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imaginária de &1). Para a pnrnerra ordem de difração a eficiência de difração 11

(definida como a razão da intensidade da luz difratada pela incidente) é dada por

[EGP86 pg.47]:

(1.8)

2n"OJ
A=--

c
(1.9)

a expressão acima é válida para baixos valores de 11 e baixa absorção AL« I (L é o

comprimento da amostra).

A expressão (1.8) mostra que a eficiência de difração ocorre devido a dois

fatores: uma rede dispersiva (também chamada como rede de fase) devido a &1' e uma

rede absortiva (ou rede de amplitude) devido a Mou &1".

Mostraremos a seguir como redes induzidas por laser podem ser usados para

reconstruir imagens, tal como um holograma. Inicialmente vamos definir o que é

Conjugação de Fase. Consideremos uma frente de onda qualquer que se propaga no

sentido positivo do eixo z:

(1.10)

a frente de onda é dada por sua amplitude "& p (f) que pode levar em conta

imperfeições e distorções que ocorrem quando um feixe de laser se propaga num meio

qualquer, como por exemplo um vidro defeituoso. Define-se o campo conjugado

EcCr,t) como sendo o complexo conjugado da parte espacial do campo Ep(r,t), ou
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RESUMO

Neste trabalho apresento resultados de medidas de índice de refração não-

linear n2 e efeito térmico em diversos sólidos dopados. Na medidas de n2 usamos a

técnica de Z-scan resolvida no tempo que se mostrou muito superior a técnica de mistura

de ondas. Nós demonstramos um novo método para determinação da intensidade de

saturação via refração não-linear. Em alguns experimentos estudamos a espectroscopia

não-linear n2(ro)usando lasers sintonizáveis em tomo da linha R do ct3
• Também fizemos

medidas do efeito térmico (ligado a dn/dT) usando a técnica de Lente Térmica de modo

descasado. Nos vidros fluorindato dopado com Nd e cristal fluoreto dopado com Cr,

observamos lente térmica negativa (dsldT < O)e efeito térmico bem maior que o devido a

n2. Nós também demostramos um novo método para medida de eficiência quântica de

fluorescência usando a técnica de Lente Térmica.



ABSTRACT

In this work results of nonlinear refractive index n2 and thermal effects in

several ion doped solids (crystals and glasses) are presented. The time-resolved-scan

thecnique was shown to be much superior than four-wave-mixing for n2 measurements.

We demonstrate a new method to determine saturation intensity I, by nonlinear refraction.

In some experiments, we studied the n2(o) nonlinear spectroscopy using tunable lasers in

resonance with Cr+3 R fines. We also measured thermal effects (due to dn/dT) using the

mode mismatched thermal thecnique. In the fluorindate glasses doped with Nd the Cr

doped fluorite crystal, we observed negative thermallens (ds/dT<O)and the thermal effect

is greater than the one due to n-. We also demonstrated a new method for fluorescence

quantum efficiencymeasurements in ion doped solids, using the Thermal Lens thecnique..

2
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CAPíTULO 1 CONCEITOS BÁSICOS de ÓTICA NÃO-

LINEAR e ESPECTROSCOPIA em SÓLIDOS

DOPADOS

1.1. Noçõesde ótica não-linear

Na Ótica Linear é bem conhecido que as propriedades óticas da matéria

variam com a freqüência (ou comprimento de onda) da luz mas não com sua

intensidade. Pode-se dizer que o objeto de estudo da Ótica não linear é a variação

destas propriedades com a intensidade da luz. No entanto este campo de pesquisa só

ganhou impulso com o aparecimento do Laser, fonte de luz coerente e com alta

intensidade. As fontes clássicas de luz (fontes térmicas) usadas até então tinham

intensidade muito baixa, de tal maneira que o campo elétrico da luz E era muito menor

que o campo elétrico atômico típico Ea (E; = e/ao
2 = 2x107 esu). No limiteE / E; ~ O

a suscetibilidade elétrica X (E) é praticamente independente de E, por isso em geral

podemos expandir X (E) numa série de potências de E:

X(E) = X(1) + X(2) E + X(3)EE + ... (1.1)

desta maneira a polarização induzida no material P = X(E).E fica:

