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Este trabalho consiste na elaborac;ao de urn conjunto de sistemas eletro-eletronicos.
aplicados principalmente na area de otica, com a finalidade de se criar recursos tais que
possibilitem a realizac;ao de experimentos com maior facilidade. confiabilidade e versatilidade.
Ele esta dividido em 2 partes principais. A primeira apresenta a construc;ao de urn sistema
completo para acionamento de urn laser de ArgoniojCriptonio incluindo fonte de alimentac;ao
e cavidade res sonante com a utilizac;ao de urn tubo import ado. A segunda consta de urn
sistema de aquisic;ao de dados baseado em urn microcomputador da linha IBM-PCjXT-AT
com urn modulo para aquisic;ao de pulsos rapidos, placa de interface para 0 microcomputador
e software de controle.



This work describes the development of a electric-electronical system applied prin-
cipally in the Optics area. Its purpose is to create the means such that experiments can
be realized with greater facility, reliability and versatility. It is divided into two parts. The
first introduces the construction of an Argon/Krypton laser system its power supply and
the ressonance cavity, with the use of an import tube. The second consists of a data acqui-
sition system, based on an IBM-PC/XT-AT microcomputer, with a module for fast pulse
acquisition, an interface board to the microcomputer and control software.



Parte I

Sistema para urn Laser de
Argonio / Criptonio



Capitulo 1

Introd u~ao Geral

Nos ultimos vinte anos. os lasers ionicos se transformaram num dos maiores recursos
tecnol6gicos para. obten<;ao de radia~ao coerente e colimada. tanto no espectro visivel como
ultravioleta pr6ximo. Extensas pesquisas tern sido realizadas no sentido de se produzirem
lasers mais resistentes e confiaveis, tal e a utilidade e aplica<;io que eles apresentam nas mais
diferentes areas tais como fisica, medicina, engenharia, etc.

A palavra laser origina-se das iniciais de "Light Amplification by Stimulated Emis-
sions of Radiation" ( Amplifica~ao da Luz por Emissao Estimulada de Radia~ao). Este
efeito de amplifica~ao ou como se costuma dizer, a atividade laser, se processa no interior de
urn meio ativo, 0 qual se situa dentro de urn aparato designado por cavidade ressonante. 0
meio ativo de urn laser pode ser urn material s6lido, liquido ou gasoso. No primeiro caso, 0

material s6lido pode ser urn semicondutor ou algum tipo de cristal adequado. No segundo,
os varios tipos de gases ou combina~Oes deles e no terceiro, os corantes definem 0 meio ativo
onde se processa a atividade laser.

Lasers de ArgoniojCriptonio, pertencem a uma classe conhecida como Lasers ionicos
de gases nobres, assim chamada devido ao fato deles possuirem gases ionizados como meio
ativo. A excita~ao do meio ativo e realizada por bombeamento eletrico, onde uma descarga
eletrica e produzida atraves do gas formando urn plasma que e confinado no interior de urn
tubo (tubo de plasma).

A figura 1.1 mostra 0 diagrama basico de niveis de energia, que ilustra 0 funciona-
mento dos lasers ionicos. Os eletrons provenientes da descarga eletrica no plasma colidem
com as particulas do gas ionizando-as e jogando-as para um nivel de energia mais exci-
tado, do qual elas poderao emitir radiativamente, quando decairem para urn nivel de energia
menor. Sob condi~Oes adequadas de corrente, voltagem e pressao do gas, uma situa~ao
similar a figura 1.1 e obtida: 0 numero de ions no nivel B torna-se maior que 0 do myel A
(menor energia) dando origem ao que se chama de inversao de popula~ao que e uma condi~ao
necessaria para que ocorra a a~ao laser. Em tais condi~Oes. f6tons produzidos por emissao
espontanea (decaimento radiativo dos ions excitados) induzem 0 decaimento de noyos ions
dando inicio a uma avalanche de f6tons coerentes, que e conhecida como emissao estimulada.
A eficiencia da emissao estimulada e aumentada atraves de uma cavidade 6tica que confina
a luz no interior do meio ativo. Esta cavidade, tambem chamada cavidade ressonante, e for-
mada por dois espelhos, urn totalmente refietor e outro com refietividade urn pouco menor
que 100% alinhados de maneira a produzir multiplas refiexOesda luz atraves do meio ativo.
A pequena quantidade de luz que nao e refietida pelo ultimo espelho sai da cayidade em
forma de feixe laser.



A cavidade ressonante e quem produz a amplifica~ao de luz pOl' emissilO estimu-
lada e sua eficiencia depende de sua~ caracteristicas taif' como refteti,-idade do~ espelhos,
alinhamento etc.

a raio laser, sera produzido. caso 0 ganho do sistema (meio e cayidade ressonante)
seja maior que as perdas existentes no mesmo.

Os tubos de plasma SilO projetados para proporcionar condi~Oes de controle nas
quais a inversao de popula~ao e mantida. Quanto maior a diferen~a de popula~il.Oentre os
est ados A e B, maior sera 0 ganho do meio.

Na figura 1.1 estao somente represent ados urn par de niveis quanticos com inversiio
de popula~ao, mas esta e uma figura muito simplificada se comparada com a estrutura real
de niveis quanticos de urn ion de argonia ou criptonio. a argonia pOI' exemplo. pode tel'
mais de 100 pares de niveis quanticos que exibem simultaneamente inversOes de popula~ao.
Para cada urn destes pares, existe um correspondente comprimento de onda que e chamado
de linha do laser. A presen~a de numerosas linhas na regiao do espectro visivel e ultraviolet a
proximo e uma das virtudes dos Lasers Ionicos. A tabela 1.1 mostra algumas das linhas mais
utilizadas de urn Laser de argonio e de urn Laser de Criptonio [1]I.

******...............••.•.• -- ...•... -. B

***•.••••..•..........•.•. _ •.. -.... A

Somente poucos gases possuem as condi~6es quanticas adequadas para serem uti-
lizados como Laser Ionico. 0 argonio e 0 criptonio, dois gases nobres, tern sido amplamente
usados pOl' apresentarem alto ganho, boa eficiencia, e grande mimero de linhas em compri-



ARGONIO CRIPTONIO!
A (TIm) ,\ (mll)
528.7 799.3
.514..5 752.5
501.7 676.4 I

I

496.5 647.1
488.0 568.2
476.5 530.9
472.7 520.8
465.8 482.5
457.9 476.2
454.5 468.9
363.8 356.4
351.1 350.7

mentos de onda liteis. Eles tambem tern a vantagem de serem quimicamente inertes, 0 que
simplifica em muitos aspectos, 0 projeto do tubo de plasma.

Devido a esta grande aplica~ao dos Lasers Ionicos, 0 alto custo e as dificuldades de
importa~ao dos mesmos, foi criado urn projeto no Grupo de Otica que visa construir urn
Laser Jonico desde 0 tubo ate a fonte e cavidade ressonante.

o projeto foi divido em duas etapas: a primeira que envolve a constru~ao da fonte de
alimenta~ao e cavidade ressonante, e a segunda que envolve a confec~ao do tubo de plasma.
Na primeira etapa, a fonte e cavidade ressonante foram baseadas em urn laser de Argonio
da: Coherent ( modelo CR-8 ), a partir do qual foram feitas modifica~Oes para se construir
urn sistema com componentes e materiais facilmente encontrados no mercado nacional alem
de recurs os e moo de obra local.

Nesta parte do trabalho faremos, nos capitulos que se seguem, uma descri~ao de
como a fonte de alimenta~ao e cavidade ressonante foram construidas, e de seus componentes
principais e resultados obtidos. Mostraremos tambem urn sistema de refrigera~ao para 0

laser, projetado de maneira a poder transporta-Io para lugares em que nao exista condi~Oes
adequadas de refrigera~ao.

f SERVI<;::ODE BIB'"Li0lli~.;.[INfOr-MACAO • IFQSe
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Capitulo 2

Fonte de AliInenta~ao

2.1 Introdu~ao
Como vimos anteriormente, os Lasers de Ion consistem basicamente em uma des-

carga eletrica sobre urn gas ( plasma) dentro de urn tubo que esta alinhado no interior de
uma cavidade 6tica. Portanto, a func;ao principal da fonte de alimentac;ao e a de controlar
apropriadamente 0 fluxo de corrente que passa at raves do tubo de plasma.

Para isto, foi desenvolvido uma fonte de corrente cujo diagrama simplificado pode
ser visto na figura 2.1.

Como podemos ver, a rede de alimentac;ao trifasica e retificada e, passando por urn
filtro RC, gera uma tensao DC continua que vai alimentar 0 tubo de plasma. A regulac;ao de
corrente e produzida por urn banco de transistores de passagem, aqui represent ado por urn
unico transistor. Urn resistor-sensor de corrente produz uma tensao proporcional a corrente
que esta fluindo pelo tubo. Este sinal entao, aliment a urn circuito que 0 compara com
urn outro sinal de referencia e realimenta 0 banco de transistores de maneira a manter os
dois sinais iguais, 0 que implica em uma corrente constante. 0 sinal de referencia para 0

comparador e simplesmente uma tensao cujo valor e controlado por urn potenciometro que
pode ser ajustado pelo operador.

Alem de controlar a corrente sobre 0 tubo~ a fonte de alimentac;ao tambem monitora
os circuitos de seguranc;a ( "interlocks" ), os circuitos de controle da pressao do gas, alimenta
o magneto ( solen6ide que produz urn campo magnetico que confina a descarga eIetrica no
centro do tubo ) e produz 0 disparo de alta tensao, que ioniza 0 gas para que haja conduc;ao
de corrente.

2.2 Componentes da fonte de alimenta~ao do laser
o diagrama de blocos geral da fonte, pode ser visto na figura 2.2, sendo que seus

componentes principais sao :

E a chaye que aciona a fonte de alimentac;ao ligando a rede trifasica ao autotrans-
formador. Seu esquema eletrico pode ser visto na figura 2.3. A sua bobina de controle, esta
ligada ao rele RL4 que, por sua vez, e comandado pelas chaves dos circuitos de protec;ao
( "interlocks" ). Caso haja uma falha no sistema~ por exemplo, falta de fluxo de agua, RL4
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receberci 12 volts em sua bobina pois 0 "interlock" do mt'liidor de ftuxo ira fechar contah)
entre os pontos a e b energizando RL4 que, pOl' sua W'':. desligii a bobina do contator.
desligando a fonte. Quando tudo esta correto, os COl1tah'~a e b devem e!:>tarem circuito
aberto.

Existern tres chaws no circuito que alirnenta a bob:na do contator sendo duas nor-
rnalrnente abertas e uma norrnalrnente fechada, Esta ultima e urn botao que desliga 0

contator. As duas primeiras sao respectivarnente, a cha\'e de paine! com fechadura e 0 botao
de liga, arnbas responsan'is pelo acionarnento do contator.
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A alirnenta~ao trifasica que passa pelo contator, chega em urn autotransforrnador
( nao fornece isola~ao da rede ) cuja fun~ao e a de acomodar varia~Oes existentes na rede
trifasica e ajustar a melhor voltagem de opera~ao para 0 tubo do laser. as tres primarios
deste transformador estao conectados em Y e ele apresenta varios "Taps" que podem ser
escolhidos para fornecer uma maior ou menor voltagem, de acordo com a rede e com 0 laser
que esta sendo utilizado.

Ele tambem apresenta urn enrolamento que fornece uma tensao de 120 Vac que
alimenta determinados circuitos que utilizam esta tensao, por exemplo, 0 circuito de controle
da pressao do gas, 0 transformador do filamento e 0 circuito de disparo do laser.

Seu esquema eletrico pode ser visto na figura 2.4.
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Possui a fun~ilOde retificar e filtrar a tcnsiw alternada fOrIlecida pelo autotransfor-
rnador gerando urna tensao DC que vai alimental' 0 tubo dt' plasma. Isto e feito atraves de
6 diodos (DRI-DR6) que formam urna ponte retificadora de onda cornpleta.

o esquema eletrico do circuito retificador e do filtro. podem ser vistos na figura 2.5.
o sinal retificado passa por urn filtro cornposto por 4 capacitores (CFI-CF4), sendo

que eles estao ligados dois em serie ( CFI-CF2 ) e estes em paralelo com outros dois em
serie ( CF3-CF4 ). Cada capacitor possui urn resistor ligado em paralelo ( RFI-RF4 ), cuja
func;ao e a de balancear a tensao sobre os rnesrnos.

Denorninarnos de B+ e B- os terrninais do filtro, ou seja, a tensao de alirnentac;ao
gerada e em relac;ao a estes dois terrninais. Convern ressaltar, que tanto B+ quanto B-
possuern urna elevada tensao com relac;ao ao terra e nenhurn deles pode ser conectado a este,
o que causaria urn grande curto-circuito.
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2.2.4 Circuito de disparo
Para que haja a conduc;ao de corrente no tubo de plasma, 0 gas precisa estar

ionizado. Isto e feito pelo circuito de disparo, cujo esquema eletrico pode ser visto na
figura 2.6.

