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Resumo
Nesta monografia foi estudado teoricamente o eco de fótons em vapor de rubídio
gerado por dois trens de pulsos, sendo um trem de pulsos com áreas π/2 e outro
com áreas π. Como objetivo, buscamos analisar o trem de eco de fótons gerado
alterando a distância entre pulsos τ1 e o intervalo entre os trens de pulsos τ2 , de
modo que TR = τ1 + τ2 = 21 ns. Para isso, criamos um algoritmo em linguagem C
onde resolvemos as equações de Bloch para um sistema de dois níveis, calculando a
polarização em seguida. Foram utilizados pulsos quadrados para facilitar os cálculos,
sem que isso interferisse na formação dos ecos. Encontramos um padrão no trem de
ecos, onde a distância temporal entre ecos, até a chegada de um pulso π, é igual à
τ2 − τ1 e a distância entre os dois primeiros ecos é 2(τ2 − τ1 ). Por fim, mostramos
exemplos de aplicações da espectroscopia de eco de fótons no estudo da fotossíntese
bacterial, encontrados na literatura.

Palavras-chave: Trem de pulsos. Eco de fótons. Efeitos coerentes.

Abstract
In this monograph was studied the photon echoes in rubidium vapor generated by
two pulse trains, a pulse train with π/2 areas and another with π areas . As objective,
we studied the train of photon echoes alternating the distance between pulses τ1 ,
and the distance between pulses groups τ2 , so that TR = τ1 + τ2 = 21 ns. In this way,
we made an algorithm in C language where we solve the Boch equations for a two
level system, calculating the polarization then. Were used square pulses to facilitate
the calculations, without this interfering in the formation of the echoes. We found a
pattern, where the temporal distance between the echoes, up to the arrival of a π
pulse, is equal to τ2 − τ1 and the temporal distance between the two first echoes is
2(τ2 − τ1 ). Finally, we show applications examples of photon echos spectroscopy in
bacterial photosynthesis study found in literature.

Keywords: Pulses train. Photon echoes. Coherence effects.
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Introdução
Efeitos de eco dentro da física atômica são estudados há um longo tempo,
sendo que o primeiro fenômeno de eco, o eco de spin nuclear, foi descoberto por
Hhan (1950), e o segundo destes fenômenos foi descoberto em 1964 por Kurnit,
Abella e Hartmann (1964), sendo conhecido como eco de fótons. O eco de fótons,
objeto de estudo deste trabalho, é um um fenômeno óptico coerente, com delay
temporal devido a interação de um campo externo com uma amostra com alargamento
inomogêneo. Ele é bem conhecido na física, com aplicações nas mais diversas áreas,
como medidas de taxa de colisões atômicas (FLUSBER; MOSSBER; HARTMANN,
1978), estudo da fotossíntese em bactérias (MEECH; HOFF; WIERSMA, 1985),
estudos em memória quântica (MOISEEV; TITTEL, 2010; TITTEL et al., 2010),
entre outros. No entanto, há uma certa carência de estudos teóricos voltados ao eco
de fótons gerado por um trem de pulsos, sendo que estes estudos poderiam encontrar
meios de prever determinados comportamentos na interação de campos elétricos com
sistemas inomogêneos.
Assim, este trabalho teve como objetivo encontrar um padrão na geração de
eco de fótons devido à interação de um sistema atômico, com ênfase na transição
5S1/2 → 5P3/2 , com dois trens de pulsos de áreas π/2 e π. Este objetivo foi dividido
da seguinte forma:
• Desenvolver algoritmo em linguagem C que resolva as equações de Bloch ópticas
e calcule a polarização gerada nos sistema para um eco de fótons gerado por
uma sequência de trens de pulsos;
• Resolver as equações de Bloch para um sistema de dois níveis, na transição
5S1/2 → 5P3/2 do átomo de rubídio, com alargamento Doppler;
• Calcular a polarização do meio devido à excitação por pulsos de femtossegundos;
• Plotar gráficos de curva de polarização para observar o comportamento do eco;
• Analisar a geração do eco de fótons devido a interação com o trem de pulsos.
Deste modo, no primeiro capítulo, são apresentadas as características do
isótopo 85 Rb e da transição 5S1/2 → 5P3/2 , além de justificarmos a escolha deste
isótopo como base para o estudo. Definimos também as equações ópticas de Bloch
para um sistema de dois níveis. Também são consideradas algumas aproximações em
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relação à interação do campo com o sistema atômico. Já no segundo capítulo são
apresentados os fundamentos da geração do eco de fótons, além de suas aplicações
e algumas aproximações em equações para o cálculo da polarização e da coerência.
No terceiro capítulo temos a metodologia utilizada, bem como as etapas e o cálculo
do algoritmo criado. O quarto capítulo dos resultados e discussões acerca dos dados
obtidos. Já no quinto capítulo tratamos de algumas aplicações da espectroscopia de
eco de fótons no estudo da fotossíntese bacteriana e por fim, faemos uma análise
final dos resultados com as devidas conclusões no último capítulo.
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1 Fundamentos da interação entre campo
elétrico e sistema atômico
Este capítulo tem por objetivo apresentar alguns conceitos sobre a interação
entre sistemas atômicos e campos elétricos, definindo as equações de Bloch ópticas
para um sistema de dois níveis, bem como apresentar algumas características da
transição do rubídio utilizada com as devidas justificativas, tanto para o átomo quanto
para sua transição. Também são apresentadas algumas aproximações pertinentes
ao trabalho, que vieram a facilitar ou otimizar o algoritmo em C. Neste trabalho,
nos limitamos a algumas aproximações, sendo duas relacionadas às características
do átomo de rubídio e uma terceira em relação ao campo, que consideramos como
uma grandeza clássica, desprezando seu aspecto corpuscular (SOUZA, 2012). Por
fim, consideramos que o campo elétrico não sofre variações na região ocupada pelo
átomo (SCULLY; ZUBAIRY, 1997).

