e pode ser efet.uado com maio!'

ri~or, desde que a t'ont..e laser empre~ada seja do t.ipo pulsada,

com alt.a pot.encia de saida pOI' pulso. Urn laser de corant~e com

cavidade t..ipo Lit..t.mam, de facil cont..ruc;ao empre~ando Rodamina 610

ou Rodamina 6G como corant.e, e bombeado pelo se~undo harmonico de

urn laser Nd:YAG,com uma pot.encia pOl' pulso de aproximadament.e 80

MW,0 que da ao laser de corant.e uma pot.encia de saida ent.re 100

KW a 2 MW, sint..onizavel no int.ervalo 580 a 610 nm e lar~ura de

linha i~\ial ou inferior a 0.5 cm-1.



Com um laser dest.e t.ipo, pode ser criada na re!;ião

de int.eração alt.os ~radient.es de int.ensidades, consequênt.ement.e

1;randes i'orças de dipolo at.uando sobre o feixe at..ômico,

aument.ando signit'icat.ivament.e os ângulos de denexão e t.ambém o

número de àt.omos espalhados.

Out.ros experiment.os que podem ser efet.uados com o

aparat.o são a denexão de um feixe at.ômico préviament.e rest'riado

e det-lexão de um t-eixe supersônico, onde poderá ser observada a

difração do feixe pela rede formada pela onda est.acionária, com

picos de int.ensidade separados em unidades de 2:hk, o moment.um do

.fót.on.

Experiment.os de colisão do feixe com gás de t-undo

podem t.ambém ser e.fet.uados empregando o det.ect.or de cat.odo quent.e

para medidas quant.it.at.ivas do número de át.omos espalhados pelo

"back ground".

Muít.os out.ros t.ipos de experiment.os podem ser

realizados com o aparat.o experiment.al const.ruído, que no ent.ant.o

não serão mencionados aqui, mas o leit.or poderá encont.rar vários

dest.es em prát.icament.e quase t.odas as ret-erências mencionadas

nest.e t.rabalho.
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APt:NDICE A

DETERMINAÇÃO DA CORRENTE TERMOIÕNICA

PARA UM DIODO A VÁCUO

Supondo que o est.ado quânt.ico do met.al que pode

encerrar dois elét.rons é represent.ado por uma caixa de lados L ~
x

L e L e~ do princípio da incert.eza de Heisember~ ~p~r~~ nay z

melhor das hipót.eses~ t.em-se que para a caixa mencionada~

.6.p L =nx x

.6.p L =ny y

.6.p L =nz z

(A.1a)

(A.1b)

(A.tc)

result.a~

Mult.iplicando membro a membro as expressões <A.1)~

n3
.6.p.6.p.6.p= -y ~V=LL Lx y z x y z

(A.2)

onde n3/V é o volume da cela no espaço dos moment.os.

Seja a~ora d3p um element.o iní~init.esimal de volume

nest.e espaço. Nest.e volume~ cabem N celas unit.árias. Se n3/y é o

A-1



dC'- 2V d3
"J- -- P

h3

3d p=dp dp dp
x y z

2m3V
dS= --- dv dv dv

h3 x y z



onde ~ e a ener;ia do est-ado, Ef e a ener;ia de Fermi, K a

1
(~-£ )/KT

1+e f

dV dV dV
)( y z

rei:.a A e altura vzdt., onde pOl' simplicidade,

2m3Av di:.
dN= z__ dVdV dV

x y z

e no ini:.ervalo [0.V..Lmin] para vz' onde V..Lmin e dada pela 1'elat;ao

Para 0 caso de emissao t.ermoi6nica, 'g-Ef»KT e a



1
('&-E )/KT

1+e

-('0-E )/KT
~ e f

1 222~= -2 m(v +v +v )
x y z

1 .22 2
2m3 Adt. - - m(v +v +v )/KT E /KT

dN=-----v e 2 x y Z e f dv dv dvn3 Z x y z

m
01= 2KT'

