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RESUMO

Esta dissertação trata da teoria e construçao de um

laser de Nitrogênio molecular pulsado com alta potência de pi

co e que trabalha na região ultravioleta (337,1 nm), para uso

em ensino e pesquisa. Juntamente mostra-se o desenvolvimento e

construção de uma célula fotoacústica, cuja função é ser usada

como medidor de energia dos pulsos do laser. Este aparelho pre

C1SO e sensivel serve para medir não somente a energia dos pu!

sos deste laser, como também de outras fontes de radiação pul

sada.

Os resultados que caracterizam em detalhes o laser

e a célula fotoacústica estão apresentados neste trabalho, e

sugestoes para o uso destes em laboratório de ensino estão in

cluidos no Apêndice.



ABSTRACT

This dissertation treats the theory and construction

of a pu1sed mo1ecu1ar Nitrogen 1aser with high peak ·power

which functions in the u1tra-vio1et region (337,1 nm) for use

in teaching and research. In addition we show the design and

construction of a photo-acoustic cell whose function is to me~

sure the energy of the laser pulses. This sensitive and preci

se apparatus serves as well for measuring the energy oí pulsed

radiation sources other than the Nitrogen laser. Results which

characterize in detail the laser and the photo-acoustic

are presented and suggestions for a teaching laboratory

included in an appendix.

cell

are
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INTRODUÇAO

Este trabalho foi realizado visando servir ao enslno

e a pesquisa. Como em todos os projetos a que nos dedicamos,de

vemos pensar antes nas possibilidades de realização, e no cus-

to dos mesmos. Este não fugiu à regra.

Um dos maiores problemas que enfrentamos, não somen-

te no ensino, mas também na pesquisa, é a importação de ?pare-

lhagem de alto custo e sOfisticação. A demora da chegada desse

equipamento e a difícil manutenção dos mesmos, torna-os prati-

~ -
camente inviaveis nas atuais circunstancias em que vivemos.

Frente a estes problemas, e com a crescente mudança

na tecnologia mundial, vimos a necessidade de fazermos nós mes

mos alguns equipamentos que diminuiriam em muito o custo, a es

pera e sobretudo a manutenção destes.

No tocante ao laboratório de ensino, a maioria das ex

periencias realizadas com lasers são feitas com lasers de

He-Ne pois estes são mais fáceis de serem obtidos, frente a is

so, verificamos que uma vez que queriamos construir um laser

para ser usado tanto em ensino como em pesquisa, o caminho a

ser seguido era a construção de um laser de Nitrogênio molecu-

. (1) (2)
lar pulsado baseado em Pollonl e C.A. Massone , por mo-

tivos que descreveremos a segulr.

Em primeiro lugar, seu comprimento de onda no ultra-



violeta (337,1 nm), sua potência de pico de emissão, e a possi-

bilidade de funcionar em um regime de alta freqüência,

desse laser um candidato natural a um grande número de

ções tais como:

- excitaçao de laser corante

- radiação de tecidos organicos

- fotografias de alta velocidade

fazem

aplic~

e utilizado ainda em processos de fotodissociação, fluorescên-

cia, etc., •••

o mais importante de tudo na escolha deste trabalho,

foi que esse laser pôde ser construido com material totalmente

nacional e de fácil aquisição no mercado.

Em resumo apresentamos aqui a construção de um laser

de Nitrogênio molecular pulsado, baseado em polloni (1) e C.A.

1 (2) f' l'd d d 'I' - 1 'Massone et a. com a lna 1 a e e utl lza- o em enslno e

pesquisa, pois a manutenção desse tipo de laser juntamente com

urna vida útil grande, torna-o altamente competitivo, frente aos

modelos importados.

Ao término da construção do laser e de sua caracteri-

zaçao, notamos que havíamos dependido de muitos aparelhos, im-

portados, tais corno calorímetros e outros, para caracterizá-lo

e medir sua energia. Corno parte desse trabalho é destinado ao

Ensino, notamos que a vida útil dessa aparelhagem, nesse tipo

de laboratório seria curta. Desenvolvemos então um detetor foto

acústico,para medir os pulsos de energia desse laser e também



trabalhar em toda faixa do espectro, como veremos mals

na apresentaçao dos resultados.

tarde

o processo fotoacústico e baseado em um trabalho rea

lizado por Alexander Graham Bell (3) (1880 e 1881),seguido por

11 (4) .. (5)Tynda e Rontgen

Esse processo consiste de uma absorção ótica feita

por uma amostra que está fechada dentro da célula e esta é ilu

minada por uma luz modulada e se aquece intermitentemente. O

aquecimento periódico gera uma variação de pressão no gás en-

clausurado na célula e esta é detectada por um microfone de e-

letretos, que transforma essa variação de pressão em um sinal

elétrico. Nesse caso a escolha da amostra é bastante importan-

te para melhor conversão de energia ótica pulsada, em pressão.

Esse processo relatado acima é bastante simples, se

comparado com outros detetores de energia. Seu preço é irrisó-

rio e seus resultados são bastante satisfatórios.

Portanto, para concluir a introdução deste trabalho,

descrevemos inicialmente a teoria de um laser de Nitrogênio m~

lecular pulsado (Capítulo I) e a construção do mesmo (Capítulo

11). Apresentamos a seguir algumas considerações sobre a teo-

ria fotoacústica (Capítulo 111), a construção e descrição da

célula (Capítulo IV) e os resultados obtidos (Capítulo V).

Apresentamos ainda um Apêndice, onde estão alguns ex

perimentos que poderão ser usados futuramente em laboratórios

de ensino com esse equipamento.
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CAPíTULO I

TEORIA DO LASER DE NITROG~NIO MOLECULAR PULSADO

Faremos inicialmente um histórico e uma definição do

que vem a ser um "LASER".

Desenvolvido a partir das teorias de Einstein o la-

ser obteve suas primeiras aplicações no início dos anos 60.

o laser em geral possui uma propriedade que é a de

proporcionar um foco de luz monocromática, altamente direcio

nal, com pouca tendência a desvios.

A palavra laser vem do inglês "light amplification

by stimulated emission of radiation", ou seja, amplificação da

luz por emissão estimulada da radiação. Isto quer dizer que a

luz é gerada pela realimentação da própria luz, ou seja, na

presença de um fóton, um determinado meio produz outro fóton

sob certas condições. Dois espelhos colocados em paralelo

a esse meio estimulado podem ser alinhados de modo que as on

àas eletromagnéticas que se deslocam no sentido do espelho são

refletidas de volta ao meio, provocando um alinhamento de fase

das ondas e resultando numa realimentação nesse sentido. Após

centenas de reflexões, todos os fótons estarão em fase no sen

tido do eixo dos espelhos. No caso de nosso trabalho como vere

mos, o laser de N2 na emissão D.V., trabalha por super-ra-
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diança não necessitando usar cavidade ressonante (uso de es-

peIhos) •

Os tipos de laser que conhecemos podem ser feitos a

partir de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, as

podem ser estimuladas por 3 formas diferentes:

quais

1) Bombeamento ótico, que pode ser aplicado a mate

riais cristalinos, vitreos, liquidos, gasosos e

plásticos.

2) Bombeamento por impacto eletrônico produzido por

radio-freqüência ou corrente contínua, no

dos lasers a gás.

caso

3) Bombeamento por injeção de uma corrente

nos lasers semicondutores.

Os lasers em especial constituem 4 tipos

- os atômicos

- os iônicos

- os moleculares

- os semicondutores

intensa

Entre os atômicos o mais conhecido é o (HeNe)i é a

quele que se utiliza da transição de átomos não ionizados en

tre diferentes níveis de energia.

Os iônicos utilizam-se de gases nobres e de vapores

metálicos. Funcionam através da colisão de elétrons em seus a-
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tomos, com excitação por corrente contínua ou rádio freqüência.

Os lasers moleculares são os que nos interessam parti

. b lh (6)cularmente, por ser esse o desenvolvldo em nosso tra a o •

Resumindo então essa pequena introdução, a condição

fundamental para se obter o efeito laser é o estado do meio e-

missor no qual se cria a chamada inversão de população dos ní-

veis, isto quer dizer que a concentração de átomos no nível su-

perior (emissivo) é maior que no inferior. Se isto ocorre, a e-

missão com a freqüência que corresponde a transição entre esses

níveis, ao atravessar tal meio, amplifica-se graças a emissão in

duzida.

