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Tecnicas de Mistura de 4 Ondas foram utilizadas para se estabelecer e observarredes

de difra<;;aodimimicas formadas pela popula<;;aode ions Cr+3 e at raves disto estudamos os

efeitosde satura<;;aoem Conjuga<;;aode Fase por Mistura Degenerada de 4 Ondas (CFMD40)

em cristais de GdAI03 : Cr+3 (Aluminato de Gadollneo dopado com Cr+3) e A1203 : Cr+3

(Rubi).

Foi utilizado urn laser de Argonio CW em ). = 514nm para investigar expefl-

mentalmente 0 comportamento estacionario e transiente da eficiencia (ou refietividade) na

CFMD40, onde obtivemos urn born acordo com os modelos teoricos utilizados.

Pela primeiravez foi registrada a resposta temporaltransiente do campo conjugado

em CFMD40 para cristais de GdAI03 : Cr+3 , onde foi desenvolvida e utilizada' uma nova

tecnica" de medida.

Nossos'resultados' de eficiencia estacionaria para 0 cristal de GdAI03 : Cr+3 sao,

segundonosso conhecimento, os mais altos obtidos neste tipo de material utilizando-se lasers

continuos neste' comprimento de onda.

Realizamos tambem urn experimento onde podemos comprovar a participa<;;ao de

ambas as redes absorptiva e dispersiva induzidas nestes materiais. fato este considerado em

nosso modelo teorico.



Four \Vave Mixing techniques were used to stablish and probe dynamic gratings

generated by Cr+3 ions population. By this method this we have studied the saturation

effects in phase conjugation by Degenerate Four- \yave Mixing (DFWM) in GdAl03 : Cr+3

(Cr+3 doped Gadolineum Aluminatum ) and Alz03 : Cr+3 (Ruby).

An Argon ion laser at ). = 514nm was used to investigate the stationary and tran-

sient behavior of efficiency in DFWM, where we have obtained good agreement with the

theoretical models.

For the first time the transient response of conjugated field by DFWM was measured

in a GdAl03 : Cr+3 crystal, using a new experimental technique .

.. In the GdAl03 : Cr+3 sample we obtained a maximum DFWM stationary efficiency

of approximately 10%, which as far as we know, is the highest value achieved in this kind of

material using a CW laser at this wavelength.

We have also performed an experiment to probe the both contribution of absorptive

and dispersive induced gratings in these materials, as we have considered in our theoretical

model.



Capitulo 1

Introdu~ao

1.1 Motiva~ao

Os efeitos nao-lineares sao indubitavelmente os responsaveis pelos mais interessantes

fenomenos da natureza, pois sempre dao origem a fatos novos, nao previstos nas teorias

convenClOnalS.

Existem exemplos de fenomenos nao-lineares em sistemas que vao desde urn simples

massa-mola ate 0 mais complexo caos quantico, passando pela hidrodinamica, eletromag-

netismo, circuitos eletronicos e 6tica, dentre outros .

.. Estes fenomenos em 6tica nao-linear tern sido exaustivamente estudados em meios

como corantes organicos, s6lidos. gases e col6ides e sao interessantes devido as amplas pos-

sibilidades de serem utilizados em ciencia basica ou 6tica aplicada. Com referencia a ciencia

basica podemos destacar algumas areas de interesse como bi-estabilidade 6tica, conjugat;ao

de fase por mistura de ondas, espeetroscopia nao-linear e caos; em fisica aplicada existem

possibilidades de utilizat;ao em chaveamento 6tico ultra-rapido, 6tica adaptativa, fusao nu-

clear e memorias 6ticas.

Neste trabalho foram estudados os efeitos de 6tica nao-linear que estao relacionados

com a mudant;a de indice de refrat;ao em cristais, particularmente as redes induzidas por laser

e a Conjugat;ao de Fase por Mistura Degenerada de 4 ondas (CF~ID40); nos detivemos a

investigar os efeitos de saturat;ao da refietividade neste processo em cristais de GdAl03 : C,+3

e Rubi, tanto no regime estacionario como no regime transiente.

As propriedades oticas nao-lineares dos cristais dopados com C,+3 tern sido explo-



radas por tecnicas de redes induzidas por laser1 [1], mistura degenerada de 4 ondas [2,3.4,5],

bi-estabilidade 6tica, medida de indice de refra<;;aonao-linear [6, 7], mistura nao degenerada

de duas ondas [8, 9], mistura quase degenerada de 4 ondas [10] e auto-modula<;;ao transversal

de fase [11] em mais de uma dezena de diferentes tipos de materiais.

o aparecimento do efeito nao-linear, particularmente nos cristais dopados com Cr+3•

e originario da popula<;;ao do estado excitado meta-estavel do dopante, 0 qual possui uma

susceptibilidade complexa diferente daquela do estado fundamental e dessa forma a suscep-

tibilidade do meio muda proporcionalmente a popula<;;ao daquele estado, bombeada por uma

modula<;;ao laser. 0 mesmo mecanismo da origem 00 efeito nao-linear em N d+3 [2], Ti+3 [7],

Eu+3 [12] e corantes organicos [13].

o estudo das propriedades 6ticas nao-lineares e de grande interesse em materiais

que apresentam a<;;aolaser, pois 0 aparecimento de ondas estacionarias em cavidades 6ticas

produz redes induzidas que causam efeitos como "hole-burning" (modula<;;ao espacial do

indice de refra<;;ao que acaba por danificar a cavidade), auto-focaliza<;;ao e auto-modula<;;ao

temporal de fase.

1.2 Apresenta~ao e divisao deste trabalho

Neste trabalho calculamos a efici€mcia da CFMD40 num meio nao-linear saturavel

onde n2 oc (1 + //18)-1 e realizamos experiment os em cristais de Rubi e GdAI03 : Cr+3

tanto no regime estacionario como transiente, observando a evolu<;;ao temporal do campo

conjugado.

Nossos valores de eficiencia da CFMD40 para 0 GdAI03 : Cr+3 sao, segundo

nosso conhecimento, os mais altos obtidos neste tipo de material, utilizando laser CW em

>. = 514.5nm.

