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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento e

r~racteriz~ç~o de um Laser de Centro de Cor CLCC) Sintoniz~vel no

Infra~vermelho Pr6~imo, o qual pOSSUI uma cavidade do tipo

astfgmaticamente compensada, para aplicaç~o em 8spectroscopia.

o meio ativo foi um cristal de KCl:Li+ contendo centros

numa concentraç10 ótima, determinada experimentalmente,

para o sinal de salda do LCC. meio ativo foi preparado no

pr6prio laboratório a partir da produr;10 de centros F pelo m'todo

de colorar;lo aditiva. ~ convers1o de centros F em FA(!!) foi

feita via fotodissociar;10 dos centros F através de bombeamento

6tico destes.

o intervaLo de sintonia do LCC foi de 2,59 a 2,82fm e

sua eficiência energética de 0,14%. ~ fonte de bombeamento foi um

Laser de ~rgenio de 1W de pot6encia em regime de muLtiLinhas.

Í,V



~B5TR~[T

The present work ShOW5 the deveLopment of a Near-

infrared TunabLe CoLor Center Laser (CCL), whích opticaL cavity

~~s ~stigmaticalLy compensated, for spectroscopie appLication.

The active medium was a KCL:Li+ crystaL wíth FACII).

The lecnique used to produce F centers was additive coLoration.

The F centers was converted into FACII) centers by optícaLLy

pumping the F band of KCL with Tungsten Lamp for approximateLy 20

minutes at roam temperature.

This Laser covered the spectraL range from 2.59 to

2.8~m, the sLope efficiency was 0.14% and the beam divergence

was 3.5mrad. The pumping source was a ~r+ Laser muLtilines.



I-INTRODUr;~O

Os Lasers de Centro de Cor CLCCs) têm se tornado uma

ferramenta muito impClrtante para espectroscopia no infra-vermplho

próximo nestes 12 6ltimos anos. R primeira observa~~o laser

utilizando centros de cor em cristais de halogenetos alcalinos

foi feita por B. Fritz e E. Menke [1] em 1865, e só ap6s 10 anos

o L. Mollenauer e D. Olson [2] construiram um laser de centro de

cor utilizando um cristal de KCl:Li+ contendo centros FA(II), dai

até hoje, os LCCs já cobrem uma faixa de emiss~o de 0,82 a 3,33fm

com os centros FA(II), FR(II) e F2+ em várias matrizes de

halogenetos alcalinos [3], dando continuidade aos lasers de

corantes org~nicos liquidas, os quais acima do comprimento de

onda de 111tm começam a perder sua estabilidade em

temperatura ambiente.

soluções à

R cavidade ótica dos LCCs é semelhante as utilizadas

pelos corantes orq~nicos, sendo que a maioria dos centros de cor

precisam operar à temperatura criog@nica

o bombeamento dos LCCs pode ser feito através de

IIflash-lampll , laser de Rrq6nio, laser de Cript6nio e laser de

Nd:YRG dependendo do centro de cor e da matriz hospedeira do meio

ativo. o regime de ondas continuas (IICWII) ou pulsado também é

permitido.

o meio ativo deste laser têm uma banda de emiss~o

homogênea com alta força de oscilador e alta eficiência qu~ntica

à temperatura criog@nica, conduzindo a um grande intervalo de

~
sintonia (400nm para o FA(II)(KCl:Li+)), baixa potência de

limiar; também devido ao ganho homogêneo, uma potência de 75% da

potência de saida pode ser conseguida com um ónico modo.

1



mas

de

todo

~s aplica~5es dos LCCs s~o bastantes amplas. Como fonte

espectral eles têm vantagens sobre outros lasers nesta regi~o

pois produzem muito mais potência os que lasers de semicondutores

e seu feixe tem uma diverq@ncia espacial bem menor que esses; já

o oscilador parametrico 6tico produz mais potência de pico,

junto com o laser de semicondutor, n~o tem condiç~es

apresentar uma largura de linha estreita como dos LCCs em

intervalo de sintonia.

Os LCCs podem ser usados para excitar o modo de

vibraç~o fundamental das moléculas diat6micas OH, HF, e HN e

ligaç~es - C-H e __ C-H em moléculas poliat6micas tais como CH:;:>,

CO;2, HCN, H:?,5, NO:?" etc. R região de emiss~o dos LCCs é também de

grande import~ncia para estudos de detecç~o de poluiç~o e fibras

6ticas, assim como para reações quimicas induzidas e

seguinte

fotodissociaç~o.

Este trabalho consistiu em construir um laser de centro

de cor com a infra-estrutura existente no Departamento de Fisica

e Ci@ncias dos Materiais e a confecç~o das peças 6tico-mec~nicas

foram feitas nas oficinas deste departamento. R partir do momento

que se conseguiu aç~o laser, começou-se a caracterizar o laser

construido, onde foram feitas medidas de eficiência energética,

intervalo de sintonia, etc.

Os capitulas que seguem estão divididos da

maneira:

par~metros, raio

6tica do

No capitulo 11 é apresentado um resumo

LCC feito pelo Kogelnik et al [4J.

e.g., intervalo de ~stabilidade,

cavidade

principais

do feixe no

cristaL, Localizaç~o e raios de curvaturas dos espelhos, ~ngulo

de diverg@ncia, etc, sào obtidos utilizando conceitos de matriz

2



raio e comportamento do feixe gaussiano dentro da cavidade ótica,

os quais s~o tratados no apêndice ~.

o capitulo 111 é dedicado aos centros F, FÁ e Fe. Neste

capitulo é feito uma descriç~o dos centros: propriedades de

absorç~o e emiss~o e seus modelos. Uma maior atenç~o é dada para

os centros FA(IIl pois foi com estes que o nosso trabalho foi

realizadoj em seguida vem os centros F por serem estes a base

para formaç~o de outros centros. Quanto aos Fe, apesar de n~o ter

se conseguido aç~o laser com eles, chegamos a fazer coloraç~o

aditiva em cristais de KCl:Na e convers~o de centros F para Fe.

Os resuLtados foram satisfat6rios, mas faLtou equipamento CLaser

de Rr+ com maior potência) para conseguir aç~o Laser.

o capituLo IV descreve a maneira de como é preparado o

meio ativo desde a coloraç~o aditiva do cristal de KCl:Li ou

KCl:Na, seu polimento e por último a convers~o dos centros F em

FA ou Fs. O capitulo começa dando uma idéia sobre coloraç~o

eletroLita e coloraç~o por ~adiaç~o ionizante, em seguida vem a

coloraç~o aditiva, onde e descrito todo o sistema de coloraç~o e

procedimento para coLorir os cristais; a seç~o de lapidaç10 e

polimento dos cristais vem logo ap6s para terminar,

antes, com a seç10 de convers10 dos centros.

como falamos

O capitulo V contem a descriç~o da cavidade mec~nica e

6tica do LCC onde é feito a apresentaç10 detalhada do cabeçote,

criostato, espelhos, prisma, etc. Neste capitulo tambem contem a

descriç10 dos experimentos que caracterizam o LCCj cada seç1o,

referente a um experimento, ~ontém a montagem experimental,

resultados e discuss~es sobre ~estas. RLgumas experi@ncias

mostraram que a efici@ncia do LCC e de 0,14\, seu intervalo de

sintonia
e de 2,59 a 2,82~ e a diverg@ncia do feixe e

3

3,5mrad.

...-.-- •••- • ---.<L'~'" -., •••..•••• _ •• ~ " , - .lClo""'''<~'
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Estes resultados e mais outros ser~o vistos com mais detalhes

neste capitulo.

4



II-[~VID~DE ~STIGM~TI[~MENTE [OMPENS~D~

~ cavidade ótica do LCC e semelhante a dos laseres de

corantes com exceç10 do meio ativo, onde no primeiro e utilizado

um cristal contendo centros de cor e no segundo um corante

org~nico liquido. ~ cavidade esta descrita na figura 6, onde os

elementos óticos s10 os espelhos de entrada E1, o espelho central

E2 e o espelho de saida E3; uma descriç10 mais completa sobre

estes elementos encontra-se na seç10 V-1. ~s dist~ncias entre

estes elementos e a configuraç10 do feixe dentro da cavidade

podem ser vistos na mesma figura.

~ cavidade do LCC permite que o feixe de bombeamento

seja focalizado ate o limite de difraç10, tambem chamado de

estrangulamento do feixe (ver apêndice ~) que esta em torno de

conseguindo assim uma intensidade de ate 1BdW/cm2 para um

feixe de bombeamento de 1W/cm2 na regi10 do meio ativo. Isto faz

com que esta cavidade possua uma eficiência altamente energetica,

desde que toda potência de bombeamento incidente pode ser

absorvida

populaç'i.lo.

pelo meio ativo e aumentar a taxa de invers10 de

~colocaç:10domeioativodentrodacavidade estaem

~ngulo

deBreswter
(~1lI )para

evitarperdasporreflex'i.loetambem

o

depósito defilmeanti-refletornasuperficie docristal.

O

posicionamento doeixogeometricodoespelho E2em

relaç10 ao eixo do feixe gaussiano dentro da cavidade produz um

efeito de distorç10 denominado as~igmatismo do feixe, o qual e

compensado pelo astigmatismo criado pelo meio ativo devido a sua

colocaç10 em relaç'i.lo ao feixe gaussiano. ~ vantagem de se ter a

5
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Fig.l-Cavidade 6tica do LCC

compensaç~o e de que podemos ter u~ menor di~metro do feixe na

regi~o do estrangulamento destel pois a distor~~o astigmática

torna-se maior a medida que a cintura diminui. ~ rela~~o que dá a
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compensa~~o sera vista na próxima se~~o.

Dentro da cavidade ressonante o modo do feixe gaussiano

tem as seguintes caracterlsticas: o estrangulamento do feixe,

cujo dimetro e'dado por 2w., esta localizado quase exatamente no

centro de curvatura R1 do espelho E1 e próximo ao foco do espelho

E2. ·Como o espelho de salda é plano e a dist~ncia deste até E2 é

grande, comparada com o di~metro do feixe 2we•p sobre o espelho

E2, temos o modo do feixe praticamente paralelo, facilitando

assim, a coloca~~o de elementos óticos intracavidade.

1I-1-Teoria da Cavidade do LCC

~ analise da cavidade do LCC foi feita pelo Kogelnik et

al [4] onde eles trataram com detalhes o comportamento do feixe

dentro da cavidade e dentro do meio ativo. O que faremos aqui é

um pequeno resumo deste trabalho onde, daremos ênfase aos

principais par~metros que descrevem o feixe. Entre eles podemos

citar: intervalo de estabilidade, localizaç~o do espelho E1 em

relaç~o a cintura do feixe, raio do estrangulamento, condiç~o

para compensa~~o astigmatica, etc. ~lguns dos par~metros que

veremos abaixo podem ser determinados mais facilmente se tomarmos

uma cavidade, consistindo de dois espelhos, que seja equivalente

a da figura 1, a qual ja é bastante conhecida na literatura

[19]. ~ principal modifica~~o é a troca do espelho E2 por uma

lente de mesma dist~ncia focal f e contendo um eixo 6tico comum

aos elementos; as dist~ncias entrE os elementos ser~o mantidas

(ver figura 2). ~ colocaç~o de E2 e do cristal na teoria sera

f e i t a q u an d o a re laç ~o -p a r a c om p en s aç ~ o as ti 9 m a ti c a f o l' ,~im in e n te.

7
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Fig. 2-[avidade ótica com lente entre os espelhos com

par~metros semelhantes aos da figo 1.

De inicio definiremos os seguintes par~metros/ os quais

podem ser visto nas figuras 1 e 2/ s~o eles:

f=dist~ncia focal da lente CEz)j

d1=dist~ncia entre o espelho E~ e Ea;

d~=dist~ncia entre o espelho E2 e Es;

t=espessura do cristal;

2e=~ngulo entre o eixo ótico de Ea e eixo de propagaç~o

do feixe dentro da cavidade;

Pela figura 2 vemos que a imagem de E3, denominada de

E~, formada a esquerda da lente està distanciada de d do espelho

E1 e possui seu raio de curvatura igual a Ri. Para obter esses

novos par~metros, partiremos de duas equaç~es bastante conhecidas

8



na 6tica geométrica que relacionam 05 raios de curvaturas das

frentes de onda ao atravessar uma lente, s~o elas:

( 1)

(2)

onde d~ e dz s~o as dist~ncias da imagem e do objeto até a lente

de dist~ncia focal f, respectivamente; R~ e R2 s~o os respectivos

raios de curvatura.

Para obter a nova cavidade definiremos:

da = dJz

obtemos:

Usando as definiç:eles acima e utilizando (1) e (2)

d = d1 - d2f/(d2-f)

r"'·.( r' ~{f'

(1/( , '
R~ = R3f2/[(d2-f)(d2[R3-f)J

(3 )

(4)

~ cavidade formada por dois espelhos de raios de

curvatura R1 e R~, separados por uma dist~ncia d, é a nova

cavidade, a qual é equivalente a que possui a lente (ver figura

2). Esta cavidade já é bem conhecida e pode-se encontrar um

melhor tratamento te6rico sobre ela na referência [10J. O que

faremos abaixo é utilizar algum~s equaç:eles obtidas na seç:~o ~-2

para encontrar os par~metros citados acima.

Para determinar esses par~metros consideraremos Zl e z~

como sendo as localizaceles dos espelhos E1 e E~ em relaç:~o a
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cintura do feixe LocaLizado em z=0, respectivamente. Tomaremos os

raios de curvaturas que est~o à direita de z=0 como sendo

positivos e os da esquerda negativosj as dist~ncias Zl e z~ s~o

números positivos. frentes de ondas devem incidir

perpendicuLarmente aos espeLhos para fazer o mesmo percurso de

volta após a refLex~o, para isto e necessârio que os raios de

curvaturas das frentes de onda casem com os raios de curvatura

dos espelhos. Em nosso caso temos que os raios de curvaturas Ri e

R~ dos espelhos E1 e E~ em Zl e z~ devem coincidir com as frentes

de onda nestes dois pontos. Tomando-se esta condi~~o e usando as

equa~~es (~-18) e (~-22), temos:

onde z" = 1f w,,2/ ít
~pós um bom trabalho aritmetico chegamos,

equac~es (5) - (7), as seguintes equa~~es:

(5)

(6)

(7)

através das

c\ (\<, -\-~\l - J)(~\ - ti) (~':!.-J ')

(~\+~~ _2.d)2
(8)

13, ~ (R~ - d.)
"RI + ~~ - 2.&

10
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d(~\ -d)
~,+R'3 - 2d

(HO

E de nosso interesse os par~metros w~ e Z1, jà que

podemos obter uma estimativa da intensidade do feixe sobre o

cristal quando sabemos o valor te6rico de W~i z~ é a localiza~~o

do espelho E~ de raio de curvatura R~ que é a imagem de R3'

R caracterlstica da cavidade faz com que o espa~amento

d1=R1+f (ver figura 2) seja critico. Para valores pr6ximos a este

espa~amento a cavidade é estàvel. E conveniente definir um

par~metro 6 da seguinte maneira:

( 11 )

onde b é considerado um par~metro de estabilidade que fica

compreendido entre:

o intervalo de estabilidade 25 é definido por:

(12)

(13)

25 - S", • )o( - SM I,., ::

2-

R:J ~

(d2.- !)(d~- ~-R~')

(14)

Para R3~«)' ou seja,. espelho de salda plano, teremos

as seguintes equa~~es:

25 C! fa/da-

11

(15)



e ~ ter~ que pertencer ao seguinte intervalo:

(16)

Obtivemos experimentalmente um gr~fico do intervalo de

estabilidade 2S em funç~o do par~mentro d2• Os resultados foram

satisfat6riosl como veremos na seç~o V-l.

