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o principal objetivo deste trabalho e investigar teoricamente a

varia~o de uma POSSiveldistribui~o espacial para atomos de s6dio

confinados em uma annadilha magneto-6tica, quando os feixes laser

aprisionantes nas dire~Oes x e y acham-se desalinhados fonnando um

caminho fechado. Utilizamos um tratamento bastante simplificado, baseado

em simula~io numerica, no qual estes atomos sio considerados como

sistemas de dois niveis, observando estnrturas em fonna de am!is sem a

necessidade de levar em conta efeitos coletivos. Este fato confinna os

resultados eXPerimentais obtidos POrnosso grupo, onde os raios destas

estrutruras sio independentes do numero de atomos aprisionados. As

simula~Oes mostram efeitos de desbalan~o de intensidade, falta de

paralelismo e outros na distribui~io em anel fonnada Pelos atomos.



ABSTRACT

variations in a possible spatial distribution for sodium atoms confined in a

magneto-optical trap when the laser beams in the x and y directions are

necessity of taking into account collective effects. This fact confinns the

parallelism on the trapping beams, as well as other effects, which influence
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I - INTRODUCAO

A area de resfriamento e aprisionamento de atomos vem sofrendo urn

grande desenvolvimento, desde a decada passada, aumentando cada vez mais 0

interesse neste ramo da Fisica, fato que pode ser justificado pela quantidade de

aplica~oes existentes para atomos resfriados e aprisionados, bem como a

importancia de algumas destas para 0 entendimento de propriedades fundamentais

da materia.

Podemos citar, por exemplo, a grande contribui~ao do resfriamento de

atomos a espectroscopia de alta resolu~ao, advinda do fato de que, ao diminuir-se

a velocidade dos atomos em questao, diminui-se tambem 0 alargamento das linhas

espectrais do mesmo devido ao efeito Doppler, alem de aumentar-se 0 tempo de

intera~ao entre os feixes laser utilizados e 0 atomo. Varios grupos vem realizando

espectroscopia em atomos aprisionados, obtendo larguras de linha inferiores a

largura Doppler [1].

Tern sido feito tambem, em atomos aprisionados, 0 estudo de colisoes em

temperaturas ultra-frias [2], cuja importancia reside no fato de termos, neste caso,

grandes comprimentos de onda de De Broglie e baixos momentos angulares

orbitais, 0 que permite estudar atomos experimentalmente num regime quantico e

possibilita a reavalia~ao de muitas ideias acerca de colisoes atomicas.

Tambem e importante destacar que as altas densidades alcan~adas para

atomos confinados atualmente poderao abrir caminho, no futuro, para a realiza~ao

experimental da Condensa~ao de Bose Einstein, possibilidade demonstrada



-
espacialmente, que e 0 caso encontrado nas armadilhas existentes [3]. Muitos

colaboradores obtiveram densidades quase da ordem de 1012 atomos/cm3 para

figura 1 mostra, como ilustra~ao, a fotografia de urn anel obtido em nosso gropo.

Figura 1 - Estrutura em anel obtida experimentalmente para atomos de sodio apnslOnados em
nosso laboratorio.
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E importante ainda ressaltar que, nas estruturas em aneis, observam-se

onde a armadilha e simetrica quanta para 0 caso onde introduz-se algum tipo de

assimetria. Estes resultados SaG comparados qualitativamente com os obtidos em
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nosso laborat6rio, sendo discutidas suas semelhan9as e discrepancias.

E, finalmente, apresentamos no Capitulo V as conclusoes a que chegamos

durante a realiza9ao deste trabalho, bem como sugestOes para trabalhos futuros.

Alem destes capitulos, apresentamos aqui tres apendices:

o primeiro destes (Apendice I) consiste na deriva9ao da expressao para

a for9a media espontanea exercida por urn feixe laser sobre urn ,Homo de dois

niveis, expressao que sera utilizada exaustivamente ao longo desta disserta9ao.

o Apendice II, por sua vez, trata do estudo do processo de difusao

transversal de urn feixe atomico desacelerado pela Tecnica de Ajuste Zeeman,

trabalho que foge urn pouco ao assunto principal abordado aqui, mas que e urn

ponto de partida para 0 entendimento da influencia deste processo nas estruturas

em aneis observadas para atomos aprisionados, a qual e muito mais complexa e

dificil de ser analisada .

No Apendice III, finalmente, colocamos as listagens de todos os

programas utilizados nesta disserta9ao.
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II - A ARMADILHA MAGNETO - OTICA

11.1- ASPECTOS HISTCRICOS

o fato de que a luz exerce influencia sobre 0 movimento de urn feixe

atomico, fenomeno no qual se baseia toda a area de resfriamento e aprisionamento

de atomos por pressao de radia~ao, foi primeiramente observado em 1933, por

Frisch [5], onde foi observada a deflexao de urn feixe de atomos de sodio sob 0

efeito de uma lfunpada do mesmo material.

Decadas mais tarde, a ideia do resfriamento de atomos foi introduzida

independentemente por Hansch e Schawlow [6] e Wineland e Dehmelt [7], em

1975. Ambos os grupos notaram a influencia crucial do Efeito Doppler no

processo: se colocassemos 0 atomo considerado entre dois feixes laser sintonizados

abaixo da sua frequencia natural de transi~ao, urn contrapropagante e outro

copropagante a este, 0 mesmo absorveria mais fotons do feixe contrapropagante,

sendo desacelerado. 0 fato ocorre pois, devido a este efeito, a frequencia do laser

contrapropagante ao atomo estaria mais proxima da frequencia da transi~ao atomica

necessaria ao resfriamento no referencial do atomo, que possui uma velocidade nao

nula em rela~ao ao referencial do laboratorio. Deste fenomeno e advinda a ideia do

aprisionamento de atomos utilizando-se para tal· pressao de radia~ao, sendo

elaborados varios modelos de como isso poderia ser realizado.

Entretanto, durante algum tempo, certos tipos de armadilhas foram tidas

como instaveis e irrealizaveis do ponto de vista experimental, fato que se baseia
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no Teorema Otico de Earnshaw, demonstrado por Ashkin e Gordon em 1983 [8].

Este teorema, como 0 proprio nome diz, e urn amilogo otico do teorema de

Earnshaw da eletrostatica, e , segundo 0 mesmo, 0 divergente do vetor de Poynting

de urn feixe laser estatico e nulo na ausencia de fontes ou sorvedouros de radia9ao.

Logo, se a for9a exercida por cada feixe laser numa armadilha for proporcional

ao vetor de Poynting, nao teremos uma for9a apontando para 0 centro da

armadilha, ou seja, nao teremos armadilha.

o fato e que, considerando 0 atomo como urn sistema de dois niveis,

podem atuar sobre este dois tipos de for9as associadas a pressao de radia9ao: a

for9a espontanea, associada a transferencia de momentum dos f6tons do feixe laser

inCidente para a particula a ser desacelerada e a for9a de dipole, associada ao

gradiente de intensidade deste feixe laser ([9] e [10]). Ambas as for9as serao

discutidas detalhadamente no Apendice 1.

Como a primeira for9a mencionada acima e proporcional a intensidade

do feixe, 0 que equivale, evidentemente, a ser proporcional a seu vetor de Poynting,

acreditou-se, durante muito tempo, ser inviavel a constru9ao de uma armadilha

utilizando-se apenas a for9a espontanea de pressao de radia9ao numa configura9ao

estatica de feixes laser. Portanto, foi desencorajada a investiga9ao sobre as

armadilhas baseadas na for9a espontanea, e basicamente investigadas aquelas

baseadas na for9a de gradiente de dipolo. Tem-se noticia, neste periodo, de apenas

urn dispositivo utilizando a for9a espontanea, elaborado pelo proprio Ashkin e

desenvolvido experimentalmente em conjunto com 0 gropo de Steven Chu, em

1985 [11], onde foi realizado 0 resfriamento viscoso de atomos neutros utilizando-
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se tres pares de feixes laser contrapropagantes sintonizados abaixo da frequencia

natural de ressonancia, sendo este resfriamento baseado no efeito Doppler.

Entretanto, nao se pode dizer que se trata de uma armadilha, pois os Momos nao

se encontram confinados num minima de potencial, ou seja, nao ha for9a

restauradora alguma em direl;ao ao centro deste dispositivo. A configural;aO

espacial observada foi chamada de "mela90 otico".

No entanto, em 1986, David Pritchard e colaboradores propuseram uma

armadilha capaz de confinar Momos neutros utilizando configura90es espaciais

estaticas de feixes laser e forl;as associadas apenas a emissao espontanea [12]. Tal

gropo encontrou urn modo de, levando em conta a estrutura interna dos atomos,

contornar este teorema utilizando urn campo magnetico adequado.

Sendo assim, em 1987, Raab e colaboradores construiram a pnmelra

armadilha magneto-otica, tambem conhecida como MOT ("Magneto-Optical Trap")

[13], armadilha que mostrou-se cerca de dez vezes mais profunda que as obtidas

anteriormente, alem de serem eliminados efeitos de aquecimento associados a

flutua90es na for9a de gradiente de dipolo. Na verdade os Momos sac resfriados

pelo mesmo efeito encontrado no caso do "mela90 otico", havendo apenas a

introdul;aO de uma forl;a restauradora devida a inomogeneidade do campo

magnetico.

Devido as referidas vantagens, armadilhas deste tipo sac as malS

utilizadas atualmente no aprisionamento de atomos neutros, sendo as mesmas,

ironicamente e ao contrario do que se pensava, nao so possiveis como muito mais

eficientes que as armadilhas dipolares. Por economia de nota~ao, muitas vezes
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utilizaremos a sigla MOT para designar estas armadilhas.

Consideremos inicialmente, por motivos de simplicidade, urn modelo

unidimensional para entendermos 0 MOT.

Seja urn atomo de dois niveis com urn estado fundamental de spin s=O

(ms=O) e urn estado excitado de spin s=l (ms = -1,0,+1). Este atomo encontra-se

imerso num campo magnetico fraco da forma B(z) = az, onde a e uma constante.

Como este campo e fraco, os niveis de energia deste atomo serao modificados pelo

efeito Zeeman de forma que os incrementos nas energias destes sejam da forma Llli

= /lmsB(z), linear com 0 campo magnetico.

Fazendo incidir, sobre este atomo, urn feixe laser de polarizaf;ao cr-

propagando-se na diref;ao --z e urn outro feixe de polariza~ao cr+ propagando-se na

dire~ao +-Z, ambos sintonizados abaixo da freqiiencia de ressomlncia do atomo

considerado para campo magnetico nulo, teremos a seguinte situaf;ao :

Para z>O, 0 atomo absorvera mais fetons do feixe com polarizaf;ao cr-,

pois a freqiiencia dos lasers estara mais proxima da transi~ao s=o (ms=O) --j> s=1

(ms=-1), realizada por feixes com esta polariza~ao.

Para z<O, 0 Momo absorvera mais fetons do feixe com polariza~ao cr+,

pelo fato de a freqiiencia dos lasers estar mais prexima da transi~ao s=O (ms=O) --j>

s=1 (ms=+ 1), realizada por feixes polarizados desta forma.

Deste modo, 0 atomo sofrera sempre a a~ao de urna for~a restauradora,



Figura 2 - Esquema simplificado do principio de funcionamento de uma armadilha magneto-
6tica

c

,Figura 3 - Disposi~ao espacial dos feixes laser e do campo magnetico numa armadilha magneto-
I 6tica.

Estendendo agora tal modelo a tres dimensOes, teremos tres pares de
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feixes ortogonais polarizados e dispostos como no caso unidimensional. 0 campo

magnetico, por sua vez, e gerado por duas bobinas circulares nas quais circulam

correntes de sentidos opostos, de modo que teremos urn campo magnetico com

gradiente constante ao longo do plano XY, e que apresentani urn ponto de minimo

no centro da armadilha, sendo nulo neste ponto. A disposi~ao dos feixes laser nesta

armadilha pode ser vista na figura 3.

E importante destacar que 0 principio que rege este tipo de armadilha

tambem pode ser aplicado a atomos com uma estrutura hiperfina mais complicada,

fato que vem sendo realizado por varios grupos, com varios tipos de atomos, dentre

eles 0 Cesio (transi~ao 6SlIiF=4)~ 6P3/iF=5» [14] e 0 S6dio ( transi~ao

3S1I2(F=2,mf=2)~ 3P3/iF=3,mr=3», sendo este ultimo utilizado no trabalho

desenvolvido em nosso laborat6rio.

Entretanto, urn problema encontrado experimentalmente, advindo do fato

de que os atomos envolvidos no processo de aprisionamento nao SaGexatamente

Momos de dois niveis, e a ocorrencia de transi~oes indesejadas devido ao

bombeamento 6tico, 0 que faz com que 0 atomo saia do processo de

aprisionamento, havendo por isso a necessidade de urn outro laser, chamado "laser

de rebombeio", para recoloca-lo em ressommcia com os feixes aprisionantes.

Mais especificamente, no caso de nosso laborat6rio, os atomos de s6dio

SaGbombeados oticamente para 0 subnivel 3Sl/2(F=1).Como 0 laser aprisionante

esta sintonizado na frequencia da transi~ao 3SlIiF=2)~3P3/iF=3), 0 atomo nao mais

absorve f6tons deste laser, nao sendo mais possivel aprisiona-Io. Entretanto, com

a introdu~ao de urn segundo laser sintonizado na transi~ao 3Sl/iF=1)~3P3/2(F=2),



/ F=3
/ t 60 MHz

3P3/2 / F=2// t 36 MHz~," '- F=l." tF=Q 16 MHz
I.IJ 0
I- I.IJ
Z CD« ~z 0-. a CD
(J) I.IJ

Q:: a:::
Q. I.IJ« c
Q:: Q::I.IJ
(J)

I.IJ

j,
(J)
«...J

F=2
3S1/2

/
/

< 1772,4 MHz
"." ,

F=l
Figura 4 - diagrama de niveis simplificado para 0 atomo de sodio ilustrando 0 processo de

rebombeio

rebombeio ate que haja a transi~ao correta.. Urn diagrama de niveis bastante

simplificado ilustrando 0 processo pode ser visto na figura 4.

Nao temos como objetivo aqui a discussao detalhada do processo acima,

mas ter no~ao da sua existencia e da sua importancia no aprisionamento de atomos,
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bem como do fato de que este nao e levado em considera~ao nas teorias existentes

para descrever 0 comportamento de urn ~itomo aprisionado numa armadilha

magneto-otica.

11.3 ESTRUTURAS ESPACIAIS ENCONTRADAS E TEORIAS

EXISTENTES

Neste tipo de armadilha, foram observadas diversas configura~oes

eSpaCIaIS,como nuvens de ~itomos, no caso de os seis feixes laser estarem

completamente alinhados, ou estruturas em aneis com ou sem uma nuvem central,

no ·caso de desalinhamento dos feixes laser aprisionantes. Inumeras teorias tern sido

desenvolvidas para justificar a dependencia destas configura~oes com parametros

extemos, como a freqiiencia e intensidade dos feixes aprisionantes, 0 gradiente do

campo magnetico utilizado e, no caso das estruturas em aneis, 0 desalinhamento

dos feixes laser.

Mais especificamente, existem hoje em dia dois tratamentos teoricos

distintos para descrever 0 comportamento dos atomos numa armadilha magneto-

otica, que serao resumidos a seguir.

Os atomos no MOT SaGtratados como sistemas de dois niveis interagindo

com feixes laser, e considera-se que a presen~a dos outros feixes nao modifica a
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intera9ao deste atomo com 0 feixe mais interagente, 0 que equivale a dizer que que

as for9as envolvidas no processo sac somadas independentemente. Despreza-se

tambem quaisquer possiveis efeitos relacionados a coerencia envolvendo abson;oes

seguidas de emissao estimulada, ja que estes nao contribuem para a chamada forc;a

espontanea de pressao de radia9ao.

Ao ser estimada, neste modelo, uma temperatura minima para os atomos

aprisionados [15], obteve-se algo equivalente a energia associada a largura de linha

da transi9ao considerada, 0 que e equivalente a afirmac;aode que a energia cinetica

minima dos atomos confinados e igual a largura de linha natural da transi9aO. Este

modelo concordou relativamente bem com os primeiros dados experimentais

obtidos, onde os atomos sac resfriados ate 0 limite Doppler previsto teoricamente

para 0 "mela90 otico"[ll].

Entretanto, em 1988, conseguiu-se resfriar atomos muito abaixo do limite

Doppler [16], alem de serem observados comportamentos das configurac;oes

espaciais nao previstos pelas teorias anteriores. Tais fatos tomaram necessario 0

desenvolvimento de novas teorias, que foi realizado por Jean Dalibard e Claude

Cohen-Tannoudji, na Ecole Normale Superieure [17] e pelo gropo de Stanford [18].

A mesma, feita inicialmente para 0 "mela90 otico", foi adaptada recentemente ao

caso de atomos aprisionados numa armadilha magneto-otica por Steane et al.[19].

A discussao detalhada da teoria sub-Doppler foge ao objetivo desta disserta9ao,
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mas e importante ter n09aO de que, nesta, os atomos confinados nao mais SaG

considerados como atomos de dois niveis, mas seu estado fundamental possui

multiplos subniveis, sendo as popula90es nestes afetadas pelas polariza90es dos

feixes aprisionantes, bem como pelo movimento do atomo nestes feixes, surgindo

uma for9a, de natureza totalmente diferente das demais, chamada "for9a de

gradiente de polariza9aO".

o coeficiente de amortecimento calculado nesta teoria e bem maior que

o encontrado no modelo de dois niveis simplificado, motivo pe10qual encontramos

resfriamento abaixo do limite Doppler.

11.4-- CONTROVERSIA EM RELACAO As ESTRUTURAS EM ANEIS N 0

MODELO DE DOIS NivEIS SIMPLIFICADO.

Quando os feixes laser aprisionantes encontram-se desalinhados no plano

XY, formando urn quadrado (ver figura 5, no Capitulo III), SaG observadas

distribui90es espaciais de atomos em aneis, existindo, mesmo dentro do modelo de

dois niveis simplificado, varias teorias conflitantes para justificar 0 aparecimento

destas estruturas, cada urna com suas falhas para a desCri9aOde tais configura90es.

Hci basicamente dois modelos, cnados pelo grupo do Colorado [14] e pelo grupo

brasileiro [20], onde, lan9ando-se mao de uma sene de simplifica~oes, tenta-se

preyer 0 comportamento de tais estruturas.