No Capitulo 2 e feita uma introdu<;;ao sobre como aparecem os efeitos nao-lineares

em 6tica, explicando a Conjuga<;;ao de Fase e as redes induzidas por lasers.

No Capitulo 3 saG tra<;adas as principais caracteristicas dos cristais dopados com

Cr+3 , explicando-se como acontece a nao-linearidade nestes materiais.

1Em to do este trabalho os mimeros entre ( 1 no texto indicam as referencias bibliogr8.ficas utilizadas.



o Capitulo 4 apresenta de forma resumida~ porem completa, os modelos teoricos

utilizados na analise de nossos dados experimentais tanto no caso estacionario como no caso

transiente.

o Capitulo 5 descreve detalhadamente os procedimento experimentais utilizados

e desenvolvidos e uma tecnica inovadora para observar e registrar a evolu<;ao temporal do

campo conjugado, utilizando-se urn microcomputador.

No Capitulo 6 sao apresentados e comentados os resultados teoricos e experimentais

obtidos nos casos estacionario e transiente; tambem e discutida a participa<;ao das redes

induzidas no processo de CFMD40.

o Capitulo 7 traz as conclusoes obtidas deste trabalho.



Capitulo 2
,
Otica Nao-Linear

2.1 Introdu~ao

Quando se utiliza fontes de luz de pequena intensidade 0 modulo do campo eletrico

da luz EL e muito men or que 0 modulo do campo eletrico E dos atomos que compoem 0

material. Sob estas circunstancias a rela~ao ELI E -+ 0, e a susceptibilidade el~trica do

material X(E) pode ser considerada como independente de E, e assim podemos desmembrar

X(E) em serie de pot€mcias do campo E

e assim a polariza~ao induzida P( E) = x( E)E fica:

troca de energia entre elas, dando origem aos chamados efeitos nao-lineares.

Os termos da susceptibilidade X(nj nas equa~oes anteriores dependem das frequencias



proximo a uma frequencia de transi~ao de urn est ado do material, acontece ressonancia e

desse modo os termos de \(n) ressonantes aumentam e nem mesmo os termos mais altos da

2.2 As equa~oes de Maxwell num meio nao-linear

- - 411" - 1aD
"VxH= -J+--

c c at

- - laB"VxE=---
c at

Dnde if e campo eletrico. B 0 campo magnetico, p a densidade carga, J a densidade

de corrente e jj 0 vetor deslocamento dado por:

P e 0 vet or polariza~ao que sera dividido em uma parte linear PL e outra parte

nao-linear ]5\"L, de modo que:

com PL = \(0) E sendo a polariza~ao P quando 0 campo if e pequeno.



Reescrevendo esta equac;ao e usando PL = X(O) E fica:

-Quando PNL

cjno e e hem conhecida. Entretanto estamos interessados evidentemente no caso nao-linear

e como a soluc;ao nao e trivial, partimos escrevendo cada campo Ej envolvido no processo

onde kj e 0 vetor de onda do campo Ej•

Na aproximac;ao de Born, onde se considera que Ej(i) varia muito mais lentamente

que ekj"r, isto e equivalente a dizer que para urn campo propagante na direc;ao z temos:

Agora levando 2.13 e 2.12 em 2.10 teremos a seguinte equac;ao diferencial de primeira

ordem para a amplitude ej(i) considerando 0 caso estacionario:

Oe j _ i211" k P'( -) -iLlk.r- _ -- .. r e Joz n5 J J

Oe j i k P'( r') -iLlk"r- = --" .. r e Joz 2n5 J J

onde Pj eo j-esimo termo da amplitude do vetor polarizac;ao nao linear pNL, que e:



A Equa<;oes 2.14 e 2.15 sao expressoes validas para todo processo nao-linear; nelas

vemos que PN L age como urn termo de fonte~ que da origem a outro processo. E born

lembrar que geralmente ftj e diferente de kj; isto significa que a condi<;ao de casamento

de fase (ilkj = 0) nao e automaticamente alcan~ada. Isto e interessante pois apesar dos

termos da polariza<;ao serem muitos, na equa<;ao 2.14 so utilizaremos 0 termo que possui

mesma frequencia Wj e aproximadamente 0 mesmo vetor de onda kj (ou seja, ilkj ~ kj)

do vetor campo eletrico Ej, pois as componentes fora da condi<;aode casamento de fase nao

participam do processo.

Agora. supondo que a amplitude PfL e constante e que kj e ilkj estao na dire<;ao

z podemos obter uma solu<;aosimplificada da Equa<;ao 2.14, que e:

. _ 2r.kj I (1 - e-iAkjL)
c,(z) - 2 Pj ilk.no ,

onde L e uma condi~ao de contorno como. por exemplo, a espessura do meio envolvido no

p!VL - X(3)(w . ...J W w)~ ~ ~ e-ikj.r, - 4· 1~ 2, 3 c.lc.2c.3



2.3 Redes de difra~ao dinamicas

I i~Q'
~n =~n---

2

( ~nL)2 (. ~Q'L)2w-- + w--
2c 4c
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E.

Figura 2.1: Redes dimlmicas induzidas por lasers. A rede e formada pelos campos Ed
e Eo que produzem uma modulac;ao de indice de refrac;ao .6.n com periodo.6.. Em (a) a
rede e detectada atraves do feixe Es que e a difrac;ao de Ep• Em (b) aparece a autodifrac;ao.
Figura retirada da referencia [14].



2.4 Conjuga~ao de fase

Urn campo eletrico conjugado ou simplesmente campo conjugado de uma frente de

onda de urn campo Epe;:, t) e definido como 0 complexo conjugado da parte espacial deste

o seu campo conjugado Ee( r, t) sent:

Desse modo, Ee se propaga no sentido oposto a Ep• Nas experiencias de conjuga<;ao

de fase temos urn campo de prova incidindo num determinado meio e urn campo refl.etido

propor.cional ao campo conjugado Ee(r. t), de forma que dependendo das caracterlsticas

do processo (intensidade, tipo do meio. estabilidade) pode haver atenua<;ao ou ate mesmo

amplifica<;ao do sinal incidente. E importante observar que 0 campo conjugado Ee possui

·d - =""eV1 ente que ~e = cp.