Esse efeito de absorção negativa é a base da criação

d 1 .. (7)os asers como Vlmos anterlormente •

I.l. A EMISSÃO QUE CARACTERIZA O LASERN2

A emissão laser no Nitrogênio molecular foi observada

em três grupos de transição dentre os quais destacamos dois sis

temas característicos de maior importância para nós:

- O segundo sistema positivo (2+), que envolve transi

ções entre os níveis de energia (C3ITIl- B3llg) no u.!.

tra-violeta para 337,1 nm e o primeiro sistema posi

tivo (B3llg- A3~+Il) de cerca de 745 nm a 1,235 11m

no infra-vermelho. Não se conhece com certeza qual

o mecanismo exato dessa inversão de população, mas

está claro contudo, que elétrons sao primaria-
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mente responsáveis pela excitação e cálculos basea

dos em modelos que supõem que a excitação de ambos

os níveis, superiores e inferiores, ocorre por im-

pacto eletrônico direto do estado fundamental de-

raro bons resultados de acordo com as

.. ( 8 )
experlmentals .

observações

- O sistema (2+) que emite na região ultra-violeta é

a transição vibracional mais importante para o pro

cesso da emissão estimulada O - O (337,1 nm), ela

predomina nitidamente sobre as outras devido ao

alto ganho de transição e, consequentemente, à po-

tência que se pode obter.

O laser molecular de Nitrogênio trabalha em regime

pulsado. Isso se explica quando verificamos a relação entre os

tempos de vida dos níveis que tornam parte no processo Figura

1). O nível C3TI~ que é o nível superior do sistema (2+) possui

um tempo de vida aproximado de 40 nseg enquanto o B3TIg que e o

nível inferior do sistema (2+) e superior do sistema (1+), tem

um tempo de vida da ordem de 10 ~seg.

+
Quanto ao nível A3~ ~ possui um tempo de vida de va-

rios milisegundos (metaestável). Também vemos na figura o nl-

f 1· -. - 1~+vel undamenta do Nltrogenlo que e X ~ g.

Da relação entre esses tempos de vida, vemos a nece~

sidade de se trabalhar em um regime pulsado de excitação,o que

permitiria diminuir a população dos níveis inferiores do siste
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ma (1+) e ou (2+) antes de voltar a excitar os níveis superio

res, garantindo-se uma boa "inversão de população".

Devemos também estar atentos ao fato de que sendo o

tempo de vida do nível c3n~ muito curto (40 nseg.), é necessá

rio excitarmos com pulsos de largura temporal pequena, já que

a banda O - O do sistema (2+) é a radiação que caracteriza o

laser de N2.

o sistema da faixa ultra-violeta opera por super-ra

diança, ou seja, é urna emissão estimulada sem espelho, havendo

somente urna correlação temporal, entre a frente de onda que

chega e a luz que sai na cavidade. Entretanto, para se obter

oscilação nas transições infra-vermelhas, tem-se necessidade

de fazer a realimentação por cavidade espelhada. As transições

laser no ultra-violeta também requerem altas descargas de cor

rentes maiores do que as requeridas para o infra-vermelho, pre

sumivelmente porque necessitam alta excitação do estado

do que se necessita para o estado B3ng, na presença da emissão

estimulada e espontânea que despopula o nível C mais

, (8)
que o nlvel B

1.2. EMISSÃO NO ULTRA-VIOLETA NO 2º SISTEMA POSITIVO

B3ng). EQUAÇOES

rápido

Embora o que nos interessa seja a emissão da banda

337,1 nm, tem-se observado nesse sistema três transições ele-

trônicas vibracionais VI = O para v" = O, VI = O para v" = 1 e
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,,' = 1 para v" = O que se referem na Fig.l as bandas 337,1 nm,

357,7 nm e 315,9 nm respectivamente.

Vamos agora fazer urna descrição e relacionar os

, ,- ,- (9)
ve1S que part1c1pam dessa açao em co11sao • Nl, N2

denotam a densidade de população do estado fundamental, do 1n-

ferior e do superior da transição laser respectivamente·

Xij denota a taxa de excitação por colisão por impacto eletrô

n1co do nivel i para j onde i < j.

Y ..
J1 taxa de desexcitacão por colisão de j para i

R .. denota a quantidade de emissao induzida a qualJ1

inclui a largura de linha,

~ coeficiente de Einstein e a densidade de ener-

gia

(T .. )-lJ1 é a taxa do decaimento radiativo de j para i

As equações que governam a densidade de população es

- . (9)
tao logo a segu1r
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dt

(I.I)

+ R32 1 [N3
(1.2)

(1.3)

onde g3 e g2 são pesos estatísticos dos níveis superior e infe

rior respectivamente.

Vamos aplicar essas equações à molécula de Nitrogê-

nio, especificamente na transição eletrônica C3II11 (11=0)

B3 Ilg ( 11= O) considerando a banda 337,1 nm.

Utilizando-nos ão fato que T 31»> T 32 desde que C é

metaestável), X 13 > X 12 de acordo com o Principio de Franck
-5

Condon e T21» T32( T32 ~ 40ns) enquanto T 21 ~10 sego

Após a construção matemática as equações restringern-



se a:

9

) -1= (N 1 a:13 (Y32 + T32 ) -1)+ T32

- at (N1X13 X23t )e + ----- onde a =
a 8 + X 23 (1.4)

para t2•

Para pequenos tempos nós podemos expandir a equação

- t. a
aClma em e

Então:

Para o nível dois temos:

2

..:L
2

(I.S)

1
2 (I .6 )

Agora então nos é possível obter as condições de in-

versão de população que nos interessa N3 > N2:

2

> t (I.7)

Isso implica que a inversão de população toma lugar

-1 -1
em tempos pequenos se comparados a (Y32 + T 32 )
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1.3. A MOL~CULA DE NITROGt:NIO ACOPLADA A·UM CIRCUITO RLC

Se considerarmos a molécula de Nitrogênio como um ca

so isolado, acoplada a um circuito elétrico consistindo de um

capacitor C~ capacitância carregada originalmente com ames

ma voltagem Vo' uma resistência externa fixa Re, e uma indu-

tância L, o meio como parte do circuito elétrico age como uma

resistência variável R(t), a qual é a soma da resistência pla~

mática (ion colisão eletron) e a resistência devido as coli-

sões neutras eletrônicas. Neste caso o último é o malS lmpor-

tante. Os eletrons são aquecedores ohmicos e perdem suas ener-

gias por excitação e ionização das moléculas. Então as equa-

ções que governam a densidade de população do nível superior e

inferior sao:

dN3

dt = Xl3 Nl +x 23 N2
-1

- (T32 + Y32)N3

(L 8)

= X N + N ( T -1 + Y ) - (T -1+ X )N +13 1 3 32 32 21 23 2

(1.9)

A densidade de energia p para a freqüência laser po

de ser dada como:
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(1.10)

onde E t é a energia de um fóton laser.

A razão de ionização é:

(1.11)

Onde: S = Coeficiente de ionização

Ne= população ionizada

por:

A razão pela qual os elétrons são aquecidos é dada

(1.12)

Onde E j i são as energias de transição j ---.i

Eoo é a energia de ionização da molécula de Nitrogê

nio
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Te --+ temperatura eletrônica expressa em eV

I --+ corrente total

~ --+fator de conversão para elétron Volt por unidade

de volume.

A equação do circuito fica:

+ RT I = Vo - f t (Io dt' )C

(1.13)

R (t) é obtido da mobilidade dos elétrons no nitrogê-

nio.

o sistema de equações que foi desenvolvido pode ser

resolvido da seguinte forma:na Fig.2 ternos a solução para o

crescimento da emissão induzida do ruldo. A Fig.3 faz urna compa

raçao entre alguns métodos de se obter a solução para as equa-

ções e urna comparação da densidade do pulso de potência com o

método exato e aproximação por saturação. Mas existem. diferen-

ças entre o método exato e o método da aproximaçao.

A solução exata prediz que um pulso muito intenso, de

curta duração (~p seg) ocorrerá ~ 0,3 nseg após a descarga co-
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meçar • Este pulso curto e intenso surge prematuramente quando

os elétrons quentes populam o nível superior em urna ação muito

rápida resultando em N3» NZ. A aproximação por .saturação

(N3 ~ NZ) não prediz esse comportamento.Na Fig. 4 mostramos o

crescimento da inversão da densidade com o tempo.

