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REsml0

o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um

laser de centro de cor para aplicações em espectroscopia.

O laser opera em regime CW e a cavidade 6tica utilizada

é do tipo X, com dois espelhos esféricos intracavidade astigrnitic~

mente compensados.

O meio ativo utilizado foi um cristal de KCl:Li+ com

centros FA(II), e como fonte de bombeamento foi empregado um laser

de Ar+ em 514 nm. O limiar de pot~ncia de bombearnento foi de

120 mW, a eficiência energética foi de 2,8% e o intervalo de sinto

nia obtido vai de 2,56 a 2,82 ~m numa potência de bombeamento de

700 mW. O laser opera também com a cavidade na configuração anel.

Para testar o Lcr foram feitas aplicações empre~ando a

técnica de espectroscopia intracavidade em cristais de KCl:Li+:~O~

:NO; e KBr:OH-.

ABSTRACT

The present work shows the development of a color center

laser for spectroscopy application. It is a CW laser which use a

X-type cavitYr with two astigmatically cornp~nsated intracavity

spherical mirrors. The laser can be converted to a ring laser.

The used active medium was a KCl:Li+ single crystal

with FA(II) centers and the pumping source was

(1.= 514 nm, 700 m1n.

+
an Ar laser

Pump power at thresholc \\as measured to be 120 m~\. The

tuning range Kas 2.56<1.<2.82 ~m and thc slope efficiency W3S 2.S\.

To test tLe color ccnter laser \~e measured intracavi t)"
+ - -

sp~ctra of KCl:Li :~O?:NO~ and KBr:OII single crystals.~ v



CAP!TllLO I

INTRODUÇÃO

Com o aparecimento do laser de corante sintonizável hou-

ve um enorme progresso em espectroscopia de alta resolução, no en-

tanto o intervalo de sintonia dos lasers de corante não é extensi-

vo ao infraverme1ho, onde inúmeros prob[emas de espectroscopia at~

mica e molecular poderiam ser tratados. Verificou-se então em 1975

por Mollenauer e Olson(4)que o laser de centro de cor (LCC) era

sintonizáve1 e poderia cobrir toda a região do infravermelho próx~

mo com diferentes tipos de meios ativos. r bastante curioso o fato

do LCC ficar esquecido por mais de urna d~cada. pois j~ em 1965

Fritz e ~fenke(l). muito antes do aparecimento do laser de corante,

haviam observado a ação laser em cristais de KCl:Li+ com centros

FA(II) bombeados com urna lâmpada de xenônio. A possível justifica

tiva para este desinteresse talvez seja pelo fato de que o concei

to de laser sintonizável ser desconhecido na época.

A tecnologia do ressonador ótico do LCC basicamente é a

mesma desenvolvida para o laser de corante, a única di!erença é

que no LCC o meio ativo consiste num cristal mantido a baixa tem-

peratura em vez do corante fluindo numa célula. Exepcional~ente aI

' .. b' (11)guns crIstaIS operam a temperatura amIente .

Os centros FA e FB do tipo 11 são os mais estáveis e os

mais simples de se obterem, embora com apenas estes centros não se

ja possível cobrir todo o infravermelho próximo, eles são os mais

preferi~os para meios ativos do LCC. O Ler conercial e~prega cris-

tais com estes tipos de centro de cor. Com a classe dos centros de

r.o8inados F2+ é possível cohrir toda a região do infravermelho pró
. (7) (9) (10)

Xlf.10 de O. S a 4. O ~ m • • •

o laser de centro de cor re~ne muitas propriedades impor

tantes que o torna muito interessante para aplicaçôcs no campo da
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espectroscopia:

i) Com um único tipo de centro de cor é possível varrer

um intervalo de sintonia bastante lar~o (acima de 400 nm com cen-,.

tros FACII) em KCl:Li+)(4).

ii) O ganho ótico dos cristais é elevado e portanto a

açao laser é possível com uma baixa potência de bombeamento (pou

cos mK) e tarnh€m € possfvel obter uma alta pot~ncia de saida (em

torno de 30 O mW com cent ros FA (II) em Kr:l: Li +) (8) •

iii) O perfil de ganho é homogêneo, portanto a operaçao e~

mono-modo pode ser obtida sem uma perda apreci~vel da potência de

saida (75% da potência do multimodo) (lO) .

iv) Ji tem sido obtida uma largura de linha de até 260

KIl z (28)

Todas estas propriedades fazem do laser de centro de cor

uma fonte bastante vantajosa e superior a qualqller outro laser pa-

ra aplicações em espectroscopia de alta resolucão no infravermelho

próximo.

Além da aplicação em espectroscopia o LCC tem grandes

persrectivas de ser usado no campo de comunicações por fibras óti

cas(39). Outra aplicação seria na detecção de poluentes atmosféri-

cos e também no acompannamento da evolução de reações químicas.

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de _ um

laser de centro de cor que utiliza cristais de Krl:Li+ com centros

FACII), bem como sua caracterização que consiste na determinação

da eficiência energética, do limiar de potência de borbcapento, e

da curva de sintonia. A finalidade do laser desenvolvido é rara

a?licações em espcctroscopia de alta resolução. Para mostrar as

potencialidades do Lec na utilização em cspcctroscopia foi fcita

UDa aplicação com um cristal de KCl impurificado com l.i+, X02- e

\03 ' a técnica empregada foi a de espectroscopia intracavi~ade

que é uma técnica de alta sensibilidade e bastante simples. \esta
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aplicação a amostra foi Dontada intracavidade num sanduíche com

o meio ativo para ficar a baixa temperatura, dispensarido aSSIm

o uso de um criostato adicional.

Foram feitos alguns estudos para otimizar a concentra

çao de centros FA(II) em KCI:Li+. Tamb~m foram preparados outros

meios ativos: KCI:Na+ com centros FB(II), no qual se dominou ra

zoavelmente o processo de conversão, mas por falta de uma fonte

de bombcamento ( laser de Ar+) mais potente não foi possível

observar a ação laser. Outro cristal preparado foi o RbCl:Li+

com centros FA(II) t C tamb~m por falta de uma fonte de bombea

mento conveniente (laser de Kr+) não tentou-se observar a ação

laser neste sistema.

A geometria do ressonador ótico desenvolvido permite a

obtenção da configuração em anel, um dos requisitos básicos pa-

ra espectroscopia de alta resolução, uma vez que nesta confifur~

ção não ocorre a modulaç~o espacial da inversão de população no

meio ativo (efeito "hole burning").

Este trabalho trata de assuntos bastante diversifica-

dos, procurou-se então organizar os capítulos do seguinte modo:

O capítulo 11 trata da base física dos centros de cor,

sao mostrados os modelos iônicos dos centros de cor nais comuns.

Os processos de coloração também são mostrados, bem como o meca

nismo pelo qual se dá a conversão fotoquímica dos centros. ~este

capítulo também está incluida a parte experimental da preparação

do meio ativo. mostrando em detalhes a técnica de coloração adi-

tiva e o sistena de coloração aditiva desenvolvido.

o capítulo 111 trata apenas da cavi~acle ressonante. Xa

parte A são expostos OS funda~entos teóricos da física do feixe

de laser, da condição de estabilidade do modo do laser, alguns

parâmetros da cavidade, tanto na confi:;uração linear como na con

figuração em anel e as condições para a compensação astigmática.

~a parte B é dada a descrição experimental da cavidade: Caracte-
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rÍstica dos componentes óticos, sistema de vácuo, detalhes sobre

o criostato e a câmara de vácuo. A parte C trata do ganho ótico

da cavidade, das perdas e a determinação das perdas internas pa-

ra a cavidade contruÍda. E na parte D ê discutido o perfil de

ganho do LCC, a competição dos modos e o efei to "hole burning"

espacial. Esta última secção trata praticamente dos fundamentos

teóricos que envolvem a seleção de comprimentos de onda no LCC.

O capítulo IV trata da caracterização do laser dcsenvol

vido. São mostrados: O esquema de detecção,a eficiência energêti

ca obtida, a curva de sintonia, algumas caracter{sticas do e]emen

to de sintonia utilizado que consiste num prisma de safira e a

eficiência do laser na configuração anel comparada com a eficiên-

cia na configuração linear.

Finalmente no capítulo V é mostrado a parte de aplica

çao do LCC. ~a parte A são dados os fundamentos teóricos de vários

mecanismos pelos quais se dá a absorção intracavidade amplificada.

Ka parte B é feita uma aplicação do LCC utilizando esta importante

técnica de espectros copia de alta sensitividade.
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cArfTlTLO 11

t-1E 10 ATIVO

A, Fundamentos Teóricos dos Centros de Cor em Cristais

Halogenetos Alcalinos.

1) Centros F

O mais simples e o mais fundamental dos centros de cor

em halogenetos alcalinos é o centro F.

O centro F consiste num elétron ligado a carga efetiva

positiva de uma vacância negativa. A presença desse defeito dá

origem a níveis de energia na banda proibida do cristal. mudando

portanto as propriedades óticas do cristal. A denominação de ce~

tro de cor ou centro F ( do alemão "Farbe"= cor) vem justamente

deste fato. Em cristais de KCl por exemplo, a presença de centros

F produz uma coloração púrpura devido a absorção em torno de 500

nm.

Por analogia aos átomos hidrogenóides os níveis de ener

gia dos centros F são denominados de lS(fundamental). 2p (19 es

tado excitado) e assim por diante. Na figura Ia está representa

do um modelo iônico do centro F, e na figura lc é mostrado um

diagrama de configuração dos níveis ls e 2p, mostrando o grande

n9 de transições que ocorrem devido a interação do defeito com

a rede cristalina, daí as bandas bastante largas de emissão e

absorção dos centros F .. O fato dos estados fundamental e excita

do serem representados por uma parábola ê devido ao caráter

harmônico do potencial cristalino. A figura lb mostra um esque

ma dos níveis de energia, cujo ciclo ótico consiste no seguinte:

Incidindo um fóton com um comprimento de onda em torno de 500 nm

(no caso de centros F em KCl) o elétron é promovido de 1s para o

estado excitado 2p. ~este estado a função de onda eletrôni~a não

está mais em equilíbrio com a rede cristalina vizinha, ocorre en

tão uma relaxação para uma nova posição de equilíbrio, via cmis-



sao de fônons. O tempo dessa relaxação é da ordem de 10 pseg. Ne~

te novo estado de equilíbrio o elétron decai via emissão de um fó

ton (em torno de 1,0 ~m). O tempo de vida deste estado relaxado é

da ordem de 600 nseg. Neste 39 nível para onde o elétron decai ra

diativamente, a função de onda novamente não encontra-se em equI

líbrio, portanto ocorre uma nova relaxação para o estado fundamen

tal via fônons, num tempo também de 10 pseg. Resumindo então o C1

elo ótico consiste nos seguintes passos: Absorção, relaxação (pr~

cesso nao radiativo), emissão e novamente relaxação (processo nao

radiativo). Logo o centro F apresenta um sistema de 4 níveis que

BANDA DE CONDIJÇAO tlE-o,leV////////////////~-1
"~c)P-----r .

2 T~ EMiSSÃOp 'O~- lf'
ABSORÇAO•.••~

~/'Is

////// / /// //////h
BANDA DE VALENCIA

®

2p

Fig.

COORDENADA NORMAL

@

1. FropTieda(~es do centro F. A) :102:e10 (;0 centro F, B)

graDa ~e nfveis eletr6nicos. C)niagrara de configuração.
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e muito interessante para ser utilizado corno meio ativo em

1asers, pois com um sistema de 4 nfveis não hi maiores problemas

para obter a inversão de população, um dos requisitos bisicos pa-

ra a açao laser. Mas infelizmente o centro F não forma um siste

ma ideal de 4 nfveis, pois no estado relaxado o elétron fica mui

to próximo da banda de condução (~E=O,1 eV), logo tem uma grande

probabilidade de ser promovido térmicamente para a banda de cond~

çao, não completando assim o ciclo ótico. Este fator de probahili

dade é dado por exp(-~E/kT), ~E é a energia de ativação, k é a

constante de Boltzmann e T a temperatura. Nota-se que baixando a

temperatura, diminui este fator de probabilidade. Não é apenas e~

te o fato responsivel pela baixa eficiência quântica dos centros

F, a formação de agregados (dois ou mais centros F interagin~o)

que ocorre após a excitação (absorção de fótons), podem absorver

a própria fluorescência dos centros F. Embora a ação laser nos

Centros F seja extremamente difícil, ela já foi obtida com urna ma

triz de KCI(5).

2) Centros FA(II)

Este tipo de defeito consiste num centro F acoplado a

uma impureza iônica positiva, localizada numa posição substitucio-

nal(ver figura 2). Em cristais de KC1 a impureza que possibilita

a formação de centros FA(II) é o 1ftio. As propriedades desse tipo

de defeito são drasticamente diferentes dos centros F e são todas

favoriveis para a obtenção do efeito laser. A observação da açao

laser em KCI:Li+ ji fora feita em 1965 por Fritz e ~lenke(l). E

foi este o meio ativo que utilizamos no laser desenvolvido neste

trabalho.

A denominação de centro FA do tipo 11 (dois) deve-se a

propriedade do defeito de mudar sua configuração iônica normal do

estado fundamental, para uma nova configuração denominada de ponto

sela, após o processo de relaxação. A figura 2 ilustra esta confi-



guraçao. A configuração de ponto sela é possível devido ao ralO
o

iônico do lítio (0.68 A)serbem menor do Que o raio iônico do po-

tássio
o

(1,33 A) que é o íon a ser substituido.

x

KCI:U+

t

I
IIII
IIIIIIp•• Py

a ___
I

RELAXAÇÃO (PROC. NÃO RADIATI\IO)
----.tPz

I• I
I -- pI L ~

'~

E

~

I~7:2Jc:
o IIl)

~

Il)

I"Is

.L._---RELAXACÃOIPROC. NÃORADIATIVO)
I

a)CONFIG. NORMAL

I
b)CONFIG. RELAXADA

Fig. 2. Centros FA(II) na configuração iônica normal e relaxada.

Os centros FA do tipo I (um) ocorre quando o raio iônico

da impureza ~ tal que não possibilita a formação da configuração

iônica de ponto sela. Um exemplo deste tipo de defeito ocorre qua~

do impurezas de Na+ são incorporadas na matriz de KC1. o raio iô-

nico ~o Na+ (0,97 Â) não pernite então o sistema relaxar na confi-

guração de ponto sela.
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A presença da impureza de Li+ em KCl reduz a simetria

do centro F, ou seja de simetria cúbica local passa para tetraé-

drica. Isso provoca uma quebra de degenerescência do estado exci

tado 2p triplamente degenerado, em dois níveis, um simples e OU-

tro ainda duplamente degenerado. A figura 2 mostra um esquema

dos níveis de energia para os centros FA(II). A transição eletrô

nica para o estado relaxado RI se óá tanto a partir de Px corno

de Py'Pz' O ciclo ótico consiste no seguinte: A transisão para o

estado excitado pode ser feita em torno de 550 ou 630 nm, a pa~

tir do estado excitado o sistema relaxa para um mesmo estado re-

laxado RI' neste estado relaxado o sistema atinge a configuração

de ponto sela, então ocorre a emissão ( em 2,7 ~~) com a polari-

zação de 459 em relação a X ou a Z (ver figo 2). Após a emissão

o sistema volta na configuração iônica normal, relaxando novamen

te para o estado fundamental, porém o defeito tem 50% de proba

bilidade de se reorientar ao longo de uma direção perpendicular

a orientação antes do processo de excitação(2). Sendo a taxa de

reorientação independente da temperatura(2). Logo para uma dada

polarização do feixe de bombeamento, vamos supor ao longo de X,

os centros que estão alinhados ao longo desta direção são excita

dos e consequentemente reorientados após um certo tempo ao longo

de Z, então quando o processo atingir a saturação os centros não

mais serão excitados pelo feixe de bombcamento. Na prática este

problema é facilmente contornado, orientando o cristal de modo

que o feixe de bombeamento incida com o plano de polarização a

459 em relação ao eixo X ou Z~ de modo que sempre há uma cornpone~

te de polarização para liualquer orientação elo Ôefeito no plano

XZ. Os defeitos qlle estão alinha~os ao longo do eixo Y tambémI

sao excitado~ pois o cristal é posicionado em ângulo de Brcwster

quando se opera como o laser de centro de cor, de moc,o que scrn-

pre há pma componente de polarização ao longo desta direção.