Redes induzidas e conjugac;ao de fase

Degenerada de .f Ondas (CFMD40) num esquema semelhante aquele ilustrado na figura 2.2.

Incidem no material nao-linear dois feixes de luz £1 e £2 que se propagam na mesma dire<;ao

mas em sentidos opostos e urn terceiro feixe Ep chamado feixe de prova. 0 processo e



MEIO NAO
LINEAR

Ep ( I)

I
I
I

Z=O

I
I
I
I
I

Z=L

Hei duas maneiras de se interpretar 0 processo. Primeiramente consideremos que

Ep e E1 se interfiram sobre 0 meio nao-linear, dando origem a uma modulac;ao cosenoidal

espacial da intensidade da luz dada por:

A = 21r
2ksen( ()/2)

;\
- 2nosen( ()/2)

uma modulac;ao de indice de refrac;ao , que nada mais e que uma rede de difrac;ao induzida;



equa~oes 2.25 e 2.26 se £p e £1 incidem com angulo 0, 0 periodo da modula~ao da rede

e A1 = >.j (2nosen(Oj2)).

Outra maneira de interpretar 0 processo e considerar que a rede induzida e gerada

pela interfer€mcia dos campos £2 e Ep que modulam 0 indice de refra~ao . Esta rede difrata

ocampo E1, dando origem ao campo conjugado Ee• Neste caso 0 que muda e 0 angulo

formado entre Ep e E2, que e d> = 1800
- 0 e que result a num periodo de modula~ao da

rede igual a A2 = >.j (2nocos(Oj2)). Como na maioria das experiencias temos urn 0 pequeno

resulta que A2 « A1, como ilustrado na £lgura 2.3.

A CFMD40 e praticamente igual a hologra£la, diferindo apenas no que diz respeito

a forma~ao e leitura do holograma (ou rede induzida). Na hologra£la registra-se urn padrao

de interferencia (rede ou holograma) sobre urn £lIme e depois que este filme e processado,

o padrao de interferencia e lido; na CFIVID40 os dois processos saD simultaneos, ou seja, a

rede de difra~ao (ou holograma) e registrado e imediatamente lido pelo feixe de prova. Dessa

forma a CFMD40 e muitas vezes chamada de "hologra£la de tempo real". Uma descri~ao

detalhada do processo hologra£lco esta feita no Apendice A.



Figura 2.3: Redes induzidas e 0 processo de CFMD40. Em (a) £, e £p geram a rede
de periodo .\) que difrata £,. Em (b) £, e £p geram a rede de periodo ii, que difrata £,.Figura retirada da referencia [14).



Capitulo 3

Cristais dopados com Cr+3

3.1 Introdu~ao

3.2 Caracteristicas espectrosc6picas dos cristais dopa-
dos com Cr+3
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Figura 3.1: Niveis de energia do Rubi. Em (a) diagrama resumido de niveis de energia
do ion C,+3 no rubi. Em (b) a linha cheia e 0 espeetro de absorc;ao do est ado fundamental
e a linha pontilhada no estado excitado normalizado a populac;ao de 100%. Ko e K1 sao
os coef. de absorc;ao do est ado fundamental de urn cristal de Rubi com L = 3cm. Figura
retirada da referencia [1]



lampadafl.ash intensa que proplcla a transferencia dos ions Cr+3 para as bandas 4T2 e

4T1 sendo que os ions decaem de maneira nao radiativa em aproximadamente 5.0 . 10-8 se-

gundos para 0 nivel intermediario 2E. Como esta transi<;ao e pouco permitida, 0 tempo de

vida espontaneo TO ~ 10-3 seg neste nivel e longo (para transi<;oes permitidas TO ~ 10-8 seg)

e este nivel e chamado de meta-estavel. Temos que as taxas de transi<;ao espontaneas [1]

entre os niveis 4T2 ~ 2E e 4T2 ~ 2 E sao respectivamente 2.0 . 107 seg-1 e 3.0 . 105 seg-1•

de tal forma que 99% dos atomos excitados na banda decaem para 0 nivel intermediario

e apenas 1% decaem para 0 nivel fundamental, apresentando uma eficiencia quantica de

aproximadamente 1.

No GdAI03 : Cr+3 0 Cr normalmente substitui 0 AI, e 0 diagrama de niveis e
basicamente igual ao Rubi com pequenas diferen<;as: a separa<;ao entre os sub-niveis de

energia no estado meta-estavel 2E e de 18 cm-1 enquanto que no Rubi est a separa<;ao e de

29 cm-1 e a rela<;ao entre os TO e de aproximadamente 3 para 1 (10mseg contra 3mseg no

Rubi). Esta rela<;aoe inversamente proporcional ao quadrado da razao entre a separa<;ao de

energia do estado meta-estavel 2E (29cm-1 /18cm-1). Temos ainda que no GdAI03 : Cr+3

o estado fundamental nao e degenerado, mas desdobrado em 4 sub-niveis [17]. 0 espectro

de absor<;ao do GdAI03 : Cr+3 [18] no visivel esta apresentado na figura 3.2.

Considerando estas caraeteristicas e facil observar que tais materiais podem ser

descritos de maneira satisfatoria por meio de urn sistema de 3 niveis; como ja foi mencionado

o estado meta-estavel 2 E possui urn tempo de vida alto, devido a regra de sele<;aode spin

que nao permite a transi<;ao por dipolo eletrico para 0 estado fundamental 4A2 e devido a

estas caracteristicas e possivel inverter a popula<;ao com intensidades relativamente baixas. da

ordem de KW / cm2, pois a intensidade de satura<;ao e determinada pelo tempo de decaimento

do est ado meta-estayel.