Quando 0 botao de disparo e pressionado, 120 Vac e enviado aos terrninais E1 e
E2. Este sinal e retificado em meia onda pelo diodo DD1 e pelo capacitor CD1 0 qual esta
conectado a "gate" de TD1, que e urn transistor unijunc;ao prograrnavel. Quando a tensao
na "gate" de TD1 atinge 0 valor de disparo prograrnado, TDlliga TD2, que e urn SCR. Este,
quando ativado, descarrega 0 capacitor CD1 sobre 0 enrolamento primario do transforrnador
TRDl. TRDI e urn transforrnador de pulso com urna alta relac;aode espiras ( utilizarnos urn
"Fly-Back" de televisao ) que eleva a tensao do pulso carregando 0 capacitor CDA1, at raves
do diodo DDA1 e do resistor RDA1, para valores da ordern de alguns kvolts. 0 capacitor
CDA1 esta conectado a urn "Spark Gap" ( duas esferas rnuito proximas cuja distancia pode
ser controlada ) e, quando a tensao em CDA1 atinge 0 valor de ruptura do "Spark Gap" este
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Figura 2.6: Esquema eIetrico do circuito de disparo e de filamento



descarrega a aha tensao sobre 0 tubo de plasma atra"es do indutor LDI ionizando 0 gas e
dando inicio ao fluxo de corrente pelo t uboo A dist ancia dL' -Spark Gap" depende do t ipo
de laser utilizado ( quanto maior () comprimcnto dl) tubl). 1::i1iordc\"(' ser a distilllcia cntrc
as esferas ) e da umidade do ar.

Responsavel pelo aquecimento do filamento do laser. 0 qual vai "emitir eletrons que
vao produzir a corrente de excita<;ao no tubo de plasma.

Ele consta simplesmente de urn transformador cujo primario esta ligado a.o enrola-
mento de 120 Yac do autotransformador e com 0 secundario ligado diretamente nos terminais
do filamento. A tensao produzida no secundario do transformador do filamento e de aproxi-
madamente 3+3 Vac ( "center tap") com capacidade de corrente de ate 20 Amps.

o esquema eletrico do mesmo pode ser visto na figura 2.6.

Circuito de controle da pressao do gas
Pode ser visto na figura 2.7. E formado por urn medidor de pressao e por duas

valvulas eletr<rmagneticas comandadas eletronicamente at raves de 2 botoes colocados no
painel de controle da fonte. Estas v.Uvulas controlam a passagem de gas de urn reservat6rio
de argoniojcriptonio, cuja pressao e de aproximadamente 1 atmosfera, para 0 interior do
tubo de plasma. A transferencia de gas e feita da seguinte maneira: a valvula comandada
pela chave VALl enche urn pre-reservat6rio com urn pequeno volume de gas e logo ap6s, a
valvula comandada pela chave VAL2 transfere 0 conteudo deste para 0 interior do tubo. 0
circuito eletrico de comando das mesmas e feito de tal maneira que e impossivel se ligar as
duas valvulas simultaneamente, a fun de se impedir uma sobrecarga de gas, 0 que danificaria
o tubo. 0 volume do pre reservat6rio que esta entre as duas ,-cilvulasVALl e VAL2 e 0 valor
da pressao do reservat6rio sao escolhidos para dar urn incremento de 10 militorr na pressao
do laser, a cada ciclo de transferencia de gas descrito acima.

o medidor de pressao indica se esta na hora de recarregar 0 tubo, pois com 0

funcionamento do laser, a pressao do gas tende a diminuir. Esta pressao deve ser mantida
em torno de 20 militorr acima ou abaixo do valor especificado na tabela de dados do tubo
utilizado ( cada tubo tern 0 seu valor ideal de pressao ).

2.2.7 Fontes de alimentac;ao de baixa tensao
Tern a fun<;ao de fornecer alimenta<;ao de baixa tensao a determinados circuitos

utilizados na fonte.
Sao em numero de duas a saber: fonte de +5 Volts ( 1 Amp. ) e fonte de +12 Volts

( 1 Amp.). Sao circuit os simples que utilizam 0 regulador de tensao 7805 e 7812. Seus
esquemas eletricos se encontram na figura 2.8.

2.2.8 Banco de transistores de passagem
o tubo do laser esta conectado em serie com urn regulador de corrente transisto-

rizado que tern a fun<;aode manter a corrente no tubo de plasma constante. Este regulador
e composto por uma placa de controle e urn banco de transistores de passagem que, na
realidade, e di,'idido em dois bancos chamados de mestre e escravo. Cada banco possui 20
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transistores de potencia 2N6513, conectados em paralelo para dividir a corrente entre eles~
sendo que os dois bancos estao conectados em serie de maneira a dividir a tensao sobre os
mesmos.

o esquema eletrico do banco de transistores pode ser visto na figura 2.9.
o conjunto de transistores da direita e 0 chamado banco mestre enquanto que 0 da

esquerda e 0 banco escravo. Os transistores de passagem possuem resistores em serie com os
emissores ( 1 ohm no banco escravo e 2.7 ohms no mestre ), cuja func;aoe a de equalizar a
corrente que passa pelos mesmos e, no caso dos resistores de 2.7 ohms fornecem urn sinal em
tensao, proporcional a corrente que esta passando pelos transistores. Este sinal e coletado
pelos resistores de 47 ohms que estao conectados aos emissores dos transistores, fazendo a
soma dos mesmos, e gerando 0 sinal chamado de "sumbus" que e uma tensao proporcional
a corrente no tubo de plasma. Este sinal e utilizado no circuito de realimentac;ao da fonte e
apresenta 0 valor de 0.1 Volts por Ampere de corrente que circula pelo tubo.

o primeiro estagio do banco mestre e composto pelo transistor QMl ( 2N3584 ) e pelo
transistor QM2 ( 2N6513 ) que funcionam como excitadores dos transistores de passagem
ou seja, recebem 0 sinal de comando da placa de controle e fornecem a corrente de base
necessaria aos demais transistores de passagem para que eles possam regular a corrente que
passa pelo tubo.

Quando 0 banco mestre comec;aa conduzir corrente, ap6s a ionizac;ao do gas, a
diferenc;a de tensao entre a base e emissor do transistor QE1 ( 2N3584 ) aumenta, uma vez
que a base do mesmo esta alimentada pelo divisor de tensao entre Rl e R2. Isto faz com
que QEl conduza mais e portanto QE2 ( 2N6513 ) vai receber mais sinal para excitar os
transistores de passagem do banco escravo. Desta maneira, quanto mais 0 banco mestre
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esta conduzindo, maior sera a diferE'll<;ade tensao entre base t' emissor do transistor QE1 e
portanto, mais 0 banco escravo ira conduzir. acornpanhand(' 1..) banco mestre. Desta forma.
o banco escravo segue 0 que 0 mestre faz. Sf' a tensao sobr(' 1..) balleo mcstre (. de 20 Volts. Co

tensao sobre 0 banco escravo deve ser aproxirnadarnente 20 YI..)!ts tambem.
as diodos zener ZM1 e ZE1 ( SKE 4F 1/08 ) protegern os transistores dos banco:".

contra urn excesso de tensilOgrampeando a mesma em 120 \'olts. as diodos zener ZM2 e ZE~
( 1N5378B ) tambem tern a mesma fun<;ao,so que neste caso. quando eles conduzem devido
a uma sobretensao. eles ativam os transistores QM2 e QE2 fazendo com que eles conduzam
mais, aumentando a corrente nos transistores de passagem, 0 que diminui a tensao sobre os
bancos.

as bancos de transistores estao montados em um bloco de aluminio no interior do
qual circula agua, forrnando urn trocador de calor que refrigera os mesmos.

Existem dois medidores analogicos que monitoram a corrente do tubo e a tensao
sobre 0 banco mestre de transistores. Quanto maior a corrente, maior sera a tensao no tubo
e menor a tensao sobre 0 banco. A voltagem total que cai sobre 0 banco de transistores
e igual a duas vezes 0 valor indicado pelo medidor ( atensao sobre 0 banco escravo e
aproximadamente igual a tensao sobre 0 banco mestre ) sendo a voltagem aplicada no tubo
de plasma igual a tensao da saida do filtro menos a queda de tensao no banco de transistores.

Alem de controlar a corrente no tubo de plasma, atuando sobre 0 banco de tran-
sistores, ela tambem e responsavel pela prote~ao contra excesso de corrente, desligando 0

sistema caso a mesma ultrapasse urn determinado valor que pode ser ajustado pelo ope-
rador.

a esquema eletrico desta placa pode ser visto na figura 2.10
Ela apresenta dois potenciometros: POTI que lirnita a excursao de corrente a urn

valor maximo e POT2 que define a maxima corrente permit ida, a partir da qual 0 sistema e
desligado.

A regula~ao de corrente e conseguida da seguinte forma: logo apos 0 tubo estar ioni-
zado, 0 sinal de "sumbus" apresenta 0 valor de aproximadamente 0 Volts ( ainda nao existe
corrente circulando). Este sinal esta conectado ao emissor do transistor QCl ( BC337 )
na placa de controle, cuja base recebe 0 sinal do potenciometro de controle de corrente,
localizado no painel da fonte, e que indica 0 valor de corrente que 0 operador deseja para 0

laser. A diferenc;a entre esta referencia eo "sumbus", vai fazer corn que QCl conduza mais
ou menos corrente. No inicio, a referencia e maior que "sumbus" gerando uma tensao base-
emissor maior que 0.6 Volts. Isto faz corn que QCl conduza, atuando sobre QC2 ( BC327 )
de maneira que ele tarnbem come~a a conduzir, gerando uma tensao maior ern seu coletor
o qual esta ligado ao banco de transistores ( sinal de controle do banco). Desta maneira,
a corrente no tubo aumenta, fazendo corn que 0 valor de "sumbus" tambem aumente, dimi-
nuindo a diferen~a entre "sumbus" e a referencia, 0 que faz QCl conduzir menos, e portanto,
diminuindo 0 sinal no coletor de QC2, produzindo uma corrente menor no tubo. Desta
maneira, a placa de controle tenta manter 0 valor de "sumbus" aproximadamente igual ao
valor de referencia menos 0.6 Volts.

Por exemplo, se 0 operador ajusta 0 potenciometro de controle ( referencia ) de tal
maneira que 0 seu valor seja de 3 Volts, a placa tenta regular a corrente no tubo de forma
que "sumbus" seja aproximadamente 2.4 Volts. Como a tensao de "sumbus" e proporcional
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a corrente no tubo e apresenta 0 valor de 0.1 YoltsjAmp. islo implica que a corrente no
tubo. sera de 2-1Amps.

o potenciomdro POT1 limita 0 val~,rmaximo para a tcnsii() de rcferencia. diminu-
indo ou aumentando a tensao sobre 0 potenciometro de controle de corrente.

Caso haja algum curto-circuito no banco de transistores ou alguma outra falha que
fac;a com que a corrente no tubo dispare, existe um circuito de protec;ao que funciona da
seguinte maneira: se 0 valor de "sumbus" se tomar 1.4 Volts mais alto que 0 valor ajustado
no potenciometro POT2, a base do transistor QC3 ( BC337 ) ficani 0.7 Volts acima da
tensao do emissor fazendo com que QC3 conduza, 0 que ativa QC4 ( BC327 ). Este, por sua
vez, liga 0 rele RLl, cujos contatos estao conectados ao circuito de comando do contator.
desarmando 0 mesmo e desligando 0 sistema.

A alimentac;ao desta placa ( 20 Volts) e obtida atraves da tensao de saida do filtro
passando por urn resistor e por urn zener ( lK4747 ) e esta referenciada ao B-.

2.2.10 Magneto
E urn solen6ide, em cujo interior esta 0 tubo de plasma, responsavel pelo campo

magnetico que confina a descarga eletrica no centro do tubo.
No caso do laser de argonio, 0 magneto e aliment ado diretamente pelos terminais do

filtro RC ( B+ e B- ) enquanto que no laser de criptonio ele e colocado em serie com 0 tubo
do laser, ou seja, a corrente que circula pelo magneto e igual a que circula pelo tubo. Isto
porque, no caso do criptonio, e necessario urn campo magnetico mais intenso para confinar
os ions de criptonio que sao maiores que os ions de argonio.

Possuem a func;ao de proteger a fonte, 0 tubo de plasma e 0 operador do laser.
Eles atuam sobre 0 contator e desligam 0 sistema, caso alguma falha seja detectada. Os
"interlocks" utilizados sao os seguintes:

Chave da porta da Conte

Chave eletrica localizada na porta que da acesso a fonte de alimentac;ao, desliga 0

sistema caso esta porta seja aberta com a fonte em operac;ao.

Chave da tampa do tubo

Chave eletrica localizada na tampa que cobre 0 tubo de plasma, tern a fun<;aode
desligar 0 sistema, caso a mesma seja aberta com 0 laser em operac;ao.

Prote~ao contra sobrecorrente.