1.1 Características da transição 52S1/2 → 52P3/2
O átomo de rubídio é um metal alcalino, o que significa que ele possui apenas
um elétron em sua última camada. Ele é largamente utilizado em diversos estudos
dentro da física, como interferometria de átomos de diferentes espécies (BONNIN
et al., 2017), imagem de absorção óptica (GAO et al., 2017) e medições de alta
sensibilidade (BHOWMICK; KARA; MOHAPATRA, 2017). Esta larga utilização é
devido à sua abundância relativamente alta, sendo o décimo sexto elemento mais
abundante da crosta terrestre (LIDE, 2004) e à existência de estudos bastante
completos sobre suas características voltadas à experimentos em óptica quântica
(STECK, 2015). Além disso, uma das transições do rubídio é a base para um dos
relógios atômicos mais precisos e portáteis que existem (CAMPARO, 2007). Para este
trabalho, utilizamos a transição 52 S1/2 → 52 P3/2 do isótopo 85 Rb. Mais informações
sobre a transição utilizada podem ser vistas na tab.1.
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Rubídio, linha D1 (52 S1/2 → 52 P3/2 )
Propriedades das transições ópticas
Frequência de excitação
ω0 2π × 384 THz
Comprimento de onda (vácuo) λ 780,0 nm
Tempo de vida
T 26, 2 ns
Largura de linha
γ 2π × 6, 1 MHz
Momento de dipolo elétrico
µ 3, 6 × 10−29 C.m
Tabela 1 – Propriedades da Transição 52 S1/2 → 52 P3/2 (STECK, 2015).

Estas características tornam possível a aplicação de duas aproximações importantes em relação a seu comportamento sob ação de um campo (SOUZA, 2012):

1. Apenas o elétron da última camada interage com o campo elétrico;
2. O átomo assume uma configuração de dipolo elétrico quando em contato com
o campo.

Essas aproximações nos permitem, por sua vez, tratar o sistema atômico como um
sistema de dois níveis, com um nível fundamental, de menor energia, e outro de
maior energia (excitado), como pode ser visto na fig.1. Os termos da fig.1 são ωc ,
que é a frequência óptica do campo elétrico aplicado à amostra, δ = ωc − ω21 é a
diferença de frequência (dessintonia) entre o campo e a frequência de ressonância
natural dos átomos, ω21 , γ22 é a taxa de decaimento da população, e 5S1/2 e 5P3/2
são, respectivamente, o estado fundamental e excitado do sistema.
5

/

= |2

5

/

= |1

Figura 1 – Representação de um sistema de dois níveis para a transição 52 S1/2 →
52 P3/2 do 85 Rb. Representamos o estado 5S1/2 com o símbolo |1i e o
estado 5P3/2 com o símbolo |2i
.

1.2. Equações de Bloch ópticas
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1.2 Equações de Bloch ópticas
Devido aos átomos do vapor rubídio serem tratados como um sistema de
dois níveis, sua evolução temporal sob a ação de um campo elétrico externo pode
ser calculado pelo formalismo do operador matriz densidade através da equação de
Liouville-Neumman (SAKURAI; NAPOLITANO, 2013):
i
dρ̂
ih
= − Ĥ, ρ̂ ,
dt
~

(1.1)

onde Ĥ é o Hamiltoniano do sistema, definido como:
Ĥ = Ĥ0 + Ĥint ,

(1.2)

sendo Ĥ0 = ~ω21 |2i h2| o Hamiltoniano sem a presença do campo elétrico, e Ĥint =
~
−e~rˆ · E(t)
o Hamiltoniano da interação entre o campo elétrico e os átomos. Por sua
vez, o operador matriz densidade é escrito na forma de matriz como:




ρ11 ρ12 
ρ̂ = 
,
ρ21 ρ22

(1.3)

onde os elementos da diagonal principal são a população dos estados fundamental,
ρ11 , excitado ρ22 , e os elementos fora da diagonal representam a coerência do sistema.
Segundo Sakurai e Napolitano (2013), resolvendo a equação de Liouville-Neumann
(eq.1.1), se obtém as equações de Bloch ópticas para um sistema de dois níveis:

ρ̇12 = (iω21 − γ12 )ρ12 − iΩ0 (t)(1 − 2ρ22 )

(1.4a)

ρ̇22 = −γ22 ρ22 + iΩ0 (t)ρ12 + c.c,

(1.4b)

Estas equações ainda podem, segundo Souza (2012), serem reescritas considerando que a frequência de oscilação do campo elétrico aplicado é próxima da
ressonância dos átomos, ωc ≈ ω21 , possibilitando escrever ρ12 como
ρ12 (t) = σ12 (t)eiωc t .

(1.5)

A equação do campo pode ser escrita como E(t) = E0 (t)eiωc t , com E0 (t) sendo a
envoltória do campo. Sendo assim, as equações 1.4 ficam da seguinte forma,
σ̇12 = (iδ − γ12 )σ12 − iΩ0 (t)(1 − 2ρ22 )

(1.6a)

ρ̇22 = −γ22 ρ22 + iΩ0 (t)σ12 + c.c,

(1.6b)
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onde temos como termos novos σ12 que passa a ser coerência do sistema, c.c é o
complexo conjugado da parte imaginária de ρ̇22 e Ω0 (t) que é a frequência de Rabi
dependente do tempo, definida como:
Ω0 (t) =

µ12 E0 (t)
,
~

(1.7)

onde µ12 é o momento de dipolo elétrico da amostra, dado na tab.1. Ainda utilizamos
a aproximação de onda girante (FOOT, 2005) para descartar os termos de rápida
oscilação.
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2 Fundamentos da geração do eco de fótons
O eco de fótons foi descoberto por Kurnit, Abella e Hartmann (1964). Esse
fenômeno é uma resposta óptica coerente, com um atraso temporal devido a interação
de um sequência bem definida de pulsos com uma amostra com alargamento inomogêneo (KURNIT; ABELLA; HARTMANN, 1965). Além disso, ele é um efeito análogo
ao eco de spin nuclear descoberto por Hhan (1950), que é o primeiro fenômeno de eco
dentro da física atômica, segundo Allen e Eberly (1975). Para um sistema atômico
inomogêneo, como o vapor de rubídio, o eco pode ser obtido com a incidência de
um pulso π/2 seguido de um segundo pulso π. No entanto, o eco de fótons pode ser
gerado com outros tipos de sistemas, como por exemplo, em fibras ópticas (SILVA;
SILBERBERG, 1996), cristais impuros (SCHENZLE; DEVOE; BREWER, 1984) e
cavidades anelares com chirp (MOISEEV; MOISEEV, 2017). É importante ressaltar
que para a formação do eco, é primordial que haja um rápido defasamento do sistema
atômico antes do decaimento dos dipolos induzidos no sistema.
Há várias aplicações associadas ao eco de fótons: temos o armazenamento
de luz em átomos frios (OLIVEIRA et al., 2014), aplicações em memória quântica
(MOISEEV; TITTEL, 2010; TITTEL et al., 2010), medidas de tempo de vida de
níveis eletrônicos em vapor atômico (RORTBERG et al., 2007), medidas de taxa
de colisão (FLUSBER; MOSSBER; HARTMANN, 1978) e de estruturas de níveis
atômicos (CHEN; CHIANG; HARTMANN, 1980), e estudo de fotossíntese (MEECH;
HOFF; WIERSMA, 1985). Este capítulo tem por objetivo apresentar os fundamentos
da geração do eco de fótons para uma amostra de vapor de rubídio, assim como
possíveis aproximações e considerações necessárias à sua geração.