Os centros FACII) formam a baixa temperatura um siste

ma ideal de 4 nfveis, pois o estado RI ao contririo dos centros

F fica longe da banda de condução ( bENO,27 eV) (2) e a excita-

ção térmica para a banda de condução é pouco provável a baixa

temperatura. Por esta razão a açio laser ~ obtida com uma potên

cia de bombeamento bastante baixa de at~ 13 mW(3) • A eficiência

quãntica dos centros FACII) em KC1:Li+ é de 50% a temperatura de

hé1io líquido, e praticamente zero a temperatura ambicnte(6) .

Na operaçao como o LCC (laser de centro de cor) ~ preferivel

trabalhar com o cristal a temperatura de nitrogênio lfquido por

razões práticas. Nesta temperatura a eficiência quântica ainda é

de 35 % •

Como na caso dos centros F o tempo de relaxação no cen

tro FA(II) é relativamente rápido ( em torno de 10 pseg), no en-

tanto o tempo de vida no estado RI (estado relaxado excitado)

bem maior ( 8S nseg).

Para a obtenção dos centros FA(II) ou seja o acopla

mento do centrO F com a impureza de Li+ ê necessário irradiar o

-
e

cristal na banda F por um certo tempo, mantendo o cristal a urna

temperatura de -309C para i~pedir a formação de agregados de ceE

tros F. O mecanismo deste acoplamento é explicado por F. Ltity(2)

e consiste basicamente no seguinte: IrradLanào a banda F o elé-

tron é promovido para o estado excitado onde a função de onda
-
e

bastante extensa podendo sofrer uma superposição com a função de

onda de outro centro F no estado excitado. fntão um centro F

pode capturar um elétron adicional ficando com 2 elétrons (deno-

ni ;~ado centro F ') c dcixá,:co outro centro F sem elétron (w'"\a va-

cância). Estas duas entida~cs tem una alta Dobilidade na rede

cristalina e podem serem captllradas pela impureza de Li+. O cen-

tro F' capturado cede o elétron adicional para uma vacância ca~

turada ou não. Assim podem ser formacos 2 centros FACII) a par

tir do centro FI e da vacância.
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A verificação experimental de que os centros FA(II)

sao formados é pela observação do espectro de absorção óticat

conforme mostra a figura 3. A curva A mostra a banda F centrada

em 540 nmt após o acoplamento a banda de absorção apresenta 2

picos de absorçãot um em 550 nm e outro em 630nmt conforme mos-

tra a curva B. O pico pouco pronunciado que aparece em 630 nm

na curva A; deve-se aos centros FA(II) t estes centros são forma

dos antes de se iniciar o processo de conversãot devido ao cris

tal ter sido exposto a luz ao ser introduzido no criostato. Bai

xando a temperatura o processo de conversão cessa e os centros

FA(II) formados permanecem estáveis. O tempo de irradiação não

deve ser muito prolongado (alguns minutos ê suficiente), pois o

processo de conversão atinge a uma saturação e quando a fonte

de irradiação for muito intensa pode começar a ocorrer a des-

truição dos defeitos, tanto dos centros FA(II) formados como

dos próprios centros F.
0.9
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o LCC operando com cristais de KCl :Li+ com

12

centros

A
FA(II), pode ser sintonizado num intervalo de 2,5 a 2,9 ~m(4) .

ação laser também é possível em outras matrizes com centros FA(II)

como por exemplo em RbCl:Li+ (4), que tem um intervalo de sintonia

de 2,5 a 3,3 ~m. Este meio ativo é bastante interessante pelo seu

largo intervalo de sintonia e também pelo fato de extender-se além

de 3,0 ~m, onde importantes aplicações em espectroscopia do radi-

cal org;nico C-H podem ser realizadas. J; temos preparado este

meio ativo, mas não o testamos por falta da fonte de bombeamento,

que pode ser um laser de Kr+ (linhas 647 e 676), pois as

de absorção estão centradas em 637 e 722 nm.

3) Centros FB(II)

bandas

Em cristais de KCI este centro consiste num centro F aco

pIado a duas iT:'lpurezasde !\a+ substitucionais.aos vizinhos mais

próximos de K+ localizados ao longo da direção<lOO> e <010> . A fi

gura 4a mostra o modelo da configuração i5nica normal do centro

FB(II). Este tipo de defeito ~ particularmente interessante porque

tamb~m exibe a ação laser, com um intervalo de sintonia de 2,25 a

2,6 ~m(8).

Os centros FE(II) tamb~rn relaxam na configuração ~e pon

to sela como acontece com os centros FA(II); a figura 4b mostra o

centro na configuração iônica relaxada. Os centros FR(II) não apr~
-

sentam o problema da reorientação para uma outra direção al'os a

emissão, isso claramente pode ser notado na figura 4b. Por~m exis-

te um Eranàe problema com estes centros; eles sempre vem acompanh~

dos de outros tipos ce centros de cor: Os centros FA(I) e FECI).

Este último consiste num centro F acoplado com duas impurezas de
+

?~a 1 aI inhac1as ao 1on fTO de < 100>'" ou de < 010> . A figura 4c i1us-

tra a configuração iônica normal desse defeito. A con-

figuração iônica relaxada consiste numa ligeira expansão da
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z.
@

Fig. 4. A) :,fodeloiônico do centro FR(1). B) ~,:o(1eloiônico do

centro FB (1I) na configuração reIaxada. C) j,10del0iôni

co do centro FB (1) (na confi guração no rma 1) .

vacanc1a com o elétron. O centro FB(I) assim como o centro

FA(I) tem propriedades bastante semelhantes ao centro F e por

tanto nao é um bom candidato para exibir a ação laser.

As bandas de absorção dos centros FA(I) e FB(I) estão

bastante superpostas a banda dos centros FB(II), de modo que

esta última não é facilmente identificaca. ~o entanto as randas

de emissão dos três tipos decentros estão bem separadas:O

centro FA(I)

tem o pico da banda de emissão em 1,11 u m( 2) ,o

centro FB (I)

em 1,2 711 m (7)e o centro
FB (11)

2 r- 4 (7) A f"
em ,~ II m . 1-

gura 5 mostra as bandas de absorção desses centros com a indica

ção das posições dos picos segundo a referência 7.

A dificuldade dos centros FB(II) é no que se refere a
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Fig.S Banda de absorção dos centros FACI), FB(I) e FB(II) em
+

KCl:Na a temperatura de 77 K.

a efici~ncia da pot~ncia de bombearnento, ji que os demais cen-

tros competem na absorção. ~1as felizmente os centros FA(I) es

tão sujeitos a reorientação após a excitação, então para uma d~

da polarização do feixe de bombeamento ocorre uma reorientação

da mesma forma dos centros FA(II); conse~uentemente o centro

passa a não mais absorver o feixe de bombeamento. A taxa de reo

rientação dos centros FA(I) depende da temperatura; a tempera

tura ambiente é de SO%(igual ao dos centros FA(II) cuja taxa in
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depende da temperatura) e praticamente zero a temperatura de

nitrogênio líquido ( 77 K)C2). Já os centros FB(I) não estão su

jeitos a reorientação após a excitação, no entanto para uma da

da orientação do cristal, por exemplo <100> , se o plano de po

larização do feixe de bombeamento estiver nesta direção, os cen

tros alinhados ao longo da direção <010> não são excitados (1/3

dos centros), portanto não absorvem o feixe de hombeamento.

o processo de conversão de centros F ~ FACI), FBCI) e

FB(II) é o mesmo utilizado para os centros FACII) descrito na

secçao anterior, no entanto alguns procedimentos adicionais sao

necess~rios para aumentar a efici~ncia do bombeamento na banda

FR(II) e também favorecer a produção de centros FB(II). Estes

procedimentos serão comentados na descrição experimental da

preparação dos meios ativos ainda neste capítulo.

O LCC utilizando o KCl:Na+ com centros FB(II) como

meio ativo, pode ser bombeado com uma laser de Ar+( em 477 ou

+ +
530 nm) ou com um laser de Kr (em 647 nm); Com um laser de Kr

o limiar de pot~ncia de bombearnento é de 20 mW(8) .

Outro cristal que permite a formação de centros FB

do tipo 11 é o RbCl:Na+. A ação laser neste sistema também

possível e já foi obtida(S), usando como fonte de bombeamento

um laser de Kr+ ( em 647 ou 674 nm). Este meio ativo não é mUI-

to interessante, pois seu intervalo de sintonia coincide com

o intervalo de KCl:Li+ com centros FA(II) que é um meio ativo

extremamente simples de ser preparado.

4) Outros Centros.

Existe outra classe de centros em cristais i6nicos

oue exibem a ação laser com uma boa eficiência energética eL v

podem cobrir toda a região do infravermelho próximo desde 0,8

- . (10) - + .
ate 4 J! m . Este centro e o chamado F2 que consIste em duas

vacâncias acopladas compartilhando apenas um elétron. A desvan
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tagem desse tipo de defeito em relação aos centros FA e FB

que eles são relativamente difíceis de se obterem e são mais

instáveis. Certas impurezas incorporadas na matriz cristalina

d bOlo +(9) F + o~
po e esta 1 lzar os centros F2 . Com os centros 2 Ja

foi possível observar a ação laser até mesmo na temperatura am

biente(ll). Vale a pena mencionar que com apenas um cristal com

esse tipo de defeito já foi possível obter um incrívelmente ex

tenso intervalo de sintonia de 1,98 até 3,85 ~m(12). Trata-se

em

que

dois tipos de cen

tros foram bombeados simultaneamente com um 1aser Er+:YLF

do KI impurificadç, com lítio, com centros F 2+ coexistindo com

uma nova classe de defeitos, os chamados centros (F2+)A

nada mais são do que centros F2+ acop1ados a impureza substitu

cional de Li+ vizinha mais pr6xima:-'Estes

1,73 f-m no regime pulsado.

B. Produção de Centros de Cor

1) Técnicas de Coloração.

Há vários métodos para a produção de centros F em

cristais halogenetos alcalinos:

l.a) Coloração Eletrolítica: ~ uma técnica que con

siste em m~nter o cristal a alta temperatura (pr6ximo ao pon

to de fusão) aplicando um campo elétrico da ordem de 1000 V/cm

Os eletrodos devem ter uma geometria espec~al, o cátodo deve

ser em forma de ponta (para injeção de elétrons no cristal) e

o ânodo em forma de placa. Quando o campo elétrico é aplicado

são injetados elétrons através do câtodo e assim começa a ser

formada uma "nuvem" de centros F devido as vacâncias deixadas

pelos íons halog~nitos que são atraídos para o ânodo e despre~

dido do cristal e~ for~a de g5s. Assim 6 produzido um excesso

do íon metal alcalino e portanto os centros F formados são bas
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tante estáveis a temperatura ambiente. A desvanta~em da coloração

eletrolítica é que os centros F produzidos não ficam uniformemen-

te distribuidos no cristal.

l.b) Coloração por Radiação Ionizante: Esta técnica
..
e

utilizada para a preparação da maioria dos meios ativos de laser.

Embora não ernpre?amos esta t~cnica rara coloração dos cristais

que utilizamos, ~ oportuno mcncion~-la aqui pela sua grande versa

tilidade. A coloração por radiação ionizante pode ser realizada a

qualquer terlperatura mesmo a temperatura de Ile líc;uiào. Como fon-

te de radiação podem ser usados luz ultravioleta, raios-x, raios-

gama, protons e elétrons. O feixe de elétrons é a fonte mais van-

tajosa, por sua alta penetração. A desvantagem da coloração Dor

radiação ionizante é a instabilidade dos centros de cor produzi

dos, já que não é criado um excesso do metal alcalino na matriz

cristalina. Ka prática este proplema da instabilidade é contorna

do impurificando a matriz cristalina com certas impurezas que fu~

cionam como uma espécie de armadilha para os centros de cor rrod~

zidos(9) .

l.c) Coloração Aditiva: Esta é a técnica que empreramos

para a produção dos centros de cor. Consiste em manter o cristal

a alta temperatura (pr6ximo ao ponto de fusão), numa atmosfera de

vapor de metal alcalino. O mecanismo de formação dos centros F é

basicamente o seguinte: O metal alcalino é a~sorvido na superf{-

cie do cristal, cedendo Ul'1 elétron rara a rede cristalina, sua

presença na superffcie do cristal forma um m{nimo de energia para

o fon halogeneto vizinho ~ue se encontra no interior da rede, de-

vido a alta no}'iliclaclc(o cristal é r'antido a alta tCT:'pCratl:ra)o

fon haloscneto rni~ra para a superffcie ~eixando uma vacãncia que

postcriorncnte captura o elétron cedico pelo metal alcalino, for-

mando assim o centro F, que mi~ra para o interior do cristal, a~

Slm os centros que são procuzidos ficam estatisticamente ~istri-

buidos ~or todo o volulle da matriz. cristalina. Pma nova camaca na
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superfície do cristal é formada e um excesso de metal alcalino é

criado, logo os centros F produzidos são bastante estáveis. Ain-

da para garantir a distribuição estatisticamente uniforme dos

centros F, após o término da coloração a temperatura é baixada

bruscamente. A dificuldade da técnica de coloração aditiva
-
e

quando se trata de cristais corno LiF, KF ou NaF, pois nessas ma-

tri~é~ ô eentro ~ apresenta uma mobllidade muito baixa (mesmo em

alta temperatura), devido ao pequeno parâmetro de rede, tornando

diírcil porém não impossfvel a coloração aditiva. Para o desen-

volvimento deste trabalho a técnica de coloração aditiva foi ex-

tremamente vantojosa, não só pela boa qualidade ótica dos cris

tais obtidos mas também pela sua grande simplicidade que a tor-

nou facilmente acessível.

2) Sistema de Coloração Aditiva Desenvolvido.

Construimos no departamento um sistema de coloração

aditiva para a coloração de cristais com boa qualidade ótica p~

ra utilização como meio ativo do LCC. O sistema é do tipo "heat

-pipe", semelhante ao desenvolvido por L.F. Mollenauer(13) que

aperfeiçou a técnica de C. Z. van Doorn(14) justamente para colo

rIr cristais com qualidade ótica para meio ativo de laser.

As principais vantagens do sistema de coloração aper-

feiçoado por Mollenauer sao:

i) Não é necess~rio a troca do metal alcalino a cada

novo cristal submetido a coloração, podendo a mesma carga ser

reutilizada várias vezes consecutivas. Ko sistema 0ue oesenvol-

ve~os com uma carga de 50g de potássio metálico já foi

colorir cristais mais de 30 vezes.

..
rosslvel

ii) Cristais oticarrcnte pulidos podem ser coloridOS

sem perda da qualidade ótica e aus6ncia de tens6cs internas. Es-

sa aus~ncia de tensões é devido ao [rocesso de resfriamcnto do

cristal após feita a coloração, Este processo consiste num pcqu~
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nO fluxo de gás ~2 seco, conduzindo a um resfriamento suficiente

mente lento para impedir o aparecimento de tensões internas no

cristal e suficientemente rápido para impedir a formação de agre-

gados (colóides) de centros F e garantir urna distribuição unifor

me de centros F.

iii) A concentração dos centros F pode ser precisamente

controlada pela pressão de vapor do metal alcalino estabelecida

pela pressão do gãs K2 que ~ injetado para exercer uma esp~cie de

efeito tampão (buffer) sobre o yapor de metal alcalino.

O sistema desenvolvido está ilustrado na figura 6. Mui

tas partes deste sistema foram por mim confeccionadas na oficina

mecânica do DFeM, como por exemplo o sistema de içamento do forno

(não representado na figura), o encanamento, e o próprio forno. A.

finalidade do forno é manter o tubo de coloração a 4009C para que

o metal alcalino depositado na parte inferior evapore. As dimen

sões do forno estão indicadas na figura. A resist~ncia do forno €

de 30 Ohms, foi feita de fio kanthal enrolada em forma de espiral

em torno de um tubo de cimento refratirio, cuja parede tem 1 em

de espessura. O isolamento externo do tubo foi feito com pó de

diatomito. O forno pode atin~ir a uma temperatura de ate 10009C.