3.3 Nao-linearidade em cristais dopados com Cr+3

Dentre os "arIOS experimentos com redes induzidas por lasers feitos em cristais

dopados co Cr+3 podemos destacar os trabalhos pioneiros de Boerch e Eichler [19] onde

foi observado 0 efeito de "hole burning", devido ao aparecimento de ondas estacionarias em



lbondo
do

Gd+3

Figura 3.2: Espectro de absor~ao do Cr+3 no GdAIOa : Cr+3 . Subtraiu-se a banda
de absor<;ao do Gd+3 cujo maximo fica em 290 nm. Figura retirada da referencia [18].



cavidades laser que criam uma modula<;ao de intensidade de luz, provocando uma modula<;ao

espacial de ganho e do indice de refra<;ao do meio ativo, 0 que acaba por danificar a cavidade

popula<;ao da banda intermediaria.

As popula<;oes N1, N2 e N3 respectivamente do estado fundamental, banda inter-

mediaria e nivel meta-estavel (chamados aqui simplesmente niveis 1, 2 e 3) podem ser cal-

culadas por meio das equa<;oes das taxas. Como ja foi observado, considerando-se que a

dN1 = _ (j I N
1

+ N3

dt nw TO





choque desta transi<;ao e TO 0 tempo de vida espontaneo do estado meta-estavel.

Uma vez que a popula<;ao total No e constante temos que d~) = - d~3 como pode

ser observado nas equa<;oes3.1 e 3.2.

dN3 = iNo _ (1+ I IIs) N
3dt Is To TO

I liwcom s =-.
O"TO

TO
T=---

1+ LI.

onde Xl e X3 SaDas susceptibilidades do Cr+3 nos estados 1 e 3 respectivamente e XH e a

susceptibilidade da matriz hospedeira, ou seja, do cristal puro sem Cr+3 .



Atraves da equa<;aode Clausius-i\Iosoti podemos obter 0 indice de refra<;aocomplexo.

Sendo no 0 indice de refra<;ao do material nao excitado, podemos escrever

n = no + ~n. Como 6.n ~ no (na verdade tin < 10-4) pode-se expandir 3.9 e usandono

as solu<;6esdas equa<;6es das taxas (equa<;oes3.5 a 3.7) obtem-se:

Se 0 nivel meta-estavel nao existisse, a intensidade de satura<;ao do sistema seria da

ordem de n.-l, onde t1 e 0 tempo de relaxa<;ao longitudinal da popula<;ao , que correspondeO"tl

a tempos muito curtos em s6lidos (ordem de 10-9 seg) 0 que result a numa intensidade de

satura<;ao bastante elevada.

Neste fato reside a vantagem do sistema de 3 lllvelS, ou seJa, na diminui<;ao da

intensidade de satura<;ao . 0 nivel meta-estavel faz com que a excita<;ao 6tica transfira, pOI'

meio da banda intermediaria, a popula<;ao do estado fundamental para 0 estado excitado,

resultando numa redu<;ao significativa da intensidade de satura<;ao .



Capitulo 4

Modelo teorico para CFMD40

4.1 Introdu~ao

Como os campos E1 e E2 se propagam na mesma dire<,;ao, mas com sentidos opostos,

temos que k~ + k~ = O.

Uma grande vantagem do processo de CFMD40 sobre os outros processos para se

conseguir a conjuga<,;aode fase (e.g. mistura de 3 ondas) e que a condi<,;aode casamento de

-. -. -. -. -. n(w)wI k1 1=1 k2 1=1 k31=1 kp 1=1 kc 1= -- c

dcc .41l"k (3)
- = z--x ~IC2C·dz n5 ' p

onde aparece 0 fator 41l" no termo it direita ao inves de 21l" como em 2.14, devido ao fato de



· -111" k (3) *
C = Z--v "'1c2c Le 2A ~ Pno

como 0 quadrado da relac;;aoentre 0 campo conjugado Ce e 0 campo de prova incidente cp

(relac;;aoentre as intensidades), de forma que:

Mais tarde Yariv e Pepper [21] propuseram urn modelo melhorado, supondo que

exist em dois campos fortes E1 e E2 (campos de bombeio) e dois campos fracos Ep e Ee

(campos de prova) de modo que a variac;;aode energia dos campos fortes pode ser desprezada

modelo de 2 niveis. tambem conhecido como modelo de Abrams e Lind [22]. A metodologia

de calculos deste ultimo tambem e aplicada no modelo de 3 niveis.



X(E) = -2ao i+ 8 2

k 1 + 82 + 1%.1

IEsl2 = T T
h2

2 e a intensidade de saturac;ao no centro da linha;
1 2J1.

ao = J1.2~~~T2k e 0 coeficiente de absorc;ao do campo nao saturado, ou seJa, para

-2ao
X(E) = k(1 + 82) (i+8)

1+ LI.

onde Is = IEs1
2(1 +82). It imediato que a susceptibilidade de urn sistema de dois niveis varia

De uma maneira similar ao modelo de Yariv e Pepper [21] supomos que existam dois

campos fortes (E1 e E2) e dois campos fracos (Ep e Ec) e obtemos duas equac;oes diferenciais



P(Eo + tiE) = £oXoEo + <oXotiE + <oEo [(;~) Eo tiE]

onde Xo = X(Eo) e 0 ultimo termo a direita e devido a varia<;ao da susceptibilidade com 0

Bx ~E i~ [BX ~E aX ~E*]
BE =t 2 BE + BE*

P _ E . ~E coXo (EoD..E* + EoD..E)Eo
- coXo 0 + coXo - -1- IEol2

s 1+ I.