2.1 Esfera de Bloch
As equações 1.6 foram reescritas por Allen e Eberly (1975) na notação de
esfera de Bloch (FOOT, 2005) para aplicação no estudo do eco de fótons. Eles
obtiveram três equações, onde cada uma delas representa uma componente do vetor
dentro da esfera de Bloch (fig.2.1). Esta representação deixa de lado a evolução
temporal da população e passa a interpretar a evolução do sistema como a mudança
do vetor de Bloch dentro da esfera. A seguir, estão dispostas as equações definidas
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Figura 2 – Representação do vetor dentro da esfera de Bloch.

em Allen e Eberly (1975):
u̇ = δv − γ12 u

(2.1a)

v̇ = −δu + Ω0 (t)w − γ12 v

(2.1b)

ẇ = −Ω0 (t)v − γ22 (w − 1)

(2.1c)

Agora a coerência do sistema passa a ser divida em sua parte real u = Re(σ12 ) e
imaginária v = Im(σ12 ), e w é a diferença de população entre os estados excitado e
fundamental, w = ρ22 − ρ11 , de forma que seu valor pode ir de 1 até -1. No entanto,
todas as aproximações e termos das equações 1.6 são mantidos, sendo que esta se
dá exclusivamente para a posterior aplicação no cálculo da polarização do sistema.
Abaixo temos a representação do vetor de Bloch:





B=

u
v
w




.


2.2 Eco de fótons
De forma resumida, o eco se trata de um campo elétrico gerado espontaneamente pela amostra, no nosso caso um vapor de rubídio, devido a aplicação
de um sequência de pulsos de área π/2 e π (ver fig3). Na aproximação de pulsos
quadrados, um pulso π é um pulso de radiação ressonante com duração Tp = π/Ω0
que inverte população, sendo que Tp é a largura temporal dos pulsos. Já o pulso π/2
tem metade da duração de um pulso π, excitando metade da população e gerando

݈݁ ݉ܽܥéܿ݅ݎݐ

2.2. Eco de fótons
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Figura 3 – Representação da geração do eco de fótons. Dois pulsos, de áreas π/2 e
π, são jogados na amostra que, por sua vez, gera um terceiro pulso, que
chamamos de eco.
máxima coerência (FOOT, 2005). A área de um pulso é definida como (MCCAL;
HAHNL, 1967):
µ12 Z −∞
E0 (t)dt,
(2.2)
θ=
~ ∞
onde E0 (t) é a envoltória do pulso e µ12 é o momento de dipolo elétrico da transição
atômica.
Utilizando a aproximação de pulso quadrado, temos
E0 (t) =




E0 , se −Tp /2 < t < Tp /2

0,
caso contrário

(2.3)

A importância se dá devido à oscilação que o dipolo assume ao ser exposto ao
campo. O dipolo tenta alinhar sua carga positiva na mesma direção do campo, desta
forma ele começa a oscilar até que haja o decaimento de sua energia. Havendo efeito
Doppler, estes dipolos irão decair rapidamente antes de 1/γ22 devido à estes dipolos
assumirem velocidades distintas e assim haver uma mudança nas suas frequências de
oscilação, diminuindo o sinal de polarização do sistema. Estes grupos de velocidade
podem ser calculados através da equação de distribuição de velocidades de MaxwellBoltzmann(FOOT, 2005; SOUZA; VIANNA, 2013):
s

g(v) =

m
mv 2
exp −
2πkB T
2kB T

!

(2.4)

na qual reescrevemos esta equação em termos de ∆. Sendo ∆ = kv o deslocamento
Doppler dos grupos atômicos com velocidade v e k o número de onda do campo
elétrico, obtemos
!
s
m
∆2
g(∆) =
exp − 2 ,
(2.5)
2πkB T
2∆D
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onde kB é a constante de Boltzmann, m é a massa do átomo de rubídio, T a
temperatura do vapor e ∆D é a largura Doppler. Como a polarização é a soma de
todos os dipolos por unidade de volume, significa que quanto maior a coerência do
sistema maior será a sua polarização. Assim, escrevemos
P (t) = µ12 N

Z ∞

n

o

Re (u + iv)eiwc t g(∆)d∆,

(2.6)

−∞

onde N é o número de átomos do vapor por unidade de volume. O termo Re {(u + iv)eiwc t }
é a parte real da coerência do sistema . Assim, o eco de fótons se forma em três
etapas (fig.4). Primeiro, há a chegada de um pulso π/2, que gera máxima coerência e polarização. Este pulso, por ser coerente, é responsável por colocar todos os
dipolos oscilando em fase (em sincronia). Este sinal decairá rapidamente devido ao
alargamento Doppler existente na amostra de vapor. Posteriormente, com a chegada
do pulso π, todos os dipolos que defasaram anteriormente irão iniciar um processo
de realinhamento, no entanto com o sinal invertido. Isto acontece porque um pulso
π tem a propriedade de inverter a coerência do sistema (ALLEN; EBERLY, 1975).
Desta forma, passado um tempo igual a distância temporal entre os pulsos π/2 e π,
todos os dipolos irão estar realinhados, gerando um momento de dipolo macroscópico
na forma de polarização, que chamamos de eco de fótons.

Figura 4 – Representação do eco de fótons e do defasamento dos dipolos atômicos.

2.3 Trem de pulsos
Um trem de pulsos é uma sequência de pulsos idênticos e com separação
temporal entre pulsos constante (SOUZA, 2012). Estas sequências de pulsos são

2.3. Trem de pulsos

23

obtidas por lasers pulsados com travamento na fase (mode-locked). Na figura 5
podemos ver uma representação de um trem de pulsos.

Figura 5 – Representação de um trem de pulsos, onde ∆φ é a diferença de fase de
um pulso a outro devido à presença de elementos ópticos na cavidade do
laser.

