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Resumo

Foi construido um Laser de Corante em Anel bombeado por um

laser de Argônio. Um sistema passivo de estabilização eletrônica permite a

varredura sem saltos de modo, mas não reduz a largura de linha efetiva

(40 MHz) devida a vibrações e flutuações na espessura do jato de corante.

Um sistem~ ativo de estabilização está sendo implantado com a finalidade de

reduzir a largura de linha obtida de pelo menos uma ordem de grandeza e

aumentar a estabilidade em freqüência. A potência mono modo obtida com

Rhodamina 6G é de 500 mW para 4W de bombeio.

Ábstract

An Argon pumped Ring Dye Laser was built. A passive

stabilization system prevents mode hops during scans, but does not reduce

the effective Iaser emission bandwidth (40 MHz) due to mechanical and

acoustical jitter. An active stabilization system is being implemented to

reduce the bandwidth to at least 4 MHz and to improve the frequency

stability. The single mode output power obtained with Rhodamine 6G is

about 500 mW to 4W pumping.



Motivaçio do Trabalho

Muitos ramos atuais da física envolvendo a Espectroscopia de

Alta Resolução, como a espectroscopia atômica e molecular, o estudo de

processos não-lineares, a desaceleração e aprisionamento de átomos por luz,

a espectroscopia de superfícies e a medida de constantes fundamentais, entre

outros, têm como ferramenta importantíssima o laser sintonizavel.

E em termos de tunabilidade, estabilidade em freqüência,

largura de linha pequena e alta potência, o equipamento mais adequado é o

Laser de corante CW com cavidade em anel, disponível em vários modelos

comerciais. Oobjetivo de desenvolver a instrumentacão ótica e eletrônica que

tornasse possível a construção de tal equipamento no país é, assim.

justificado.

Inicialmente, fazia parte dos objetivos deste trabalho a

utilização da cavidade em anel construída em uma experiência de

espectroscopia de superfície, descrita no Apêndice B, que foi tentada com um

modelo comercial de laser em anel, o CR699-21 da Coherent,

concomitantemente ao desenvolvimento da cavidade.



L Introd ução

A espectroscopia ótica de alta resolução na região vislvel do

espectro eletromagnético tem como principal ferramenta o laser de corante,

desenvolvido a partir do final da década de 60 [1.1J.

A utilização de diversos corantes permite a operação desses

lasers desde o ultravioleta até o infravermelho próximo, sendo que a largura

da banda de emissão de cada um dec;ses ~Qral1tes é de algumas dezenas de

nanômetros.

A Figura 1.1 representa esquematicamente os n1ve1Sde energia

de uma molécula orgáníca usada como meio ativo em lasers de corante. So é

o estado fundamental, SI e rI são estados eletrônicos excitados da

molecula. Num estado singleto (S) o spin do eletron excitado e o da

molécula são antiparalelos, enquanto que num estado tripleto (r) eles são

paralelos.

As transições S ~ S ou r ~ r ,muito mais prováveis que as

S ~ r ou T ~ S por não envolverem mudança de spin, dão origem á

absorção e à fluorescência das moléculas do corante.

Os estados S e r são splitados em níveis vibracionaís,

representados na Figura 1.1 pelas linhas horizontais fortes, com separacão

típica de I SOO cm-t. As linhas mais fracas correspondem aos níve1s de

energia rotacionais cujo espaçamento é cerca de 15 cm-t. Os níves So e SI

estáo tipicamente separados por uma el1ergia de 20.000 cm-1

No processo de bombeamento ótico com luz vislvel ou

ultravioleta, os níveis vibracionais superiores do primeiro estado singleto

excitado SI são populados a partir da populacão termica dos níveis do

estado fundamental So.
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Fi,ura 1.1. Representação esquemática dos níveis de energia de uma
molécula orgànica utilizada em corantes.

Devido a colisões com as moleculas do solvente. as moléculas assim excitadas

decaem não radiativamente ao nível vibracional mais baixo de 51 com

tempos de relaxação de 10-11 s a 10-12 S .Esse nível decai por emissão

espontânea para os diversos níveis de 50 ou por transicões não radiativas

para um estado tripleto mais baixo. Devido ao seu longo tempo de vida

(l 0-7 s a 10-3 s), o estado T 1 diminui a inversão de populacão entre 50 e

51 , levando a um acumulo de moléculas no estado tripleto.

Uma solução para este problema, adotada nos lasers de corante

cw . e o jato de corante. As moléculas passam pela região focal do bombeio

em tempos da ordem de 10-6 5, saindo rapidamente da zona ativa do

corante e não permitindo assim um acumulo significativo de moleculas

excitadas no estado tripleto.

Devido à forte interação das moJeculas do cor ante com o

solvente. os mveis rotacionais e vibracionais sào de tal forma alargados por

colisào que as diferentes linhas de fluorescência se superpõem



completamente. A Figura 1.2 mostra os espectros de absorção e fluorescencia

da Rhodamina 6G dissolvida em etanol.
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Figura 1.2. Espectro de absorção e fluorescência da rodamina 66,
dissolvida em etano1.

Vários implementos foram feitos desde a descoberta da ação

laser em corantes orgânicos [Ua,b] até que, em 1970, Peterson, Tuccio e

Snavely, do Kodak Research Laboratories [1.2].construlram o primeiro laser

de cor ante de onda continua usando um laser de argônio como bombeio. A

partir de então várias configurações óticas, geometrias de bombeio e

diversos sistemas de fluxo de cor ante foram tentados [1.3] buscando

melhores performances (potência. faixa de sintonizacão. estabilidade em

freqüência) no uso desses lasers em espectroscopia de alta resolucão.

Algumas dessas configurações são mostradas na Figura 1.3.



( a)

Fisura 1.3. Diversas configurações de lasers de corante cw
(a): bombeio colínear
(b): cavidade compensada astigmatícamente
(c): cavidades com elementos seletIvos para operação em modo

único de frequência
F - P = Fabry-Perot
EF = Etaton fino



I I. Laser de corante cw em anel

A sintonia grossa do comprimento de onda de um laser de

corante pode ser obtida com um filtro de Lyot, enquanto que a operacao em

modo ÚniCOde frequéncia necessita da presença de outros elementos

intracavidade, em geral Fabry-Perots de diferentes "free spectral ranges"

[l1.1J. A operação individual e conjunta desses elementos ser a abordada

adiante.