Para 0 primeiro grupo [14], os efeitos coletivos, como a atenua9ao dos

feixes laser aprisionantes e 0 espalhamento multiplo de f6tons, possuem
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importancia fundamental na forma~aode todas as estruturas observadas. E inclusive

apresentado urn modelo analitico simplificado onde sac calculadas as trajet6rias

estaveis levando-se em conta uma for~a restauradora devida ao campo magnetico,

uma for~a viscosa devida ao efeito Doppler, uma for~a tangencial devida ao

desbalan~o local de intensidade provocado pelo desalinhamento dos feixes laser

aprisionantes, e uma for~a radial repulsiva devida aos efeitos de re-espalhamento

dos f6tons absorvidos entre os atomos do anel, for~a chamada por eles de

"Radiation Trapping Force". Neste modelo, esta ultima for~a e indispensavel para

a existencia de estruturas em aneis estaveis, e, sendo dependentes do espalhamento

secundario de f6tons, as estruturas resultam fortemente dependentes do numero de

atemos.

Na outra teoria [20], por sua vez, os efeitos coletivos mencionados

anteriormente sac totalmente desprezados, considerando que 0 atomo no MOT esta

sujeito a uma soma de quatro for~as esponHineasde pressao de radia~ao exercidas

sobre urn atomo de dois niveis, conforme calculadas na referencias [9] e [10] (e por

isso denominadas "For~as de Cook"), no plano XY, correspondentes a quatro feixes

gaussianos desalinhados formando urn quadrado. Estas for~as sac expandidas,

encontrando-se urna expressao onde a for~a resultante sobre 0 atomo e constituida

da soma de uma for~a viscosa, uma for~a restauradora e uma for~a tangencial

devida ao desbalan~o local de intensidade devido ao desalinhamento dos feixes

laser com perfis gaussianos, chamada neste modele de "For~a de V6rtex".

Esta teoria explica qualitativamente resultados experimentais obtidos na

regiao de baixas densidades (n=::;108Momos/cm3), onde observa-se que os raios dos
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aneis e das nuvens SaGindependentes do nfunero de Momos presentes.Entretanto,

e importante mencionar aqui que, para altas densidades, a "Radiation Trapping

Force" passa a ter uma importancia fundamental no que diz respeito ao

comportamento das estruturas encontradas, sendo inclusive urn grande entrave it

obten~ao de Condensa~ao de Bose-Einstein em armadilhas magneto-oticas.

Este ultimo modelo sera discutido em maior detalhe no capitulo a seguir.



III - JUSTIFICATIVA PARA AS ESTRUTURAS EM ANEIS

OBSERVADAS

- llr'PkF=-------r2+2'}2+4 [a-k. v] 2

L1 = diferen~a entre 11 frequencia do laser aprisionante e a frequencia natural

da transi~ao, tambem chamado "detuning".

n = freqiiencia de Rabi (panlmetro associado a intensidade do feixe laser)

it = vetor de onda do feixe laser

~ = velocidade do atomo

Utilizaremos a expressao acima, cuja dedu~ao pode ser encontrada no



Apendice I, considerando urn feixe laser gausslano (Q=Qoexp(-(r/2w)2),

desprezando as fon;as oriundas do gradiente de intensidade, fato que pode ser feito

s"

urn quadrado no plano XY, disposi~ao espacial que pode ser vista na figura 5, e

imersos em urn campo magnetico linear de modo que, em cada dire~ao, seu

gradiente e constante, ou seja, as componentes de It podem ser escritas como

dB.
B.=_.lx .

.1 dx . .1
.1

Desta forma, a freqiiencia de transi~ao do atomo considerado sera afetada



pelo efeito Zeeman causado pelo campo da armadilha da seguinte maneira:

_ I-Lb dBi
U)-U) ±--x·

o 11 dx. ~~

onde roo= freqiiencia natural da transi~ao para campo magnetico nulo,

Ilb = magneton de Bohr.

Esta modifica~ao deve ser introduzida na for~a de Cook, de modo que

a expressao Ll- i?~ no denominador da mesma deve ser substituida por Ll- i?~

=F(dro/dxj)xj.0 sinal deste termo dependeni da transi~ao induzida pela polariza~ao

Antes de analisarmos aqui as for~as envolvidas no processo, ressaltamos

a seguir. Teremos entao as seguintes for~as, devidas, respectivamente, aos feixes

laser 1.,2, 3 e 4 (utilizaremos a letra s para designar os desalinhamentos, nota~ao



x+s 2
'hkI'O~oexp ( - ( 3) )F = W 9

3 X+S 2 d 2
r2+20~oeXp (- ( __ 3) ) +4 [~-kVy- dCl) y]

w Y

x+s'hkI'02 exp (- ( __ 4) 2)_ 40 W
F =---------------94 X+S d

r2+202 exp (- ( __ 4) 2) +4 [~+kv +~y] 2
40 W I Y dy

Teremos, entao, nas dire90es x e y respectivamente, que Fx=F1+F2 e

termo Zeeman e muito menor que 0 modulo do detuning( Iit.~±(dro/dxi)~ I« I~ I),
o que significa fisicamente que temos baixas velocidades e baixos campos

magneticos envolvidos no processo, cada for9a sera dada por, aproximadamente,

'hkI'O i (f) 2

8~ (ie, v± :. Xi)

[4A2+r2+20.(x)2] [1- ~]
~ 4~2+r2+20i (x) 2

Supondo em seguida que 18~[it.~ ±(dro/~)~] I«r2+4~2+2n2, temos que

'hkI'O (f) 2 [/ 8ll. (k. v± :. }Cjl ]
F.=± i 1+ ~
~ 4A2+r2+20i (f) 2 4~2+r2+20i (x) 2



hkr0102exp (_ (Y+Sl) 2 )

W2

4.d2+r2+20102exp (_ (Y+Sl) 2)
W2

hkr0202exp (_ (Y+S2) 2)
W2

4.d2+r2+o202exp (_ (Y+S2) 2 )

W2

hkr0
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2exp (_ (X+S3) 2)
W2

4.d2+r2+20302exp (_ (X+S3) 2)
W2



Notando que 0 detuning e negativo, podemos observar tres efeitos

o efeito de urna for~a viscosa, expressa pelo termo dependente da

velocidade, cujas componentes podem ser escritas sob a forma -J3ljVj

posi~ao, cujas componentes podem ser escritas como -u1rj

E interessante notar que nao temos propriamente urn coeficiente de

amortecimento e uma constante de mola para as duas primeiras for~as, pois alem

cada dire~ao, tratando-se portanto de tensores de segunda onlem.

Em outras palavras, a expansao da for~a de Cook para baixos campos



111.2- A FORCA DE VORTEX E AS CONDICOES PARA A FORMACAO DE

ORBITAS ESTAVEIS PARA UM ATOMO

ARMADILHA MAGNETO-OTICA

intuitiva do que urn atomo sofre ao estar aprisionado, bem como calcular raios para

advindas da dependencia espacial da freqiiencia de Rabi podem ser expandidas em

potencias de (Xi+Si)2jw2. Desprezando a dependencia espacial destas freqiiencias de

Rabi no denominador das for~as de Cook, primeira aproxima~ao retirada da



Esta pode ser escrita como 0 rotacional de urn vetor if! ,que por sua vez

As for~as restauradora e Vlscosa, por sua vez, poderao agora ser

numa armadilha magneto-6tica pode agora ser escrita conforme a expressao

~ -+ A-+ ....•.
F=-cxr- •..•v+Fvortex

pois a e 13, neste caso, sac meras constantes.



Depois, utilizando-se 0 argumento de que as configura<;5es espaClalS

agora 0 termo (l_~/W2) possa ser posto em evidencia. Com esta aproxima<;ao,a

Por questoes de economia de nota<;ao,chamamos a fun<;aoescalar obtida de ~(r).

6rbitas estAveis provem do equilibrio entre a for<;arestauradora, a for<;aviscosa e



atomo descrevera uma trajetoria em espiral no sentido de escapar da armadilha ou

de expandir sua orbita buscando uma condi9ao de equilibrio. Esta condi9ao e

seja, quando, utilizando as expressoes deduzidas, temos

~(r)=~~

111.3- LIMIT ACOES NO MODELO
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aneis para atomos aprisionados, ele apresenta limita~5es, com simplifica~5es que

nao possuem justificativas muito precisas, sendo necessaria uma breve discussao

acerca das modifica~5es que estas introduzem.

Em primeiro lugar, ao calcular-se a for~a de vortex, desprezam-se as

dependencias espaciais da freqiiencia de Rabi no denominadores das for~as de

Cook, de maneira a nao mais trabalharmos com tensores de segunda ordemtt e1!':
mas com simples constantes de mola e amortecimento. Estas dependencias

mostraram-se bastante importantes, conforme foi observado numericamente' ao

serem introduzidas as primeiras corre~5es no modelo (maiores detalhes no capitulo

a seguir).

Outra falha no modelo e 0 fato de que a dependencia angular da for~a de

vortex e desprezada a nivel dos termos de segunda ordem, mais especificamente

na passagem da equa~ao (15) a (16). A importancia de tal dependencia pode ser

verificada numericamente, parecendo ser essencial para a obten~ao de orbitas

estaveis.

Vma outra limita~ao no modelo, anterior as aproxima~oes analiticas

efetuadas para a for~a de vortex, e 0 fato de que este nao consegue reproduzir as

estruturas em aneis para parametros experimentais, apenas 0 fazendo para

desalinhamentos da ordem de duas vezes os raios dos feixes, onde 0 proprio

modelo perde a validade. Entretanto, qualitativamente alguns efeitos e estruturas

se reproduzem, 0 que justifica 0 uso deste modelo simplificado para estes fins.

Notou-se, entretanto, que havia uma discrepancia muito grande entre os

resultados numericos obtidos para as configura~5es espaciais, na regiao onde
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encontramos aneis, quando consideramos, para os mesmos panlmetros extemos, a

expressao exata para as for~as de Cook exercidas pelos quatro feixes desalinhados

e sua expansao para baixos campos magneticos e baixas velocidades. Isto nos

motivou a verificar se esta expansao poderia ser realizada na citada regiao, e esta

se mostrou invalida, exceto para casos "patologicos", onde, como era de se esperar,

as configura~oes espaciais nao diferem.

Portanto, este modelo nao descreve exatamente urn atomo aprisionado por

quatro feixes laser onde a intera~ao entre este e os feixes da armadilha e descrita

por uma soma de for~as de Cook, mas apenas por uma superposi~ao de uma for~a

viscosa, uma for~a restauradora e uma for~a de vortex, servindo apenas para dar-

nos uma ideia intuitiva do comportamento de urn atomo num MOT. Urn modelo

mais realistico necessita de serias modifica~oes.

III. 4 - CORRECOES INTRODUZIDAS NO MODELO

No modelo utilizado e discutido ate agora consideramos 0 efeito de cada

feixe independente dos demais, aproxima~ao valida para baixas intensidades, onde

as for~as de Cook devidas a cada feixe podem ser superpostas, permanecendo a

expressao para cada uma destas inalterada diante da presen~a dos outros feixes

laser. Em outras palavras, ignora-se totalmente a influencia que estes ultimos

possam ter na taxa de absor~ao de fotons do feixe laser contrapropagante (e,

conforme visto, mais interagente) pelo atomo considerado.

Tentando adicionar estes efeitos, muitos gropos introduziram corre~oes



[14], que consideram que os feixes lasers nao contrapropagantes ao atomo

colaboram para a satura~ao da transi~ao, exercendo uma influencia sobre 0 atomo

que faz com que este absorva menos fotons do feixe contrapropagante.

termo, dependente da freqiiencia de Rabi, que corresponde fisicamente a satura~ao

da transi~ao. E este termo que e corrigido pelos gropos citados acima ( [15] e [14])

e que, pelos mesmos motivos, sera modificado por nos. Introduziremos a seguir

responsavel pela for~a, que e proporcional a intensidade deste, mas a soma das
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Cook para baixos campos magneticos e velocidades mostra-se totalmente valida

para este novo caso, afirmativa verificada numericamente plot~:llldo-seas duas

condi90es necessarias para a realiza9ao da expansao e atraves de uma serie de

simula90es onde foram utilizadas a expressao exata e expandida para a for9a de

Cook corrigida, sendo a diferen9a entre os resultados obtidos uma insignificante

discrepancia no tamanho dos aneis.

Urn calculo analitico dos raios dos aneis nao foi realizado para este caso,

pois trata-se de urn sistema altamente nao linear, podendo apenas ser integrado

nurnericamente, 0 que significa que todo e qualquer modelo analitico realizado aqui

sera muito aproximado, colocando em duvida sua validade quantitativa.

Apesar disso, 0 modelo modificado e urn born indicio de que a obten9ao

de orbitas estaveis e possivel sem a introdu9ao de efeitos coletivos atraves da

"Radiation Trapping Force", 0 que contraria radicalmente a referencia [14] e mostra

que urn modelo baseado no equilibrio entre as for9as viscosa, restauradora e de

vortex e totalmente valido para a descri9ao das orbitas estaveis de urn atomo num

MOT, apenas discordando-se do modo com estas saGcalculadas na referencia [20].

Em outras palavras, este ultimo modelo justifica as observa90es

experimentais de aneis independentes do nilmero de atomos aprisionados, motivo

que nos levou a desprezar os efeitos coletivos no modelo discutido neste capitulo

e em todas as simula90es realizadas.



IV - SIMULACAO NUMERICA DO PROCESSO

IV. 1 - METODOS NUMERICOS UTILIZADOS

Em todas as simula~oes realizadas neste trabalho, utilizamos programas

\SE"RVic"oDE--BIELlO\f~CA ~ :: ; ...
i! FISICl,
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Il1icialiZa~odecontadores
htb'odu -odeconstantes ueseraoutiliZadasno '

Armazena •••••velocidades· ••e.••··posic;Oes••.•·il1iciais
VSxi(O}=VXi 0'0

XSi(O }=lG 11

Propagac;ao nasvelocidades e coordenadas
~=~+vxlt+(1/2lae

v=v+at

Figura 6 - diagrama de blocos dos programas utilizados para sirnular 0 rnovimento de urn
Momo em urna armadilha rnagneto-6tica

Neste programa, e utilizado urn metoda de integra~ao nurnerica bastante

simples, que consiste basicamente em calcular a expressao para a for~a de pressao

de radia~ao para as coordenda~e(~ e velocidades VXn e VYn nurn n-esimo passo,

e considerar que coordenadas e velocidades, propagam-se, respectivamente, como



v =V +a t (22.a)
Xn+1 Xn Xn

v =v +a t (22 b)Yn+l Yn Yn .

velocidades no calculo da for~a no passo seguinte, propagando as coordenadas

em cada passo, fato que pode, de urn ponto de vista mais rigoroso, ser questionado.

o metoda de Runge - Kutta de quarta ordem, notamos que os resultados para as

importante a ser levado em considera~ao, haja vista 0 grande numero de simula~5es

realizadas, continuamos a adotar 0 metoda mais simples.

Como uma outra simplifica~ao introduzida, desprezamos os efeitos

resultados obtidos com e sem a presen~a desta nao apresentam grandes altera~5es.

As simula~5es de tais efeitos acarretam urn aurnento significativo no tempo

computacional, 0 que e altamente desvantajoso e toma a inclusao dos mesmos

desnecessana, a nao ser que os resultados fossem radicalmente diferentes, 0 que



nao e 0 caso.

Consideraremos aqui OSmodelos descritos no capitulo anterior, com e

sem correr;ao no termo de saturar;ao, estabelecendo urn paralelo entre ambos os

casos. Discutiremos os resultados obtidos em termos das forr;as restauradora,

viscosa e de vortex.

IV.2 - RESULTADOS NUMERICOS OBTIDOS COM 0 MODELO NAO

CORRIGIDO

Utilizamos, nesta primeira parte, as expansoes (7) e (8) como expressoes

para as forr;as. Conforme foi rapidamente mencionado no fim do capitulo anterior,

estas expansoes SaGvalidas para a forr;a de Cook apenas no caso de condir;oes

muito especiais, que nao SaGsatisfeitas para muitas regioes de desalinhamento,

intensidade e detuning nas quais obtemos orbitas estaveis.

Ainda assim, e interessante observarmos os resultados obtidos ao

variarmos as condir;oes extemas, e podemos interpreta-Ios como as estruturas

espaciais obtidas para urn atomo numa armadilha magneto-otica cujo movimento

e descrito pelas expansoes (7) e (8).

Discutiremos inicialmente os resultados obtidos quando os quatro feixes

possuem mesma intensidade, e seus desalinhamentos SaGsimetricos em relar;ao ao



trajet6ria descrita pelo atomo colapsa para 0 centro da armadilha. A medida que

10 MHz para os feixes aprisionantes, gradiente de campo de 7.148 G/cm e

0.000
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Figura 7 - trajet6ria para frequencia de Rabi de 10 MHz, detuning de -25 MHz, gradiente de
campo de 7.148 G/cm e desalinhamentos de 0.4 em
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Figura 8 - trajet6ria para frequencia de Rabi de 10 MHz, detuning de -25 MHz, gradiente de
campo de 7.148 G/cm e desalinhamentos de 1 cm

aprisionantes, dando origem, neste ponto, a uma for~a cada vez maior.



estaveis, isto significa que a fon;a de vortex passa a equilibrar as outras duas

0.4
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0.2

0.1-El 0.0C.l-->
-0.1

-0.4
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1
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Figura 9 - trajet6ria para frequencias de Rabi de 10 MHz, detuning de -25 MHz, gradiente de
campo de 7.148 G/cm e desalinhamentos de 1.2 cm

Consideremos agora diferentes gradientes de campo magnetico, fixando

as demais condi~oes. Podemos observar que 0 raio dos aneis decresce conforme 0

existem ou nao orbitas estaveis, dependendo do gradiente de campo magnetico

Como exemplo, colocamos a figura 10, onde observamos que, para



mesmas condi<;oesde detuning, freqiiencias de Rabi e desalinhamentos da figura
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Figura 10- trajet6ria para frequencias de Rabi de 10 MHz, detuning de -25 MHz, gradiente de
campo de 12 G/cm e desalinhamentos de 1.2 cm

Alem disso, notamos que 0 intervalo de desalinhamentos para 0 qual

temos 6rbitas estaveis diminui conforme 0 gradiente de campo aumenta, fato que

pode ser observado na figura 11, onde plotamos os raios dos aneis em fun<;aodos

desalinhamentos dos feixes laser para gradientes de campo magneticos de 5, 7, 10

Pode tambem ser observado na mesma figura que 0 desalinhamento para

o qual as estruturas em aneis come<;ama aparecer nao e radicalmente afetado por

este parametro, variando apenas 0 raio dos aneis encontrados, notando-se que estes
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Figura 11- raios das orbitas estaveis em fun~ao dos desalinhamentos para gradientes de
campo de 5, 7.148, 10 e 15 G/cm, detuning de -20 MHz e freqiiencia de Rabi de 20 MHz.

o desalinhamento tomam-se menos suaves a medida que 0 gradiente de campo

magnetico aumenta, havendo inclusive pontos onde estas se interceptam.