A variação no tempo com a pressão para pulsos estrei

tos é mostrado na Fig. 5. Vemos que os picos mostram-se al-

tos com o crescimento da pressão.

Este comportamento resulta de N3 » N2 sendo aumenta

do pelo crescimento da densidade de moléculas.

Na Fig. 6 vemos o cálculo final da densidade da po-

I tência laser onde a ionização da molécula de Nitrogênio do ní-

1 1 ., d (9) .ve aser superlor e mostra a .
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, Fig.6- Densidade de Potência do laser onde

é considerada a ionização da rnoléc~
Ia de Nitrogênio do nível superior
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CAPíTULO II

PROJETO E CONSTRUÇAO DO LASER DE N2

Como vimos anteriormente, nosso projeto baseou-se no

1 . (2) . (1)traba ho do Professor Massone e sua equlpe e de R.Pollonl

Na Figura 7 vemos o circuito de excitação do la-

ser de N2, que será detalhado a seguir, por partes.

11.1. A cÂMARA DE DISPARO

O diagrama da câmara de disparo é mostrado em deta-

lhes na Fig. 8.

o corpo é feito de nylon, que é um material altamen-

teisolante e que leva uma vantagem sobre o teflon, ( material

do qual foram construí dos as primeiras câmaras de disparos

da bibliografia), ele é extremamente mais barato e isso diminui

essencialmente os custos da construção do laser. O corpo de ny

lon é fechado por tampas de latão bem vedadas através de o'

rings para que não haja vazamentos da pressão interna.

O eletrodo conectado com o capacitor consiste de uma

esfera de aço (1,60 cm de diâmetro) dessas utilizadas em rola-

mentos, a qual é pressionada contra o suporte de latão por uma

capa de teflon ou nylon. O outro eletrodo, conectado ao circui

to de disparo, consiste de uma vela fria de motor a explosão.
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Fig.7- Circuito de Excitação do Laser de N2.
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1·------..-- .~--_:--

•

1. Peça de Encaixe da Vela de Ignição

2. Tampa Traseira da Cãmara de Disparo

3. Proteção para a vela da cãmara

4. Anel de Vedação (o'ring de borracha)

5. Proteção para o rolamento material

Teflon.

6. Abertura na carcaça de nylon

7. Carcaça de Ny10n

8. Rosca para suporte da peça de Teflon. do Item 5

9. Parte Traseira do Suporte para rolamento em Latã

10. Suporte da Peça 9 junto a Carcaça da Cãmera de

Disparo.

Fig.8- Corte Transversal da Cãmara de Disparo.
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o eletrodo interno desta é o nosso eletrodo de disparo: na bi-

bl' f ' (I) (2) I . , , I dlogra la vemos que a ve a lnlcla mente usa a por Pol

loni ~ uma vela "magnet", Marelli (W 55 L) de carro de corri-

da. Esta ~ uma vela fria, bastante resistente ao uso e permite

um acoplamento t~rmico mais eficiente entre a região de cente-

lhamento e a parede metálica externa com ale tas metálicas para

o resfriamento. Isso no projeto desenvolvido por Polloni.

Devido a dificuldade de se encontrar essas velas no

tem

mercado optou-se por velas de avião nos projetos bibliográfi-

(2) ,
• Atualmente usamos velas de automovel NGK-B6E quecos

ótima durabilidade a um preço bastante baixo.

11.2. CONSTRUÇÃO DOS CAPACITORES UTILIZADOS NO LASER

Atrelado à câmara de disparo encontra-se um capaci-

tor Cl de 10 nF para 30 kV, da Indústria Digitec. Este ~ liga

do à câmara de disparo atrav~s de conectores de papel aluminio

(Fig. 7 ) que se descarrega para C2 que recebe um pulso liga-

do também através de tiras de papel aluminio. C2 é constitui-

ão ãe laminaãos de CU de ãuplaface, com um ãielétrico no meio

de ambas de 0,8 mm de espessura (geralmente empregados em cir

cuito impresso).

Em regime de descarga continua, esses laminados não

suportariam as altas tensões a que são submetidos por periodos

prolongados, mas sob um regime pulsado os laminados resistem a
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Fig.9- Dimensões e Disposição dos Capacitores

Triangulares do laser de N2-
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altas tensões por longos periodos de tempo.

Esses laminados sao cortados de maneira triangu-

lar (aproximadamente) (Fig.9), fazendo com que a tensão sobre o

gas seja aplicada de forma não simultânea, isto e, dando-se um

ângulo apropriado à forma dos laminados, consegue-se que a on~

da que viaja através dos mesmós excite-um extremo do tubo de

descarga antes do outro.

Graduando-se apropriadamente essa defasagem de tempo

(forma triangular dos capacitores Q2) pode-se fazer coincidir

a excitação em cada lugar do tubo com a avalanche gerada

no lQ extremo excitado e ampliá-Ia ao longo do tubo causando

assim a super-radiança que é justamente a emissão estimulada

obtida sem o emprego da cavidade ressonante.

Ainda _falando em capacitores a razão das capacitân-

cias C lIC 2 controla a fração de energia do pulso de disparo

do laser como vimos, e sua otimização permite a redução da ten

são DC de alimentação do sistema de disparo, acarretando econo

mia na construção de uma fonte de alta tensão caso seja neces-

,
sario.

Também para construção do capacitor C2 é necessário

um cuidado especial na retirada do cobre das bordas do lamina-

do para se evitar descargas na própria linha.
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II.3. A CONEXÃO CAPACITaR-TUBO

A linha de transmissão e conectada ao capacitor e

aos eletrodos da cavidade através de lâminas de papel alumI-

nio. Esse contato e feito por pressao mecanica. Foram entao em

pregadas barras de latão prensadas por parafusos para estabe-

lecer o contato entre as lâminas de papel aluminio e os eletro

dos da cavidade e para o contato elétrico do lado do capacl-

tor, onde o laminado possui apenas 4 cm de comprimento.

11.4. A CAVIDADE LASER

Na Figura 10 temos o tubo da cavidade laser. Essa

cavidade é feita de um tubo de PVC de 65 cm conforme (Fig .1I} •

o tubo foi rasgado lateralmente com dois cortes diametralmente

opostos, de 5 mm por 60 cm cada. Nele foram introduzidos os

eletrodos de cobre.

Esses eletrodos foram colados ao tubo de PVC com co-

Ia araldite 24 horas. Foram colocados espaçadores para que os

eletrodos ficassem o mais paralelos possivel.

No caso deste laser, o pulso não requer reflexões,

por isso não há necessidade de espelhos refletores, mas pode-

se colocar um espelho em apenas um dos lados onde se inicia a

formação da descarga do pulso (menor distância ao capacitor).

o tubo de PVC é fechado em suas extremidades por dis
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Tubo de saida de N2
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Vista frontal do tubo
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Tubo de entrada de N2

Eletrodo de cobre

Corte transversal do tubo

do LASER
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Figura 10
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cos de lucite e janelas de quartzo para que haja

transmitancia do ultravioleta.
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total

A pressão interna do Nitrogênio depende do potencial

aplicado para termos uma melhor potencia de salda. No nosso ca

so está entre 30 a 100 torr (usamos sempre entre 40 e 45). Aci

ma disso a descarga do tubo torna-se irregular e abaixo a po-

tência cai. Acima e abaixo do tubo há outros dois tubos de PVC

de diâmetro pequeno, colocados sobre canaletas de PVC que fa-

zem a sua ligação com o tubo de descarga laser.

Esses tubos (Fig. 12) tem como função renovar cons-

tantemente o Nitrogenio do tubo de descarga para limpar as lm-

purezas e refrigerar os eletrodos.

Na Fig. 7 (pg 18 ),vemos um esquema do circuito

de excitaçao do 1aser de N2

,
e entao L e, no regime continuo,

um elemento que fecha o circuito para o capacitor C1 e apre-

senta uma resistencia infinita para o pulso de descarga.

É bom termos baixas indutâncias devido a necessida-

de de pulsos curtos de excitação.