O módulo do campo elétrico de um trem de pulsos pode ser descrito usando
a notação de Cundiff (CUNDIFF, 2002):
E(t) =

N
−1
X

E0 (t − nTR )e−i(ωc t−nωc TR +n∆φ) ,

(2.7)

n=0

onde N indica a quantidade de pulsos, TR o intervalo entre os pulsos do trem de pulsos,
ωc a frequência de onda portadora e ∆φ a diferença de fase devido aos elementos
óticos da cavidade (lentes, prisma, cristal, etc).
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3 Metodologia
A metodologia deste trabalho consistiu em escrever um algoritmo em linguagem C (apêndice A) que resolvesse as equações 2.1 e calculasse a polarização do
sistema (eq.2.6), criando uma simulação da interação de dois trens de pulsos, um
trem π/2 e outro π (fig.6), com uma amostra de vapor de rubídio. As equações de

Figura 6 – Representação de dois trem de pulsos, onde τ1 é a distância entre os dois
trens de pulsos, TR é o período de repetição e τ2 = TR − τ1 .
Bloch são equações diferenciais ordinárias, por isso utilizamos o método Runge-Kutta
de quarta ordem (PRESS et al., 1999) para resolvê-las. Segue abaixo a forma geral
do método, que resolve uma equação do tipo y 0 (x) = f (x, y):
k1 = hf (xn , yn )
h
k2 = hf xn + , yn +
2
h
k3 = hf xn + , yn +
2

(3.1a)
!

h
k1
2
!
h
k2
2

k4 = hf (xn + h, yn + hk3 )
k1 k3 k2 k4
yn+1 = yn +
+
+
+
+ O(h5 ).
6
3
3
6

(3.1b)
(3.1c)
(3.1d)
(3.1e)

Os valores de k são as inclinações da curva em diferentes pontos, O(h5 ) é o erro
durante o processo de integração e h é o passo de integração. Quanto menor o valor
de h, maior precisão no cálculo, porém maior é o tempo de integração computacional.
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O cálculo é feito por iteração. O intervalo de integração é dividido em N
partes e yn+1 é calculado a partir de yn segundo a equação 3.1e. A sequência genérica
do algoritmo foi a seguinte:
1. Calcular a polarização em todas as etapas;
2. Resolver as equações de Bloch para pulsos π/2;
3. Tempo de decaimento, τ1 ;
4. Resolver equações de Bloch para pulsos π/2;
5. Tempo de decaimento, τ2 ;
6. Exportar resultados para arquivo .doc.
Desta forma, geramos gráficos de polarização x tempo para identificar os ecos que
vieram a surgir.
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4 Resultados e discussões
Os resultados obtidos através do programa disposto no Apêndice A foram
plotados em gráficos de polarização para a visualização do eco de fótons. Para
isso, utilizamos alguns parâmetros fixos, como γ22 /2π = 5 MHz, γ12 = γ22 /2, a
largura temporal dos pulsos T p = 100 fs, Ω1 (t) = 0, 5π/T p e Ω2 (t) = π/T p para as
frequências de Rabi (eq.1.7), sendo que estes valores de Ω são referentes aos pulsos
de área de π/2 e π, respectivamente. Consideramos o sistema em ressonância, de
modo que o valor de δ é nulo. Utilizamos ainda ∆D /2π = 200 MHz e TR = τ1 + τ2 ,
onde τ1 é a distância temporal entre os pulsos π/2 e π, e τ2 é a distância temporal
entre duas sequências de pulsos π/2 e π, de modo que a soma destes números devem
satisfazer TR = 21 ns (valores mais altos de TR poderiam resultar na não formação
do eco, pois todos os dipolos haveriam decaído).
Na fig.7, há a formação de um eco de fótons padrão, com a aplicação do
pulso gerador de coerência (π/2) e o refasador (π). Este gráfico tem como função
demonstrar a eficácia do programa, já que tal dado já foi obtido em trabalhos
anteriores (ALLEN; EBERLY, 1975).
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Figura 7 – Formação de eco de fótons para um par de pulsos incidentes. Está sendo
apresentado a polarização (linha vermelha) em função de tempo. E o par
de pulsos π/2 e π (linha azul).
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Foi feita a simulação do eco de fótons estimulado na figura 8, semelhante
ao encontrado experimentalmente por Patterson et al. (1984). No eco estimulado,
temos um segundo eco de fótons, mas agora gerado pela aplicação de um pulso de
área π/2. O que se observa é que um segundo pulso π/2, além de gerar coerência no
sistema, também refasa parte do sinal defasado do eco anterior. No entanto, não se
vê um crescimento do sinal de eco (SCHENZLE; DEVOE; BREWER, 1984). Isto
ocorre porque a polarização gerada pelo pulso usado para estimulação do eco não se
soma ao eco que será gerado, isto por que os dipolos defasam antes do eco. Outro
fator interessante é que a coerência gerada pelo segundo pulso π/2 gera pouquíssima
polarização, o que acontece porque a polarização gerada é em relação a população
ainda não excitada, e neste caso boa parte da amostra não está no estado fundamental,
impedindo a formação da máxima polarização.
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Figura 8 – Eco de fótons estimulado por um segundo pulso área π/2 no instante 21
ns

Na figura 9, podemos ter uma visão geral do trem de ecos em relação aos
pulsos geradores e refasadores. Neste gráfico os valores de τ1 e τ2 são 7, 5 ns e 13, 5
ns, respectivamente. Ele foi dividido em outros três gráficos para melhor análise,
além da representação da coerência onde as linhas azuis indicam a incidência de um
pulso, e as linhas verdes são o decaimento da coerência, porém para um único grupo
de átomos (v = 0). Esta mudança melhora a visualização e entendimento dos ecos,
pois quanto menor a coerência do sistema menor a quantidade de dipolos oscilando
dentro ou fora de fase.
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Figura 9 – Trem de eco de fótons gerado por dois trens de pulsos de áreas π/2 e π,
onde τ1 = 7, 5 ns e τ2 = 13, 5 ns para um valor de TR = 21 ns. No eixo
vertical da direita temos representado a coerência do grupo de átomos
com v = 0.

No gráfico da figura 10, vemos uma situação semelhante ao eco estimulado
da figura 8, onde um eco de fótons é gerado logo após a incidência do segundo pulso
π/2. Esta afirmação tem como base a distância temporal entre os dois ecos e o pulso

Figura 10 – Primeiro quadro de análise do trem de ecos de fótons. Podemos ver o
primeiro eco formado e, em seguida, o seu sinal reformulado 6 ns após a
incidência do pulso π/2.

refasador, no gráfico indicado como 6 ns, pois um eco se forma após o mesmo tempo
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entre o centro do eco e a incidência do pulso refasador. Como explicado anteriormente,
a polarização gerada pelo pulso estimulante, π/2, não tem sua polarização somada
ao eco seguinte.
A fig.11 contempla todos os ecos gerados até a chegada do terceiro pulso π/2.
Nela, podemos observar a correspondência temporal entre os ecos. Os primeiros dois
ecos são os mesmos observados nas figuras 8 e 10. Eles são analisados novamente
porque ecos seguintes são a reformulação deste sinais.

Figura 11 – Segundo quadro de análise do trem de eco de fótons.