A diminui~ao do raio das 6rbitas estaveis descrita na pagina anterior pode

ser entendida se levarmos em considera~ao que a for~a restauradora e proporcional

ao gradiente do campo magnetico, e este aumento na for~a restauradora faz com

que os raios das 6rbitas tomem-se menores ou ate mesmo nulos, situa~ao onde a

o fato de nao ocorrerem modifica~oes nos valores de desalinhamentos



para os quaIs comec;amos a observar aneis esta relacionado ao fato de estas
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Figura 12- raios das 6rbitas estaveis em fun~ao dos desalinhamentos para detunings de -25,
-20, -15 e -10 MHz, gradiente de campo de 7.148 G/cm e freq. de Rabi de 20 MHz.

G/cm e frequencias de Rabi de 20 MHz nos feixes aprisionantes.



Isto pode ser explicado por urn decrescimo nas for~as restauradora e

viscosa descritas pelas equa~oes (7) e (8), que ocorre quando 0 detuning toma-se

mais e mais negativo, 0 que pode ser entendido fisicamente pelo fato de os feixes

laser se afastarem da ressomlncia em rela~ao a freqtiencia de transi~ao do ~itomo

aprisionado.

A diminui~ao na for~a VIscosa e responsavel pelo fato de os

desalinhamentos para os quais come~am a ser observadas 6rbitas estaveis

decrescerem conforme 0 detuning toma-se mais negativo. 0 decrescimo na for~a

restauradora, por sua vez, esta relacionado ao fato de os raios crescerem com 0

m6dulo do detuning.

Finalmente, consideremos 0 caso onde vanamos as intensidades dos

feixes aprisionantes, varrendo urn intervalo correspondente a freqtiencias de Rabi

que vaG de lOa 40 MHz.

Notamos que, com 0 aumento de intensidade, ocorre diminui~ao dos raios

dos aneis, 0 que pode ser visto claramente na figura 13, onde estes raios sac

plotados em fun~ao dos desalinhamentos para diferentes condi~oes de intensidade,

mais especificamente freqtiencias de Rabi de 10, 20, 30 e 40 MHz, mantendo-se

o detuning em -20 MHz e 0 gradiente de campo magnetico em 7.148 G/cm.

Nesta figura, observamos que as curvas descrevendo os raios dos aneis

em fun~ao do desalinhamento comportam-se basicamente da mesma forma para

diferentes intensidades, ao contrario do observado no caso de diferentes gradientes

de campo magnetico. Notamos tambem que 0 desalinhamento para 0 qual a



trajetoria do chomo deixa de colapsar varia radicalmente com a intensidade, sendo

Ulo maior quanto maior for a frequencia de Rabi dos feixes aprisionantes

considerada nas simularyoes. Isto pode ser entendido pelo fato de uma alteraryao na

frequencia de Rabi acarretar uma mudan9a nas for9as viscosa e de vortex, fazendo

2.4 •-8 2.2 ....•...._..-.-
CJ 2.0 ---+----III. .-1 1.8CI)
~eel 1.6~
lJl 1.4CI)
III
eel 1.2~. .-1 1.0,.Q

M
0 0.8
III
eel 0.6'C
III 0.40. .-1
eel 0.2~ 0.0

0

Frequencia de Bahi = 10 KB•
Frequencia de Bahi = 20 :am.
Frequencia de Bahi = SO:am.
Frequencia de Bahi = 40 :am.

1 2 3
DesalinhamentoB (em)

Figura 13- raios das 6rbitas estaveis em fun~ao dos desalinhamentos para frequencias de Rabi
de 10, 20, 30 e 40 MHz, detuning de -20 MHz e gradiente de campo de 7.148 G/cm.

o fato de as trajetorias dos atomos colapsarem para altas intensidades

envolvidas no processo, dependencia que encontra-se implicita nos termos

proporcionais aos quadrados das frequencias de Rabi existentes nestas forryas. Isto

torna 0 sistema mais instavel e requer maiores valores de desalinhamento para que
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E interessante menClOnar aqm que, para certas regioes de detuning,

gradiente de campo, desalinhamentos e intensidades dos feixes aprisionantes, existe

urn ponto de equilibrio estavel no centro da armadilha, pois, independentemente da

posi~ao inicial do atomo, a trajet6ria deste sempre colapsa para tal ponto. Conforme

os parametros extemos sac modificados, 0 equilibrio estavel transfere-se deste

ponto para uma 6rbita com raio nao nulo, pois, mesmo considerando 0 cHomo

inicialmente na origem, este passa a descrever uma trajet6ria estavel. Pode-se

dizer, portanto, que ocorre uma transi~ao de fase que se da de forma relativamente

suave, fate que se toma ainda mais evidente nas figuras aqui mostradas. Este fate

encontra-se discutido em detalhe em urn artigo recem-publicado por nosso gropo

[21], onde e inclusive construido urn diagrama de fase delimitando regioes onde

sac encontradas todas as estruturas observadas experimentalmente.

Notamos que, para todos os casos aqui discutidos, os parametros para os

quais encontramos 6rbitas estaveis, por exemplo, desalinhamentos da ordem de 1.2

a 3 cm para cada feixe laser em rela~ao ao centro da armadilha, ou seja, maiores

que a largura dos feixes, e detunings da ordem de -20 MHz, estao muito distantes

dos parametros experimentais e no limite de validade do modelo. No laborat6rio,

sac obtidos aneis para desalinhamentos da ordem de 0.1 cm, e detunings da ordem

de -10 MHz, parametros para os quais 0 atomo colapsa no modelo sem corre~oes.

Alem do mais, observa-se experimentalmente que os raios das 6rbitas estaveis

aumentam com a intensidade, resultado totalmente oposto ao previsto pelo modelo

nao corrigido. Tambem nao sac observadas em laborat6rio distorsoes
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semelhantes as previstas por este modelo, onde as referidas orbitas, a medida que

o desalinhamento dos feixes aprisionantes aumenta, apresentam uma forma

geometrica cada vez mais proxima da disposi9ao espacial dos feixes em rela9ao ao

centro da armadilha, ou seja, urn quadrilatero. Este ultimo comportamento esta

associado ao fato de que a anisotropia da armadilha toma-se bastante relevante na

regiao de grandes desalinhamentos na qual sao obtidas orbitas estaveis neste

modelo. Nesta regiao de desalinhamentos, as dependencias angulares das for9as

envolvidas no processo sao bastante importantes.

A partir de agora, analisaremos casos onde a armadilha magneto-otica

apresenta algum tipo de assimetria, seja nas intensidades dos feixes laser

aprisionantes, seja nos desalinhamentos destes feixes em rela9ao ao centro da

armadilha.

Consideramos aqUl que os quatro feixes laser aprisionantes ainda se

encontram dispostos simetricamente no plano XY em rela9ao ao centro da

armadilha, mas que ha urn desbalan90 de intensidade na armadilha devido ao fato

de urn destes feixes possuir intensidade diferente da dos demais.

Introduzindo este novo efeito, notamos varias altera~oes nos resultados



ja obtidos. Prirneirarnente, quando a trajetoria descrita pelo atorno colapsa, isto nao
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Figura 14- trajet6ria para detuning de -10 MHz, desalinhamentos de 2 em, gradiente de campo
de 7.148 G/cm, tres feixes com frequencias de Rabi de 20 MHz e urn quarto feixe com 10
MHz.

de 10 e 5 MHz respectivamente, para condi~oes de detuning de -10 MHz, cada

a tres feixes laser com frequencia de Rabi de 20 MHz e urn quarto feixe com

frequencia de Rabi de 10 MHz, a trajetoria que 0 atorno descreve colapsa



feixe laser com frequencia de Rabi de 15 MHz e os demais com frequencias de
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Figura 15- trajet6ria para detuning de -10 MHz, gradiente de campo de 7.148 G/cm, desalinha-
mentos de 2 cm, tres feixes com freq. de Rabi de 20 MHz e urn quarto feixe com 15 MHz.

equivalente ao fato de a nuvem central observada em uma armadilha magneto-otica

[19], havendo 0 referido gropo utilizado a teoria sub-Doppler para tais calculos.

Analogamente ao que ja foi mostrado nas figuras acima, no caso de



rela~ao ao ponto onde 0 campo magnetico e nul0, que, como no caso anterior,
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Figura 16- trajet6ria para detuning de -15 MHz, desalinhamentos de 2 cm, gradiente de campo
de 7.148 G/cm, tres feixes com freq. de Rabi de 20 MHz e urn quarto feixe com 25 MHz.

as raios das 6rbitas, por sua vez, diminuem a medida que a intensidade

desalinhamento e gradiente de campo magnetico iguais a respectivamente -15 MHz,



de Rabi de 20 MHz e urn quarto com 30 MHz, a trajet6ria que este atorno descreve

-a -0.08
Co)--> -0.10
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Figura 17- trajet6ria para detuning de 15 MHz, desalinhamentos de 2 em, gradiente de campo
de 7.148 G/crn, tres feixes com freq. de Rabi de 20 MHz e urn quarto feixe com 30 MHz.

E irnportante rnencionar que urn desbalan~o de intensidade introduz urna

assirnetria em todas as for~as envolvidas no processo, rnodificando a cornponente

destas na dire~ao onde ocorre 0 referido desbalan~o. Nos casos discutidos aqui, por

Esta assirnetria explica 0 afastamento do ponto de equilibrio estcivelem
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rela~ao ao centro da armadilha, pois 0 minimo de potencial cujo gradiente e a for~a

restauradora nao mais esta localizado no centro da armadilha.

A diminui~ao ou aumento dos raios dos aneis em rela~ao a armadilha

simetrica no caso de, respectivamente, desbalan~os positivos ou negativos de

intensidade, e urn resultado previsivel diante do fato de que os raios das orbitas

estaveis decrescem com a frequencia de·-Rabi, que varia ao longo de uma das

dire~oes conforme introduzimos urn desbalan~o de intensidade, tomando-se maior

ou menor do que no caso simetrico.

Ha tambem urn terceiro fator, que e a modifica~ao na for~a de vortex,

que passa nao so a provocar rota~oes mas tambem tern uma influencia no sentido

de'deslocar 0 ponto de equilibrio estavel do centro da armadilha. Tal fato pode ser

observado diretamente nas equa~oes (7.a) e (8.a) se fizermos, por exemplo, os

desalinhamentos nulos e considerarmos frequencias de Rabi diferentes, e contribui

para 0 fato de que a trajetoria descrita pelo atomo passa a colapsar para grandes

desbalan~os de intensidade positivos, embora isto se deva basicamente a

dimunui~ao do raio das estruturas obtidas com a intensidade.

E interessante mencionar tambem que, dependendo do desbalan~o de

intensidade e da posi~ao do atomo na armadilha, podera ocorrer uma mudan~a local

no sentido da componente da for~a de vortex correspondente a dire~ao onde ha este

desbalan~o. Isto ocorre numa situa~ao onde, apesar de 0 atomo achar-se mais

proximo do centro da gaussiana correspondente a intensidade do feixe de menor

frequencia de Rabi, a intensidade local do feixe de maior frequencia de Rabi e

maior, 0 que podenl colocar 0 atomo de rota~ao no sentido oposto. Tal fato pode
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Figura 18- trajet6ria para detuning de -10 MHz, desalinhamentos de 2 em, gradiente de campo
de 7.148 G/cm, tres feixes com frequencias de Rabi de 20 MHz e urn quarto feixe com 25
MHz.

radicalmente, pois 0 cHomoainda se acha sob a influencia de quatro feixes laser

gaussianos dispostos exatamente da mesma maneira que na armadilha simetrica,



Como resultado, obtivemos grandes distorsoes nas 6rbitas estaveis, que

mostram-se HIo mais presentes quanta maior for a assimetria entre os
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o fate e ilustrado na figuras 19 e 20, para mesmas eondi~oes de

ordem de 0.8 em (figura 19), eorrespondente a tres feixes laser desalinhados de 1.8



cm em rela~ao ao centro da armadilha e urn quarto feixe desalinhado de 2.6 cm,
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quarto de modulo diferente, heluma altera~ao no desbalan~o de intensidade local
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devido ao fato de a gaussiana correspondente a intensidade deste ultimo feixe agora

achar-se centrada num ponto totalmente diferente. Este fato modifica radicalmente

uma componente das for~as envolvidas no processo, principalmente a for~a de

vortex, 0 que explica as fortes distorsoes encontradas ..

Pode ser observado que a distorsao nas orbitas e mais forte justamente

proximo ao local onde 0 feixe 2 intercepta 0 feixe 4, e que a orbita descrita para

y<O e muito semelhante ao caso da figura 19 e a trajetoria descrita por urn atomo

em uma armadilha simetrica. Para y>O, por outro lado, notamos que este atomo

desloca-se muito mais que no caso simetrico, devido ao fato de que 0 feixe 2

come~a a exercer urna for~a apreciavel no atomo, modificando sua trajetoria, para

valores maiores da coordenada y.

Uma outra modifica~ao no modelo bidimensional simplificado

interessante de ser introduzida e considerar que os feixes laser aprisionantes nao

mais sao paralelos entre si, mas seus desalinhamentos variam com as coordenadas

de forma linear, ou seja,

onde Ej e a tangente do angulo que 0 vetor de onda de cada feixe laser forma com

o eixo x ou y, dependendo do caso. A disposi~ao destes feixes no plano XY acha-
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se ilustrada na figura 21, onde 8" 82, 83 e 84 sac os angulos feixes 1, 2, 3 e 4

respectivamente formam com os eixos coordenados.

Esta situa~ao e urn pouco mais realistica que 0 caso de desalinhamentos

paralelos, pois, experimentalmente, os feixes laser desalinhados apresentam urn

pequeno angulo.

5,

Quando os feixes laser acham-se desalinhados conforme esta ultima

figura, devido ao fato de que estes nao se acham exatamente paralelos aos eixos

coordenados, ocorre uma modifica~ao na taxa de absor~ao de momentum nas

dire~oes x e y pelos atomos confinados. Em outras palavras, ha uma altera~ao nas

componentes das for~as de Cook exercidas pelos feixes aprisionantes, pois estas

encontram-se na dire~ao dos vetores de onda destes feixes, conforme pode ser visto

na equa~ao (1). Ou seja, a componente das for~as de Cook em cada dire~ao sera



'hf. ei 0 i (f) 2fF=-------------
Xi 4 (~-f. vei~yB(z)] 2+20i (f) 2+r2

enquanto que os feixes 2 e 4 possuem polariza.;ao cr+ .

velocidades consideradas nos programas para 0 modelo nao corrigido, teremos, em



F = cos64bkI'042 (i') _ 8k2~COS264bk2~ro/ (i') Vy _ 8cos64bk~r042 (i') ~Y
4y ~+2042 (i') +4~2 [r2+204

2 (i') +4~2] 2 [J'2+204
2 (i') +4~2] 2

As fon;as resultantes nas dire90es x e y , por sua vez, serao dadas por



especialmente para altos coeficientes angulares nos desalinhamentos dos feixes laser

validade desta ultima aproxima~ao, realizamos uma serie de simula~5es
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Figura 22- trajet6ria sem levar em eonta a mudan9a nas dire90es das for9as para eoefieientes
angulares de 0.15 em-1 nos desalinhamentos.

Notamos que para desalinhamentos com coeficientes angulares de modulo

0.15 cm-1 nao ha muita diferen~a entre as duas situa~5es, observando-se apenas que

dire~5es das for~as variam com as coordenadas. Este fato pode ser observado nas

nos feixes aprisionantes, gradiente de campo de 7.148 G/cm, coeficientes lineares
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so=1.8 em e eoefieientes angulares de 0.15 em-1 nos desalinhamentos. Na figura 22,

0.7
0.8
0.5
D.•
0.3-a 0.2

CJ- 0.1>-
0.0

-0.1
-0.2
-0.3
-D••

-0.5 -D.. -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 D.. 0.5 0.8

X(em)

Figura 23 - trajetoria levando em eonta as mudan~as nas dire~5es das for~as para eoefieientes
angulares de 0.15 em-l nos desalinhamentos.
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Figura 24 - trajetoria sem levar em eonta as mudan~as nas dire~5es das for~as para
eoefieientes angulares de 0.5 em-l nos desalinhamentos.

dire~oes das for~as de Cook, que, por sua vez, sao levadas em conta na figura 23.



exemplo, temos as figuras 24 e 25, onde, para os mesmos panlmetros acima e

coeficientes angulares de modulo 0.5 cm-l nos desalinhamentos, obtemos
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Figura 25 - trajet6ria levando em eonsidera~ao a mudan~a nas dire~oes das for~as para eoefi-
eientes angulares de 0.5 em-I nos desalinhamentos

IV.3 - RESULTADOS NUMERICOS OBTIDOS COM 0 MODELO

Utilizamos agora, nas integra~oes numericas CUJosresultados serao

mostrados a seguir, express5es da forma da equa~ao (20) para descrevermos as
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uma armadilha magneto-otica exercidas pelos feixes aprisionantes.

Nao consideramos aqui qualquer expansao para baixos campos

magneticos e baixas velocidades, utilizando a expressao exata para as for~as de

Cook. Entretanto, conforme ja foi mencionado no final do Capitulo III, a utiliza~ao

da referida expansao nao introduziria diferen~a alguma, ao contrario do que ocorre

no modelo nao corrigido, tanto que nos servimos da for~a viscosa, restauradora e

de vortex para a discussao dos resultados obtidos.

Vale mencionar aqui que outras corre~oes para 0 termo de satura~ao da

for~a de Cook foram tentadas anteriormente, sem, no entanto, terem sido bem

sucedidas.

A primeira destas foi considerar apenas urn fator nurnerico multiplicando

o termo de satura~ao destas for~as correspondente ao numero de feixes presentes,

corre~ao ja introduzida anteriormente pelos autores da referencia [15]. Se a

dependencia espacial das intensidades no termo de satura~ao nao for relevante,

conforme foi suposto na referencia [20] para 0 calculo da for~a de vortex, estas

corre~oes devem introduzir mudan~as significativas nos resultados. Consideramos

inicialmente urn fator quatro multiplicando 0 termo de satura~ao, 0 que em outras

palavras significa que so estavamos levando em conta a presen~a dos feixes

desalinhados no plano XY, e, em seguida, notando que os resultados permaneciam

identicos aos do modelo nao corrigido, consideramos tambem a influencia dos dois

feixes laser alinhados na dire~ao z na satura~ao da transi~ao, nao considerando

mais urn fator quatro, mas urn fator seis. Inutilmente, pois esta ultima corre~ao nao

introduziu mudan~a alguma nos resultados obtidos anteriormente.



frequencias de Rabi no tenno de satura~ao exercia urn papel rnais irnportante do

seja, este passa a ser dado por L ni(~)' corre~ao ja citada e discutida no final do

Figura 26 -disposi~ao dos feixes laser aprisionantes.
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f ~s; c: I"



Teremos entao, explicitamente, que as fon;as envolvidas no processo

serao dadas, em cada dire9ao, por



A respeito destas ultimas fon;as, que nao eram levadas em considera~ao

finalmente, se estes dois feixes possuirem a mesma intensidade (050=060), a for~a

magnetico na dire~ao z, por sua vez, e, em modulo, 0 dobro das componentes deste

gradiente no plano XY, condi~aonecessaria para que a equa~ao de Maxwell v.~ =0

seJa satisfeita. Os resultados encontrados serao descritos e analisados a seguir.