De posse desta equa<;aodevemos selecionar os termos da polariza<;ao que se propagam

a equa<;ao 4.10, tomando-se os termos da polariza<;ao que se propagam como Ep e Ec• Desse

modo 0 termo da polariza<;ao conjugada Pc fica sendo dada por:

Pc = cO;;012 [Ec - (E~ + E~ + 2E1E2) E;] (4.11)
1+ 1;- Is

Na aproxima<;ao do pacote de onda que varia lentamente, da equa<;ao 2.15 temos

Bcp = -i~P'
Bz 2na p

e substituindo Pc(::) e Pp (z) em 4.12 e .1.13 obtemos urn sistema de equa<;6esdo tipo:



dcp = ik [A(') B( ') *]dz 2 z cp + z ce

(A(z')) = *1>' A(z')dz'

dce(z) () 'a* *( )dz = "lCe Z + lfJ Cp Z

0:0(1 - i6)
"l = 1+ 62

f3 = 0:0(1 - i6) 2(c~+ c~)/ Is
1 + 62 [1 + 2 (e:i+e:~) + (e:i+e:~)2] 3/2

Is Is



R = [CC(O) [2
cp(O)

R = I 1,8ltan(,L)
, + T/Rtan(, L)

4.3 Modelo teorico para CFMD40 em meio com indice
de refra~ao nao-linear saturavel

n2- Este rnodelo foi prirneirarnente desenvolvido por T.Catunda [14]e ajustado e apresentado

por nos em urn trabalho recenternente publicado [24].

~ _ *_5_x-x 1+5
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procedimento de Abrams e Lind [22]ja apresentado na sec<;ao 4.2, mas a expressao 4.7 para

a susceptibilidade tratada nao e mais do tipo X ex (I~S)' mas sim X ex (I~S) uma vez que,

como visto em 4.23, isto e exigido pelo modelo de 3 niveis que vamos utilizar.

P(X) = 1~~X

Agora, supomos que ~X <{::: \. (como feito com ~n <{::: no em 3.10) expandindo 4.25

XoE D.XE
P(Xo+D.x) = 1 411" +( )2

- 3"Xo 1- ~Xo

onde e facil ver que 0 segundo termo a direita e a polarizac;ao nao-linear PNL e 0 primeiro

P = XoE + X3 - Xl _5_E (4.27)
1 - -t; xo (1 - -t; Xo) 2 1 + 5

e usando a equac;ao 3.13 e a equac;ao de Clausius-Mosotti relacionando (X3 - Xl) com n2 e
,

E interessante observar que a inclusao neste modelo do efeito de campo local no



pelo metodo usual. Nos consideramos dois feixes de bombeio E1 e E2 contra-propagantes

numa dire~ao z', 0 feixe de prova Ep e 0 feixe conjugado gerado Ee (contra-propagante a Ep

P (E 6.£) _ nOn2 [IEoI26.E IEoI
26.E + IEoI26.E*]

NL 0 + - 27l" 1+ 1~:12 + (1 + 1~:12)2

onde utilizou-se I = IEoI2•

aCe . ( ') ( ') *az = A z Ce + B z cp

aCp
( ') ( ') *az = -A. z cp - B z ce

I no . W [ 5 5]
A(z) = 2 + m2~ 1 + 5 + (1 + 5F

5 = IEol
2 = l.-

Is Is

Nos utilizamos a aproximac;ao WKB, do mesmo modo que para 0 modelo de Abrams

R = I Ee(O) 1

2

Ep(O)



R = 11,8ltanhL) 2

I + rytan(J L)

"r.l* _" w 2.;TJ;
ZfJ - Zn2- 3/2

c [1 + 2 (I1i.h1 + (I,i.h f]

o termo 0:0/2 aparece na equa<;ao 4.36 devido a inclusao do efeito de absor<;ao linear

do material.

'. It mais simples analisar 0 efeito de satura<;ao no limite de baixa refletividade, quando

1,81 ~ ry e R = j2,8/0:012(1-e-aoL/2). Neste caso, como R ex 1,8/2 a eficiencia maxima acontece

em S = 0.5 (assumindo II = 12 = I e S = 1/ Is). Tambem podemos observar que para 0:0 = 0

e Is ~ 00 nos obtemos a expressao tan2 KL, com /\,= 2n2(w/c)I, que foi inicialmente obtida

por Yariv e Pepper [21], num modelo ja mencionado, e independentemente por Bloom e

De maneira similar a difra<;aodo feixe E1 na rede produzida pelos feixes Ep e E2 gera

ocampo Ee2 = (w/c)n2EpE2E1. Como estes dois campos Ee2 e Eel saD gerados em fase, 0

campo conjugado result ante Ee e dado pela superposi<;ao Ee = Eel +Ee2 = 2(w/c)n2EIE2Ep,

que e 0 result ado da equa<;ao 4.34 para 0 caso em que 0:0 = 0 e Is ~ 0, resultando em



R ~ (",L)2. Neste caso nos obtemos 0 mesmo resultado da teoria de redes volumetricas. na

qual a eficiencia de espalhamento da rede e proporcional a l.6.nl2 ou In212.

tiva (ou de amplitude), dispersiva (ou de fase) e mista, onde hi os dois tipos de contribui<;oes.

Entao este modelo pode ser usado em qualquer rede de popula<;ao , como aquelas formadas

apenas em observar este comportamento do sinal transiente da CFMD40 em GdA103 : Cr+3

e confirmi-Io no Rubi [26]. Desse modo apresentamos aqui 0 modelo teorico proposto por

Segundo 0 tratamento de Abrams e Lind. se<;ao 4.2, temos que a refletividade (ou

eficiencia) do meio baseado na absor<;ao saturada e mistura de 4 ondas e dada pela equa<;ao

R _I . 13sen(-yL) 1

2

- ,cos(,L) + TlRsen(-yL)

onde ,2 = 11312-ryk, 1]e urn coeficiente de absor<;ao [22], 13e uma constante de acoplamento



) _ ([1 + [P(2 + P) - (t/To)P2(1 + P)] exp [-(t/TO)(l + P)]])
TJ(t - 0'0 (1 + P)2

3*( ) =' (p, [1 - [1- P(l + PHt/To)] exp [-(t/To)(l + P)]])
t ZO'o (1 P)2, +

absorc;ao no caso nao saturado e os "brackets" < . > indicam 0 valor medio sobre 0 angulo

de fase y = I..~. r.
As soluc;oes da equa<;ao 4.37, utilizando-se 4.38 e 4.39 para valores apropriados de

dados ultra-nipida computadorizada, nos realizamos medidas em Rubi, que confirmam os

resultados anteriores, e em GdAl03 : Cr+3 que tambem concordam razoavelmente bem com



Capitulo 5

Procedimentos Experimentais

5.1 Introduc;ao

Neste capitulo estao descritos detalhadamente os procedimentos e montagens ex-

perimentais utilizados na observac;ao da CFMD40 nos cristais dopados com Cr+3, tanto no

caso estacionario como no caso transiente. E explicado tambem 0 sistema de aquisic;ao de

dados com microcomputador utilizado na realizac;ao das medidas no caso transiente.