O segundo eco é totalmente reformulado devido a ação do pulso π em 29, 5
ns. A distância entre os ecos e este pulso é de 1, 5 ns e estes ecos são idênticos
porque esta distância temporal não contempla decaimento significativo dos dipolos.
O eco localizado 7, 5 ns após o pulso π é a reformulação da polarização gerada pelo
pulso π/2, 7, 5 ns antes do pulso refasador. Há ainda um eco centralizado em 42 ns
coincidindo com próximo pulso π/2. Esta coincidência é devido a distância entre o
primeiro eco, formado em 15 ns, que tem seu sinal parcialmente reformulado com o
pulso em 21 ns, porque este pulso não é capaz de inverter os dipolos. Sendo assim,
uma parte deste sinal remanescente é totalmente invertido pelo pulso π em 28, 5
ns, com uma distância temporal igual a τ2 = 13, 5 ns. Isso implica que o sinal seria
inevitavelmente reformulado quando o próximo pulso π/2, que inicia a sequência de
pulsos, atingisse com a amostra. Estendendo o que ocorre nos instantes 27 ns, 28, 5
ns e 30 ns para esta situação, podemos aferir que a polarização gerada após o pulso
π/2 é uma soma da polarização do sinal reformulado do eco, anterior ao pulso, e da
polarização gerada pelo pulso. O sinal observado é menor que o eco porque o sinal
reformulado é inferior, pois não se trata de um pulso π, e a polarização gerada é
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pequena, pois é gerada em cima da população do estado fundamental que deve estar
baixa, porque poucos dipolos decaíram para o estado fundamental.
Por último, a figura 12 apresenta os demais ecos gerados pela ação da última
sequência de pulsos π/2 e π. Não há diferenças significativas entre o observado nesta
figura e na anterior; apenas um quarto eco gerado devido ao eco “espelhado” no
instante 30 ns que tem seu sinal reformulado 19, 5 ns após a incidência do pulso π.

Figura 12 – Terceiro quadro de análise do trem de eco de fótons.
Outra observação à ser feita, no entanto em relação aos três quadros de análise,
é que todos os ecos estão distanciados temporalmente em 6 ns, que é exatamente
igual a τ2 − τ1 . Com exceção do primeiro eco, a distância entre ele e o eco seguinte é
o dobro da diferença entre τ1 e τ2 e aqueles ecos que coincidiram com pulsos, pois
eles são reformulados imediatamente após o pulso. Para confirmar isso, plotamos um
gráfico com τ1 = 7 ns e τ2 = 14 ns (fig. 13). Seguindo a lógica, a distância entre o
primeiro e o segundo eco deve ser igual a 14 ns e as demais, ressalvada as exceções,
estarão separadas em 7 ns.
É possível ver que na fig. 13, a relação τ1 − τ2 = tempo entre ecos é mantida.
Agora na figura 14, analisamos de forma superficial o comportamento de um trem
com 4 grupos de pulsos π/2 e π com τ1 = 8 ns e τ2 = 13 ns. O objetivo é observar se
a distância entre os ecos é igual a τ2 − τ1 = 5 ns, além de fazer outras observações
em relação ao padrão dos ecos.
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Figura 13 – Trem de eco de fótos para τ1 = 7 ns e τ2 = 14 ns, com as separações
entre ecos.
Na figura14 a relação é mantida, como em todos os outros casos, ressalvadas
as exceções. O primeiro eco, em 16 ns, está 10 ns distante temporalmente do segundo
eco, em 26 ns, e a partir daí cada eco está distante em 5 ns. No entanto, a coincidência
entre eco e pulso não ocorre nos pulsos π, isto porque após a formação do eco há
um intervalo de 3 ns até a chegada de outro pulso, tempo suficiente para ocorrer o
decaimento da polarização, ou boa parte dela.
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Figura 14 – Trem de eco de fóton para τ1 = 8 ns e τ2 = 13 ns e para 4 grupos de
pulsos.
No tempo de 63 ns, o pulso π/2 incidente gera uma polarização maior que a
do eco antecedente à ele. Isto ocorre porque como há mais grupos de pulsos. O pulso
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π/2 não consegue manter uma taxa constante de dipolos oscilando, de modo que
eles vão decaindo com o passar do tempo. Dessa forma, pulsos π/2 de grupos mais
distantes se tornam capazes de gerar níveis significativos de polarização, por haver
maior população no estado fundamental, dando maior sobrevida ao trem de ecos.
Outro ponto a ser observado é que há um eco a mais no fim do trem de
ecos. Este eco pode estar surgindo devido ao baixo número de dipolos oscilando, o
que torna possível um realinhamento natural do dipolos. Também poderia haver
algum eco com baixíssima polarização, o que tornaria difícil sua identificação, sendo
somente visto o eco ao final do gráfico. De um modo geral, após cada pulso π em
todos os gráficos analisados, os ecos são “reiniciados” e, a partir dele a relação que
determina a distância entre ecos se mantém até a chegada de outro pulso π. Além
disso, em todos os trens de eco de fótons foi observado à presença de ecos gerados
após os trens de pulsos. Isso indica que amostra consegue manter a geração de ecos
mesmo sem pulsos que criam coerência ou realinham os dipolos.
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5 Exemplos de Aplicações da espectroscopia de eco de fótons no estudo da fase
quântica da fotossíntese na literatura
O sol é a principal fonte de energia do nosso planeta, seja aquecendo a
sua superfície ou fornecendo energia que auxilia a formação da matéria orgânica.
No entanto, a grande maioria dos seres vivos adquirem energia para formação da
sua matéria orgânica consumindo outros seres vivos, conhecidos como heterótrofos
(HYDROTHERMAL. . . , 2008). Assim, em algum momento da escala evolutiva, certos
organismos desenvolveram a capacidade de absorver esta energia solar utilizando-a em
reações químicas de transformação da matéria inorgânica em substâncias orgânicas,
disponibilizando biomassa para os heterótrofos. Este processo, em que há absorção
de energia solar para formação de matéria orgânica, é conhecido como fotossíntese.
A fotossíntese é um processo onde, segundo (REECE et al., 2015), as partes
verdes de uma planta produzem compostos orgânicos e oxigênio, sob a presença de
luz, a partir de dióxido de carbono (CO2 ) e água (H2 O). A reação que ocorre na
fotossíntese pode ser resumida na equação:

6CO2 + 12H2 O + LU Z → C6 H12 O6 + 6O2 + 6H2 O,

(5.1)

onde esta reação irá gerar uma molécula de glicose para o organismo autótrofo,
que por sua vez irá liberar oxigênio em sua fase gasosa e água para a atmosfera.
Através dessa reação, eq. 5.1, observamos que a fotossíntese não só libera água,
oxigênio e gera uma molécula orgânica, como também absorve dióxido de carbono da
atmosfera, que é considerado o maior propulsor do efeito estufa atmosférico devido
sua grande emissão pela ação humana. Isto demonstra a importância deste processo
na ciclagem do CO2 e O2 , além da biodisponibilidade de matéria orgânica gerada
pelos organismos autótrofos.
A absorção da luz fica a cargo dos pigmentos chamados clorofila, sendo eles a
clorofila a que participa diretamente nas reações, e a clorofila b que é um grupo
de pigmentos acessórios. A fase de absorção da luz na fotossíntese se assemelha ao
que ocorre em um sistema de dois níveis atômicos, como pode ser visto na fig 15.
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Figura 15 – Representação do comportamento da clorofila ao receber energia dos
fótons. Fonte: (REECE et al., 2015).