Se, por outro lado, consideramos a expansao para baixos campos



magneticos e velocidades, teremos, para as for9as nas dire90es x e y, unicas
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IV.3.1 - RESULTADOS PARA ARMADILHAS SIMETRICAS

A principio, do mesmo modo que foi feito para a for9a nao corrigida,

analisaremos os resultados obtidos quando os feixes encontram-se desalinhados

simetricamente em rela9ao ao centro da armadilha e possuem a mesma intensidade,

alem de estabelecermos uma compara9ao entre estes e os resultados experimentais.

Variando-se inicialmente os desalinhamentos dos feixes laser

aprisionantes e mantendo-se os demais panlmetros fixos, observamos 0 crescimento

do raio dos aneis com 0 desalinhamento, com a diferen9a de qua esta varia9ao da-

se agora de maneira muito mais critica, bastando uma varia9ao da ordem de 0.05

em' nestes para alterar totalmente as configura90es espaciais observadas.

o aumento do raio das orbitas estaveis com 0 desalinhamento dos feixes

laser, conforme foi explicado na se9ao IV.2.1, reside no fato de que a for9a de

vortex aumenta devido ao aumento do desbalan90 de intensidade local entre cada

par de feixes laser.

o fato de, neste modelo, observarmos aneis para desalinhamentos da

ordem de 0.1 em pode ser justificado observando-se que a corre9ao introduzida no

termo de satura9ao toma a for9a viscosa e restauradora bem menores que as do

modelo anterior. Esta corre9ao tambem impoe urn decrescimo na for9a de vortex,

que e, no entanto, bem menor que 0 ocorrido nas outras duas for9as, 0 que

significa que, apesar de haver urn decrescimo no efeito repulsivo desta, 0 efeito

atrativo exercido pela for9a restauradora e 0 efeito dissipativo exercido pela for9a

Vlscosa tomaram-se muito menores, nao mais fazendo a trajetoria do atomo



colapsar no centro da armadilha.

0.05-a 0.00C)->t
-0.05

-0.15
-0.15 -0.10 -0.05 0.00

X(cm)

Figura 27 - trajet6ria para frequeneia de Rabi de 20 MHz, detuning de -10 MHz, desalinha-
mentos de 0.1 em e gradiente de campo de 7.148 G/em

Exemplificamos aqui 0 fato com a figura 27, onde, para urn detuning de

Analisando agora a dependencia destes raios com 0 gradiente de campo

A titulo de ilustra~ao, consideremos a figura 28, onde, para as mesmas



condi~oes de detuning, desalinhamentos e intensidades dos feixes laser da figura

maior(lO G/cm) no plano XY, podemos observar que a trajet6ria descrita pelo

0.005
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0.003

0.002

0.001-a 0.000C)-~ -0.001

-0.002

-0.003

-0.004,

-0.005

-0.008
-0.008 -0.002 0.000
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Figura 28 - trajetoria para frequencia de Rabi de 20 MHz, detuning de -10 MHz, desalinha-
mentos de 0.1 em e gradiente de campo de lOG/em

Passando agora ao comportamento das estruturas em anel com a

intensidade, observamos que, ao contrario do que ocoma no modele anterior,

mostra-se muito mais de acordo com os dados experimentais. Esta dependencia

demonstra a importancia das modifica~oes realizadas, pois 0 simples fate de

considerar-se que todos os feixes aprisionantes contribuem para a satura~ao da



oeorre pelo fato de urn ereseimento na intensidade impliear em urn ereseimento no

varia com 0 quadrado deste termo, eonforme pode ser observado nas expansoes

(33). Nota-se, inclusive, que, para altas intensidades, os aromos eseapam, sendo esta

dependeneia bastante entiea.

-2-2

Figura 29 - trajet6ria para frequencia de Rabi de 30 MHz, detuning de -10 MHz, desalinha-
mentos de 0.1 em e gradiente de campo de lOG/em.

aprisionantes, obtemos urn anel de raio muito maior que 0 anterior (1.6 em). Em



condi90es experimentais, visto que este raio extrapola 0 tamanho da armadilha, isso
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Figura 30 - raios das 6rbitas estaveis em fun~ao da freqiiencia de Rabi para gradientes de
campo de 10, 12,14 e 16 G/cm.



Notamos tambem, ainda na figura 30, que, para uma freqiiencia de Rabi

fixa, encontramos maiores raios para menores gradientes de campo magnetico, 0

ralO dos aneis com 0 detuning, que se mostrou totalmente oposta a verificada

1.3-a 1.2
CJ 1.1--IIJ.... 1.0G)

= 0.9~
IIJ 0.8G)

IIJ
c:U 0.7~....

,.Q 0.6
M
0 0.5
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c:U 0.4-"d

IIJ 0.30....
c:U 0.2
~

0.1

•....•... (dB/dz)=(dB/d7)=10 G/cm
(dB/dz)=(dB/d7)=18 G/cm

•.........•.. Il.'

.,~, ... ..•.........,
-11.0 -10.8 -10.6 -10.4- -10.2 -10.0 -9.8 -9.6 -9.4- -9.2 -9.0

Detuning (MHz)

Figura 31 - raios das 6rbitas estaveis em fun~ao do detuning para frequeneia de Rabi de 23
MHz , desalinhamentos de 0.1 em e gradientes de campo de 10 e 12 G/em.
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e gradientes de campo magnetico de 10 e 12 G/cm.

o estreito intervale de detunings considerados na figura 31 (2 MHz)

deve-se ao fato de que a dependencia das estruturas encontradas e bastante critic a

em rela~ao a este parametro, observando-se que as trajet6rias descritas pelo atomo

colapsam para detunings menores que -11 MHz e que 0 atomo escapa da

armadilha para detunings maiores que -9 MHz. Este comportamento e muito mais

cntico que 0 observado experimentalmente.

A discordancia do comportamento do raio com 0 detuning pode advir do

fate de que 0 atomo na verdade e urn sistema de multiplos niveis, necessitando ser

tratado como tal. Num trabalho recentemente realizado em nosso laborat6rio [22],

moStrou-se a importfulcia de incluir 0 aspecto de multiplos niveis no modele a fim

de obter-se 0 correto comportamento da distribui~ao atomica. Nossos estudos para

justificar este comportamento anomalo estao tendo continua~ao.

Passemos agora ao caso onde a armadilha apresenta algum tipo de

assimetria, do mesmo modo que foi feito para 0 model0 anterior. Os resultados

obtidos serao expostos a seguir.

Analogamente ao que foi feito para 0 modele anterior, consideramos aqui
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que os feixes laser envolvidos no processo de aprisionamento de <!tomosnao mais

possuem a mesma intensidade.

Neste modelo, introduzimos, alem do desbalan90 de intensidade no plano

XY abordado no modelo anterior, uma outra situa9ao, com 0 objetivo de

comprovarmos ainda mais a influencia do termo de satura9ao no raio dos aneis,

onde consideramos os feixes laser no plano XY todos com a mesma intensidade,

e variamos as intensidades dos feixes na dire9ao z.

No caso de termos urn feixe no plano XY com intensidade diferente da

dos demais, observamos que, para desbalan90s de intensidade pequenos

(correspondentes a diferen9as da ordem de 1 ou 2 MHz na frequencia de Rabi), os

centros das orbitas estaveis sac deslocados em rela9ao a origem. Para desbalan90s

de intensidade fora desse intervalo, as trajetorias que 0 atomo descreve colapsam,

nao mais se observando orbitas estaveis. E importante destacar que 0 ponto de

equilibrio estavel observado neste ultimo caso, como no modelo anterior, acha-se

fora da origem e afasta-se cada vez mais do centro da armadilha a medida que 0

desbalan90 de intensidade aumenta.

Como exemplo do deslocamento destas orbitas em rela9ao ao centro da

armadilha temos a figura 32, onde consideramos, no plano XY, tres feixes de

frequencias de Rabi 23 MHz e urn quarto feixe com frequencia de Rabi 22 MHz,

todos com detuning de -10 MHz e desalinhados de 0.1 cm, para condi90es de

gradiente de campo magnetico de 14 G/cm. Nesta figura, observamos basicamente

o mesmo comportamento obtido para 0 modele anterior, exceto pelo fato de que

os aneis nao mais apresentam distorsao alguma.
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Figura 32 - trajet6ria para desalinhamentos de 0.1 em, detuning de -10 MHz, gradiente de
campo de 14 G/cm, tres feixes com frequencia de Rabi de 23 MHz e urn quarto feixe com 22
MHZ.

E interessante observar tambem que 0 ralO dos aneis apresenta urn

Ilustramos tal situa~ao com a figura 33, onde, considerando as mesmas

condi~5es de detuning, gradiente de campo e desalinhamentos da figura 28, mas



MHz), podemos observar que 0 atomo nao mais descreve uma orbita estavel,

-a
CJ--

-0.1
-0.3 -0.1

X(cm)

Figura 33 - trajet6ria para detuning de -10 MHz, gradiente de campo de 14 G/crn , tres feixes
com frequencia de Rabi de 23 MHz e urn quarto feixe com 26 MHz.

Podemos explicar este comportamento notanda que, com 0 aumento da

intensidade, ha urn decrescimo nas for~as viscosa e restauradora, 0 que acarreta urn

aurnento nos raios, ate urn ponto onde a for~a de vortex passa a ter urn efeito muito

coloca-lo em rota~ao, efeito que so esm associado a esta for~a no caso de existirem

desbalan~os de intensidade, conformeja foi discutido para 0 modelo sem corre~oes.

Para 0 caso do modelo corrigido, este efeito contribui muito mais para que as
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trajet6rias descritas pelo Atomocolapsem.

Consideraremos agora 0 segundo caso aqui mencionado, ou seja, quatro

feixes de mesma intensidade no plano XY e dois feixes de mesma intensidade na

dire~ao z, sendo esta diferente da intensidade dos quatro primeiros feixes .

Observamos que, a medida que a intensidade destes dois feixes aumenta,

hAurn crescimento bastante significativo no raio das estruturas em aneis obtidas,

bastando uma diferen~a de frequencia de Rabi da ordem de 5 MHz entre os feixes

na dire~ao z e os feixes no plano XY para que 0 atomo escape da armadilha .

Desta forma, mais uma vez e possivel comprovar que a contribui~ao de

todos os feixes para a satura~ao da transi~ao utilizada para 0 aprisionamento possui

utna importancia fundamental no comportamento de urn Atomo confinado numa

armadilha magneto-6tica, pois os feixes na dire~ao z, estando alinhados e possuindo

mesma intensidade, nao exercem for~a liquida alguma sobre 0 Atomoaprisionado,

colaborando deste modo apenas para 0 termo de satura~ao das for~as de Cook

envolvidas no processo.

IV.3.2.2 - DESALINHAMENTOS ASSIMETRICOS

Consideramos aqui desalinhamentos ainda paralelos, mas totalmente

assimetricos em rela~ao ao centro da armadilha.

Tomamos como base urna armadilha simetrica cUJos feixes laser

possuem frequencias de Rabi de 23 MHz, detuning de -10 MHz e desalinhamentos

de 0.1 em no plano XY, varian40 urn ou dois destes desalinhamentos de modo a



introduzirmos assimetrias. Para que se tenha uma ideia clara da disposi~ao dos

feixes laser aprisionantes, utilizamos parte da nota~ao da figura 26, onde os feixes

laser no plano XY estao numerados de 1 a 4, bem como seus respectivos

0.5

0.4

0.3

i 0.1
g

- 0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
X (em)

Figura 34 - trajet6ria para freqi.H~neiasde Rabi de 23 MHz, detuning de -10 MHz, gradiente
de campo de 14 G/em e desalinhamentos de 0.12 em no feixe 2 e 0.1 em nos demais feixes.

de equilibrio estavel fora do centro da armadilha, dependendo dos desalinhamentos



(figura 34), quando este ultimo desalinhamento e modifieado para 0.13 em 0 atomo
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Figura 35 - trajet6ria para frequeneia de Rabi de 23 MHz, detuning de -10 MHz, gradiente
de campo de 14 G/em, desalinhamento de 0.13 em no feixe 1 e de 0.1 em nos demais feixes.



de 0.06 cm, a trajetoria que 0 atomo descreve colapsa num ponto fora do centro da

Como exemplo temos a figura 36, onde, ja para urn desalinhamento de

desloca da origem em direc;ao a urn ponto de equilibrio estavel. Quanto maior a

-Sc-

-0.025

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014
X (em)

Figura 36 - trajetoria para frequeneias de Rabi de 23 MHz, detuning de -10 MHz, gradiente
de campo de 14 G/em, desalinhamentos de 0.06 em no feixe 2 e 0.1 em nos demais feixes.



as condi90es para as quais a for9a de vortex equilibra a for9a viscosa estao restritas

IV.3.2.3 . DESALINHAMENTOS COM ANGULOS

paralelos, mas possuem dependencia linear com as coordenadas, do mesmo modo

que foi feito para 0 modelo sem corre90es, realizando uma sene de simula90es

processo na dire9ao dos eixos coordenados dada por

onde &j e 0 vetor uniUiriona dire9ao considerada.

espera-se que, com uma boa aproxima9ao, possamos integrar as for9as de Cook



como no caso de desalinhamentos paralelos. Tendo interesse em verificar 0

Considerando a principio urn coeficiente angular de 0.15 cm-1 nos
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Figura 37 - trajet6ria para eoefieientes angulares de 0.15 em·} nos desalinhamentos sem
eonsiderar mudan9a nas dire90es das for9as.

o fato pode ser observado nas figuras 37 e 38, onde levamos em conta



as duas situa~oes para condi~oes de detuning de -10 MHz, freqih~nciade Rabi de

coeficientes angulares de modulo 0.15 cm-1 nos desalinhamentos.
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Figura 38 - trajet6ria para eoefieientes angulares de 0.15 em-l nos desalinhamentos levando
em eonta a varia~ao nas dire~oes das for~as.

Podemos inclusive observar que, mesmo para coeficientes angulares da

ordem de 0.05 cm-1 as estruturas encontradas mostram-se altamente distorcidas,

coeficientes angulares. Exemplificamos 0 fate com a figura 39, onde consideramos

as mesmas condi~oes de detuning, intensidade, gradiente de campo e coeficientes

lineares nos desalinhamentos das duas figuras anteriores, para urn coeficiente
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angular de 0.05 cm-1 nos feixes aprisionantes.
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Figura 39 - trajet6ria levando em conta a mudan~a nas dire~oes das for~as para coeficientes
angulares de 0.05 cm-1 nos desalinhamentos.

E importante notar aqui

numericamente para este caso corresponde as observac;oesexperimentais, onde nao

temos 6rbitas exatamente circulares, mas em forma de "pera".

Com 0 objetivo de tomarmos ainda mais claro ate que ponto os dois

modelos aqui discutidos reproduzem os resultados experimentais, apresentamos a

seguir uma tabela sintetizando os principais resultados numericos obtidos para 0

modelo sem e com modificac;oes no termo de saturac;ao, comparando-os com 0



InteIValO onde Modelo sem Modelo com Resultados

ocorrem aneis corre~oes corre~oes experimentais

smin(em) -1 a 2 -0.1 -0.1

n (MHz) 10 a 40 10 a 40 <40

~ (MHz) <-15 --10 --10

dB/dxi no plano 7 a 12 5 a 16 5 a 17.5

XY (G/em)

Co mportamento

dos raios com

panimetros

extemos

s (em) ereseente ereseente ereseente

n (MHz) deereseente ereseente ereseente

~ (MHz) ereseente deereseente ereseente

dB/dxi no plano deereseente deereseente deereseente

XY (G/em)

Tabeia I -Pnncl ais resultados e com ara ao com resultados ex enmentaIS

Podemos observar que, eonforme ja foi meneionado, para
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desalinhamentos e detunings da ordem dos utilizados em

laborat6rio(respectivamente 0.1 em e -10 MHz), 0 modelo com corre~oes preve

estruturas em aneis. Ja com 0 modelo nao corrigido, s6 obtemos tais estruturas para

desalinhamentos minimos da ordem de 1 a 2 em nos feixes aprisionantes e

detunings, salvo em casos "patoI6gicos", menores que -15 MHz.

Notamos tambem que ambos os modelos concordam com 0 experimento

no que diz respeito ao intervalo de gradientes de campo e freqiiencias de Rabi para

os quais SaGobservadas 6rbitas estaveis.

Com rela~ao ao comportamento dos raios dos aneis, notamos que em

ambos os modelos os mesmos crescem com os desalinhamentos e decrescem com

ogradiente de campo, descrevendo qualitativamente bem os resultados

experimentais.

Entretanto, ha uma discrepancia entre os dois modelos no que diz respeito

a dependencia destes raios com 0 detuning e a intensidade, e de forma bastante

curiosa, conforme ja foi exposto neste capitulo e encontra-se ratificado nesta se~ao:

No modelo sem corre~oes, os raios decrescem com a intensidade,

contrariando as observa~oes feitas em laborat6rio, que, por sua vez, concordam

com as previsoes do modelo com corre~oes. 0 oposto ocorre com comportamento

dos raios com 0 m6dulo do detuning previsto pelos dois modelos: 0 comportamento

crescente do modelo sem corre~oes corresponde mais a realidade experimental do

que 0 comportamento decrescente obtido para 0 outro modelo.

As principais conclusoes acerca destes e de outros resultados deste

trabalho serao apresentadas a seguir



85

V - CONCLUSCES E SUGESTCES

o resultado mais importante desta disserta9ao e 0 fato de que 0 modelo com

corre90es no termo de satura9ao, aqui apresentado e discutido, mostra urna concordancia

razoavel com os dados obtidos em nosso laborat6rio, alem de demonstrar que e possivel

a obten~o de estruturasem aneis para aromos confinados em lUnaannadilha magnet0-6tica

sem levar em considera9ao a "Radiation Trapping Force".