A fonte de alta tensao que foi usada em nosso traba-

lho é uma Spellman para 20 kV de corrente continua. Mas tam-

bém apresentamos na Fig.13 um esquema de uma fonte de alta ten

são, para ser construida em nossos próprios laboratórios, que

permite a não importação de fontes de alta tensão, fazendo as-

sim, nossa total autonomia na construção de tal laser(Fig.14 e

15) .
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Fig.12- Diagrama dos Tubos de Descarga e Cir

culação de Gás do Laser de N2.
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Fig.14a- Vista Superior do laser onde se Enco~
tram a Fonte, a Câmara de Disparo e
os Capacitares.

Fig.14b- Vista Superior do laser agora Mostran
do os capacitares Triangulares e o Tu
bo de Descarga.

29



"

Fig.15- Foto do Spot do Laser de Nitrogenio
em funcionamento.

Escala -+ 1,0 : 1,5
Sensibilidade do filme -+ ASA 100

Abertura -+ 2,8
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,
CAPITULO 111

•.
FOTOACUSTlCA

111.1. 1NTRODUÇAO HISTÓRICA

Corno vimos na introdução desta dissertação, o efeito

fotoacústico fez seu aparecimento na história da FIsica em

1880, quando Alexander Graham Bell (3) descobriu, que ao se in-

terromper periodicamente a luz solar que incidia em um sólido,

fechado dentro de urna célula vedada, OUVla-se um som
,

atraves

de um tubo ligado a essa célula e com a outra extremidade colo

cada no ouvido.

1 (4) .. (5) ,Tynda 1 e Rontgen , observaram que tarnbem se

produzia um sinal acústico quando se fechava urna quantidade de

gás em urna célula, e esta era iluminada intermitentemente atra

ves de pãs girat6rias, que chamamos de "Chopper".

Bell continuou seu trabalho com urna grande variedade

de sólidos, líquidos e gases, provocando muita curiosidade nos

estudiosos da época. Embora produzindo curiosidade, não se viu

nenhuma aplicação prática nesse efeito e ele ficou' esquecido

durante muito tempo.

Somente noventa anos mais tarde e que se descobriu
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a importância da fotoacústica, na análise de gases, sólidos e

líquidos (aplicação em amostras não transparentes).

111.2. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O EFEITO FOTOACÚSTICO

Quando uma molécula de gás absorve um fóton, ela val

do estado fundamental Eo, para um estado excitado El. A dife-

rença de energia entre os estados é El - Eo = h v , onde u é a

freqüência do fóton absorvido. A molécula pode então perder es

ta energia e retornar ao estado fundamental por vários

nhos, citaremos aqui o que nos interessa:

cami-

- Ela pode colidir com qualquer outra molécula no

gás e transferir energia translacional ou cinética, distribui-

da entre ambas as mOléculas, isto é, aquecimento.

o sinal detetado pelo microfone resulta desse pro-

cesso, pois desde que haja um acréscimo de energia cinética

nas moléculas do gás, há um crescimento de energia interna, ou

seja, há um aumento na temperatura do gás. Se os fotons inci-

dentes tem sua intensidade modulada a uma razão lenta compara-

da à do processo descrito como responsável pelo efeito, entao

a modulação ótica resulta em uma modulação coerente na temper~

tura da amostra gasosa.

A lei dos gases nos deixa claro que em um volume fe-

chado como o da célula fotoacústica, a modulação da temperatu-

ra do gás resulta em periódica flutuação da pressão,
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com uma modulação de freqüência igual a freqüência de modulação

ótica. Esta flutuação de pressão é detetável pelo microfone.

Como vimos anteriormente, a utilização desse efeito

é bastante recente, sendo que ele fez seu aparecimento neste sé

culo em 1973(10) •

Surgiu então a teoria de Rosencwaig Gersho, para fon-

tes de luz monocromática senoidal e usando, para que o efeito

se processasse, um "chopper" de freqli@ncia w. - Rosenc~aig e

Gersho desenvolveram uma teoria que simplifica a teoria fotoa-

cústica, levando em consideração a capacidade óptica do sólido,

relacionado com o comprimento de absorção óptica lfJ = ~ ' pa

ra uma determinada espessura 1 do sólido.

Para isso definiremos alguns parametros:

k = condutividade térmica

P = densidade

c = calor especifico

a = k
PC

difusividade térmica

( )1/2a = 2wa : coeficiente de difusão térmica

J.l =
1
a comprimento de difusão térmica

i = espessura da amostra

Q = sinal fotoacústico

w = freqliência do "chopper"
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Para cada categoria de opacidade nós consideraremos

três casos, de acordo com o tamanho relativo do comprimento de

difusão térmica.

Para isso é conveniente definir:

y =
'V P II o o

(III.l)

Onde 'Y= relação entre os calores especIficos.

P = pressao

inicial
o

I = fluxo de

luz monocromática incidente
o

1'= comprimento da coluna de gás na célula

T = temperatura inicialo
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SÓLIDOS OPTICAMENTE TRANSPARENTES (i#>l):

Nestes casos, a luz e absorvida através do comprlme~

to da amostra e alguma luz e transmitida através da amostra.

Caso l(a) S;lidos termicamente finos (~»l;~>lfl)

o sinal acústico é proporcional a ~i e desde que

L
a' é proporcional a __1_, o sinal acústico tem

w
dependência

-1
w • Definimos alguns parâmetros a seguir:

Onde a' ~ coeficiente de difusão t~rmica do gãs e ~"

comprimento de difusão t~rmica do material que serve de supor-

te para a amostra.

Caso l(b): Sólidos termicamente finos (~> 1; ~< 113)

O sinal acústico ~ proporcional a t3i , variando com

w-l e depende das propriedades t~rmicas do material suporte da

amostra.

Caso 1 (c): Sólidos termicamente espessos (~L 1;~« 113)

Aqui o sinal ~ proporcional a t3~ maior do que ~f

Isto ~,somente a luz absorvida dentro do primeiro comprimento

de difusão t~rmica contribui para o sinal fotoacústico. Tamb~m

desde que ~<p, as propriedades térmicas do material usado como

suporte são substituídas pelas da amostra. A dependência da

freqüência de Q varia com
-3/2

w
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I

SOLIDOS OPTICAMENTE OPACOS (l{3« P )

Nestes casos, muito da luz é absorvida dentro de uma

distância pequena comparada a

luz é transmitida.

e essencialmente nenhuma

Caso 2(a): Sólidos termicamente finos (~»li~»l~

Neste caso temos urnaopacidade fotoacústica, aSSlm

corno urna opacidade óptica. O sinal fotoacústico independe de

{3.

O sinal é forte, depende das propriedades térmicas

do material suporte e varia com
-1

w

Caso 2 (b): Sólidos termicamente espessos (flL 1 i fl.>l(3)

-1
com w

Aqui novamente o sinal independe de (3 e varia

Caso 2(c): Sólidos termicamente espessos (fl«lifl<l{3)

Opticamente estamos lidando com um sólido muito opa-

co ({3},» 1). Contudo, {3fl< 1 (isto é, fl< i(3), este sólido não

é fotoacusticamente opaco, corno no caso lc, somente a luz ab-

sorvida dentro do primeiro comprimento de difusão térmica fl,

contribui para o sinal acústico. Então o sinal fotoacústico e

proporcional a (3. Corno no caso lc, o sinal é também dependente

. ~ .. -3/2(10)
das proprledades termlcas da amostra e varla com W •
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Em nosso caso, apesar de trabalharmos com amostras

termicamente espessas e também com fontes contínuas de radia-

ção luminosa e de ter usado em alguns de nossos trabalhos um

"chopper", a teoria que nos interessa ~ a teoria para pulsos

em fotoacústica, uma vez que nosso principal objetivo foi con~

truir tal câmera para ser usada como medidor de energia de um

laser de Nitrogênio molecular pulsado.

'd~' d d (lI) b lh 'I'Da 1 ela e Aamo t , que em seu tra a o se utl 1

za de pulsos de luz, cuja fonte é uma lâmpada de Xenônio e um

"chopper" que trabalha como um pulsador, nós obtivemos a base

para nossa teoria.

~ relevante ressaltar que Aamodt apresenta o sinal

fotoacústico (PAS) como sendo função de transformadas de La-

p1ace, modificadas por uma série de funções respostas, que en-

tram em todo esse nosso trabalho como a resposta da célula fo-

toacústica, a resposta produzida pela amostra e a resposta do

material que serve como suporte. Vemos a seguir um quadro re

'd d 'd d (11)suml o a teorla e Aamo t .