Uma caracteristica inerente às configurações lineares de onda

estacionária é justamente o efeito de hole-burning espacial, que limita o

volume útil do meio ativo e dificulta a operação em modo único de

freqüência, por permitir que nem todas as moléculas na região ativa do

corante contribuam para o ganho de um único modo da cavidade: moleculas

que se encontram nas regíões nodais do campo eletromagnetico no corante

podem dar origem à ação laser em outros modos, que passam a competir

entre si.

As cavidades em anel, construldas pela primeira vez ainda no

intcio da década de 70 [11.2], permitem a extíncão de um dos sentidos de

propagacão, eliminando o efeito de hole-burning e permitindo a operacao em

modo único de frequência com elementos pouco seletivos intracavidade e

maiores potências de bombeio e de saída. A Figura lI.l mostra um dos

primeiros desenhos de cavidade em anel (ai e um modelo comercial da

Spectra Physics (b) semelhante ao que constrUlmos. No primeiro, o sentido

de propagação anti-horario é favorecido pela reflexão em Ri de parte da

onda que viaja no sentido horário e a sintonização é feita rodando-se os

prismas.

Uma supressão mais eficiente de uma das ondas pode ser

obtida com o uso de um diodo ótico intracavidade llI.}], como no modelo

comercial ilustrado na Figura 11.1 (b I.
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Figura II.I. Configurações de cavidades em anel

(a): cavidade com prismas de Abbé
(b): modelo comercial - Spectra Physics 380ARDL.

I 1.1. A Cavidade que construímos

o Laser de Corante CW em anel que construímos, baseado em

um projeto do Prof. Francois Biraben da Université P:ris VI, possui cinco

elementos intracavidade: um sistema unidirecional (o diodo ótico) e quatro

sintonizadores (o filtro de Lyot, dois etalons Fabry-Perot e as lâminas plano-

paralelas). O esquema geral do Laser está representado na Figura 11.2.



A cavidade, de' aproximadamente 1,70 m de comprimento

total (FRS= 180 MHz), é formada por dois espelhos esféricos de

R .• 100 mm, Ml e M2, e pelos quatro espelhos planos M3, M4 ,M5 e M6.

Ofeixe de bombeio é focalizado sobre o jato pelo espelho Mb de R =50 mm.

o diodo ótico. primeiro elemento à direita de M3 na Figura

11.2, é composto nos modelos comerciais de um rotador de Faraday e de uma
lâmina ').../2 como elemento passivo. O rotador de Faraday, constituído por

um material com alta constante de Verdet imerso em um campo magnético

longitudinal, roda a polarizacão da luz incidente num sentido que só depende

do sentido do campo magnético. A lâmina ').../2 , no entanto, compensa essa

rotacão para uma das ondas - a que viaja no sentido horàrio no caso da



Figura 11.3 - e a incrementa para a onda que viaja no outro sentido. fazendo

com que essa desapareça por perdas seletivas [11.31,

01000 ÓTICO

Figura 11.3. Diodo ótico, o elemento in tracav idade que permite a
propagação unidirecional.

Como rotador de Faraday utilizamos um barrete de SF3 com

de comprimento. imerso em um campo magnético de

aproximadamente 600 G (Figura 11.5). A rotação do plano de polarizacão

devida ao efeito Faraday é dada por:

a v . B .1
F - 60

onde B e o campo magnético em Gauss. 1 o comprimento em cm do

elemento e V a constante de Verdet em min G-l cm-1 do material. No nosso



caso, V = 0,23 min G-l cm-1 para Ã = 590 nm, com o que obtemos uma

rotação de SF '" 4,20 '" 7,4 . 10-2 rad.

A cavidade por nós construída, ilustrada na Figura 11.2, não

utiliza uma lâmina 1..12 para compensar SF, mas o conjunto de espelhos

M3 M"l MS ,que também gira o plano de polarização num sentido

dependente do sentído de propagação. Tal efeito é devido ao espelho M4

estar situado fora do plano em que o feixe viaja dentro da cavidade, como

mostra a Figura lIA. O vetor polarização s('fr~ uma rotação de 1t em torno

da normal do espelho em cada reflexão, o que resulta numa rotação global

de SE - cp . '" em primeira aproximação [II.3al. No nosso caso, IV - 22° ,

cp - 11° e portanto SE - 7,4 . 10-2 rad - 4,2°.

---------

As vantagens da utilização do conjunto de espelhos M3 M4 M5
sobre a de uma lâmina Â./2 são: [IIJa]

• perdas muito baixas, já que os espelhos dielétricos são de

ótima qualidade;



• o sistema e perfeItamente acromatico pois a rotacão 8E e

definida por condições geométricas;

• o conjunto é mais resistente que uma lâmina fina, alem de

constituir-se de componentes óticos comuns.

A compensação de 9F por 9E é suficientemente boa dentro da

banda de emissão da Rhodamina 6G [11.3aJ mas torna-se excessiva para

oomprimentos de onda maiores e insuficiente para oomprimentos de ondas mencres.

Os outros quatro ele mentos intracavidade, vistos na Figura II2,

são sintonizadores em frequência: o filtro de Lyot, um etalon fino (EF), um

Fabry-Perot a ar (FP)e o conjunto de lâminasLILZ,na ordem de seletividadecrescente.

Mais propriamente chamado filtro birrefringente ~ , este e o

elemento que faz a sintonia grossa da cavidade, selecionando da curva de

ganho do corante uma faixa de comprimentos de onda com cerca de i5 A de

largura. Seu princípio [lI.4a] é a interferêncía da luz polarizada após ter

passado por uma lâmina birrefringente.

"* Ofiltro birrefringente é uma evolução do filtro de Lyot. aqui descrito. originalmente

desenvolvido pa.ra incidéncia. normal.



o filtro de Lvot elementar e composto de uma lamina

birrefríngente cortada paralelamente ao eíxo otíco, colocada entre dois

polarizadores lineares cujos eixos de transmissão são paralelos e fazem um

ângulo a com o eixo ótico da lâmina, como representado na Figura 11.6.

EIXO
ÓTICO

Considerando os índices de refração no e ne para os feixes

ordinário e extraordinário, as ondas parciais

Eo sen a cos (wt - k o L) ,

Ez (LJ - Eo cos o: cos (wt - 1~e L) , k _ 2 1T fie
e .

}.