Vista anteriormente no circuito de regula<;ao de corrente, desliga 0 sistema caso a
corrente no tubo ultrapasse urn determinado valor, ajustavel pelo operador do laser.
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Prote~ao termica

Mede a temperatura do banco de transistores e a temperatura da agua que sai do
tubo de plasma. Caso alguma destas temperaturas esteja acima dos valores ajustados, 0

sistema e desligado.
o esquema eletrico do circuito de prote~ao termica pode ser visto na figura 2.Il.
Os termistores ( NTC ), sao colocados nos locais em que se deseja medir a tem-

peratura: trocador de calor do banco de transistores e saida de agua do sistema de refrige-
ra~ao. Cada urn destes termistores esta conectado a urn divisor de tensao, cuja voltagem
produzida e proporcional a temperatura do mesmo. Quanto maior a temperatura, menor
sera a resistencia do termistor e portanto maior sera a tensao no divisor resistivo. Dois
circuitos comparadores verificam se estas tensOes vindas dos divisores estao abaixo dos valores
ajustados pelos potenci6metros POTTI e POTT2, caso contrario, eles ligam 0 rele RL2
cujos contatos va.o atuar sobre 0 circuito de comando do contator, desligando a fonte. Os
potenci6metros POTTI e POTT2 sao ajustados para que a temperatura de saida da agua
seja no maximo 70 °C e a temperatura maxima do banco de transistores seja de 60 °C.

Chave de fluxo de agua

Mede 0 fluxo de agua que refrigera 0 tubo e a fonte e, caso este nao esteja com 0

valor adequado, desliga a fonte.
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Figura 2.12: Esquema eIetrico do circuito da chave de f1.uxode agua

Ele e composto por urn circuito integrado LM2907 que funciona como urn conversor
de frequencia para tensao. Urn dispositivo especial formado por urn disco de pontas nas quais
ef{istem pequenos imas, gira impulsionado pelo f1.uxode agua. Uma bobina colocada bem
proxima deste disco, gera pequenos pulsos de tensao cada vez que uma das pontas do disco
passa por ela. Desta maneira, produz-se urn sinal cuja frequencia dos pulsos e proporcional
ao f1.uxode agua que passa pelo dispositivo. Este sinal e entao enviado ao conversor LM2907
que transform a esta frequencia em uma tensao continua, cujo valor depende do f1.uxode agua
e tambem da constante RC utilizada.

Urn comparador interno ao LM2907 verifica se esta tensao esta acima do valor de
referencia gerado pdo divisor de tensao formado pelos dois resistores de 5 Kohms. Caso
ela seja maior, 0 comparador ativa 0 rele RL3, cujos contatos normalmente fechados estao
ligados ao circuito que desarma 0 contator e, desta maneira, permite que a fonte seja ligada.
Caso a tensao seja menor ( f1.uxoinsuficiente ), 0 circuito desliga RL3, cujos contatos se
fecham entre os pontos a e b do circuito de comando do contator, que entao e desligado via
RL4, interrompendo 0 funcionamento do laser.

Ajusta-se a constante RC de maneira que 0 f1.uxominimo permitido seja de 10 litros
por minuto.

2.3 "Lay-Out" da fonte de alimenta~ao do laser
Das figuras 2.13 e 2.14, podemos ter uma ideia de como ficou a fonte de alimenta<;ao

do laser, depois de montada.
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Ctilizamos urn "rack" no qual montamos todos os componentes da fonte. ~a
figura 2.13 podemos vel' 0 painel de controle C~111os medidores de corrente no tubo ( 3 L e de
ten:,iw no banco mestre de transist.ores ( 4 ). :\ direita do Ilwdidor de corrente se encontra 0

medidor de pressiw do gas ( 5 ) eo rel6gio que marca as horas de funcionamento da fonte ( 6 ).
Podemos \"E.'rtambem os "LEDs" indicatiyos l i )sendo que os dois primeiros. da esquerda
para a direita indicam os est ado das fontes de baixa tensao ( +.5 Volts e +12 Volts) e os
outros dois indicam 0 est ado dos "interlocks" seudo que, quando tudo esta correto, 0 terceiro
"LED" ( wrde ) acende, enquanto que se houwr alguma falha detectada pelos "interlocks"
o quarto "'LED" ( vermelho ) e 0 que fica aceso. Abaixo dos "LEDs" indicativos estao os
botOes de liga e desliga do contator ( 8 ) tendo ao seu lado uma lampada sinalizadora ( 11 )
que acende quando 0 laser esta ligado. Mais ao lado encontram-se 3 botOes de comando ( 9 )
que san respectivamente, 0 botao de disparo do laser, 0 botao de acionamento da valvula
VALl ( enche 0 pre reservat6rio ) e 0 botao de acionamento da valvula VAL2 ( deixa passar
o conteudo do pre reservat6rio para 0 interior do tubo ) do circuito de controle da pressiw
do gas. Abaixo dos botOes de liga e desliga, encontra-se 0 potenciometro de controle da cor-
rente do laser ( 10 ) que aumenta ou diminue a mesma. Ao seu lado estao duas chaves com
fechadura, que control am 0 circuito de coman do do contator ( 13 ) e 0 circuito de controle
da pressao do gas ( 12 ). Estas chaves sao utilizadas por motivos de seguran~a.

Na parte traseira da fonte, vemos os ventiladores ( 14 ) que ajudam a refrigerar
o interior da mesma, 0 conector que leva os fios para 0 dispositivo que me de a pressao do
tubo ( 15 ) 0 conector que leva os fios para 0 circuito de disparo e para 0 transformador do
filamento ( 16 ), eo conector que leva a alimenta~ao para 0 tubo do laser ( 17 ). Podemos ver
tambem as conexOes de entrada e safda de agua e a entrada de alimenta~ao da rede trifasica.

Na figura 2.14 podemos vel' 0 contator ( 11 ),0 autotransformador ( 19 ), os capaci-
tores do filtro ( 26 ), os diodos retificadores ( estao montados no banco mestre de transistores
perto do conector) ( 7 ), 0 banco de transistores mestre ( 6 ) e escravo ( 28 ) montados no
trocador de calor ( esta na posiC;aodeitada ), as resistencias de emissores ( 1,2,4,5;27,29 ),
o 'circuito de "interlock" de fluxo de agua ( 10,15 ), as fontes de baixa tensao ( 16 ), os
fusfveis de entrada da rede ( 8 ), 0 circuito de "interlock" de temperatura ( 18 ), 0 circuito
de desarme do contator ( 21 ) alem de outros componentes da fonte.

2.4 Sistema de refrigera~ao
o laser utiliza agua para refrigerar a fonte ( banco de transistores ) e 0 tubo de

plasma, aMm de dois ventiladores para refrigerar, por convecc;ao, outros componentes da
mesma, tais como 0 autotransformador, 0 circuito de retificac;ao e filtragem etc.

A figura 2.15 mostra 0 circuito de refrigerac;ao de agua. Como podemos observar,
a agua passa por urn filtro ( 4 ) que retem partfculas prejudiciais ao tubo, indo em seguida
para urn regulador de pressao ( 3 ) e urn manometro ( 2 ) que san utilizados para controlar
a pressao da agua ( no nosso caso em 40 psi. ). Ap6s 0 manometro, encontra-se uma valvula
de esfera( 1 ) que retem ou deixa passar a agua para a fonte e 0 laser. Passando esta valvula,
a agua atravessa 0 trocador de calor sobre 0 qual esta montado 0 banco de transistores ( 7 )
indo em seguida refrigerar 0 tubo de plasma ( 11 ) eo magneto ( 10 ). Ap6s sair do tubo de
plasma, a agua passa pelo termistor e pelo medidor de fluxo que fazem parte dos "interlocks"
da fonte.

Visando poder transportar 0 laser para lugares em que nao exista agua em quanti-
dade e condic;oes de refrigeraC;ao adequadas, montamos urn sistema de refrigerac;ao portatil



que pode ser facilrnente transportado com 0 laser.
Este sistema pode ser visto na figura 2.16.
Ele e composto por uma bomba de recalque t 1 ) que faz com que a agua circule pc: ...,

laser, urn trocador de calor ( 2 ) que e sirnplesrnente urn radiador de caminhao. urn ventilador
( 3 ) para refrigerar 0 trocador de calor e urn reservatorio de agua ( 4 ) de aproxirnadarnente
15 litros forman do urn circuito fechado. 0 resto do circuito e 0 rnesmo que foi descrito
anteriorrnente.
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Capitulo 3

Cavidade ressonante e tubo de
plasma

3.1 Introdu~ao
A cavidade ressonante de urn laser, tern a fun~ao de armazenar a energia luminosa

produzida pela emissao estimulada no tubo de plasma. Ela pode ser represent ad a pela
figura 3.1.

No extremo esquerdo da cavidade, encontra-se urn espelho de alta refletividade
( muito proxima de 100% ) enquanto que no outro lado existe outro espelho, chamado
espelho de saida, cuja refletividade e urn pouco menor que 100%. Esta pequena quantidade
de energia luminosa que nao e refletida pelo espelho de saida, e a que forma 0 feixe de luz
que sai do laser. Esta luz transmitida, represent a uma perda de energia da cavidade, mas se
o ganho no tubo for superior a esta perda, havera a a~ao laser.

Os espelhos da cavidade sao feitos pela deposi~ao de "coatings" (filmes finos) de
materiais dieIetricos em uma superficie de quartzo ou vidro sendo que as caracteristicas de
transmissao e refletividade sao controladas por este processo de deposi~ao.

A cavidade da figura 3.1 esta configurada como multilinhas onde 0 laser opera com
varias linhas simultaneamente, em geral, urn grupo de linhas cujos comprimentos de onda
estao proximos entre si. 0 desempenho desta configura~ao e determinado pela resposta, em
fun~ao do comprimento de onda, dada pelos espelhos da cavidade. Todas as linhas cujo
ganho, para aquela configura~ao, seja suficiente para se sobrepor as perdas da cavidade, va-o
oscilar no interior da mesma.



Existem outros tipos de configura~ao para a cavidade ressonante. tais como: COIl-

figura~ao em linha unica e configura~ao em frequencia unica.
1'a figura 3.2 podemos ver uma ca\"idade configurada para linha tinieR. Neste cas,.).

urn prisma e colocado no interior da ea\"idade e 0 espelho de alta refletividade e deslocado
para fora do eixo central da mesma. Desta maneira, a luz que passa pelo prisma e dispersada
de tal modo que somente uma pequena banda de comprimentos de onda podem atravessar
o tubo, bater no espelho de safda e retornar de maneira a ficar oscilando dentro da mesma.
Isto faz com que seja possfvel separar-se as linhas do fon, que serao utilizadas como laser.

Na figura 3.3 podemos observar uma cavidade do tipo frequencia unica. Neste
tipo de configur~ao, coloca-se no interior da cavidade, aMm dos componentes da cavidade
em linha tinica, urn "etalon» que e um dispositivo formado por duas laminas paralelas e
parcialmente refletoras, que atua como um filtro de transmissao de comprimentos de onda.
Estas propriedades de filtragem, sao utilizadas para remover os modos longitudinais nao
d~seja.veis, fazendo corn que 0 laser oscile em urn modo apenas.
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3.2 Componentes da cavidade ressonante
Na figura 3.4 podemos observar como a cavidade foi montada.
o tubo de plasma e projetado de maneira a conter uma descarga eMtrica de aha

densidade, conduzindo eficientemente 0 calor gerado pe1a mesma. No nosso caso a potencia



dissipada no tubo pode chegar a valores de ate 12 Kwatts com uma temperatura interna do
tubo da ordem de 1000 °C. Alem disso, ele dew ser capaz de manter vacuo no seu interior
com uma pressao de gas uniforme pelo mesmo. Dutro ponto e que a sua parede extern a d('\"e
ser isolante.

Para se conseguir estas propriedades, 0 tubo de plasma utiliza urn tubo de alumina
( 5 ), escolhido por possuir boa resist€mcia mecallica, isola<;aoeletrica e boa conduti,"idade
termica, no interior do qual estao soldados uma grande quantidade de discos metalicos ( i ).
Estes discos sao feitos de maneira que a parte central do mesmo e de tungstenio, urn material
bastante resistente a temperatura e impacto das particulas de gas ionizado, e a parte externa
de cobre, um material de condutividade termica elevada. A func;ao destes discos e a de
conduzir 0 calor gerado pela descarga eletrica para a superficie da cerarnica onde ele sera
retirado pela agua que esta refrigerando 0 sistema. Eles possuem urn orificio no centro. pelo
qual vai ser transmitida a descarga eletrica e luminosa.

Em urn dos lados do tubo esta 0 catodo que possui urn filamento ( 4 ) que produz
eletrons responsaveis pel a descarga eletrica.

A potencia 6tica do laser depende muito do alinhamento 6tico da cavidade. Para
uma potencia maxima, e necessario que os dois espelhos ( 1 ) estejam precisamente alinhados
e que 0 tubo de plasma esteja precisamente centrado no eixo definido pelos dois espelhos.

A estrutura principal da cavidade e formada por 3 pares de barras de quartzo ( 8 ),
utilizadas por apresentar baixo coeficiente de dilatac;ao termico, em cujas extremidades estao
conectados os suportes dos espelhos ( 11 ) e 0 conjunto de ajuste dos mesmos ( 10 ) ambos
feitos de aluminio.

Esta estrutura e 0 tubo estao montados sobre uma base de aluminio atraves de
suportes ( 12,13 ) que prendem os mesmos.