Observação: O quadro a seguir está ligado a

çoes, que não estão presentes neste trabalho. Maiores

Equa-

'deta-

1hes se necessários, poderão ser encontrados na referência 11.

Rc : Célula Fotoacústica

R : Amostras

Rsub: Suporte



RESP0STA

Rc

R s

R
sub

TRANSFORMADA DE LAPLACE

~ S T D SI

1/2 1/2 ]2~(ST) (I-CIC2)-(b+D)[~(5T) (ClS2+ SIC2) -bD S1S2

1/2
~(ST) (Cl- C2- D S2)

1/2 1/2
2~(ST) (I-CIC2)-(b+D)[~(ST) ClS2+ CIC2 J-b DSlS2

1
1/2

(S as) Cps

1

s Cps

~ (as)I/2

(sas)I/2 [(S)I/2+~(as)I/2J

~

1

1 .•. (1 + m) 00

CONDIÇÃO

Onda Térmica

Onda Acústica

Camada fina

Camada termicamen

te espessa - Aqu~
cimento uniforme

Camada termicamen

te espessa - Aqu~
cimento exponen
cial

Camada fina

Amostra termica
mente espessa
AquecimentoUniforme
Intennediárioda A----~•..-..

W
1.0



Onde:
00 = exp C-q} [1 + m expC-2q}] -1

40

as = difusividade da amostra

= capacidade térmica da amostra

= capacidade térmica do gás

cosh (SL/C )o

[ 1/2]cosh L (S/a g)

q

B

D

=

=

=

[ (kg/ks) (Cpg/Cps) ]

[ (kg/kw) (Cpg/Cpw) ]

[(kS/kh) (Cps/Cph) ]

1/2

1/2

1/2

b = BQ qO O

q = exp(q) - m exp (-q)O

m = (1 -E)
tI +~)

S = transformada de Lap1ace



41

Assim ele define o sinal fotoacústico como a produtó

ria de todos esses elementos:

SpAS (8) = L (8) li .R.
""O 1 1 (111.8)

onde I (5) e o calor produzido pela energia da luz incidenteo

e R. representa todas as respostas acima citadas.1

Mais tarde, no Capitulo V onde veremos a parte expe-

rimental e as conclusões, teremos a chance de tratar melhor do

assunto.
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.•.

CAPITULO IV

CONSTRUÇÃO E DESCRIÇÃO DA CÉLULA FOTOACÚSTICA

A célula fotoacústica e um instrumento de medida de

energla extremamente sensIvel e para isso exige muito cuidado

em sua construção.

o primeiro modelo feito por nós, baseou-se em um pro

jeto de célula fotoacústica, desenvolvida nos Laboratórios da

Biofisica do IFQSC.

Esta célula, inicialmente projetada para trabalhos

em raio-X, serviu-nos corno base para nossos primeiros testes.

A célula divergia do d~senho atual, praticamente em

toda sua totalidade. Inicialmente colocava-se a amostra no cor

po de nylon, pois este se deslocava totalmente, enquanto a ja-

nela permanecia fixa. Ao entrar o pistão de nylon, que por sua

vez continha a amostra, este causava urna grande pressão no mi-

crofone, que estava colocado perpendicular à amostra. Frente a

esse problema foi feito um conduto na célula, que mantinha a

célula ligada ao ambiente. Este era deixado aberto até a intro

dução da amostra. Após isto, era colocado um parafuso para fe-

char esse contato. Com o problema de ter um parafuso e o desl~

camento do nylon, notamos que o sinal
.•.

que essa ce-
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lula apresentava era extremamente baixo, devido as suas caracte

,
risticas.

primeiramente o volume era grande e isso prejudicava

o sinal.

Segundo, ao se trocar de amostra tinha que se proce-

der a urna nova vedação, o que dificultava muito o trabalho,pois

esse tipo de célula tinha mais lugares para estar captando sons

externos e vazão de pressão. Exemplo: furo do parafuso sem es-

tar bem vedado, local da amostra, etc •••

Assim optamos, através de nossas necessidades e conve

niencia,em desenvolver urna célula para nosso trabalho com carac

teristicas bastante diferentes.

o modelo construido em nosso laboratório é cilindrico

(Fig.16) com o corpo feito em aluminio. O material usado para

servir corno suporte da amostra é o nylon, por ter este material

a caracteristica de absorver pouco calor, urna vez que não nos

interessa um material que possa interferir em nossas medidas.

No nylon encontramos urna reentrância de 1 rnrnde altu-

ra e 10 rnrnde diâmetro, onde é colocada a amostra. Acima do 10-

cal onde está colocada a amostra, encontramos um furo, que é o

düto que leva o aumento de pressão até a membrana do microfone.

Esse duto é feito de maneira tal, que não haja incidência de

luz no microfone, mas que esse meça somente o aumento de pres-

sao na célula (Figuras 17 e 18).



Fig.16- visão do Conjunto Celula Fotoacústica
mais Amplificador. O Conjunto todo tem
7 cm de comprimento.
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Fig.17- Foto da Célula Aberta, onde vemos a fre~
te, o rosqueado e o nylon, o'ring jane
la e as costas da célula.



?ig.18- Vista Frontal da Célula Fotoacústica

ja com a amostra em seu interior.

45
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Na parte posterior do nylon é encontrado o microfo-

ne de eletreto, que fica totalmente vedado atrás por uma cola

de silicone, para que não haja contato dele com o exterior,

p01S o principal segredo da fotoacústica está em volumes muito

pequenos e vedação completa destes. Entre a amostra e a janela

há um espaço de aproximadamente 2 mm. A janela é feita de qua~

tzo devido ao comprimento de onda com que trabalhamos

/'

(337,1 nm) e tem 1 mm de espessura e 20 mm de diâmetro. A jan~

la é vedada com um o'ring e uma rosca feita no próprio alumI-

nio pressiona o o'ring contra a janela. Podemos ver um esquema

completo da célula na Fig. 19.

Acoplada à célula está um corpo de alumInio contendo

um circuito amplificador conforme Fig.20. Esse circuito é usa-

do para o aumento de sinais extremamente baixo. Este amplific~

dor nos dá um aumento de até vinte vezes o sinal.

Na Fig. 21 podemos ver a célula e o circuito juntos.

A célula foi colocada sobre um trilho atico para um

melhor alinhamento com o laser e abaixo do trilho encontram-se

câmeras de ar, para amortecer as vibrações e impactos que pos-

sam interferir nas medidas, conforme esquema da Fig. 22.

Como falamos anteriormente, o segredo da fotoacústi-

ca e volume extremamente pequeno e otima vedação.

, -7
Nossa celula possui um volume 5,3 x 10 m3 descon-

tando-se no cálculo o espaço ocupado pela amostra que possui

uma espessura de 0,03 cm. A amostra é um papel preto, totalmen
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1- Parte Posterior - material alumínio

43
54

2- Carcaça da célula - material aluminio

038,7

40
45

o
••
••

020
3 - Peça de Nylon

- - 1.

Medi das em m m

Fig.19- Projeto da Célula Fotoacústica.
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IMO

Fig.20- Esquema do Circuito Amplificador
da Célula Fotoacústica.

Fig.2l- Visão Global do Circuito Amplificador

Acoplado à célula Fotoacústica.



trilho

célula foto acústica
LASER N2

49

cõmaras de ar

Fig.22a- Esquema da célula Fotoacústica, s~
bre o Trilho e as Câmeras de Ar,p~

ra evitar Vibrações Externas.

Fig.22b- Montagem Laser N2 célula Fotoacústica.
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te absorvente, que toma a vez do carbono usaão pela bibliogr~

f' (10) .la • Mas para que obtenhamos um bom sInal, temos que ter

otimos microfones e para isso falaremos no microfonê dê eletre

tos em separado.

IV.l. O MICROFONE DE ELETRETO

o eletreto é um armazenamento quase permanente de

carga elétrica, que dá origem a um campo elétrico estático.

o microfone de eletreto pertence à categoria dos mi-

crofones capacitivos, com a principal diferença e vantagem de

não necessitar de polarização externa, pois a pOlarização ne-

cessária para a transdução é proporcionada pela carga elétrica

contida na superfIcie do eletreto.