A superposição dessas duas ondas resulta em luz elipticamente

polarizada, exceto para diferenças de fase de o = 2 m 1t, m inteiro, quando- -então a luz obtida é linearmente polarizada e E lU II E (O) . e de
o = (2m + 1) 1t, quando o ângulo E (L) E (O) é igual a-o:.



o segundo polarízador transmite apenas as projeçoes dos

campos (l 1.2) sobre seu eixo de transmissão:

~ ~
Et = Eo sen" a cos wt + Eo cos" a cos (wt + õ)

_ ') ri 4 f) 't --......---- f) f) l
I t-Eo" Lsen a cos "wt + cos a co~ (!ilt ""õ) +2sen"a cos"a cos wt cos(wt + Ô)JUIA)

Usando cos (wt + ô) = cos wt cos Ô - sen wt sen o

2 Ôcos Ô = 1 - 2 sen -
2

que, para a = ~ , fornece:
4

A transmissividade T do filtro de Lyot é assim funcão da
cdiferenca de fase S. Em termos da frequência '\)= - escreve-se
À

-
1T ('\)) ::< _t :
10



'l 1t (n e - n o) L
cos ----- 1,)

C

Em geral usa-se alguns desses filtros justapostos, sendo que as

espessuras das lâminas birrefringentes mantêm uma relacão inteira entre si.

A transmissão total T(u) é dessa forma o produto das diversas

transmissividades Tm (u) :

T(,,). ~ (0052 1t(ne-
c
no)Lm,,)

m=l

A Figura 11.7 mostra as curvas de transmIssão para um filtro

de Lyot constituido de três placas onde LI=L I L2=2L e L3=4L. Nesses

arranjos, o "free spectral range" Ô1) do filtro é determinado pela lâmina

mais fina. enquanto que a meia-largura 61) dos picos de transmissão e

determinada principalmente pela lâmina mais espessa.

01 TI(\I)
t~

(J')

~
(J')

~ T2(\I)
a::...

\I

Figura 11.7. Curvas de transmissão das lâminas de espessura LI .L2 e L3. e o
produto delas, a curva. de transmissão de um filtro de Lyot



Se definirmos, analogamente a um interferômetro de Fabry-

Perot, a fínesse F* do filtro de Lyot como a razão entre o "free spectral

range" 51) e a meia-largura 61), obtemos, para um filtro composto por N

lâminas de espessura Lm = 2m-I LI, uma finesse F* = 2N .

o filtro de Lyot é construido de modo que seus piCOS de

transmissão adjacentes estejam fora da curva de ganho do corante. A

freqüência do pico de transmissão pode ser sintonizada utilizando-se a

dependência diferente dos indices ne e no com um Cám~o elétrico

externo [IIAcl, mas nos casos como o nosso em que a velocidade de

sintonização não precisa ser alta, ela pode ser feita mecanicamente [Il.4b.dJ.

Isso é conseguido utilizando-se as lâminas birrefringentes inclinadas em

ângulo de ·Brewster, o que dispensa o uso dos polarizadores entre elas.

A diferença de fase entre os feixes ordinário e extraordinárlO

passa, nessa configuração que está representada na Figura 11.8, a depenóer

do ângulo Ct entre o eixo ótico da lâmina e a projeção OF do feixe sobre ela.

Em termos de Ct e do ângulo de incidência ai. temos, em lugar de (II.3), a

seguinte expressão [II1.3l para a diferença de fase:

(

2 ? 2 \
s _ 2n (ne - no ) L no - sen" e i COS Ct. \

À n 1 " ,) )
o n" - sen" e.o 1

LÂMINA
81RREFINGENTE

/
Filura 11.&. o filtro birrefringente elementar.



Estando fixo o ângulo de incidência, 8i: 8B = tg-1 n = 570 ,

pode-se agora variar continuamente a frequéncia do pico de transmlssão

dentro da banda de emissão do corante, rodando a lâmina em torno da sua
~

normal n, variando a , A Figura 11.9 mostra a variação da posicão dos

picos de transmissão do filtro birrefringente com o ângulo a.

o filtro birrefringente utilizado por nós é formado por quatro

lãminas de espessuras LI, 2LI, 4LI. 16LI, onde LI ,. 410 ~m. Considerando a

diferença dp.fa~p dada por (lI. 11), obtém-se da mesma forma como obteve-

se (11.10) a partir de (11.9), o "free spectral range" Ô1,) e a meia-largura 6u

do filtro formado por essas quatro placas índícadas. Sendo os mdíces

ordinário e extraordinário do quartzo no = 1,5443 e ne = 1,5534, temos,

para (}-11/4. &> - 79200 GHze 61,) - 2475 GHz.Essa meia largura corresponde a

29A selecionados da emissão do corante pelo filtro birrefringente. Esses 29A

na realidade são reduzidos a cerca de 15A devido a múltiplas passagens dos

fótons pelo filtro birrefringente antes de sair da cavidade.

o etalon fino e simplesmente uma lâmina de silica tn:: 1,4)

com 0,7 mm de espessura. A Figura 11.11 mostra. juntamente com as

curvas de transmissão dos outros elementos. a curva de Airy correspondente

ao etalon fino. O intervalo entre os máximos é de aproximadamente 150GHz.

O Fabry-Perot é composto por dois prismas de BK7 com um

coating dielétrico com 30 % de refletividade para Â = 590 nm nas faces

internas e está representado na Figura 1LI Oa. O feixe incide nas faces

exteriores dos prismas em ângulo de Brewster. o que elimina a necessidade

de coatings anti-refletores. A espessura do Fabry-Perot é cerca de 8 mm, o

que corresponde a um intervalo entre modos de 19 GHz.
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Figura 11.10. (a.) Fabry-Perot intracavidade
(b) Lâminas plano-paralelas LI L2

(o)

( b)
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A distância entre os dois prismas e controlada por uma

cerâmica piezoelétrica que permite variar a frequência selecionada segundo

a taxa de 0,25 GHz/V.

Como representado na Figura 11.11, o etalon fino seleciona um

dos picos de Airy do Fabry-Perot, dentro da faixa mais larga já selecionada

pelo filtro de Lyot, introduzindo perdas nos modos adjacentes. Tais perdas

são dadas por:

onde R é o coeficiente de reflexão do etalon fino (R =: 0,04) e ó é a

defasagem do modo do Fabry-Perot em relação ao modo do etalon fino:

F5R (FP)
F5R (EF)

Segundo este cálculo, as perdas induzidas pelo etalon fino sobre

os modos adjacentes do Fabry-Perot são de 2,5~. De maneira análoga, o

Fabry-Perot seleciona um dos modos da cavidade.

Da superposição das curvas de transmissão dos elementos

intracavidade, mostradas na Figura I1.11, resulta então a selecão de um

único modo da cavidade, com uma largura de linha da ordem de 5 MHz. que

como será discutido no Capítulo III, acaba sendo alargada para cerca de

40 MHz por efeito do jitter do sistema, ou seja, das vibrações mecânicas

acopladas â cavidade e das variações de espessura do jato de corante.