O controle da temperatura é feito com um controlador da ENGRO mod

300 A.

O tubo de coloração é de aço inox tipo 431, tem 3,6 em

de diâmetro e 40 em de comprimento. A haste para introdllç~O da

amostra também é de aço inox. Inicialmente a parte inferior da

haste, onde se localiza a resistência e o suporte da amostra, era

de nrquel, pois nessa região a temperatura é alta (7r09C tratan2~

-se de coloração de KCl) e a corrosão pelo metal é bastante inten

sificada. Porém Sllrgiu um problema na solda de prata do nfquel

com o aço inox; esta solda não resistia a alta temperatura. Assim

sendo optaros por uma haste de introdução da amostra inteiramente

de aço inox, e arós um longo período de operação não se nota qual
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quer sinal de corrosão. O suporte de amostra continua sendo de ní

quel e possue pequenos orifícios com a finalidade de permitir uma

substituição gradual de vapor de metal alcalino pelo gás NZ' após

a coloração, durante o processo de resfriamento, evitando assim

do vapor de metal alcalino se condensar sobre a a~ostra, danifi

cando a superffcie. A resist~ncia da haste ~ de fio kanthal e tem

por finalidade aquecer a amostra at~ próximo ao ponto de fusão, e

o controle da temperatura € feito pela corrente fornecida. lIma te

Ia de aço inox 6 posicionada dentro do tubo de coloração na re

giao limite entre o gás NZ e o vapor de ~etal alcalino (temos

utilizado o potássio), nesta região o vapor de potássio atinge

o ponto de orvaJho. A tela tem então por finalidade impecir que

as gotas do metal alcalino cresçam e caiam direta~ente na re~ião

de alta temperatura, onde podem sofrer violentas explosões arremes

sando fragmentos para a parte superior do tubo, diminuindo assim a

pressão de vapor e fazendo com que a reposição do metal potássio

seJa mais frequente (corno na técnica de van Doorn). O circuito de

água tem por finalidade proteger os anéis de vedação de um aquec~

mento excessivo. O vácuo-manômetro é para controlar a pressão do

gás NZ que controla a pressão do vapor de potássio. O sistema de

vácuo 6 composto por apenas uma bomba mecânica, que produz um vã-

-3
cuo de aproximadamente 10 torro

O procedimento para a coloração aditiva em KC1 ~ o se

Quinte: O sistema ~ evacuado at~ 10-3 torr, ~. seguir injeta-se N~o . ~

at~ urna pressão de 4 torr para produzir aproximadamente 1017 cen-

3 -
tros Fiem (durante -3h, numa tempo de 70C9C). A va1vu1a de esfera

indicada na figura 6 é fechada e a temperatura da amostra é aumen-

tada at~ 7009C, então o tubo de coloração é introduzido no forno

que já encontra-se a 4009C para evaporar o potássio metálico. A

amostra fica na região do vapor de potássio e os centros são então

produzidos. Para retirar o cristal já colorido o tubo de coloração

é retirado do forno e a seguir a resistência da haste ta~bém é



desligada e então injeta-se um pequeno fluxo de NZ para esfriar a

amostra até a temperatura ambiente. Para proteger a carga de po

tássio após a retirada da amostra, é feito novamente vácuo e inj~

tado NZ até a pressão atmosférica. Os cristais obtidos são de

boa qualidade, a coloração é bem uniforme mesmo em cristais com

10 mm de espessura e a qualidade da superfície é inalterada, embo

ra não dependemos desse último resultado, uma vez que preferimos

polir os cristais após a coloração. Também não notamos a formação

de agregados como FZ (dois centros F acoplados) ou F3 no espec

tro de absorção ótica.

3) Preparação dos Cristais de KCl:Li+ c/centros FA(II).

Os cristais de KCl impurificados com 1 moI % de LiCl

são crescidos aqui no DF01 pela técnica de C:ZOClIR1\LSKI.E os cen

tros F são produzidos pela técnica descrita anteriormente. Para

criar os centros FACII), ou seja acoplar os centros F a impurezas

de Li+ usamos um método mais simplificados do que aquele descrito

na secçao A.Z, em vez de irradiar o cristal a uma temperatura de

-309C e com uma fonte de luz verde, fizemos a irradiação a temp~ ~

ratura ambiente, durante o polimento e depois expondo ainda o

cristal por 5 min numa lâmpada de tungstênio (sem filtro). Kão no

tamos diferença dos dois processos na eficiência do laser.

O polimento de cristais iônicos exige certos cuidados,

pois são higrosc6picos e tratando-se de meio ativo de laser é fun

damental um bom polimento. A técnica que utilizamos para o poli

mento é a seguinte: A lapidação é feita com alumina com granulação

de 5 ~m e etileno glicol numa matriz de vidro, para o poli~ento

usamos óxido de cério (granulação de n.5 ~m)e etileno ~licol nu. ~

ma matriz de cera e para a limpeza da superfície 00 cristal utili

zamos um pano de algocão sobre uma matriz de vidro com alumina

0,05 ~m e etanol absoluto. Após o polimento as bordas do cristal

são clivadas e aproveita-se apenas a região central do cristal pa-



ra winimizar o cfeito lentc (curvatura da superflcie no processo

de polimento). As dimensões finais são da ordem de 2 x 5 mm (de

terminada por comodidade prática) e espessura em torno de 2,6 mm

(determinada em função dos requisitos teóricos da cavidade ótica

do laser, conforme demonstrado na secção III-A.6).

Existe um ótimo de concentração de centros FA(II) no

meIo ativo do laser e nós determinamos este valor. O resultado

est~ na figura 7. No eixo x est~ a concentração dos centros FA e

Eflciãnda t%l

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0;6

4,5 6P 7,5 9P 10,5 12,0
13,5 x 1016centros FA / em3

Fig. 7. rurva de otimi:ação da concentração de centros FA(II) em
+

KCl:Li .
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na y a eficiªncia do laser ( a razão entre a pot;ncia de saida do

LCC e a potªncia de bombeamento). ~o levantamento da curva foram

tomados cristais com diferentes concentrações de centros F, ou se

ja, diferentes concentrações de centros FA(II), já que está é de

terminada pelo n9 de centros F, pois a concentração da impureza de

Li+ é 103 vezes superior ( 1 moI ~ = 1,6 x 10ZOátomos/cm3). A eS

pessura dos cristais é praticamente a mesma (2,7 mm) com o propó

sito rle não alterar muito os parâmetros da cavidade, evitando as-

sim ~ nêCêssidnde de um nOVO alinhamento do laser. Todos os cris-

tais tinham a me~ma concentração de Li+, A conver~ão do~ c8ntros

F para FA foi feita da maneira usual (irradiando o cristal c/ luz

branca por 5 min a tempo amb.). Após retirar o cristal do LCC o

mesmo era imediatamente montado num outro criostato e levado ao

espectrofotômetro ( CARY 17) para levantar a curva de absorvância

(densidade ótica) a tempo de nitrogênio líquido (TN2L). A perma

nência do cristal a temperatura ambiente por um tempo prolongado

faz com que os centros FA(II) sejam destruidos. o cálculo da

concentração foi feito utilizando a fórmula de Smakula:

~r

.~ 17
Nf = O,S7)x 10

~r'
n-2-··-··

(n + 2) 2

k W

Onde ~ 6 a concentração de centros de cor
-~

( em ')

n e o índice ce refração do KCl em 550 nm (n = 1,493)

w ~ a largura da handa de ahsorção a reia altura ( eV)

f e a força do oscilador ( em-I)

k e o coeficiente de absorção no pico ca DJnca

Em função da densidade ótica D.O. k € expresso cc~o:

-1
(em )

k = 2,303 x D.O.

x

onde x ~ a espessura em em 2a amostra.

Para empregar esta fórmula na determinação da concentração de cen

tros FA algumas considerações foram feitas: A banda FA consiste

\
!



de dois picos de ahsorção, um em 550 e outro em 630 nrn (ver figo

3). A fórmula de Smakula foi empregada no pico em 550, pois este

é ~ais resolvido do que o pico em 630 nm o que permite a determi-

nação de W sem muito erro. A força do oscilador para esta transi-

çao foi determinada do seguinte maca: Para o caso de centro F em

KCl f = 0,9. Quando os centros F são acoplados com impurezas de

Li+, o estado triplamente degenerado ê dividido, ficando um nível

duplamente degenerado (absorção em 550 nm) e outro nível simples

(absorção em 630 nm). Como a área da banda de absorção do nível

duplamente degenerado é duas vezes maior do que a do nível sim

ples, pela definição da força do oscilador(lS) para o nível dupl~

nente Jerenerado f = 0,6.

A grande dispersão na determinação da efici~ncia no po~

to «3,7) ;(O,6~ (da figura?) deve-se ao fato da emissão laser

neste cristal ser baixa e portanto a medida exata àa pot~ncia de

saida (nenor que 1 mK) ser prejudicada devido a flutuações do me

didor de potência fototérmico (SCIENTECH 362). E a grande disper

são na determinação da concentração, no ponto ~12,) ;(1,0» deve-se

ao fato do cristal absorver muito de modo que foi necessário re-

duzir sua espeSSllra e de acordo com a lei de propagação de erros

esta redução da espessura aumenta o erro na determinação de N.

A curva encontrada tem a mesma forJ11ada curva encontra

da pelos autores da referência 16, porém ela est~ deslocaàa

relação a nossa. O valor ótimo da concentração que encontramos

em

-
e

e]TItorno de 6, 5 -: O,4 x 1 O16 centros F.4./ em:; enquanto q11e

tores da ref, 16 encontraram 3 x 1()16 centros FA/cm3. ra

os au-

refe-

rencla 16 os autores não dão detal1'es de como calcularam a con-

centração dos centros FACII) para que passanos jl1stificar a pos

síveI causa do Ôcs1ocamento entre os doi s re 511 1ta (1os. \"a 1i teratu
ra nao existe outros trabalhos semelhantes rara que possamos com-

parar, no entanto em ~uitas publicações ce laser de centro de cor
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(FA(II) em KCl:Li+) que operam com alta eficiência energética uti

lizam concentrações muito próxima ao valor ótimo que encontramos.

Salientamos também que o procedimento utilizado para a nossa expe

riência é diferente da ref. 16, pois os autores registraram a

intensidade da fluorescência em vez da própria emissão laser corno

em nosso procedimento. Devemos admitir que nosso procedimento

foi realmente mais difícil, no entanto com nossos resultados fi-

cou evidenciado de que mesmo com concentrações de centros fora

do ponto ideal cuja intensidade da fluorescência é baixa, ainda é

possível observar a ação laser. Esta curva de otimização tem si

do fundamental para a execução do plano de trabalho planejado

com o laser de centro de cor. uma vez que o único laser de Ar+

disponível, fornecia uma potência máxima de 700 mW em 514 nm, e~

tão escolhendo cristais com concentrações próximas ao valor óti-

mo compensamos este inconveniente.

A diminuição da fluorescência para baixas concentra

ções é bastante óbvia. no entanto para altas concentrações nao

é muito simples de se entender, Uma possível ~ausa poderia ser

atribuido a algum centro F no estado excitado que absorve em

2,7u m(17). Um outro fator poderia ser pelo fato do bombeamento

ser em 514 nm. pois nesta região a banda dos centros F remanes-

centes está superpos~a a banda FA" competindo portanto na abso~

ção do feixe de bombeamento, no entanto mesmo bombeando a ban-.
da em 630 nm longe da banda F, este cODporta~ento da diminuição

da fluorescência ocorre. Logo a explicação da ref. 17 parece ser

razoável.

4) Preparação dos Cristais de KCl:~a+ com Centros FB(II)

Estes cristais também são crescidos no DFCM utilizando

a técnica de CZOCHRALSKI. A impurificação do KCl é feita com 2

moI \ de NaCl. O método de coloração é o mesmo utilizado para o

1 .+KC : LI. •
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~ão conscguiffios ohservar a ação laser neste sistema, no

entanto fizemos ~m investimento muito grande para dominar o pro-

cesso de conversão de centros F para centros FB(II), que são téc

nIcas divulgadas com poucos detalhes na literat\lra.

A redução da erici~ucia de bomheamento para os FB(II)

devido aos centros FA(I), FR(I) e também os centros F é um fato

bem conhecido(8)r. Conforme já foi comentado na secção A.3, estes

centros indesejáveis podem ser convenientemente elimina~os: O ex-

cesso de centro F pode ser evitado no processo de coloração, os

centros FA(I) reorientados numa posição perpendicular ao plano de

polarização do feixe incidente e os centros FB(I) t~m Sllas ori

entações estatisticamente distribuidas ao lonro de <100> e

<010> num dado plano cristalino, logo para uma orientação con

veniente do cristal em relação ao plano dc"polarização do feixe

de bombcamento apenas 1/3 dos ccntros absorvem o feixe de bornbe

amento.

Para converter os centros FB(II) ~e uma maneira efici

ente o procedimento lógico é irradiar o cristal na banda F com a

luz polarizada ao longo de lIma dás direç6es cristalogr5ficas 20

cristal. A temperatura ideal para esta conversão(IS) é T=-309C.

Ao contrário do processo ~e conversão para os centros FA(II),

os ccntros Fn(II) requerem um tcmro longo de irradia~ão ( 1 h

ou mais) e uma pot~ncia razoável (lW), que é obtida com um la-

scr de Ar+ em 514 nm. Este longo tempo de exposição é para reo-

rientar os centros FA(I). ~!as verificamos que csta não é a ~nica

razao para o longo tempo de irradiação. Além desta reorientação

dos cent~os FA(I) ocorre também um aumento dos centros Fn(1 e 11)h

Comprovamos isto da seguinte ~aneira: r.onvcrtcmos os centros

pela técnica usual, a scguir levamos o cristal para o espectrof~

t6metro e determinamos o espectro dc absorção, ent50 irradiamos

o cristal com o próprio feixe ~o espectrofot6metro em 590 nm
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(um dos picos da banda FA(I) (7)), por um tempo de 30 minutos e no

tamos que este pico diminui e um dos picos da banda FB(I) em 640

nm cresce. O resultado est; na figura 8. A comprovaç;o foi feita

para os centros FB(I), pois os centros FR(II)
tem sua banda de

absorção totalmente superposta. Nas se levarmos em conta o pos-

sível mecanismo pelo qual este processo ocorre, notaremos aue
~
e

perfeitamente possível esperar um acréscimo dos centros FB(II). O

possível mecanismo esti baseado no fato de que a reorientação é

um processo de migração do defeito na rede cristalina e nessa mi-

gração os centros FA(I) podem encontrar uma impureza alinhada com

o centro formando assim centros Fn(I) e a mesma probabilidade de

encontrar u~a impureza ortofonal ao centro, formando então cen-

tros FB(II). Essa comprovação pode efetivamente ser feita obser

vando o espectro de emissão dos centros, ji que estão bem separ~

dos. Pelo que observamos durante as tentativas de obter a açao

lnscr, que um longo tempo de irradiação com a linha 514 nrn do

laser de Ar + aumenta a lumincscênciados centros FB (II): Caso a

reorientação dos centros FA(I) aumentasse apenas os centros rB(I)

o resultado seria justarrente oposto, e não seria acopselh~vel

irra~iar o crista] por um longo período, urna vez que os centros

FA(I) paJem ser reorienta~os totalmentc e não ~ais ahsorver o fci-

xe de boml)ca1'1Cfltoconven:icntencnte polarizado, o que r:ão acontece

com os centros Fp(I).

raso dispus6sscpos de u~a fonte de ho~bcamcDto ~alS ro-

tente, certamente ji teríamos observa~o a ação laser neste sistema.



Fig. S. o espectro de a~sorção na parte surerior g do cristal
+

de KCl:~;a com centros FhO), FnCI) c FBOI) cOTI\'crti-..'-\ .1)

inferior foi obti~o ap6s a irradiação a~icional em

590 nm. :;ota-se clararccnte que o pico FA1(1) di,T'inui

7()

e o
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CAP fTlTLO III

CAVIDADE OTICA RESSONA~TE

A. Fundamentos Teóricos.

1) Análise do Feixe de Laser.

o feixe de laser tem um comportamento semelhante a u~a

onda plana; no entanto, a distribuição de intensidade varia com

a distância perpendicular ao eixo de propagação, sendo altamente

concentrada próximo a este eixo quando se trata do modo fundamen

tal de propagação corno será mostrado a seguir. Outro desvio de

onda plana ~ a frente de fase que ~ levemente curvada.