Nela fica claro a semelhança da excitação da molécula de clorofila com a
excitação em um sistema atômico de dois níveis, como o apresentado neste trabalho
para o rubídio. No jargão da biologia, estado fundamental é conhecido como estado
basal. Levando isso em conta, este capítulo tem por objetivo apresentar algumas
aplicações da espectroscopia do eco de fótons para o estudo da fase quântica da
fotossíntese.

5.1 Espectroscopia de eco de fótons
A espectroscopia do eco de fótons consiste em excitar a amostra com três
pulsos de luz e detectar o eco gerado. Em geral, as direções dos pulsos são diferentes,
de forma que seja possível separar o eco dos pulsos incidentes. Abaixo podemos ver
três configurações dessa técnica (PAARMANN, 2010).

5.2. Espectroscopia de eco de fótons no estudo da fotossíntese bacterial
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Figura 16 – Três configurações para a espectroscopia do eco de fótons. Elas são
chamadas respectivamente de (a) detecção homodina de dois pulsos,
(b) detecção homodina de três pulsos e (c) detecção heterodina. Os ks
representam os vetores de onda dos fótons dos pulsos e os ts são os
intervalos entre os pulsos. Fonte: (PAARMANN, 2010)

Quase sempre essa espectroscopia é empregada para medir tempos de vida
de transições eletrônicas, rotacionais e vibracionais em átomos e moléculas. Como
a intensidade do eco depende sempre da diferença de tempo entre dois desses
pulsos, o experimento é realizado variando esse intervalo de tempo e medindo a
intensidade do eco. O gráfico resultante, que quase sempre vai indicar um decaimento
exponencial da intensidade, dá uma medida direta do tempo de vida da transição
envolvida. Naturalmente, transições com tempo de vida extremamente curtos, como
as vibracionais que podem ser da ordem de femtossegundos, devem exigir o emprego
de pulsos de femtossegundos, como aqueles oriundos de lasers de Ti:safira com
travamento de modos.

5.2 Espectroscopia de eco de fótons no estudo da fotossíntese
bacterial
Nesta seção são apresentados alguns trabalhos que se utilizaram da espectroscopia de eco de fótons no estudo da fotossíntese bacterial, mais especificamente
com a bactéria Rhodopsedomonas sphaeroides, que é uma bactéria muito utilizada
no estudo de processos fotossintéticos devido sua facilidade de cultivo (GEST; DITS;
FAVINGER, 1983).
Meech, Hoff e Wiersma (1985) utilizaram a espectroscopia de eco de fótons
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comparando com experimentos absorção saturada para estudar o processo de fotossíntese em bactérias Rhodopsedomonas sphaeroides. Eles concluíram que o tempo de
decaimento do estado P é de 25fs e que esse mecanismo acontece devido a uma rápida
separação de cargas dentro do par dímer. Parte dos resultados são apresentados na
fig. 5.2.

Figura 17 – Sinal do eco de fótons acumulado do centro de reação (A,B) e a clorofila
a bacteriana (C,D). A linha na parte mais baixa dos gráficos é a linha
de autocorrelação com largura de 1,3 ps.

Em 1986 os mesmos autores investigaram o papel da transferência de carga
no processo de fotossíntese bacteriana chegando a conclusão de que a transferência
de carga entre a clorofila b, clorofila acessório, é possível e que representa um
mecanismo eficiente dentro da fotossíntese bacteriana. Neste caso o autor considerou
o acoplamento entre o estado P e a clorofila acessório b. Abaixo apresentamos alguns
resultados (MEECH; HOFF; WIERSMA, 1986).

5.2. Espectroscopia de eco de fótons no estudo da fotossíntese bacterial
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Figura 18 – Espectro de excitação da Rps. viridis (A) e Rb. sphaeroides (B). A
intensidade do eco foi integrada como uma função do comprimento de
onda.
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6 Considerações finais
A partir do estudo do eco de fótons, devido a ação de um trem de pulsos π/2
e outro π, conseguimos identificar o padrão de formação do trem de eco de fótons.
Foi constatado que o padrão de formação dos ecos gerados está relacionado à τ2 − τ1 ,
onde é possível observar que entre o primeiro e segundo eco de fótons a distância
temporal é 2(τ2 − τ1 ). Para ecos posteriores, a relação é mantida, com exceção dos
pulsos separados por um pulso de área π. Concluímos que este comportamento
em relação à este pulso é devido a sua capacidade de reversão de todos os dipolos
atômicos, o que faz todos os dipolos iniciem o processo de realinhamento. Neste
caso, os dipolos que formaram o eco mais próximo a incidência do pulso π serão os
primeiros à realinharem, gerando um novo eco.
Também podemos chegar à seguinte hipótese: o trem de eco de fótons poderia
manter a distância entre ecos igual á τ2 − τ1 caso os pulsos de área π, após o primeiro
eco, fossem substituídos por pulsos π/2. No entanto, seria necessário uma adequação
no algoritmo para fazer tal substituição.
Novos estudos envolvendo eco de fótons seriam importantes para reforçar
tais conclusões. Estes estudos poderiam demonstrar diferentes comportamentos
do trem de ecos, caso sejam utilizados diferentes tipos de sistemas atômicos na
geração de polarização. Outra abordagem seria reproduzir experimentos com base
nas aplicações abordadas no terceiro capítulo, tendo em vista a importância do
processo fotossintético para a manutenção das cadeias alimentares e na ciclagem do
carbono.
Foi feita à apresentação de um pôster, sobre o trem de eco de fótons, no
XL Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada com base na pesquisa
apresentada nesta monografia. O banner e o resumo do estão dispostos nos apêndices
B e C.
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APÊNDICE A – Algoritimo em
linguagem C para resolução das equações
de Bloch e cálculo da polarização
1
2
3
4