:3

P(E) = X(I) E + X(2)EE + X (I) EEE + ... (1.2)

Na interação da luz com a matéria considera-se que o sistema atômico é

perturbado pela interação com o campo eletromagnético da luz, por isso o parâmetro
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natural da expansão é E / E; Desta maneira podemos estimar a ordem de grandeza dos

fatores em (1.1), normalizando em relação a X(I) - 1 temos:

( 1.3)

e analogamente para X(3) temos:

X(3) __ 1__ 3xl0-15 esu
E2

a

(1.4)

Em muitos meios não lineares X(2) = O por razões de simetria (isto acontece em meios

com simetria de inversão). Nestes casos onde X(2) = O e X(3) :;t:0,a Eq.( 1.1) indica uma

susceptibilidade que aumenta linearmente com E2 ou linearmente com a intensidade da

luz. Isto é equivalente a uma variação no Índice de refração do material por isso é

conveniente definir um Índice de refração não-linear dado por:

n = 110 + n2I (1.5)

onde n2 é proporcional a X(3) de acordo com [BOY92]:

(
cm2

) _ 0.0395 (3)( )n2 -- - 2 X esu
W no

(1.6)

logo a estimativa em (1.4) nos dá n2 - 10-16 W/cm2, que é um valor típico de n2 no

visível para vidros óticos. A Tabela 1.1 contém valores de n2 para diversos materiais e

mostra que n2 aumenta com o Índice de refração linear.

/

A inclusão dos termos não lineares nas equações de Maxwell da origem a

uma série de novos fenômenos. As equações de Maxwell (e a equação de onda)

passam a ser não-lineares o que significa que o princípio de superposição não é mais

válido. Na ótica linear as ondas se propagam independentemente uma da outra

-
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enquanto que na ótica não-linear há interação e troca de energia entre elas (via meio

não-linear) gerando os efeitos não lineares.

material índice de D2

refração Dn 10-16 cm2fW

BeF2 1.28 0.75

Nd: vidro fosfato 1.53 2.9

Nd: vidro fluorozirconato l.52 3.3

Nd:vidro ED2 (Ca-Li silicato) 1.57 3.8

LiYF4 1.46 1.7

BeAh04 l.74 2.0

Ah03 l.77 2.5

Ah03:Cr (rubi) l.77 3.5

Y3Als012 (YAG) l.83 7.2
Tabela 1.1 - indice de refração linear (no em Â = 590nm) e não-linear de

vários sólidos transparentes

A razão pela qual a polarização desempenha um papel fundamental na

ótica não-linear é que uma polarização oscilando no tempo é um termo de fonte do

campo eletromagnético (ou seja luz) oscilando e portanto gerando radiação na

freqüência desta oscilação. Os termos X(n) em (1.1) e (1.2) dependem da freqüência de

cada um dos campos e do tipo de processo não linear que ocorre. Na verdade X(n) é um

tensor de ordem n cujos elementos dependem da direção e freqüência dos n campos

incidentes no meio E1, E2, • . . E; que interagem gerando um campo En+1 (é um

processo de ordem n). Neste trabalho estamos particularmente interessados em

processos X(3) degenerados (ou seja envolvendo campos de mesma freqüência) o que

eqüivale a n2, um índice de refração que depende da intensidade da luz como na Eq.

!FSC-USP
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(1.5). Um destes processos bastante estudado é o conhecido como mistura de quatro

ondas onde é gerado um campo E4 oc X(3~IE2E3.

Quando a freqüência de um ou mais dos campos, ou sua soma ou

diferença, se aproxima da freqüência de transição de um nível atômico (ou seja, há

ressonância) os termos de X(n)ressonantes aumentam em algumas ordens de grandeza.

Por isso, na ressonância nem sempre a expansão (1.1) continua sendo válida porque

mesmo os termos de mais alta ordem continuam a ser importantes e não podem ser

desprezados. Por exemplo, podemos saturar a transição da linha DI do vapor de Na (À

= 589 nm) com intensidades menores que 10-2 W/cm2 devido sua alta força de

oscilador (f - 0.6). Este fato toma possível experiências em ótica não-linear com

intensidades relativamente baixas. Porém, é preciso que esta intensidade de luz esteja

concentrada numa largura espectral da ordem da largura de linha da ressonância, que

para o Na é - 108 Hz.