5.2 Medida no caso estacionario

. A montagem utilizada para observac;aoda CFMD40 esta esquematizada na figura 5.1.

o laser C\V de argonio utilizado trata-se do modelo 2020 da Spectra Physics operando em

mono-linha /\ = 514nm com potencia maxima de 0.8W. 0 feixe principal E1 incide no cristal

focado por uma lente convergente de distancia focal f = 50em, a fim de se obter uma in-

tensidade suficiente para observac;ao do efeitos nao-lineares. 0 feixe E1 refiete no espelho

e1 coloeado imediatamente apos 0 cristal (na figura 5.1 esta distancia esta superestimada

apenas para efeito de ilustrac;ao do campo E2) gerando 0 feixe contrapropagante E2•

Uma pequena parte do feixe £1 e dividida pelo semi-espelho (divisor de feixe ou

"beam-spliter~') 82 (R ~ 10%) originando 0 feixe de prova Ep, que tambem incide no cristal

formando urn pequeno angulo () (() ~ 2°) com 0 feixe E1• 0 semi-espelho 81 trata-se de apenas

uma lamina de vidro (R ~ 5%), que tern por finalidade desviar parte do feixe conjugado Ee

(que e contrapropagante a Ep) para ser detect ado no detector 2 (Vs) e retirar parte do feixe

de prova Ep para ser utilizado como referencia (v;.) no detector 1. Esta referencia e utilizada



Figura 5.1: Montagem experimental para CFMD40. Os feixes E1 e E2 sao contrapro-
pagantes; Ep e 0 feixe de prova e Ec 0 conjugado; e1 e e2 sao espelhos de aluminio e 81 e 82

sao divisores de feixe; 1 e uma lente convergente de distancia focal = f.

para determinar a intensidade de Ep ou mesmo de E1•

. as detect ores sao fotodiodos verificados como possuidores de uma resposta linear

no intervalo de intensidades de luz utilizado na experiencia. 0 sinal que sai dos fotodiodos

A luz ao sair do laser passa por urn conjunto de pas dentadas girantes (ou "chopper")

que possui uma velocidade ajustavel permitindo escolher 0 intervalo de dura~ao do pulso de

laser; a onda quadrada de referencia deste "chopper" e utilizada como sinal de "trigger"

para 0 oscilosc6pio que mede 0 sinal vindo dos fotodiodos. Utiliza-se 0 oscilosc6pio devido a
facilidade de se distinguir 0 sinal do feixe conjugado, que possui uma forma caracteristica,



2P
10= 7rW2

de intensidade 0 seu valor medio. 0 valor de W e obtido para posic;ao do perfil em que a

intensidade cai de 4 do seu valor maximo. 0 valor obtido foi W = 64JLm na posic;ao doe

variando-se a pot€mcia de bombeio.

Os espelhos mencionados sao de aluminio com R = 99% e possuem ajuste ml-

a tela do oscilosc6pio como e usual.

o sistema de aquisic;ao de dados [27] foi desenvolvido no Grupo de Otica por S. A.



gera~ao de sinais de "trigger", etc.); conversores DjA (Digital -;. Analogico, utilizados para

gerar form as de onda a partir do micro e tambem para comandar dispositivos controlados

por tensao) e convesor AjD com 4 canais (Analogico -+ DigitaL utilizado para digitalizar

sinais analogicos provenientes de amplificadores. detetores, fotodiodos etc.).

A aquisi~ao e feita da seguinte maneira: 0 "chopper" gera uma forma de onda

quadrada (niveis TTL) que indica se 0 laser esta incidindo sobre a amostra ou nao. Quando

o nivel de tensao deste sinal e .5volts (pa do "chopper" aberta). significa que 0 laser incide

na amostra, caso contrario. 0 sinal sera de 0 volts (pa fechada) e 0 laser estara bloqueado.

Atraves de urn programa de aquisi~ao de dados, feito especialmente para 0 controle

deste experimento, 0 microcomputador espera 0 momento exato em que 0 sinal do "chop-

per" muda de nivel 0 para .5volts (abertura da pa do ·'chopper·', dando inicio ao processo de

forma~ao das redes induzidas). Isto e feito atraves de uma linha de entrada digital da inter-

face de aquisi~ao , que fica amostrando a onda quadrada produzida pelo "chopper". Quando

o micro detecta esta passagem. ele da inicio ao processo de coleta de dados, convertendo

digitalmente 0 sinal amplificado (~) do fotodiodo (que detecta 0 campo conjugado Ec) e

armaz~nando 0 resultado em urn vetor de dados no microcomputador.

o processo de coleta continua ate que 0 micro detecte uma nova transi~ao do "chop-

per" (sinal muda de 5 para 0 volts) que indica que 0 laser foi bloqueado. Desta maneira,

obtem-se urn vetor de dados cujos elementos sao lltimeros que represent am a evolu~ao tempo-

ral do sinal Ec (campo conjugado). 0 processo e repetido varias vezes de maneira a se obter

uma media dos sinais adquiridos (redu~ao do ruido da medida). Em seguida, 0 programa

tra~a urn grafico na tela do microcomputador, plotando 0 vetor adquirido (valor medio) em

fun~ao do tempo em que a pa do "chopper" esteve aberta. Depois os dados podem ser

impressos, armazenados em disco ou tratados com outros programas maternaticos, planilhas

de dados, etc.

As rotinas de controle da placa de aquisic;ao de dados foram desenvolvidas em lin-

guagem Assembler e as chamadas para utiliza~ao foram implementadas em FORTRAN.