# include < math .h >
# include < stdio .h >
# include < time .h >

5
6
7
8
9
10

// 01/03/2017
// Modificado em 17/04/2017
// Modificado em 23/04/2017
// Calcula a polarização gerada via tren de eco de fótons
// Sistema de dois níveis

11
12

# define Pi 3.141592653589793

13
14
15
16
17
18
19

# define
# define
# define
# define
# define
# define

Tp 100 e -15
pontosFemto 1000
pontosDecaimento1 7500
pontosDecaimento2 13500
h1 0.1 e -15
h2 1e -12

20
21
22
23
24

double saida ;
const double passoDoppler = 1;
const int grupos = 1441;
const int pulsos = 7;

25
26
27

const double Omega1 = 0.5* Pi / Tp ;
const double Omega2 = 1.0* Pi / Tp ;

28
29
30
31
32

const
const
const
const

double
double
double
double

q22 = 2* Pi *5 e6 ;
q12 = 2* Pi *0.5*5 e6 ;
omega21 = 2* Pi *3 e8 /780 e -9;
delta = 0;

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

void f ( double a11 , double a22 , double a12 , double b12 ,
double delta , int j , double A , double dop ) // sistema de 3 níveis
{
/* a11 */ if ( j ==1) saida =
A * b12 + q22 * a22 ;
/* a22 */ if ( j ==2) saida =
-A * b12 - q22 * a22 ;
/* a12 */ if ( j ==3) saida = - q12 * a12 - ( delta - dop ) * b12 ;
/* b12 */ if ( j ==4) saida = - q12 * b12 + ( delta - dop ) * a12 + 0.5* A *( a22 - a11 ) ;
}
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45
46
47
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int main ()
{
clock_t begin , end ;
double time_spent ;
begin = clock () ;

48
49
50

FILE * arquivo ;
arquivo = fopen ( " dados . dat " ," w " ) ;

51
52

printf ( " Calculando ...\ n " ) ;

53
54
55
56
57
58
59

int n ,j ,k , pontosTempo ,d ,p , chave ;
double k11 , k12 , k13 , k14 ;
double k21 , k22 , k23 , k24 ;
double ka12_1 , ka12_2 , ka12_3 , ka12_4 , kb12_1 , kb12_2 , kb12_3 , kb12_4 ;
double h , delta , t ;
double dop , A , g , P , coerencia , theta , T , parteinteira ;

60
61
62

double a11 [ grupos ]; double a22 [ grupos ];
double a12 [ grupos ]; double b12 [ grupos ];

63
64
65
66
67
68
69

for ( d =0; d <= grupos -1; d ++)
{
a11 [ d ] = 0.25/( sqrt (2.0* Pi ) *200) * exp ( -0.5*( d -0.5*( grupos -1) ) *( d
-0.5*( grupos -1) ) /200/200 ) *1; // //////
a22 [ d ] = a12 [ d ] = b12 [ d ] = 0;
}

70
71
72

fprintf ( arquivo , " Time P coerencia theta field \ n " ) ;
fprintf ( arquivo , " ns
\n");

73
74
75
76

t = 0; T = 0; chave = 1;
for ( n =2; n <=2* pulsos +1; n ++) // loop pulsos
{

77
78
79

if (( n +0) % 4 == 0) A = Omega2 ;
if (( n +2) % 4 == 0) A = Omega1 ;

80
81

if (n >=8) A = 0;

82
83

// if ( n ==2) A =0; if ( n ==4) A =0;

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

if ( n % 2 == 0)
{
h = h1 ;
pontosTempo = pontosFemto ;
}
if ( n % 2 == 1)
{
h = h2 ;
if ( chave == 1)
pontosTempo = pontosDecaimento1 ;
if ( chave == -1)
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96

pontosTempo = pontosDecaimento2 ;
A = 0;
chave = - chave ;

97
98
99

}

100
101
102
103
104

for ( k =1; k <= pontosTempo ; k ++)
{
t = t + h;
P = 0;

// loop tempo

105
106
107
108
109

if ( n % 2 == 0)
{
T = T + h1 ;
}

110
111
112
113
114
115

if ( n % 2 == 1)
{
p ++;
T = t - 769* Pi /( omega21 - dop ) * p *0;
}

116
117

theta = ( omega21 - dop ) * T ;

118
119
120

for ( d =0; d <= grupos -1; d ++)
{

// loop doppler

121
122

dop = 2* Pi *( d -0.5*( grupos -1) ) *1 e6 ;

123
124

g = 0.25/( sqrt (2.0* Pi ) *200) * exp ( -0.5* dop * dop /(4* Pi * Pi
*200*200*1 e12 ) ) *1; // //////

125
126
127
128
129
130
131

for ( j =1; j <=4; j ++)
{
f ( a11 [ d ] , a22 [ d ] , a12 [ d ] , b12 [ d ] , delta ,j ,A , dop ) ;
if ( j ==1) k11 = saida ;
if ( j ==2) k21 = saida ;
if ( j ==3) ka12_1 = saida ;
if ( j ==4) kb12_1 = saida ;
}

132
133
134
135
136
137
138

for ( j =1; j <=4; j ++)
{
f ( a11 [ d ]+ k11 * h /2 , a22 [ d ]+ k21 * h /2 , a12 [ d ]+ ka12_1 * h /2 , b12 [ d ]+
kb12_1 * h /2 , delta ,j ,A , dop ) ;
if ( j ==1) k12 = saida ;
if ( j ==2) k22 = saida ;
if ( j ==3) ka12_2 = saida ;
if ( j ==4) kb12_2 = saida ;
}

139
140
141
142
143
144
145
146

for ( j =1; j <=4; j ++)
{
f ( a11 [ d ]+ k12 * h /2 , a22 [ d ]+ k22 * h /2 , a12 [ d ]+ ka12_2 * h /2 , b12 [ d ]+
kb12_2 * h /2 , delta ,j ,A , dop ) ;
if ( j ==1) k13 = saida ;
if ( j ==2) k23 = saida ;
if ( j ==3) ka12_3 = saida ;
if ( j ==4) kb12_3 = saida ;
}
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147

for ( j =1; j <=4; j ++)
{
f ( a11 [ d ]+ k13 *h , a22 [ d ]+ k23 *h , a12 [ d ]+ ka12_3 *h , b12 [ d ]+ kb12_3 *h ,
delta ,j ,A , dop ) ;
if ( j ==1) k14 = saida ;
if ( j ==2) k24 = saida ;
if ( j ==3) ka12_4 = saida ;
if ( j ==4) kb12_4 = saida ;
}