As lâminas LI e LZ, em BK7 ,com 10 mm de espessura, sào

cortadas de modo que suas faces sejam planas e paralelas, para não

deformar nem desviar o feixe quando o conjunto opera. Elas são montadas



em um suporte como o da Figura 11.1Ob,onde o micrómetro diferencial Md,

ao ser aCiOnado,provoca a rotação das placas, cada uma num sentido, como

ilustrado.

A rotação conjunta das lâminas LI e Lz muda o caminho ótico

e desloca os modos da cavidade mostrados na Figura I1.11, sob a curva de

Airy do Fabry-Perot, de cerca de 8 GHz/grau.

Dessa forma, para varrer a frequência do laser, e necessario

fazer varIar de maneira sImultânea o caminho ótico da cavidade atraves de

LILz I a espessura do Fabry-Perot, a inclinação do etalon fino e a posição do

filtro de Lyot. A utilização de três servo-sistemas e a solucão ideal para esse

problema: para o Fabry-Perot. para o etalon fino e para o filtro de Lyot. No

entanto. sistemas menos complexos permítem a varredura. embora sobre

bandas mais estreitas. No nosso caso, deixamos o filtro de Lyot e o etalon

fino fixos e usamos um servo-sistema que trava o modo do Fabry-Perot

sobre o modo da cavidade. Com esse sistema, a ser descrito no Capítulo II1,

a varredura pode ser feita numa faixa de cerca de 15 GHz.

Por hora. trataremos do processo de alinhamento ótico da

cavidade e da regulagem dos seus elementos.

etapas: um alinhamento grosso que consiste no posícionamento do jato de

corante, no ajuste do feixe de bombeio e numa primeira regulagem dos

espelhos e elementos; a regulagem mais fina compreende o ajuste dos focos

dos espelhos esféricos Mb. MI e MZ.



A primeira regulagem a ser feita é na posição do jato de corante

em relação aos espelhos Ml e M2 (ver Figura 11.2). O jato deve estar

aproximadamente no vértice do cone definido por MIe M2, como ilustra a

Figura 11.12a, e próximo à incidência de Brewster para o feixe do laser de

corante. Uma vez nessa posição, o feixe de bombeio AO e sua reflexão OR

fazem aproximadamente um ângulo reto, como na Figura lI.12b. O feixe de

bombeio deve estar paralelo às placas horizontal e vertical que formam a

caixa do laser em anel.

O suporte do espelho de bombeio Mb é montado sobre um

estágio de deslocamento oríentáve1. O movimento de translação obtido

através do micrômetro M mostrado na Figura l1.l2b deve ser paralelo à

direção de focalízação AO,de modo que o ponto de fluorescência do jato não

se mova ao ajustar-se o foco de bombeio.

Feitas essas regulagens, parte-se para o ajuste grosso dos

espelhos da cavidade, M3, Mi, M5 e M6 (Figura 11.2). E interessante

fazer esse ajuste com o diodo ótico e o filtro de Lyot já dentro da cavidade,

uma vez que esses elementos deslocam o feixe quando colocados. O objetivo

desse ajuste é enviar a taxa de fluorescência refletida em cada espelho sobre

os outros, de modo a fechar a cavidade. O procedimento para tal começa com

a regulagem dos espelhos Ml e M2 de modo a enviar a taxa de

fluorescência sobre M6 e M3, respectivamente. Em seguida, regula-se M3

de m.odo a enviar a fluorescência para M5 (Mi é fixo) e ajusta-se M5 para

sobrepor as tachas em M6.

Nesse ponto o alinhamento grosso está conclu1do e tem início o

alinhamento fino, com o ajuste das distâncias dos espelhos esféricos tMb ' Ml

e M2) ao jato de corante.



POSiÇÃO INADEGUADA DO

JATO DE COR ANTE

[
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(a)

POSiÇÃO
CORRETA

PLACA VERTICAL DA

JATO DE
COR ANTE

Figura I1.12. (a.) posição correta do ja.to de corante
(b) alinhamento adequado do espelho de bombeio Mb.



o objetivo desse ajuste é fazer coincidir numa mesma região do

jato de corante os focos do espelho de bombeio Mb e dos espelhos Ml e

Mz de forma que no resto da cavidade o feixe seja aproximadamente

colimado.

Se não levarmos em conta o astigmatismo por eles introduzido,

que é compensado pelo jato de corante, os dois espelhos esfericos Ml e MZ

são equivalentes a duas lentes 11 e 12 e a cavidade equivale ao sistema

representado na Figura II.13a. O feixe tem dois pontos de estrangulamento:

em A e B, onde a frente de onda é plana. Tem-se um sistema equivalente

ao colocar-se dois espelhos planos em A e B, distantes de L/2, como na

Figura II.13b.

Da ótica geométrica sabemos serem dois os casos em que o feixe

está focalizado no plano B, que representa no nosso caso o jato de corante: o

caso em que a lente está na posição a e o feixe entre ela e o plano A é

colimado, e o caso em que a lente está na posição b . fazendo sobre A a

imagem do plano B. As posições da lente nessas duas configurações estão

separadas por uma distãncía d, como ilustra a Figura 11.13c. Aplicando à

segunda configuração a relação entre a distâncía focal (f) de uma lente e as
posições do objeto (So) e da imagem (Si). 1- __ 1 -+ _1 , tem-se na

f So Si

')

("

L/ - 2f/2

Pois o comprimento da cavidade é L = 1,70 m e os espelhos

MIe M2 tê m f = Rl2 = 5O m m.
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o cálculo exato, utilizando as propriedades dos feixes

gaussianos, mostra que os dois casos acima são casos limites e que não ha

solucão a não ser aquela em que a lente está entre as posicões extremas a e

b. Epor esta razão que denomina-se a zona [a,bl. de tamanho Õ, de zona de

estabilidade. O raio mínimo do feixe no plano B. ülo. é dado por [II.7J

')..
w -o ~ .j x (õ - x)

1t

no meio da zona de estabilidade e tende a zero quando ela se aproxima de a
e b. Para obter então um feixe colimado ao longo da cavidade e bem

focalizado no jato do corante. aproxima-se a lente da posicão a. O método

simples para fazer esse ajuste. descrito a seguir. consiste em colocar Ml e

M2 no centro da zona de estabilidade e em seguida aproximá-los do jato de

corante.