Pma componente do campo eletromagnético satisfaz a equ~

çao de onda:

onde k = 2 n/À é a constante de propagação da onda no meio

Sabemos que a onda plana tem a solução da forma F = E exp(-ikz)o

Tratando-se de um fcixe de laser, introduzimos nesta solução um

fator de correção '!'(x,y,z) que leva cm conta o dcsvio de

onda plana; ou seja a não uniformidade da distribuição de intensi

dade na seção do feixe e a curvatura da fase:

E = fo ljI(x,y,z) exp -(ikz) (2)

Resta então saber qual a expressão para '!' (x,y,z). Suhstituindo

(2) em (1) temos:

a 2,!, a 2,-;'--- +--
ax2 ay2

". a \1'-L-lk-'-:'

dZ
= o

( 3)

Como E varia pouco com z,

A equação (3) tem a mesma

" 2 I:!
o • - O

dz2 -
fOrI:lada equação de Schr/jdinger dependen-
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te do teTrpo.

Pna solução tentativa para (3) é

~ =
k ?

e xp { - i (F ( z) + - r ~) }
2<1 (z)

(.1 )

onde
? 22-

r~ = X + Y e F(z) e o deslocamento de fase complexa asso-

ciada com a propagação do feixe, q(z) é um parâmetro do feixe as

sociado com a não uniformidade da distribuição de intensidade com

a variação da distância r perpendicular ao eixo de propagação. E~

te parâmetro q(z) também descreve a curvatura da frente de fase.

A solução acima para o feixe de laser fornece como dis

tribuição de intensidade uma Caussiana. Este modo de propagação

de um feixe de laser é denominado "modo fundamental". Existem ou-

tras soluç6es para a equação (3) que formam um conjunto completo e

ortogonal de funç6es (modos de propagação). t~a distrihuição qual

quer de luz monocrQmática pode ser expandiada em termos desses mo-

dos de propagaçao.

Discutiremos em mais detalhes apenas o modo fundamental

de propagação, por se tratar do modo de propagação do feixe do la-

ser de centro de cor desenvolvido.

Substituindo (4) em (3) e comparando os termos de igual

pot~ncia em r, uma das relaç6c~ obtidas é:

q' = 1

integrando teJ"os, q2 = Cll + z

(5)

(6)

onde q2 é o p;.:râmetro 00 feixe num plano (ele saída). <11 o paT~nc

tro nlJrl outro plano (c:eentrada) e z a distância entre estes l'::ros

Expressanco o parâbetro q em tcrl1iOSde dois outros parâp.lCtTos reais

R(z) e K(Z) pela equaçao

..,

1/q = l/R - i À/TIw'" (7)



Quando eq.(7) 6 5u~stituida em (4) o sipnificado fisico desses r~

r~metros reais vem ~ tona: R(z) ~ o raio de curvatura óa frente

de onda que passa pelo eixo de propagaç~o do feixe em z. w(z) ~ a

meia largura da Gaussiana (fig 9) quando a amplitude E decresce de

l/e do seu valor rn~ximo EO' ou seja w(z) ~ uma medicla do decr~sçi

mo de E com a distância r.

E

x ou y

Fig. 9. Distribuiç~o de E do modo fundamental de rropafaç~o.

Comumente w ~ denominado de raio do feixe ou dimensão da reancha

"spot size".

Quando o feixe ~ estrangulado a um diâmetro mfnimo de

?wo a frente de fase ~ plana e medindo z a rartir deste estrangu

lamento podemos obter expressões bastante simples rara os parâme-

tros reais w(z) e R(z) do feixe Gaussiano. No estrangulamento o

parareetro q(z) ~ puramente imaginário:

qo = 1 TI W02/ À (8)

a urna distânci~ z, q (z) q + Zo
?

= 1TI W '-/Ào (9)

c:: , • '1 - ( )~ l~,)S t 1 t III n (. o q z da eq. (7) em (9) e separando as Dartcs. rca] e

inagin5ria, obteros:

[ C 1/2
\\'(z)

, 2 2 I

(10)
= w

1 + (cz / ::1,V o ) 1o

R (z)

= z
[ 1 + (TI" o 2 / À z) 2j (11)



Cônforme Sugere a cquaçio (1n) a varlaç;o de w com a distãncia z

é uma hipérbole que está representada na figura 10.
\
\
\
\
\

..
Z

w(Z}

Fig. 10. Peixe Caussiano com cintura w e curvatura 2a frenteo

de fase R(z).

o ângulo de inclinação das assintóticas expressa a diverr6ncia

do feixe e é ohtido fazenco a aproximação de campo distante,

z » z .r Onde zr
-
e o intervalo de Ray1eigh ( região onde o feixe

fica colinado). Fsta região é compreendida do ponto z = O até on

1/7
de w(z) aumenta de um fator 2 ~,

7

logo zr = 2TIwo~/~

2) ::atriz Raio

(12)

Este forrnalis~o é introduzido com a finaJiJa~e de ~ctcr

minarmos o intervalo de estabilidade 2a cavidade que utili:amos

no preser,te trabalho.

t1m raio paraxial ao atravessar um elemento ótico qualquer

como por exemplo o da figura lI, um comprimerto d de espaço livre,

tem seus parâr,etros de saida (r7' e r2) re1:icionados com os rarali~

tros de entraca (rI' e rI) CC uma maneira lineanente dcpencente,

portanto estes parâmetros rodem ser escritos numa forma matricial:



A

=

c

B

D r '1

34

! 2
I

,r2I
I

I
I

r =:i
I

jr{

I r2T-Th. t--. I. EIXO
I

d
IÓTICO

r-
i

Fig. 11. Comprimento "d" de espaço livre.

Para o elemento da figura 11, A=l, B=d, C=O e D=l.

Para uma sequência de componentes óticos a matriz ra10

(ou matriz de transferência) T pode ser expressa como um mtiltipli

cação das matrizes dos componentes individuais. Outra propriedade

da matriz T é sua reciprocidade; ou seja det T = 1.

3) Condição de Estabilidade

Uma cavidade ótica é dita estivel quand~ a distribuição

do campo eletromagnético de 11m modo de propagação se reproduz ne

'a mesma em forma e fase relativa após um percurso ida e volta no

sistema. Esta condição de auto consistência pode ser expressa usan

do a relação

q( zl + percurso ida e volta) = q(zl) (13)

A lei do ABCn(19) estabelece que o parâmetro de feixe complexo

de um feixe Gaussiano muda quando este atravessa um sisterr.aótico

de acordo com a seguinte expressão:

+ B

+ D

(14)

- - ~
onde ql e o par. de entrada, q? e o par. de sa1da e A,B,C e D ele-

mentos da matriz T.
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Pela condição (13) a expressão (14) fica.

Aq(Zl) + B

Cq (zl) + D

(15)

Resolvendo (15) e usando a propriedade da reciprocidade de Tt

l/q(Zl) = - (A-D) /2B - 1

(AD - BC) = 1, encontramos:
1/2

{I • (A+D)2j4}

B
(16)

Comparando a eq. (16) com (7) t temos:

B

(17)

Como w(zl) (o raio do feixe) 6 um parâmetro real,(A+D)/2 deve sa

tisfazer a seguinte condição:

-1 < A + D

?'"'

< 1 (18 )

Logo a cavidade é estável se a condição acima for satisfeita.

4) Intervalo de Estabilidade para a Cavidade do Lcr na

Configuração Linear.

A cavidade 6tica utilizada no LCC estã esqucrratizada na

figura 12.

BOMBEAMENTO
LASER Ar+

SAíDA LCC

Fig. 12. Cavidade 6tica do Ler na configuração linear.
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Esta cavidade (fig 1Z) pode ser representada de uma forma equlva-

lente como mostra a figura l3a, onde os espelhos esféricos E2 e

E3 são substituidos por lentes, e os espelhos planos El e E4 por

espelhos esf~ricos com raio de curvatura RI e R4' O objetivo de

representar a cavidade na forma linear equivalente é para simpli-

ficar a análise. uma vez que nesta forma já existem sistemas se

melhantes estudados(19).

~I

dl2

tE2

d23

tE3

d34

IE4
A)

[oo lJ
Rj

II R4

r

dl2 T d' l
B)

[
o D

Ri

IRI4

C)

r

a
Ri

d l
D
R4

Fig. 13. A) Sistema equivalente de lentes da figura 12. E) Siste-

ma reduzido a urea lente interna. C) Cavida~ercduzida a

nenhuma lente interna.
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A cavidade com uma lente interna já foi estudada por

Kogelnik et al(19) e (20). O sistema foi analisado utilizando cer

tas regras de imagens, que permitem a substituição da combinação

de um espelho e uma lente, por um único espelho equivalente. As

sim o sistema resultante fica com apenas dois espelhos e fórmulas

padronizadas podem facilmente serem aplicadas.

No caso da cavidade do LCC temos dois ~spelhos intraca

vidade (o sistema equivalente fica com duas lentes internas). O

problema então consiste em reduzir este sistema para uma cavida-

de vazia (sem lentes internas).

Aplicando a regra de imagem para encontrar um espelho

equivalente a lente E3 e espelho E4 de acordo com Kogelnik,o sis

tema fica reduzido conforme ilustra a figura l3b. Onde

(19)

como R4 = co R'4 = f2/(d34 - f) ( 20)

Aplicando novamente a regra de imagem, chegamos final-

mente a cavidade equivalente vazia, mostrada na figura l3c. Onde

como RI = co
(22)

Os elementos oa matriz de transmissão para o sistema reduzido da

figura l3c são bastante conhecidos(19):

e

Com a condição de estabilidade (18) e definindo uma pequena medi-



da de ajuste Ô
a distância d~~:

( 23)

e com a condição d34 > dIZ
ternos

ô ~ conhecido corno o intervalo de estabilidade.

Outro parâmetro i~portante ~ o estrangulamento do feixe na região

do meio ativo (w ). Este parâmetTo ê dado por(20)o

(TI W02/)..) 2 =
d(R'-d) (R' - d) (R'+R'-d)1.:.2.4 1 4-

(Ri + R4 - 2à)2

(25)

Para os parâmetros que utilizamos na cavidaoe: f=3.75 cm ~

d12 = 27 cm ; d34 = 37 cm, o intervalo de estabilidade é numeri

camente dado por:

0,61 < ô < 1,03

e o estrangulamento do feixe w =
o 4 O llm.

Segundo K. W. Giberson et al(26) este tipo de cavidade

tem na verdade dois intervalos de estabilidade que nao se super-

poe. Um dos intervalos é este que demonstraros, o outro é cado

por:

o < ó < (26)

Quando 012< 034·

Este intervalo é o neSDO obtido por l:ogelnik et a1(20)

para o caso ce apenas UDa lente interna. ExperiJ'lcntalmente cor.~rro

vamos que o intervalo de estabilidade dado r?r(26) esti de perfei

to acordo.
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5) Intervalo àe fstabilidade da Cavidade do LCC na

Configuração Anel.

A cavidade mostrada na figura 12 pode ser mudada para

uma outra configuraçio pela simples rotaçio de um ingulo apropri~

do dos espelhos EI e EZ' esta configuraç~o ~ denominada de anel e

está ilustrada na figura 14. A razão do espelho adicional Es será

exrlicada mais adiante.

BOMBEAMENTO
LASER Ar·

SAiDALCC,-+-

Fig.14. Cavidade ótica do LCC na configuração anel.

Os elementos A e P da ~atriz de transmissão para u~a C!

vi~ade em anel com 4 espelhos cn anel sao da~os ror DiçrocC?l) .o •

Para o caso particular ca cavic1é:.deco LeC, ,estes elc-;-,cntos se tor

narn bastante sinrlifica~os, pois RI = R4 = 00

er:tao telOs:

e L)
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\1tilizanco a conàição de estabilidade (18)

-1 < A + D)/2 < 1

e também R dêfini~ãc dada pela equação (~j)ô = dZ3-2f, o interva

10 de estabilicade da cavidade em anel ê portanto

(27)

6) Compensação de Astigmatismo.

Como os espelhos E2 e E3 da cavidade (fig.12), estão fo

ra de centro, estão sujeitos a urna aberração ~cromitica de imarem

denominada de astigmatisrno. Felizmente o meio ativo em ângulo de

Brewster tarnb~m produz astir~atisno que pode co~pensar o astigma-

tismo dos espelhos fora de centro.

Este prohlema foi trataclo por Kogelnik et al(20). Para

a cavidacle do Lrc a mesma an~lise foi se01:icla, mas levando em con,> -

ta que a cavidade desenvolvida tem dois esrelhos inclina~os: Para

um feixe não paraxial incidente num dos espelhos, há dois pontos

de focaJização; um no plano horizontal e outro no plano vertical.

Estas duas distâncias focais estão relacionadas com a distância

focal f. do feixe paraxial (isto ~,sem aberração), do serruinte mo

, (22)CiO

f = f/cos ex I

f = f.cos n
y .. "

Onde 8 6 o ângulo de jnci~~ncia.

As (1 i s t â n c i a se+" e ti \.a s (; 1.' e o fci:>:e atravessa num cristal em

, ~ ..J • ., ,.. - -1o ce f rc\\st er co l~; C' S I"C' S ~ U Ta t e 1 TI L.l C e ce re J ra ç: '" o n, sao

ror:
")

1/2

?cJ
= t!n'- +l' I '-J / nx (29)

")
1 Y7n4cl = t r n - +

y
,

E 5 tas r c 1 a ç: õ e s são ob t ic' a s c c 1'1 o a '.1 xí1 i o da 1 e i (,e S r. c 11. Re c e fi -



nindo um intervalo de esta}'ili(~ac1erara cada plano:

Ó :: d - 2f
x x-x

(30)

2fy

A compensação astignática ocorre quando há uma apreciável superp~

sicão dos dois intervalos de estabilidade definidos em (30), ou

seja, quando ó
x

= ó
y

ó
x ó = (d - d ) -2(f - f )

Y x Y x y

., ., 1/2 4
= t(nL--1) {nL-+1} /n - 2f sen8 tge = n

., 2 1/2 4
2 f sene tanrO = t (nL- - 1) {n + I} /n (31)

~:otemos que dois parâmctros rodem scr variados T'~lTalIa-
. ' .

ver a compcnsaçao astlgmatlca; t e e . Expcrimentalmcnte 6 ~ais

conveniente ajustar a espessura t do meio ativo, pois o arranjo

geom~trico da cavidade ~ fixo não permitindo muita flexibilidade

para o ajuste de e .

A importância (la compensação astignática na cavidade do

-laser ~ basicRmente por duas razões: Preservar as condições de cs

tahi1i2ade e fornecer uma boa definição do [oco no ITcio ativo, tan

to do feixe do 1aser como do feixc de bombeanento, garantindo as-

sim unia boa eficiência da cavidade.

B. ncscriçã~_ E_~perimental da Cavidade Chica.

1) Características Gerais.

A cavi~ade desenvolvida ~ classificada cono sendo do tipo

X com 2 espelhos intracavi~ade astigraticaDcntc co~rensados. Ela

apresenta muitas vantagens em relaç~o a cavi~a~e do tipo V que tem
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apenas um espelho intracavidade. e do tiro Z que tem tarn~6m 2 cs-

relhos intracavidade. A cavidade do tipo V ~ mais COlnumente usada

na maioria dos trabalhos publicados sobre Ler. e tamh~m 6 a cavi-

dade utilizada no LCC comercial.