POdetambem ser verificada a importfulcia fundamental do termo de satura9ao

para justificar a existencia das 6rbitas estaveis observadas experimentalmente, pois,

con,siderando-se a influencia de todos os feixes laser aprisionantes neste tenno, partiu-

se de urna expansao para as for9as de Cook que s6 previa qualitativamente algumas das

estruturas observadas chegando-se num modelo com resultados muito pr6ximos dos

experimentais.

E necessiuiomencionar tambem que, teoricamente,0 modelo sem estas coITe¢es

s6 previa as estruturas em aneis ja no seu limite de validade, nao representando, exceto

em alguns casos especias, urna expansao para as for~ de Cook exercidas sobre urn atomo

de dois niveis. Este fato foi totalmente corrigido com as modifica90es introduzidas,

resultando nurn modele que preve 6rbitas estciveisnurn regime onde as expansoes para

baixos campos e velocidades representam seguramente as for~as de Cook.

E importante lembrar que trata-se de urn modele bastante simplificado do que

realmente ocorre com urn atomo confinado em urna armadilha magnet0-6tica, MO sendo

portanto esperada urna concordancia quantitativa precisa entre os resultados previstos

teoricamente e os resultados experimentais. Entretanto, urna falha importante neste
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modelo que nao pode ser ignorada e deve ser COlrigidae 0 comportamento encontrado para

os raios das 6rbitas estaveis com 0 detuning, totalmente oposto ao observado

experimentalmente.

Os modelos analiticos existentes para a descri~ao destas estruturas em aneis

( referencias [14] e [20] ) sao cheios de limita~5es e desprezam detalhes

importantissimos na for~ade Cook revelados munericamente, como, por exemplo, 0 carater

tensorial do "coeficiente" de amortecimento e da "constante" de mola e a dependencia

espacial do termo de satura~ao. A simplifica~ao introduzida na referencia [20] em

rela¢o a dependencia angular da for~ade vortex tambem mostrou-se urna falha no modelo

simplificado, pois esta dependencia e fundamental para a obten~ao de 6rbitas estaveis

munericamente, alem de ser urn fator muito importante na descri~ao fisica do problema.

Ressaltamos tambem que ha uma grande dificuldade na interpreta~ao dos

resultados obtidos numericamente, devido a complexidade das for~as envolvidas no

processo. Foi possivel, entretanto, compreender uma serie de resultados bastante

interessantes, inclusive no que diz respeito aos efeitos de assimetrias no MOT sobre as

distribui~5es espaciais dos atomos aprisionados. Estes ultimos resultados sao

importantes no sentido de explicar algumas distribui~5es observadas experimentaimente,

como por exemplo as deforma~5es devidas ao nao paralelismo dos feixes aprisionantes.

Muitos fatores importantes na montagem experimental nao foram levados em

considera~ aqui, como por exemplo 0 laser de rebombeio, cuja impomlncia e fimdamental

no processo de aprisionamento. E inclusive interessante destacar aqui que a influencia

deste laser no processo esta sendo mais e mais estudada, tendo sido publicado

recentemente urn arrigo, por David Pritchard e colaboradores [4], onde consegue-se obter
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altas densidades para atomos para Momos aprisionados diminuindo-se os efeitos da

"Radiation Trapping Force" atraves de urn laser de rebombeio que varia espacialmente,

o que pode significar urn caminho aberto para a verifica~ao experimental da Condensa~ao

de Bose Einstein.

Como sugestoes para trabalhos futuros, temos a constru~ao de diagramas de

fase para as configura~oes espaciais possiveis para urn atomo aprisionado em uma

armadilha magneto-6tica, conforme ja foi realizado por nosso grupo [21] utilizando-se

o modelo da referencia [20], considerando desta vez 0 modele com corre~oes. Seria

interessante verificar tambem a mudan~a nestes diagramas de fase na presen~a de urn

desbalan~ de intensidade, bem como de desalinhamentos assimetricos e/ou dependentes

da'S coordenadas.

Vma outra sugestao e calcular a for~a media de pressao de radia~ao exercida

por urn feixe laser gaussiano sobre urn atomo aprisionado considerando a presen~a do laser

de rebombeio. Teriamos enta~ urn atomo cujo diagrama de niveis simplificado pode ser

visto na figura 4, sob a influencia de dois feixes laser: 0 feixe aprisionante e 0 laser

de rebombeio. Isto pode promover altera~oes importantes nas interpreta~oes ate agora

obtidas.



APENDICE DEDUCAO DA FORCA MEDIA DE

PRESSAO DE RADIACAO PARA UM ATOMO DE DOIS

NIVEIS.

No modelo utilizado nesta disserta9ao, com e sem corre90es, para

justificar as estruturas observadas experimentalmente, partimos de uma expressao

para a for9a media de pressao de radia9ao exercida por urn feixe laser

contrapropagante sobre urn atomo de dois niveis. Este apendice trata justamente da

deriva9ao desta for9a.

Basearemos tal dedu9ao nas ideias de Cook, utilizando uma abordagem

semi-classica [9]. E importante deixar bem claro que este tratamento descreve bem

apenas 0 comportamento do centro do pacote de onda atomico e a for9a media

atuante sobre 0 mesmo, nada dizendo sobre 0 espalhamento deste pacote de onda

durante 0 processo ou sobre as flutua90es desta for9a em tome do seu valor

medio. Ha uma outra deriva9ao da mesma for9a, desenvolvida pelo mesmo autor

[10], a partir de primeiros principios, onde consegue-se obter informa9ao sobre

estes ultimos aspectos utilizando-se para tal urn tratamento puramente quantico.

Entretanto, como estamos apenas interessados na for9a media exercida

por urn feixe laser sobre urn atomo de dois niveis, e suficiente para esta disserta9ao

o modelo semi-classico, baseado nas equa90es oticas de Bloch e no teorema de

Ehrenfest. Este modele foi 0 primeiro passo no sentido de dar-se urn tratamento

unificado a for9a de pressao de radia9ao, pois, ate enta~, existiam apenas teorias



p2 _
H=- +Ho-J.L.E(R, t)

2M

onde (P2/2M) = energia cinetica associada ao momentum do centro de massa deste

~ E~(R~ ) d' -, l' .Jl . ,t = termo e mtera~ao entre 0 atomo e 0 campo e etromagnetlco,

sendo ~ 0 operador momenta de dipolo e1etrico e i? (~,t) 0 operador

d<A> = (ill) -1< [A H( t) ] > +< dA >dt ' dt

teremos, para os operadores ~ e P respectivamente,

- 2d<R> = (ill) -1< [R 1:...] >
dt ' 2M



d<R) = <P)
dt M

2 -
Md <R)=<V(j::L.E)

dt2

que nada mais e do que a for~a media atuante neste pacote de onda.

Por questoes de simplicidade, consideramos, nos calculos a seguir, que

ocampo eletrico extemo e da forma ~ (~, t)=eE(~, t), onde 0 versor de polariza~ao

e e independente da posi~ao e do tempo, alem do fate de considerarmos aqui que

VE e aproximadamente uniforme ao longo do pacote de onda, de modo que a for~a

media exercida pelo campo eletromagnetico sobre 0 pacote de onda atomico pode



F= < r;. . e> v (E (f, t) )

onde ~ e a posi~ao do centro do pacote de onda at6mico.

Consideremos agora urn atomo de dois niveis, com energias E1 e E2

correspondentes, respectivamente, aos autoestados 11) e 12)de Ho, que, por sua

vez, serno considerados com paridades definidas e opostas. Este atomo encontra-se

imerso em urn campo eletromagnetico monocromatico, ou seja,

E(r, t) =E(r) [ei(6(i')+Ca>t) +e-i(6(i')+Ca>t)]

2

Sejam C1 e C2as amplitudes de 0 atomo encontrar-se respectivamente em

destes estados, ou seja, 1'P)=c1Il)+C212), e a evolu~ao deste estado sera

determinada pela equa~ao de SchrOdinger. Substituindo a expressao para 1'1') nesta



Como 0 operador i?:e e impar, este s6 acopla estados de paridades

Chamando <11 i?-e 12>=Jl, e, sendo Jl real, temos que

Oefiniremos agora uma rela9ao entre C1 e C2 e novos parametros

introduzidos aqui, 01 e O2 de modo que

onde ~=CO-COo e a diferen9a entre a freqiiencia do campo eletromagnetico e a

freqiiencia da transi9ao considerada, que por sua vez e igual a coo=(E2-E1)th, e e(t)

e uma diferen9a de fase arbitrciriaque depende de t atraves de7'



Substituiremos agora explicitamente E(?,t) nas expressoes encontradas

acima, utilizando a aproxima~ao de onda girante, que consiste em desprezar todos

os termos em e±2irot.Estaaproxima9ao e justificada pelo fato de que estes termos

Definindo agora uma outta matriz 0' relacionando os coeficientes Dn de

forma analoga, ou seja, O'nm=DnDm*, e utilizando as expresso (16) e(17), podemos



o (t) = ~E( t)
h

o valor esperado de jt:e pode ser escrito em termos da matriz densidade,

A equa~ao de movimento para este pacote de onda atomico sera obtida

substituindo-se as expressoes (27) e (9) na equa~ao (8). Considerando novamente

a aproxima~ao de onda girante, obtemos, para a for~a,

p::~--:
'""

\
r='~ ------,~',::::~,



As equa90es para ~ e para os elementos da matriz cr podem ser escritas



F=! (UVQ+VQV8)
2

Estas tres ultimas equa~oes nada mais sao do que as equa~oes de Bloch

nurna onde eletromagnetica de amplitude E(7) e fase 8(7) arbitrarias.

Consideraremos agora uma situa~ao bastante especifica, onde a amplitude

e a fase do campo eletromagnetico variam muito pouco durante urn tempo de vida



estado estacionario, obtidos fazendo-se U=V=W= 0, sendo inclusive 0 caso de

Obteremos, neste caso, para a for~a media de pressao de radia~ao a

F= hn [ 2AnV6 _ 4 (d +8 ) vn ]
2 4 (d +8 ) 2 +A 2 +202 4 (d +8 ) 2 +A 2 +2n 2

X2+y2E(r, t) =Eoexp (-(---) )cos(kz-wt)
w2

E, substituindo estas expressoes em (40), obtemos



F= F espon tMea +F dipolo

- h'PAi(
F =--------

espontMea 4 (.d+kv) 2+A2+2'P

F - 411 (.d +kv) (xX+yy) 02 (r)
dipolo- w2 [4 (.d+kv) 2+A2+202 (r)]

a transferencia de momentum entre os f6tons do feixe laser contrapropagante e 0

bruscamente, 0 que significa varia~oes de intensidade em distancias da ordem de



APENDICE II - DIFUSAO TRANSVERSAL DE UM FEIXE

ATCMICO DURANTE 0 PROCESSO DE

DESACELERACAO POR AJUSTE ZEEMAN

Urn problema real observado em estruturas am aneis para atomos

aprisionados em uma armadilha magneto-otica e a difusao devida a emissao

espontanea, processo que vem sendo estudado em nosso gropo. Com oobjetivo

de compreendermos tal efeito, estudamos a difusao transversal de urn feixe atomico

ao ser desacelerado por ajuste Zeeman, problema muito mais simples que para as

distribui~oes em aneis.

Neste apendice, apresentamos os resultados deste trabalho, desenvolvido

por nos no primeiro semestre de 1992, onde utilizamos basicamente simula~ao

numerica para a abordagem do problema.

A Tecnica de Ajuste Zeeman, por sua vez, sera resumidamente discutida

a seguir, fate imprescindivel para 0 born entendimento dos resultados expostos

aqUl.

Para que urn feixe atomico seJa desacelerado por urn feixe laser

contrapropagante, e preciso que ambos encontrem-se em ressonancia, de modo que

os fatons deste feixe laser sejam absorvidos pelos atomos, ocorrendo urna



atomo absorva uma quantidade bastante significativa de fatons do feixe

E importante lembrar que 0 feixe atomico desloca-se com uma velocidade

modificada pelo efeito Doppler, nao sendo exatamente a freqiiencia natural da

Muitos gropos buscaram solu~oes para 0 problema, como por exemplo

variar a freqiiencia do laser desacelerador a medida que 0 processo ocorre, tecnica

para tal urn campo magnetico adequado.

velocidade v deduzida no apendice anterior, ou seja,



necessaria para desacelera-Io seja deslocada de yB(z). Deste modo, a freqiiencia

F= h_O_2_r_k _
r2+202+4 [~-yB(z) +kv] 2

que podemos obter v em fun~ao da coordenada z atraves da equa~ao de Torricelli,

urn perfil de campo magnetico que mantera 0 atomo em ressonancia com 0 feixe
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PROCESSO DE DIFUSAO TRANSVERSAL

Durante 0 processo de desacelera~ao, cada <Homodo feixe considerado

absorve f6tons de momentum nk do feixe laser contrapropagante em uma dire~ao

bem definida mas, ao emitir, este atomo retransmite nk de momentum numa

dire~ao aleat6ria. Este fate em nada contribui para a desacelera~ao, mas da origem

a urn processo de difusao transversal, pois agora 0 ,!tomo passa a possuir uma

componente transversal de velocidade, e nao apenas na dire~ao do feixe laser

desacelerador, 0 que ocoma antes da emissao espontanea. Este processo de difusao

transversal e estudado aqui numericamente.

Consideramos aqui urn atomo de s6dio, aproximado por urn sistema de

dois niveis(transi~ao 3SlliF=2) ~ 3P3/iF=3)). Nas simula~oes realizadas, a for~a

de Cook e integrada numericamente utilizando-se para tal 0 metodo de Runge-Kutta

de quarta ordem [27]. Utilizamos aqui urn campo parab6lico te6rico, dado por

onde bo=277.2 G

a= 972 G

J)=O.OI cm-l

zo=20 em,

parametros escolhidos de modo que 0 campo magnetico seja maximo na origem do



Ldt:-vzN

Este processo e simulado trocando-se vx, vye Vz por, respectivamente, Vx-

3senecos<p, vy-3senesen<p e vz-3cose, onde tanto cose quanto cos<p sao dois

Os valores de x e y, bem como de vx e vy,finais sao ent40 armazenados



para urn dado valor da eoordenada z e 0 proeesso e repetido varrendo-se z de 0 a

120 em. 0 esquema do programa esta ilustrado a seguir.

L(comprimento)= INT
R(distAnciado atomo ao eixo z)=O

dz=UN

Vz.=Vo( I)
z=x=y=v =v =0x y



Deste modo, conseguimos obter algumas informa~6es acerca do processo

e do coeficiente de difusao no espa~o real e de velocidades, bem como sobre a

VARIACAO DO PERFIL DO FEIXE

encontram-se com uma velocidade longitudinal bem definida a uma distancia nula

dN =c6 (v-v)
dv 0

Notamos que, a medida que 0 feixe atomico e desacelerado, a distancia

media dos atomos deste feixe a origem aumenta, ou seja, 0 feixe atomico come~a

a divergir devido ao processo de difusao transversal. Ilustramos este

z. Podemos observar dois comportamentos distintos das referidas curvas,

correspondentes as regioes onde 0 feixe atomico e 0 feixe laser desacelerador



muito pequeno do raio do feixe atomico durante 0 processo, devido ao fato de que
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Figura 2- distancia media ao eixo de quantiza~ao de urn feixe atomico para detunings de -100
e -400 MHz e uma velocidade inicial longitudinal de 105cm/s.

Observamos que para detunings menos negativos do feixe acelerador 0

feixe atornico e 0 feixe laser entram em ressonancia para val ores rnenores de z,

havendo urn nurnero maior de f6tons espalhados no processo. Isto explica 0 fato



[28], onde faz-se urn estudo nurnerico da fluorescencia observada para urn feixe

~15
(fJ
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Io

40 60 80
Z (em)

Figura 3 - tempo entre duas absor~oes consecutivas para detunings de -400 e -100 MHz em
fun~ao de z, para uma velocidade longitudinal inicial de 105 cm/s .



inieialmente possuia uma veloeidade longitudinal de l05 em/so Comparando os dois
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Figura 4 - media aritmetiea das veloeidades transversais num feixe atomieo para detunings de
-100 e -400 MHz e veloeidade inieial longitudinal de 105 em/so

Pas sando agora ao eomportamento da veloeidade transversal adquirida

pelos atomos deste feixe, notamos, analogamente ao que oeorre no espa~o real, dois

atomo aeha-se bastante proxima de zero, pelo fato de nao oeorrer urn espalhamento
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apreciavel de f6tons. Quando, por outro lado, 0 feixe atomico e 0 feixe laser

entram em ressonancia, as velocidades transversais tendem a urn valor constante.

Pode ser observado aqui tambem que 0 feixe atomico e 0 feixe laser desacelerador

entram em ressonancia mais cedo para valores mais positivos de detuning. Os

aspectos discutidos acima acham-se exemplificados na figura 4, onde podemos ver

o comportamento da velocidade transversal em fun~ao da coordenada z para

condi~5es de detuning de -100 e -400 MHz.

Estimamos, a seguir, urn coeficiente de difusao para 0 processo, tanto no

espa~o real quanta no espa~o de velocidades.

Com 0 objetivo de determinarmos 0 coeficiente de difusao no espa~o de

velocidades, plotamos aqui a media quadratica das velocidades transversais em

fun~ao do tempo (figura 5). Observamos que, na regiao onde 0 feixe laser e 0 feixe

atomico nao se encontram em ressonancia, esta curva apresenta urn comportamento

nao linear, devido ao fato de que a taxa de absor~ao de f6tons aurnenta a medida

que estes se aproximam da ressonancia.

Quando 0 feixe atomico e 0 feixe laser encontram-se em ressonancia, a

taxa de absor~ao de f6tons por unidade de tempo toma-se praticamente constante,

o que faz com que a referida curva apresente urn comportamento aproximadamente

linear nessa regiao. Temos entao urn processo difusivo que pode ser estudado

atraves de urn modelo de "Random-Walk" bidimensional com passo variflvel, dado



£=1n;senel

Figura 5 - melhor reta para as medias quadniticas das velocidades transversais dos atomos do
feixe, plotadas em fun~ao do tempo para detunings de -400, -100 e +100 MHz..

observar que estas apresentam praticamente a mesma inclina9ao, apenas mudando

comportamento ressonante. Portanto, sabendo-se que 0 coeficiente de difusao e



· < V2 transversal>
D=------

2t

podemos dizer que, no espa90 de velocidades, na regHioonde 0 feixe atomico e

0.00
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+100 MHz

*

1.00
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Figura 6 - melhores curvas para 0 raio quadniticos medio dos atomos no felxe plotado em
fun~ao do tempo, para detunings de -100, 0 e 100 MHz



inclina~oes das curvas aumentam. Mostramos, na figura 6, 0 comportamento do

VARIACAO DAS DISTRIBUICOES DE VELOCIDADE

conforme pode ser encontrado na referencia [29] . Utilizamos, para gerar esta

distribui~ao, a subrotina "Velini", retirada da referencia [31].