Primeiramente, coloca-se um anteparo a 1,5 m de cada um dos

espelhos Ml e M2, de modo a ver-se nele a imagem do ponto de

fluorescência do jato. como mostra a Figura 11.14. Essa tela pode ser usada

para ajustar o foco do espelho de bombeio, cuja translacão provoca a

variacão de tamanho da taxa de fluorescência. que deve ser minimizada

sobre a tela.

Uma vez feita a imagem da tacha de fluorescêncía do jato sobre

o anteparo a Si = 1,5 m de cada espelho, eles se encontram

aproximadamente no meio da zona de estabilidade. já que estão a uma

distãncia 1 do ponto a dada por:

1-- =
f+l

2
f
- =
s·1



Fi«ura 11.1.0(. Anteparo a 1.5 m de Mt e/ou M2 onde se forma a imagem
do ponto de fluorescencia do jato.

Em relacão a esta posição, é necessario aproximar cada um dos

espelhos MIe M2 de cerca de 1,5 mm, de modo a diminuir o diâmetro do

feixe sobre o jato e obter um feixe colimado ao longo da cavidade. Tem-se

assim:

Feito esse ajuste dos espelhos esféricos. deve ocorrer a ação

laser na cavidade e o alinhamento deve ser melhorado maximizando-se a

potência obtida.

Maximizada a potência, pode-se colocar dentro da cavidade os

elementos restantes: o Fabry-Perot, o etalon fino e as lâminas plano-

paralelas LI L2 . A colocação desses elementos causa uma perda de cerca de

25% de potência. Com todos os elementos dentro da cavidade, obtém-se

potências na faixa dos soa mW para 4 W de bombeio.



Para manter límpos os espelhos, a cavidade foi fechada em uma

caixa de acrílico levemente pressurizada com ar filtrado. Para diminuir as

vibracões mecânicas da bomba de corante transmitidas ao jato, foi

construido um desacoplador a ar comprimido. ilustrado na Figura 11.1S.

utilizado entre a bomba de corante e o jato.

Ar -Comprimido

Colchão
de ar

~rQ o jato ._. _ :::!J
de COfante

l!:::.- -

De modo atenuar o efeito da dilatação termica sobre o

alinhamento dos espelhos esféricos Mb. Ml e MZ. as placas vertical e

horizontal da caÍIa do laser são montadas sobre uma estrutura de barras de

aço inox como a ilustrada na Figura 11.16. O espelho de bombeio Mb , o jato

de corante e os espelhos esféricos Ml e MZ encontram-se fixos na placa

horizontal, sobre a zona central àessa estrutura. Na dilatacão ou contraçao

termica das placas da caixa do laser essa estrutura trabalha no sentido de

anular os deslocamentos na zona central.



Figura Il.16, Estrutura sobre a qual estão fixas as placas que formam a
caixa do Laser em anel.



III. Estab i1ização Eletrônica
Como ilustrado na Figura 11.11,o resultado da superposição das

curvas de transmissão dos elementos intracavidade é a operação monomodo

da cavidade. No entanto, flutuações térmicas e vibrações mecânicas causam o

deslocamento relativo dessas curvas de transmissão. aumentando a largura

de tinha. provocando instabilidades em freqüência e intensidade no modo

selecionado. Dessa maneira, é necessário uma eletrônica de estabilização que

mantenha a posição relativa das curvas de transmissão dos elementos

intracavidade e permita a sua translação simultãnea no caso de se varrer

continuamente em frequência o modo selecionado.

Neste Capítulo são descritos os princípios de dois tipos

complementares de estabilização eletrônica usados atualmente em Lasers de

Corante em Anel lIlI.l.4]: o sistema passivo. em uso na estabilização da

cavidade por nós construída, e o sistema ativo, que encontra-se em

implementação. Antes da descrição desses dois sistemas, são mostrados os

efeitos do deslocamento individual da curva de transmissão dos elementos

intracavidade.

111.1. Efeitos dos Elementos Intracavidade na Sintonização
do Laser

Estando os picos de transmissão das curvas mostradas na Figura

11.11 inicialmente superpostos, de modo a obter-se a operação monomodo

com máxima intensidade, os elementos intracavidade produzem os seguintes

efeitos. se individualmente sintonizados:

A alteração da inclinacão das lâminas LI Lz em relação ao

feixe do Laser muda o comprimento ótico da cavidade, mudando a



frequência de cada um de seus modos. A Figura II!.1 mostra o efeito do

ajuste apenas do conjunto LI L2 , enquanto os outros elementos

permanecem inalterados. A freqüência selecionada muda continuamente

por cerca de meio "free spectral range" da cavidade (no nosso caso,

FSR = 180 MHz), quando um modo adjacente da cavidade fica mais próximo

do pico de transmissão do Fabry-Perot e é selecionado, ocorrendo então um

salto de modo em direção à freqüência inicial.

b) Sintonização do Pabry-Perot

Quando a distância entre os prismas que constituem o Fabry-

Perot (Figura 11.10a) é ajustada de modo que sua curva de transmissão

desloque-se menos da metade da separação entre os modos da cavidade, a

freqüência do modo selecionado não é alterada: mas se o pico de transmissão

do Fabry-Perot continuar a ser transladado, a freqüência de saída do Laser

salta de modo em modo da cavidade até varrer aproximadamente metade da

distância entre os modos do Fabry-Perot (no nosso caso, cerca de 9,5

GHz), quando ocorre um salto para o modo adjacente do Fabry-Perot em

direção à freqüência inicial. como mostra a Figura 111.2.

A Figura III.3 mostra o efeito causado pela rotação do Etalon

Fino em torno de um eixo perpendicular ao plano do feixe. A freqüência de

saída salta de modo em modo do Fabry-Perot até que o modo adjacente do

Etalon Fino se encontre mais próximo do pico de transmis~ão do filtro

birrefringente, quando ocorre um salto de um modo do Etalon Fino (cerca de

1SOGHzno nosso caso) em direção à freqüência inicial.



F8

o EF
let
(f)
(I)

:: F-P
(I)

z
<a::
~

CAVIDADE

F8

o EF
Ic:(
fi)
fi) F-P
==fi)
z
c:(
a::
~

I
I
I

1[1 SAíDA

F8
EF

I
I
I

~I: :-ll._.Jo.- __

Figura III.l. Efeito da sintonização das lâminas plano-paralelas sobre a
frequência de saída do Laser.
FB.•.•Filtro Birrefringente; EF.•.•Etalon Fino; F-P .•.• Fabry-Perot.
Curvas fora de escala.