é a seguinte:

(RI + ~ - G1V\i~)( R, + b - Í>>mQ)() l~'Mo.)l- b ')(áWi1r\ - $,)

( ~ \ ~ 2 & - & W\.())l _ & ~iy. ')Z

P a ra 2 ~ = (b •••, n + , ....••1) a e q u aç~ o (1 7) f ic a :

(17)

(18)

a express~o acima perderà o segundo termo do lado

direito e é através desta equaç~o que estimamos o valor de WW'

Um outro par~metro é a dist~ncia entre os pontos em

torno do estrangulamento do feixe cujo di~metro do modo é 2w.1 e

nesta regi~o o feixe é considerado colimado. Este par~metro é

denominado par~metro confocal b (ver figura ~-4)1 o qual é dado

po r:

(19)

Uma outra quantidade importante é o ~ngulo de campo

distante 0(1 o qual representa o ~ngulo de abertura do cone

(~ngulo de divergência) que o modo do laser forma quando a frente

12



de onda està muito distante do estrangulamento do laser (ver

figura f:l-4).

(20)

E por último, temos que o di~metro do feixe sobre o

espelho E2 (2w •• p) e dado por:

(21)

I=l compensar;~o

espelho E1 como pelo meio

abaixo for satisfeita:

do astigmatismo provocado tanto pelo

ativo é conseguida quando a equar;~o

(22)

onde 9 é o ~ngulo que o eixo do feixe faz com o eixo ótico do

espelho E2, e n é o indice de refrar;~o do meio ativo.

Para a nossa cavidade a compensar;~o é conseguida para o

cristal com t=1,7mm, j~ que a dist~ncia focal f do espelho é de

25mm, o indice de refrar;~o n=1,5 e o ~ngulo de desvio do eixo

ótico do espelho central para o eixo de propagar;~o é de = 10°.

I=l compensar;~o astigm~tica e somente caracterizada

depois de uma volta compLeta dentro da cavidade. Em outras

palavras, o astigmatismo introduzido pela passagem do feixe uma

vez através das duas faces do' cristal colocado em ~ngulo de

Brewster e compensado por uma única~reflex~o no espelho central

E2 (ver figura 1). Devido ao arranjo assimétrico dos espelhos

E1 e E2, o astigmatismo n~o é compensado totalmente dentro do

13



cristal e assim, a regi~o focal do feixe n~o fica bem definido.

~ cavidade pode ser totalmente compensada astigmaticamente com

rela~~o a estabilidade (25), mas n~o com respeito ao foco no

c r is tal [1 1 ] .

o tratamento da cavidade do LCC n~o se resume ao que

fizemos acima; tal tratamento mais detalhado envolveria bem mais

pàginas escritas, o que faria sair de nosso objetivo em rela~~o a

este trabalho. Este assunto pode ser encontrado com maiores

detalhes nas literaturas citadas no decorrer deste capitulo.

Nosso interesse foi apenas dar o minimo necessàrio para um

entendimento de como se comporta o feixe dentro da cavidade

ressonante do laser construido por n6s.

~
I
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C~PITULO 111 - CENTRO DE COR

O uso de centros de cor em cristais i8nicos como meios

ativos em laseres teve seu começo praticamente no inicio da

década de 70. ~s investigaç~es em cima desses defeitos jà tem um

consideràvel nómero de anos. Podemos citar os trabalhos de

Goldstein em 1884 que investigou o escurecimento dos halogenetos

alcalinos e a coloraç~o caracteristica produzida por

bombardeamento de raios cat6dicos [12]. No labnrat6rio de R. W.

Pohl, em Gottingen, no ano de 1925, se começou a trabalhar no

controle das propriedades de centros de cor [12]. Este trabalho

se estendeu por mais de 10 anos e neste periodo foram feitos

experimentos sobre condutividade eletr8nica, processos

fotoquimicos e luminesc@ncia em cristais de alta-pureza. Hoje em

dia a fisica de centros de cor é um campo Que oferece uma gama de

investigaç8es, principalmente na procura de novos meios ativos

para laser.

~ seguir, descreveremos os principais modelos de

centros de cor e depois especificaremos mais detalhadamente

alguns dos principais centros de cor que s~o utilizado para meio

ativo.

1II-1-Centro de Cor

Em halogenetos alcalinos encontramos defeitos pontuais

Que denominamos centro de cor. O centro de cor mais simples é o

15



centro F que consiste de um elétron numa vac~ncia de lon

negativo. Os centros F introduzem novas transiç~es eletr6nicas

na regi~o da banda proibida do cristal, que antes era normalmente

transparente passa a apresentar bandas de absorç~o e emiss~o. Os

centros F formam outros centros de cor dependendo de sua

configura~~o na rede e de seu acoplamento com algum ion positivo

estranho a matriz hospedeira. ~baixo vemos alguns desses centros

onde [J representa uma vac~ncia de um ion negativo.

+-+-+-+-+-+
F

F+F+ ~+-+ 2 O+-+ 2~ +
e-+

-+-+O+-+~+
FA (lI) +

-EB0J+-+-+-+
+

-+-+-+-+-+
+

++FA(I) 8:) ++- -- +--
FB(II)

Fn(I) c:B- ® [~ +-' +~+- +-+

+

-(f)-+-+-+~+
+

-+-+-+-®-+
+

-+-+-+-+-+
F

+ _c(f)~c±)-+-+-+
+

-+-® ~+-+-+
+

-+-+-+-+-+
E9 Li +

c:B Na+

0-._- ___., _______ •.. __

,.

Fig. 3-Modelos de centros de cor num cristalde KCl.
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Os centros apresentados na figura acima ê uma pequena

parcela dos existentes e muitos deles podem ser subdivididos em

outros centros de cor. Por exemplo, os centros FA podem ser

divididos em 2 tipos: os centros FAC!) e os centros FÁCIl). Os

na relaxaç:10j

primeiros 5~O

comportamento

parecidos com os centros F quanto ao seu

jã os centros FAC!!), relaxam para

uma configuraç:10 de duplo-poç:o seguindo a emiss10 6tica. O centro

F acoplado a um lon de Litio na matriz de KCl:Ll+ ~ um exemplo de

centro FAC!l),

Os centros Fs, semelhantemente aos centros FA, s~o

divididos, quanto ao seu comportamento, em Fs(I) e Fs(II). Os

centros Fe(I) possuem seus dois ions estranhos a matriz

hospedeira alinhados num mesmo eixo [100] enquanto que os centros

Fg(II) possuem seus 2 ions estranhos alinhado no plano (110).

O que veremos a seguir é uma descriç~o mais detalhada

sobre os centros F, FA e FB•

IlI-2-Centros F

Como jà mencionamos antes, os centros F consistem de um

elétron preso a uma vac~nr.ia negativa da rede cristalina. Os

centros F possuem suas caracteristicas, tais como, meia largura e

localizaç~o dos picos das bandas, deslocamento Stokes, etc,

temperatura. ~ rede

transiç~es eletr8nicas

fortemente ligadas aos

liberdade vibracional.

que est~o

graus de

dependendo da matriz hospedeira (rede cristalina)

cristalina contendo centros F

na regi~b da banda proibida

vizinhos da rede e a seus

17
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Podemos descrever seu processo de absor~~o e emiss~o

(ver figura 4) da seguinte maneira: quando o centro F é bombeado

na banda de absor~~o, ocorre uma transi~~o 6tica do estado

fundamental s para o estado excitado p (~~8) fornecendo uma

nova funç~o de onda e uma distribui~~o espacial do elétron que

E

o

I
E

Q

B

0-----------

tE

I

Fig. 4-Diagrama de configura~~o para centros F

n~o mais estâ em equilibrio com a rede e consequentemente exerce

uma força nos ions vizinhos. Isto conduz a uma forte vibra~~o da

rede, seguida de relaxa~~o para uma nova configura~~o eletr6nica

do defeito, denominado estado excitado relaxado ([). ~p6s o tempo

de vida radiativo, geralmente em torno de 10-8 segundos, ocorre a

emiss~o ótica ([--+-D), resultando novamente num estado de n~o

equilibrio seguido da relaxaç~o da rede (D-+ ~). Uma das

consequ@ncias deste forte acoplamento elétron-f6non é o grande

deslocamento Stokes.

Os centros F quando no ~stado excitado relaxado podem

sofrer ionizaç~o por ativa~~o térmica ou por aplicaç~o de um

campo elétrico, pois neste estado, a diferen~a de energia para

18
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a banda de condu~~o é de aproximadamente e,14eV [13] para centros

F em cristais de KClj além disto, por estar o estado excitado

relaxado pr6ximo a banda de condu~~o, existe a probabilidade de

auto-absor~~o para esta banda dos fOtons emitidos. Esta é uma das

raz~es porque os centros F em halogenetos alcalinos n~o sejam

bons candidatos a meio ativo para- laseres, apesar de jà se ter

conseguido a~~o laser com centros F [14].

~ influencia da diferen~a de energia 6E, comentada

acima, do estado excitado relaxado para banda de condu~~o pode

ser descrito quantitativamente da seguinte maneira:

o tempo de vida do estado excitado é dado descrito por

1/~ = 1/6~ + (1/6',,)exp(-6E/kT) + 1/~R (23)

o n d e '6R é o tem p o d e v id a r ad i a t iv o , (1 I õ")e x p (-6E I kT) é a

probabilidade de ioniza~~o térmica para a banda de condu~~o com

energia de a t iv a<;~ o 6E e ,1/3q, é a p ro b ab i li d ad e de ocorrer

qualquer outro processo.

~ efici@ncia qu~ntica para luminesc@ncia é dado por

podemos

Observando o comportamento destas 2 equa<;~es

ver que quanto maior a temperatura,

(24)

anteriores

maior a

probabilidade de

centro F. 5wank

centro F excitado

ioniza~~o e menor a efici@ncia qu~ntica

e Brown [15] mediram o tempo de vida (b)

numa matriz~ de KCl, o resultado foi

do

do

a

determina<;~o dos par~metros da equa~~o (23), ou seja,

6E = 9,'14eV
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~ outra raz~o pela Qual os centros F em cristais n~o

sejam um bom candidato a meio ativo para laseres é Que existe uma

superposi~~o entre a fun~~o de onda do estado excitado relaxado e

a do estado fundamental resultando numa fraca for~a de oscilador

f da banda de luminesc@ncia, em torno de 0,01 [16].

Queremos comentar aqui Que estas propriedades, fàcil

ioniza~~o, fraca força de oscilador da banda de luminesc@ncia,

Que vimos acima é Que caracteriza os centros F em halogenetos

alcalinos fazendo com estes n~o sejam bons para laseres, também é

'aplicado para os centros FÁ(I) [1]. O Que faz com Que estes

centros distingam-se dos centros FA(II) é basicamente o ion de

56dio, esse possui um raio i6nico maior Que o do Litio, n~o

permintindo a configura~~o de sela (ver figura 5) como acontece

com os centros FACII).

111-3-Centros FA(II)(KCl:Li+)

Os centros FA(II) na matriz hospedeira de KCl:Li+

consistem de um elétron numa vac~ncia de um lon negativo ligado a

uma impureza positiva de LItio numa rede cristalina de KCl:Li,

RbCl:Li, etc (ver figura 3 e 5).

~ .
III-3.1-~bsorç~o dos Centros FA(II) em Matrlzes de KCl

O ciclo 6tico do FA(II),
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consiste de absorç~o, relaxaç~o emiss~o e relaxaç~o para o estado

fundamental (ver figura 5). Devido a presença de impureza na

matriz, o centro FA possui 2 bandas distinguiveis de absorç~o,

possui seu pico de absorç~o em 1,98 eV (627nm) e 2,25 eV (551nm)

para o FA2 [1]. ~ meia largura da banda é 0,13 e 0,20 eV para FA1

x

I

-z

Px, Py

Pz

EMISSÃO

RELAXADA EXCITADA

Fig. 5-Configuraç~o do C~ntro FA(!!) na posiç~o

relaxada e excitada dentro de um cristal e seus

respectivos nlveis de energia
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respectivamente. Este comportamento, dupla banda de

absor~~o, aumenta a possibilidade de fontes de bombeamentos para

laseres de centro de cor. Como exemplo, para o FA(II) podemos

utilizar o laser de ~rg6nio no comprimento de onda de 514nm (2,41

eV) e o laser de Cript6nio em 647nm(1,92 eV). Daqui jà podemos

ver que utilizando-se o laser de Cript6nio como fonte de

bombeamento, teremos uma maior efici@ncia para o laser de centro

do cor para este centro, jà que este possui o comprimento de onda

de emiss~o quase coincidindo com o pico de absor~~o da banda FA1•

111-3.2-Emiss10 dos Centros FA(II) em Matrizes de KCl

~ excita~~o 6tica nas bandas de absor~~o de FA1 e FA2

produz uma banda de emiss~o estreita com largura de 9,945 eV

separada da banda de absorç~o por um grande deslocamento Stokes.

~ banda de emiss~o do centro FA se extende de 2,5 a 2,8 jLm e tem

seu pico em 2,7 fm (9,46 eV~ a efici@ncia qu~ntica de emiss10 é

aproximadamente 59% em baixa temperatura e diminui quase

linearmente com o aumento da temperatura, desaparecendo à

temperatura ambiente [17]. Os tempos de relaxa~~o 6R1 e ~R2'

para as transi~~es para o nivel Ek e do nivel mais baixo E. para

a configura~~o inicial est~o abaixo de 19-1as,

no estado excitado é de 85nseg.

e o tempo de vida

O centro FA(II) quando no estado excitado relaxado n~o

pode ser ionizado por aplica~~o de campo ou temperatura, como

acontece com o centro F. ~ raz~o disso é que o centro FA(II),

quando no estado excitado relaxadô , està separado da banda de

condu~~o por uma consideràvel difer~n~a de energia ~E

eV)[13J maior que o centro F (0,16 eV) para este estado.
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Uma outra caracterlstica que estes centros apresentam ~

o fato destes sofrerem ou n~o uma reorientaç~o na direç~o do eixo

do centro devido a mudan~a da vac~ncia em torno da impureza

durante o processo de relaxação, isto pode ser visto na figura

10. Quando o cristal, contendo centros FÁ(II), é bombeado com luz

monocromàtica polarizada, os centros se orientam ao longo de

direç~es que não podem ser mais excitados, isto conduz a um

apagamento ("bleaching") parcial da banda de absorção.