Neste trabalho a intensidade de saturação dos materiais utilizados são

tipicamente Is - 103 - 105 W/cm2 e índices de refração não-linear n2 entre 10-11_10-8

cm2fW. Nós estudamos sólidos dopados com metais de transição ou terras raras onde

as transições no visível apresentam baixa força de oscilador (f - 10-6
- 10-4). Usando

lasers contínuos é fácil obter intensidades - I, Por exemplo, com 1 W de potência

focalizado num raio de l Sum obtém-se - 105 W/cm2.

1.2 Alguns fenômenos relacionados a n2

Quando dois feixes de laser se superpõe num meio não-linear, a interferência

destes feixes dá origem a uma modulação de intensidade no meio. Conseqüentemente,

as propriedades óticas (índice de refração e coeficiente de absorção) do meio ficam
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espacialmente moduladas. Por exemplo, a Figura 1.1 ~mostra a interferência de dois

feixes que formam um ângulo e, o período A de modulação da intensidade é dado por:

(1.7)

onde no é o índice de refração linear do meio. Desta maneira, redes permanentes têm

sido construídas na holografia por processos fotográficos. Entretanto, há o caso das

redes dinâmicas ou transientes que desaparecem depois que a fonte de luz (em geral

um laser) é desligada. Estas Redes Dinâmicas Induzidas por Laser (RDIL) têm sido

produzidas num grande número de sólidos, líquidos e gases, e são detectadas através

da difração de um Iaser de prova (Figura 1.1a) ou pela autodifração (Figura 1.1b), ou

-+
Ep K2
,,/

Eo "
.",.

"" --+
,.." Ko.•. --E+ "" Ko

""o
"",,"

"., ,. .....••.
Ep E. "K;

(a) (b)

Fig. 1.1 Redes Dinâmicas Induzidas por Laser (RDIL). Esta figura mostra a rede induzida
pelos campos Eo+ e Eo- que geram uma modulação de índice de refração f1n de
período A (equação 1.7). Na parte (a) esta rede é detectada através do feixe Es
que é gerado pela difração do feixe de prova de baixa intensidade Ep. A parte (b)
mostra o processo de autodifração [EGP86].

seja, a difração dos próprios feixes que geram a rede. No Capítulo 5 mostrarei um

exemplo de um experimento de autodifração.

Em primeira aproximação, a amplitude difratada na primeira ordem da rede é

proporcional a amplitude da modulação do índice de refração complexo ~ = An' -

2~A(c/ro), onde ,1n' é a parte real da modulação ~ e M é a modulação do

coeficiente de absorção da intensidade da luz (M é proporcional a An", a parte

7



(l.11)

E c (r, 7) se propaga no sentido contrário a E p (r, t) mas a forma da frente conda E c é

a mesma ponto a ponto pois ic(r) = ip· (r).

O esquema básico do processo de Conjugação de Fase por Mistura Degenerada

de Quatro Ondas (CFMD40) está mostrado na Figura 1.2a. Temos dois feixes de

bombeamento contrapropagantes EI e E2, que se propagam na mesma direção mas em

sentidos opostos, e um feixe de prova Ep, incidentes num meio não linear. O processo

precisa ser coerente por isso usa-se os três feixes oriundos do mesmo laser (com

diferença de caminho entre eles menor que o comprimento de coerência). Inicialmente

podemos considerar que os feixes EI e E, incidem no meio em ângulo 8 gerando uma

modulação de indice de intensidade de período AI = À./[2no sen(812)] (Eq. 1.7). É

criado então uma rede (RDIL), ou seja, uma modulação de índice de refração que

difrata o feixe E2 (contrapropagante a EI)' A condição de difração de Bragg impõe

que E2 seja difratado na direção de Ep, propagando-se no sentido oposto. Pode-se

mostrar que Ec oc X(3)EIE2Ep*e E, é o Campo Conjugado de Ep.