FB
EF

I
I
I I

"""----Ll.-

FB
EF

o
1<
cn
cn
2
cn F-Pz
<
a::
~

I I

I I

~
I ; :

--_.. I I SAíOÁ

Figura 111.2. Efeito da sintoniw;ão do Fabry-Perot (f-P) sobre a

frequência de saída do Laser.

FB -+ Filtro Birrefringente: EF -+ Etalon Fino. Curvas fora de

escala.



------

I I
I I I

I I
, I I:....----.......l~:
; : [

----i-r----------- _
---

!,.....--....~~~.--',
I I t 1
r t I I
! I I !

Figura 111.3. Efeito da sintonizaça.o do Etalon Fino (EF) sobre a

frequéncia de saída do Laser.
FB...•. Filtro Birrefríngente: F-P ...•. Fabry-Perot. Curvas fora de
escala.

F8

--.EF



d) Sintonização do Filtro Birrefringente

Quando rotacionado em torno do eixo perpendicular às suas
lâminas, o filtro birrefringente produz sobre a frequência selecionada o

efeito mostrado na Figura lUA. A freqüência de saída do Laser permanece

a mesma, até que o máximo da curva de transmissão do Filtro Birrefringente

esteja mais próximo do pico adjacente da curva do Etalon Fino. favorecendo

a emissão num modo da cavidade sob esse pico (aproximadamente 150 GHz

distante da freqüência inicial, no nosso caso).

II1.2. Prindptos dos S1slemas de FstabW2ação Eletrônica

A solucão ótima para a estabilizacão e varredura em freqúência

seria um sistema eletrônico que mantivesse a posicão relativa das curvas de

transmissão de todos os elementos intracavidade e permitisse sua translacão

simultânea. Essa tarefa exigiria três servo-sistemas: um para o Fabry-Perot,

um para o Etalon Fino e outro para o Filtro Birrefringente. que mantivessem

os picos de suas curvas de transmissão superpostos a um modo da cavidade

enquanto este fosse transladado através das lâminas plano-paralelas.

Grande parte da banda de emissão do corante poderia ser

varrida pelo Laser sem saltos de modo com um sistema assim. que serIa.

contudo, muito complexo. Se for dispensado o servo-sistema para o Filtro

Birrefringente, consegue-se. numa cavidade do tipo da nossa, varrer

continuamente a freqüência do Laser numa faixa de cerca de 150 GHzUIl.8],

A el~trônica usada na cavidade que construímos, que passa a ser descrita, é

mais simples e contém apenas um servo-sistema, que mantém o pico de

transmissão do Fabry-Perot lockado sobre o modo da cavidade, deixando

fixos o Filtro Birrefringente e o Etalon Fino. A varredura neste caso esta

limitada a cerca de 15 GHz.



I
I
I--L

I
I--L

I:--I

I

Figura III.-f. Efeito da sintonização do Filtro Birrefringente (FBl sobre a
frequência de saída do Laser.
EF-+Etalon Fino; F-P-+ Fabry-Perot. Curvas fora de escala.



Como já foi dito, a eletrônica de estabilização a ser descrita e

clássica e divide-se comumente em dois sistemas complementares de

estabilização. sendo que os modelos comerciais mais modernos utilizam

ambos: o passivo e o ativo.

A eletrônica de estabilização passiva utiliza um servo-Ioop que

mantém o pico da curva de transmissão do Fabry-Perot lockado sobre o

modo da cavidade selecionado. Apesar de não eliminar o drift do sistema e

mesmo o jitter causado por perturbações acústicas e mecânicas como

vibrações, turbulência no ar e flutuações na espessura do jato de corante, o

servo-loop previne descontinuidades repentinas (saltos de modo) na

freqüência. particularmente durante varreduras.

o servo-Ioop atua sobre o Fabry-Perot através de um sistema

de detecção sincrona (OS) que provoca uma oscilação de 2 KHz'de pequena

amplitude no espaçamento entre os prismas, induzindo uma modulação na

potência de saída do laser. A magnitude e a fase dessa modulação

determinam em que direção em frequência o Fabry-Perot deve ser levado

de forma a corrigir a posição do seu pico de transmissão em relação ao modo

da cavidade. A detecção síncrona, esquematizada no diagrama de blocos da

Figura II!.5 e detalhada no circuito mostrado na Figura lI!.7, contém um

oscilador senoidal em 2 KHz.um defasador e um demodulador sincrono, que

multiplica o sinal pré-amplificado da saída do laser por UUlaonda quadrada

gerada a partir da senóide de 2 KHz e que integra o sinal obtido,

produzindo como sinal de erro um nível DC a ser amplificado pelo

amplificador de alta tensão (detalhado na Figura II!.6) e enviado ao Fabry-

Perot. Se o pico do Fabry-Perot esta centrado sobre o modo da cavidade o

sinal de erro é nulo. mas no caso em que há um deslocamento o sinal de erro

é um nível DC que corrige o espaçamento entre os prismas.

(
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Filura I1Vj. Diagrama em blocos da detecção sincrona utilizada na
estabilização passiva para manter o pico do Fabry-Perot
lockado sobre o. modo da cavidade.
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A senóide que induz a modulação sobre a intensidade de saída

do laser tem cerca de 0,6 Vpp, de modo que o PZT acoplado ao Fabry-Perot

não provoca saltos para os modos adjacentes da cavidade. O PZT utilizado

por nós faz o pico de transmissão do Fabry-Perot deslocar-se de 250 MHz/V.

o princípio da eletrônica de estabilização ativa está em manter-

se o modo da cavidade selecionado lockado sobre uma referência estável.

Uma parte do feixe de saída do laser passa por uma cavidade de referência:

um Fabry-Perot estabilizado termicamente, cuja transmissão fornece

informações sobre a amplitude e freqüência do sinal do laser. Comparando

esse sinal com o próprio sinal do laser obtém-se um sinal de erro em

freqüência, que amplificado é usado para ajustar o comprimento da cavidade

e corrigir o deslocamento do modo selecionado.

Para essa correção são usados tanto o espelho M), chamado

tweeter, como as lâminas plano-paralelas LI Lz . Otweeter responde à parte

do sinal de erro de baixas amplitudes e freqüências té 10KHz, enquanto

LI LZ responde à parte de amplitudes maiores e frequências abaixo dos

soa Hz. Em operação juntamente com a estabilização passiva, o sistema

ativo reduz consideravelmente o drift e o jitter, permitindo uma estabilidade

muito maior e uma largura de linha bem menor. Em modelos comerciais o

drift é tipicamente reduzido a menos de 100 MHz/h, enquanto que a

iargura de linha ê cerca de 1 MHz,pelo menos vinte vezes menor do que em

cavidades estabilizadas apenas passivamente.