Entretanto, o apagamento completo não é permitido por causa do

pequeno deslocamento fora do eixo do par centro F-Ll+ no cristal

em relação a direção [100], que evita um alinhamento dos centros.

~ influência do sinal do LCC com relaç~o a direção da polarização

do feixe de bombeamento sobre o cristal serà vista na seção V-10.

1II-4-Centros Fg(KCl:Na+)

o centro Fs é um centro F onde 2 càtions, dos 6 mais

pr6ximos, são substituidos por lons de S6dio. Existem duas

configuraçaes posslveis entre os lons impuros da rede e a

vac~nciai estas configuraç~es para os centros Fs podem ser visto

na figura 3.

Semelhante aos centros FÁ' os centros Fg(II) são usados

para operação de laser, enquanto os centros Fg(I) n~o o são [2].

Podemos ver através da figura 6, o diagrama de nlveis de energia

e a estrutura iOnica do Fe nO'KCl:Na+ para os estados fundamental

e excitado relaxado. Os centros -Fs(II)(KCl:Na+) possuem 2 bandas

de absorção, uma para p~ (FS1)(580nm) e outra para PM e pz

(Fe~)(516nm), que se superpaem fortemente entre 450nm(2,76eV) e
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650nm (1,91eV), ~ absor~~o nestas bandas leva a uma mudança da

funç~o de onda que causa a relaxaç~o para uma configuraç~o de

duplo-poço num tempo de 10-12seg, [5], isto d~ aparecimento a

emiss~o que se extende de 2,25 a 2,65ym com pico em 2,5tm e uma

largura de banda de aproximadamente 0,30fm. Este comportamento

caracteriza o centro FR(II) como um sistema de quatro niveis. ,

~ banda de absorç~o após a convers~o de centros F para

centros Fs, torna-se mais larga e o pico mais baixo; isto é

em~ssão

exci tada

I

I

I

I

I

-~ I

I

I

I

I

I ...1 ---

I
I

------------- •..-=------

relaxada

p
y

P ,rx z

Fig. 6-Configuraç~o do Centro FReII) na posi~~o

relaxada e excitada dentro de um cristal e seus

respectivos niveis de energia
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devido a diminui~10 da concentraç10 de centros F e aparecimento

de outros centros de cor. ~ temperatura de Nitrog~nio liquido

(TNL), existem 3 picos de absorç~o [18] para matriz de KCl

contendo uma concentraç~o entre 1017 a 1018 cm-3 de centros F.

Estes picos est~o perto dos comprimentos de onda de 535, 580 e

635nm. O primeiro pico (535nm) é uma superposiç~o das bandas de

dos centros F82(II)(516nm), FA2(I)(530nm),

F81(I)(514nm), FC2(530nm) F(540nm), etcj o pico em 580nm é a

superposiç~o dos centros F81(II)(580nm), FA1(I)(585nm),etc e por

6ltimo (635nm) é formado pelos centros F82(I)(636nm), e outros

[18],

o intervalo de emiss~o que os diferentes tipos de

centros de cor oferecem dependem da matriz hospedeira e do ion

-.
Cristal

KC l:L iRbCl :LiKC l :NaRbCl:NaKFLiFNaF

Centro

de corF.••(IJ)F.••(l J)FIII(II)F..,(lJ)F2+F .•.F:;?+2-
----

Laser
de bomb.K r+ ,l=lr'"K r'"l=lr'",K r+Kr'"Nd:Yl=lGK r'"K r'"

_.Comp.
de onda647,514647,752514,568647,6761064 752-de bomb.

(nm) 647752
•.......

--------".---'.-------.------ ..---.-.- '.

Pot@ncia minima
1360202650 40-de bomb.

(mW)--'--"-Pot@ncia de
23055356301000-salda

(mW)
-.. _._,-

-.- ...

Efici@ncia
('I,)9.1 2,52,32,1406010

.-_0____._----
~,-- .

Intervalo
de2,5-2,92,6-3,332,25-2,62,5-2,91,3-1,50,82-0,88-

sintonia

(fim)
--1,07-1,0

Tabela 1-Caracteristicas de diferentes tipos de laseres
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Fig. 7-Bandas de absorç~o e emiss~o de alguns

centros de cor usados para laseres [24].

impurificador, ver tabela 1.' Este intervalo de emiss~o esta

que consistecentros Fa+,

atualmente

pertencem

entre

aos

0,82
e 3,5 fm.~

Os extremos deste

de 1

intervalo

elétron

compartilhando com 2 vac~ncias de ions negativos (ver figura 3),
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na rede de LiF t@m seu intervalo de emiss~o compreendido entre

0,82 e 1,07fm e aos centros FA(!!) no RbCl:Li+ entre 2,6 a 3,3fm.

Existe outros centros ligados a diferentes impurezas dentro de

diferentes matrizes que se localizam entre estes extremos.

Podemos ver na figura 7 uma ilustra~~o dos centros de cor, com

suas respectivas bandas de absor~~o e emiss~o, que s~o usados

para laseres de centro de cor.
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IV-PREP~R~CRO DO MEIO ~TIVO

O meio ativo que utilizamos no LCC é um cristal de

KCl+1\LiCl contendo centros FA(II). Este cristal foi crescido no

Laboratório de Crescimento de Cristais do IFQSC pelo método de

[zochralski sob uma atmosfera de ~rg6nio ultra-puro a uma press10

de 100torr. ~ produç10 de centros F no cristal é feita pelo

método de coloraç10 aditiva cujo sistema foi construido na

oficina mec'nica deste Instituto. ~ lapidaç10 e polimento do

cristal vem após a produç10 de centros F, é nesta parte que

daremos o tamanho que o cristal deverà ter e por óltimo està a

convers10 dos centros F em centros FA(II). Todos estas fases de

preparaç10 ser10 descritas abaixo.

IV-2-Produç10 de (entros F

~s técnicas mais importantes de coloraç10 s10: 1)

coloraç10 eletrolitica; 2) coloraç10 por radiaçao ionizante e 3)

coloraç10 aditiva. Esta óltima é o tipo usada por nós para

colorir nossos cristais. ~ seguir discutiremos um pouco as duas

primeiras técnicas e daremos maior @nfase a terceira.

IV-2.1-Coloraç10 Eletrolitica

~ produç10 de elétrons presos as vac'ncias de ions

negativos (centros F) se faz através de um eletrodo cilindrico
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pontiagudo que e colocado no cátodo e um outro, plano, no ânodo;

quando um campo eletrico (~10"" Vim) e aplicado no cristal, que

està a uma temperatura em torno de 650°, os eletrons entram no

cristal, ao mesmo tempo que uma nuvem halog@nica migra em

dire~~o ao ~nodo ficando o cristal com excesso estequiometrico de

alcalis (figura 8-a).

Osmateriaiscomumentesusadosparaoeletrodo s~oo

Tungst@nio,

PlatinaouMolibd@nio. Umtratamento térmicono

cristal

aoretirardof6rno, ap6saeletr6lise, previnea

formac;~o

decoàgulosdecentrosdecordentrodocristal.O

cristal

coloridopoderetersuacorporvàriosmeses.

IV-1.2-(olora~~o por Radiac;~o Ionizante

Nesta técnica s~o usadas todas as fontes que podem

produzir eletrons livres e buracos no material. I=ls fontes de

irradiac;~o s~o ultravioleta, Raios X, Raios Gama e feixe de

elétrons. ~o contràrio da colorac;~o eletrolitic;a e aditiva ( ver

sec;~o IV-1.3),

no material.

nesta técnica n~o existe excesso estequiométrico

~ concentrac;~o de centros formado dentro do cristal

irradiado, por exemplo, com Raio X, depende muito do halogeneto

alcalino, da temperatura e pureza do cristal. Basicamente o

efeito do Raio X sobre uma rede e a liberac;~o do elétron de

val@ncia do ion negativo, esse por sua vez comec;a a migrar dentro

da rede até ocupar uma vac~ncia do ion negativo (ver fig.8-b). O

~domo halogeno, ap6s perder seu eletron, pode ficar localizado

-
nas regi~es intersticiais da rede, podendo voltar a configurac;~o

anterior (configurac;~o de càtion) apagando (lIbleaching") os

centros F.
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Fig. 8-Forma~~o de centrbs F. a) colora~~o

eletrolitica; b) colo~~~o por radia~~o

ionizante e c) colora~~o aditiva.
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IV-1.3-[olora~~o ~ditiva

n coloraç~o do cristal usado por n6~ con5iste pnl manter

o cristal a temperatura de aproximadamente 650°[ embebido numa

atmosfera de vapor de Potàssio a 400°[ e sob uma press~o de

4torr. O processo de forma~~o é o seguinte: os àtomos de Potássio

s~o adsorvidos na superficie do cristal e perdem um elétron

devido a afinidade eletr6nica da rede ser maior que do Potássio,

estes jà ionizad05, migram para o interior do cristal ocupando

vac~ncias de ions positivos ( defeitos Schottky) e as

vac~ncias de ions negativos s~o ocupadas pelos elétrons

liberados pelo Potàssio para formar centros F (ver figo 8-c). ~

altas temperaturas, os ions de Cloro em seus sitias regulares

podem adquirir energia suficiente para migrar para a superficie e

ent~o combinar com o excesso de 10ns de Potàssio na superficie

para formar outra camada do cristal. ~p6s a migrac~o, a vacaAcia

de Cloro formada pode combinar com um elétron para formar

outro centro F.

IV-2-Sistema de Colora~~o ~ditiva

também

O sistema de colora~~o foi construido no IFQSC. ~~um

sistema semelhante ao desenvolvido por Mollenauer [19], que

consiste no principio de transferªncia de calor

Este sistema permite colorir aproximadamente

("heat-pipe"),

20 amostras,

sucessivamente

metálico,

sem

de

necessidade

termos um

~.

de recarregá-lo

controle preciso

com Potàssio

quanto a

concentra~~o de centros F.



o sistema de coloraç~o ~ basicamente dividido em tr@s

partes, s~o elas: haste, tubo e f6rno os Quais podem ser vistos

na figura 9. ~baixo descreveremos cada um deles.

1) Haste

~ haste e feita de a~o inox, na sua extremidade

inferior encontra-se o cadinho, o Qual e removivel, onde

colocamos os cristais a serem coloridos. Esta haste possui, na

regi~o do cadinho, uma resist@ncia para aquecer este último e

consequentemente os cristais. ~ temperatura dos cristais é

determinada através da diferen~a de potencial do termo-par

existente pr6ximo ao cadinho. ~ temperatura de colora~~o para o

K[l usado por n6s é de 658-[ que e mantida através de um

controlador de temperatura durante todo processo de colora~~o. O

material do cadinho é de N~quel pois este é inerte ao vapor de

Potàssio que o envolve no momento da colora~~o.

2) Tubo

o tubo é feito de a~o inox tipo 431. No centro dele

està colocado uma tela de Niquel que mantém separado o vapor de

Potàssio do gàs de Nitrog@nio que controla a press~o de vapor do

Potàssio. R extremidade inferi~r do tubo é fechada e a superior é

aberta mas podendo ser vedada côm uma tampa com O-ring e presa

por uma abra~adeira, este O-ring é mantido frio pois existe uma

serpentina ligada ao tubo onde fazemos passar àgua para



refrigerar esta regi10 do tubo. ~ntes da serpentina existe uma

salda lateral contendo uma v~lvula que se comunica com o tubo de

Nitrog@nio e com o sistema de vàcuo, é através desta que isolamos

o tubo quando a press10 de coloraç10 é atingida. ~ carga de

Potàssio fica na parte interna do tubo e varia de 10 a 30 gramas

~~
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Fig. 8-Sistema de coloraç~o aditiva

3) F6rno

Feito para trabalhar com temperaturas de até 10008[.

Possui também um controlador automàtico de temperatura. Em regime
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de coloraç~o de cristais esta temperatura fica em torno de 400°[

para evaporar o Potàssio.

Outros componentes que fazem parte do sistema de

coloraç~o s~o: bomba mec~nica de vàcuo, cilindro de Nitrogênio,

vàlvulas e indicadores de press~o, como est~o indicados na figura

9 ..

IV-Z.1-Procedimento para [oloraç~o

O procedimento para coLorir os cristais de KCl

impurificados com 1\ de LiCl ou NaCl é o seguinte:

1) colocar os cristais dentro do

na haste e levar esta ao tubo de coLoraç~oi

cadinho, rosqueà-Lo

2) fazer vàcuo no sistema até 10-3torr e em seguida

preencher com gàs de Nitrog@nio e fazer vàcuo novamente. Este

procedimento deve ser repetido umas tr@s vezes para garantir a

ausência de vapor de àgua da atmosfera dentro do tubo de

coLoração evitando reação com o Potàssioi

3)

400"'C, com

cadinho até

de vapor

introduzir o tubo dentro do f8rno, o quaL està à

o cadinho pr6ximo a região centraL deste e aquecer o

650°C. O tempo de colora~ão, que depende da pressão

de Potàssio para cristais com espessura de

aproximadamente entre 3 a 7mm,· é de aproximadamente Z horas ap6s

o momento de ter introduzido o cr~stal à 650°[ dentro do f8rno.

4) ap6s o tempo de coLora~ão,
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f6rno e desLigado a fonte que aquece o cadinho deixando-o

~sfriar l~ntam~nt~ afim de evitar provaveis ten5~es nos cristais.

~p6s a coloraç~o e retirada dos cristais dentro do

cadinho e aconselh~vel repetir o procedimento descrito em 2)

pelás mesmas raz~es.

IV-3-Lapidaç~o e Polimento do Cristal

E na lapidaç~o que dimensionamos o tamanho aproximado

do cristal que utilizaremos dentro do LCC, j~ que este sai do

sistema de coloraç~o com um volume pouco maior que aquele usado

d~ntro da cavidade do LCC. ~ lapidaç~o consiste em movimentar o

cristal de forma aleat6ria e sem muita força sobre uma matriz de

Lat~o com Carburundum 2000 (granulaç~o de aproximadamente 8

microns) e lubrificado com Etileno Glicol, este último pode ser

substituldo por querosene de boa qualidade, mas este tem a

desvantagem de atacar as luvas que usamos para evitar que o suor

da m~o ataque o cristal prejudicando o polimento. ~ espessura do

cristal ê pr6xima de 1,7mm, este valor e caracteristico da

cavidade ressonante do LCC para que haja compensaç~o astigmàtica

como jà visto no capitulo rr.

O polimento, que vem ap6s a lapidaç~o, consiste em

movimentarmos o cristal, da mesma maneira da lapidaç~o, sobre uma

matriz de cêra de abelha com ~xido de Cerio como abrasivo

(granulaç~o de aproximadamente 1 micron) e Etileno Glicol como

lubrificante; um fator importantQ e o cuidado que devemos ter

com partlculas indesejàveis sobre as superflcies onde o cristal é

movimentado, qualquer sujeira pode ocasionar riscos nas
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superficies do cristal. Este processo dura em torno de 3 a 5

minutos. ~ntes de passar para a fase seguinte, limpamos o cristal

com papel higi@nico fino umedecido com Etanol para remover as

particulas de ~xido de Cêrio, em seguida o cristal ê movimentado

sobre um pano de algod~o com pouca quantidade de ~lumina de

granula~~o 0,05 micron e umedecido com Etanol; este último

processo dura em torno de 3 minutos; n~o conseguindo um polimento

de 6tima qualidade, ou seja, sem riscos, sem superficie "casca de

laranja", etc, todo processo de polimento, desde a lapidaclo

sobre a matriz de Latlo, deve ser feito novamente. Um cuidado que

deve ser tomado ê com rela~~o a respira~~o pr6xima ao cristal,

pois o vapor de àgua existente na expira~~o ataca a superficie do

cristal, ê aconselhàvel o uso de màscara para o polimento.