A configurac;ao basica do rnicrocomputador trata-se de urn IBM-PCjXT compativel com

unidade de disco rigido de 20Mb e disco flexivel de 360Kb.



Foram realizadas varias medidas com varias potencias de bombeio utilizando-se os

mesmos par<imetros e referencias daquelas realizadas na experiencia da se<;aoanterior.



Capitulo 6

Resultados

6.1 Introduc.;ao

Neste capitulo sao apresentadas as curvas experimentais e teoricas utilizando os

modelos descritos nas sec;oesanteriores para 0 processo de CFMD40 no caso estacionario e

transiente.

Relata-se tambem uma expenenCIa para comprovar que as duas redes induzidas

(absorptiva e dispersiva) participam do processo como descrito na sec;ao 2.4.2 e considerado

pelo nosso modelo teorico na sec;ao 4.3.

.. A seguir estao relacionados os principais parametros de nossos cristais de Rubi e

GdAl03 : Cr+3 utilizados.

A tabela 6.1 apresenta os parametros importantes para 0 efeito nao linear. 0 cristal

de Rubi trata-se de uma amostra comercial de uma barra cilindrica corn eixo c cristalino

paralelo ao eixo da barra e perpendicular it direc;ao de polarizac;ao do laser utilizado. A

amostra de GdAl03 : Cr+3 foi crescida por uma tecnica especial de fluxo [28].

Foram tambem utilizados valores de Is (no GdAl03 : Cr+3 ) e n2 modificados de

forma a ajustarem as curvas de nosso modelo aos nossos resultados experimentais no caso

estacionario (os detalhes estao na sec;ao seguinte). Salvo quando mencionado ao contrario,

os parametros utilizados sao os constantes na tabela 6.1.



Cristal I L(cm) o.O(cm 1) ! Is(vV/cm2) n2(cm2/lV) nO To(mseg)
Rubi i 0.125 1.25 I 1500 2.1 . 10 8 1.77 3.8I

GdAl03 : Cr+3 I 0.15 2.5 I 1600 9.5.10-8 2.00 10

Tabela 6.1: Parametros dos cristais utilizados. Lea espessura do cristal; 0.0 e 0 coef.
abson;ao do est ado fundamental; Is e a intensidade de saturac;ao : n2 e 0 indice de refrac;ao
nao linear; no e 0 indice de refrac;ao linear e TO 0 tempo de vida do estado excitado. Todos
os valores em ,\ = .51-!.5nm e T = 300K

(figura 6.1a) observa-se urn born acordo entre 0 comportamento de saturac;ao dos nossos

dados experimentais e 0 e<ilculoteorico. 0 melhor ajuste teorico foi obtido com urn valor n2

menor de urn fator 0.-1do que 0 valor fornecido por medidas interferometricas [6].

Para 0 GdA/03 : Cr+3 nos nao conhecemos precisamente 0 valor de Is porque nao

conhecemos 0 valor da sec;ao de choque u = ao/No, uma vez que nao possuimos 0 valor

No da concentrac;ao de ions Cr+3 devido it falta de uma amostra padrao. No caso de uma

No atraves da medida de absorc;ao , pois u(,\) = Nou('\). Isto e feito no Rubi e 0 valor de Is

e bem conhecido. No GdAl03 : Cr+3 , atraves de medidas de absorc;ao das linhas R e tempo

de vida, 0 valor de Is foi estimado como sendo 1600W/cm2. Entretanto 0 melhor ajuste da

curva teorica na figura 6.1b foi obtido com Is = 1200W/cm2 e n2 = 1004· 1O-8cm2/W que

e menor por urn fator de 1.1 do valor de 112 fornecido pela referencia [6]. Nesta amostra de

GdAl03 : Cr+3 nos obtivemos urn valor de eficiencia maxima de R ~ 10% que e, segundo 0

urn tempo de resposta de aproximadamente 10-2 seg (To = 10 mseg para 0 GdAl03 : Cr+3 ).
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Figura 6.1: Eficii!llcia R versus S = (11 + 12)/2Is na CFMD40_ Pontos representam
dados experimentais e as curvas tracejadas sac tearicas obtidas com a equac;ao 4.12 e usando
n2 da referencia [6]. As curvas salidas sac as curvas ajustadas, utilizando-se valores de n2
levemente diferentes. (a) amostra de Rubi com L = O.125cm. coef. absorc;ao ao = 1.25cm-l.
Is = 1500W/cm2. n2 = 2.1·1Q-8cm2/W (tracejada) e n2 = 1.7·1Q-8cm2/W (salida).
(b) amostra de GdAI03 : Cr+3 com L = O.15cm, ao = 2.5cm-l, Is = 1200vV/cm2, n2 =
9.5·1Q-8cm2 /~V (tracejada) e n2 = 10A·1Q-8cm2/W (salida). Todos os valores em,\ = .5145A
usado no experimento.



6.3 Resultados no caso transiente

As figuras 6.2 e 6.3 apresentam nossas curvas experimentais e calculadas pelo modelo

teorico do comportamento do sinal transiente descrito na se<;ao 4.4 para os valores mais

significativos do parametro 1/ Is. A equa<;ao 4.37 foi resolvida numericamente para os

valores de comprimento, intensidade de satura<;ao e coeficiente de absor<;aode nossos cristais

apresentados na tabela 6.1. Aqui novamente foi utilizado valor de Is = 1200W/cm2 para a

amostra de GdAl03 : Cr+3 eo parametro S = (II + I2)/2Is'

Nestas figuras ( 6.2 e 6.3) pode-se observar claramente 0 efeito produzido pelo cresci-

mento da rela<;ao S = 1/ Is. Para valores baixos de S a eficiencia cresce monotomicamente

ate urn est ado estaciomirio num tempo cia ordem do tempo de vida do estado excitado do

material; a medida que S cresce forma-se urn pico transiente que tende a se estreitar, de

forma que 0 valor da eficiencia transiente pode chegar ate 0 dobro do valor do estado esta-

cionario. As curvas teoricas foram normalizadas de acordo com os valores de eficiencia de

nossas curvas experimentais.