A principal vantagem da cavidade do tipo X ~ a sua geo-

rnetria que permite facilmente a conversão de configuraçio linear

para a configuração em anel. Essa dualidade de configuração para

o Ler ~ bastante c6moda. por se tratar de radiaçãç infravermelha

que nao pode ser vista diretamente. tornando extremamente diffcil

o alinhamento direto da configuração em anel. Assim o laser é

montado inicialmente na configuração linear. na qual 6 facilita-

do enormemente o ajuste de E2 e F3' a seguir então o sistema 6

convertido para configuração anel por meio de u~a sirples rotaçio

dos espelhos extremos El e E4 (ver figuras 12 e 14). As vanta-

gens da utilização de uma cavidade eIT.anel para aplicações em es

pectroscopia de alta resolução será discutida mais adiante. A

conversão linear rI anel s6 6 possivel graças a uma apreci~vel su

perposição do intervalo de estabilidade das ~uas confi~llrações,

isso ~ facilmente visto em termos numéricos. su'bstituinc1o os r,ir~

metros utilizados no Lcr nas expressões deduzidas do intervalo de

estabilidade, equações (26) e (27);

Os parãmetros utilizados sio: dIZ = 27 cm; d34=37 cnl; d41= 51 cm

f = 3,75 cm

então n <Ôl" < 0,42 cm11lear
e

n <6 I <n.52 Cffi3ne

Outra vanta[,em clacavidade tipo X lJ.ueutili::amos, é o

fato ('OS eSl'ell~osesféricos E~ e E_ (fif'.121 terer' L'spcl11a, ento
L. ...") ~) '"

met51ico (prata). sendo altamente refletivos em toda a rc~i50 ~o

infraven'1elho próxir.lo.então a troca (:e 11r.1 r'eio ativo para (1)('1":11'

ep outrO intervalo, requer apenas a sul'stituição de El e E4 e

emal guns casos nem há necessidade (1estas u11stituic:ão •
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Segundo ~l. n. T1unn e A. r. Ferguson (24), devido ao ar-

ranjo sim6trico dos espelhos fora de centro El e EZ(fig.12) o as

ti~matisrno nesta cavida~e ~ compensado tamb6m dentro do Deio ativo

além da compensação astigmática pÇlra satisfazer o critério c1e es-

tahiIidade, disClltido na secção A.fi deste capItulo. Assim ~ produ-

zido um foco dentro do neio ativo bem ~efinido tanto do feixe de

~om~eamento como clo modo de Lrr, logo a eficiência energ~tica

nelhor. Esta conpensaçao astir,mática total. já não ocorre na caVl-

~ade ~o t1po V que pos~ue arenas um esrelho fora de centro, pOIS

a compensação astignática só ocorre após um trajeto ida e volta

do feixe na cavidade; ou seja. a cavidade s6 ~ astigniticamente

co~pensada nO que diz rcsreito a estabilidade do nodo do Iaser.

mas ela não ~ compensada dentro do neio ativo.

2) nescrição dos Componentes aticos.

A figura 15 mostra a cavi2ade ótica na configuração li-

Dear. com todos os co~ponentes óticos.

o espelho plano El ~ Uffi espel~o dicróico; ou seja ~ al

ta8ente transmissivo para o feixe de bo~~eamento (linha Sl4nm do

]ascr de Ar+) e altamente refletivo para o feixe do Lee ( em 2.7pm)

[ste espelllo com esta característica }'ossibilita que o bombeamento

seJa longitudinal~casanco assim com o modo do LeC. tornando assim

a cavi~ade mais eficiente ener~6ticamente. O substrato do espelho

El ~ de vidro EK-7. e o fi10e ~ de multiplas camadas.

Os espelhos EZ e E3 são espelhos esf6ricos com raio de

curvatura de 75 nrn e c1iânetro de 12. S J:JT'1. O es['elhanento é ele pra-

ta com ~ 1 T<"l
L'-J I filne protetor de '.. (l r "r i ',a 1 i ,1a ,-''" (' (' " ta' 'c 1f c u 1a• .:..• .,. J .1. 1. l. -- \. ( \.. \.,.. ..••.... l ..~ pro-

tetora ê evitar (~ue a prata seja oxi(~a(la. já C1UC esta é a1tar:ente

rcativa, c a oxi~ação re~uz sua alta rcfletivicla2e de 98\ (SC] fi~

;:1 e protetor) (25). A clcsvantafcre ~o filDe rrotctor 6 que ele reduz

um ~ouco a rcfletivida2e do filme Dct~lico. A escolha ~o ~~gF2 corno
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Ar+ em 514nm.
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Meio ativo ( K CI: Li centros FA (n»em ãnguloIde Brewster.

I
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filme protetor, ~ devido a sua boa transpar~nci3 em 2,~m, c tam-

bé~ porque ele não reage com a prata, como acontece com o filme

de quartzo (5i02). A principal desvantagem do MgFZ ~ sua baixa

resist~ncia mecãnica, requerendo certos cuidados no manuseio dos

espelhos. Para o espelhamento, além da prata existew outros rnate-

riais alternativos, como por exemplo o ouro que apresenta urna re-

fletância tão boa quanto a prata. O ouro tem uma vantarem em rela

ção a prata; S11a superffcie é bastante inerte e portanto dispensa

o filme protetor, preservando assim sua propriedade de possuir

urna alta refletiviclade. ~ão optamos pelo es~elhamento com Ollro,

pela seguinte razão: A refletividade do ouro ~ hoa no infraver-

melho, no entanto ela cai muito no visIvel, principalmente no ver-

de, sendo de apenas 47Ço para 514 nm, o que deixa llc ser interes-

sante, pois um dos espelhos csf~ricos, lnais precisamente o espelho

E2 (fig.15) ~ tamb~m usaclo para concentrar o ~eixe de bornbeamento

no meio ativo e como dependemos de uma boa efici~ncia energ~tica

do LCC (devido ao problema ji citado da baixa pot~ncia disponível

+ -
no laser de Ar ), esta opçao de espelhamento fica totalmente c1cscar

tável. A opção de espelhamento com ouro seria bastante acertada,

,. A d 1 ..J + ( a - 1caso clspusesscrnos e UT'1.aser ue Kr una 2 opçao para o r,om,ea-

mento do J,rc, conforme discutido no capitulo TI), flois para a li-

nha
+

eT'1.647 nm do laser de Kr a refletivi~ade do ouro ~ ainda I~ui

to boa. O substrato utilizado para estes espelhos 6 de vidro RK-7.

E~ é o acopl(l(lor ('e salda. A rcnct:;·'eia é.. -------O cspelho
~ p
em 2,7 ~rn, para rcalimcntar a cavic3ade, outra parte

di ação 6 absorvi0a pelo substrato do esrelho ( 17~) e o rcst~ntc

constitui no feixe ele saic1a ('0 LCC. O SU1iStTéitO l'cstc ('S;-'Cn10é ('e

quartzo infrasil, que <>rrcscnta l:na razoã\-el trans;-::it;'lncia en
~)

2, 7 ~n ( em torno de 81_1) ~ Os materiais Fais tT:1ns...-,aYcntcsno ln-

fravermelho pr6xi~0 como a fluorita (CaF2 e a Saf\ra s~o rais indi

ca~os para servirem de substrato, por~m o polimento desses D3teri!

i5 não é mu ito f.ici1, enCtuan t o que p/o qu ar t : o o po 1ime n to é re -



lativamentc siT:lplcs,UJT\avez que as técnicas s~o hem conhecidas.

As janelas de fluorita estão em ãngulo de Brewster para

evitar perdas por reflexão do modo do LeC. A espessura das jane

las é de 2 mm. O corte a lapidação e o polimento dessas janelas

foram feitos na oficina de ótica do nFC~I. O que exigiu um grande

esforço por parte dos técnicos, pois foi a primeira vez que se

trabalhou com este material, sendo necess~rio o dom{nio da técnica

de polimento que é pouco divulgada na literatura. No infcio dos

testes com o laser, chegamos a operar com as incômodas janelas

de KBr, que necessitavam constantemente de um novo polimento, por

serem higroscópicas.

o prisma de safira para a sintonia intracavidade
-
e

is6sceles com 1 cm de lado. Este prisma fica em ~ngulo de Bre~ster

(=609 pl ~,7 um). O prisma tamh;m foi confeccionado na oficina de

ótica do PFC", e da mesma forma que a fluorita, seu polimento ~as

dependências ca oficina de ótica foi inédito. A dificuldade foi

hem maior clo qlle a fluorita, pois a dureza da safira é pr6xima do

àia~ante. A técnica de poliffiento consistiu em usar pasta de dia

mante numa matriz de cobre. A safira é o raterial mais in~icado

para prisma no infraverrnelho próximo, pois além de não ser higros-

c6pica (como o caso dos cristais i6nicos), tem uma dispersão de

3 x 10-5 rad/ilrl, superior a dos cristais iônicos.

Toclos os cs[elhos foram também confeccionados na ofici-

na ele ótica 00 rrCl ('este instituto.

o ânr:ulo 28 f,a inclinélção (lcs cspcl1;cs esféricos E2 e

149• T1sando então a eSfrcssão (31) ca pg. '(\ ( .1"-'1\.; C011I.,1(30 pa-

ra a corlC:j;::açào asti2:-:âtica na cavic1acJe),1'°\..10;05 dcten;inar a

espessura t do reio ativo:

Tc:-:~os nc t ac:(> que csta esl~e S 5 II ranã o ê tão crít ica. Isso t3.i::hém j á

foi of'servado por outros autorcs(26).
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3) Jlcscrição do Sistema ~lecânico.

A finalidade do sistema de v~cuo ~ para prover isola-

mento t~rmico ao meio ativo que ~ mantido a haixa temperatura

(TX2L) e tamb~m impedir que a superf!cie do meio ativo seja dani

ficada, uma vez que é higroscópico.

o sistema de vicuo ~ constituido por uma bomba mecânica

(pio vicuo primirio), urna bomba difusora de 2 est~gios e uma bom

na criogênica C'trap"). Todas acopladas em s~rie. ~~o criostato hi

também UJ'l compartimento para zeoli ta que a T)\:?Ltem um a]to poder
L.

oe adsorção molecular. A finalidade cessa bomba de adsorção mole-

clllar ~ para impedir que vapores de 6leo lançados pelas bomhas m~

cânica e difusora sejam adsorvicos na superffcie do cristal, pois

apenas o "trap" não é suficiente.

- -6
te~a e de 10 torro

o vãcuo atingido com este SlS

o criostato foi inteiramente confeccionado na oficina
.

fi ecâ nica do f\FDL O ma teria I u tiIizado é o a ço inox tipo 316, as

soldas foram feitas com a fusão do pr6prio aço inox cm atmosfera

de arg6nio. O reservat6rio de NZ liquido tcm capacidade para 3

litros que dura aproxinaoamente 24 h. Este criostato foi projet~

do exclusivamente para a utilizaç~o no I.eC. At~ agora a operaçao

com o criostato te~ sido satisfatória, cnl10ra já tenham ocorridos

vazamentos numa solda de prata ~o aco inox com u~a peça de co~re

c:o c~e(lofrio, provavelmente causada pela diferença ra dilatação.

O criostato ~ montado num posicionador XYZ para alin~anento do

~·elo ativo f1ue fica fixado liO cec'o frio c'e cobrc.

o su['orte co fieio ati"o ten llra f'col':ctria(i.llepcr;nitc o

ncsro ficar em ânçulo de ~rcvstcr. A surrrffcie do cristal on2e o

feixe ~e ~crbcanento incide fica adjacente a superffcie de conta-

to com o dcdo frio para i~pedir o aqueci~ento do cristal, ema vez

que os crista is i ô n ico S 5 ão 11\ause on o 1..1to re S Ce ca 1or. O o rif ic io



do suporte por onde o feixe ce bombeamento incide tem um djâl"1etro

de 1 mm, dando UJT1aboa área de contato com o meio ativo c sendo

suficiente para a passagem sem perdas do feixe de bombeamento e

do modo do LCC, pois nesta região o feixe ji est~ altamente con-

centrado.

A figura 16 mostra a câmara de vácuo em cetalhes. As

dimensões internas são de 8,5 x 5,0 cm e altura de 5,0 cm. Esta

carnara fi" I "I I " I .01 telta na otlclna rnecanlca do DFCN a partIr de um bloco

rnaçlço de alumínio que posteriormente foi anodizado. Na parte

superior da câmara a vedação ~ feita com uma placa de vidro co-

mum para facilitar o alinhamento do meio ativo. Como mostra o de-

senho os espelhos E2 e E3 ficam no interior da cãmara e sellS aju!

tes são feitos externamente por meio de posicionadores microm~tr!

cos acoplaJos atrav~s de foles metálicos (bronze fosforoso). Os

posicionadores também foram confeccionados na oficina mecãnica do

nrC,l e os foI e 5 me tál icos, bem como os mi crôre tros são fabr ica dos

pela ind~stria nacional. O criostato e os suportes da janelas de

CaF2 tamhéI" são acoplados ror meio de foles J~lctálicos na cãl'lara

de VáCllO.

A janela adicional ce CaF2 na c~mara de vácuo é para

possibilitar a rcalizaç50 de medidas de fluoresc~ncia de ura amos

tra excitaca intLacavidade com o LCC, montada nUf1 sanc,dch com o

~eio ativo, corno a realizada com um cristal de KCl impurificado

com CX ~o qual se observou a emissão vibracional do C~-

C. Ganho 6tico oa Cz:vil1ac'e.

1) Coeficiente 2e ranho.

(18 )

i TIC i d c n t c l: c freql1ência
- -
e 1:1a-

xi~o se v for i:ual a fYequ~ncia vo~o pico ~a fluorcsc~ncia. Se

a ~anc'a for ~aussiana o cocficiente a ~J
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a (v) = ~* -.-Y-
81Tn TR,

1
1.071~v

( 32)

sr

onde ~* é a população no estado excitado re1axado(densidade pop.)

Ào é o comprimento de onda no centro Qa banda

T1 é a eficiência quântica

Ti é Q ten~o de vida da f1uoresc~ncia

~v é a largura a meia altura da panda

n é o índice de refração ( p/KC1 n=1.49 em 2,7 ~m)

A quantidade z que aparece nÓ ganho GO é o comprimento do ganho,

para um percurso ida e volta na cavidade~ ou seja z = 2 x espess~

ra do meio ativo.

Como o KC1 com centros FA(ll) é um sistema quase ideal de 4
..

nlve-

is a temperatura 77K. com uma ~otência de bombeamento de poucos
*

Watts é possfve1 inverter toda a população. "loro ~ pode ser esti

mado como sendo igual a concentração de centros FA(lI).

Para os centros FA(II). a densidade de população K* = 1016 cm-3

T 9, / T1 = 2O (1 nseg ; ~v = 1.45 x 1o13 Hz ~ À o = 2.7~m. 1ogo a (v o)= 4 ,2

cm-1.

o coeficiente de ganho pode ser expresso em função da

intensidade de bombeamento 1(4):

a(v) =
1- T1À2 I-2- --

81T z 1. O7n ~ v h 'h
( 33)

h vb é a energia do fóton do feixe de boml'cé!.i.lcnto.

Através da expressão (33) é possfve1 determinar o coeficiente de

ganho abaixo do valor de saturação da inversão de população. pois

isto é particularmente útil rara a dcterminação das perdas inter-

nas da cavida~e, cujo rrocedi~cnto é o seguinte: Obtendo-se a

ação laser no siste~a e otinizardo o alinhamento através do ajus

te Dicrométrico do intervalo de estabilidade com os espelhos E2

e E3 (fig. 16). re~uz-se a intensidade do feixe de bom~eaDento
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até o limiar da ação laser. O coeficiente de ganho a(v) correspon

dente a esta intensidade de bombeamento é portanto igual ao coef~-·

ciente de perdas da cavidade.

2) Determinação do Coeficiente de Perdas para a Cavidade

Construida.

O coeficiente de perdas pode ser dado em termos da segui~

te expressão:

y(v) = z-l ln ( l-L-T/2)-1 (34)

Onde L corresponde a perdas internas da cavidade (esna1hamento por)

imperfeições nos espelhos, absorção nas janelas e no próprio meio

ativo, etc •..) e T corresponde a perdas no acoplador de saída que

se constitui no feixe de saída do LCC. A estimativa de L é feita

escolhendo-se um espelho de saída com urna baixa transmitância ( da

ordem de 1\) para que as perdas de transmitância não sobrepugem as

perdas internas da cavidade.