Analogamente podemos pensar que os campos E2 e E, geram a rede (a

modulação do índice de refração) que difrata E I gerando E; A diferença neste caso é

que o ângulo entre E2 e Ep é ~ = 180 - 8, por isso o período da modulação é A2 =

À./2nocos(812) (veja Figura 1.2b). Como em geral 8 é pequeno temos AI »A2.

9



A diferença principal entre a holografia e CFMD40 é que este último é um

processo em tempo real. Na Holografia o processo é feito em duas partes distintas,

primeiro grava-se o holograma e depois

a imagem é reconstruída (o holograma

é lido). Na CFMD40 tudo ocorre

simultaneamente e o tempo de

resposta de E; depende das

características do meio (podendo variar

de horas até - fentoseg). Por isto este

processo pode ser aplicado para

correção de distorções rápidas, como

espelho para cavidades de lasers, etc.

Autofocalização

autodefocalização são fenômenos onde

(o)

(b)

e
Fig. 1.2 a) E1 e Ep geram o holograma de período

Al que é difratado por E2:

b) E2 e Ep geram o holograma de
período A2 que é difratado por El.

aparece uma alteração da forma do feixe de luz devido a variação do índice de refração

induzida pela própria luz. Consideremos a propagação de um feixe gaussiano TEMoo,

onde o perfil de intensidade é dado por:

(l.12)

onde w é conhecido como raio da cintura do feixe (''beam radius"). Num meio não

linear tipo Kerr, este perfil de intensidade provoca uma alteração no perfil de índice de

refração do meio dado por n(r) = 110 + n2I(r).

10



Em primeira aproximação, este perfil gaussiano de índice de refração faz com

que o meio se comporte como uma lente. A autofocalização ocorre com n2>O, quando

o perfil de índice de refração faz o papel de uma lente convergente, onde o caminho

ótico é maior na parte central do feixe (vide Figura 1.3a.). O feixe tende a se focalizar

devido a ação da lente induzida no meio. Se o meio é curto esta focalização ocorre

I
(a)

> •• ~ O
~

11 = no+n/ optical thickness

(b)

(c)

Fig. 1.3 Autofocalização da luz [BOY92].

fora do meio tal como mostra a Figura 1.3b. Veremos que é aproximadamente isto que

ocorre nos experimentos de Lente Térmica (LT) e Modulação Transversal de Fase

(MTF), ou Z-scan que é uma variante destes experimentos. Neste caso, o efeito não-

linear não provoca nenhuma alteração no perfil de intensidade do feixe dentro da

amostra mas provoca uma modulação transversal de fase dada por ~<I>(r)= ~(r)kL.

Se o meio é suficientemente longo, a potência do feixe e/ou n2 são

suficientemente grandes, o feixe se focaliza dentro do meio não-linear (vide Figura

11
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1.3c), muitas vezes danificando o meio. A autofocalização ocorre quando a potência

do feixe é maior que uma determinada potência crítica P, oc ').}/n2.

Na maioria dos materiais para laser um efeito extremamente importante é a

variação de índice de refração induzida pelo laser através do efeito térmico. Neste

caso, a absorção de luz na amostra gera uma distribuição de temperatura. Quando um

laser contínuo incide na amostra, ela vai esquentando e ao mesmo tempo o calor vai se

difundindo radialmente (no caso de excitação por um feixe gaussiano TEMoo) tal

como mostra a Figura 1.4. Este processo tem um tempo característico dado por:

w2
t =-
c 4D

onde w é o raio do feixe gaussiano (vide Eq. (1.12», a difusividadetérmica da amostra

(l.13)

é dada por D = Klpc, K é a condutividade térmica, p é a densidade e c o calor

específico. Veremos que o experimento de Lente Térmica pode ser usado para

determinar D de materiais transparentes. Uma vez que o caminho ótico de uma

amostra homogênea de espessura L é dado por s = n.L, uma variação de temperatura

provoca uma variação de caminho ótico que é dada por:

ds _ no - 1(ô LJ---- --
dT L ô T

ôn
+--

ôT
(1.14)

onde o primeiro termo está relacionado ao coeficiente de expansão da amostra e

segundo a dependência do índice de refração com a temperatura.