O diagrama em blocos da Figura 111.8mostra o sistema ativo de

estabilização juntamente com o sistema passivo, atuando sobre o Fabry-

Perot, as lâminas plano-paralelas e o espelho M).
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Figura IU.8. Diagrama em blocos representando os sistemas passivo e ativo de
estabilização eletrônica atuando sobre os elementos intracavidade.
F-P -. Fabry-Perot; AT-.Alta Tensão:AP-.Amplifícador de potência:
LI L2-. Lâminas plano-paralelas



o sistema ativo está ainda em implantação na cavIdade que

constrUlffiOS, estando prontas a cavidad9 d9 referénCl2. S 2. eletrónic2

correspondente à deteção diferencial, ao tratamento dos sinais de erro a

serem enviados ao tweeter e as lâminas LI L2 . A cavidade de referéncia é

estabilizada em 45,OoC através de um controlador de temperatura cujo

circuito e mostrado na Figura III.9, que controla a corrente em uma

resistência de kanta! segundo um nivel de referência. A refletividade dos

espelhos e de 60~ para Â· 590 nm e a distância entre os modos é de

1 GHz.O nível de offset para comparação do sinal do laser com o que passa

pela cavidade de referência é tomado nos 50% de transmissão dessa

cavidade, como ilustra a Figura III.I0. Se a comparação resultar num sinal
diferente de zero, o tweeter e LI L2 recebem um sinal de erro que corrige a

posição do modo da cavidade. Os circuitos eletrônicos que medem o sinal do

laser e da cavidade de referência e fornecem o sinal de erro para o tweeter e

para LI L2 são mostrados nas Figuras II 1.11, II 1.12 e II 1.13 I

respectivamente.

A varredura em freqüência da cavidade é normalmente feita

através da rotação de uma lâmina colocada no interior da cavidade de

referência. A mudança do caminho ótico desloca os modos da cavidade de

referência e o circuito de estabilização ativa faz com que os modos da

cavidade em anel sejam continuamente ajustados, enquanto a eletrônica de

estabilizacão passiva mantém o pico de transmissão do Fabry-Perot lockado

sobre o modo selecionado, permitindo uma varredura contínua. No.nosso

case. a varredura será feita despressurizando-se lenta e continuamente a

cavidade de referência inicialmente pressurizada, através da abertura de

uma válvula de agulha.



·+-15 i .33~F -;. F + 15,j,.; p.
I' ~

t I1'0 ," '")KLJ

2,kZ 50 k
o:

1\(~o
t;:;;.~
c:
w

~""t-:;
r-

2.1<'1

5bk
-15 2k 'ti5 -15 2k +15

- -

Fi.ura 11I.9. Circuito do controlador de temperatura para a cavidade de
referência.

100%
<••••()

<2
OlUJa::
OIJJ
1< LI..
C/)WC/)CJ:
i~C/)l&JZo«0::0
••••••••

~
()O

P!aser
FREQUENCIA (Ghz)

Filura 111.10. Comparação do sinal de saída do laser com SO~O da

transmissão máxima da cavidade de referência.



"r.I
•••

lJll
C..,
••
••••••••••••
••••••••

~ ~I:)
(I) ...•... (I)

n
(I) -o
e. g'
~

(I)

n
'O

~ "'1•... (1)-e. I

~ ~a(I)
'Oe. •...

~ •...
(I) ...,

~ •...
"'1 n
(I) ~(D> ~"'1(1). e.I:)
n o•...

Vl~ •...
b~•...
e.
(I)

Vl

e·e.
c»

I

~

e.
o

E"
(I)