Na cavidade do LCC desenvolvido, já obtivemos a ação 1a

ser com 120 mW de potência'de bombeamento, usando um espelho de

saída com T = 0,01. Pela equação (33) podemos então estimar o coe-

ficiente de perdas total. Antes, vamos estimar a intensidade do

feixe de bombeamento na região do meio ativo: Supondo que o feixe

de bombeamento está devidaiente casado com o modo do LeC. então o

raio do feixe na re~ião do meio ativo Wo = 40'~m(determinado na

secção A.4 pag.38). A área da secção transversal do feixe dentro

.... d d 2 -5 2do meIO atIvo e a a por ~nnwo = 7.5 x 10 cm, logo

I =
-3 2

120 x 10 W = 16 KW/cm- S 2
7,5 x 10 cm

Substituindo este resultado em(33):

a(v)z = y(v)z = 0,118
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Substituindo este resultado na equaçao (34), obtemos:

L = 10\

Esta perda é relativamente alta e a explicação para isto

pode ser o erro que foi cometido em supor que o feixe de bombeamen

to está perfeitamente superposto (casado) com o modo do LCC. Esta

primeira hipótese é para o caso de um erro de estimativa, no entan

to não devemos afastar a hipótese da cavidade realmente apresentar

uma apreciável perda interna, pois as superfícies dos espelhos EZ

e E3 com espelhamento de prata e filme protetor de MgF2 apresenta-
- - . .,.

ram problemas durante a operaçao com o LCC; era ate mesmo VlSlvel

que as superfícies se alteravam no transcorrer do tempo de opera

ção, chegando até mesmo não mais ser possível a ação laser após

aproximadamente duas semanas. O agente causador do dano na super

fície dos espelhos possivelmente é o vapor de óleo da bomba de vá

cuo. A recuperação dos espelhos não é fácil, pois o filme é bastan

te frágil, a solução talvez seja a limpeza com vapor de álcool.

Uma revisão no sistema de vácuo, bem como o aumento da eficiência

da bomba criogência ou até mesmo a supressão da bomba difusora p~

dem solucionar o problema.

D. Seleção de Frequência.

1) Competição de Modos na Cavidade.

Ko Lec a curva de emissão laser tem um perfil de ganho

homogêneo, pois todos os centros contribuem para uma única frequê~

cia selecionada; ou seja, toda a inversâo de poplllação contribui

para a emissão laser numa única frequência selecionada. Isso já

não acontece no caso de um laser com perfil de ranho não homogêneo,

em que apenas um grupo específico de moléculas ou átoros contribuem

para uma dada frequência.



Por causa dessa pcculiarit1ade eloLer, a potência de saí

da da operação "mono modo" é praticamente igual a potência da op~

raçao multimodo, isto porque o elemento de sintonia (prisma, rede

ele difração, eta10n, etc ..) causa perdas por inserção intracavi-

dade, se não existissem estas perdas a potência de saída seria

realmente igual rara os dois casos.

Outra peculiaridade é a competição de modos que possibi

lita a obtenção clomono modo sem qllalquer elemento de sintonia. O

mecanismo dessa competição de modos 6 o seDuinte: O modo (ou a

frequ6ncia) que esti pr6ximo ao centro do perfil cle ganho (curva

ele emissão laser), começa a exihir a ação laser quando a potência

de bor:lbeamento fornece um ganho suficiente para sobrepujar as pe!.

elas oa cavidade. TTma vez que este nodo tem o maior ganho, sua 1n-

tcnsic1aoe aumenta mais depressa do que outros mocos. Isso causa

urna saturação parcial (~epleção) de toca a inversão de população.

Esta saturação diminui o ganho para outros modos mais fracos e

estes não são amplificados. Aumentando a potência de bonbeamento

este modo cresce ainda mais, sendo portanto o ~nico a predominar.

Na pr5tica a obtenção do mono modo sem o elemento de

sintonia é comprometida devido a v5rios efeitos, como a instabili

dade mecãnita do sistema que pode variar o comprimento d da cavi-

c1a (1c (os no dos 1on r itu din a is s...:=i o sep araco:; por Lv = c/ 2d), a s 11 u

tuac-ões no ranho, e também o chaElac10 efeito "J101e burninn" e;,ue~ '-' ,
-
e

o aparecimento de um nodo extra cevic10 a modulação ca inversão de

população no Feio ativo. Para o LCC este ú1til;iO efeito é o T'1ais

prob1er~tico de todos, por isso ser5 tratado ser3ra~amente na se-

ça o s e ~',u i nte.

o LCC é o único l3.ser en que a obtenção l;O nOl'O único

, ...•.. ~ 1 1 d (28) ( -sem elemento ce slntonla _01 pOSS1ve ser olservaa porem

acoJ:'.panl1adode mn nodo vi:z.in;10,ser'araJo (:e 1,0 GIlz. devido ao

e f e i to" ~í o J e 10 II T n in f "). A 1 a r r.u r a (1 a 1 i TI h a 011 t i da f o i Ge 1 OO ~·:1Iz .

Pelas razões discutie:as acir.la torna-se ól1vio introcuzir
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o elemento de sintonia do laser intracavidade. Existem vários ti

pos de elementos de sintonia. Nós optamos por um prisma de safira,

que embora não tenha urna resolução tão boa quanto urna rede de di-

fração, apresenta outras v~ntagens: Seu baixo custo por ter sido

confeccionado nas dependências da oficina de ótica (importamos ap~

nas a safira bruta) e a sua baixa perda de inserção intracavidade.

pois é posicionado em ângulo de Brewster •

.2) Efeito "Hole Burning".

Na cavidade linear o modo do laser apresenta um padrão

de onda estacionária, logo a amplitude do campo elétrico E(z) va

ria periodicamente com máximos e mínimos ao lonro da cavidade. Co

rno a inversão de população N depende da intensidade I«E2, a satu

ração da inversão de população será também modulada espacialmente:

Nos pontos onde I é máximo, N(Z) é mínimo (saturado), nos pontos

onde I é mínimo, N(z) é máximo (insaturado). Esta insaturação de N

nas regiões onde I é míni~~, pode dar um ganho suficiente para um

outro modo de oscilação laser, separado deAv=c/4x do modo princi

pal, onde x é a distância do meio ativo ao espelho de saída. Este

efeito é denominado de "hole burning".

O efeito "hole burning" não aparece em laser de gás, po

is a difusão das moléculas excitadas é suficiente para elas migra

rem rapidamente da região de nó para a região de ventre da onda e~

tacionária. Este -efeito é exclusivo em meioS" ativos líquidos e só

lidos.

Urna sugestão muito útil para reduzir este efeito em laser

de centro de cor (com a cavidade na configuração linear) foi apre

sentado por N.D. Vieira, Jr. e L. F. MOllenauer(29). O procedimento

consiste em aproximar o meio ativo em uma das extremidades da

cavidade onde um segundo modo estacionário é pouco provável de

ser amplificado pela inversão de população insaturada, pois este
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possível modo próximo ao extremo da cavidade apresenta ainda uma

apreciável superposição ào modo prin~ipa1 da cavidade.

A maneira de e1t~ínar totalmente o efeito JIB espacial

é a utilização de uma cavidâde:na configuração anel. Nesta conf!

guração o modo do 1aser não é uma onda estacionária mas sim uma

onda progressiva que circula num único sentido da cavidade, sa

turando toda a inversão de população, possibilitando assim a ob

tenção do mono modo com alta resolução e com um número reduzido

de elementos de sintonia.

A cavidade do Ler foi planejada com a geometria dua1

que permite a operação com a configuração em ane1,justamente pa-

ra eliminar o efeito HB.

o inconveniente de um laser em anel é a obtenção de

uma onda progressiva com circulação unidirecional, pois há sem

pre duas ondas progressivas, uma circulando no sentido horário

e outra no sentido anti-horário. Estas duas ondas circulantes p~

clem sofrer um acoplamento que resulta numa onda quase estacioná

ria. {lma das maneiras de obter a onda unidirecional é a introdu-

ção de um cliodo ótico(30) que elimina urna das duas on~as circu

Jantes. No caso da região de 3 pm do infravermelho onde operamos

cor o Lec é difícil a construção de um dioào ótico, por isso op

tamos pela introdução do espelho de prata ES (altamente refletivo)

extracavidade (ver fig 14). Este espelho ref~ete de volta para a

cavidade a onda que circula no sentido horário, de rodo que pre-

domine a circulação no sentido anti-horário.

Já temos observado a ação laser com a cavidade em anel

(fig. 14) no entanto a verificação experimental da eliminação do

hole burning não foi possível porque não c.ispornosainda de um

eta10n para sintonia intracavidade com alta resolução.
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CAPfTULO IV

CARACTERIZAÇÃO DO LCC

A. Montagem Experimental do Sistema de Detecção.

O detector usado foi o Sulfeto de Chumbo (PbS) que apre

senta a propriedade fotocondutora. Este tipo de detector opera na

temperatura ambiente.

O detector de PbS foi utilizado conforme mostra a ilus

tração esquemática na figura 17. A técnica empregada para a detec

ção consistiu em modular o feixe de bombeamento por meio de um

chopper com frequência de 140 Hz. O sinal AC da emissão laser de

tectado é enviado para um amplificador "lock-in" (e/ou para um os

ciloscópio), o lock-in (PAR modelo HR-B) por sua vez transforma

este sinal para DC, que é ligado ao eixo Y de um registrador XY

(HP modelo 7004-B).

A introdução do chopper no feixe de bombeamento, em vez

de ser no feixe do LCC, deve-se a seguinte razão: O bombeamento

modulado evita um aquecimento demasiado do meio ativo, urnavez

que na interrupção do feixe o cristal troca o calor recebido do

pulso anterior, portanto a eficiência é melhor do que no caso do

bombeamento contínuo (caso em que a introdução do ch9Pper é no LCC)

O filtro de Ge tem 3 mm de espessura e tem por finalida~

de cortar a radiação indesejável, que é constituida por uma peque

na fração do feixe de bombeamento (não absorvido pelo meio ativo)

e também pela emissão dos centros F (em torno de I ~m). Assim so

mente a emissão laser atinge o detector.

Aparentemente não há necessidade da fenda de 25 ~m indi

cada na figura 17, po~ a linha do laser selecionada pelo prisma é

esperada ser suficientemente estreita. No entanto verificamos

que por alguma razão, certamente a instabilidade mecância do sis-
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tema, a emissão laser não apresenta uma boadefinição de frequência,

conforme se observa com a introdução da fenda. uma vez que esta me-

lhora muito a resolução.

O sistema de sintonia utilizado está ilustrado na figura

18. A rotação do prisma é feita por meio de um motor de passo. To-

do este sistema para girar o prisma, inclusive o controlador do mo

tor de passo foi feito por nós. O esquema de funcionamento é o se

guinte: O micrômetro que causa a rotação no prisma está acoplado

a um potênciômetro de multivoltas (10 voltas e resistência total

de 10 KQ), este por sua vez é ligado a uma bateria de 1,5 V, o que

resulta então numa variação linear de voltagem com a rotação do

prisma. Esta variação é enviada ao eixo X do registrador. Corno a

intensidade (sinal do "lock-in") está ligado ao eixo Y do registr!.

dor, obtemos então a intensidade do laser em função do comprimento

de onda; ou seja a curva de sintonia.

I.
MESA GIRATORIA

EIXO X-REGiSTRADOR IPOTEN-
CIÕME
TRO MUk

-+ ITIVQTA
R= IOKQ

MOTOR

DE

PASSO

CORREIA SINCRONA

COf\.'TROLADOR

Fig. 18. Sistema para a realização da sintonia intracavidade.



E. Eficiência Encr~ética do Ler.

A eficiência energética é dada pela inclinação da reta

que passa pelos pontos correspondentes a potência de bombeamento

e a potência de saida do Lec. Para a determinação da potência de

satda. não foi usado o sistema de detecção desçrito na secção an-

terior. Foi utilizado um medidor de rotência (SCIENTECH 362) que

é baseado no efeito fototérmico. Nesta técnica o feixe de laser

nao é modulado. A potência do laser é medida diretamente e lida

num mostrador analógico. Para evitar flutuações térmicas. o meài-

dor foi isolado numa caixa de isopor. de maneira que um erro mui-

to pequeno foi co~etido nas ~edidas. Ka medida da potência de

safda do LCe este erro foi de 0.1 mWIincerteza na leitura do med.)

A potência de bombeamento foi medida com o mesmo medi-

dor. O medidor foi posicionado logo após o espelho de entrada do

LCC. não foram deduzidas as perdas adicionais que o feixe sorre

at~ incidir no cristal. A incerteza na leitura da medida é de 5 mN.

A eficiência obtida foi de 2,8 % usando um esnelho de saí

da com T=20%. Para a determinação dessa eficiência não foi usado o

prisma de safira. O prisma reduz a potência de safda em torno de

30\. devido a sua superffcie não aprescntar um polimento raz03vel

mente bom. A eficiência teórica_csperada para os centros FA(II) em

.+- d 0°(4). b" -KCI:LI e em torno e I •. Na lIteratura algumas pu llcaçoes

apresentam valores próxi~os ao que encontramos. como o apresenta. -
c1o por L. F. ~.lo11enatier e n. 11. OIson (4) de 2,2%. eutros aílresen-

tam valores bem superiores. como o apresentaco ror G. Litfin e R.

DeigaD?,(23)de 7.7\. Pecentemente ~. R: German(32) ~~tcve a efi-

ciência de 10%. A fig.19 mostra nossos resultados experinentais.

O valor relativa~ente baixo que encontramos explica-se

pelos seguintes motivos:

i) Os centros FA(II) em KCl:Li+ apresentam duas bandas

de a~sorção (ver fig 3) uma em 550 nm e outra em 630 nm. O bomhea



mento que fizemos foi na banca 550 nm com um laser de Ar+ em 514

nrn, O que não ê muito convêniêntê ~ois os centros r remanescentes

no cristal ( os que não foram acoplados para formar FA(II)) tam-

bem absorvem nesta região, diminuindo assim a eficiência para

o bombeamento dos centros FA(II). Já o bomneamento na banda 630 nm

+ - ..
com um laser de Kr em 647 nm, nao apresenta este InconvenIente,

sendo portanto bem mais eficiente) além cisso em 647 nm a secçao

de absorção é maior, pois este comprimento de onda fica mais pró-

ximo do pico da banda, o que ji nâo ocorre com a linha 514 do la

ser de Ar+. Nas publicações existentes na literatura que apresen-

tam urna eficiência bem superior, utilizaram como fonte de bombea

mento um laser de Kr+ em 647 nm.

ii) Outra possível razão é a não superposição do feixe

de bombeamento com o modo do LCC na região do meio ativo.

iii) A qualidade da superfície do meio ativo pode também

ter contribuido para esta baixa eficiência, pois a técnica de po

limento que utilizamos, mencionada na secção II-B.3 pg 22, neces-

sita de um aprimoramento para eliminar urna certa rugosidade na

superfície. Somando a isto há também o problema da deterioração

da superfície do meio ativo, bem como dos espelhos EZ e E3 (fi&lS)

durante a operação do LeC, causada possivelmente pelo vapor de

óleo do sistema de vácuo.

iv) O substrato de quartzo infrasi1 usado no espelho de

saída E4 pode também ter influenciado, pois este material aprese~

ta uma absorção de 17% (com 2 mm de espessura) em 2,7 ~m, O ideal

seria a utilização da fluorita como substrato,que apresenta ur.;a

absorção de apenas 4% nesta região do infravermelho. Já está sendo

providenciada esta substituição.

O fato de utilizarmos um espelho com T=20% é porque este

valor se aproxima mais do ótimo de transmitância do que um outro

espelto disponível com T=l%. Teoricamente este ótimo de transmitân

Cla é dado em função do ganho insaturado G e das perdas internas
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L da cavidade, de acordo com a seguinte cxprcssão(31):

Tótimo = -L + (r,L)I/2 (35)

~ ,
Para encontrar o valor otimo de T e bem mais simples experimentar

esnelhos com várias transmitâncias e verificar a eficiência .•

o limiar de potência de bombeamento com o espelho T=20%

~ de 250 mW, ji para o espelho com T=l% este limiar cai arroxima-

damen te para a metade (120 min.

c - Sintonização do LCC.