IFSC-USP s ea v i c o DE BIBLIOTECA'
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Temos um feixe gaussiano incidindo numa
f- 2
<J

A Figura 1.5a mostra a idéia básica

dos experimentos de MTF, LT e Z-scan.

amostra provocando uma perfil de índice de

refração .1n(r), devido n2 ou efeito térmico.

Na ausência de .1n(r), o feixe é indicado na
r/w

Fig 1.5 pela linha tracejada e a linha cheia

de .1n(r). Neste caso temos uma lente

Fig. 1.4 Distribuição de temperatura
~T(r) na Lente Térmica en
função do tempo em unidades
de tempo característico te
definido pela Eq. (1.13) [SKT
82].

representa o caminho do feixe na presença

positiva pois .1n(r»O, causando um

aumento de intensidade na região central do feixe. Na frente do detector DI é colocado

uma iris de tal forma que somente a parte central do feixe é medida, o detetor D2 é

usado apenas como referência (ele monitora as flutuações do laser).

·z ----'----_o +: íns

-,

a) h)
Fig. 1.5 Diagrama do experimentoZ-Scan e curva ~Txz.

Se a amostra estivesse antes da cintura do feixe (em z<O), o perfil .1n(r) faria

com que a cintura se deslocasse para esquerda (z>O) e neste caso a potência medida

no detector DI diminuiria. No experimento Z-scan translada-se a amostra visando

medir a curva T x z ilustrada na Fig.1.5b. A amplitude do sinal (T-l) é proporcional a

13



Lln e assim, tal como veremos no Capo 3, a partir da curva T x z, pode-se determinar

n2 e o raio do feixe w.,

No caso do experimento de LT, geralmente a amostra fica fixa e monitora-se a

evolução temporal do sinal no detector DI pois o efeito térmico é em lento (J..lS - ms).

Neste caso, usa-se um laser contínuo com obturador ou um "chopper" que define o

tempo t = O. Quando o feixe de laser incide na amostra (em t = O) ela está fria e

Lln(r,t=O) = O. A medida que a amostra esquenta o pode-se monitorar a evolução do

perfil Lln(r,t) pois a variação do sinal no detetor DI é proporcional a Lln.

1.3 Características Espectroscópicas de cristais dopados com Cr+3

o ion ct3 tem a mesma estrutura eletrônica do Ar mais três elétrons na

camada de valência externa 3d. Os seus níveis de energia são bem conhecidos tanto no

caso do ion livre como para o ion no campo cristalino. A Figura l.6 mostra como a

posição dos níveis do ion dopante de Cr+3 depende a amplitude do campo cristalino da

matriz hospedeira.

O rubi (Ah03:Cr+3) é a safira dopada com Cr+3, onde os ions Cr+3 substituem

uma pequena parte dos ions de A1+3.A rede hospedeira possui um célula unitária

hexagonal cujo eixo de simetria define o eixo ótico do cristal. Tipicamente a

concentração de Cr é 0.05% em peso o que eqüivale a ~ l.9x1019 Cr+3/cm3.

O espectro de absorção do rubi apresenta duas bandas largas com largura

~1000A, correspondentes aos estados 4T2 e 4TI em 18000cm-1 (555nm) e 25000cm-1

(400nm), vide Figura l. 7. O rubi apresenta ainda uma forte absorção no ultra violeta

correspondente a banda de transferência de carga. Para a emissão Iaser, através de uma

lâmpada de flash excita-se as bandas 4T2 e 4T1. A partir destas bandas os ions decaem

14
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50 Fig. 1.6 Diagrama Tanabe-
Sugano para o Cr+3 em
simetria octaédrica. A
linha tracejada indica a
posição Dq/8 do rubi.

70

_2F

30

1.(~~:=;:l=::;z==t====tTlohl)___ 2G 2Egh:)
_4p

10

Free 100

Levals

4 4 l-- F ~_~_..l--....I~ AZv(lz)
o 2 3

Dq/B

não-radiativamente para o dubleto 2E com uma taxa de relaxação W~5xl 0-8 sego O

dubleto 2E é constituído por dois níveis 2A e E separados por 29cm-1 devido a

distorção trigonal do campo octaédrico. A partir dos níveis 2E a transição para o

estado fundamental 2E ~ 4A2(as linhas R) é proibida por spin, por isso apresenta um

tempo de vida radiativo bastante longo 'to -3.8mseg. As linhas R são linhas de zero-

fonon em 694.3nm e 692.5nm por isso são relativamente estreitas (~v +ôcm' a

300K).