Com esta estrutura e possivel fazer 0 alinhamento 6tico de maneira facil, ajustan-
do-se os espelhos atraves dos conjuntos de ajuste.
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Capitulo 4

Conclusao

o objetivo principal do trabalho, que era 0 de se dominar a tecnologia da construc;ao de to do
urn sistema envolvendo partes mecanicas, eletricas e 6ticas, que pudesse por em funciona-
mento tubos de laser ionicos, foi totalmente atingido. A segunda etapa do trabalho que era
de se construir 0 tubo propriamente dito, foi suspensa por falta de verba apesar de estarem
est ado avanc;ado de testes.

A preocupac;oo principal na construc;ao do laser, foi de se construir 0 sistema da
maneira mais simples possivel, utilizando recursos e materiais facilmente encontrados no
mercado nacional. Procuramos colocar os principais circuitos de protec;oo e controle para 0

laser, de forma a obter urn sistema confiavel e seguro.
Para testarmos 0 conjunto, utilizamos urn tubo de criptonio produzido pela Coherent

e obtivemos bons resultados. A potencia obtida foi de 1 Watt para uma corrente de 30
Amperes, 0 que superou 0 valor fornecido pelo fabricante do tubo que era de 750 miliwatts.
o alinhamento da cavidade mostrou-se bastante estavel, com a necessidade de pequenas
correc;Oes,ate 0 sistema atingir 0 equilibrio termico. A partir de entoo, os ajustes se tornam
moenos frequentes, com a potencia 6tica permanecendo estavel por urn longo periodo de
tempo (da ordem de algumas horas).

A fonte de alimentac;oo apresentou born desempenho, com boa estabilidade em cor-
rente e confiabilidade nos circuitos de protec;OO.

o circuito de refrigerac;oo portatil tambem apresentou 6timos resultados com a tem-
peratura da agua do reservat6rio mantendo-se constante (em torno de 30 °C.) por periodos
de varias horas.

o laser foi testado e utilizado em pesquisas na area de espectroscopia Raman em
amostras de materiais semicondutores tendo apresentado bons resultados e preenchendo as
necessidades dos experimentos.

AMm disso, tivemos a oportunidade de expor 0 sistema em varios eventos sendo que
o mesmo funcionou muito bem em condic;6esadversas, tais como: alta temperatura ambiente,
falta de refrigerac;oo, alta umidade e sujeira do ar, inadequadas condic;oesde transporte com
varios choques e quedas, 0 que foi urn duro teste para os componentes oticos, mecanicos e
eletricos do laser.

Outro ponto importante deste trabalho, foi 0 dominio da tecnologia que envolve urn
Laser Ionico, 0 que resultou na criac;oo de moo de obra especializada nesta area, e que ja
teve oportunidade de atuar na manutenc;oo e reparos de lasers em outros centros, tais como
os Lasers de Argonio oftalmol6gicos utilizados no Hospital Soo Geraldo em Minas Gerais e
no Hospital Universitario em Sao Paulo.



Parte II

Sistema de aquisi~ao de dados
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Capitulo 5

Introdu~ao Geral

Os microcomputadores vem sofrendo urn grande desenvolvimento nos ultimos anos.
o aumento da capacidade de processamento e de memoria, a grande quantidade de "soft-
ware" existente, a reduc;ao de seu custo a niveis baixos e acessiveis aliado a sua versatilidade
e facilidade de uso, vem transformando-o em uma importante ferramenta de auxilio no de-
senvolvimento das mais diferentes atividades. Hoje em dia, e muito comum encontrarmos
microcomputadores em industrias, escritorios, escolas, hospitais, centros de pesquisa etc,
desempenhando as mais divers as func;Oes.

Em centros de pesquisa e ensino, 0 microcomputador apresenta uma grande apli-
cac;ao na automac;ao e controle de experimentos em laboratorios. Com ele, as experiencias
podem ser realizadas de uma forma muito mais simples e confiavel. Os dados coletados po-
dem ser armazenados em arquivos, forman do urn banco de dados relativo ao experimento, e
uma analise detalhada posterior pode ser feita atraves de processamento matematico e grafico
dos mesmos pelo proprio micro ( existem excelentes "softwares" matematicos e graficos no
mercado ) ou, caso seja necessario, pode se utilizar urn computador de grande porte ( os
dados podem ser transport ados facilmente para outros computadores ). Os instrumentos
de laboratorio hoje em dia ( "Lock-in", Osciloscopio, Eletrometro, Monocromador, Laser
etc) possuem interface de comunicac;ao ( RS-232 ou IEEE-488 ) e podem ser controlados via
microcomputador. Devido ao seu tamanho reduzido, ele pode ser facilmente transportado
dentro dos laboratorios e tambem apresenta a vantagem de que a maioria dos pesquisadores,
professores, alunos e tecnicos, hoje em dia, sabem como programar e utilizar urn microcom-
putador. Outra caractenstica importante e a versatilidadepois 0 micro pode ser facilmente
reprogramado podendo controlar diferentes tipos de experimentos e,· quando nao est a sendo
utilizado no controle de experiencias, pode ser usado em outras atividades ( edic;ao e im-
pressao de relatorios, confecc;ao de programas, elaborac;ao de planilhas e banco de dados
etc. ).

Visando utilizar estas vantagens, construimos urn sistema cuja func;ao e a de coletar
dados e controlar uma grande variedade de experiencias realizadas em nossos laboratorios.
Este sistema apresenta como unidade principal de controle e processamento, urn microcom-
putador da linha IBM-PC/XT ou AT, escolhido por ser urn micro confiavel, versatil, com
boa capacidade de processamento, prec;o relativamente baixo e por ser urn dos microcom-
put adores mais utilizados ultimamente.

Ele se comunica com os experimentos atraves de uma placa de aquisic;ao de dados
que possui conversores D/ A e A/D, "Sample-Holds", "Multiplex" analogicos, portas digitais,
"Timers" e contadores programaveis, enfim, elementos necessarios para se realizar a interface



entre 0 meio externo eo microcomputador. Esta placa foi projetada de forma a ser simples.
bar.ata, versatil, e atender a~ lIo~~a~necessidadcs principais.

Com 0 intuit.o de ~e coktar sinais pcriodicos com t.empo de dura<;ao pequeno ( CC11-

tenas de nanosegundos L cOllstruimos urn sistema que utiliza placas geradoras de "delay" e
integradores de "gate" comerciai~ e que sao controlados pelo micro formando uma especie
de "Box-Car".

o "software" de controle para a placa de interface foi escrito ern linguagem "Assem-
bler" do 8088 com a constru~ao de uma biblioteca de subrotinas que podem ser chamadas
atraves de linguagens de alto nh'el tais como Pascal, Fortran, C etc. Desta maneira, os
detalhes de controle da interface tornam-se transparentes ao programador que nao precisa
conhecer 0 funcionamento dos dispositivos da mesma. Isto possibilita que qualquer usuario
do sistema com conhecimento de programa~ao em uma linguagem de alto nivel, fa~a 0 seu
proprio program a de controle para a experiencia desejada.

Afim de se aplicar 0 sistema, foi feito urn "software" de controle, em Fortran, para
diferentes tipos de experimentos ern nossos laborat6rios. Este "software" possibilita coleta de
dados, controle da experiencia, amilise grafica e matematica dos dados obtidos e a confec~ao
de relat6rios relativos aos experimentos.

Nesta parte do trabalho descreveremos a constru~ao da placa de interface, 0 modulo
para aquisi~ao de pulsos e 0 "software" de controle, mostrando 0 usa do sistema em varios
tipos de experiencias.



Capitulo 6

Placa de interface

6.1 Introdu~ao
A fim de podermos interfacear 0 mundo externo ao microcomputador para tornar

possivel a sua comunica<;ao com os dispositivos utilizados nos experimentos, desenvolyemos
uma placa de interface simples, barata, versatil.e que pudesse ser utilizada na maioria das
experiencias realizadas em nossos laboratorios. Neste capitulo, veremos como ela foi cons-
truida, seus principais componentes e caracteristicas.

6.2 Barramentos do microprocessador 8088

o microcomputador IBM-PC/XT utiliza 0 microprocessador 8088 da Intel cuja es-
trutura de barramentos deve ser conhecida para se poder projetar uma interface que permit a
a conexao de dispositivos externos com 0 mesmo.

o 8088 apresenta urn sistema de "bus" triplo ou seja, tres barramentos principais
de sinais. 0 primeiro e 0 barramento de endere<;os,que tern a fun<;ao de endere<;ar memoria
e dispositivos de entrada/saida. 0 segundo, e 0 barramento de dados, que possibilita urn
caminho pelo qual os dados podem transitarl entre 0 microprocessador e a memoria ou dis-
positivos de entrada/saida. 0 ultimo, e 0 barramento de controle, que possui linhas de sinais
responsaveis pelo controle do fluxo de informa<;aoatraves do barramento de dados.

o barramento de endere<;os contem 20 linhas que possibilitam endere<;ar 1 "me-
gabyte" de memoria. Todas estas linhas ficam ativas durante cicIos de endere<;amento ern
memoria, enquanto que apenas 16 ficam ativas durante cicIos de endere<;amento ern dispo-
sitivos de entrada e saida. No IBM-PC/XT, somente as 10 linhas inferiores daquelas 16 sao
decodificadas durante urn cicIo de entrada/ saida, 0 que limita este espa<;o a valores entre
OOOOHe 03FFH (lK "byte").

o barramento de dados possui 8 linhas bidirecionais que sao conectadas aos "chips"
do microcomputador tais como memoria e dispositivos de entrada/saida sendo responsaveis
por transportar os dados entre os componentes do sistema.

o barramento de controle incIui sinais que controlam 0 fluxo de dados entre os
dispositivos do microcomputador e correspondem ao tipo de cicIo que esta sendo executado
nos barramentos. Ele possui 4 linhas principais: MEMR, .MEMlV, lOR, lOW, alem de
outras.
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6.3 0 "Slot" do IBM-PC/XT
o IBM-PCjXT apresenta em sua placa mae. coneCll)res que sao utilizados para ~,

acoplar outras placas que nao fazem parte do "hardware" do micro. A esses conectores, da-~e
o nome de "Slots". Ah~mdos barramentos do microprocessadoL os "Slots" fornecem outro~
sinais tais como: sinais de interrup<;ao, acesso direto a memoria. tensoes de alimenta<;ao, ete.

Os sinais presentes no "Slot" do IBM-PC podem ser observados na figura 6.1 [2:.
Eles podem ser classificados pela fun<;ao que realizam. sendo diyididos nos seguintes grupos:

Grupo de endere~os

Linhas de saida AO-A19. Formam 0 barramento de endere<;os.

Grupo de dados

Linhas bidirecionais DO-D7. Formam 0 barramento de dados.

Grupo de controle

Apresentam as seguintes linhas de controle:
M EM R, linha de saida, ativa em baixo quando de um cicIo de leitura em memoria.
M EMUl, linha de saida, ativa em baixo quando de urn cicIo de escrita em memoria.
lOR, linha de saida, ativa em baixo quando de um cicIo de leitura em dispositivo

de entrada/ saida.
lOW, linha de saida, ativa em baixo quando de um cicIo de escrita em dispositi,-o

de entrada/ saida.
ALE, linha de saida, ativa em alto, que indica 0 come<;ode urn cicIo de "bus" do

AEN, linha de saida, ativa em alto, que indica a ocorrencia de urn cicIo de DMA.
I / a GH GK linha de entrada, ativa em baixo, utilizada para informar 0 8088 que

existe urn erro de paridade na memoria ou em dispositivos de entrada/saida.
l/O GH RDY linha de entrada, atita em baixo, utilizada para a inserc;ao de "wait

states" a qual estende 0 comprimento do cicIo de "bus" do microprocessador para memorias
e dispositivos de entrada/saida lentos.

RESET linha de saida, ativa em alto durante 0 momento em que 0 micro e ligado.
Pode ser utilizada para inicializar os dispositivos de entrada/saida.

Consiste nos seguintes sinais:
DRQl - DRQ3. Sao linhas de entrada, utilizadas para requisic;ao de operac;ao de

DMA pelos dispositivos perifericos. Vma linha DRQ deve ser mantida em nivel alto, ate que
a correspondente linha DAG K va para nivel baixo significando que 0 controlador de DMA
reconheceu 0 pedido de operac;ao.

DAGKO - DAGK3. Sao linhas de saida, ath'as em baixo utilizadas como linhas de
reconhecimento para pedidos de operac;ao de DMA realizados pelos sinais DRQl - DRQ3.
Apesar de nao existir a linha DRQO, a linha DAC KO e uti! pois ela indica que esta sendo
realizado urn cicIo de refrescamento em memoria.



TjC. Linha de saida. ativa em alto, que indica 0 t~rmino da contagem em algum
dos canais de DMA.

Grupo de interrup~ao

Formado pelas linhas I RQ2 - I RQ7 que estao conectadas diretamente ao contro-
lador de interrupc;oes do sistema. Um pedido de interrupc;ao e gerado subindo-se 0 nivel de
uma destas linhas. A linha deve ser mantida em nivel alto ate que 0 pedido seja atendido
pela rotina de interrup<;.ao apropriada. .