A construção de um microfone de eletreto tipico está

mostrado na Fig. 23 . A membrana está polarizada na superfi-

cie não metalizada, com densidade de carga U , que dá origem

a um campo elétrico entre a membrana e a placa fixa. Os furos

na placa fixa tem por finalidade ligar o volume de ar do gap

(entre a membrana e placa fixa) que é muito pequeno, ao volume

de ar maior da cavidade posterior. Tal cavidade é responsável

pela força de restituição aplicada na parte não metalizada da

membrana, e assim, responsável em parte pela freqüência de cor

. d . f (12) O . fte superlor na resposta o mlcro one . mlcro one que usa

mos em nosso experimento tem corno sensibilidade 5,8 mV/Pa. Ao



0-9.3 mm

1- cavidade interior
2- placa fixa
3- membrana metalilizada

4- gap
5- furos de ligação na pl aca fixa

Sai do

51

Fig.23- Construção Típica de um Microfone de
Eletretos.
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incidir a luz do laser na célula fotoacústica, o aquecimento

da amostra faz com que haja um aumento de pressio dentro da c~

lula, esta passa através do duto de ligação entre a frente da

célula e o microfone, e este sofre uma deflexão na membrana, a

cusando um sinal elétrico detetável no osciloscópio, em nosso

caso Tektronix 7904.

o microfone é responsável por varios fatores que in

fluenciam no sinal notado, como veremos no Capo V.
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CAPITULO V

CALIBRAÇÃO DA CÉLULA FOTOACÚSTICA, RESULTADOS OBTIDOS

V.l. Neste capItulo Detalharemos a Calibração da Célula Fotoa-

'" '"

custica, nas Varias Maneiras em que foram feitas, Apresen

tando os Resultados Obtidos:

V.la. Calibração Utilizando-se uma Lâmpada de Filamento

Fizemos este trabalho para verificar o efeito fotoa-

cústico. A luz de urna lâmpada de 100 Watts incide sobre a célu

Ia passando por um "chopper" que trabalhava a urna frequência

de 14 Hz, sendo esta variável através do uso de Variac.

Na Fig. 24 resgistrada por um Hewlett packard, regi~

trador X-y 7004B, ternos um sinal obtido através da célula foto

acústica e urna lâmpada de 100 Watts.

Considerando que o rendimento real da lâmpada de fi

lamento no visIvel é 10%, que 72% é transmissão no infra-verme

- - (13)
lho e que 18% sao perdas por convecçao , podemos estimar um

rendimento 1/ = 0,8 para a radiação visI vel e infra-vermelha.

A luz da lâmpada incandescente espalha-se esferica-

mente. Como a distância entre a lâmpada e a célula é de aproxi
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A

-
B

Fig.24- Registro do Sinal Obtido Através da
Célula Fotoacústica, da incidência

nesta de uma L~mpada de 100 Watts e
o uso de um "chopper".

A- Sinal de inIcio, aumento de fre

qüência e Desligamento do chop
per.

B- Freqüência constante dados 0,5
seg/cm e 2,5 mV/cm.
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madamente 0,5 m, então este será o raio de nossa esfera. Esta

luz ao passar pelo "chopper" incide na janela da c~lula que

POSSUl um raio de 10 mm.

Calculando-se, então, temos:

A. = 7r R2]

área da esfera

área da janela

(V.l)

(V.2)

Dividindo (V.2) por (V.l) temos:

A. -4--L- = 1 x 10

Ag.

que é a fração de luz emitida que incide na célula, logo: a e-

nergia que incide na célula entre duas p~s de "chopper" ser~:

E=P.LlT

Logo:

(V.3)

E = 17

A.
-2 . P. LlT

-4
E = 0,8 x 10 x 100.

Onde:

E = energia lâmpada

1

28
= 285 Jlj
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~ = 0,8 rendimento da lâmpada

P = potênciaT = tempo
1 1

t---- - f - 28

Corno a freqüência do "chopper" é 14 Hz, consideramos

aqui a abertura e fechamento de urna pá do chopper.

o fator de calibração de nosso sistema será, portan-

to:

R =

-3
2,5 x 10 V

285 x 10-6J
= 8,8 V/J

Onde:

-3
2,5 x 10 V valor obtido no osciloscópio

da célula fotoacústica

,
atraves

V.2b. A Calibração com o Laser de He Ne.

Com a mesma configuração anterior, substituimos a

lâmpada por um laser de He Ne e utilizamos o mesmo "chopper"pa-

ra trabalhar com a célula conforme esquema da Fig. 25. Esse la-

ser possui uma potência de 1 mW. Utilizando uma freqüência de

aproximadamente 5 Hz, obtivemos a foto da Fig. 26 onde, infeli~

mente, devido a limitações técnicas, conseguimos registrar so-
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mente um período da onda, não dando continuidade à mesma.

Na Fig. 27 vemos registrado o sinal fotoacústico,ini

cialmente à freqüência de 14 Hertz e depois com o "chopper"de~

ligado e parando lentamente, vemos a amplitude do sinal se al-

terar até a parada total. Na Fig. 28 temos um gráfico do sinal

fotoacústico em mV x seg.

Como:

E = P. AT

E =
1 x 10-3

28

E = 35 IlJ

Onde 1 x 10-3 é a potência em Watts do laser de

He Ne

O fator de calibração desse sistema será, portanto:

-3
0,25 x 10 V

R =

Onde 0,25 x 10-3v é a medida obtida no osciloscópio

através da célula fotoacústica p~

ra uma freqüência do "chopper" de

14 Hz.

R = 7,1 V/J



losar HeNe

célula
fotoacústica

osci 10500 pio
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chopper

registrador x-y

Fig. 25- Esquema para Calibração da Célula Fo
toacústica Utilizando como Fonte um

Laser de He Ne.

Fig.26- Foto do sinal de um Laser de He Ne ob
tido através da Célula Fotoacústica,u

tilizando-se um chopper de baixa fre
qüência. O pulso está amplificado. No
eixo y temos 20 mV por divisão e no ei
xo x 0,5 seg por divisão.



Fi!T.27- lE<1istroda incidência de Ul!\ laser de lia lÊ na célula fotoacústica. fugis-
trados 0,5 serr/QTlno eiID x e 2,5 nN "7n no ei}(O y. Frequência IniCial14 Hz.

tJ1
\O
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Fig.28~ Gráfico de Sinal Fotoacústico Utiliza~
do-se um Laser de He Ne, um Chopper, i
nicialmente a 14 Hz e uma amostra (pa

pel preto).
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Para verificarmos o comportamento da célula, fizemos

uma calibração elétrica da mesma, utilizando uma fonte
~

varia-

vel de tensão, um capacitor e uma resistência. Conforme esque-

ma da Fig.29.

Esta fonte de calor era constituida de uma parafuso

oco, em cujo interior encontrava-se um filamento de lâmpada de

lanterna.

Esse parafuso foi rosqueado em uma janela de latão,

que substituiu nossa janela de quartzo. Um capacitor ligado a

uma fonte variável de tensão, era carregado e descarregado pa-

ra que obtivéssemos pulsos de calor.

Utilizando E =
I
2 (v.4)

obtivemos os fatores de calibração apresentados na Tabela I.No

gráfico da Fig. 30 obtemos o resultado, lançando a resposta da

célula em mV contra a voltagem aplicada no circuito.
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V· fonte variável
C· capacitor 200 •.•.F
R· resistor 4Q

Fig.29- Esquema do Circuito para Calibração
Elétrica da Célula Fotoacústica.
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TABELA I

CALIBRAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA

FOTOACÚSTICO

Voltagem Voltímetro V2OsciloscópioR fator

fonte
(Volts)(Vole)(mV )de calibra-

nominal

ção(V/J)

6

6.3 39.710,25

9

9.4 88.430.34

12

13 16960.35

15

16.5 27280.30

18

19.1 365100.27

V.4. A Célula Fotoacústica e o Laser de N2

Como vimos na introdução,um dos objetivos de nosso

trabalho foi usar a célula fotoacústica como medidor de ener-~

gla do laser de N2• Para chegarmos a isto fizemos vários tes-

tes utilizando outros comprimentos de onda, como vimos ante-

ri·ormente.