As propriedades espectroscópicas da alexandrita (BeA1204:Cr+3) foram

muito estudadas devido ao grande interesse na sua ação Iaser. No início dos anos 80

(antes do aparecimento do laser de Ti/safira) a alexandrita era o laser de estado solido

com maior intervalo contínuo de sintonia, de 701 a 818nm. Ela apresenta propriedades

espectroscópicas similares a de outros óxidos dopados com Cr+3 em simetria

octaédrica, incluindo Ah03 e YAl03, apresentando linhas R bem definidas e bandas

largas 4T e 4TI. Entretanto a força de oscilador e a posição destas transições variam
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conforme a matriz hsopedeira logo dependem do tipo de sítio que o ion de Cr+3ocupa

na rede. Na alexandrita o Cr+3pode ocupar dois tipos de sítio não equivalentes, ~78%

dos ions sítios com simetria de não-inversão ou sítios de espelho ("mirror sites")

enquanto que os restantes 22% ocupam sítios com simetria de inversão (''inversion

sites"). Esta determinação quantitativa foi feita por EPR A Figura 1.8 mostra o

espectro de absorção da alexandrita a temperatura ambiente que apresenta bandas

largas em tomo de 420 e 580 nm correspondentes aos níveis 4T1 e 4T2

5 ~
chorgl' rronster statl' 3

E.LC

t. 2

~í
E -ru - - -.J o

~ 3 ---- ~52 5
~ 0'1

c:
>. o 4Ol~ a.~ 2

4T2~~
~ 3Gt VI

c: 2 ~2A .D

2 ---E'E o 2
o.J::.c.. do R1LTm o

4A
1.5 2.0 2.5 3.0o Z photon l'nergy ( 104cm-11

(a) (b)

Fig. 1.7 (a) Diagrama simplificado dos níveis de energia do rubi (Al203:Cr+3)
(b) Espectro de observação do estado fundamental (linha cheia) e estado

excitado (linha tracejada) do rubi [EGP 86].

respectivamente.

Em geral, se o ion Cr+3 está num sítio com simetria de inversão, as transições

entre os estados da configuração d3 são proibidas por dipolo elétrico. Este é o caso do

ct3 no YAl03, onde as transições vibrônicas ou assistidas por fonons tendem a ser

mais fracas que no caso onde o ion reside numa simetria de não-inversão, tal como o

Al203. A T = 4K, o tempo de vida do Cr+3no YAl03 é 54ms enquanto que no rubi é

3.7ms. Por este motivo, os tempos de vida radiativos do Cr+3 nos dois sítios da
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Fig. 1.8 Espectro de absorção da Alexandrita. O detalhe mostra a absorção das linhas Rm
[WPJ80].

alexandrita são bastantes distintos. A 300K, 'ti = 44ms (simetria de inversão) e 'tm= 31OIlS

(simetria de não-inversão) para os sítios de inversão e de espelho respectivamente.

A temperatura ambiente, as linhas R eE ~ 4A2) para os sítio de espelho estão

em 680.4nm (RIm) e 678.3nm (R2m), e para o sítio de inversão temos RIi em 695.0nm

e R2i em 689.3nm. Uma das maneira de distinguir as propriedades espectroscópicas

0.8

0.6

::::.
.!!. 0.4

0.2

0.0
350 400 450 500

À (nm)

Fig. 1.9 Espectro de Excitação da linha R1i da alexandrita [PGQ 85].

dos dois sítios é medir o espectro de excitação. A Figura l.9 mostra o espectro de

excitação da linha RIi a temperatura ambiente. Este espectro mostra que a excitação

dos ions no sítio de inversão só é eficiente nas bandas centradas em 380 e 480nm. Por
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outro lado, o espectro de excitação das linhas Rm praticamente coincide com o

espectro de absorção.