Grupo de "clock"

Consiste de dois sinais de "clock" que podem ser usados em func;oes de "timing"
para os dispositivos de entradajsaida. Os sinais sao:

asc. Sinal de "clock" com frequencia de 14.318 MHz.
CLK. Sinal de "clock" com frequencia de 4.77 MHz.

Grupo de tensoes de alimenta~ao

Formado por linhas de alimentac;ao que fornecern as seguintes tensOes: +5 Vdc,
-5Vdc, +12 Vdc, -12 Vdc, com relac;ao a linha de GND.

GND -- I'
REBEl--

.sv --
IRQ2 --
-5V --

DA02 --
-'2V --
ASVD --
.12V -.
GND --

UEMW --
MEMR--

1l5W --
Ilm --

lliro --
OR03 --

lro:Ki --
ORO' --~--

CI.ClCK --
1AQ7 --
IACl8 --
lAQ5--
IIlOI --
lAQ3 --

lSXCRf --
TIC --

ALE --
.sv --
osc --
GND -- ."

AI --110 CH CI\
-- 07
--01
--DS
--01
--03
--02
--01
--DO
--110 CH ROY
--AEN
-- AI'
--A ••
-- AI7
-- A"
-- A'5
--.A ••

-- A'3
-- A'2
__ All

-- A'O
-- All
--AI
__ A7

-_ All

-- AS
-- M
-- A3--~
-- AI

,." -- AO

6.4 Interfaceando a placa de aquisi~ao de dados com
o microcomputador
Uma das primeiras etapas a serem realizadas quando do interfaceamento de urn

dispositivo com 0 microcomputador, e 0 projeto de urn decodificador de enderec;os. Este



decodificador tern a fun<;ao de monitorar 0 barramento de enderec;os E'possivelmente outras
linhas. gerando urn sinal de habilita<;ao para 0 dispositivo quando 0 mesmo ~ endere<;ado.

Para isto. e preciso dE'finir-se quais os endcIT,oS do:' dipositivos e tamhem. sc el('~
vao ser colocados no espa<;o de memoria ou no espa~o de entrada/saida do microcomputador.

Em nos so caso. optamos por endere<;ar os dispositiyos na regiao de entrada/saida.

6.4.1 Regiao de endere~os de entrada/saida
Como ja. dissemos, 0 8088 e capaz de endere~ar 64K dispositivos de entrada/saida

atraves de 16 linhas de enderec;os (AO-A15) sendo que apenas as 10 linhas inferiores (AO-A9)
sao decodificadas. Isto limita a mimero de enderec;os possi,-eis a 1024. A tabela 6.1 [2]
mostra 9 mapa de enderec;os de entrada/saida do IBM-PC/XT.

I Enderec;o E/S (Hex) I
200-20F Controle de Jogos
210-217 Unidade de Expansao
220-24F Reservado
278-27F Reservado
2FO-2F7 Reservado
2F8-2FF Comunicac;6es assincronas (secundaria)
300-31F Placa-prototipo
320-32F Dico Rigido
378-37F Impressora
380-38C Comunicac;6es SDLC
380-389 Comunicac;6es sincronas binarias (secundaria)

3AO-3A9 Comunicac;6es sincronas binarias (primaria)
3BO-3BF Impressora/Monitor monocromatico IBM
3CO-3CF Reservado
3DG-3DF Cor/Graficos
3EO-3F7 Reservado
3FO-3F7 Disquete
3F8-3FF Comunicac;6es assincronas (secundaria)

Como podemos ver, a regiao de 300H a 31FH esta reservada para placas prototipos.
Foi neste espac;o de enderec;os, que colocamos os dispositivos da nos sa placa de aquisic;ao de
dados.

Outro ponto import ante no projeto do decodificador, e 0 de se conhecer 0 diagrama
de tempos dos ciclos de leitura e escrita em dispositivos de entrada/saida (E/S).

Os diagramas de tempos dos ciclos de escrita e leitura de E/S podem ser vistos nas
figuras 6.2 e 6.3 respectivamente.

o esquema eletrico do decodificador da placa de interface po de ser visto na figura 6.4.
Ele apresenta dois circuitos TTL 74245 ("transceivers three state") onde 0 primeiro funciona
como "buffer" para as linhas de enderec;o e controle que estao sendo utilizadas na placa e 0

segundo atua fazendo a isolac;ao entre 0 barramento de dados do micro e 0 barramento de
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dados da placa. Alem destes, existem mais tres circuitos TTL. que fazem a decodifica~ao
das linhas de enderec;o A2-A9, junto com os sinais de lORD.JOlt'R e .'1El\',

o sinal de>AEN e utilizado para se evitar um acesso errado aos dispositivos de
E/S no ca.c;ode urn cicIo de Dl\L\. enquanto que os sinais lORD e lOll'R sao utilizados
para ativar 0 decodificador nos cidos de E/S. Assim, caso 0 endere~o esteja lla regiao de
decodificac;ao, 0 sinal AEN esteja em nin>] baixo (nao e um cicIo de DMA) e Ul11dos sinais
lORD ou lOW R esteja em nivel16gico baixo (caracteriza uma instruc;ao de E/S), 0 circuito
integrado 74245 que esta controlando 0 barramento de dados, e habilitado (sai do estado
"three state") e permite a comunicac;ao de dados entre 0 microcomputador e os dispositivos
da interface cuja direc;ao de fluxo e comandada pelo sinal lORD que esta ligado ao referido
integrado. Caso seja uma instruc;ao de leitura, 0 senti do sera da placa para 0 micro e, caso
seja uma instruc;ao de escrita, 0 sentido sera do micro para a placa.

Ao mesmo tempo em que 0 duto de dados da placa e liberado para se comunicar
com 0 micro, urn sinal de habilitac;ao ativo em baixo, aparece em uma das oito saidas do
circuito integrado 74138 conforme 0 dispositivo que esta sendo enderec;ado.A tabela 6.2
mostra quais os sinais habilitados em func;ao do enderec;o utilizado pelas instruc;6es de E/S.

Enderec;o I Sinal Habilitado I
300H-303H 80
304H-307H 81
308H-30BH 82
30CH-30FH 83
31OH-313H 84
314H~317H 85
318H-31BH 86
31CH-31FH 87 "

Como podemos observar, os enderec;os sao decodificados em intervalos de 4. Isto e
feito devido ao fato de que sao utilizados dispositivos, tais como 0 8255, que necessitam de
mais do que urn enderec;o.

6.5 Dispositivos utilizados na placa de aquisi~ao de
dados
Os principais dispositivos utilizados na placa de aquisic;ao de dados sao: 8255 (portas

paralelas programaveis), 8253 ("timer" /contador programavel), LM1408 (conversor D/ A),
AD582 ("sample-holds"), AD7511 ( chave anaI6gica), ADC80 (conversor A/D).

6.5.1 8255 portas paralelas programaveis
o 8255 [3] e urn circuito integrado bast ante conhecido, produzido pela Intel e que

possui 3 portos (oito bits cada) de E/S programaveis. Ele e utilizado para controlar os
conversores D/ A 0 conversor A/D, 0 "sample-hold" e a chave anal6gica. Alem disso, forn~ce
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saidas e entradas digitais que sao utilizadas no controle de motores de passo, no controle
da "gate" produzida pelo gerador de "delay" digital (modulo para aquisi~ao pulsada), no
controle dos integradores de "gate", at raves dos sinais de "reset" etc. 0 esquema eletrico de
liga~ao do 8255 pode ser observado na figura 6.5.

6.5.2 Conversores D/A
Sao utilizados 2 conversores D/A LM1408 [4] de 8 bits. Eles sao acoplados respecti-

vamente aos port os A e B de um dos 8255 utilizados na placa.. Eles estao configurados como
unipolares eo fundo de escala pode ser ajustado em ate 12 Vde atraves de urn potenci6metro
que controla 0 ganho do mesmo. E possivel tambem ajustar-se 0 nivel DC de saida, atraves
de um potenei6metro que regula a tensao de "offset" do amplificador de saida.

o esquema eletrico dos conversores D/ A pode ser observado na figura 6.6
Como 0 nome diz, eles convert em sinais digitais (nlimeros vindos do microcomputa-

dor) em sinais analogicos proporeionais (niveis de tensao) e podem ser utilizados para varrer
a frequencia de lasers de diodo em experimentos de espectroscopiaj para alterar a potencia
de lasers de arg6nio em experiment os de biestabilidade otica; para gerar form as de onda
(triangular, dente de serra, etc.) que irao exeitar amplificadores de alta tensao em expe-
rimentos que utilizam ceramicas piezoeIetricas (pzt)j para controlar a posi~ao temporal da
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"gate" produzida pelo gerador de "delay" analogico (modulo de aquisi<;ao pulsada), enfim.
comandar aparelhos que sejam controlados por tensilO.

6.5.3 Modulo de conversao analogicojdigital
Responsavel pela conversao de sinais analogicos em sinais digitais, e utilizad?

praticamente em todos os experimentos controlados pelo sitema de aquisic;ao de dados. E
ele quem converte os sinais vindos de fotomultiplicadoras, termopares, fotodiodos, amplifi-
cadores "lock-in" etc, para que 0 micro possa processa-Ios. 0 esquema eletrico deste modulo.
pode ser observado na figura 6.7, apresentando os seguintes componentes:

Chave anal6gica

Utilizamos 0 circuito integrado da Analog Devices, :\D7511 [5]que consiste em urn
conjunto de 4 chaves anal6gicas que sao controladas independentemente, atraves de sinais
digitais. Com este circuito, podemos chavear 4 canais de entrada anal6gica para 0 conversor
A/D.

Ela e comandada pelas saidas digitais do circuito integrado 74139 [6] que, por sua
vez, e control ado por linhas do porto C do 8255. Este c.i. decodifica 2 linhas do 8255 em 4
sinais que sao usados para habilitar a chave anal6gica. Alem disso, ele decodifica 0 sinal 53
do decodificador de enderec;os da placa em 4 novos sinais de enderec;amento (atraves de AO
e AI) que podem ser utilizados para outros dispositivos de entrada/saida.

Amplificador "sample-hold"

Ligado logo ap6s a chave anal6gica, e utilizado para se fazer uma amostragem do
sinal e reter 0 seu valor ate que 0 conversor A/D termine de fazer a conversao do mesmo.

Utilizamos 0 c.i. AD582 da Analog Devices [5]que e urn amplificador "sample-hold"
de "baixo custo e alta performance. Ele e coman dado por uma linha do 8255 que controla as
func;Oes de amostragem ("sample") e retenc;ao ("hold").

Conversor anal6gico / digital

It 0 dispositivo que converte os sinais anal6gicos em numeros proporcionais, para
serem processados pelo microcomputador.

Utilizamos 0 conversor AD ADC80 da Analog Devices, de 12 bits, tempo de con-
versao de 25 J.LS que pode ser configurado com fundo de escala de 0 a +5 Volts (unipolar), 0
a +10 Volts (unipolar), -5 a +5 Volts (bipolar) e -10 a +10 Volts (bipolar).

Como ele nao apresenta interface de barramento para microprocessador, utilizamos
o 8255 para controlar as suas func;Oes. Desta maneira, 0 porto A do 8255 faz a leitura dos
8 bits menos significativos enquanto que 0 porto B faz a leitura do 4 bits mais significativos
e tambem da linha de "status" do conversor (indica termino de conversao). A linha menos
significativa do porto C, e responsavel pelo pulso que ativa 0 conversor A/D, iniciando 0

processo de conversao.

"Timer" j contador programavel
Utilizamos 2 circuitos integrados 8253 da Intel [3]. Este integrado e urn "timer" /con-

tador programavel e que e utilizado para se gerar base de tempo, e contar eventos. A sua
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principal aplica~itO e em experimentos de contagem de fatolls. Ele possui 3 contadores de 1G
bits que podem ser program ados de diversas maneiras. 0 esquema eletrico destes dispositi\"o~
podem ser observados na figura 6.8.

No nosso caso, utilizamos dois contadores de um dos 8253, para gerar bases de
tempo programaveis a partir de urn sinal de "clock". Este sinal de "clock" e produzido
atraYes da divisao do sinal OSC (presente no "slot") pelo circuito integrado TTL ;-1161
(contador binario de 4 bits).

Os outros 4 contadores SaDutilizados para contagem de pulsos padrao TTL (cont ador
de fatons) permitindo-se a contagem de dois canais com 32 bits cada.
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Capitulo 7

Modulo para aquisi~ao de pulsos

7.1 Introdu~ao
Existem, em nossos laboratorios, muitos experiment os onde 0 sinal de interesse

e urn pulso de curta dura<;ao que se repete no tempo ( periodico ), por exemplo, quando
utiliza-se 0 Laser de YAG ( pulsado ) em medidas de tempo de vida do decaimento radiativo
e espectroscopia otica de cristais. Nestes casos, e necessario urn circuito especial para se
levantar a forma dos pulsos uma vez que 0 tempo de dura~ao dos mesmo~ e, na maioria
das vezes, bem menor que 0 tempo de conversao do conversor A/D. Para solucionar este
problema, desenvolvemos urn modulo de aquisi<;ao que utiliza placas geradoras de "delay" e
placas de integradores de "gate". Este modulo e controlado pelo microcomputador e funciona
como uma especie de "Box-Car Integrator".