Para calibrar a célula com o laser de Nitrogênio, u-

tilizamos um laser de Nitrogênio já calibrado e em funcionamen

to no laboratório de laser da Univ.Federal Fluminense, em Nite

~
rOl.
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Esse laser pertence à equipe do Prof. Massone e foi

calibrado da seguinte forma: foi medida urna potência de pico

de emissão em 337,1 nm de 2 MWatts, sem cavidade ressonante

(super-radiante) ,com um detector fotovoltaico EGGSGD040 e um

osciloscópio Tektronix 7904. Tanto o detector corno os filtros

utilizados (permitiram respectivamente 2%-e 0,2% de transmis-

são em 337,1 nm), foram calibrados em comprimento de onda com

um laser comercial de N2•

As medidas de energia do pulso de radiação laser se

realizaram com um calorimetro 37002 Scientech. Para medir a po

tência com o fotovoltaico EGGSGD040, eles usaram fatores como

a transmitância que cada filtro oferece para o comprimento de

onda 337,1 nm assim como o fator 0,0286 mV/W, já calibrado com

o laser comercial

Assim levamos a célula até a Universidade Federal

Fluminense para calibrá-Ia com um laser de caracteristicas co-

nhecidas.

Esse laser possui uma potência de 650 KWatts, 670 ~J

de energia e 1,03 nseg de largura de pulso.

Nossa célula acusou um sinal de 5 mV como resposta

ao pulso desse laser, assim como a resposta da célula é linear

pudemos comparar nossa resposta de 2 mV a esta e

que a energia do laser, em são Carlos, é de 268 ~J.

concluímos

Com o empréstimo da aparelhagem acima citada pude-
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b~ d' - d -. d (14) .mos fazer tam em uma me lçao a potencla o mesmo . Asslm,o

sinal aprBsBntado no ogcilogcópio foi intêrprêt~do como:

Onde

16

10.000

16-
10.000

~60 mV

trân~mitância do filtro

Logo o resultado obtido levando-se em consideração a

transmitancia do filtro e o sinal visto no osciloscópio será:

60 6
Svt=

-- x 10

16

60 x 106

P = 0,0286 x

=107 kw (V.s)
16

Assim podemos afirmar que a largura temporal de nos

so laser é de aproximadamente 2,5 nseg

Na Fig. 31 vemos a caracterizaçao do laser de N2,

medido através da célula fotoacústica mantendo-se a tensao

constante e na Fig. 32 mantendo-se a pressão constante.

Também fizemos medidas de calibração para energia

usando um aparelho conhecido e ja calibrado, que foi um calori

metro Scientech 37002.

Este aparelho é provido de um espelho que na

de 337,1 nm absorve 10% da radiação incidente.

faixa
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20 40 60 80 100
Prê~tõo 1mbarl

Fig.31- Característica da Emissão Estimulada
como Função da Pressão para V cons
te = 10 kV.

60

_50
>
.§40
E
Q) 30
c:7l

o
~ 20
o>

10

I I I I I
8 10 12 14 16 18
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Fig.32- Caracteristica de Emissao Estimulada

como Função da Tensão para Pressão
Constante = 100 mbar.
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Este aparelho também exige que se trabalhe em total

escuridão, pois qualquer penetração de luz externa, pode preJ~

dicar totalmente as medidas. Assim, deixamos o laser pulsando

durante uma hora, para um acúmulo de energia. Desligamos o la-

ser e deixamos o calorlmetro uma hora em completa escuridão .

. . b .. d .. (14)(15)FeIto ISSO o tIvemos a energIa a seguInte maneIra :

EcQ, -EsQ, 0,58 - 0,28

Ef =

x 10= x 10 = 277 IlJ
Nf!P

10.800

(V.6)
E

=energia final
f

E =

energia com laser pulsandocl

~l= energia com laser desligado

Nf!p= número de pulsos dados em uma hora

Como nosso laser pulsa a 3 ppseg,em uma hora obtive

mos 10.800 pulsos. O fator 10 aparece justamente devido à ab-

sorção do aparelho nessa faixa de comprimento de onda em que

trabalhamos. A medição de energia, nesse aparelho, foi de apr~

ximadamente 277 IlJ, aproximação boa, levando-se em considera-

çao vários fatores, onde o principal é a sensibilidade térmica

do mesmo.

manual.

Sua calibração estava de acordo com o exigido pelo
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Na Fig.33 vemos o sinal fotoacústico do pulso do laser

de Nitrogênio.

o fator de calibração para o laser de N2 de são
Car-

.•.

10s, e de:

2 x 10-3

R

=
-6 = 7,5 V/J

N2
268 x 10

-3 .
Onde 2 x 10 e o sinal observado no osciloscopio a-

través da célula fotoacústica.

Apresentamos na Tabela 11 o conjunto de medidas

uma melhor confrontação entre os dados.

para
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TABELA 11

Tabela de Calibração do sistema Fotoacústico com Vários Tipos

de nadiaç;o Incidente e Calibraç~o El~trica da Célula.

Material PotênciaEnergia (~J)Sinal(rnV)Fatorde

Nominal

Calibra-
(Watts) .

ção R
(V/J)

lâmpada

100 2802,58,9± 1,3

-3

350,257,1±0,7Laser HeNe Ix 10

Laser N2

107 x 103
são Carlos 26827,5 ±0,4

Laser N2

650 x 103
Niteroi

67057,5±0,4

Calibração

1

3
0,30i:.0,051Elétrica E = -- cV262 8

10
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v.s. CONCLUSÃO GERAL

Como podemos ver pelos resultados obtidos, a célula

fotoacústica é um dos dispositivos mais sensIveis para medição

de energia.

Sua simplicidade na construção e sua sensibilidade

fazem dela um candidato natural à substituição de aparelhos

complexos e caros, como os calorimetros medidores de energia,

que temos atualmente. Sua calibração pode ser feita de maneira

extremamente fácil e com material disponivel, na maioria dos

laboratórios.

A comparação da calibração para diversos métodos óti

cos (laser de N2 conhecido, laser de He Ne e lâmpada incandes-

cente) nos levam a fatores de calibração compativeis. Encontra

se dificuldades em se obter esse fator diretamente da termodi-

nâmica, pois as caracteristicas do microfone nos são desconhe-

cidas para baixas freqüências (vide Apêndice D). Também a cali

bração através de pulsos elétricos leva-nos a resultados um

pouco discrepantes, provavelmente por termos grande retenção

de energia no filamento de tungstênio usado e que merece um

estudo à parte.

Este trabalho, portanto, levou-nos a um método de ca

libração energética de um laser comparando-o a um pulso de luz

conhecido e se mostrou de grande eficiência. Portanto, conti-

nuaremos os trabalhos, visando com isso novos estudos de foto-
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acústica, entre os quais alguns deles já estão em andamento e

se encontram no Apêndice.
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APÊNDICE

Neste Apêndice apresentaremos, além de dois roteiros

para serem usaJos
, ,

em laboratorio de Fisica Experimental, um

sistema eletro-mecânico para calibrar microfones, um projeto de

uma nova célula com uma nova disposição da amostra e uma célula

de volume variável, também em fase de término de construção.

Em primeiro lugar discutiremos o sistema eletro-mecâ-

nico para calibrar microfones.

A. Na Figura 34 vemos o calibrador de microfones. Ele é cons-

tituIdo de latão, com uma saliência lateral, móvel, denylon

,
que e .0 local destinado ao microfone a ser calibrado.

Este cilindro e vedado em cima por uma tampa de latão

e no centro há um furo onde penetra um pistão de nylon e metal.Este pistão se move e

seu movimento é amortecido por uma mola,o

mesmo é conectado a um transformador que,

ao serligado,provo-

ca um deslocamento do pistão, havendo, assim, uma mudança de

pressão. Essa alteração de pressão é sentida pelo microfone e o

sinal é captado em um osciloscópio, apresentando uma calibração

em mV/Pa. Este sistema, porém, apresentou um problema: o choque

do pistao com o latão causava um ruIdo bastante grande, que era

captado pelo microfone, além da vibração causada pelo transfor-

mador.
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3 Paraf. 118" 1200

3 Paraf. 118" 1200

Fig.34- sistema Eletro-Mecânico para testar
Microfone.
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Assim resolvemos modificar o sistema que está agora

em fase de estudos.