IV-4-Convers~0 de Centros F em Centros FA(IIJ

Como vimos anteriormente, o centro FA(II)(KCl:Li+)

consiste de um centro F acoplado a um ion de Litio dentro do

cristal de KCL.

o processo de convers~o de centros F em centros FA(IIJ

geralmente ê feito ap6s o polimento do cristal. Pela literatura

[2, 18] € por nossas observa~~es (ver se~~o V-s) a convers~o pode

ser feita irradiando o cristal na banda F, 540nm para KCl, à

uma temperatura entre -40 a 20- Cj esta nlo ê a única maneira de

converter os centros; o que fazemos para converter ê deixar o

cristal
-

a temperatura ambiente sob uma luz de Tungst@nio por

aproximadamente 10 minutos e em seguida deixà-lo totalmente no

escuro. Isto ê feito sempre que polimos o cristal ou deixamos
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este dentro da cavidade do LCC por periodos superiores a 20 horas

a temperatura ambientei pois o cristal perde centros FAC!!)

lentamente sob estas condiç~es.

O modelo para explicar o processo de forma~~o de

centros FA é o seguinte: a excita~~o dos centros F da origem a

forma~~o de pares de centros F/( uma vac~ncia de ion de Cl- com

dois elétrons presos a esta) e vac~ncias de Cl-. Em temperaturas

suficientemente altas, entre -40 a 20°C, as vac~ncias negativas

migram através da rede até encontrar ou um centro F ou um ion de

Litio. O aprisionamento de um elétron, liberado pela ionizac~o

6tica do centro F: por um vac~ncia / conduz a formaç~o de

centros F2 para o primeiro caso/ ou forma~~o de centros FA(II)

para o segundo. O produto final é exclusivo para o centro FA, jà

que a concentra~~o de ions de Litio é de vàrias ordens de

grandeza maior que dos centros F. Para os centros Fs(ll) o

processo de convers~o é semelhante ao descrito acima.
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V-DESCRIÇRO E C~R~CTERIZ~ÇRO DO LCC

Neste capitulo descreveremos a cavidade mec3nica do

LCC, que consta principalmente do cabeçote e do criostato, e seus

componentes 6ticos como os espelhos E~, E2 e E3, janela de

Fluoreto de Càlcio (CaF~) e prisma; o restante do capitulo é

dedicado as medidas que deram condiç~es de caracterizar o LCC,

tais como: intervalo de sintonia, efici@ncia energética,

comportamento do feixe gaussiano, sinal de saida do LCC em funç~o

da concentraç~o de centros FACII) e do ~ngulo de polarizaç~o do

feixe de bombeamento, etc. ~lgumas seç~es constam de uma parte

teórica e de suas conclusões.

V-1-Sistema Mec~nico

O sistema mec~nico do LCC foi construido na oficina

mec~nica do DFCM. O material utilizado na confecç~o foi ~luminio

e aço inox para o cabeçote e criostato, respectivamente. ~o

cabeçote do LCC est~o ligados, através de O-rings e foles

metàlicos, os espelhos de entrada e central, a janela de CaF2 e o

criostato. Todo este sistema fica sob vàcuo, aproximadamente

1x10-~ torr, para proteger o meio ativo principalmente quando

estiver à temperatura de Nitrog@nio Liquido. Este ca~çote é

aberto na parte superior e possui um O-ring ~ntre este e uma

tampa de vidro que nos dà condições de ver o cristal dentro do

LCC. ~s dimens~es do cabeçote s~o 100x57,5x75mm3•

o criostato do LCC tem capacidade para armazenar
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Fig. IO-Sistema mecãnico do LCC

I - Cabeçote do laser; 2 - espelhos; 3 - criostato;

4 - dedo frio; 5 - cristal; 6 - janela em ângulo de

Brewster; 7 - foles metálicos; 870-ring



aproximadamente 3 litros de Nitrog@nio Liquido, podendo manter o

meio ativo à temperatura de 77K por pouco mais de 24 horas. O

dedo frio do cristal, feito de Cobre, possui um prolongamento de

quase 200mm onde num dos extremos é colocado o suporte do

cristal. O suporte do cristal permite que este fique entre duas

plaéas de Cobre para que haja maior contacto térmico. Bem próximo

ao suporte, soldado no dedo frio, encontra-se um termo-par

(Cromel-Constantan) que permite a leitura da temperatura do meio

ativo. O criostato està montado numa base que permite o

deslocamento y-z, para ajustar a posi~~o do cristal em rela~~o ao

feixe de bombeamento. Na regi~o inferior do reservatório de

Nitrog@nio Liquido encontra-se uma c~mera para armazenar zeolita

a qual serve de bomba criog@nica substituindo assim, o sistema

de vàcuo normalmente usado. ~ utiliza~~o da zeolita tem a

vantagem de eliminar as vibra~~es mec~nicas provenientes da bomba

primària de vàcuo.

O sistema de vcuo do LCC é feito através de uma bomba

mec3nica ligada em série a uma bomba difusora, a qual possui um

reservatório para Nitrog@nio Liquido que serve de armadilha para

os vapores de àgua existente dentro do sistema de vàcuo.

V-2-Componentes ~ticos

Os componentes óticos do LCC s~o basicamente 5, s~o

eles: 1)menisco ou espelho de 'entrada (Et); 2)espelho central

(E2); 3Jespelho de saida (E3); 4~janela de Fluoreto de Càlcio

(CaF~) e 5)prisma de safira. Todos estes componentes foram

confeccionados na oficina de ótica do IFQSC. O prisma de safira e
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a janela de CaF2 exigiram desenvolvimento na técnica de polimento

pois ainda n~o se tinham trabalhado com estes materiais nesta

oficina. ~ seguir descreveremos cada componente ótico utilizado

no LCC,

1) Menisco ou Espelho de Entrada CE1)

Este espelho se caracteriza por possuir dois raios de

curvaturas de modo que o foco do menisco coincida com o centro de

curvatura da superficie c8ncava do menisco (ver figura 11).

~s dimens~es do menisco s~o as seguintes:

-espessura = 4mmi

-foco C Â=514nm) = 38,4mm Ca partir da superficie de R2)i

-ditmetro ~ 12,5mmi

-raio de curvatura, superficie convexa, CRi) = 13,7mmi

-raio de curvatura, superficie c6ncava, CR2) = 38,4mmi

-substrato = Quartzo Herasil.
I

Na superficie convexa do menisco està depositado um

filme anti-refletor para o comprimento de onda de 514nm. ~

transmissividade do menisco para este comprimento é de 86,2'.

\(i"r -

j/

/

Fig. 11-Menisco

41



Este filme é

Na superflcie c8ncava est~ depositado um fiLme para

refletir N 100' o comprimento de onda de 2,~m.

formado por 11 camadas de quartzo e 12 de ~xido de Tit~nio

dispostos alternadamente,

de aproximadamente 16~.

no total, este fiLme tem um espessura

2) Espelho Central (E2)

Este espelho encontra-se entre o espelho de entrada e

de salda do LCC. Ele estã ligeiramente com seu eixo 6tico

desviado do eixo do feixe do laser (~ 108) dentro da cavidade. E

este espelho que, junto com o cristal, garante a compensaç~o

astigmàtica da cavidade. Suas dimensees s~o as seguintes:

-raio de curvatura = 50mm;

-di~metro = 12,5mm.

n superficie refletora é feita por um filme metálico de

Prata e protegido por uma camada de Fluoreto de Magnésio (MgF~) e

sua refletividade é cerca de 96\ para o comprimento de onda de

514nm. Seu substrato é vidro comum.

Este espelho requer um cuidado especial ao manuseâ-lo

porque o filme depositado em sua superflcie n~o permite limpeza

comum (álcool ou ~cetona); o que fazemos para limpâr a sua

superflcie é banhá-lo em vapor de álcool etllico.

-
3) Espelho de Salda (E3)

Este espelho é plano,
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Infrasil e reflete 19' o comprimento de onda de 2,7rm'

4) Janela de CaF2

Esta janela serve apenas para fechar o vàcuo do

cabeçote do LCC. Ela estâ posicionada sobre uma peça a qual é

ligada ao cabeçote por um fole metàlico e està em ~ngulo de

Brewster para o vetor campo elétrico do feixe do LCC paralelo

(horizontal) a base (horizontal) e possui uma boa

transmissividade para a regi~o do infra-vermelho próximo. Seu

di~metro é de 25,4mm e sua espessura é 1,5mm.

5) Prisma

Usado apenas para tornar o LCC sintonizàvel. Pode ser

usado dentro ou fora da cavidade ótica do laser. Seu subtrato é

Safira Sintética a qual poss~i boa trasmissividade para a regi~o

que trabalhamos. Sua forma é de um tritngulo equilàtero com

aresta igual a 10mm de comprimento e 7mm de altura.
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V-3-Caracterizaç~o do LCC

V-1-~linhamento

o alinhamento de uma cavidade estàvel de um laser

consiste em fazer com que os fótons dentro desta ressoem para

faser emiss~o induzida.

O alinhamento da cavidade do LCC, a qual é estàvel,

serà descrito a seguir para duas situa~5es diferentes que s~o: o

LCC sem prisma intracavidade e o LC[ com prisma intracavidade

(L[[ sintonizàvel) o qual fica localizado entre o espelho E2 e o

espelho E~ (ver figura 12).

3.1-a) ~linhamento sem Prisma Intracavidade

O alinhamento nesta situa~~o é feita seguindo o

seguinte procedimento:

a) posicionar o espelho E1 numa posi~~o tal que o

feixe de bombeamento seja focalizado caia exatamente onde ficar à

o meio ativo; esta parte é feita com o cabeçote do L[[ aberto,

consequentemente sem vàcuo, onde o espalhamento devido a poeira

do ar auxilia na localiza~~o do foco do laser de bombeamento;

b) posicionar o espelho central E2 a aproximadamente

25mm do meio ativo, pois este é o valor do seu foco;

c) posicionar o espelho de salda E3 o mais próximo

posslvel do ponto onde està Localizado o 28 estrangulamento do

feixe (ver se~~o V-8). -

Quando o espelho de salda està na regi~o deste

estrangulamento, significa que o L[[ està no centro do intervalo
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de estabilidade, o qual tem como par~metro variàvel, jà que o

foco do espelho é fixo, a distancia entre o espelho E2 e o

espelho E~ (d~) (ver equa~~o (15)); na pràtica esta distancia

varia de 250 a 600mm de comprimento. Existe uma dificuldade em

localizar com precis~o este estrangulamento sem ter a~~o laserj

uma maneira de localizar este estrangulamento està descrito na

seç:'ão v-a. Podemos grosseiramente localizar este ponto,

utilizando como refer@ncia o estrangulamento do feixe de

bombeamento, mas este varia seu di~metro suavemente na regi~o

procurada.

Convém aqui, fazer algumas observa~~es à respeito do

alinhamento do LCC, s~o elas:

a) quando alinhado, parte do feixe do laser de

bombeamento que é refletido em E3 é visto no espelho central E2

sobreposto com aquele que vem do laser de bombeamento e que

atravessou o meio ativo antesj

b) a parte do fe,ixe de bombeamento que é refletida na

superflcie do espelho de entrada E1 chega a entrar na cavidade do

laser de bombeamento aumentando cerca de 10\ a sua pot@ncia de

salda; medida esta feita pelo pr6prio medidor de pot@ncia deste

laser;

c) o meio ativo dentro da cavidade està posicionado em

ingulo de Brewster. Utilizamos para otimizaç:~o do sinal do LCC o

rotador de polarizaç:~o para o feixe de bombeamento, a importincia

do rotador para com o sinal do LCC serà vista com mais detalhes

na seç:~o V-1l:L
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V-3.2-~linhamento do LCC com Prisma lntracavidade

o alinhamento do prisma intracavidade é feito da

seguinte maneira:

a) alinhar o LCC sem prisma para otimizar seu sinal

atrávés dos espelhos E11 E2 e E~ obedecendo o intervalo de

estabilidade;

b) colocar o prisma e procurar manter a dist~ncia entre

E2 e E3 (d2) quando o LCC estava sem prisma (item a)) e em

seguinda posicionar o espelho de salda (E3) onde provavelmente

encontra-se a fluoresc~ncia dos centros FA(II).

R localiza~~o do sinal de fluoresc~ncia do meio ativo e

feita com o detetor de Pb5 (ver figura 12); a utilizaç10 do feixe

de bombeamento como refer@ncia jà é de pouca import~ncia nesta

fase pois este toma dire~~o diferente do sinal de fluoresc~ncia

ao atravessar o prisma de safira.

+

taser de A~ (~
(multilinhas) ~

Ler.

Fig. 12-Laser com prisma intracavidade
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~ localiza~lo do prisma em relaçlo a janela de CaF2

varia entre 50 e 109mm de dist~ncia e para o espelho de salda

entre 140 e 300mm.

V-4-Comportamento do Sinal de Fluoresc@ncia do LCC

em relaçlo a Pot@ncia de Bombeamento

Na figura 13 observamos a depend@ncia da fluoresc@ncia

do LCC quando bombeamos o meio ativo com laser de ~rg6nio no

comprimento de onda de 514nm; podemos ver uma regilo em que o

sinal (ddp pico-a-pico) do LCC passa de 2 para 130mVolts numa

regi~o de bombeamento entre 275 a 280mW de potência. Nesta regi~o

de forte transi~~o de sinal a fluoresc@ncia torna-se bastante

ca6tica no oscilosc6pio, o Que nlo permite uma leitura correta

deste sinal; tomamos, assim, o valor de 275mW de potência de

bombeamento como sendo a potência minima para a~~o laser do LCC

para esta situa~~o. O gràfico da figura 13 também representa a

simples fluoresc@ncia, sem a~~o laser, do centro FACII)CKCl:Li+)

quando bombeado com um feixe com pot@ncia abaixo do limiar.

Um outro comportamento do sinal do LCC pode ser visto

na figura 14, ela representa o sinal do LCC Quando o bombeamento

é feito com o laser de ~rg6nio no regime de multilinhas para

diferentes espelhos de saida E3' Podemos observar que a potência

de limiar do LCC é mais baixa para espelhos E3 co~ maior

refletividade. Esta maior refletividade ou menor transmissividade

-
por parte dos espelhos tem influência na potência de limiar

porque quanto maior a reflex~o menor as perdas da cavidade

ressonante do LCC [16].
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-
Espelho de saída T-5'(~-2.4rm)+
Laser de bombeamento: Ar (} -514nm)
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o
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POTENCIA DE BOMBEA/vENTO ImWl

Fig. 13-FLuoresc@ncia do LCC versus pot@ncia de bombeamento.
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Fig. 14-FLuoresc@ncia do LCC versus potência de bombeamento

para diferentes espeLhos de salda.
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V-5-Efici@ncia do LCC

~ dependência da potência de salda do LCC em fun~~o da

pot@ncia de bombeamento feito com laser de ~rg8nio com

multilinhas està representado na figura 15. ~ eficiência, dada

pela inclina~~o da curva, é de 0,14\.