Atualmente existe um grande interesse em cristais fluoretos dopados com Cr+3

devido ao fato de terem bandas de absorção no vermelho, que podem ser excitadas por

lasers de diodo em 670nm, e apresentarem um largo intervalo de sintonia em tomo de

800nm. Nós fizemos algumas medidas em SrAlF5:Cr+3, onde a operação Iaser foi

observada entre 825 e 10IOnm. Em geral os fluoretos apresentam um campo cristalino

fraco e por isso emitem em comprimentos de onda mais longos (vide Fig. l.6). A

Figura l.1O mostra o espectro de absorção do SrAlF5:Cr+3. A 300K o tempo de vida

do Cr+3é 93!J.s.

Nosso cristal de SrAlF5:Cr+3 foi crescido pela equipe do Dr. H. Jenssen, na

época em que ele era o responsável pelo laboratório de cristais para lasers no M.I. T

(atualmente ele está no CREOL na Flórida). O Dr. Jenssen também nos forneceu a

amostra de alexandrita, a qual foi crescida pelo Dr. Morris (Allied Corp.).

2

SrAIF5:Cr

10

8

6

4

600 800 1000

Wavelength (nm)

Fig. 1.10 Espectro de absorção e emissão do SrAIFs:Cr. As
linhas sólidas e pontilhadas representam as direções
Ellc e Ella respectivamente [JEL86].
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1.4 Características Espectroscópicas de sólidos dopados

Neste trabalho fizemos medidas em vidros fluoroindatos dopados com Er+3 e

Nd+3
, e vidros de aluminatos de cálcio dopados com Nd+3e cristais fluoretos dopados

com Nd+3
. Os vidros fluoroindatos foram preparados pelo Prof Y. Messaddeq no

laboratório de vidros fluoretos do grupo de materiais do IFSC. Os vidros de aluminato

de cálcio foram preparados pelo Prof Mauro Baesso no IFGW-UNICAMP, no

laboratório do Prof S. Gama. Estes dois tipos de vidro tem alto interesse tecnológico

pelo fato de serem transparentes no infravermelho. Também trabalhamos com cristais

fluoretos de LiKYF5:Nd+3 (com concentrações de O, 3, 5 e 10% de Nd) foram

crescidos no laboratório do Dr. N. Khaiduk.ov, em Moscou no Kurnakov Inst. of

General and Inorganic Chemistry (Russian Academy of Sciences).

Desde 1975, a descoberta dos vidros fluoretos, há um crescente interesse no

estudo das propriedades óticas de fluoretos de metais pesados dopados com terras

raras. Devido a sua baixa energia de fonons, quando dopados com terras raras eles

apresentam baixas taxas de emissão multifonon. Há alguns anos, observou-se que o

vidros baseados no InF3 são mais estáveis e apresentam uma maior janela de

transparência no infravermelho (- Bum).

Os vidros de aluminato de cálcio com baixa concentração de silica, quando

preparados a vácuo, são transparentes no infravermelho (até 5mm) e tem excelentes

propriedades, boa durabilidade química e altas temperaturas de transformação.

Vidros dopados com Er+3 têm grande interesse tecnológico pelo fato de serem

utilizados como amplificadores óticos a fibra ótica (À = 1.5um), lasers etc.

Recentemente estudamos as propriedades espectroscópicas e o fenômeno de

-
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conversão ascendente de energia em vidros fluoroindatos dopados com Er+3[CNF96]

(20ZnF2 - 20SrF2 - 2NaF - 16BaF2 - 6GaF3 - (36-x)InF3- xErF3, com x = 1, 2, 3 e

4mol%). A Figura l.11 mostra o diagrama com os níveis de energia relevantes para a

excitação em 488nm (que excita o nível 4F7I2)e a Figura l.12 mostra o espectro de

fluorescência. Após a excitação em 4F712o sistema decai para o níveis 4S312(emitindo

no verde em 550m), nível 4F9/2(emitindo no vermelho em 65Onm), 411112(emitindo em

973nm) e 411112(emitindo em 1515nm).