Neste capitulo, descreveremos as suas caracterlsticas e detalhes de funcionamento.

7~2 Componentes do Modulo
o modulo foi montado em urn "Rack" sobre urn carrinho onde tambem esta 0 mi-

crocomputador de maneira a poder se transportar 0 sistema de forma pratica e facil. Ele
pode ser represent ado pelo diagrama de blocos da figura 7.1 e apresenta os seguintes compo-
nentes principais: uma fonte de alimenta<;ao, uma placa geradora de sinais de sincronismo,
uma placa geradora de "delay" modelo analogica, uma placa geradora de "delay" modelo
digital e finalmente duas placas de integradores de gate. A seguir, faremos uma descri<;ao
mais detalhada destes componentes do modulo.

7.2.1 Fonte de Alimenta~ao
A fonte de alimenta<;ao tern a fun<;ao de gerar as tensOes necessarias aos demais

componentes do modulo. Ela foi montada em uma placa de circuito imp resso que pode
ser facilmente conectada ao " Rack " em que se encontra 0 sistema e fornece as seguintes
tensoes : +15 Volts (2 Amps.), -15 Volts (2 Amps.) e +5 Volts ( 3 Amps. ).

Como podemos ver no esquema eIetrico que se encontra na figura 7.2, a fonte de +5
Volts utiliza 0 circuito integrado LM 323 como regulador de tensao e pode fornecer ate 3
Amperes de corrente. '

As fontes de +15 Volts e -15 Volts utilizam 0 regulador de tensao LM 723 com 0

transistor 2N3055 como "buster" de corrente e com limitac;ao de 2 Amperes. Todos eles sao
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E tambem uma placa de circuito impressa conectavel ao "Rack" e tem a fun<;aode
gerar sinais de sincronismo para 0 sistema, a saber: sinal de disparo para as placas geradoras
de "delay" eo sinal de aviso de termino de integra~ao para 0 microcomputador.

Como podemos ver no esquema eletrico da figura 7.3, 0 sinal de "trigger" que vem
do laser ou de outro dispositivo experimental passa por urn diodo zener, 0 qual tern a fun<;ao
de limitar a sua tensao em 5.1 Volts, de maneira a nao danificar os componentes ( circuitos
TTL ) que se encontram na placa. Isto e necessario pois 0 sinal de "trigger" do laser de
YAG, e um pulso cuja a tensao e da ordem de 30 Volts. A partir dai, este sinal passa por
uma chave que seleciona se 0 mesmo vai ser usado diretamente como sinal de disparo para
as placas geradoras de "delay", ou se 0 mesmo vai sofrer urn atraso que e dado pelo circuito
monoestavel 74L5121 (a). Este atraso e utilizado quando 0 pulso a ser aquisicionado ocorre
em um tempo relativamente longo (da ordem de milisegundos) ap6s 0 sinal de "trigger".
Desta maneira 0 sinal de disparo que ira acionar as placas geradoras de "delay" pode ser
gerado de duas maneiras: direto ou atrasado.
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Outra func;a.o desta plaea e produzir urn sinal de a,"isv para 0 micro, que indica que
o integrador de "gate" terminou de fazer uma integra<;ao. 1st\.)e realizado da seguinte forma:
o sinal de "gate" que e utilizad\.) pelos integradores, vai parC'olima chave que seleciona qual
sera 0 integrador de "gate" que ira gerar 0 sinal de aviso ( 0 muario deve utilizar aquele cuja
"gate" esteja ocorrendo par ultimo). A partir dai, ele vai para 0 C.!. ;4L5121 (h) que e urn
monoestavel ativo a bordo de subida e que ira produzir um pulse de largura variavel para
acionar urn "flip-flop" tipo 0 ( c.I. 74L574 ) produzindo entao, urn sinal de aviso ativo ern
1 ( 5 Volts ) em urn espac;o de tempo urn pouco apos a suhida do sinal de "gate". Este sinal
de aviso indica para 0 micro que uma integra<;ao acahou de ser realizada.

Quando os integradores recehem 0 sinal de "reset'" do microcomputador, para que
uma nova integra~a.o seja feita, 0 pino de "clear" do "flip - flop~ e acionado produzindo urn 0
( 0 Volts) como sinal de aviso. indicando que 0 sistema est a realizando uma nova integra<;ao.
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7.2.3 Placas geradoras de ""delay"'
Produzidas pela Evans Associates. estas placas sao utilizadas para gerar a "gate" dt>

controle para as placas dos integradores de "gate". A partir de urn pulso de disparo t pulso
TTL ) elas geram tres sinais de saida que podem ser vistos na Figura i.4. 0 primeiro sinal
e chamado de REF e e urn pulso que apresenta urn intervalo de tempo to fixo a partir do
sinal de disparo. 0 outro sinal, charnado DEL. e urn pulso produzido ap6s urn intervalo de
tempo td que po de ser prograrnado externarnente. 0 terceiro e ultimo, e 0 sinal chamado de
GT que e urn pulsocujo inieio coincide com 0 come<;odo sinal de REF eo fim coincide com
o corne<;odo sinal de DEL , portanto a sua largura corresponde ao teI.!1po td. As larguras
dos pulsos de REF ( RW ) e de DEL ( D\V ) san independentemente ajustaveis at raves de
potenciometros existentes na placa.

Neste sistema, utilizamos dois modelos de geradores de "delay": 0 modelo 4141-
1 [7] ( anal6gico) eo modelo 4145-2 [8] ( digital). Eles produzem os mesmos tipos de sinais
mostrados na figura 7.4 com a diferen<;a de que os tempos to, td, RW e TW apresentam
valores diferentes e, 0 que e principal. 0 tempo td no modelo anal6gico e programado via
potenciometro existente na placa ou atraves de sinal anal6gico aplicado a. sua entrada de con-
trole, enquanto que no modelo digital, td e programado atraves de urn sinal digital aplicado
ao mesmo.

A tabela 7.1 mostra quais as principais caracterlsticas dos dois modelos utilizados.

TIPO DE CONTROLE Voltagem Digital
TEMPO to 500 ns. 450 ns.
TEMPO td o ate 10 JlS. o ate 999,99 JlS.

INCREMENTO DE TEMPO
MINIMO < Ins 10 ns

ENTRADA DE DISPARO Tipo TTL
bordo de subida ou descida

ENTRADA DE PROGRAMACAO o ate 10 Volts 5 decadas em c6digo BCD
SAIDAS pulsos tipo TTL

TEMPOS DW E RW 0,1 ate 1,0 JlS 20 ate 100 ns
MAXIMA CORRENTE +15 Volts 250 mA 100mA

DE -15 Volts 50 mA 50 mA
ALIMENTACAo +5 Volts - 660 mA

Os sinais que irao funcionar como "gate" para os integradores, podem ser tanto
o sinal de DEL como 0 sinal de GT podendo ser selecionados at raves de chaves conforme
a aplica<;ao. No modelo anal6gico, 0 tempo td e controlado por urn dos conversores D/ A
existentes na placa de interface conectada ao microcomputador enquanto que no modelo
digital ele e controlado atraves de uma palavra digital vinda de urn dos circuitos integrados
8255 tambem localizado na interface do micro. Desta maneira 0 microcomputador controla
a posi<;ao da "gate", caso 0 sinal de DEL esteja sendo utilizado, ou a largura da "gate", caso
o sinal de GT esteja sendo utilizado.
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Placas de integradores de "gate"
Sao tambem produzidas pela Evans Associates e como 0 proprio nome diz, sao

placas que integram urn determinado sinal durante 0 intervalo de tempo determinado pela
"gate" de controle.

A partir do diagrama de blocos da figura 7.5 podemos entender melhor 0 funciona-
mento desta placa. 0 sinal de "gate' entra em urn circuito "schmitt trigger" (aumenta
imunidade a ruido) 0 qual aciona uma chave anal6gica que conecta a saida do amplificador
de ganho unitario, onde esta ligado 0 sinal de entrada a ser amostrado, a urn circuito in-
tegrador cuja constante de tempo e dada pelo resistor R e pelo capacitor C. AMm desta
entrada, existem outras duas que saa a D1 e a D2• Estas entradas sao independentes entre
si e podem ser usadas para corre~aa de linha de base, realiment~aa e corre~ao de "offset".
o circuito integrador entao, integra 0 sinal durante 0 tempo em que a "gate" permanece
ativa gerando urn sinal de saida cujo valor pode ser visto na figura 7.6. Este sinal permanece
constante na saida do integrador ate que urn sinal de "reset" venha, atraves de urn circuito
"schmitt trigger" acionar uma chave analogica, que curto-circuita os terminais do capacitor
C, descarregando 0 mesmo e zerando a saida do integrador.

Existem tambem dois circuit os comparadores que indicam se 0 result ado da inte-
gra~ao esta acima de urn determinado nivel que pode ser controlado atraves de urn po-
tenciometro e tambem se ele esta abaixo de urn outro nivel controlado tambem por urn
potenciometro. Elas sao utilizadas para se ter uma ideia da tensaa de saida do integrador.

Sao utilizados no modulo de aquisi~ao pulsada, dois integradores de "gate" modelos
4130-A [9] (Tabela 7.2). Urn comandado pelo gerador de "delay" analogico e outro pelo
gerador de "delay" digital, sendo todos eles controlados pelo microcomputador.

7.3 Funcionamento geral do modulo
o modulo, como urn todo, funciona da seguinte maneira: a placa de sincronismo

gera, a partir do "trigger" do experimento, urn sinal de disparo para as placas geradoras de
"delay" que entao produzem os sinais de "gate", cuja posi~ao temporal depende dos sinais de
controle produzidos pelo microcomputador. As "gates" irao acionar as placas integradoras
produzindo urn sinal proporcional a integral do pulso que esta sendo amostrado. A partir
do termino da "gate", a placa de sincronismo gera urn sinal de aviso para 0 micro indicando
que a integra~ao acabou. 0 micro entao, converte 0 sinal de saida dos integradores e, feita
a conversao, envia urn sinal de "reset-que zera. as saidas dos integradores e tambem 0 sinal



tempo de "gate" minimo 30 TIS i
corrente de fuga maximo 1pA i

constante de tempo de integrac;;ao 10 -1s.R = lOKfLC = 10.000pF
saida ana16gica ±5V I

imped,incia de entrada 101\10 em paralelo com < 20pF AC ou DC
capacitores 0.1 pF em serie na entrada AC

tempo de subida: < 4ns
entradas 16gicas compatfveis com TTL, DTL e CMOS

( 16gica negativa )
saidas 16gicas transistor em coletor aberto

( 16gica negativa )
alimentac;;ao requerida +15\/ ± 1V, < 150mA

-15V ± 1V, < 75mA
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de aviso tornando 0 modulo pronto para nova integra~ao.
Caso esteja levantando a forma temporal de urn determinado pulso, 0 micro corre a

posi~ao da "gate" para outro ponto, de maneira a se fazer a integra~ao ponto a ponto sobre
o sinal, adquirindo-se assim dados que permitem fazer a reconstitui~ao da forma do pulso no
tempo. Caso esteja apenas medindo a intensidade do pulso (a "'gate" deve ter urn tempo de
dura~ao maior ou igual it largura do pulso) 0 micro posiciona a "'gate" sobre 0 sinal e atraves
da integra~ao do mesmo (corresponde it area sobre 0 pulso) aquisiciona a sua intensidade.
Como 0 sinal e periodico, e possivel fazer-se varias aquisi~Oes para urn mesmo ponto, de
maneira a se obter urn valor medio, 0 qual apresenta urn ruido menor.



Capitulo 8

Software de Controle

8.1 Introdu~ao
Afim de podermos aplicar 0 sistema de aquisi~ao de dados em nossos experimen-

tos, desenvolvemos uma biblioteca de subrotinas basicas que controlam os componentes da
interface do microcomputador e do modulo de' aquisi~ao pulsada. Esta biblioteca foi es-
crita em linguagem Assembler do microprocessador 8088 [10] da Intel e as rotinas podem
ser chamadas de uma linguagem de alto nivel, sem que 0 programador tenha que saber os
detalhes de controle dos componentes do sistema, bastando apenas conhecer a fun~ao da
rotina e quais os para-metros que devem ser passados para a mesma.

Foi desenvolvido tambem urn software de controle em Fortran para diversos tipos
de experiment os que permite, aMm da aquisi~ao de dados e controle da experiencia, uma
analise grafica e matematica dos resultados obtidos. Neste capitulo, veremos as principais
caracteristicas deste software bem como a forma com que ele controla todo 0 sistema.

8.2 Biblioteca de fun~oes
Todas as subrotinas que controlam os dispositivos da placa de interface e do modulo

de aquisi~ao pulsada, foram escritas em linguagem Assembler do 8088. Isto, devido ao fato
dela ser rapida e possibilitar 0 total controle do microcomputador. No apendice A, encontra-
se urn disquete que contem os programas fonte, feitos em Assembler, que formam a biblioteca
de fun~Oes de controle da interface, bem como rotinas que permitem acesso ao video, teclado,
interface serial e outras fun~Oes importantes.