V-S.1-Técnica Experimental para determinar Efici~ncia

do LCC

~ determinaç~o da efici@ncia do LCC foi feita

utilizando um medidor térmico da Scientech-362 colocado logo ap6s

o . espelho de salda com um filtro de Germ~nio entre eles para n~o

deixar Que o feixe de bombeamento Que saia da cavidade junto com

o feixe do LCC n10 interferisse na medida. O medidor térmico foi

colocado dentro de uma caixa de isopor para que fontes

indesejàveis de calor, e.Q., a m1o, n~o atrapalhasse a

experi@ncia jà que era utilizada as escalas mais sensitivas do

medidor (9,001 e 9,910 Watts)j a medida da pot@ncia do feixe de

bombeamento também era feita com medidor térmico.

Para concluir esta seç~o faremos agora algumas

observaç~es a respeito da efici@ncia energética do LCC.

~ baixa efici@ncia comparado com outros laser de centro

de cor existente na literatura [17] pode ser devido a muitos

fat6res, entre eles est~o:

a) laser de bombeamento utilizado por nÓs foi o de

~rg6nio em regime de multilinhas. - O melhor seria um laser de

Cript6nio no comprimento de onda de 647nm. Vimos na seç~o de

centros FACII)(KCl:Li+) Que este comprimento é o Que mais se

50



aproxima do pico da banda de absor~~o FAlI enquanto que para o

laser de ~rg~nio, sua emiss~o cai distante do pico da banda FA2

causando uma menor absorç~o por parte do meio ativo;

H
.J
oo
.c
oz

.1<1
t-
~

E~pel~o ~e sarda: T -5\

Eficiência energética = 6,14\

+

1,5

1,0

.}

o R50 950 lUSO ] ] 50 ]250
POTÉNCIA DE

BOMBEAMENTO ( m W I

Fig. 15-Efici@ncia do LCC
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b) casamento do feixe de bombeamento com o feixe do LCC

no estragulamento dentro do cristal. ~ sabido que existe uma

depend@ncia entre a efici@ncia e a pot@ncia de limiar com rela~~o

a raz~o dos raios do feixe de salda e do feixe de bombeamento no

n~oQue

na suaativo também apresenta irregularidades

conhecido como "casca de laranja",maissuperficie,

estrangulamento. Pike [20] trabalhou em cima desta raz~o e

concluiu Que a pot@ncia de limiar e minima Quando o di~metro do

feixe do laser de saida e muito menor do que o di~metro do feixe

do laser de bombeamento; al~m disso, o fato da raz~o dà uma

potência de limiar minima n~o significa uma màxima eficiência;

c) a Qualidade ótica dos espelhos de entrada e de saida

n~o s~o boas. O espelho de entrada apresenta manchas no seu

filme, enquanto no de salda apresenta muitos riscos em sua

superflciei

d) o meio

conseguimos tirar .

..
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V-6-(urva de Sintonia

~ curva de sintonia do L[( foi caracterizada com ajuda

do vapor de àgua existente na pr6pria atmosfera do laborat6rio.

~pesar deste vapor ser prejudicial em algumas experi@ncias de

espectroscopia de infra-vermelho pr6ximo, ele, o vapor de àgua,

por ter suas linhas de absorc~o bem conhecida na regi~o do infra-

vermelho, particularmente na regi~o de emiss~o do LCC utilizando

como meio ativo os centros FÁC!!) em matriz de KCl:Li, foi o

espectro de refer@ncia que utilizamos para determinar o intervalo

de emiss~o do LCC construido no laborat6rio.

~través do espectro de vapor de àgua obtido com o LCC

com sintonia intra-cavidade (sintonia feita a partir de elemento

sintonizante dentro da cavidade 6tica de laseres) determinamos

que o intervalo de emiss~o do LCC é de 230nm com uma resoluc~o de

2,7nm (3,7cm-1) (ver figura 16). ~ montagem (ver figura 17) feita

para obter este espectro foi a seguinte: o prisma foi colocado
•

dentro da cavidade 6tica do LCC distanciado do meio ativo de

aproximadamente 500mm e do espelho de saida E3 de 150mmi a

variac~o angular de incid@ncia do feixe do laser sobre o prisma

foi de 1,05°, o posicionador do prisma tem uma precis~o de

5,73x10-3 graus ou 1x10-4radianosj também foi utilizada uma

fenda de largura de 251m colocada na frente do detetor e o

pr6ximo possivel deste, cerca de 20mm.

mais

Os picos de refer@ncia de absorc~o de vapor de àgua

foram determinados a partir do espectro obtido no

Espectrofot8metro Perkin-Elmer 188. ~ maneira para obter estes

picos de absorc~o foi utilizar uma célula de comprimento de 200mm

de comprimento e di~metro de 26mm. ~ célula foi construida a
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Fig. 17-~rranjo experimental para obten~~o da

curva de sintonia do LCC.

partir de um tubo de Lat~o o qual possui suas extremidades

fechadas por janelas de CaF21 cujo material n~o absorve luz no

intervalo de emiss~o do LCC citado acima; nas laterais deste tubo

existem duas saldas que acoplamos a bomba de vàcuo e o medidor de

pre55~o. Durante a obtenc~o do espectro de refer@ncia, a celula

continha àgua com vapor saturado a press~o de 700mtorr à

temperatura ambiente.
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V-6.1-Estimativa TeÓrica da Resolu~~o da Sintonia do

LCC,

o poder de ressolu~~o espectral de qualquer intrumento

dispersivo é dado por:

R= À/l::.Â (25)

onde b~=~_À2 é a separa~~o minima de 2 linhas de comprimentos de

onda Ai e Â2 que s~o considerados resolvidos (ver figura 18).

~ dispers~o do feixe em reLa~~o ao comprimento de onda

é dado por

(26)

FEIXE DE LUZ

COM L1NHAS}...1 e

}...2' (j}...= }... 1-}...2 X

Fig. 18-Dispers~o de um feixe de Luz com comprimentos Â. e /..2

Seja l a dist~ncia entre do elemento dispersante e o

anteparo; utiLizando a eq. (26) teremos
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(27)

Para o caso de um feixe de luz de espectro continuo que

incide em um prisma em ~ngulo minimo, este dispersa o feixe

continuamerlte sobre um anteparo. Pode-se resoLver meLhor este

espectro Quanto mais se afasta o anteparo do prisma e selecionar

uma regi~o deste espectro com o uso de uma fenda (ver figura 19).

Usando a equaç10 (27) pode-se estimar a resoluç1o de um feixe

atraves da equaç10 (28).

R = (d G/ d '>VÀll b (28)

fenda de largura b

Fig. 19-Dispers1o de um feixe de luz de espectro

continuo

Tomamos como exemplo a s~guinte situaç10 para um prisma

de safira para o comprimento de onda de 2,7~:

-indice de refra~~o (nJ=1,72j
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-dispers~o espectral (dn/d~)=2,7x10-Snm-lj

-dispE!rs~o angular (d8/d)J=5,4xH3-srad/nm;

-b=25fm;

-l=150mmj

colocando estes valores na equaç10 (28) obtemos o poder de

ressoluç10 R=875.

Para o prisma dentro da cavidade ressonante o aumento

da resolu~~o se faz presente porque o feixe do Laser percorre um

número de 1/T de vezes dentro da cavidade antes de sair peLo

espelho de salda com transmittncia T fazendo com Que a dispers~o

angular do prisma seja multiplicado por 1fT.

o fato do valor te6rico para resolu~~o està distante do

~ator obtido experimentalmente com o LCC pode ser devido as

irregularidades da superflcie do prisma, as quais podem ser

facilmente vistas; a variac~o manual, através do micr8metro, do

tngulo de incidência do feixe sobre o prisma e algumas

irregularidades mectnicas do posicionador de prismas. Quanto ao
•

intervalo de sintonia (230nm) ser pequeno em rela~~o ao

conseguido em outro laborat6rio (1)(400nm) é conseQu@ncia da

baixa eficiência do LCC e alta potência de limiar.

~ sintonia intracavidade consistindo do movimento de um

prisma em rela~~o ao ~ngulo de incidência do feixe a ser

sintonizado tràs consigo algumas desvantagens, entre elas podemos

citar a perda do ~ngulo de Brewster Que o feixe de incidência faz

com a superficie do prisma e também a perda do ~ngulo de desvio

minimo.

~ futura sintoniza~~o d~ LCC serà feita por uma rede de

difraç~o montada em configura~~o Littrowj toda cavidade 6tica do

laser ficarà protegida de vapores de àgua existentes
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atmosfera; isto terà como consequ@ncia a eliminac~o de picos de

absorç~o de vapor de àgua e maior resoluç~o no espectro de

emiss~o do LCC,
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V-l-Intervalo de Estabilidade

Esta seç~o tem como objetivo medir o intervalo de

estabilidade do LCC para vàrias distancias entre o espelho

centrat E2 e o espelho de salda E3 (d2).

Vimos na se~~o 11-4.2 que o intervalo de estabilidade é

dado pela equa~~o:

( 15)

quando o espelho de salda é plano; e que a dist~ncia entre os

espelhos E~ e E2 é dado pela equa~~o abaixo:

( 11 )

onde Ó€(9, 25) para que a cavidade seja estàvel.

Fizemos medidas ,do intervalo de estabilidade para 4

valOres de d2; encontramos uma diferen~a média de 12,7% dos

valOres te6ricos (2S~) para os experimentais (2S.N~) os quais

podem ser vistos na tabela 2; esta diferen~a é devido

principalmente a falta de precis~o dos suportes dos espelhos e do

critério adotado para distinguir o sinal de fluoresc@ncia dos

centros FACII) e o sinal do LCC (se~~o V-4).

o procedimento usado para determinar este intervalo

foi o seguinte: ap6s conseguir a~~o laser, o espelho E2 era

movimentado no sentido de aproximar ou afastar do meio ativo,

consequentemente do espelho


Ej, , sem perder aç:ão laser.

dist~ncia que o espelho E2 percorria sem perder aç:~o laser era o

intervalo de estabilidade para uma certa dist~ncia d2•
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----r--' -,

d:t(mm)
2St.(mm)2S •••,(mm)-- 296
2, 111,94

326

1,911,60

458

1,361 ,20

544

1 ,159,98

Tabela 2-Valores te6ricos e experimentais

do intervalo de estabilidade.

Observamos durante as medidas do intervalo de

estabilidade a grande sensibilidade dos posicionadores dos

espelhos E2 e E3 quando o LCC se encontrava nos extremos

do intervalo, qualquer toque, por mais suave que fosse, fazia

perder a~~o laserj fato contràrio acontecia quando o LCC estava

no centro do intervalo, podiamos mover cerca de 1/2 volta

(0,25mm) os parafusos micrométricos.

Podemos observar através da fiQura 20 o comportamento

do intervalo de estabilidade medido com o te6rico. O resultado

experimental segue a forma dos valores te6ricos, os Quais

representam pontos de uma hipérbole .

1,0

• - VJ\LOR TE'oruoo

o

•
296

•
350

•
~oo

•
450

•
500

•

550 d.hn .••)

Fig. 20-Intervalo de estabilid~de
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V-8-Comportamento do Feixe do lCC

Nesta se~~o faremos uma anàlise do comportamento do

feixe do LCC a partir das medidas do dia~etro do feixe para 8

diferentes dist~ncias do espelho de saida E3 ao local da medida.

Obteremos a eQua~~o Que descreve o feixe dentro e fora da

cavidade ressonante a Qual é semelhante a eq. (~-29) e outros

par~metros, tais como: os raios do primeiro e segundo

estrangulamento w. e ws, respectivamente. Faremos uso das

equac;:aes (~-28) e (~-2S), as quais relacionam estes

estrangulamentos e suas respectivas dist~ncias ao espelho (ou

lente) de dist~ncia focal f. Os par~metros obtidos através dos

càlculos e indiretamente pelos resultados experimentais, nos

dar~o uma idéia de como se comporta o feixe do LCC para as

condi~~es em que se encontrava no momento das medidas pois uma

varia~~o dos parametros do LCC e.g., dist~ncia entre os espelhos,

darà um outro comportamento ao feixe, porém ainda obedecendo as

eQua~~es discutidas no capitulo lI.

~s eQua~aes (~-29), (~-28) e (~-2S) possuem um

par~metro comum Que é o comprimentro de onda Â do feixe; como

todas as medidas foram feitas com o LCC sem o elemento de

sintonia, ou seja, o LCC operava em toda faixa do espectro

continuo de emiss~o dos centros FA(II)(KCl:Li+), tomamos o valor

de Â como sendo igual
a 2,7fm o qual coincide com

o pico de

emiss'ão

este.

destes centros, cuja banda é simétrica em rela~'ão a
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V-8.1-Técnica Experimental

o procedimento para medir o di~meto do feixe em vàrios

pontos de dist~ncia do espelho de salda E3 foi o seguinte:

alinhamos o LCC da maneira usual (ver seç~o V-3) até conseguir

otimizar seu sinal de salda. Colocamos dentro da cavidade ótica,

a 60mm de dist~ncia de E~I uma lris e fechamos o màximo posslvel

até começar a diminuir o sinal do LCC Que tinhamos antes sem

esta. ~ finalidade desta iris foi evitar possiveis reflexões Que

estivessem no feixe do LCC e eliminar possiveis modos de ordem

maior que o fundamental. O espelho E3 estava posicionado a 360mm

do espelho E~.

OdetetordePbSfoiacopladoaum deslocador

horizontal

cujomicr6metropossuiumaprecis'iiode0,01mm.I=l

frente

dodetetortinham umfiltrodeGerm~nio euma fendade

0,05mm

deabertura, ondeambosdeslocavamjuntoscomodetetor

quando

omicr6metro eramovimentado. Osinal recebidopelo

detetor ao atravessar radiaLmente o feixe do LCC, era ampLificado

por um Lock-in e mandado para um registrador x-y, onde x

corresponde ao desLocamento do micr6metro e y ao sinal do

detetor. ~ otimizaç'iio de deteç~o do sinal do LCC era de

fundamental importancia sempre que uma outra medida ia ser feita.