No decorrer do processo de desaceler~~ao, esta distribui~ao tendeJi i~
\-SE.RvI¢O DE I:lI:Sl..iu ;':~'" ;:;, ;~.; ,..;.... " 'y/\O - IfQSa (~
..~ r" ,..,,... • ~
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fun9ao delta de Dirac centrada em v=O , observa-se que, no decorrer do processo,



Figura 8 - distribui9ao das veloeidades longitudinais para z = 10 em e urn detuning de -100
MHz.

medida que a difusao ocorre, este e deslocado. E interessante notar que a largura

considerando-se que ha urna absor~ao de urn numero da ordem de 3x 104 f6tons no

velocidades transversais no final da desacelera~ao por ajuste Zeeman.
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Figura 9 - distribui~ao das veloeidades transversais para z = 10 em e urn detuning de -100
MHz.

Figura 10 - distribui~ao de veloeidades transversais para z = 50 em e urn detuning de -100
MHz.
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Figura Il-distribui~ao das veloeidades transversais para z = 120 em e urn detuning de -100
MHz.



APENDICE III - PROGRAMAS UTILIZADOS

Listamos aqui todos os programas utilizados nas simulacroes desta

dissertacrao,bem como no Apendice II, estando os mesmos escritos em FORTRAN.

ESTRUTURAS EM ANEIS

Apresentamos a seguir as listagens dos programas utilizados para simular

PROGRAM EXAT1
Este programa simula 0 movimento bidimensional de urn atomo nurn
MOT na presencra de 4 feixes gaussianos. Neste caso utilizamos as
expressoes exatas para as forcrasde Cook.
Parametros de entrada:
Posicraoinicial (em) : x, y
Frequencias de Rabi de cada feixe (MHz) : om1, om2, om3, om4
Desalinhamento de cada feixe em relacraoao centro do MOT (em) : sOl,
s02, s03, s04.
coeficientes angulares destes desalinhamentos(cm-1) : aI, a2, a3, a4
detuning (MHz) : del
gradiente de campo (G/cm): gradx, grady
largura dos feixes (em) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado, devemos ter sOl>O,



Implicit double precision (a-h,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000)
Double precision ml, m2, m3, m4, k
real d2, dl

Leitura dos panlmetros de entrada

read (8, *)x, y, vx, vy
read (8,*)oml, om2, om3, om4
read (8, *) sOl, s02, s03, s04
read(8, *)al, a2, a3, a4
read(8, *)del, gradx, grady, W

Defini9ao da largura de linha (gam), vetor de onda (k), inicializa9ao do
tempo de integra9ao e contadores.

gam = 10.OdO
k=0.017dO
tf= O.OdO
dl = 1.0

Inicio da integra9ao

Calculo dos termos (delta-kv±bx). 0 fator 1.4 e a abertura Zeeman para
a transi9ao

ml =del+k*vx+ 1.4*gradx*x
m2=del-k*vx-l.4 *gradx*x
m3=del+k*vy+ 1.4*grady*y
m4=del-k*vy-l.4 *grady*y

* Calculo dos desalinhamentos
*

sl=sOI+al *x
s2=s02+a2*x
s3=s03+a3 *y
s4 =s04+a4 *y

Calculo das exponenciais



epi = exp(-«(y+sI)/w)**2))
ep2 = exp(-«(y+s2)/w)**2))
ep3 = exp( -«(x+s3)/w)**2))
ep4 = exp(-«x+s4)/w)**2))

Calculo das for~as

f1 = - (om I **2)*epll(4*(mi **2)+gam**2+2*(oml **2)*epl)
f2 = (om2**2)*ep2/(4*(m2**2)+gam**2+2*(om2**2)*ep2)
f3 = - (om3**2)*ep3/(4*(rn3**'2')+garn**2+2*(om3**2)*ep3)
f4 = (om4**2)*ep4/(4*(rn4**2)+garn**2+2*(om4**2)*ep4)

Acelera~oes resultantes em cada dire~ao

d2x = 6.2831853dO*3.0d6*garn*(fl +£2)
d2y = 6.2831853dO*3.0d6*gam*(f3+f4)

Integra~ao das equa~oes de rnovimento

x = x+vx*tf+(d2x12)*(tf**2)
y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf**2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf

o pro gram a e parado para urn raio rnaior que 4w. Salva-se urn em cada
200 pontos calculados

if (r.gt.4w) then
go to 20
else
dl = i/200
if (d1.eq.d2) then
vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
d2 = d2+1
endif

Definimos 0 intervalo de integra~ao como 10-6 segundos

tf =1.0d-6
endif

10 continue
*

Gera~ao de arquivos de saida para trajet6rias e velocidades



Do 30 i = 0, d2-1
write(33, *) xs( i ), ys( i )

30 continue
Do 40 i = 1, d2-1
write(35, *)vxs( i ), vys ( i )

40 continue
stop
end

PROGRAM EXPI
Este pro gram a simula 0 movimento de urn cHomonum MOT na presen~a
de 4 feixes laser gaussianos, utilizando-se a expansao da for~a para
baixos campos e velocidades.
Parametros de entrada:
Posi~ao inicial (cm) : x, y
Velocidade inicial (cm/s) : vx, vy
Frequencias de Rabi de cada feixe (MHz) : om1, om2, om3, om4
Desalinhamento de cada feixe em rela~ao ao centro do MOT (cm) : sOl,
s02, s03, s04.
Coeficientes angulares destes desalinhamentos( cm -1) : aI, a2, a3, a4
detuning (MHz) : del
gradiente de campo (G/cm): gradx, grady
largura dos feixes (cm) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado, devemos ter sOI>O,
s02<0, s03<0, s04>0

Implicit double precision (a-h,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000)
Double precision ml, m2, m3, m4, k
real d2, dl

read (8,*)x, y, vx, vy
read (8,*)oml, om2, om3, om4
read (8, *)sOI, s02, s03, s04
read(8, *)al, a2, a3, a4
read(8, *)del, gradx, grady, w



Defini9ao da largura de linha (gam), inicializa9ao do tempo de integra9ao,
raio medio e contadores.

gam = 10.OdO
tf= O.OdO
nned = O.OdO
d2 = 1.0
nrai = 0

Armazenamento das posi90es e velocidades iniciais

vxs(O) = vx
vys(O) = vy
xs(O) = x
ys(O) = y

Inicio da integra9ao

do 10 i =1, 500000

* Calculo dos desalinhamentos
*

sl =sOl +al *x
s2=s02+a2 *x
s3=s03+a3 *y
s4 =s04+a4 *y

Calculo das exponenciais

epl = exp(-(((y+sl)/w)**2))
ep2 = exp(-(((y+s2)/w)**2))
ep3 = exp(-(((x+s3)/w)**2))
ep4 = exp(-((x+s4)/w)**2))

Calculo dos denominadores da for9a de vortex, constantes de
amortecimento e de mola

ml = (4*(del**2)+gam**2+2*(oml **2)*epl)
m2 = (4*(del**2)+gam**2+2*(om2**2)*ep2)
m3 = (4*(del**2)+gam**2+2*(om3**2)*ep3)
m4 = (4*(del**2)+gam**2+2*(om4**2)*ep4)

Calculo das for~as de vortex (estas ja se acham divididas pela massa)

fxl = -1.885d8*(oml **2)*epl/(ml)
fx2 = 1.885d8*(om2**2)*ep2/(m2)



fy3 = -1.8858d8*(om3**2)*ep3/(m3)
fy4 = 1.885d8*(om4**2)*ep4/(m4)
fx = fxl+fx2
fy=fy3+fy4

* Calculo da constante de mola
*

alf = 1.508d9*abs(del)*1.4dO
alfy = alf* grady*((( om3 **2)*ep3/(m3 **2))+((orn4 **2)*ep4/(rn4 **2)))
alfx = alf* gradx*(((om 1**2)*epl/(ml **2))+((orn2**2)*ep2/(rn2**2)))

* Calculo da constante de amortecirnento
*

bet = 1.508d9*abs(del)*0.0169779
betx = bet*(((ornl **2)*epl/(ml **2)+((om2**2)*ep2/(rn2**2)))
bety = bet*(((om3**2)*ep3/(m3**2)+((om4**2)*ep4/(rn4**2)))

Calculo das acelera~oes e integra~ao das equa~oes de rnovirnento

d2x = fx-alfx*x-betx*vx
d2y = fy-alfx*y-bety*vy
x = x+vx*tf+(d2x!2)*(tf**2)
Y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf**2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf

* Calculo do raio medio
*

r = ((x**2)+(y**2))*0.5 .
if ( Lge.300000) then
rmed = rmed+r
nrai = nrai+ 1
endif

o program a e parado para urn raio rnaior que 4w. Salva-se urn em cada
200 pontos calculados

if (r.gt.4w) then
go to 20
else
dl = i/200
if (dl.eq.d2) then
vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
d2 = d2+1
endif



* Definimos 0 intervalo de integrac;ao como 10-6 segundos

tf =1.0d-6
endif

10 continue
*

Calculo do raio medio (divisao pelo no. de pontos envolvidos nesta
media)

write(31, *) rmed
Do 30 i = 0, d2-l
write(33, *) xs( i ), ys( i )

30 continue
Do 40 i = I, d2-l
write(3 5,* )vxs( i ), vys ( i )

40· continue
stop
end

PROGRAM TEXPI
Este pro gram a testa a expansao para baixos campos e velocidades para
as forc;as de Cook atuantes sobre urn Momo num MOT na presenc;a de
feixes laser gaussianos no plano XY ao longo de uma trajet6ria estavel.
Parametros de entrada :
Posic;ao inicial (cm) : x, y
Velocidade inicial (cm/s) : vx, vy
Freqih~ncias de Rabi de cada feixe (MHz) : oml, om2, om3, om4
Desalinhamento de cada feixe em relac;ao ao centro do MOT (cm) : sOl,
s02, s03, s04
coeficientes angulares destes desalinhamentos (em-I): aI, a2, a3, a4.
detuning (MHz) : del
gradiente de campo (G/cm): gradx, grady
largura dos feixes (em) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado, devemos ter sOI>O,
s02<O, s03<O, s04>O



Implicit double precision (a-h,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000), doph(0:9000), dopv(0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000), denl(0:9000), den2(0:9000)
Double precision den3(0:9000), den4(0:9000)
Double precision ml, m2, m3, m4, k
real d2, dl

Leitura dos panlmetros de entrada

read (8, *)x, y, vx, vy
read (8, *)oml, om2, om3, om4
read (8, *) sOl, s02, s03, s04
read (8, *)al, a2, a3, a4
read(8, *)del, gradx, grady, W

Defini~ao da largura de linha (gam), do vetor de onda (q), inicializa~ao
do tempo de integra~ao, raio medio e contadores.

gam = 10.OdO
tf = O.OdO
rmed = O.OdO
d2 = 1.0
nrai = 0
q = 0.0169779
el = 4*(del**2)+(gam**2)

Calculo dos desalinhamentos na posi~ao inicial

sl=sOI+al *x
s2=s02+a2*x
s3=s03 +a3 *y
s4 =s04+a4 *y

Armazenamento das posi~oes e velocidades iniciais, bem como termo
Doppler + termo Zeeman e denominadores das for~as de Cook sem estes
efeitos para os 4 feixes

vxs(O) = vx
vys(O) = vy
xs(O) = x
ys(O) = Y
doph(O) = abs(q*vx+gradx*x)
dopv(O) = abs(q*vy+grady*y)
denl(O) = el +2*(oml **2)*exp( -«y+s 1)/w)**2))
den2(O) = el +2*(om2**2)*exp( -«y+s2)/w)**2))



den3(O) = el +2*( om3**2)*exp( -((x+s3 )/w)**2))
den4(O) = el +2*(om4**2)*exp( -((x+s4 )/w)**2»

Inicio da integra~ao

* Calculo dos desalinhamentos
*

sl=sOl+al*x
s2=s02+a2*x
s3=s03+a3 *y
s4 =s04+a4 *y

Caiculo das exponenciais

epl = exp(-«(y+sl)/w)**2»)
ep2 = exp( -(«y+s2 )/w)* *2)
ep3 = exp( -(((x+s3)/w)**2»)
ep4 = exp(-(x+s4)/w)**2»

* '
*
*
*

Calculo dos denominadores da fon;a de vortex, constantes de
amortecimento e de mola

ml = (4*(deI**2)+gam**2+2*(oml **2)*epl)
m2 = (4*(deI**2)+gam**2+2*(om2**2)*ep2)
m3 = (4*(deI**2)+gam**2+2*(om3**2)*ep3)
m4 = (4*(deI**2)+gam**2+2*(om4**2)*ep4)

Caiculo das for~as de vortex (estas ja se acham divididas pela massa)

fxl = -1.885d8*(oml **2)*epll(ml)
fx2 = 1.885d8*(om2**2)*ep2/(m2)
fy3 = -1.8858d8*(om3**2)*ep3/(m3)
fy4 = 1.885d8*(om4**2)*ep4/(m4)
fx = fxl+fx2
fy=fy3+fy4

* Caiculo da constante de mol a
*

aif = 1.508d9*abs(del)* lAdO
aify = aIf*grady *(« om3 **2)*ep3/(m3 **2))+((om4 **2)* ep4/(m4 **2)))
aIfx = aIf*gradx*«(oml **2)*epll(ml **2))+«om2**2)*ep2/(m2**2)))

* Caiculo da constante de amortecimento



bet = 1.508d9*abs(del)*0.0169779
betx = bet*(((oml **2)*epl/(ml **2)+((om2**2)*ep2/(m2**2)))
bety = bet*(((om3**2)*ep3/(m3**2)+((om4**2)*ep4/(m4**2)))

d2x = fx-alfx*x-betx*vx
d2y = fy-alfx*y-bety*vy
x = x+vx*tf+(d2x/2)*(tf**2)
y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf**2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf

* Calculo do raio
*

o programa e parado para urn raio maior que 4w. Salva-se urn em cada
200 pontos calculados

if (r.gt.4w) then
go to 20
else
dl = i/200
if (dl.eq.d2) then

cdoph=abs( q*vx+gradx*x)
cdopv=abs( q*vy+grady*y)

* Armazenamento de termos
*

vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
doph( d2) = cdoph
dopv(d2) = cdopv
den 1(d2)=m1
den2( d2)=m2
den3(d2)=m3
den4( d2 )=m4
d2 = d2+1
endif

* Definimos 0 intervalo de integra~ao como 10-6segundos
*



tf =1.Od-6
endif

10 continue
*

Gerac;ao dos arquivos de saida para os termos Doppler + termo Zeeman
para cada feixe, bem como os denominadores das forc;as de Cook sem
estes efeitos em func;ao das coordenadas e velocidades

Do 30 i = 0, d2-1
write(30, *) xs( i ), vxs( i ), doph( i )

30 continue
Do 40 i = 0, d2-1
write(32, *) ys( i ), vys( i ),dopv( i )

40 continue
Do 50 i = 0, d2-1
write(34, *) xs( i ), vxs( i ),denl( i )

50 continue
Do 60 i = 0, d2-1
write(36, *) xs( i ),vxs( i ), den2( i )

60 continue
Do 70 i = 1, d2-1
write(38, *)ys( i ), vys ( i ),den3 ( i )

70 continue
Do 80 i = 0, d2-1
write( 40, *) ys( i ), vys( i ), den4( i )

80 continue
stop
end

Desalinhamentos com Angulos Variando as Fon;as

PROGRAM ANG 1
Este programa simula 0 movimento de urn atomo num MOT na presenc;a
de 4 feixes laser gaussianos, utilizando-se a expansao da forc;a para
baixos campos e velocidades.
Panlmetros de entrada:
Posic;ao inicial (cm) : x, y
Velocidade inicial (cm/s) : vx, vy
Frequencias de Rabi de cada feixe (MHz) : om1, om2, om3, om4
Desalinhamento de cada feixe em relac;ao ao centro do MOT (cm) : sOl,
s02, s03, s04.
Coeficientes angulares destes desalinhamentos(cm-1

) : aI, a2, a3, a4
detuning (MHz) : del
gradiente de campo (G/cm): gradx, grady



largura dos feixes (cm) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado, devemos ter sOI>O,
s02<0, s03<0, s04>0

Implicit double precision (a-h,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000)
Double precision ml, m2, m3, m4, k
real d2, dl

Leitura dos parametros de entrada

read (8, *)x, y, vx, vy
read (8,*)oml, om2, om3, om4
read (8,*)sOI, s02, s03, s04
read(S, *)al, a2, a3, a4
read(S, *)del, gradx, grady, w

Defini~ao da largura de linha (gam), inicializa~ao do tempo de integra~ao,
raio medio e contadores.

gam = IO.OdO
tf= O.OdO
rmed = O.OdO
d2 = 1.0
nrai = 0

Armazenamento das posi~oes e velocidades iniciais

vxs(O) = vx
vys(O) = vy
xs(O) = x
ys(O) = y

Inicio da integra~ao

* Calculo dos desalinhamentos
*

sl=sOI+al *x
s2=s02+a2 *x
s3=s03+a3 *y
s4 =s04+a4 *y



Calculo das exponenciais

ep1 = exp(-(((y+s1)/w)**2))
ep2 = exp( -(((y+s2)/w)* *2))
ep3 = exp(-(((x+s3)/w)**2))
ep4 = exp(-((x+s4)/w)**2))

* Calculo dos denominadores da forc;a de vortex, constantes de
* amortecimento e de mola
*

m1 = (4*(del**2)+gam**2+2*(om1 **2)*epl)
m2 = (4*(del**2)+gam**2+2*(om2**2)*ep2)
m3 = (4*(del**2)+gam**2+2*(om3**2)*ep3)
m4 = (4*(del**2)+gam**2+2*(om4**2)*ep4)

* Calculo dos senos e cossenos dos angulos que os feixes laser formam
* com os eixos coordenados.
*

ctetl =(1 /sqrt(1 +a I **2))
stet 1=abs( a 1)*ctetl
ctet2=( 1/sqrt( 1+a2 **2))
stet2=abs( a2)* ctet2
ctet3=(l/sqrt(1 +a3**2)
stet3=abs( a3)* ctet3
ctet4=(l/sqrt(1 +a4**2))
stet4=abs( a4)* ctet4

Calculo das forc;as de vortex. Estas forc;as ja se encontram divididas pela
massa

fxl =1.885d8*(om1 **2)*ep I *ctetl/ml
fx2=1.885d8*( om2**2)*ep2*ctet2/m2
fx3= 1.885d8*( om3 **2)*ep3 *stet3/m3
fx4=1.885d8*( om4**2)*ep4*stet4/m4
fyl=1.885d8*(oml **2)*epl *stetl/ml
fy2=1.885d8*( om2**2)*ep2*stet2/m2
fx3= I. 885d8*( om3 **2)*ep3 *ctet3/m3
fx4=1.885d8*( om4**2)*ep4*ctet4/m4
fx=-fx1 +fx2-fx3-fx4
fy=fyl +fy2-fy3+fy4