Com esta biblioteca, fica facil fazer urn programa de controle para determinado tipo
de experimento. Por exemplo, urn programa que Ie a tensao de urn dos canais do conversor
AID da placa de interface feito em Fortran, ficaria tal qual 0 mostrado na figura 8.i, enquanto
que urn programa identico, feito em Pascal, ficaria como 0 mostrado na figura 8.2.

A fim de aplicarmos 0 sitema de aquisi~ao de dados, desenvolvemos urn "software"
de controle que pode ser utilizado em quase todos experiment os realizados em nossos labo-
ratorios. Ele foi feito em Fortran e utiliza as rotinas em Assembler citadas acima. Os arquivos
fonte deste programa tambem se encontram no disquete que acompanha este trabalho.

Alem de controlar e fazer a aquisi~ao de dados dos experimentos, este "software
tambem permite analise grafica e matematica dos resultados obtidos bem como urn detalhado
re1atorio a respeito do experimento.

1 SERVICO DE BIBLIOTTEj~"E'iNFoRMAcAO - IFQSC
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INTEGER VALOR, PORTA
REAL TENSAO

C
C Chama rotina que faz a conversao ( 12 bits ) da tensao no canal de
C numero 1 da interface.
C

C
C Calcula 0 valor real da tensao, multiplicando 0 valor da conversao
C pelo fundo de escala do conversor dividido por 4096 ( 12 bits ).
C

c
c Imprime valor_lido
c

WRITE(*,lO)TENSAO
.10 FORMAT (IX,,TENSAO - ',F7. 2)

STOP
END

Figura 8.1: Exernplo de urn prograrna em Fortran para leitura da tensao de urn dos canais
analogicos da placa de interface.



(Faz a montagem (link) com 0 arquivo aquis5.obj, I
{onde esta a rotina de conversao (aqld12).J

VAR valor, porta : INTEGER;
tensao : real;

porta:"l;
aqld12( valor, porta);
tensao:~valor*5/4096;
write(valor,tensao);

( Chama rotina que converte 0 sinal presente na )
( porta 1 da interface. )
{0 resultado da conversao retorna na variavel }
{ " valor ". 0 valor real da tensao e obtido }
( multiplicando-se "valor" pelo fundo de escala I
{ dividido por 4096 ( conversao de 12 bits) I

Figura 8.2: Exemplo de urn programa em Pascal para leitura da tensao de urn dos canais
anal6gicos da placa de interface.

o diagrama de blocos do program a pode ser yisto na figura 8.3 e ele pode ser dividido
em quatro partes principais que podem ser acessadas a partir do menu principal. Estas partes
sao:

Aquisi~ao

E a parte do programa que se encarrega do controle e aquisi~ao de dados dos
experimentos, e esta dividida em tres tipos principais: laser ou radia~ao pulsada, laser ou
radia~ao continua e experiencias com contagem de f6tons. 0 primeiro tipo de experimento
(radia~ao pulsada), e subdividido em aquisi~ao com "'gate" fixa e aquisi~ao com varredura
de "gate" e e utilizado quando os dados a serem adquiridos sao sinais peri6dicos e pulsados
no tempo. Como exemplo, temos experimentos de espectroscopia utilizando-se laser pulsado
e que se deseja analisar a evolu~ao temporal de determinados sinais transientes.

o segundo tipo (radia~ao continua), e utilizado quando 0 sinal a ser adquirido e
continuo, por exemplo, espectroscopia 6tica em cristais utilizando-se laser de argonio, espec-
troscopia em vapores de Cesio utilizando-se laser de diodo, medidas de fotocondutividade
etc.

o terceiro tipo, e utilizado quando 0 sinal a ser medido e muito fraco e necessita da
tecnica de detec~ao por contagem de f6tons.

Todos os tipos de experimentos acima, possuem seus parametros de aquisi~ao tais
como: mimero de pontos a serem aquisicionados, mimero de medias a serem feitas para cada
ponto, intervalo (comprimento de onda, tempo, mimero de passos do motor, etc.) entre
pontos, largura da "gate", etc, que podem ser programados via teclado pelo operador do
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sistema.
Quando um experimento est.a sendo realizado. (~1:·.0strado na tela do micro. um

grafico dos dados ohtidos que possibilita a visualiza<;ao eL tempo real, do andamento da
experiencia. Caso haja algurna falha, e possivel parar 0 experimento, corrigir 0 problema e
ate mesmo reprogramar os panimetros de aquisic;elOsern peder os dados jei aquisicionados.

Ao final da aquisic;ao, os dados sao gravados em urn arquivo do tipo ASCII e podern
ser lidos por outros program as tais como Lotus, Grapher. el(.

Graficar arquivos

Esta parte do programa permite a analise grafica dos resultados obtidos, com re-
cursos de editorac;ao grafica, ampliac;ao de areas de interesse ("Zoom"), calculo de largura
de linha, calculo do tempo de vida, media (suavizac;ao ) sobre os dados, relat6rio do arquivo,
listagem dos pontos, enfim, recursos que facilitam a interpretac;ao dos fenomenos envolvidos
nos experimentos.

Controla motor de passo

Permite 0 controle e posicionamento do motor de passo (utilizado em grande parte
dos experimentos) com comandos para andar em ambos os sentidos de forma continua (passos
continuos) ou urn passo a cada toque de tecla. E mostrado na tela do micro, uma indicac;ao da
posi<;ao e do ntimero de passos dado pelo motor. E possivel tambem 0 controle da velocidade
e a programac;ao de parada em uma determinada posic;ao.

Esta parte do programa e utilizada por exemplo, para se calibrar e inicializar urn
monocromador que e comandado at raves de urn motor de passo.

Permite que 0 operador do sistema execute fun<;i>esdo sistema operacional tais
como listar 0 contetido de diret6rios, copiar arquivos, executar outros programas, etc, sem
ter que sair do program a de aquisic;ao.



Capitulo 9

Experimentos controlados pelo
sistema de aquisi~ao

9.1 Introdu~ao
Para dar uma ideia da versatilidade e aplica~ao do sistema de aquisi~ao, iremos

neste capitulo, mostrar alguns dos principais tipos de experiment os em que e1ee utilizado.
Mostraremos quatro tipos diferentes de experiencias que utilizam praticamente todos os
dispositivos do sistema e como eles SaDaplicados. Vamos mostrar tambem, como 0 software
de controle atua na coleta de dad os, armazenagem, e tratamento matematico e grafico dos
mesmos. Enfim, veremos como a experiencia fica bem mais confiavel e facil de ser realizada.

9.2 Espectroscopia de luminescencia
Este tipo de experimento estuda a emissao do ion Eu+2, transi~ao 4:£65d-+ 4£1em

amostras de KCL:KCN:Eu+2 [11].
A montagem experimental pode ser vista no diagrama de blocos da figura 9.1.
A fonte de excita~ao utilizada e uma lampada de Xenonio, cuja radia~ao luminosa

passa por urn filtro 6tico passa-banda centrado em 350 nm, e e modulada por urn "chopper"
gerando assim, urn sinal de referencia para urn "lock-in". A radia~ao de excita~ao e focalizada
sobre a amostra, e a luz emitida pela mesma passa por urn monocromador sendo, em seguida,
detectada por uma fotomultiplicadora cujo sinal de saida e amplificado pelo amplificador
"lock-in" .

Neste experimento 0 microcomputador controla urn motor de passo que faz a sin-
toniza~ao do monocromador e Ie a saida do "lock-in" graficando na tela, a intensidade da luz
emitida pela amostra, em fun~ao do comprimento de onda. Para isto, utiliza-se duas saidas
digitais, da placa de interface, que vao gerar os sinais de passo e sentido para 0 circuito que
controla 0 "motor de passo. 0 sinal do "lock-in" e coletado at raves de uma das entradas
anal6gicas do circuito de multiplexa<;ao do conversor AID da interface do micro.

o software de controle recebe os parametros do experimento, que sao introduzidos
pelo operador, tais como: mimero de pontos, mimero de medias por ponto, comprimento
de onda inicial e final, nome do arquivo, etc. Em seguida ele gera uma tela grafica it partir
destes dados e, ap6s 0 sinal de partida, come~a a fazer a aquisi~ao dos dados, gerando 0

grafico simultaneamente com 0 andamento do experimento.
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A figura 9.2 mostra urn espectro de luminescencia obtido em uma amostra de
KCL:KCN:Eu+2 tal qual como ele e apresentado na tela do microcomputador. Nele podemos
ver 0 nome do arquivo, os parametros dos experimentos, as legendas e valores nos eixos x e
y e urn comentario a respeito do tipo de experimento, amostra e temperatura. Todas estas
informa<;Oes soo guardadas em arquivo facilitando em muito a documenta<;ao do experimento.

Espectroscopia de excita~ao
Estuda as transi<;Oes 4£7 ~ 4£7 do ion Eu+2 atraves da tecnica de absor<;ao de dois

fotons [11]. 0 diagrama de blocos da montagem experimental pode ser visto na figura 9.3.
A fonte de excita<;oo utilizada e urn laser de corante pulsado ( 700 nm ) bombeado por

urn laser de YAG:Nd+3• A luz emitida pela amostra e detectada por uma fotomultiplicadora
cuja saida e amplificada e enviada ao sistema de aquisi<;OO.0 comprimento de onda incidente
na amostra e controlado por urn motor de passo que esta acoplado ao laser de cor ante.

Neste experimento 0 micro controla 0 motor de passo que faz a sintoniza<;oo do laser
de corante e aquisiciona 0 sinal pulsado proveniente do amplificador da fotomultiplicadora,
graficando a intensidade do sinal em fun<;ao do comprimento de onda.

o software de controle deste experimento e bast ante parecido com 0 anterior, so que
agora 0 sinal e pulsado sendo, portanto, utilizado 0 modulo de aquisi<;ao pulsada. 0 micro
controla 0 modulo de maneira a produzir uma "gate" coincidente com 0 sinal e cuja largura
seja maior ou igual a largura do pulso. Assim, como foi detalhado em capitulo anterior,
o sistema faz a integra<;oo do pulso e conYerte 0 sinal gerado, aquisicionando portanto a
intensidade do mesmo. Os para-metros do experimento soo basicamente os mesmos anteriores
sendo incluidos a largura e posi<;oo da gate.

Na figura 9.4 vemos 0 espectro de excita<;oo de dois fotons ( transi<;ao 857/2 -+ 6P7/2)

obtido pelo sistema.
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Figura 9.2: Espectro de luminescencia de uma amostra de KCL:KCN:Eu+2
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Figura 9.4: Espectro de excita~ao de dois fotons entre os niveis 857/2 ~ 6P7/2

9.4 Espectroscopia resolvida no tempo
Mede 0 tempo de vida do est ado 4f65d do ion Eu+2 nos diferentes sitios em redes

de KCL:KCN:Eu+2 [11].
A montagem experimental pode ser vista na figura 9.5. Como fonte de exeita~ao foi

utilizado a linha de 355 nm do laser de YAG:Nd+3 Esta radia~a.o ineide sobre a arnostra e
a luz emitida pela mesma passa pOI' urn conjunto lente e filtro, com regiao de transmissao
especifica it banda de emissao do ion Eu+2 em diferentes sitios. Em seguida, esta luz e
deteetada pOI'uma fotomultiplicadora cujo sinal de saida e amplificado e enviado ao sistema
de aquisi~ao ( integrador de "gate" ) onde ele sera coletado·.

Neste experimento, a aquisi~ao e realizada de maneira semelhante ao experimento
descrito anteriormente, so que neste caso, 0 microcomputador nao atua sobre 0 motor de
passos, mas sim, controla 0 modulo de aquisi~ao pulsada de maneira a gerar uma "'gate",
cuja largura e hem menor que a largura do sinal, e cuja posi~ao varia, podendo-se fazer a
integr~a.o de diversos pontos do sinal, levantando-se assim, a forma do pulso no tempo.

Inicialmente 0 micro coloca a "gate" no inicio do pulso, aquisiciona varias "ezes 0

result ado da integra~a.o para aquele ponto ( mimero de medias colocado pelo operador ),
calcula 0 valor medio e plot a 0 ponto ern urn grafico de intensidade contra tempo. Em
seguida 0 micro desloca a "gate" de urn valor prograrnado ( incremento de tempo colocado
pelo operador ) e repete 0 mesrno procedirnento ate que a forma do pulso esteja amostrada
pOI'completo.

Na figura 9.6 podemos observar 0 espectro de luminescencia resolvido no tempo.
Com este arquivo de dados e possivel, atraves do programa, urn ajuste do espectro

( I = Ioe-t/T ), de forma a se calcular 0 tempo de vida T do estado envolvido.
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9.5 Espectroscopia Raman em senlicondutores

Tecnica poderosa e amplamente utilizada na invest iga<;aode excita<i>eselementares
em amostras semicondutoras. permite 0 estudo da cristalinidade de amostras, 0 estudo do
efeito de confinamento eletronico de baixa dimensionalidade em amostras do grupo III-V,
estudo da forma~a.o de mini-bandas em super-redes b dopadas.