V-B.2-Resultados Experimentais

Foram determinados o di~metro em oito posições

diferentes do eixo do feixe. Os resultados podem ser encontrados

na tabela 3, onde z' é medido a partir do espelho E3 e w(z') é



í .-
• r

definido como sendo o raio do feixe a IMaM/e2 em z' I onde I~a_ é

a intensidade màxima medida.

z' (mm) w (z ')(mm)

55

8,81

125

1,17

175

1,49

238

1,89

388

2,49

520

4,85

595

4,62

705

5,37

Tabela 3-Valores experimentais do raio do feixe do LCC em

relaç~o a dist~ncia z'ao espelho de saida E3'

o gràfico da figura 21 mostra como é a variaç~o do

di~metro do feixe (2w(z'))' em funç~o da dist~ncia deste ao

espelho E2• Podemos perceber uma tend@ncia destes pontos se

ligarem através de uma reta quanto mais se afastam do espelho E3,

formando um cone cujo ~ngulo oC dà a diverg@ncia do feixe. Isto é

um comportamento caracteristico para um feixe gaussiano quando se

afasta de seu estrangulamento.

o ~ngulo de diverg@ncia foi determinado a partir dos

resultados contidos no gràfico da figura 21 e seu valor é

3,56mrad. Mais adiante daremos os par~metros da equaç~o (~-20)

que descreve esta curva mas tendo como par~metro uma variàvel z

em relaç~o ao segundo estrangulamento e n~o ao espelho E2• Esta

variàvel z é igual a z'a menos de uma constante que indica a
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Fig. 21-Varirtção do raio do feixe a p:lrtir do espelpo

F3' Os pontos (.) indicam os valores teóricos

e os x os experimentais.
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localizaç~o deste espelho em relaç~o ao segundo estrangulamento.

05 gràficos das figuras 22 e 23 representam a primeira

e última (oitava) medida do di~metro do feixe a 55 e 705mm de

dist~ncia do' espelho E3' ~ intensidade do feixe em relaç~o ao

raio deste tem uma forma gaussiana para todas as medidas. ~

priori podemos dizer que a presença de outros modos de ordem

maior que o fundamental n~o chegam a competir com este.

V-8.3-~nàlise do Feixe do LCC

Começaremos a anàlise do LCC utilizando a equaç~o (~-

29), ou seja,

(~-20)

onde W1 é o raio do segundo estrangulamento, o qual é a imagem do

primeiro de raio w. formado ao ser refletido na superficie do

espelho E~. O valor de W1 foi determinado via eq. (20) da

seguinte maneira: a diverg@ncia do feixe do laser o( é dado por

(ver seç:~o 11-1)

0(-

esta equaç'ão é obtida de (~-20) -fazendo Z»W1 e tgoC~ oC.

~través do gràfico da figura 21 medimos 0(,0 qual tem o

valor de

0<:= 3,56mrad
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Levando o valor de o<: a eq. (20) e tomando "-= 2'7m obtemos:

W1 = 9,24mm

~ssim a eq. (~-20) toma a seguinte forma:

w2(z) = (0,24)2 + (3,56X10-3z)2 (29)

onde z e a dist~ncia do raio do feixe ao segundo estrangulamento.

Vale ressalvar que z pertence ao eixo de propagaç~o do feixe.

No inicio desta se~~o designamos z' como sendo a

dist~ncia do raio medido em relaç~o ao espelho E3; acontece que

se trocarmos z por z'em (29), n~o obteremos os pontos que

determinamos experimentalmente; assim, utilizando o Metodo de

Minimos Quadrados, conseguimos determinar a constante, j à

comentada anteriormente, que nos dà a localizaç~o de E3 em

rela~~o ao segundo estrangulamento; o valor desta constante é:

c = 40,76mm

o que equivale dizer que

z = 40,76 + z' (30)

Para obter o valor do raio do primeiro estrangulamento

("beam waist") W~ vamos admitir' que W1 é imagem de Wa e fazer uso

da eq. (~-28)

(~-28)
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onde f ê a dist~ncia focal do espelho E2(25mm) e L1 ê a dist~ncia

do segundo estrangulamento ao espelho E2, o Qual é dado por:

(31)

onde d2 ê a dist~ncia entre o espelho E2 e E3 cujo valor ê 360mm.

~ssim Li tem o seguinte valor:

L~ = 360 - 40,76 = 31S,24mm·

Levando os valores destes par~metros a eq. (R-28) obtemos:

w. = 1S,Sx10-~mm.

o raio do feixe na superficie do espelho E2 é dado pela

equaç~o (21), ou seja,

W •• P = L1o( = 31S,24x3,56xHJ-:a = 1,14mm.

R dist~ncia do primeiro estrangulamento até o espelho

E2 é obtido através da equaç~o (R-2S).

A-2.g

Levando os valores dos parimetros obtidos acima na

equaç~o (~-2S), teremos que a diferença entre a dist~ncia do

primeiro estrangulamento e o foco do espelho E2 ê de:

L. - f = 2,01mm.
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V-8.4-Conclusões

Os par~metros da cavidade obtidos através dos

resultados experimentais descreve o comportamento do feixe dentro

e fora da cavidade. Em resumo temos:

- diverg@ncia do feixe (oC) ~ 3,56x10-3radj

- raio do primeiro estrangulamento (w~) ~ 19,9x10-3mmi

- raio do segundo estrangulamento (ws) ~ 0,24mmi

- dist~ncia do primeiro estrangulamento ao espelho E2

(l.) = 27,01mmi

- distancia do segundo estragulamento ao espelho Es

(lt) = 319,2mmi

- raio do feixe na superficie do espelho Ea

1,14mmj

- dist~ncia do espelho E2 a E3 (da) = 360mm.

Na figura 21 podemos ver os pontos medidos (x) e os

pontos calculados a partir de (29). Nota-se a tend@ncia da curva

da equação (29) se aproximar de uma reta quanto m~ior a dist~ncia

ao segundo estrangulamento, como jà comentado antes.

localização de E3 e o raio do segundo estrangulamento (ws) também

se encontram na figura 21.
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V-9-0timizaç~o da Pot@n~ia de Salda do

fun~~o da Concentra~~o de Centros

na Matriz de KCl:Li+.

LCC em

F".CII)

o objetivo desta seç~o é mostrar o procedimento e

resultados obtidos quando medimos o sinal de salda do LCC ao

variar a concentraç~o de centros FACIIJ na matriz de KCl:Li+ e

determinar o valor desta para melhor sinal de salda do LCC. Para

isto foram utilizadas várias amostras onde a variaç~o de

corlcentraç~o de centros FACIIl era dada pelos diferentes tempos

de coloraç~o. Detalhes sobre a coloraç~o das amostras podem ser

encontradas na seç~o IV-2.1.

V-9.1, - Técnica experimental

Neste experimento foram utilizadas várias amostras de

KCl+0,5\LiCl coloridos aditivamentes com diferentes concentra~5es

de centros F. Foram utilizadas amostras com espessura de 1,70 i
0,06mm. O procedimento para convers~o de centros F em centros

FACIIl para todas as amostras, foi o seguinte: 10 minutos à luz

de Tungst@nio, sem filtro, e 10 minutos no escuro, ~ temperatura

ambientei a convers~o foi feita com a amostra já dentro da

cavidade do LCC. Estes procedimentos foram necessários para que o

único par~metro que pudesse influenciar nos resultados f6sse a

concentraç~o de centros FACIIl. Quanto a cavidade do LCC, foram

fixados os espelhos E1 e E2' ficando como par~metros variáveis o

posicionador do espelho de salda E~ e o posicionador do detetor.
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Com estes dois conseguiamos a otimiza~10 do sinal do LCC para

cada amostra, onde era observado através do oscilosc6pio como a

diferen~a de potencial pico-a-pico. ~ pot@ncia de bombeamento foi

de 800±10mW no regime de multilinhas do laser de Rrg6nio. Rp6s

anotar o sinal adquirido, a am~stra era aquecida até a

temperatura ambiente e retirado do cabe~ote do LCC e colocado

imediatamente em outro criostato onde a sua temperatura era

novamente baixada até a temperatura de Nitrog@nio Liquido e

tirado o espectro de absor~1o no CRRY 17. Toda esta opera~1o de

retirada da amostra do LCC até sua coloca~~o dentro do outro

criostato foi feita com o minimo de luz ambiente para que n~o

afetasse a concentraç10 das amostras.

V-9.2-Determina~~o da Concentra~1o de Centros FA(!!)

j:Js concentraçêles das amostras foram calculadas

utilizando a f6rmula de Smakula (32). R densidade 6tica e a

largura da banda a meia altura do centro FA1 foram determinadas

através do espectro de cada amostra obtida no Espectrofot6metr.o

Cary 17.

R f6rmula de Smakula é a sequinte:

fN=

Ir

aCi.iO :< 11" W. oC1'rIo:t

(n2.+Z)'
(32)

onde N = número de centros por cm3j

f = for~a de oscilador;

n = indice de refraç~o;
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W = largura da banda (eV)j

o(max = coeficiente de absor~ão (cm-i),

o(.max e dado por:

OCmax = 2,302(0,Q).Ix (33)

onde DO e x s~o a densidade ótica e a espessura da amostra (cm),

respectivamente.

Os valores utilizados para os par~metros da equa~~o

(32) foram:

f = 0,6 [24]

n = 1,49 ( Â= 625nm)

V-9.3-Resultados e Oiscuss~es

No gràfico da figura 24 està o espectro de absor~~o de

uma das amostras onde podemos observar a largura da banda FA1 e

sua densidade 6tica para o ponto màximo de absor~~o.

Na figura 25 podemos observar o comportamento do sinal

do L[C em fun~~o da concentra~~o de FA(II). ~ curva, representada

por linha cheia, é semelhante a encontrada na Literatura [21] mas

possui seu pico de otimiza~~o (6,5x10~~!0,5x10~Ccm-3) um pouco

afastado do pico da curva da refer@ncia [22] que està em torno de

neste trab~lho o bombeamento da amostra foi feito

com um laser de Cript6nio (Â= 647,1nm) e o sinal medido foi a sua

fluoresc@ncia, provavelmente estes dois fatores contribuiram para

esta diferença de otimiza~~o de concentraç~o.

~ Queda de sinal para concentraç~es abaixo da de
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otimizaç~o de centros FÁC!!) é devido a pouca presença destes

centros dentro da amostra. Para concentraç~es acima da de

otimizaç~o, a queda do sinal deve-se ao fato da presença de

centros F que n~o foram convertidos em centros FAC!l), estes

ent~o, absorvem parte da luz de bombeamento dos centros FAC!!)

diminuindo sua efici@ncia e além disto ,os centros F excitados

absorvem na regi~o de emiss~o dos centros FÁC!!).

2.0

/
/

1 • O

-----.,f
()

L I l I l , ~,

4 5 6 7 8 9 N CXI016jcm3)

Fig. ~5-5inal do LCC em fun~~o da concentra~~o de

centros FA(!!) dentro da matriz de KCl:Li+
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V-10-Sinal de Salda do LCC em Relaç~o a Orientaç~o do

Meio ~tivo e a Dire~~o do Vetor de Polarizaç~o

do Feixe de Bombeamento.

o objetivo desta experiênc~a é analisar o comportamento

do sinal do LCC quando é fixado um plano cristalino do meio ativo

e submetido ao feixe de bombeamento cuja direç~o do vetor de

polarizaç~o é variado através de um rotador de polarizaç~o da

Spectra Physics modelo 310-21. ~ experiência foi dividida em duas

partes: na primeira o plano do cristal (100) da amostra estava

posicionado paralelamente ao plano do papel e na segunda foi a

vez do plano (110). ~ seguir descreveremos a técnica experimental

utilizada e a discurss~o dos resultados obtidos.

V-10.1-Tecnica Experimental

~ maneira de como procedemos para fazer esta

experiencia foi simples. Ela consistiu em conseguir aç~o laser e

anotar o valor do sinal (ddp pico-a-pico) do LCC para cada

rotaç~o sofrida pelo vetar de polarizaç~o do feixe de

bombeamentoj Este procedimento foi usado tanto para o plano do

cristal (100) paralelo ao plano do papel como para o plano (110)

tambem paralelo ao plano do papel.

V-10.2-Disculsões e Resultados Obtidos

Vamos iniciar esta seç~o descrevendo as possiveis

77



posi~~es dos centros FAC!!J dentro do cristal para em seguida

analisar o vetar de polariza~~o do feixe de bombeamento em

relaç~o a estes centros.
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+20ei•Li
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+

-+-+-+

1) ®
+

1Ge- •.+
-Li-+

2-

1L
(3)

+

-+20e •• +-+

2

Fig.

26-Posiç~es dos centros dentro do cristal

tr@s .posiç~es esquematizadas acima est~o

distribuidas uniformemente dentro do cristal. I=l seta 1 é

referente a absorç~o da banda FA1 e a seta 2 é referente a

Caso 1: Plano do cristal (100) paralelo ao plano do

papel. Cristal com uma direç~o [100] em ~ngulo de Brewster (~a)

em relaç~o ao vetor de propagaç~o do feixe de bombeamento (ver

figura 27).

Para esta configuraç~o vamos analisar a absorç~o em

três situaç~es diferentes.

1° - Vetor de polarizaç~o do feixe de bombeamento (E)

perpendicular ao plano do papel (90°).
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~ absor~~o é feita pelas bandas

orientados nas posi~aes 1 e 3 cujos vetares

FA2 dos centros

de transi~~o s~o

paralelos ao campo do feixe.

2° - Vetar de polariza~~o do feixe paralelo ao plano do

papel (0-).

R absor,~o ê feita pela banda FA~ dos centros

orientados nas posi~aes 1,2 e 3 da seguinte maneira:

posi~~o 1: Componente E& paralelo a um dos vetares de

tran5i~ào da banda F~2i

posi~~o 2: Componente Ew e E~ paralelos aos vetores de

transi~~o da banda FA2i

posi~~o 3: Componente Ey paralelo a um dos vetores de

transi~~o da banda FA2•

30 - Vetor de polariza~~o do feixe a 450 com o plano do

papel.

~ absor~~o e feita pela banda FA2 dos

orientados nas posiç5es 1,2 e 3 da seguinte maneira:

centros

posi~~o 1: Componentes Ew e EK paralelos aos vetores de

transi~~o da banda FAai

posi~~o 2: Componentes E~ e Ea paralelos aos vetores de

tran5i~~o da banda FA2i

posi~~o 3: Componentes Ew e E~ paralelos aos vetores de
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Caso 2: Plano do cristal (110) paralelo ao plano do

papel. Cristal com uma direç'ão [HHJJ em ~ngulo de Brewster (~fI)

em relaç'ão ao vetor de propagaç'ão do feixe de bombeamento. Esta

situàç~o, plano (110) paralelo ao plano do papel, pode ser

imaginada atraves da figura 27 quando colocamos o plano (100) a

450 com o plano do papel; também fizemos uma rotaç~o de 450 em

torno do eixo z no sistema de coordenadas xyz.

Plann (l00)

-
k

~
Fig. 27-Trajet6ria do vetor de onda k em reLaç'ão as

posiç~es dos centros dentro do cristaL
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Semelhant.emente ao caso anterior,

absor~~o em tr@s situaç~es diferentes.

analisaremos a

1C) - Vetor de polarilaç~o do feixe perpendicular ao

pLano do papeL (99~).