* Calculo das constantes de mola
*

alf= 1.508d9* abs(del)* l.4dO
alfy 1=-alf* grady *(om 1**2)*epl *stetl/(ml **2)



alfy2=alf* grady *(om2* *2)*ep2 *stet2/(m2 **2)
alfy3=-alf* grady *(om3* *2)*ep3*ctet3/(m3 **2)
alfy4=alf* grady *(om4* *2)*ep4*ctet4/(m4 **2)
alfy=alfyl +alfy2-alfy3+alfy4
alfxl=-alf*gradx*(oml **2)*epl *ctetl/(ml **2)
alfx2=alf* gradx*( om2 **2)*ep2*ctet2/(m2 **2)
alfx3=-alf* gradx*( om3 **2)*ep3 *stet3/(m3 **2)
alfx4=alf* gradx*( om4* *2)*ep4*stet4/(m4* *2)
alfx=-alfx 1+alfx2-alfx3-alfx4

* Calculo da constante de amortecimento
*

bet=1.508d9*abs( del)*O.O169779
betxl =-bet*(om 1**2)*epl *(ctetl **2)/(ml **2)
betx2=bet* (om2 **2)*ep2 *(ctet2 **2)/(m2 **2)
betx3=-bet* (om3 **2)*ep3 *(stet3 **2)/(m3 **2)
betx4=-bet* (om4 **2)*ep4 *(stet4 **2)/(m4 **2)
betx=-betx1 +betx2-betx3-betx4
betyl=bet*(oml **2)*epl *(stetl **2)/(ml **2)
bety2=bet*( om2 **2)*ep2 *(stet2 **2)1(m2 **2)
bety3=-bet* (om3 **2)*ep3 *(ctet3 **2)1(m3 **2)
bety4=bet*( om4**2)*ep4 *(ctet4**2)1(m4**2)
bety=betyl +bety2-bety3+bety4

Calculo das acelera():oes e integra():ao das equa():oes de movimento

d2x = fx-alfx*x-betx*vx
d2y = fy-alfx*y-bety*vy
x = x+vx*tf+(d2x/2)*(tf**2)
Y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf**2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf

* Calculo do raio
*

r = «x**2)+(y**2))*0.5
if (r.gt.4w) then
go to 20
else
dl = i/200
if (dl.eq.d2) then
vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
d2 = d2+1
endif
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* Definimos 0 intervalo de integra9ao como 10-6 segundos

tf =1.0d-6
endif

10 continue
*

Gera9ao dos arquivos de saida para trajetorias e velocidades

Do 30 i = 0, d2-1
write(33, *) xs( i ), ys( i )

30 continue
Do 40 i = 1, d2-1
write(35, *)vxs( i ), vys ( i )

40 continue
stop
end

Passemos agora aos programas utilizados para simular a trajetoria de urn

atomo numa armadilha magneto-otica utilizando 0 modelo com corre90es no termo

PROGRAM EXAT2
Este programa simula 0 movimento tridimensional de urn atomo na
presen9a de 6 feixes laser gaussianos. Neste caso calculamos a for9a
utilizando a expressao exata para ela.
Panlmetros de entrada :
Posi9ao inicial (cm) : x, y,z
Velocidade inicial (cm/s) : vx, vy,vz
Freqiiencias de Rabi de cada feixe (MHz): omI, om2, om3, om4, om5,
om6
Desalinhamento de cada feixe em rela9ao ao centro do MOT (cm) : sOl,
s02, s03, s04, s05, s06, s07, s08, s09, sOlO, sOlI, s012.
Coeficientes angulares dos desalinhamentos no plano XY (em-I) :al, a3,



a5, a7
detuning (MHz) : del
gradiente de campo (G/crn): gradx, grady, gradz
largura dos feixes (crn) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado no plano XY, devemos
ter sOI>O, s03<0, s05<0, s07>0 e os demais desalinhamentos iguais a
zero
Declara~ao de variaveis

Implicit double precision (a-h,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000), zs(0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000), vzs(0:9000)
Double precision mI, rn2, rn3, rn4, rn5, rn6, k
real d2, dl

read (8, *)x, y, z, vx, vy, vz
read (8,*)oml, om2, orn3, orn4, orn5, orn6
read (8,*) sOl, s02, s03, s04, s05, s06
read(8,*) s07, s08, s09, sOlO, sOlI, sOl2
read (8,*) aI, a3, a5, a7
read(8, *) del, gradx, grady,gradz, w

Defini~ao da largura de linha (gam), vetor de onda (k), inicializa~ao do
tempo de integra~ao e contadores.

gam = 10.OdO
k=0.017dO
tf = O.OdO
dl = 1.0

Calculo dos termos (delta-kv±bx). 0 fator 1.4 e a abertura Zeeman para
a transi~ao

m I=del+k*vx+ 1.4*gradx*x
m2=del-k*vx-I.4*gradx*x
m3=del+k*vy+ 1.4*grady*y
m4=del-k*vy-l.4 *grady*y
m5=del+k*vz+ 1.4*gradz*z
m6=del-k*vz-I.4*gradz*z



* Calculo dos desalinhamentos
*

sl =sOl +al *x
s3=s03+a3 *x
s5=s05+ a5*y
s7 =s07+a7*y

Calculo das exponenciais

epl = exp(-«y+sl)/w)**2-«z+s2)/w)**2)
ep2 = exp(-«y+s3)/w)**2-«z+s4)/w)**2)
ep3 = exp(-«x+s5)1w)**2-«z+s6)/w)**2)
ep4 = exp(-«x+s7)/w)**2-«z+s8)/w)**2)
ep5 = exp(-«x+s9)/w)**2-«y+sIO)/w)**2)
ep6 = exp(-«x+sII)/w)**2-«z+sI2)1w)**2)

Calculo do teono de satura<;ao

om = (om I **2)*epl+(om2**2)*ep2+(om3**2)*ep3+(om4**2)*ep4
om = om+(om5**2)*ep5+(om6**2)*ep6

Calculo das fOf9as

fl = - (om I **2)*epl/(4*(mI **2)+gam**2+2*om)
t2 = (om2**2)*ep2/(4*(m2**2)+gam**2+2*om)
f3 = - (om3**2)*ep3/(4*(m3**2)+gam**2+2*om)
f4 = (om4**2)*ep4/(4*(m4**2)+gam**2+2*om)
f5 = - (om5**2)*ep5/(4*(m5**2)+gam**2+2*om)
f6 = (om6**2)*ep6/(4*(m6**2)+gam**2+2*om)

Acelera90es resultantes em cada dire9ao

d2x = 6.2831853dO*3.0d6*gam*(fl +t2)
d2y = 6.2831853dO*3.0d6*gam*(f3+f4)
d2z = 6.2831853dO*3.0d6*gam*(f5+f6)

Integra9ao das equa90es de movimento

x = x+vx*tf+(d2x/2)*(tf**2)
Y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf**2)
z = z+vz*tf+(d2z/2)*(tf**2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf
vz = vz+d2z*tf
r = sqrt«x**2)+(y**2)+(z**2»



o programa e parado para urn raio maior que 4w. Salva-se urn em cada
200 pontos calculados

if (r.gt.4w) then
go to 20
else
dl = i/200
if (dl.eq.d2) then
vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
vzs(d2) = vz
d2 = d2+1
endif

Definimos 0 intervalo de integra~ao como 10-6 segundos

tf =1.0d-6
endif

10 continue
*

Do 30 i = 0, d2-1
write(33, *) xs( i ), ys( i ),zs( i )

30 continue
Do 40 i = 1, d2-1
write(35,*)vxs( i ), vys ( i ), vzs( i )

40 continue
stop
end

PROGRAM EXP2
Este programa simula 0 movimento de urn alomo num MOT na presen~a
de 4 feixes laser gaussianos desalinhados no plano XY e dois feixes
alinhados na dire~ao z, utilizando-se a expansao da for~a para baixos
campos e velocidades, com corre~ao no termo de satura~ao. Introduz -se
o efeito dos dois feixes alinhados em z no termo de satura~ao, sem, no
entanto, escrevermos explicitamente as for~as devidas a estes, pois no
caso considerado nas simula~5es (movimento restrito ao plano XY e
feixes em z com mesma intensidade) a for~a liquida em z e nula.
Parametros de entrada:
Posi~ao inicial (cm) : x, y



*
* '
*

Velocidade inicial (cm/s) : vx, vy
Freqiiencias de Rabi de cada feixe (MHz) : oml, om2, om3, om4, om5,
om6
Desalinhamento de cada feixe em rela<;ao ao centro do MOT (cm) : sOl,
s02, s03, s04.
coeficientes angulares destes desalinhamentos( cm-1) : ai, a2, a3, a4

detuning (MHz): del
gradiente de campo (G/cm): gradx, grady
largura dos feixes (cm) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado, devemos ter sOl>O,
s02<0, s03<0, s04>0

Declara<;ao de variaveis

Implicit double precision (a-h,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000)
Double precision ml, m2, m3, m4, k
real d2, dl

Leitura dos parametros de entrada

read (8, *)x, y, vx, vy
read (8, *)oml, om2, om3, om4, om5, om6
read (8, *) sOl, s02, s03, s04
read(8, *)al, a2, a3, a4
read(8, *)del, gradx, grady, w

Defini<;ao da largura de linha (gam), inicializa<;ao do tempo de integra<;ao,
raio medio e contadores.

gam = 10.OdO
tf = O.OdO
rmed = O.OdO
d2 = 1.0
nrai = 0

Armazenamento das posi<;5es e velocidades iniciais

vxs(O) = vx
vys(O) = vy
xs(O) = x
ys(O) = y

Inteio da integra~ao



* Calculo dos desalinhamentos
*

sl=sOI+al *x
s2=s02+a2 *x
s3=s03 +a3 *y
s4 =s04+a4 *y

Calculo das exponenciais

epl = exp(-(((y+sl)/w)**2))
ep2 = exp( -(((y+s2 )/w)**2»
ep3 = exp(-(((x+s3)/w)**2»
ep4 = exp( -((x+s4 )/w)* *2))
om = (oml **2)*epl +(om2**2)*ep2+(om3**2)*ep3+(om4**2)*ep4
om = om+(om5**2)*ep5+(om6**2)*ep6

Calculo do denominador da for~a de vortex, constantes de amortecimento
e de mola

m = (4*(del**2)+gam**2+2*om)

Calculo das for~as de vortex (estas ja se acham divididas pela massa)

fxl = -1.885d8*(oml **2)*epl/m
fx2 = L885d8*(om2**2)*ep2/m
fy3 = -1.8858d8*(om3**2)*ep3/m
fy4 = 1.885d8*(om4**2)*ep4/m
fx = fxl +fx2
fy=fy3+fy4

* Calculo da constante de mola
*

alf = 1.508d9*abs( del)* 1.4dO
alfy = alf*grady*(((om3**2)*ep3/(m**2»+((om4**2)*ep4/(m**2»)
alfx = alf*gradx*(((oml **2)*epl/(m**2»+((om2**2)*ep2/(m**2»)

* Calculo da constante de amortecimento
*

bet = 1.508d9*abs(del)*O.OI69779
betx = bet*(((oml **2)*epl/(m**2)+((om2**2)*ep2/(m**2»)
bety = bet* (((om3 **2)*ep3/(m**2)+( (om4 **2)*ep4/(m **2»)

Ccilculo das acelera~oes e integra~ao das equa~oes de movimento



d2x = fx-alfx*x-betx*vx
d2y = fy-alfx*y-bety*vy
x = x+vx*tf+(d2x/2)*(tf**2)
y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf**2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf

* Cfllculo do raio medio
*

r = «x**2)+(y**2)*O.5
if ( i.ge.300000) then
rmed = rmed+r
nrai = nrai+ 1
endif

o programa e parado para urn raio maior que 4w. Salva-se urn em cada
200 pontos calculados

if (r.gtAw) then
go to 20
else
dl = i/200
if (d1.eq.d2) then
vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
d2 = d2+1
endif

Definimos 0 intervalo de integral;ao como 10-6 segundos

tf =1.0d-6
endif

10 continue
*

Cfllculo do raio medio (divisao pelo no. de pontos envolvidos nesta
media)

Geral;ao dos arquivos de saida para raio medio, trajet6rias e velocidades

write(31,*) rmed
Do 30 i = 0, d2-1
write(33, *) xs( i ), ys( i )
continue
Do 40 i = 1, d2-1 y"SERYICO-DEO:-Sl.-: eYf:: :cOo[: ::. oO;"'::To:'I?Qsc
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write(35, *)vxs( i ), vys ( i )
40 continue

stop
end

Teste na expansao

PROGRAM TEXP2
Este programa testa a expansao para baixos campos e velocidades para
as for~as de Cook atuantes sobre urn atomo num MOT com corre~oes no
termo de satura~ao na presen~a de 4 feixes laser gaussianos desalinhados
no plano XY e dois feixes alinhados na dire~aoz ao longo de uma
trajet6ria estavel.
Parametros de entrada :
Posi~ao inicial (cm) : x, y
Velocidade inicial (cm/s) : vx, vy
Frequencias de Rabi de cada feixe (MHz) : oml, om2, om3, om4, om5,
om6
Desalinhamento de cada feixe em rela~ao ao centro do MOT (cm) : sOl,
s02, s03, s04.
coeficientes angulares destes desalinhamentos (cm-1):al, a2, a3, a4
detuning (MHz) : del
gradiente de campo (G/cm): gradx, grady
largura dos feixes (cm) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado, devemos ter sOI>0,
s02<0, s03<0, s04>0

Implicit double precision (a-h,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000), doph(0:9000), dopv(0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000), denl(0:9000), den2(0:9000)
Double precision den3(0:9000), den4(0:9000)
Double precision ml, m2, m3, m4, k
real d2, dl

Leitura dos parametros de entrada

read (8,*)x, y, vx, vy
read (8,*)oml, om2, om3, om4, om5, om6
read (8,*) sOl, s02, s03, s04
read(8,*)al, a2, a3, a4
read(8,*)del, gradx, grady, w



Defini~ao da largura de linha (gam), do vetor de onda (q), inicializa~ao
do tempo de integra~ao, raio medio e tontadores.

gam = 10.OdO
tf = O.OdO
nned = O.OdO
d2 = 1.0
nrai = 0
q = 0.0169779
el = 4*(del**2)+(gam**2)

CAlculo dos desalinhamentos nas posi~oes iniciais

sl=sOl+al*x
s2=s02+a2*x
s3=s03+a3 *y
s4 =s04+a4 *y

Annazenamento das posi~oes e velocidades iniciais, bem como termo
Doppler + termo Zeeman e denominadores das for~as de Cook sem estes
efeitos para os 4 feixes

vxs(O) = vx
vys(O) = vy
xs(O) = x
ys(O) = Y
doph(O) = abs(q*vx+gradx*x)
dopv(O) = abs(q*vy+grady*y)
d=epl +2 *(om1**2)*exp( -((y+s 1)/w)**2)+2*(om2 **2)*exp( «y+s2)/w)* *2)
d=d+2*(om3**2)*exp(-((x+s3)/w)* *2)+2 *(om4 **2)* exp( -((x+s4 )/w)* *2)
den(O)=d

Inicio da integra~ao

* CAlculo dos desalinhamentos
*

sl =sOl +al *x
s2=s02+a2 *x
s3=s03 +a3 *y
s4 =s04+a4 *y

CAlculo das exponenciais

epl = exp(-«(y+sl)/w)**2»



ep2 = exp( -(«y+s2 )/w)* *2))
ep3 = exp(-«(x+s3)/w)**2))
ep4 = exp(-«x+s4)/w)**2))

CAlculo do denominador da for9a de vortex, constantes de amortecimento
e de mola

om = (oml **2)*epl+(om2**2)*ep2+(om3**2)*ep3+(om4**2)*ep4
om = om+(om5**2)*ep5+(om6**2)*ep6
m = (4*(del**2)+gam**2+2*om)

CAlculo das for9as de vortex (estas jA se acham divididas pela massa)

fxl = -1.885d8*(oml **2)*epl/m
fx2 = 1.885d8*(om2**2)*ep2/m
f)r3 = -1.8858d8*(om3**2)*ep3/m
f)r4 = 1.885d8*(om4**2)*ep4/m
fx = fxl+fx2
f)r=f)r3+f)r4

* CAlculo da con stante de mol a
*

alf = 1.508d9*abs(del)* 1.4dO
alf)r = alf* grady *(« om3 **2)*ep3/(m **2))+((om4 **2)* ep4/(m **2)))
alfx = alf* gradx*«( om 1**2)*ep I/(m **2))+« om2* *2)*ep2/(m **2)))

* CAlculo da constante de amortecimento
*

bet = 1.508d9*abs(del)*O.OI69779
betx = bet*«(oml **2)*epl/(m**2)+«om2**2)*ep2/(m**2)))
bety = bet* « (om3 **2)*ep3/(m**2)+( (om4 **2)*ep4/(m **2)))

CAlculo das acelera90es e integra9ao das equa90es de movimento

d2x = fx-alfx*x-betx*vx
d2y = f)r-alfx*y-bety*vy
x = x+vx*tf+(d2x/2)*(tf**2)
Y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf**2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf

* CAlculo do raio
*

r = «x**2)+(y**2))*O.5

o programa e parada para urn raio maior que 4w. Salva-se urn em cada



if (r.gtAw) then
go to 20
else
dl = i/200
if (d1.eq.d2) then

Calculo do termo Doppler+ Termo Zeeman

cdoph=abs( q*vx+gradx*x)
cdopv=abs( q*vy+grady*y)

* Armazenamento de termos
*

vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
doph( d2) = cdoph
dopv( d2) = cdopv
den(d2)=m
d2 = d2+1
endif

Definimos 0 intervalo de integra<;ao como 10-6 segundos

tf =1.0d-6
endif

10 continue
*

Gera<;ao dos arquivos de saida para os termos Doppler + termo Zeeman
para cada feixe, bem como os denominadores das for<;as de Cook sem
estes efeitos em fun<;aodas coordenadas e velocidades

Do 30 i = 0, d2-1
write(30, *) xs( i ), vxs( i ),doph( i )

30 continue
Do 40 i = 0, d2-1
write(32, *) ys( i ), vys( i ), dopv( i )

40 continue
Do 50 i = 0, d2-1
write(34, *) xs( i ), vxs( i ), den( i )