1) Reso1uç~o do Prisma.

Quando um raio atravessa o prisma sim~tricamente (como

na figura 20) isto ~ i1=iZ e consequentemente r1=rZ o ânpulo de

desvio e
- ...
e DJnlmo,

Fig. 20. Prisma com o raio no desvio mínimo.

dizemos então que o raio esti no ~esvio m!nimo. De acor2o com a

fizura

r.., = 2r
.;.

r = 0./2 (36)

(~ 7)

Pela lei de Snell

T'eri,'anco (38)

n = s en (6 +a) /2

sena /2
(3 S)

dn sena/2 = cos (6+a)/2 d8/2

Então



d8/dn =
2 scn a./~ ( 30)

Para um prisma equil~tero (u = 609) esta expressão fica reduzida

em: d8/dn = 1/Cl-n2/4)1/2

( 4 n)

como

de/dÀ= de/dn . dn/dX,

a dispCTS;O anpular (rad/nm) ~ dada por:

c1n/d)..

(1 - n2/4) 1/2

( 41)

Para o prisma de safira em 2,7~m, n=1,73. então

_ -5
de/cÀ = j x 10 rad/nm.

Quando um feixe composto de duas ondas monocr01<iticas

À e À + /:';."A passa através de um prisf.1a ( ou outro elemento cis

persivo qua1cluer), essas oncas sofrer~o um desvio de 6 e e+L8res

pectivamente. em relação ao feixe incidente. Conforme mostra a fi

Lura 21, a separaçao entre as duas ]in]1é1Sno :-1ano X é dac1a por:

tx = r /:';.8= td8/d~ 6À (42)

n 5 3.11c1o U ri a f cn Ga Cc 1a y 2: t; ra t == A x, ;)o r,L1T~ o X o in te r\'a ]o

rÍnilT'O que atinr,e o cctector é ('ado por:

(43)
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Na sintonia intracavidade o feixe de laser percorre um

certo número p de vezes a cavidade antes de sair. Esse n9 p é da

do pelo inverso da transmitância do espelho de saída(33). No nosso

caso usamos T=20\=O.2 então p = 5. Logo o feixe atravessa o prisma

5 vezes. o que é equivalente a atravessar 5 prismas idênticos. A

. - 1 ~(34)d1spersao tota sera :

p de/dÃ = 15 x 10-5 rad/nm.

A largura da fenda usada foi de 25 ~m (otimizada experimentalmente) .

A distância ~ do prisma até a fenda é de 40 cm(a fenda foi coloca

da logo após o espelho de saída). A resolução teórica dada pela ex

pressao (43) é então:

ô.Ã = 0.42 nm.

2) Curva de Sintonia.

Para a determinação da curva de sintonia foi utilizada a

técnica experimental descrita na secção A deste capítulo. A figu

ra 22 mostra a curva de sintonia obtida com o LCC usando COEiO meio

ativo um cristal de KCl:Li+ com centros FA(II).

Os virios picos de absorção que aparecem são devidos i
absorção de vapor de igua e CO2 atmosféricos' que estão presentes

intracavidade.O feixe do Ler percorre um caminho de aproximadamente

130 em no ar atmosférico em cada trajeto ida e volta na cavidade

(ver figura 15). A presença desses picos de absorção aparenteffien

te são bastante incômodos. mas na verdade eles são úteis para a

calibração se~ura da curva de sintonia. urna vez que a calibração

determinada pelo ângulo de rotação do prisma pode estar sujeitas

a mui tos erros.
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Os picos de absorção correspondem a transições vibracio

nais-rotacionais das mol~culas de IJ20 e COZo A posição desses Pl-

(35) ~ .' - ( -1cos sao tabeladas corr altlsslma resoluçao 0,001 cm ) a urna

pressao controlada ( 20 torr) para suprimir o alargamento de pre~

sao que afeta a largura das linhas.

Infelizmente não foi possível fazer o uso da tabela da

referência 35, pois estamos trabalhando em atmosfera não controla

da, na qual as linhas de absorção de IIZO e CO2 são bastantes ]ar

gas e superpostas, de ~odo que não ~ ficil identificalas com a

tabela. A]~m do mais a resolução do nosso laser, conforme estima

do teoricamente na secção anterior, ~ de 0,6 cm-l muito aqu~m de

0,001 c~-l. ~o entanto contorna~os esta dificuldade tirando um es

pectro do ar atmosf~rico na região de interesse, utilizando o es-

pectrofotômetro Perkin-Elmer 180, descompensando o caminho ótico

com uma c~lula de v~cuo de 10 cm de comprimento introduzida no fei

xe de referência e deixando o compartimento de amostra acerto.

Com o espectro obtido ~/ resolução de 1 cm-l pudemos fazer portan

to a calibração do LCC conforme indicada na figura 22.

Na curva tamh6m cst~ indicada a melhor resolução obtida

-1
que foi de 2 cm (1,6 nm) bem menor do que a esperada de 0,6

(0,4 nm). A incerteza na determinação da posição dos picos 6

-]
cm

..

dã ordem de 2 nm. Basica~ente os fatores que podem ter contri

buido para o valor da resolução experimental ser rem diferente ca

resolução estimada tcorica~ente, sao:

i) Defeitos de i~agens criados pelo rris~a, pois suas

superffcies estão visivelmente curvadas.

ii) A veloci~ade 2e varrcd0ra (~6 nrr./r:in) poc'e nac ter

sido lenta o suficiente, preju(1icando assim a resolucão do sisteJc-,a.

iii) Para a ccter~inac50 da resolucão' te6rica, fei co~si~ ~

derado o valor nominal da transrnit~ncia do espelho de sarda, e tam

b6m foi feita a hip6tese de que o espelho de entrada reflete 100\.

~o entanto pode haver um erro na especificação da transmit5ncia



desses es~elhos, logo o n9 de trajetos ida e volta na cavirlade no

de ser menor do que o estimado, portanto afetando a resoluç~o es-

tÜlada.

Nas aplicações do Ler em espectroscopia é inJesejável a

presença do ar atmosférico intracavidade, portanto 6 necess~rio

onerar com o LCC nuna atmosfera controlada. Ko capftulo V arrcsen~ -
tamos um procedimento usado para diminuir o vapor de ãgua intraca

vid:tde.

rara a ceterminação segura de um espectro de varo r de

ápua ou c'e out 1'0 gás COf:10 o ro.., e o HF, o f1 TO ce d iT'lento n:a1s co rre

to para fins de cali~ração 6 introduzir intracavidadc ura c61ula

con prcssao controlada co 6ás a ser usaco e elininar todo o ar

atrJosférico no percurso intracaviJac1e. Outra nanClra
-
e

colocar a célula extracaviclacJe utilizancJo a técnica de esrectros-

copIa COT'lurnde ~ois feixes.

O intervalo de sintonia obtido foi de 260 nm, que vaI

de 2,56 a Z,f2 ~m.~a literatura os valores típicos de intervalo

de sintonia encontrado são de 400 nm(3) ,(4). As razões porque

não obtivcT'loS um intervalo de sintonia maior, são fundamental~en

te devido a relativa baixa efici~ncia energética do Ler e a limi

tação da pot~ncia de bornbeamento do laser de Ar+ disponfvel no

laboratório (700 m\\'em 514 nm.). Com uma potência de borrl-e3Dento

maior se~urarnente este intervalo de sintonia se extenderia. Xo~

entanto é importante mencionar aqui, que existe ,:]1' 111:11te
- .

;-aXIT"O

de potência de ~"1or;,beaf'lento,aCiT1:l do qual o inten"al0 de s1n-

tonia Ôir1inui er:'.vez ,:0 auncntar. Isso ocorre porque orE potências

elcv;!c'ns o 1'eio 8t11'0 n50 COJlSC2ue trocar o c210r rccc1,L:o, 50[1'Cn

cl0 um 3quccirrento c portanto perdendo a eficiência qu5nticn.

n. Efjci~ncia Energ6tica da Cavi2a~c em Ânel.

Após otinizar o alinhaF1cnto do Ler na confisuração line
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ar, ajustando o intervalo de estanilidade pelos espelhos EZ e E3

(ver fig 12), os espelhos El e E4 foram girados num ângulo arropri

ado at~. atingir a configu~ãçio da figura 14, denominada configu

raçao em anel. O espelho E5 introduzido adicionalmente é para ga

rantir a unidirecionalidade da onda na cavidade, conforme já expli

cado na secçio III-D.Z pg 55. Os parimetros utilizados no LrC com

esta configuraçio foram: d12 = Z7 cm, d34 = 37 cm, d4l = 53 cm e

dZ3 = 7,7 cm.

O procedimento experimental para a determinaçio da efi

ciência energética foi o mesmo adotado na secçio B deste capítulo.

No entanto não foi usada apenas'a linha 514 nm do laser de Ar+, em

vez disso retirou-se o elemento de sintonia do laser de Ar+(prisna)

e o bombeamento foi feito com todas as linhas. As razões para este

procedimento são as seguintes: i) Estes resultados são recentes, e

a potência do laser de Ar+ em 514 nm baixou para menos de 600 mW,

mesmo limpando os espelhos, as janelas e aumentàndo a pressão do

gás, não se conseguiu'aumentar esta potência. Com a operaçao em

multilinhas há uma perda na potência da linha 514 nrn, no entanto a

linha azul em 490 nm pode compensar esta perda e ainda aumentar o

bombeamento, pois esta linha é hem intensa o que compensa t3.ml1ém

a baixa secção de absorção dos centros FA(II) neste comprimento de

onda. ii) Os espelhos esf~ricos intracavidade EZ e E3' já estão

com a superfície bastante deteriorada .

A figura. 23 mostra o resultado obtido. Este resultado

está sendo apresentado apenas para comparar a eficiência nas ~uas

configurações. Notamos então,como era de esperar, que a eficiên

cia energética é levemente superior na configuração er anel. Pois

na configuração anel toda a inversão de população do meio ativo

(no volume do modo), contribui para o processo de amplificação.

O que temos notado também que o laser na configuração

em anel requer uma estabilidade lliecinicabem superior ao laser

na configuraçio linear. Pois, enquanto no último o alinhamento
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Fig. 23. Eficiência do LCC com a cavidade na configuração linear

e anel.
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permanece inalterado por alguns dias, no primeiro fica inalterado

por apenas algumas horas.

A caracterização completa do laser com a cavidade em

anel, bem como as aplicações em espectroscopia nesta configuração

serao feitas futuramente, quando houver a disponibilidade de um

elemento de sintonia não dispersivo e de alta resolução, como por

exemplo um etalon associado com uma placa birrefringente para a

prê-sintonia (sintonia grossa). A especificação do elemento de

sintonia ser não dispersivo é para não destruir a geometria do

anel. Outra sugestão para a pré-sintonia ê a utilização do prisma

de safira(que ji dispomos), na montagem de Wadsworth, que est5 re

presentada na figura 24. Nesta montagem o prisma ê associado a

um espelho plano altamente refletivo. O feixe incidente passa pe

lo desvio mfnimo do prisma, sofre a reflexão no espelho e nao so

fre desvio em relação a direção do feixe incidente, portanto es

ta montagem e um elemento não dispersivo. As perdas deste elemen

to são pequenas, o que é bastante interessante para utilização

no Lec e~ anel.

Fig. 24. Prisma na rlont2.f;ern de \\·A-;1S1\·ORTH.
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CAPrTllLO v

APLICAÇOES DO Lec

A. Fundamentos Te6ricos.

Nas aplicações com o LCC apenas a técnica de eSDectros-

copia intracavidade foi utilizada, nesta secção serão dados os

fundamentos dessa importante t~cnica de espectroscopia a laser.

A espectroscopia intracavidade ~ uma técnica de espec-

troscopia de alta sensibilidade na determinação do espectro de

a~sorção. Consiste em introduzir a amostra na cavidade do laser,

portanto, tratando-se de amostras s61idas, as superfrcies devem

ter boa qualidade 5tica, no caso de lfquidos e gases,as janelas

da cél11la também devem ter boa qualidade 6tica e de prefer~ncia

posicionadas em ângulo de Brewster para o feixe do laser. Na es-

pectroscopia intracavidade a amplificação da absorção por um fa

tor superior a 1000 vezes é perfeitamente possível de se realizar.

São Duitos os efeitos que podem ser utilizados para obter esta am

plificação da medida de absorção. Abaixo citamos os efeitos bá

sicos (:;3).

i) Este efeito é baseado na transmitância do e~1elho de

sarda. Vamos supor que a refletividade do espelho de entrada El é

100%, ou seja RI=1 e a refletividade do esrelho de sarda E4 seja

R4=1-T, onde T é a transnitância (estaDos desrresando a absorção

pelo sllbstrato do espelho de s~rda. O nG~ero p de trajetos ida e

volta dentro da cavidade é então dado por l/To Se introduzir~os a

aDostra absorvedora dentro da cavidade o feixe passará p vezes p~

Ia aDostra e portanto ten a chance de ser atsorvido p vezes, logo

a a~plificação ca absorção será ce p vezes~ ou seja, a absorção

será p vezes maior do que no caso de uma única passagem do feixe



..,,.,

; •..

pela amostra, como no caso de cspectroscopia comum.

Um espelho de sarda com transmitincia de l' pode ampli-

ficar por 100 vezes a absorção (desde que a absorção seja pequena

para nao saturar o ganho do laser).

ii) Este segundo efeito ~ baseado na depend~ncia da po

tência de saída do 1aser sobre as perdas internas da cavidade. Su

pondo que as perdas internas da cavidade seja L e o ganho insatu-

rado seja G. Se perdas adicionais 6L (pequenas) são introduzidas

na cavidade pela amostra absorvedora, a variação relativa da po

t~ncia de saída do laser causada por esta pequena perda é dada

por(36)

liP =-P-
lil

-1-
= liL

liL + L
(44)

Se compararmos a absorção de uma única passarem do feixe através

da amostra, cuja variação relativa da intensidade é dada por:

lilr = - 6L, (45)

com a eq. (44). isto é. fazendo a razao eq .44 e 45, encontramos

o seguinte fator de amplificação P:

P =
G 1

C-L

L+6L

Para

6L« L

p =

G/L

C-L
(46)

(47)

Para uma pot~ncia de bombeamento pr6ximo ao limiar da ação laser.

G se aproxima cle L e G-L < < G e o fator P de a1'\p 1 if icação aumeTI -

ta considcravelrente. Este efeito ~ode amplificar mais do que o

anterior, porém existe uma limitação para a aflplificação, p01S

pr6xiFo ao li~iar a instabilidade do laser aumenta e também a

pr6pria emissão expontãnea(que praticamente independe de L) atin

ge o detector com intensidade pr6xima da emissão estimulada.
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iii) Este terceiro efeito ê baseado na competição de mo

dos, quando o laser opera em multimodos. O mecanismo dessa compe

tição de modos já foi discutida na secção rrr-D.I pag 52. Basica

mente o processo de amplificação consiste no fato de que se uma

frequência v é absorvida pela amostra, as perdas para esta frequê~

cia aumenta e consequentemente a inversão de população será menos

saturada para esta frequência,.e como o p,anho é homogêneo, esta

inversão de população será compartilhada entre os demais modos

de oscilação, logo a intensidade das frequências não absorvidas

aumenta, tornando mais pronunciada a absorção.

iv) Este quarto efeito só ocorre em cavidade na config~

raçao anel, como a que desenvolvemos (ver figo 14). Quando é per

mitida a presença de duas ondas circulantes na cavidade (isto é,

retirando o espelho ES da cavidade na fig.14), o ganho insaturado

é igual tanto para a onda que circula no sentido horário, como p~

ra a on~a que circula no sentido anti-hor~rio. lIma pequena alter~

ção no ganho, que pode ser diferente para as duas ondas, pois as

mesmas são deslocadas pelo efeito roppler, causar~ o predomínio

de urna direção de circulação. Ko caso de já existir na cavidade

em anel um ligeiro predomínio de uma direção de circulação, a

absorção po~eri variar o ganho e fazer predominar a direção opos

ta de circulação. Este método é extremam~te sensitivo para detec

tar a absorção.

B, ~jedicas Experimentais.