"'1

(I)a

" p 1-

___L__l
t

~~~.1.3t} 2T -~: :;1*~.b

_._ 100.(1 ~ i'_..r (11.J'·-li.t1"+
1- -::-' t
-

/\N"',-"
llk

-
t'AIl~ üCírU,';I:'
1lA pÁ(', 38

rAQI\ oS
C!lloJi'\O~

o
DA~ fll'í<:'S.

11'5 e Li()



\ ~ v~")N~Od ~q ii
<Jí:J<l9w ) \I ~"d d I

I
!---t

.-wot>-t'=
/

----vv'V' r-t\ ' ,
...o
,~
UJ

~~=Q,

l

':;{

\ll
,:>J ~_ L.lJ

....
..J ~

<: ,-
~j5,

('1'"11 .
~,/"r--J;. 11

'/ ~ -;:;;7
co :? ' .

Figura III.12, Circuito eletrônico que fornece o sinal de erro para o PZI
do espelho M5 Ctweeter),



'-,< .<
:;..

'- -
-~ <:P- u
f2 2

o o Z
<C :z: (4;
Cll ..-l
<

\
c...

N
~

I '="i----" •.•\\',~ i J

I'

t
;-..&!

v~ \ I '._._-: - r:~
~~. :::- ~

I C, ,

-;- ~
~=>~ -::::::..•.J ~
-:;~~ 1 C

°4 !P,;.:,

filura 111.13.Circuito eletrônico que fornece o sinal de erro para as
lâminas plano-paralelas LI L2 .



IV. Conclusão

Discute-se a seguir as etapas do trabalho realizado e a sua

continuidade,

A parte ótica e mecânica, que compreende a estrutura do laser I

os elementos intracavidade, o sistema de circulação do corante e os espelhos,

foi concluída de acordo com os objetivos. Para 4W de bombeio consegue-se

facilmente uma potência de saída do laser, com todos os elementos

intracavidades, de 480 mW monomodo. A largura de linha efetiva, devida

ao jitter, é de 40 MHz. Todos os espelhos e elementos intracavidade foram

construídos nas Oficinas Mecânica e de Otica do Departamento de Física e

Ciência dos Materiais - IFQSC.Apenas o bico do jato e a bomba de corante

(Spectra Physics) não são nacionais. Uma modificação que sugerimos seja

feita, para diminuir o jitter causado pela variação da espessura do jato de

corante , é no Sistema de circulação, onde deve ser colocado o filtro antes do

jato e instalado um estágio de refrigeração, como na Figura IV.!, separando

os componentes originalmente embalados juntos nas bombas comerciais.

Quanto à parte de estabilização eletrônica, o sistema passivo

está em operação e aperfeiçoamento enquanto que o sistema ativo encontra-

se em implantação, estando prontas a cavidade de referência e as placas de

circuito impresso. Todos os componentes eletrônicos usados tanto no sistema

passivo como no ativo são nacionais. Uma modificação a ser feita no sistema

passivo ê uma blindagem melhor das placas de circuito em relação à fonte e

à parte de potência. A ioplantação do sistema ativo pode ser feita em alguns

meses e sem dúvida, reduzirá em muito a largura de linha do laser em anel

e dará mais estabilidade ao sistema.
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Figura IV.l. DisposiçãO dos componentes do sistema de circulação do
corante após modificação a ser feita.



Apêndice A

o programa em FORTRAN listado abaixo foi usado para plotar

as curvas de transmissão do Filtro Birrefríngente mostradas na Figura 11.8

Para gerar os dados o programa pede os seguintes parâmetros: alia, o ângulo

do eixo ótico com a projeção do feixe sobre as lâminas (em radianos); xl, a

espessura em metros da lâmina mais fina; np, o número de lâminas; freq i ,

freq f e d freq I respectivamente os valores da frequência inicial, final e o

passo de freqüência; nm, a espessura de cada placa em relação à placa fina.



Apêndice B

Como dito anteriormente, um objetivo micial da construçào do

Laser em Anel era o de utilizá-Io em uma experiência de absorcão em ondas

evanescentes em uma fibra ótica imersa em vapor de sádio. Essa experiência

acabou sendo realizada com um laser em anel comercial (modelo CR699 da

Coherent) antes que a nossa cavidade estivesse pronta, e não houve um

resultado positivo. Apresentamos a seguir algumas considerações sobre essa

experiência f2 ;l descrição do material utilizado.

A experiência que propusemos envolve as técnicas de Espectroscopia

de Saturação e de Absorção em Onda Evanescente. A primeira começou a

se desenvolver antes mesmo da década de 60, quando, com o surgimento do

Laser, incorporou os análogosóptioosda técnica que já existia em microondas e

radiofrequência. Já a Espectroscopia de Absorção em Onda Evanescente foi

concebida e realizada por P. BOISSEL e F. KERHERVE em 1981 [B.1J e consistiu

na medida da variação do sinal refletido totalmente numa interface vidro/vapor

deNaemfunçâodafrequência da onda incidente. Dada a pequena penetraçào

da onda evanescente (uma fracãode)..)no meio em estudo, eles esperavam poder

tnvestlgaras mfluências da parede sobre o comportamento radlativo dos atomos

comgrande sensibilidade.Suas medidas,noentanto, são limitadas pelo efeito fuppler,

mencionadas. realizando pela primeira vez espectroscopia não-linear livre

do efeito Doppler na interface entre um gás e um meio dielétrico, usando

para tal uma célula de vapor de sódio encimada por um prisma onde

se dava a reflexão total, como mostra a Figura B.I a. O que propusemos foi

a utilização de uma fibra ótica imersa em vapor de sódio em lugar do prisma,

como na Figura B.Ib, com o que esperava-se obter uma sensibilidade

maior, dado o numero elevado de reflexões totais dentro da fibra.

m,u BOISSEL. P e KERHERVE. F Opto Comm, 37.397 O%U
[B.2J SIMONEAU, P. eta!. Opt. Comm. ~9, 103 (1986)
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Na maioria das técnicas de espectroscopía em meios gasosos,

o laser ínterage com um volume de átomos dentro do meio em estudo.

A espectroscopia de superfície, onde os atamos que interagem com o

campo de radiação estão muito próximos à interface entre dois meios.

é um campo que tem se desenvolvido rapidamente, e suas tecnícas se

baseiam fundamentalmente nas variações do tndice de refração

complexo do meio na vizinhança das transicões atômicas (absorção e

dispersão) e no fenômeno da reflexão interna total.

A Figura B.2 mostra o arranjo experimental utilizado nas

tentativas de medir a absorcão saturada dos átomos de sódio próximos à

superfície da fibra ótica.

A fibra ótica. sem c1adding, cedida pela ABC-XTAL, é de

vidro comum esticado, sendo que selecionamos um pedaço de 80 cm

cujo diâmetro médio varia muito pouco (± 0,2 lim) em torno de SO lim.



A celula e composta de um tubo de 60 cm de comprimento

ê 1,) em de dtametrc dentre, do qual

extremidades ela é colada com Epoxy-Patch (da Hysol Aerospace l. No

independentemente do corpo. Para isso, duas mantas resistivas sao

enroladas, uma em torno do reservatório, outra em torno do corpo da
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Acoplando um feixe intenso (bombeio' em uma das

extremidades da fibra e um feixe de prova na outra e varrendo a freqüência

do laser em torno da linha DZ (590.0 nm) do sádio. tentamos medir a

absorção saturada dos ato mos na onda evanescente. com o bombeio

modulado em 2 kHz. medindo a intensidade do feixe de prova transmitido

pela fibra. No momento em que a freqüência fosse igual à das linhas de

absorcão do Na. o feixe de bombeio saturaria a absorcão e registrar-se-ia um

pico na transmissão do feixe de prova.



o acoplamento dos feixes com a fibra é feito como ilustra a
Figura B.:;. Uma obietiva de ll11croscopio com f = 20 mn: focal1za o fene na~

extremidades da fibra devidamente clivadas.
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Nenhuma tentativa de registrar o sinal de absorção saturada

dos átomos na onda evanescente com a montagem descrita acima levou a um

resultado reprodutível, embora o sinal registrado às vezes fosse semelhante

ao crossover entre as linhas do estado fundamental, como indica a seta num

dos gráficos obtidos, mostrados na Figura BA.
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Embora tenham sido tomados cuidados com a limpeza da fibra,

com ruídos elétricos e vibrações mecânicas, os resultados continuaram a não

mostrar os picos de absorção saturada dos átomos de sódio e a apresentar

bastante ruído.

Isso pode ser atribuído a reflexões do feixe de bombeio que,

durante toda a varredura, inevitavelmente atingem o detector que mede a

intensidade do feixe de prova, mascarando qualquer efeito de pequena

magnitude. Efeitos da superfícIe da fibra sobre o comportamento radlatlvo

dos ato mos tambem não podem ser descartados.

A estrutura hiperfina do átomo de sódio, bem como as

intensidades relativas das linhas, está ilustrada na Figura B.S. A Figura B.6

mostra o sinal de crossover que aparece entre as linhas principais,

correspondente ao aumento na absorção do feixe de prova devido ao

acréscimo na população dos níveis hiperfinos do estado fundamental

causado pelo feixe de bombeio, numa experiência de espectroscopia de

saturação.
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