B. A Célula de Volume Variável.

Esta célula está sendo construIda para que verifiqu~

mos que realmente o aumento de volume causa uma diminuição no

sinal fotoacústico.

Na Fig. 35 vemos a geometria da célula e aSSlm que

esta estiver pronta iniciaremos estes estudos.

c. Projeto da Nova Célula Fotoacústica

Na Fig. 36 vemos o projeto da nova célula fo

toacústica. A diferença entre esta célula e as demais é a posi

ção da amostra.

Em todos os nossos projetos anteriores, a amostra e~

tava colocada diretamente sobre o nylon que servia de suporte

para a mesma.

Neste projeto, porém, a amostra ficará suspensa, ou

seja, presa a duas presilhas de sustentação. Isto nos permiti-

rá que ao trabalharmos com amostras opacas, como em nosso ca-

so, ela possa ficar diretamente na frente do duto que leva a

- , , .
pressao ate a membrana do mlcrofone, sendo assim uma ligação

direta entre a frente da célula e o microfone. Tudo isto foi

feito tomando-se as deviàas precauções para que o volume da

célula não se altere. Esta célula ainda está em fase de cons-
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D. Determinação do fator de Calibração Através da Termodinâmi-

ca da Célula Fotoacústlca.

Sabemos da termodinâmica que o calor específico a vo

lume constante é dado por:

Q = E = Tl C ~T
v

(1)

cv
= 5

2
R para gases diatômicos (2 )

Logo:

E = Tl

5
2

R ~T (3)

da lei dos gases temos:

~PV = Tl R ~T

Relacionando as equações temos:

(4 )

l1P =
2
5

E
V

( 5 )

Onde:

T = temperatura do gás

P = Pressão no gás

E = Energia do gás
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~
v = Volume do gas

Chamaremos de S a sensibilidade do microfone. Então:

S =
v
P

(6 )

Onde:

v = Voltagem

-
P = Pressao

As unidades usadas para a sensibilidade serão:

S =
mV

Pa

Chamando

( =SxP

( a voltagem teremos:

(7)

Substituindo (7) na equação (5), temos:

6P =

(
E

=

2
5

2
5

E
V

S
V

(a)

Chamando de R nosso fator de calibraçào, temos:

R =
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Logo:

R

2

5

s

-7
5,3 x 10

(g)

Onde:

-7
v = 5,3 x 10 m3 volume da célula.

5
R = 7,5 x 10 x S (10)

Assim, a partir desta equação, sendo conhecidas as

características do microfone, torna-se mais simples o cálculo

do fator de calibração da célula fotoacústica.
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E. Roteiro Experimental Utilizando a Célula Fotoacústica e o

Laser de Nitrogênio

E.I. Experiência nº 1

A calibração energética da célula fotoacústica utili

zando-se uma lâmpada de 100 Watts e um laser He Ne.

o Efeito Fotoacústico

Quando uma mol~cula de gás absorve um fóton, ela val

do estado fundamental Eo,para um estado excitado EI' a diferen

ça de energia entre os estados El - E 0= hv, onde "
.•.

e a fre-

qüência do fóton absorvido. A molécula pode, então, perder es-

ta energia e retornar ao estado fundamental, por vários méto-

dos. O método que provoca o efeito fotoacústico é o seguinte:

- A molécula pode colidir com qualquer outra molécu-

Ia no gás e transferir energia translacional ou c~

nética, distribuída entre arnbas as moléculas,o que

resulta em aquecimento (elevação da temperatura).

Se o período de modulação for superior ao tempo de

relaxação do processo acima descrito como responsável pelo e-

feito, então, a modulação ótica resulta em uma modulação coe-

rente na temperatura da amostra gasosa.

Da lei dos gases temos que em volumes pequenos como

o da célula fotoacústica, a modulação da temperatura no
.•.

gas

resulta em periódica flutuação de pressão com uma modulação de

freqüência igual à freqüência de modulação ótica. Esta flutua-
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ção é detectável pelo microfone.

Procedimento Experimental

Nós vamos calibrar a célula fotoacústica usando .ini

cialmente o esquema da Figura abaixo:

,
OsciloscópioCelula

l He·Ne f~2••I 1:I\

Chopper

Fotoacústica

Aparelhagem

- I laser He Ne de 1 mW de potência

- 1 célula fotoacústica

- 1 "chopper"

- 1 osciloscópio

- I trilho

- câmeras de ar

- suportes

Ligue seu equipamento, alinhe-o e nunca olhe frontal

mente para o laser ligado. Utilize um papel branco para ver

sua incidência através do "chopper" na câmara fotoacústica.

Anote o valor lido no osciloscópio.

Agora veja também a freqüência de seu "chopper".

Sabendo que:
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E= P ~t,

calcule a energia de seu laser e ache o fator de ca-

libração da célula em V/J.

Agora substitua seu laser de He Ne por urna lâmpada

de 100 Watts.

Sabemos que a lâmpada de 100 Watts tem 10% de trans-

missao no vislvel, 72 % no infra-vermelho e 18 % são perdas

por convecção. Suponha para seus cálculos que está havendo na

célula urna absorção de 80 %.

A luz da lâmpada se espalha esfericamente. Sendo as-

sim, anote a distância da lâmpada à célula. Este será o

da esfera.

ral.o

Ache a área da janela da célula pela área da esfera

que a luz cria.

E = 7J

A.
J

AR,

.P.Ât

Onde 7J= rendimento da lâmpada =0,8

Aj

= área da janela

AR,

= área da esfera

P

= potência da lâmpada

T = tempo

(lembre-se t =
1
f
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Agora calcule a energia da lâmpada de 100 Watts e a

che o fator de calibração da célula em V/J.

Faça uma tabela e compare as duas calibrações.

Perguntas:

1) Há alguma diferença entre esses fatores?

Se houver, explique porque isto ocorre.

2) Descreva o funcionamento do microfone de eletretos.

3) Descreva o funcionamento da célula fotoacústica.
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Experiência n~ 2 - Caracterização do laser de N2 através da

~ ~
celula fotoacustica.

o laser de Nitrogênio molecular pulsado trabalha sob

efeito de s~-raaiança ou seja, sem cavidade ressonante.

Seu comprimento de onda no u1tra-vio1eta (337,1 nm),

. ~
sua potencia de pico de emissao e a possibilidade de ,funcio-

nar em um regime de alta freqüência fazem desse laser, uma fer

ramenta natural para um grande número de aplicações, tais como

excitação de um laser corante, radiação de tecidos

etc.

orgânicos

A molécula de N2 apresenta dois sistemas caracterís-

ticos no que se refere ao processo de obtenção de emissão esti

mulada.

Um deles é denominado segundo sistema positivo e en-

volve transições entre os níveis cJn~ e BJng • Essa é a tran-

sição que nos interessa, pois emite na região ultra-violeta.

o laser.molecular de Nitrogênio trabalha em regime

pulsado devido à relação existente entre os tempos de vida dos

níveis que tomam parte no processo.O nível cJn~possui um tempo

d~ vida de aproximadamente 40 nseg, enquanto BJ llg (nível infe

rior) do sistema (2+) tem um tempo de vida da ordem de ~seg.

~ suposto que o mecanismo de inversão de

seja o impacto eletrônico direto.

população
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Procedimento Experimental

Nós vamos caracterizar o laser de Nitrogênio usando

uma célula fotoacústica que é provida de um miscrofone de ele-

treto, totalmente vedado do exterior.

Aparelhagem

- 1 laser de Nitrogênio

- 1 célula fotoacústica

- 1 trilho

- câmeras de ar

- suporte para célula

- osciloscópio

Faça a seguinte montagem:

Célula

I ..~

Osciloscópio

Trilho

Primeiramente mantenha constante pressão em 100 rrbar

e varle a tensao:

Faça um gráfico dos valores de medidas no microfone

contra tensão de alimentação. Feito isto, mantenha a voltagem

constante em torno de 10 kV e varie a pressão.
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Faça um gráfico com os valores obtidos

mV x mbar

Cuidado:

Não olhe o laser em funcionamento, de frente.

, -,
saber se o laser esta incidindo ou nao na celula, use um pedaço

de papel branco, cuja fluorescência permitirá localizar a inci-

dência da luz ultravioleta.

Perguntas:

1) Por que O laser de N2 não é continuo?

2) Por que é necessário o uso das câmeras de ar sob a célula?
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