148
149
150
151
152
153
154

a11 [ d ] = a11 [ d ] + h *( k11 /6+ k12 /3+ k13 /3+ k14 /6) ;
a22 [ d ]
= a22 [ d ] + h *( k21 /6+ k22 /3+ k23 /3+ k24 /6) ;
a12 [ d ] = a12 [ d ] + h *( ka12_1 /6+ ka12_2 /3+ ka12_3 /3+ ka12_4 /6) ; b12
[ d ] = b12 [ d ] + h *( kb12_1 /6+ kb12_2 /3+ kb12_3 /3+ kb12_4 /6) ;

155
156
157

P = P + a12 [ d ]* cos ( theta ) * g - b12 [ d ]* sin ( theta ) * g ;

158
159

}

// loop doppler

160
161

coerencia = sqrt ( a12 [( int ) (0.5*( grupos -1) ) ]* a12 [( int ) (0.5*( grupos
-1) ) ] + b12 [( int ) (0.5*( grupos -1) ) ]* b12 [( int ) (0.5*( grupos -1) ) ]
);

162
163

printf (
" %.18 f % g % g % g % g \ n " , t *1 e9 , P , coerencia , theta
, A /(0.5* Pi / Tp ) ) ;
fprintf ( arquivo , " %.18 f % g % g % g % g \ n " , t *1 e9 , P , coerencia , theta
, A /(0.5* Pi / Tp ) ) ;

164
165
166

}

// loop tempo

167
168

}

// loop pulsos

169
170

end = clock () ;
time_spent = ( double ) ( end - begin ) / CLOCKS_PER_SEC ;
if ( time_spent <=60) printf ( " \ nTempo de execucao = % f s \ n \ n " , time_spent )
;
if ( time_spent > 60 && time_spent <= 3600) printf ( " \ nTempo de execucao = %
f min \ n \ n " , time_spent /60) ;
if ( time_spent >3600) printf ( " \ nTempo de execucao = % f h \ n \ n " , time_spent
/3600) ;

171
172
173
174
175
176

printf ( " \ a " ) ;
// system (" pause ") ;
fclose ( arquivo ) ;

177
178
179

}
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APÊNDICE B – Resumo expandido
aceito no XL Encontro Nacional de Física
da Matéria Condensada
XL Encontro Nacional de Fı́sica da Matéria Condensada / ID: 105-2 [02.2]

1

Two-level atoms driven by two ultrashort pulse trains: coherent accumulation and photon echo
generation
Gabriel N. Nogueira, Marco P. Moreno
Universidade Federal de Rondônia

We investigate theoretically the coherent accumulation process in a Doppler broadened two-level system excited
by two ultrashort pulse trains with the same repetition period, but with a delay τ between them. Our interest is
the regime when the system is excited by a sequence of pair of optical pulses many times within the lifetime of the
upper state [1,2]. The Bloch differential equations are solved numerically in the rotation wave approximation,
using the standard fourth-order Runge-Kutta method and considering the 5S1/2 → 5P3/2 transition of rubidium
vapor. We analyze the temporal evolution of both upper state population and coherence for different values of
τ . We also studied the dependence of this density matrix elements as a function of the atomic group velocities,
where the frequency comb is “printed” in the Doppler profile [3]. Finally, the theoretical model is applied to
the study of the generation of photon echoes. In this case, the macroscopic polarization is integrated over the
Maxwell-Boltzmann distribution velocity from the off-diagonal matrix density elements. When three pulses
(π/2 → π → π/2, “stimulated photon echoes”) drive the system, are obtained two echo pulses, exactly as
reported in previous works [4]. We conclude the work by discussing the photon echoes pattern generated by the
pulse pair sequence. This work was supported by CNPq and FAPERO (Brazilian Agencies).
[1]
[2]
[3]
[4]

D. Felinto, C. A. C. Bosco, L. H. Acioli, and S. S. Vianna, Opt. Commun. 215, 69-73 (2003).
M. P. Moreno, and S. S. Vianna, Opt. Comm. 313, 113-118 (2014).
F. A. Lira, M. P. Moreno and S. S. Vianna, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 48, 245001 (2015).
L. Tsang, C. S. Cornish, and W. R. Babbitt, J. Opt. Soc. Am. B 20, 379-390 (2003).
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APÊNDICE C – Banner apresentado no
XL Encontro Nacional de Física da Matéria
Condensada em Setembro de 2017
Two-level atoms driven by two ultrashort pulse trains:
coherent accumulation and photon echo generation
XL Encontro
Nacional de Física da
Matéria Condensada

Gabriel N. Nogueira1 and Marco P. Moreno2
1 Departamento

de Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Rondônia
de Física, Universidade Federal de Rondônia

2 Departamento

Photon echo: overview [4]

Abstract
We investigate theoretically the coherent accumulation process in a Doppler broadened two-level
system excited by two ultrashort pulse trains with the same repetition period, but with a delay τ
between them. Our interest is the regime when the system is excited by a sequence of pair of
optical pulses many times within the lifetime of the upper state [1,2]. The Bloch differential
equations are solved numerically in the rotation wave approximation, using the standard fourthorder Runge-Kutta method and considering the 5S1/2 – 5P3/2 (780 nm) transition of rubidium
vapor. We analyze the temporal evolution of both upper state population and coherence for
different values of τ. We also studied the dependence of this density matrix elements as a function
of the atomic group velocities, where the frequency comb is “printed” in the Doppler profile [3].
Finally, the theoretical model is applied to the study of the generation of photon echoes. In this
case, the macroscopic polarization is integrated over the Maxwell-Boltzmann distribution velocity
from the off-diagonal matrix density elements.

Macroscopic polarization:

Stimulated photon echo [5]

Fundamentals
Density matrix formalism:

Hamiltonian:

Bloch equations:

Train of photon echoes

Pulse train equation:

(pulse area)

: Heaviside step function

Population dynamics of the excited state
and velocity-selective transitions
Atomic parameters:

Populational dynamics

Pulse parameters:

Velocity-selective excitation

Conclusions
First, we studied the coherent accumulation process in atomic rubidium vapor when two ultrashort
pulse trains with high repetition rate excite the transition. In the Doppler profile, we observe the
excited state population modulated at 1/TR and 1/τ, the inverses of the repetition period and the
delay between the trains, respectively. Second, we conclude that, in the stationary regime, the
system generate two trains of photon echoes at the repetition period of 2τ’, where τ’ = TR – τ. Also,
we see that, in the conditions considered, the system generates four echoes after the driver trains
are turned off. The next step is to obtain an analytical theory that predict the position of the photon
echoes, and also the four echoes generated after the excitation by the pulse trains.
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