Podemos observar que. apesar de utilizado urn modelo que considera somente a

rede absorptiva, obtivemos urn born acordo entre as curvas calculadas e as experimentais.

Cumpre ressaltar que nesta parte de nosso trabalho nao estamos interessados em desen-

volver este modelo teorico para 0 sinal transiente, mas sim confirmar urn comportamento

ja verificado no Rubi e medir este comportamento tambem no GdAl03 : Cr+3 (devido as

suas semelhan<;as) propondo uma tecnica experimental diferente. Aproveitamos tambem

para testar a coerencia dos parametros utilizados em nossos cristais e os valores de efici€mcia

obtidos no caso estacionario.

Participa~ao das redes induzidas

A fim de verificar se as duas redes induzidas participam do processo de CFMD40

como considerado no nosso modelo teorico da se<;ao 4.3 fizemos uma pequena modifica<;ao

na montagem experimental descrita na se<;ao 5.2 (ver figura 6.4) de forma que 0 feixe £2

nao e mais obtido pela refiexao do feixe £1 num espelho logo apos 0 crista!. 0 feixe £2 foi
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Figura 6.2: Evolu~ao temporal cia Efici€mcia R na CFMD40. Sao apresentados alguns
valores de I j Is mais significativos.As linhas cheias representam 0 modelo teorico normalizado
com relac;ao aos dados experimentais (pontos). Cristal de Rubi com Is = 1500Wjcm2

1

L = O.125cm. 0:0 = 1.25cm-1 em A = .51..L5nm
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Figura 6.3: Evoluc;ao temporal da Eficiencia R na CFMD40. Sao apresentados al-
guns valores de I j Is mais significativos.As linhas cheias represent am 0 modelo teorico nor-
malizado com rela<;ao aos dados experimentais (pontos). Cristal de GdA103 : Cr+3 com
Is = 1200Wjcm2, L = O.15cm, 0:0 = 2.5cm-1 em A = 514.5nm
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Figura 6.4: Montagem experimental para verificar a contribui~ao das duas redes
induzidas (absorptiva e dispersiva) na CFMD40. Os "e" sa-oespelhos de aluminio,
"8" sao divisores de feixe e "i" sao lentes convergentes focando sobre 0 cristal.



Capitulo 7

Conclusoes

Corn referencia as observa~oes estacionarias, calculamos e medimos a eficiencia da

CFMD40 num meio nao-linear saturavel, onde ~n = n2I(1 + 1/ Is)-l e 0 modelo utilizado

explica apropriadamente 0 comportamento de nossas experiencias ern cristais de Rubi e

GdAl03 : Cr+3 .

Os \'alores de n2 que nos utilizamos concordam relativamente bem corn aqueles

obtidos por medidas interferometricas [6], apresentando urn desvio de aproximadamente

±20%.

, Para 0 cristal de Rubi, no qual temos urn valor preciso de Is, obtivemos urn born

acordo entre 0 comportamento de satura~ao de nossas medidas e experimentos anteriores [2].

Esta concordancia nos fez acreditar que 0 nosso modelo teorico esta correto, nos permitindo

desse modo a modifica~ao do valor de Is do GdAl03 : Cr+3 para 1200W/ cm2, utilizado para

ajustar nossos resultados teoricos corn os pontos experimentais. Corn esta modifica~ao e

utilizando os valores de n2 previamente medidos obtivemos tambem urn born acordo entre

as curvas experimentais e calculadas.

E born lembrar que as medidas interferometricas de n2 [6] foram realizadas ern

A = 6328.4.e nossas medidas foram realizadas ern A = 5145.4.e desse modo pode realmente

existir uma diferen<;a entre os valores de n2, provocada pelos diferentes comprimentos de

onda. Entretando essa diferen~a deve ser menor que a incerteza contida ern todas as nossas

medidas que. como mencionado. fica ern torno de ±20%.

Como result ado importante da concordancia obtida entre as as curvas calculadas e

experimentais podemos concluir que efeitos de auto-focaliza~ao nao sao responsaveis pelo



, De uma maneira geral este trabalho contribuiu para a compreensao dos fenomenos de

CFMD40 em cristais dopados com Cr+3 ,fenomenos estes que ainda nao sao completamente

GdA.103 : Cr+3 devido ao seu alto valor de n2 (0 mais alto obtido em cristais com Cr+3

em ,,\ = 514nm) e tempo de resposta da ordem de mseg, 0 que 0 viabiliza em varios tipos

Recomenda-se tambem a realizac;ao de urn estudo teorico detalhado da evoluc;ao

temporal da CFMD40, a fim de se obter urn modelo que explique de maneira quantitativa

'
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Apendice A

Holografia

Aqui sao apresentados os conceitos principais de holografia que podem ser facilmente

associ ados com 0 processo de CFMD40.

(alta defini~ao e ASAjISO baixa) como mostra a figura A.I. 0 objeto espalha luz em

todas as dire~oes e uma parte desta luz Eo( r~t) vai sofrer interfer€mcia com 0 feixe que vem

direta~ente do laser Er(i, t). Chamaremos estes feixes de feixe objeto e feixe referencia

, ...• , , ...• , 27r
ko = kr = Tno = k

Se considerarmos os eixos ~,J no meio podemos escrever:
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ka = k (sen(O/2)~ + cos(O/2)])

kr = k ( -sen( 0/2)~ + cos( 0/2)])

') ...A = ~"
2ksen(O/2)

),

2nosen( 0/2)

de forma a reconstruir a imagem do objeto que lhe deu origem (vel' figura A.I).

o feixe de referencia utilizado para leI' 0 holograma difrata na rede conforme mostra

- - ),
AO+OB =-

no



A
2dsen(} = -

no

Pela equac;ao A.8 temos que a condic;ao de Bragg somente pode ser satisfeita quando

o feixe ·de leitura estiver na mesma direc;ao original de Er( i,t) e assim temos uma difrac;ao

na direc;ao do feixe objeto Eo(i, t) que originou 0 hologram a e a imagem virtual do objeto
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