Para a reali:ação da espectroscopia intracaviclade com o

Lec, utilizamos um cristal de KCl impurificado com 1 moI' de

LiCl + 2 DoI' de KYOZ' Este cristal apresenta um pico de absor

ção com uma largura a Ecia altura de 3,5 nm (77K) em Z,7l4~~,po!

tanto ~ una amostra ideal para testar as potencialidades do Lec
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na área de espectroscopia, uma vez que este pico está localizado

no centro da curva de sintonia. Com o intervalo de sintonia 1imi-

tado, foi difícil encontrar um cristal com essas pecu1iaridàdes,

já que pretendíamos realizar a espectroscopia intracavidade com

uma amostra sólida.

A existência do pico de absorção em 2,714 ~m no cristal

de KCI:Li+:NO; foi descoberta por acaso, conforme explicamos a

seguir: Na técnica de espectroscopia intracavidade que utilizamos,

a amostra é colocada intracavidade numa espécie de sanduíche!com o

meio ativo, assim medidas a baixa temperatura podem ser feitas

sem a introdução de um criostato, o que acarretaria muitas perda~,

comprometendo até mesmo a ação laser. Verificamos com o auxílio do

espectrofot6metro PE-180 que o cristal de KC1 impurificado com Z

moI' KN02 (sem Li+), apresentava um pico de absorção em 2,629 ~m

com uma largura de 15 nm a 77 K. Este cristal era um bom candidato

para a espectroscopia, pois o pico era relativamente estreito e

se encontrava dentro da curva de sintonia do LCC, embora num dos

extremos. ° inconveniente da espectroscopia intracavidade é que a

introdução da amostra. aumenta as perdas e portanto diminui o inter

vaIo de sintonia do laser e no caso do cristal de KCI:~O~, esta re~ -
dução foi fatal. pois o pico de absorção ficava fora, devido a sua

localização no extremo do intervalo de sintonia. Tentamos então um

artifício para evitar o problema da redução da curva de sintonia,

que consistiu em impurificar o cristal de KCI com 2 mal , de KNOZ

e mais I mal' de'LiCI. para produzir centros F e utilizar este

cristal como meio ativo~assim o pr6prio meio ativo contém a impure

za a ser estudada. evitando dessa forma a introdução de urna par de

superfície intracavidade e portanto eliminando. as perdas adicionais.

Lançamos mão desse artifício, baseados no sucesso obtido numa anos-

tra de KCI+1 mol\ LiCl + I moI' de KOH, utilizada corno ~eio ativo.

mas infelizmente o OH em KCI tem uma banda muito larga e fica pra-



75

ticamente fora do intervalo de sintonia do LeC. ° cristal de

KCI:Li+ :NO; foi então crescido., e ao determinarmos seu espectro

com o espectrofotômetro PI-180, para nosso surpresa apareceu um

pico extra de absorção em 2, 714 ~m, bem pronunciado e estreito,

ideal para nossa aplicações. Por este pico extra de absorção es-

tar localizado no centro da curva de sintonia, não foi necessá-

rlo produzir os centros de cor para que o cristal sirva também

como meIO ativo.

o KNOZ (nitrito de potássio) usado corno impureza na

matriz de KCl, apresenta um problema; vem acompanhado de KN03 (n~

trato de potássio) devido a presença de água que facilita a rea

ção. ° espectro de absorção no infravermelho próximo confirma es-

te fato. Na figura 25 mostra parte do espectro de absorção obtido
+ - -

do cristal KC1:Li :N02 e N03 a temperatura 77 K.

As impurezas moleculares NO; e NO; em cristais iônicos

já foram intensamente estudadas(37) ,(38~ Os modos normais de vi-

bração do NO; sao:

\J
-+ r.lOdo"stretchin{7" simétrico

1

"

\J

-+ modo"bending
2

\J

-+ modo"stretching"antisimétrico.
3 Para o

.. -
Ion N03:

\J
-+ modo"stretching"totalmentesimétrico

1
\J

-+ modo"bending"foradoplano
2

\J

-+ moelo"stretching" antisimétrico
3

\J

-+ modo"bending"no plano.lt

Os picos que aparecem no espectro de absorção, estão em concordãn-

cia com aqueles encontracos na referência 37, com excess50 20 pico

4 ..•.. d' + dem 2,71' ~m que so aparece no crIstal com Impureza e LI ,e o p!

co em 2,629~rn que aparece tanto no cristal com impureza de Li+, co

. 1 L'+DO no crIsta sem 1 •
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Na figura 2S estão indicados os modos de.vibração e a

Impureza molecular nos correspondentes picos de absorção.

A explicação que damos para o aparecimento do pico extra

- - +
é que a impureza molecular que

~

no cristal de KCI:NOZ:N03:Li
e

substitucional ao íon C1

-
pode ter corno vizinho mais próximo a lm-

pureza de Lit e neste caso a simetria tetraponal a que fica sujei

ta. possibilita a mol~cula ter alguma combinação de modos de vibr~

çao que absorve em 2.714~m. Segundo Narayanamurti et aI (37) os pi

cos de absorção devido ao NO; não possuem uma forte dependência

com a temperatura. pois esta impureza só executa movimento libra-

cional e o acoplamento com fônons é muito fraco. Já a impureza de

NO; possue picos de absorção fortemente dependentes da temperatura.

O pico que observamos em 2.714 ~m, não apresenta muita dependência

com a temperatura, logo concluimos que trata-se da impureza NO;

(pertubada pelo Li+, pelas considerações anteriores). Os cristais

.+
com e sem L1 foram crescidos nas mesmas condi-

çoes e a explicação para o outro pico que aparece em 2,629 ~m para

ambos os cristais, provavelmente é devido a alguma impureza no

nitrito de potássio utilizado para a impurificação.do KCl.

Ka medida da absorção intracavidade com o LCC a amostra

de KCl:~02:~O;:Li+ foi devidamente polida, ficando com uma espess~
I

ra final de 0,8 mm, em seguida foi colocada numsanduiche~om o meio

ativo. A técnica de detecção usada é a mencionada na secção A do

capitulo IV. A figura 26 mostra a curva de sintonia reSll1tante. O

pico bem acentuado em 2,7l4~m é devido ao suposto ~03' o restante

dos picos são devidos ao vapor de água atmosférica. A figura 27

~ostra uma tentativa de eliminar o vapor de água intracavidade, na

DeS:1a medida mostrada na figura 26. A técnica consistiu em intro-

duzir no trajeto do feixe entre o prisma e o espelho de saida(ver

fig.lS), um tubo de PVC, com as extremidades serni tampadas e pree~

chido com silica Gel. e no centro do tubo é injetado N2 seco e to-
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do o sistema foi envolvido por um plástico. Na comparação da fip~

ra 26 com a fi~ura 27, podemos notar no espectro desta última,

que houve realmente uma diminuição da absorção do vapor de água

com o procedimento adotado.

Medindo â razão I/I do pico de absorção em 2,714~da fio

gura 27. obtemos o valor de 0,23, onde I ê a intensidade do laser

não saturada pela absorção e 10 é a intensidade do laser se não

houvesse a absorção. A lei de Beer estabelece que:

a = coef. de absorção

L = eSnessura efetiva

Então para 1/10 = 0,23, obtemos aL=l,46. E como o cristal utili

zado (KCl:Li+:NOZ-:N03-) está posicionado em ângulo de Brewster,

a sua espessura é dada por:

onde t = 0,8 mm, é a espessura para uma incidência normal e n =

1,49 é o índice de refração do KC1. Para estes valores numéricos

x = 1,0 mm. Medindo I/Io(transmitância) para uma amostra de 3 mm

de espessura, utilizando o espectrofotômetro PE-180, obtivemos

o valor de 0,91. A partir deste valor podemos então calcular 1/10

para uma amostra de 1 mm de espessura, uma vez que conhecemos o

valor de a • Portanto 1/10 = 097, e usando a lei de Beer nova-

mente obtemos ax = 0,03.

Fazendo a razão entre aL (medido com o LCe) e aX (medi

do com o espectrofotômetro PE-180):

aL/ax = 1,46/0,03 = 49.

Portanto a fuedida de absorção intracavidade com o LCC, arr-plificou

49 vezes a absorção. A medida realizada com o LCC, com a amostra

de 1 mm de espessura seria equivalente a realizar uma mesma medi

da com espectroscopia COmum utilizando uma amostra de 49 mm de es

pessura. Daí o fato de denominarmos L como sendo urna espessura
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efetiva, ao aplicarmos a lei de Beer na absorção intracavidade.

o mecanismo da amplificação da absorção intracavidade de...

ve-se a competição de modos. já explicada na secSão A deste capí

tulo (item iii. pago 73). Isto justifica-se pelo elevado fator de

amplificação obtido. uma vez que os·demais processos, como por

exemplo as múltiplas passagens do feixe pela amostra. prevê uma

amplificação de apenas 5 vezes. pois a transmitância do espelho

de saída foi de 20\ (ljT=S). E também o outro mecanismo menciona-

do na secção A. que ocorre quando o laser opera próximo ao limiar

êstá tótàlmente descartivel. pois operamos bem acima do limiar.

A técnica de colocar a amostra num sanduíche com o meio

ativo pode ser extremamente útil em algumas anlicações em que se

deseja verificar a homogeneidade de impurezas. pois na região do

meio ativo o feixe do laser é fortemente concentrado (wo = 40 ~m)

e portanto passa por uma área bastante reduzida da amostra. logo.

a espectroscopia é bastante localizada.

A figura 28 mostra outra aplicação do LCC em espectrosco

pia, utilizando um cristal de KBr + Z mol\ de KOH. Nesta medida

também foi injetado um fluxo de NZ seco para diminuir o vapor de

HZO intracavidade, como foi feito na medida anterior. A espessura

do cristal foi de I mm e como no experimento anterior. a amostra

foi tamQém montada num sanduíche com o meio ativo. O pico de ab

sorção bastante largo que ocorre em torno de 2.77 ~m é devido ao

modo de estiramento do OH- que ocupa uma posição substitucional

na rede cristalina. Os demais picos deve-se a absorção do vapor
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Fig. 28. Espectro de absorção intracavidade de um cristal de

KBr:OH- num sanduíche com o meio ativo.



CAP!TULO VI

CONCLUSÃO

Para a construção do laser contamos apenas com a infra

estrutura do DFCM deste instituto, tanto a parte mecânica como a

parte ótica foram inteiramente confeccionacas em nossas dependên

cias. Apesar da ótica de infravermelho requerer componentes com

materiais difíceis de se processar, como a safira e a fluorita,

procurou-se dominar a técnica e estes componentes foram confeccio

nados. A utilização desses componentes na cavidade ótica do LCC

tem apresentado bons resultados. Além dos componentes óticos para

a cavidade do LCC, projetamos também um rotador de polarização

acromático (Romboedro de Fresnel) para ajustar o plano de polari-

zaçao do feixe de bombeamento, este componente foi confeccionado

e sua utilização apresenta uma boa performance. A oficina mecâni

ca também foi muito exigida, pois quase todas as peças do LCC

são difíceis de se confeccionar. Portanto o laser construido
-e

na

praticamente 100\ nacional, não considerando a fonte de bombeamen

to e o sistema de detecção bem como os materiais utilizados

confecção dos componentes óticos.

Foram dominadas as técnicas para obtenção de três meios
+ -- +

ativos; KCl:Li com centros FA(II), KCl:Na com ce?tros FB(II) e

RbCl:Li+ com centros FA(II). Estes três meios ativos diferentes

tornam possível a sintonia contínua do LCC desde 2.25 até 3,3 ~IT..

Só foi observada a ação laser no KCl:Li+ com centros FA(II). O l~

miar de potSncia de bombearnento ohtido foi de 120 mW, o intervalo

de sintonia foi de 2. S6 a 2,82 llm. Um intervalo mais extenso

não foi possível principalmente cevido a baixa potência do laser

de Ar+ usado como fonte de bombeamento. O cristal .de KCl:Na+ foi

o meio ativo em que mais se investiu, mas como apresenta um limi



+
ar de pot~ncia de bombcamento superior ao Krl :Li para exihir a

ação lasert a limitada potência de bombeamento disponível não po~

sibilitou a obtenção da açio laser. Contudo o dom!nio da t~cnica

de preparação deste meio ativo est~ assegurada. O terceiro meio

ativo preparado ~ o RbCl:l,i+ com centros FA(II), mns infelizmente

nao houve a oportuniuade para testá-Io. Com estes três meios ati

vos preparados e lIma fonte de bomheamento apropriada (um laser de

Kr+ por exemplo) inúmeros problemas em espectroscopia poderiam

ser estudados.

A facilidade que existe em obter os cristais como °

KCl:Li+ com centros FA(II) mostrou que o LCC ~ bastante viãvelt

uma vez qlle essa independ~ncia do meio ativo torna-se muito cBmo-

da.

o sistema de coloração aditiva dcsen\'olvido foi funca-

mental para a preparação dos neios ativos. f:ste 5istcr:.atal',l'ér:1

tem sido utilizado para a coloração de outros cristais iEnicos

utilizados nas lJcsquisas do Grupo dc 6tica.

A curva de otimização da concentraç5o de centres FA(II)

em KCl:Li+, possibilitou operar o Ler com uma ,boa efici~ncia, po-

is esta curva permitiu selecionar meios atiyos com boa eficiência

quântica.

o tempo de vida do meio ativo drerando no-ICe te~ sido

de aproximadamente 10 dias. Esse tempo de vida ~ ditado pela dete

rioração da superffcie, JT1as se a quali~a2e 6tica ~a surerfÍcie

for recuperac1at o !'1eioativo ['ode ser reutilizado SCfi clua1quer

perda de eficiência, a não ser após várias rCCl:l'cr3çces c;-'. que a

1-- -, - 1 ., , f' -A o_tençao Ga açao ~aser com a C3VlC30e na COnl?Uraçao

a Ti e l. a lir e Fui tas 1 c TSI i e c ti\" a s pn a :, r1i Céi. ç Õ e s f u t 11r a s na e s p e c -
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ração linear, rras requer u~a estabili~a~e mecânica maior.

Quanto aos testes de aplicações do Lrc em espectrosco-

pIa, nao se pode esperar melhores resultados, urna vez que o ele-

.. - .
mento de slntonla e um prlsma. ~o entanto podemos concluir que

a técnica de espectroscopia intracavidade pode ser realizada em

importantes aplicações, principalwente em se tratando de amostras

de baixa concentração. Já que esta t~cnica é dc alta scnsitivica-

de como ficou evidenciado na medida do pico de absorção da inpur~

za de N03. Com o~ re~ultadcs obtidos fica tamb~m evidcnte que pa

ra aplicar esta técnica de alta sensitividade se faz necessário

eliminar o ar atmosférico intracavidade.

Pode-se concluir que o Ler. construido é uma poderosa

ferramenta disponfvel no laborat6rio, abrindo um leque muito gra~

de de perspectivas para aplicações em espectroscopia de alta re-

solução.



80.

SUÇ-ESTOES FPTPRAS

1. Subtituição da bomba mecinica e difusora do sistema

de vácuo, por uma bomba criogênica apropriada, para eliminar vi

brações no LCC, e também o vapor de óleo.

2. Substituir o posicionador do criostato por um posi

cionador mais rígido e montar o LCC diretamente sobre uma mesa de

granito.

3. {lsar como elemento de sintonia uma rede de difração

intracavidade na montagem de Littrow.

4. Equirar o LCC com a cavidade na configuração anel,

introduzindo intracavidade um eleDento de sintonia grossa (não

dispersivo) conjuntamente com um etalon.

s. ;,!ontarum sistema de aquisição de dados para autOTT'a-

tizar a tomada de medidas.

7. ~ontar um sistema de espectroscopia de duplo feixe,

para realização de espcctroscopia extracavidade com o LCC.

8. Fazer um sistema para operar com o LCC em at~osfcra

controlada, para diminuir ou eliminar a absorção de vapor de 5gua

e dióxido de carbono.

9) resquisar novos meios ativos para extender o interva

10 de sintonia.

10. Construir uma célula de CO2 ou T~F eu ainda vapor de

"20' para una calibraçâo ~c ~aior precisão da cur~3 de sintonia,

uma vez que a prcssao na célula pode ser controlada.
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