+00 +00J -OIv~ dv. I -OIV
2 ( : )1/2

e " = 2 e i. dv. = (A.12)
1- 1-

-00 0

e para a component.e z, 0 result.ado e,



N= 4nm(KT)2Adt. e-W/KT

h3

1 2onde VI= T mV..Lrnin-Er'e dit.a func;:ao t.rabalho do met.aI, e

-v.t/KT
e

4rrmK2

fazel'"ldo A = ----.' t.em-se,
o h3



APENDI CE B

AUTO-ENERGIAS DE UM SISTEMA AToMICO

INTERAGI NDO COM 0 CAMPO ELETROMAGNE:T I CO

x=x +x +x
ci.tomo campo i.ntera<;oo

Onde x, e 0 hamilt.oniano das coordenadas
atomo

+x, =hw b b
atomo 0

onde hw e a ener~ia que separa 0 est.ado rundament.al do est.ado
o

excit.ado e b+ e b sao os operadores levant.ament.o e abaixament.o

+
b = le><g I



com 19> e le> sendo os est.ados rundament.al e excit.ado

respect.i vament.e.

o hamilt.oniano do campo elet.romagnét.ico é assim

escrit.o,

+X =hwa a
campo

(B.4)

onde hw é a energia do rót.on e
+

a e a os operadores de criação e

aniquilação de um rót.on no modo do campo.

E por rim, o hamilt.oniano de int.eração na

aproximação de dipolo elét.rico é assim escrit.o,

..• [-++ -- ]
X. _ =-f.J.. E <~)+E <JDl.nteraçao

<B.5)

...
onde J-l é o operador moment.o de dipolo elét.rico da t.ransição, dado

por;

..• +
f.J.=J-l<b +b) <B.6)

e e E<~) as component.es do campo elet.roma~nét.ico de

rrequência posit.iva e ne~at.iva respect.ivament.e, dependent.es do

operador posição ~, que post.eriorment.e será t.omado seu valor

médio, ou seja, <.1O=r.

Est.as component.es podem ser expressas em t.ermos

dos operadores de criação e aniquilação de fõt.ons, como se~ue,

B-2



-+
E (JD=~(JDa

-- 11 +E <JD='l$ (JOa

.
Desta forma, 0 hamilt.oniano t.ot.al (B.D pode ser-

+ + [ + * + +]X=11{c.rA)b b+hwa a-J.-l 0(r){b +b)a+0 {r)(b +b)a

+ +
onde ja roi inserida a dessint.onia l!.=(.ArW e os t.ermos b a e ba,o

. * 1./2<l;,n+1IX Ie,n>=-J.l~(r){n+1)



flw (r~ i!f'(r>
1 e
2

W (r) e a frequencia de Rabi dependente da posi~ao e (p<r:', a rase
1

W(r> -itp(r>]1 e
2

W( n+1 > -n~

2 [ ] 2[ 2 2.E -h 2w<n+D-fl E+h W {n+D -<n+1)w~-

2
W (r>
1

4 ]=0



1 +h [ ] 1/2
com 2"""h(J,);(r)=± T w:(r>+.flZ ,

<IV.15) encon1:-rada no 1:-ex1:-o.



MAXIMO MOMENTUM CLASS I CO TRANSFERIDO

AOS ATOMOS PELOS FOTONS
DO CAMPO

33
moment.uns para 0 sist.ema at.6mico absorvendo f6t.ons e dado pOI" ,

{ <1-(2) [ <1~(2)2
J./2

62}J./2- (262] +
do

2 +
<C.Ddp -

kp0 [<1-( 2) -
J./2

46
2(2]

onde <=p/p 0 e 6=fl./O
R

, com Po sendo 0 moment.um medio t.ransversal

da dist.ribuit;:ao at.arnica.



Como ( ,=p . /p ~ e Po e dado por ~
. max mal< 0

hkO
p= __ R_T

o 2

hkO
R

P =+ ---max - 2

lembrando ainda que 6=~/O ~ 0 moment-urn maximo t.ransferido fica,
R
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