~ absorç~o e feita pelas bandas FÂ~ dos centros

orientados nas posiç~es 1, 2 e 3 da seguinte maneira:

posiç~o 1: Componente E. paralelo a um dos vetares de

transiç~o da banda FA2;

posiç~o 2: Componente Ev paraLelo a um dos vetores de

'transiç~o da banda FAa;

posiç~o 3: Componentes E~ e Ev paralelos aos vetores de

transiç~o da banda FAa•

2D - Vetor de polarizaç~o do feixe paralelo ao plano do

papel (0°).

~ absorç~o é feita pelas bandas FA2 dos centros

orientados nas posiç~es 1, 2 e 3 onde todos contribuem para

absor~~o cujos vetores de transi~~o s~o paralelos as componentes

EN e E~, Ev e E. e E_ e E., respectivamente.

3° - Vetor de polariza~~o do feixe a 45° com o plano do

papel.

~ absor~~o e feita pelas bandas FA• dos centros

orientados nas posi~~es 1 e 3 da seguinte maneira:
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posiç~o 1: Componente E~ paralelo a um dos vetores de

transiç~o da banda FA2;

posiç~o 3: Componente Ey paralelo a um dos vetares de

o comport~mento do sinal do LCC em relaç~o a direç~o de

polarizaç~o do feixe de bombeamento para o plano do cristal (100)

paralelo ao plano do papel està' representado no gràfico da figura

28, onde podemos observar uma maior contribuiç~o para o sinal do

LCC quando o vetor de polarizaç~o està à 45Q em relaç~o ao plano

do papel. O fato do sinal ser menor para o bombeamento com

polarizaç~o perpendicular ao plano do papel é devido a menor

participaç~o dos centros para absorç~o do feixe e a maior

reflex~o do feixe na superficie do cristal,

é perpendicular ao plano de incid@ncia.

ià que a polarizaç~o

,,,
I

\
\

l' -.
,,

-I-. ", ,,,,,

o 60 J20 180 240 300 360 (graus)

Fig. 28-Sinal do LCC em funç~o da direç~o de E para o

plano do cristal (100) na horizontal (caso 1)



J~ para o segundo caso, plano do cristal (110) paralelo

ao plano do papel, o sinal do LCC em relaç~o ao ~ngulo de

polariza~1o do feixe est~ contido dentro de uma faixa cujos

màximos e minimos correspodem as polariza,aes em torno de !n
~

e

~(2n + 1) (n=0,1,2, ... )respectivamente; sua oscila~~o é menor que
4
no 1~ caso (ver figura 29).

Dos resultados obtidos podemos dizer que é melhor

colocar o cristal na posiç~o referente ao 20, quando n~o se tem a

m~o um rotador de polariza~1o, isto principalmente quando a aç~o

laser n~o está sendo conseguidaj esta condiç~o s6 e válida para o

laser de bombeamento cuja polarizaç~o està na vertical em rela~~o

a base do LCC.

uU....:l
o

"O

,...;

.mj
'f1Il

o 60
•

120
•

18 O,
•

240
,

30U
360 (graus)

~
Fig. 2S-Sinal do LCC em funç~o da dire~~o de E com o

plano do cristal (110) horizontal (caso 2)



V-11-Sistema de Detecç~o do LCC

o sistema de detecç~o do sinal do LCC para todos os

resultados experimentais obtidos, com excess~o da medida da

efici@ncia energetica, a qual foi utilizada um medidor termico,

co~siste basicamente de detetor de PbS tipo 2417 da IRI e uma

janela de Germ3nio para filtrar a fluoresc@ncia dos centros F

que, apesar do seu sinal ser muito pequeno em relaç~o ao do laser

utilizando o cristal de KCl:Li~ com centros FAC!!), ele concorre

com a fluoresc@ncia destes centros quando no momento da n~o

exist@ncia de aç~o laser. O comportamento do sistema de detecç~o

com relaç~o a freQu@ncia de modulaç~o da luz incidente sobre o

detetor pode ser vista na figura 30, nesta ê apresentado o

comportamento do laser com espectro continuo de emiss~o dos

centros FA(II) em KCl:Li+ e o comportamento de uma fonte de

Tungst@nio passando por um monocromador e selecionando o

comprimento de 2,7f-m. ~ finalidade desta medida foi de observar o

comportamento do sinal detetado com relaç~o a frequ@ncia de

modulaç~o do laser de bombeamento sobre o meio ativo do LCC, ou

seja, poderia a frequ@ncia de modulaç~o do laser de bombeamento

influenciar o sinal de saida do LCC devido a um aquecimento

moment~neo do cristal exposto ao feixe por periodo mais longo

(frequ@ncia de modulaç~o baixa) sem um resfriamento eficiente do

dedo frio? Dos resultados obtidos com o LCC e com a fonte de

Tungst@nio, podemos concluir que, dentro de nossa precis~o, a

frequ@ncia do "chopper" n~o tem influ@ncia direta sobre o meio

a ti vo, ficando o comportamento das curvas obtidas sujeite apenas

a eletr6nica do sistema de detecç~o e as caracteristicas

intrinsicas do PbS.
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Fig. 30-Resposta do detetor do LCC em fun~~o da

frequ@ncia de modula~~o da luz incidente
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VI-CONCLU50E5

Este trabalho mostra a construç~o de um laser de centro

de cor e sua caracterizaç~o para uti.lizaç~o em espectroscopia no

infra-vermelho próximo. Todas as peçasmec~nicas, com excess~o

dos foles metàlicos, abraçadeiras e micr6metros, foram

confeccionados na oficina mec~nica do DFCM; tais peças exigiram

muito desta oficina pois for.am peças de dificiL construç~o e

também bastante precisas. Os componentes óticos da cavidade deste

LCC foram confeccionados nas oficinas de ótica e filmes finos do

DFCM. ~ construç~o deste laser f@z com que f6sse desenvolvidas as

técnicas de polimento do prisma de Safira e das janelas de

Fluoreto de Càlcio (CaF2), pois técnicos desta oficina nunca

tinham trabalhado com esses materiais. ~ obtenç~o da materia

prima para confecc}o das peças mec~nicas s~o facilmente

encontradas no mercado nacional ficando apenas os materiais

óticos tais como Safira, Fluoreto de Càlcio e Quartzo Herasil

dependentes

departamento

de importaç~o. ~ infra-estrutura

f@z com que houvesse uma grande

existente neste

viabilidade na

con~truç~o deste laser ficando com um porcentagem de quase 90~

de nacionalidade.

~ determinaç~o do comportamento do feixe do LCC nos deu

uma idéia dos par~metros do LCC. Determinamos sua divergência a

partir dos resultados medidos e partimos para obtenç~o de outros

par~metros, tais como, raios dos 1e e 2° estrangulamentos,

denominados por w. e w1, e suas respectivas dist~ncias ao espelho

E2. ~s equaç~es que relacionavam entre si estes par~metros est~o

expostas no ~p@ndice~. Vale salientar que os resultados t@m uma

depend@ncia da dist~ncia entre os espelhos E2 e E~ dados pelas
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seguintes equaç~es:

.I -
w.2 -I

(~-28)

(1=1-29)

assim, para a configuraç~o que o laser se encontrava no momento

da experi@ncia, determinamos que o 1- estrangulamento do feixe

(W.) teve um raio de 201m, o 2- estrangulamento de 0,24mm e sua

localizaç~o em relaç~o ao espelho E~ foi de 320mm de comprimento.

No trabalho do Mollenauer e Olson [2J é feito um comentàrio sobre

estes estrangulamentos. Para a cavidade construida por eles o

valor calculado do 1° estrangulamento é de 21,2fm, já o raio do

2- estrangulamento deve ter um valor de 1/J2 do raio sobre o

espelho E2 (W••p) quando a cavidade estiver no centro do

intervalo de estabilidade, o que dá um valor de aproximadamente

de 0,7mm. Estes valores calculados n~o foram confirmados

experimentalmente por eles. No trabalho do Kogelnik et .l [4J

eles mencionam que o 1- estrangulamento possui um valor de

aproximadamente 10 ~ e n~o faz qualquer comentário sobre

estrangulamento do feixe. Os partmetros fixos, tais como, raios

de curvaturas dos espelhos, disttncias entre eles, etc, de ambas

as cavidades eram diferentes dos partmetros da nossa cavidade. O

raio do 1° estrangulamento determinado por n6s já era esperado

pois esta é uma caracterlstica intrinsica da cavidade

astigmaticamente compensada. l=l diverg@ncia do LCC ficou pr6ximo

de 3,5mrad.
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N~o foi feita quaLquer experi@ncia com reLação a

compensação astigmàtica, apenas procuramos manter os parametros

que f@z valer a equação (22). ~ espessura do meio ativo foi o

par~metro que tivemos controle sobre ele. O restante foi próprio

da cavidade, o que tornou inviàvel sua modifica~~o, como por

exem'plo/ se quizessemos trocar o valor do foco do espelho

central, seria necessàrio trocar o próprio espeLho por outro de

dist~ncia focal desejada. ~ espessura do meio ativo que

satisfazia a equa~~o (22) foi de 1,72mm.

Outras medidas mostraram que o intervalo de sintonia

foi de 2/59 a 2,82fm e sua eficiência de 0,14\. ~ potência de

limiar para o bombeamento com laser de ~rgOnio com comprimento de

onda de 514nm foi de 275mW. Este intervalo de sintonia jà era

esperado, pois no trabalho do Woehl [21] ele conseguiu um

intervalo de 2/56 a 2,82fm, onde o qual foi feito em condi~~es

semelhantes a feita por n6s. O Mollenauer e Olson [2] conseguiram

um intervalo de sintonia para o LCC de 2/5 a 2/9~. ~s raz~es s~o

devidas as dificuldades encontradas neste trabalho, tais como:

instabilidade mec~nica proveniente do sistema de vàcuo baixa

potência do laser de bombeamento, baixa eficiência do LCC e alta

potência de limiar. Estas dificuldades podem ser resolvidas com a

fixa~~o do LCC sobre uma mesa mais rlgida e uma bomba de vàcuo

criogênica; o elemento sintonizador do LCC serà uma rede de

difra~~o em configura~~o de Littrow e protegeremos a cavidade

6tica com atmosfera de Nitrog@nio s@co dentro de uma c~mera.

Observamos também a diferença de comportamento do LCC

para 2 diferentes espelhos de salda, o que nos confirmou que

quanto maior a transmit~ncia deste espelho, maior s~o as perdas e

consequentemente a potência de limiar [16J.

~8
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na figura 14.

O intervaLo de estabiLidade, discutida na seç~o 11-3.1,

foi determinado para 4 diferentes dist~ncias entre os espelhos E~

e E3, e o resultado confirmou o comportamento caracterizado pela

equa;~o (1S).

Com rela;~o aos centros de cor, foram apresentados as

caracteristicas dos centros F, FACII) e FRCII). O meio ativo

usado durante todo o trabalho foi o cristal de KCl:Li+ com

centros F~(II), os quais foram coloridos aditivamente para a

produç~o de centros F no sistema de colora;~o do Laboratório de

Ôtica. ~ convers~o de centros F em FÁCIl) foi feita irradiando o

cristal colorido com luz de l~mpada de Tungst@nio por 20 minutos

à . temperatura de 208C; esta n~o ~ a ónica maneira de se fazer a

convers~o. Na literatura [2,18,21] podemos encontrar vàrios

trabalhos de diferentes autores que citam o procedimento usado

para fazer a convers~o de centros F em FÁCIl) ou FsCI!). ~

técnica de preparaç~o destes meios ativos varia bastante porque

as convers~es podem ser feitas à temperaturas entre -50 e 208C

por um tempo de 10 minutos a 2 horas. Chegamos a fazer vàrias

experi@ncias de convers~o com relaç~o a diferentes fontes de

radiaç~o tais como: laser de ~rg6nio C514nm), luz policromàtica

de ltmpadas fluorescentes, luz de ltmp~das de Tungst@nio e

irradiaç~o com luz monocromàtica de 540nm de comprimento, com

diferentes tempos de exposiç~o dos cristais a estas radiaç~es à

diferentes temperaturas. ~ convers~o dos centros era acompijnhado

via o espectro de absor~~o das amostras obtidas no

Espectrofot8metro Cary 17 onde poderia-se notar a diminuiç~o da

altura da banda F e o aumento da banda FA1 para os cristais de

KCl:Li+ coloridos. No caso dos cristais de KCl:Na coloridos, a
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conversão estava realizada Quando podiamos observar três picos em

535, 580 e 635nm no espectro de absorção obtido pelo (ary 17.

Quando as bandas de absorç~o n~o mais se modificava com o tempo

de exposiç~o à luz, era porque a conversão jà tinha sido

completada. ~s técnicas de preparação dos meios ativos citados

acima foram dominadas,

t
KCl:Na com centros

mas a obtenção de ação laser utilizando o

FRCIl) não foi possivel devido a baixa

potência do laser de bombeamento.

~ experiência de otimização do LCC em relação a

concentr~ção de centros FA(ll) confirmou o resultado coincidente

do Woehl [21]g., Foi encontrada uma concentração de otimização de

6,5x1016/cm3 a qual difere do obtido por Baldacchini [22] que foi

de 2,9x1~16/cm3 sob outras condiç~es de medidas. Nesta

experiência ficou claro que uma concentração de centros F maior

que a normalmente usada, não significa uma maior eficiência do

LCC pois o excesso de centros F, não convertidos em centros

FACII), no estado excitado absorve a emissã~ dos centros FA(II)

~umentando as perdas intrlnsicas da cavidade. ~ utilização de um

laser de Cript6nio bombeando o meio ativo na banda FAj contorna

este problema, j~ que este fica fora da banda de absorção dos

centros F. Este experimento de otimização de concentração de

centros é v~lido para n6s pois ameniza outros par~metros que não

ajudam a aumentar a eficiência do LCC, como por exemplo, o laser

de ~rg6nio em regimes multilinhas.

Uma an~lise sobre a direção de polarização do feixe de

bombeamento em relação ao posicionamento do cristal dentro da

cavidade mostrou que, para o caso de não se ter disponivel um

rotador de polarização, é melhor colocar o cristal na posição em

que o plano C11~) fique paralelo a base do LCC Chorizontal)
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quando o vetar de polariza~~o do feixe de bombeamento for

perpendicular a base do LCC (vertical). ~lguns trabalhos

[2,17,23] citam o posicionamento do cristal dentro da cavidade do

LCC. Para Meucci et al [23] a efici@ncia do LCC é maior quando a

polariza~~o do feixe de bombeamento está paralelo ao plano de

incid@ncia do cristal e que contêm o plano (110) paralelo ao

plano do papel e que foi confirmado pelas nossas medidas. O

Meucci et al [23] também mencionam que o fato do cristal se

encontrar nesta posiç10, permite a excitaç~o de todos os centros

se a banda FAa for excitada independentemente da direç~o de

polarizaç~o do feixe de bombeamento. O gràfico da figura 29

confirma esta afirmaç10, pois a oscilaç~o do sinal do LCC é menor

que o sinal do LCC para o cristal com seu plano (100) posicionado

paralelamente ao plano do papel (figura 28). ~s oscilaç~es s~o

devidos ao nÚmero de centros participando da aç10 laser e da

refletancia para diferentes direç~es de polarizaç~o do feixe de

bombeamento sobre a superficie do cristal.I

Com o laser construido, teremos agora oportunidade de

aumentar o campo de pesquisa em espectroscopia no infra-vermelho

pr6ximo no Laborató~io de ~tica e pesquisar outros meios ativos

utilizando esta cavidade e fazendo as mudanças necessàrias dos

espelhos dicr6icos.
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VII-SUGESrOES

~ de nosso interesse o aperfeiçoamento deste LCCi para

isto pretendemos fazer aLgumas modifica~aes, tais como:

1-Montar o L[[ diretamente sobre uma base rigida, mesa

de granito por exemplo, e refazer os posicionadores de alguns

esp~lhos e do criostato, com maior precis~o e sem folga. ~ troca

dos espeLhos atuais por outros de meLhor QuaLidade também é

necessàrio

2-Substituir o sistema de vácuo atual por um mais

limpo, uma bomba criog@nica, a qual n~o está presente óleo ou

vibraç~o mec~nicaj

3-Evitar trabalhar com potência de bombeamento próximo

a de limiar do L[[ e que essa n~o possua instabilidade pois

ocasionará instabilidade também no LCC.