Neste tipo de experimento, existe 0 espalhamento inelastico de luz, onde fatons inci-
dentes na amostra, sao espalhados e detect ados atraves de um espeetrometro de duplo estagio
de difra~aa. Como a intensidade do sinal Raman e muito fraca, e utilizada, como tecnica de
detec~aa, a contagem de fatons. Nesta tecnica, 0 sinal proveniente de uma fotomultiplicadora
e amplificado e passa por urn circuito discriminador que compara a intensidade do sinal, com
urn nivel de referencia inferior e urn nivel de referencia superior. Se a intensidade do sinal
estiver entre os niveis inferior e superior, 0 circuito discriminador gera urn sinal TTL em
nivel alto ( aproximadamente 5 Volts ), caso contrario, ele gera urn sinal TTL em nivel baixo
( aproximadamente 0 Volts ). Com isto, abre-se uma janela de compara~aa que e utilizada
para se eliminar 0 ruido de fundo da fotomultiplicadora e tambem os sinais espurios de alta
intensidade. Desta forma, fatons que chegam na fotomultiplicadora, geram pulsos de tensaa
que saa comparados no circuito discriminador e, caso estejam dentro dos limites da janela,
geram pulsos TTL que podem entaa ser contados no tempo.

o sistema de aquisi<;aa neste caso, e responsavel pelo controle do monocromador
e pela contagem de fatons detect ados em urn determinado periodo de tempo. 0 controle
do monocromador e feito atraves da saida serial do microcomputador, que e acoplada ao
circuito de comando daquele e que permite fazer uma varredura e analise dos comprimentos
de onda que estao sendo espalhados pela amostra, sincronizada com a aquisi~aa de dados.
o sincronismo e obtido atraves de urn sinal de disparo, gerado por uma das saidas digitais
da placa de interface, e que e enviado ao monocromador. A cada disparo, 0 monocromador
de~loca-se de urn determinado valor programado pelo operador ( varredura com "trigger" ).
o monocromador envia tambem, sinais que permitem saber qual 0 seu estado, por exemplo,
se ele est a andando, se ele ja chegou ao ponto final, se ele esta esperando 0 sinal de disparo,
etc. Estes sinais tambem saa conectados as entradas digitais da interface do micro.

A contagem de f6tons e feita pela placa de interface, utilizando-se os contadores
programaveis 8253, programados de maneira a gerarem uma base de tempo que pode ser
escolhida pelo operador do sistema. Durante 0 intervalo gerado por esta base de tempo,
saa habilitados dois contadores independentes que fazem a contagem de fatons de ate dois
canaIs.

o esquema da montagem experimental pode ser observado na figura 9.7
A partir dos para-metros do experimento ( numero de pontos, comprimento de onda

inicial e final, intervalo entre pontos, base de tempo, etc. ), 0 microcomputador programa
o monocromador via interface serial, programa os integrados 8253 para a base de tempo
escolhida e.espera que 0 mesmo se posicione no ponto inicial. Entaa, 0 micro Ie 0 conteudo
dos contadores, plota 0 resultado na tela, dispara 0 monocromador para que 0 mesmo ande
para outro ponto do espectro e repete 0 cicIo ate 0 ponto final, gerando urn grafico de numero
de fatons por comprimento de onda incidente na amostra.

Na figura 9.8 mostramos 0 espectro Raman de fonons de urn substrato de GaAs. 0
pica localizado em 294 cm-l e referente ao primeiro modo longitudinal6tico. Este espeetro
foi obtido com a linha de 647.1 nm de urn laser de criptonio a temperatura ambiente. Nas
figuras 9.9 e 9.10 encontram-se os espectros referentes a uma super rede b dopada de GaAs.



Nestes espectros podemos vcr claramente a forma assimctric<., do espectro Raman devido a
intera\"ao de eletrons com 0 espectro vibracional da amostra.
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Capitulo 10

Conclusao

Com este trabalho, desenvolvemos urn sistema bastante simples mas que possui
a capacidade e versatilidade de controlar urn grande mimero de experiment os em nosso
laborat6rio. 0 seu custo e bastante baixo e pode ser montado e utilizado facilmente por
qualquer pessoa que entenda urn pouco de eletronica e comp:rtac;ao.

Com a biblioteca de rotinas bcisicas de controle da interface, e possivel fazer-se
programas espedficos para determinados experimentos, de uma maneira pratica e rapida.

o experimentos podem ser realizados com muito mais eficiencia, facilidade e con-
fiabilidade. Alem disso, existem varios recursos de processamento e armazenagem dos dados
obtidos que facilitam a interpretac;ao dos fenomenos envolvidos nos experimentos.

S6 para se ter uma ideia de sua utilidade, no apendice B, encontra-se uma lista de
artigos, teses de mestrado e teses de doutorado que utilizara!Il este sistema.

No apendice C, estao apresentados alguns artigos que descrevem outros disposi-
tivos eletronicos tambem desenvolvidos para serem utilizados nesta area de intrumentac;ao
eletronica para pesquisas em 6tica.



Apendice A

Progralllas para controle do sistema
de aquisi~ao

Neste disquete de 51/4" (IBM-PCjXT-AT), encontra-se os program as fontes, feitos
em Assembler, que formam a biblioteca de rotinas para 0 sistema de aquisic;ao. Alem das
rotinas de controle dos dispositivos da interface e do modulo de aquisic;ao pulsada, encontram-
se tambem rotinas de acesso ao teclado, ao yideo, as interfaces seriais e tambem uma rotina
que permite rodar urn program a de dentro de outro.

Tambem encontra-se 0 program a fonte feito em FORTRAN que controla diversos
tipos de experimentos em nossos laboratorios.



Apendice B

Lista de trabalhos publicados que
utilizaram 0 sistema de aquisi~ao

1. Oliveira, L.A. - Espectroscopia de Dois F6tons do ion Gd+3 em estruturas Perovskitas
- IFQSC - 1988.

3. Catunda, T. - Conjuga~ao de Fase e Modula~ao Transversal de Fase em Cristais Dopa-
dos com Cr+3 - IFQSC - 1989.

4. Duarte, J.L. - Transferencia de Energia Induzida por Luz entre 0 Cr+3 e Gd+3 no
GdAI03:Cr+3 - IFQSC - 1990.

5. Tuboy, A.M. - Estabiliza~ao de Lasers de Diodo para utiliza~ao em Espectroscopia
Atomica - IFQSC - 1991.

6. Oliveira, A.C. - Espectroscopia de ions Eu+3 em cristais de Baixa Simetria - IFQSC
- 1991.



Apendice C

Artigos publicados, relativos a
instruIllenta~ao eletronica para

pesquisa em 6tica
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Sistema de aquisi~ao de dados baseado em
microcomputador da linha IBM-PC

S.A. Tonissi Jr., F.M.M. Yasuoka, L.A.O. Nunes e J.C. Castro
Instituto de Flsica e Quimica de Sii.o Carlos· Univeriidade de Sii.o Paulo,
Cx. Postal 969, 19560 Sii.o Carlos, SP

Resumo Apresentamos neste trabalho um sistema de aquisi~io de dados
simples, versatil, de baixo custo, para controle de experimentos e proces-
sos gerais, que podem abranger uma vasta gama de a?lic~Ocs nas areas de
Fisica, Medicina e Industria. A base deste sistema consiste em uma placa
conectada a um microcomputador da linha IBM-PC e de um "software"
de controle. Este "software" foi desenvolvido atraves de rotinas basicas em
linguagem de maquina, que podem ser chamadas atraves de linguagens de
alto nivel, tais como Pascal, C, Fortran, etc. Como exemplo de aplic~io
do sistema, apresentamos um software para controla: experimentos de es-
pectroscopia, bem como os resultados obtidos em med:das de luminescencia,
excit~io via processo de abso~a.o de dois f6tons e medida de tempo de vida
do ion Eu+2 como defeito em amostras de KCl:KC!\.

Desde sua crilU;ao,0 microcomputador vem sendo cada \"ezmais utilizado em

atividades de pesquisa devido ao seu baixo custo, simplicidade de uso e ins-

tallU;io, e grande variedade de "software" existente no Mercado. Alem disto, ele

possui uma excelente aplic~ao como elemento de controle e processamento de

experimentos em laboratorios!, por facilitar 0 processo de coleta de dados pela

automatizlU;ao. Ainda, diminui 0 custo e 0 tamanho das I::.ontagens experimen-

tais, possui a capacidade de controlar experimentos em tanpo real, possibilita

a analise grafica dos dados obtidos e 0 processamento matematico, bem como 0

armazenamento dos resultados em UID banco de dados rela:ivo ao experimento.

Visando obter as vantagens acima descritas, constru.::nos um sistema que

destina-se a monitorar, coletar dados e controlar uma grc.nde variedade de ex-



UtiIiza~ao de lasers de diodo em espectroscopia atomica
Parte I: estabiliza~ao primaria

A.M. Tubo)·, S.A. Tonini Jr., S.C. ZiJio, V.S. Bagnato
Instituto dt FiSlea e Quimlea de Sao Carlos, Universidade de 50.0 Paulo,
Cz. Postel 969, 50.0 Carlos, 13560 - SP, Brasil

Resume A utili;;~a.o de laser de diodo em varias aplic~Oes tem aumen-
tado consideravelmente nos ultimos tempos, principal mente devido a versa-
tilidade destes dispositivos. Neste trabalho apresentamos um breve hist.6rico
sobre a uti!izar;ao de lasers de diode em espectroscopia e descrevemos as
etapas iniciais para estabiliz~ao da temperatura e corrente de tais dispo-
sitivos. Mesmo com estabiliz~io primaria (temperatura e rorrente) ja ~
possivel uti!iza-Ios em espectroscopia atomica. Mostramos resultados de es·
pectroscopia por fluorescencia e absor~io saturada em ""Aporesde Rubidio
e Cesio.

Desde 0 initio da espectroscopia otica varies tipos de limpadas tem sido uti-

Jizadas como ronte de radi~io. Sendo de baixo custo e nao requerendo grandes

euidados para instal~io, as limpadas acopladas com elementos dispersivos como

prismas e redes de dirr~io permitem a realiz~ao de espectroscopia de abso~ao

ou emissaa, estu.dos de bombeamento aptico, lransrerencia de energia, etc. Es-

tas rontes convencionais de luz sorrem de um mal que limitam sua aplkabilidade:

elas em geral apresentam baixa potencia nos inten'alos espectrais, sua emissao

e incoerente e principalmente saa de dificil sintoniz~ao, principalmente quando

queremos manter a potencia e resolu~io espectral.

Assim, muitos experimentos importantes nao puderam aer ruluados devido

aos limitantes impcstos pelas limpadae; usadas como (ontes de radi~io.

o laser. introduzido nc decada de 60 proporcionou uma evolu~ao bastante

significativa na ffsica atrav6. principalmente, de suas propriedades de potencia e



N. La Scala Jr., S.A. ToDi.ssiJr., V.S. Bagnato e J.C. Castro

Departamento de FwCG e Quimica de Sio CariN, Universidade de Sao·
Paulo, Caim PNtal 369, SGo CarlOl, 13560. SP, Brasil

Resumo Neste trabalho descrevemOll 0 desenvolvimento de um controla.-
dor capaz de estabilizar a temperatura de um laser de semicondutor melbor
do que 10- 2 • C com uma disponibilidade de escolha de 200 temperaturas
diferentes Da regiio de rc a 2TC. Com as caracterfsticas do cODtrola.dor
de temperatura desenvolvido loi possIvei obter a operac;io de um laser de
semicondutor em modo Unico com 0 comprimento de onda com estabilidade
de uma parte em 10- •

Os lasers de semicondutor tim sido nOlIultimos &DOlIamplamente utilizados

em espectroscopia1,2 devido ao leu poder de lintoniz~io, estabili.z~io do com-

primento de onda emitido, confiabilidade e baixo costo. ..

Para estabilizarmos 0 comprimento de oDda, e necessario estabilizar a tempe-

ratura destes lasers, pais qualquer vari~io da mesma pode a1terar 0 comprimento

de oDda emitido'" •

Por essa razio e comum encontrarmos nOlI sistemas que utilizam lasers de

semicondutor (e tambem em sistemas optoeletronicos em geral) controladores

de temperatura'. A conat~ de om controlador de temperatura com as ca-

racterfsticas do resumo e 0 que passaremos a descrever a seguir.



UTILlZACAO DE LASERS DE DIOnO

EM ESPECTROSCOPIA ATOMICA

PARTE U - ESTADILIZACAO POR ADSORCAO SATURADA

Inlltituto de Flsica e Qu(mica de Sio Carlos

Univerliidade de Sio I'aulo

Caixa POlltal 369, 13560 Sio Carlos, SP, Brasil

Nesta legunda parte de nOllIO trabalho referente 1 prepara.;8o de lasers de diodo

para UIO em e!'peclrOllcopia alomica e molecular t apresenlamos a parte de estabiliz~io

utilizando as Iinhas de absofl;8o aaturada em vapores de metail alcalinOll. Utilizando um

laser de diodo comercial (Hitachi HLP-1400) obtivemOll eatabiliu.;&o em frequencia melhor

que 3 MHz. Flutu&l;Oes observadu no espectro de absofl;8o laturada a80 analiladas pelo

ailtema eletronico e a frequencia do laser I corrigida abav61 de reinje.;io de corren\('.

Medidu de estabilidade de frequencia a80 feitu abavu da obse~8o de varia.;Oes da

Ouorescencia a 10ngOlltempos.
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