50 continue
stop
end



Desalinhamentos com Angulos Variando a Direcao da Forca

PROGRAM ANG2
Este pro gram a simula 0 movimento bidimensional de urn atomo num
MOT na presenf;a de 4 feixes gaussianos desalinhados no plano XY e
dois feixes alinhados no eixo z, considerando a modificaf;ao introduzida
no termo de saturaf;ao. Neste caso utilizamos as expressoes exatas para
as forf;as de Cook.
Parametros de entrada:
Posif;ao inicial (cm) : x, y
Freqiiencias de Rabi de cada feixe (MHz) : oml, om2, om3, om4, om5,
om06
Desalinhamento de cada feixe em relaf;ao ao centro do MOT (cm) : sOl,
s02, s03, s04.
coeficientes angulares destes desalinhamentos(cm-l) : aI, a2, a3, a4
detuning (MHz) : del
gradiente de campo (G/cm): gradx, grady
largura dos feixes (cm) : w
Para 4 feixes desalinhados formando urn quadrado, devemos ter sOI>O,
s02<0, s03<0, s04>0

Implicit double precision (a-h,m,o-z)
Double precision xs(0:9000), ys (0:9000)
Double precision vxs(0:9000), vys(0:9000)
Double precision k
real d2, dl

Leitura dos parametros de entrada

read (8, *)x, y, vx, vy
read (8, *)oml, om2, om3, om4,om5,om6
read (8,*) sOI, s02, s03, s04
read(8,*)al, a2, a3, a4
read(8, *)del, gradx, grady, w

Definif;ao da largura de linha (gam), vetor de onda (k), inicializaf;ao do
tempo de integraf;ao e contadores.

gam = 10.OdO
k=0.017dO
tf= O.OdO
dl = 1.0



* Calculo dos desalinhamentos
*

sl=sOl+al *x
s2=s02+a2 *x
s3=s03+a3 *y
s4 =s04+a4 *y

epl = exp(-«(y+sl)/w)**2))
ep2 = exp(-«(y+s2)1w)**2))
ep3 = exp(-«(x+s3)1w)**2))
ep4 = exp(-«x+s4)/w)**2))
ep5 = exp(-(x**2+y**2)/w**2)

om=( omi **2)*epl +(om2**2)*ep2+( om3**2)*ep3+(om4**2)*ep4
om=om+ep5 *(om5* *2+om6 **2)

Calculo dos senos e cossenos dos angulos que os feixes laser formam
com os eixos coordenados.

ctetl=(l/sqrt(l+al **2))
stetl =abs(al )*ctetl
ctet2=(l/sqrt(1 +a2**2))
stet2=abs( a2)*ctet2
ctet3=(l/sqrt(l +a3**2)
stet3=abs( a3)* ctet3
ctet4=(l/sqrt(l +a4**2))
stet4=abs( a4)*ctet4

mlx=del+k*vx*ctetl + 1.4*gradx*x
m2x=del-k*vx*ctet2-1A *gradx*x
m3x=del+k*vx*stet3+ lA *gradx*x
m4x=del+k*vx*stet4-1A* gradx*x
mly=del-k*vy*stetl + lA*grady*y
m2y=del-k*vy*stet2-1A *grady*y
m3y=del+k*vy*ctet3+ lA *grady*y
m4y=del-k*vy*stet4-1A* grady*y



flx=(oml **2)*epl *ctetl/(4*(mlx**2)+gam**2+2*om)
f2x=( om2* *2)*ep2*ctet2/( 4*(m2x* *2)+gam **2+2*om)
f3x=( om3 **2)* ep3*stet3/( 4*(m3x* *2)+gam **2+2 *om)
f4x=( om4 **2)*ep4 *stet4/( 4*(m4x* *2)+gam **2+2 *om)
fly=(oml **2)*epl *stetl/(4*(mly**2)+gam**2+2*om)
f2y=( om2* *2)*ep2*stet2/( 4*(m2y* *2)+gam **2+2*om)
f3y=( om3 **2)*ep3 *ctet3/( 4*(m3y* *2)+gam **2+2*om)
f4y=( om4 **2)*ep4 *ctet4/( 4*(m4y* *2)+gam **2+2*om)

Calculo das acelera~oes

d2x=6.281853dO*3. Od6*gam*(-fl x+t2x- f3x-f4x)
d2y=6.281853dO*3.0d6* gam*(fly+t2y-f3y+f4y)

x = x+vx*tf+(d2x/2)*(tf"*2)
y = y+vy*tf+(d2y/2)*(tf"*2)
vx = vx+d2x*tf
vy = vy+d2y*tf

o pro gram a e parado para urn raio maior que 4w. Salva-se urn em cada
200 pontos calculados

if (r.gt.4w) then
go to 20
else
d1 = i/200
if (d1.eq.d2) then
vxs(d2) = vx
vys(d2) = vy
d2 = d2+1
endif

Definimos 0 intervalo de integra~ao como 10-6 segundos

tf =1.0d-6
endif

10 continue
*

Gera~ao de arquivos de saida para trajetorias e velocidades



write(33,*) xs( i ),ys( i )
30 continue

Do 40 i = 1, d2-1
write(35, *)vxs( i ), vys ( i )

40 continue
stop
end

DIFUSAO TRANSVERSAL DE UM FEIXE ATCMICO

TEMPO ENTRE DUAS ABSORCOES

Este programa calcula 0 tempo entre duas absor~oes consecutivas para
urn Momo sendo desacelerado por ajuste Zeeman.

Implicit double precision (a-h,o-z)
Integer seed
Common delta
Double precision det (15001), zd (15001)
Double precision kO, kl, k2, k3
Parameter (pi = 3.14159265359dO)
Parameter (n = 12000, L = 120.0dO)

Le dados de entrada:
detuning (MHz) : delta
velocidade inicial na dire~ao z (cm/s) : vO

Write(*, *) 'Digite 0 valor de delta'
Read(* ,*) delta
Write(*, *) 'Digite a velocidade inicial do feixe'



Define 0 passo dz e inicializa a semente para os numeros a1eatarios, a
ve10cidade e os contadores de1t, ds e nabs, respectivamente para 0 tempo
entre absor~oes, varia~ao de ve10cidades e numero de fatons absorvidos

seed = 1634959
dz = L/n
v = vO
delt = O.OdO
ds = O.OdO
nabs = 0

Inicia 0 processo de integra~ao

do 20 i = 1, n
dt = L/(n*abs (v) )
dv = dz*dvdz(z,v)
auxi1iar = dvdz(z,v)
kO = dz* auxi1iar
auxi1iar = dvdz (z+dz/2.0dO, v+kO/2.0dO)
kl = dz*auxi1iar
auxi1iar = dvdz (z+dz/2.0dO, v+kl/2.0dO)
k2 = dz*auxiliar
auxiliar = dvdz (z+dz, v+k2)
k3 = dz*auxi1iar
v = v+(kO+2.0dO*(kl +k2)+k3)/6.0dO

Simu1a~ao da emissao espontanea

ds = ds + dv
de1t = delt + dt
if (-ds.lt.3.0dO) then
go to 15
else
teta = pi * ran( seed)
v = v-3.0dO*cos(teta)

* Acrescenta uma unidade ao numero de fatons absorvidos
*

Armazena z e tempo entre absor~oes



* Anula contadores
*

delt = O.OdO
ds = O.OdO
endif

15 z = z +dt
20 continue
*

Escreve arquivos de saida :
tempo entre abssor~oes em fun~ao de z
numero de fotons absorvidos

do 30 i = l,nabs/lO
write (20, *) zd(i*lO), det (i*lO)

30 continue
write (*, *) nabs
stop
end

Fun~oes utilizadas no programa

Double precision function B(z)
implicit double precision (a-h,o-z)
B = 1.0dO-1.0d-2*(z-20.0dO)
B = sqrt(B)
B = 36.0dO*(7.7dO+27.0dO*B)
return
end

double precision function dvdz(z,v)
implicit double precision (a-h,o-z)
common delta
double precision k, mu
parameter (pi = 3.14159265359dO, k = 0.017dO, mu = 1.4 MHz)
parameter (gam = 10.OdO,omega = 20.0dO)
dvdz = (delta-mu*B(z)+k*v)**2
dvdz = v*(4.0dO*dvdz+gam**2+2.0dO*(omega**2»
dvdz = 3.0d6/dvdz
dvdz = -2.0*pi*gam*dvdz*(omega**2)
return
end



PERFIL DO FEIXE, COORDENADAS E VELOCIDADES DURANTE 0
PROCESSO.

Este programa simula a difusao transversal para urn feixe at6mico
desacelerado por ajuste Zeeman

Declara~ao de variaveis e inicializa~ao de constantes

Implicit double precision (a-h,o-z)
Integer seed
Common delta
Parameter (natomos = 30)
Double precision te(120), rm2(120),vm2 (120)
Double precision xd(natomos,120), yd(natomos,120),vO (natomos)
Double precision kO, k1, k2, k3
Parameter (pi = 3.14159265359dO)
Parameter (n = 12000, L )

Le dados de entrada :
Detuning(MHz) : delta
Semente para numeros aleatorios : seed
velocidade inicial longitudinal para 0 feixe at6mico (cm/s): vI

read (3, *)delta
read( 3,*)seed
read(3, *)vl

* Inicia-se a varredura na coordenada z indo-se de 1 a 120 cm
*

do 60 int = 1,120
L = int

Inicializa~ao do passo dz, do raio e da velocidade transversal

dz = L/n
r = O.OdO
vt = O.OdO

do 9 i = 1, natomos
vO ( i ) = vI

9 continue
*

Inicia-se a varredura no nUmero de (Homos indo-se de 1 a natomos



Inicializa~ao das coordenadas e velocidades iniciais para cada atomo do
feixe
vz = vO( j )
z = O.OdO
x = O.OdO
y = O.OdO
vx = O.OdO
vy = O.OdO
t = O.OdO
ds = O.OdO

Integra~ao da equa~ao de movimento
do 20 i = 1, n
dt = L/(n*abs (v) )
dv = dz*dvdz(z,v)
auxiliar = dvdz(z,v)
kO = dz*auxiliar
auxiliar = dvdz (z+dz/2.0dO, v+kO/2.0dO)
kI = dz*auxiliar
auxiliar = dvdz (z+dz/2.0dO, v+k1l2.0dO)
k2 = dz* auxiliar
auxiliar = dvdz (z+dz, v+k2)
k3 = dz*auxiliar
v = v+(kO+2.0dO*(kI +k2)+k3)/6.0dO

Simula~ao da emissao espontanea

ds = ds + dv
if (-ds.lt.3.0dO) then
go to 15
else
teta = (ran(seed)-0.5)/0.5
fi = (ran(seed)-0.5)10.5
tetl =ran(seed)
if (tetl.lt. 0.5) then
fi2 = sqrt (l - (teta**2»
else
fi2 = -sqrt (1 - (teta**2»
endif
vz = vz-3.0dO*teta
vx = vx - 3.0dO*tet2*fi
vy = vy - 3.0dO*tet2*fi2



* Anula contador
*

ds = O.OdO
endif

15 z = z+dt
t = t+dt

20 continue
*

Calculo da velocidade quadrcitica media e do raio quadrati co medio para
o "ensemble" de atomos considerado

vt = vt + vx**2 + vy**2
r = r + x**2 + y**2

Armazena as posi~oes e velocidades cad a atomo

xd( j,int ) = x
yd( j,int ) = y

30 continue
*

armazena 0 raio quadratico medio, 0 tempo e a velocidade quadratica
media para cada valor de z

te(int) = t
rm2(int) = r/natomos
vm2( int) = vt/natomos

60 continue
*

Escreve arquivos de saida

do 50 int=I,120
write(20, *)te(int), rm2(int)
write(40, *)te(int), vm2(int)

50 continue
do 60 int = 1,12
do 60 j = 1, natomos
write(* ,50+int)xd(j, 10*int), yd(j, 10*int)

60 continue
*

Fun~oes utilizadas no program a

Double precision function B(z)
implicit double precision (a-h,o-z)



B = 1.0dO-1.0d-2*(z-20.0dO)
B = sqrt(B)
B = 36.0dO*(7.7dO+27.0dO*B)
return
end

double precision function dvdz(z,v)
implicit double precision (a-h,o-z)
common delta
double precision k, mu
parameter (pi = 3.14159265359dO" k = 0.017dO, mu = 1.4 MHz)
parameter (gam = 10.OdO,omega = 20.0dO)
dvdz = (delta-mu*B(z)+k*v)**2
dvdz = v*(4.0dO*dvdz+gam**2+ 2.0dO*(omega**2))
dvdz = 3.0d6/dvdz
dvdz = -2.0*pi*gam*dvdz*(omega**2)
return
end

DISTRIBUICOES DE VELOCIDADES

Este programa simula a difusao transversal para urn feixe atomico
desacelerado por ajuste Zeeman

Implicit double precision (a-h,o-z)
Integer seed
Common delta
Parameter (natomos = 100)
Double precision te(l20), rm2(120),vm2 (120)
Double precision vt(natomos,120), vlong(natomos,120),vO (natomos)
Double precision kO, kl, k2, k3
Parameter (pi = 3.14159265359dO)
Parameter (n = 12000, L )

Le dados de entrada :
Detuning(MHz) : delta
Semente para numeros aleat6rios : seed
velocidade inicial longitudinal para 0 feixe atomico (cm/s): vi

read (3, *)delta
read(3, *)seed
read(3, *)v 1



do 60 int = 1,120
L = int

Inicializa~ao do passo dz, do raio e da velocidade transversal

dz = L/n
r = O.OdO
vt = O.OdO

Gera~ao da distribui~ao inicial de velocidades

call velini(vO, seed, natomos)

* Inicia-se a varredura no numero de Momos indo-se de 1 a natomos
*

Inicializa~ao das coordenadas e velocidades iniciais para cada atomo do
feixe
vz = vO( j )
z = O.OdO
x = O.OdO
y = O.OdO
vx = O.OdO
vy = O.OdO
t = O.OdO
ds = O.OdO

Integra~ao da equa~ao de movimento
do 20 i = 1, n
dt = L/(n*abs (v) )
dv = dz*dvdz(z,v)
auxiliar = dvdz(z,v)
kO = dz*auxiliar
auxiliar = dvdz (z+dz/2.0dO, v+kO/2.0dO)
kl = dz*auxiliar
auxiliar = dvdz (z+dz/2.0dO, v+kl/2.0dO)
k2 = dz* auxiliar
auxiliar = dvdz (z+dz, v+k2)
k3 = dz*auxiliar
v = v+(kO+2.0dO*(kl+k2)+k3)/6.0dO

Simula~ao da emissao espontanea



ds = ds + dv
if (-ds.lt.3.0dO) then
go to 15
else
teta = (ran(seed)-0.5)/0.5
fi = (ran(seed)-0.5)/0.5
tet 1=ran( seed)
if (tetl.lt.0.5) then
fi2 = sqrt (l - (teta**2))
else
fi2 = -sqrt (l - (teta**2))
endif
vz = vz-3.0dO*teta
vx = vx - 3.0dO*tet2*fi
vy = vy - 3.0dO*tet2*fi2

* Anula contador
*

ds = O.OdO
endif

15 z = z+dt
t = t+dt

20 continue
*

Armazena as velocidades transversais e 10ngitudinais decada Morno

vt( j,int ) =sqrt(vx**2+vy**2)
vlong( j ,int ) =vz

30 continue
60 continue
*

Escreve arquivos de saida

do 60 int = 1,12
do 60 j = 1, natornos
write(* ,50+int)vt(j, 10*int)
write(*,70+int) vlong(j, 10*int)

60 continue
*

Fun~5es utilizadas no program a

Double precision function B(z) . .... . .", '.i. ;.,.:J::-ifC»C\
implicit double precision (a-h,o-Z)~iCO D·~-&ifll.lOLCF:;·Sl~~I~" ...: __.=-

e..-



B = 1.0dO-l.0d-2*(z-20.0dO)
B = sqrt(B)
B = 36.0dO*(7.7dO+27.0dO*B)
return
end

double precision function dvdz(z,v)
implicit double precision (a-h,o-z)
common delta
double precision k, mu
parameter (pi = 3.14159265359dO, k = 0.017dO, mu = 1.4 MHz)
parameter (gam = IO.OdO,omega = 20.0dO)
dvdz = (delta-mu*B(z)+k*v)**2
dvdz = v*(4.0dO*dvdz+gam**2+2.0dO*(omega**2))
dvdz = 3.0d6/dvdz
dvdz = -2.0*pi*gam*dvdz*(omega**2)
return
end

Subrotina para gerar velocidades iniciais

SUBROUTINE VELINI(vO, seed, natomos)
Implicit double precision(a-h, k, m, o-z)
Integer seed
Common delta
Double precision vel( 100), rind( 100), vO(atomos)
k=0.017dO
mu = l.4dO
t = IOO.OdO
max = (l.4*B(z)-delta)/k
a = 7222530.89dO*t
c = 2.0dO/(a**2)
do 10 i = 1,100
aux = i*max/IOO
vel( i ) = aux
rind( i ) = c*(aux**3)*exp( -(aux**2)/a)

10 continue
do 20 i = 1, 99
rind( i+ 1) = rind(i+ 1)+rind( i )

20 continue
do 30 i = 1, natomos
aux = ran(seed)*rind(lOO)
do 40 j =1, 99
if(aux.lt.rind( j ).or.aux.ge.rind(j+ 1)) go to 40
vO( i )=vel( j )
go to 30



40 continue
30 continue

return
end

PROGRAM HIST
Este programa gera dados para os histogramas para urn determinado z a
partir dos arquivos de saida do programa anterior

Implicit double precision(a-h,o-z)
parameter (natomos = 100, nhist = 10)
double precision r(natomos), n(nhist), zd (natomos), vO(natomos)

Leitura dos arquivos de entrada

do 5 i =1, natomos
read (7, *) vt ( i )

5 continue
*

Determina~ao dos limites inferior e superior para este histograma

vmax = vt( i )
vmm = vmax
do 10 i =1, natomos
if(vt( i ).le.vmin) then
vmin = vt ( i )
endif
if(vt( i ).ge.vmax) then
vrnax = vt ( i )
endif

10 continue
*

Determina~ao dos interval os em que sera dividido 0 histograma

dv = (vmax-vmin)/nhist
ved = vmin

Incializa~ao dos nfuneros de Momos em cada intervalo



n( i )= O.OdO
15 continue
*

Distribui~ao dos numeros de ~itomos em cada intervalo

do 17 j =1, nhist
vI = vmin
vmin = vmin+dv
do 16 i = 1, natomos
vel = vt( i )
if (vel.le.vmin.and.vel.ge.vl) n( j ) =n( j )+1

16 continue
17 continue
*

do 20 i = 1, nhist
write(l18, *) ved, n( i )
ved = ved+dv

20 continue
stop
end
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