4-Procurar otimizar o sinal do LCC através do di~metro

do feixe de bombeamento dentro do cristal, para isto deveremos

utilizar um expansor de feixe antes do espelho de entrada.

S-Utilizar uma envoltória na cavidade ótica do LCC com

atmosfera

absorç~o

amostras.

de Nitrog@nio s@co para evitar a presença

de água e Di6xido de Carbono em espectro

de picos de

de outras

6-Montar um sistema que d@ condiç~es de fazer

espectrocopia com simples ou duplo feixe acoplado a um sistema

para controlar e receber os dados das experiências realizadas.

7-Utilizar um medidor de comprimento de onda para

determinar com maior precis~o o comprimento de onda de salda do

LCC sintonizável.
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a-Substituir o prisma e o espelho de salda por uma rede

de difra~10 em configura~~o Littrow.



R-TEORIR DR CRVIDRDE RESSONRNTE

R teoria da cavidade ressonante serà feita em partes.

Lomeçaremos utilizando a ótica geométrica, a qual trata o

comportamento de um raio de luz através de sistemas óticos. O

raio de luz é definido como sendo a trajetória que o centro de um

feixe eletromagnético deveria tomar através de um sistema ótico.

Ele é sempre perpendicuLar a frente de onda. Dividiremos esta

primeira parte em matriz raio, a qual é uma ferramenta importante

para descrever o comportamento do raio de luz dentro de sistemas

e partiremos, utilizando um resultado obtido a partir da matriz

d~ um sistema de 2 espelhos de frente um para o outro, para

obtenç~o da condiç~o de estabilidade do ressonador ótico para

fechar esta seç~o,

R segunda parte do ap@ndice e dedicada ao tratamento

formal do feixe gaussiano dentro da cavidade ressonante.

Obteremos as relações que descreve quantitativamente o di~metro e

o raio de curvatura da fase do feixe em relaç~o ao eixo de

propagaç~o

entendermos

fizeram para

z .

o

Estas relaç~es ser~o

estudo quantitativo que o

a cavidade do Laser de

de grande

Kogelnik

Centro de

ajuda

et al

Cor

para

[4 ]

(LCC)

construido por n6s (capitulo 11),
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~-1-0tica Geométrica

r:I-1.1-Matriz Raio

r:I matriz raio é uma matriz 2x2 com determinante

unitàrio que permite relacionar par~metros de entrada e salda de

sistemas óticos, tais como: lentes delgadas, interfaces

dieletricas, espelhos curvos, meios n~o lineares, etc.

Para descrevermos a matriz consideremos o seguinte:

seja r a dist~ncia do raio paraxial ao eixo z num ponto

z=constante e 1 e 2 os sublndices que indicam salda e entrada,

respectivamente. Por tratarmos com raio paraxial, podemos tomar o

desvio angular pequeno, a ponto de considerar o seno e a tangente

do ~ngulo como sendo este próprio. Colocando isto em forma

matricial, teremos que:

(R-1)

onde rir2 é dr1,2/dz e a matriz 2x2 e a matriz raio, R, B, C e D

s~o os 4 elementos desta matriz.

Para melhor compreens~o desta ferramenta tomaremos 2

exemplos onde, o primeiro descreve os par~metros de entrada e

salda de um meio dieletrico de espessura d e o segundo e um

sistema de lente delgada e espaco livre. Este último s~rà útil

para determinar a condiç~o de estabilidade do LCC.

Exemplo 1- Meio dielétrico com espssura d.

Os par~metros rz e r'2 (ver figo R-1) s~o dados por:
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(~-2)

r~ = e.r" + 1.rI (~-3)

ou escrevendo em forma de matriz

(1=1-4)

onde a matriz

é a matriz raio para o exemplo acima descrito, percebe-se que

seu determinante é igual a 1.

e.l xo
ótico

Plano de
sarda

ti u __

.--- . --- . ---- .----. --- .

Plann de

entr:tda

Fig. ~-1-Meio dielétrico com espessura d

Exemplo 2-[ombinaç~o'de lente mais espaço livre.

Este exemplo é interessante porque ele é a composiç~o

de 2 sistemas 6ticos diferentes, s'ão eles: o espaço livre d

(exemplo 1) e uma lente delgada de dist~ncia focal f. ~ matriz
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raio para o exemplo 2 é igual ao produto da matriz do primeiro

com a matriz raio para lente delgada (R-5),

(1=1-5)

o resultado, ent~o, para o exemplo 2 é dado pela matriz

raio da equa~~o (1=1-6).

(1=1-6)

1 2

L d .•.1
I
I
I

I
I

I
I

I
I

___ ~jxo
atico

Fig. ~-2-Combina~~o lente e espa~o livre

Existe na literatura [5] tabelas com matriz raio para

diversos sistemas óticos. Utilizaremos o exemplo 2 na se~~o

seguinte, onde obteremos a condi~~o de estabilidade para a

cavidade ressonante composta de dois espelhos dispostos de frente

um para o outro.
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---~-------------~--~l

~-1.2-Estabilidade do Ressonador ~tico

Quando nos referimos a um laser de cavidade estàvel

queremos dizer que o raio de luz transita entre os dois espelhos

v~rias vezes ate sair desta cavidade. ~ cada volta ele sofre uma

refocagem, mantendo-se assim, sempre pr6ximo ao eixo 6tico dos

espelhos. ~ finalidade disto é fazer com que os raios voltem e

façam a emiss~o induzida no meio ativo para se ter aç~o laser do

sistema.

o efeito de refocagem é semelhante a uma sequência

peri6dica de lentes (5), como pode ser visto na figura ~-3.

o raio de luz que sai da n-ésima lente està

relacionado com o de entrada pela n-ésima pot@ncia da matriz raio

para uma combinaç~o lente e espaço livre (v@r exemplo 2 da seç~o

~-1.1).

Escrevendo em forma matricial temos:

[ :: J = [: : r [::J (~-7)

Os elementos desta matriz podem ser calculados por meio do

teorema de Sylvester (6) e s~o conhecidos na literatura [7, 8];

assim,

[: :J n = r~sE'n(ne) - sen( (n-1 )9)L [sen(n9) Bsen(n9) JDsen(n9) - sen«n-1)e)

(~-8)

9~
"'i'lÜÕtiCÃ 00 INSTITUTO li" FIsKAEõU~<At)[sÃÕ UoILQI.,.
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onde cos g = (~+D)/2.

~ equaç~o (8) 56 é v~lida se

-1 ( (~+D)/2 ( 1 (~-9)

Se a desiguaLdade da equaç~o C~-9) for satisfeita o

ressonador é estàvel.

<t€-------------- d -----

C a)

eixo
-6tico

"Cb)

n n+l

eixo

~tico

Fig. 3-Ressonador com espeLhos Ca) e sistema

de lentes equivalentes Cb).
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Utilizando os elementos da matriz raio do exemplo 2 da

seç:~o ~-1.1

diferentes,

para dois sistemas com

teremos que a condiç:~o

apenas dist~ncias focais

de estabilidade para o

ressonador 6tico é dado pela seguinte relac~o:

(~-10)

onde d é a dist~ncia entre os dois espelhos de dist~ncia focal f1

e f2• ~ equaç~o (~-10) foi obtida utiLizando (~-9).

Veremos mais a frente que a cavidade 6tica do LCC é

estàvel e que ela apresenta um intervalo de estabilidade, que

fora deste, perde-se açlo laser.

~ - 2- - F e i x e G a u s s i a n o

Nesta seç~o trataremos a natureza do feixe do laser nlo

mais como raio, mas sim como uma onda eletromagnética a qual

possui fase e amplitude. Levaremos em conta que o feixe não

possui depend@ncia angular em relaçlo a z, as ondas

eletromagnéticas slo essencialmente transversais e varia

suavemente com a direçlo de propagação z. O que veremos a

seguir é a obtençlo da soluçlo da equação de onda para um feixe

gaussiano e algumas relaç~es fundamentais para compreensão do

trabalho feito pelo Kogelnik et al [4J sobre a cavidade

astigmaticamente compensada par~ o LCC desenvolvido.
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~-2.1-50lução ~proximada do Feixe Gaussiano

o feixe de Laser é semelhante em muitos aspectos a

ondas pLanas. Entretanto, suas distribuicões de intensidades n~o

são uniformes mas est~o concentradas perto do eixo de propagac~o

e torna-se menos intensa a medida que se afasta deste eixo e além

disto, as frentes de fase s~o ligeiramente curvadas.

Começaremos o tratamento definindo um campo de

potencial E de Luz coerente que satisfaz a equaç~o de onda

escalar

'\72 E + k 2 • E = '3

onde k = 2~/~ = wn/c e a constante de propagac~o no meio .

(~-11)

Para o campo
••

eletrico com vetor de onda k se

propagando na direç~o Z, podemos escrever:

E = Y(x,y,z)e-i.kz (~-12)

onde Y é uma função complexa suave que representa a diferença

entre o feixe do laser e uma onda plana. Essa diferença està

essencialmente na distribuiç~o n~o uniforme da intensidade e

curvatura da frente de fase.

obtemos:

Introduzindo a equaç~o (~-12) na equaç~o (~-11)

2 i k d'f = O
de
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onde desprezamos a segunda derivada em z pois 1:varia suavemente

com z.

R equaç~o (R-13) é semelhante a

dependente do tempo, cuja soluç~o é:

de Schrodinger

exp[ -i(P(z) + kr~/2q(z))J (R-14)

onde P(z) é um par~metro que representa a mudança de fase

complexa a qual est~ associada com a propagac~o da luz e q(z) é

um outro par~metro complexo que descreve a variac~o gaussiana na

é conseguida ao

termos de iguaise comparando(~-11)em(~-14)introduzir

intensidade do feixe com a dist~ncia r (r2 : x2 + y2) ao eixo de

propagaç~o. Portanto, a equaç~o que descreve o feixe gaussiano é

dado pela equaç~o (~-14).

~ obtenç~o dos par~metros P e q

pot@ncias em r, assim

q': dq/dz : 1

P': dP/dz : -i/q

(~-15)

(~-16)

~-2.2- Propagaç~o do Feixe Gaussiano

Integrando a equaç~o (~-15) obtemos:

q(z) :'z + iz" (~-17)

~ necessidade de q(z) ser imaginàrio num dos termos é

para evitar que a onda se propague na direç~o radial com mudança
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de fase cada vez mais ràpida com o aumento de r, mantendo a

amplitude constante, o que n~o ocorre.

Como q(z=0)=ize temos a partir das equaç~o (~-14) e (~-

17) o seguinte par~metro:

(~-18)

onde w~ é o menor di~metro do feixe, denominado cintura do feixe

("beam waist") ou primeiro estrangulamento, ver figura ~-4.

Os outros par~metros que aparecem na figura ~-4 ser~o

comentados mais a frente.

Introduzindo a equaç~o (~-17) na (~-14) chegaremos a

seguinte express~o:

(~-19)

o'

\

If----z
,,

I
I

//
Fig. ~-4-Contorrio do feixe gaussiano

~ partir da (~-19) obtemos, através da primeira

exponencial, o comportamento do di~metro do feixe com relaç~o a
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direção de propagação Z, ou seja:

(~-29)

onde w2(z) representa e-1 do valor do campo.

o primeiro termo da e~uação (R-19) também indica o

fator de amplitude do feixe gaussiano.

Com relação a segunda exponencial da equação (R-19)

podemos reescrev~-la da seguinte maneira:

exp[-ikr2/2R(z») (~-21)

~ qual indica que para o plano z=constante, n~o temos uma

superflcie de igual fase, ou seja, a frente de onda n~o é plana,

é curva com seu raio dado por R(z).

(~-22)

Para calcular P(z) é necessàrio apenas introduzir (~-

19) em (~-16) e integrar. O resultado é:

a exponencial em (~-23) expressa a mudan~a de fase

dire~~o de propagaç~o:

(~-23)

da onda na

(~-24)

Podemos reescrever a equa~~o (~-11) a partir dos

par3metros obtidos; assim a solu~ão do feixe no modo fundamental
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e dado por:

onde a segunda exponencial indica a mudan~a na fase da onda na

d i"re ç: ~ o de p ro p ag a ç: ~ o e a t e rc e i r a in d ic a que o p lanoz = c o n s t an te

n~o é uma superficie de mesma fase.

Se considerarmos que n~o existe simetria anguLar em

torno do eixo do feixe teremos que a soLu~~o mais compLeta para a

(1'-11) é da da p o r :

E: 'm,":: ~. li .•.•(~ xl"') Hn (il Y/U» €>::p (

t K{X2+y~) _ fk? + r (i-t"NH )1)~~'C2/1)12R(l) 1> J

(1=1-26)

onde Hmet) é o polinOmio de Hermite, de ordem m e argumento t,

definido por:

HM(t)=(-1)Mexp(t2)dM(exp(-t2»

dtM
(1=1-27)

1=1 eQuaç~o (1=1-26) representa os modos de oscilaç~o do

laser cuja raz~o ganho-perda é maior Que o fumdamental (m=n=0)

representado pela eQuaç~o (1=1-25),

R -2. 3 -T r an sfo rm aç ~ o ·de F e ix e G au s s i an o p o rum a

Lente

Podemos relacionar os estrangulamentos de um mesmo



feixe que atravessa uma lente de dist~ncia focal f e suas

respectivas dist~ncias à lente (ver figura R-S). Para isto,

suponhamos que o feixe se propague no sentido da esquerda para

direita e possua um estrangulamento de raio Wl distanciado de L1

da lente. ~os par~metros à direita da lente denominaremos com

sublndices 9 e aos da esquerda com subindices 1.

~s equaç~es que relacionam os estrangulamentos e suas

respectivas dist~ncia da lente s10:

1
lU~

l

(~-28)

(~-29)

onde i=0,1 e j=1,9.

Um tratamento mais detalhado sobre este assunto pode

ser encontrado na referAencia [9].

1---- --- - L,-------+----- Lo------I

I _1,"--f---+--f---1 I
\I~ I! I

Fig. 5-Transformaç1o de um feixe gaussiano por uma lente.
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