Em sólidos dopados com terras raras o tempo de vida observado

experimentalmente é devido a soma de três processos de relaxação: decaimento

radiativo WR, taxa de emissão por muitos fonons Wph e a taxa devido ao "quenching"

da fluorescência Wq. WR = tR-1,onde tR representa o tempo de vida devido a emissão

radiativa o qual pode ser calculado pela teoria de Judd- Ofelt, tal como mostrado na

Tabela l.2 para o vidro fluorindadto dopado com Er+3. Wph depende fortemente do

espectro dos fonons da matriz hospedeira pois decresce exponencialmente com o

número de fonons p = dEI li roef, onde dE é a diferença da energia da transição e roef a

freqüência efetiva dos fonons. Os vidros fluoretos apresentam baixos valores de roef,

-580cm-1 no ZBLAN, -507cm-1 no fluoroindato, enquanto nos silicatos roef - 1000cm-1

. Por exemplo, no diagrama de níveis da Figura l.11 as transições 4F712~ 2H1lI2~

4S3/2envolvem um intervalo dE pequeno por isso Wph é alto, logo o decaimento

ocorre via emissão multi-fonons. Por este mesmo motivo não se observa a

luminescência do nível 41912,uma vez que a taxa de decaimento Wph da transição 419/2

~ 411112é alta devido ao pequeno intervalo dE. Entretanto, no fluorindato os níveis

4111/2e 4113/2 apresentam tempos de vida texp longos, próximos do valor tR, e

luminescência intensa. Por outro lado, os vidros silicatos apresentam maior energia de
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Fig. 1.11 Diagrama de níveis de energia e
processos de emissão com
excitação em: (a) 355 nm, (b)
488 nm e 790 nm.
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fonon e conseqüentemente a transição 411112 ~ 4113/2 ocorre via fonons com tempo da

ordem de IlS.

No caso do nível 4S3/2 o valor texp é bem menor que tR, o que indica que a taxa

de decaimento não-radiativo para o nível 4F9/2 deve ser significativa. Já o nível 4F9/2

apresenta texp - tRno caso da amostra com concentração de 1%.

Entretanto, a amostra com concentração de 4% apresenta tempos de vida

muito mais curtos que a amostra de 1% devido ao "quenching" da fluorescência

(processos envolvendo a interação entre pares de ions). O mesmo ocorre com o nível

Atualmente os lasers de sólidos dopados mais importantes são feitos

com materiais dopados com Nd+3
. Em relação ao rub~ eles apresentam a vantagem de

funcionarem como laser de 4 níveis e por isso apresentam baixa condição de limiar

("threshold"). Além disso, apresenta alta seção de choque na transição Iaser, por
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exemplo no Nd+3:YAG (YAG = Y~5012) o = 9xIO-19cm2,7 vezes maior que a do

rubi. Quando colocado numa estrutura vítrea o ion "vê" (ou "sente") a variação do

Nível de energy tR texp texp

Energia (em-I) (msec.) 1% 4%

4 6602 9.54 10.3 10.0113/2

4 10279 10.83 8.5 8.11ll/2

4 12612 5.5819/2

4 15379 0.623 0.640 0.350F9/2

4S3/2 18552 1.06 0.73 0.68

2 19267 0.211HIl/2

4 20592 0.316F712

Tabela l.2- Energia, tempo de vida radiativo calculado e
tempo medido para as amostras de vidro fluorindato dopados
dom Et3 nas concentrações de 1 e 4% (T=300K) [CNF96].

campo cristalino devido a estrutura amorfa do vidro. Por isso existe um grande

alargamento inhomogêneo das linhas, ou seja, ions que "sentem" campos diferentes

emitem em comprimentos de onda diferentes. No Nd+3:YAG a largura de linha da

transição laser é ôcm" enquanto que num vidro este valor é tipicamente 50 vezes

T=300K 41 _41
1112 15/2 T=300K

4113/2- 4115/2

.!\.
10000 8000 6000
Energy (crn'")

Fig. 1.12 Espectro de Luminescência do vidro f1uorindato dopado com 3% de Er. (a) Fluorescência no
visível com excitação em Â = 355 nm; (b) f1uorescência no infravermelho com excitação em
Â = 488 nm [CNF96]. 22
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maior. Além disso, algumas vezes ions diferentes decaem com tempos de vida

diferentes, o que provoca um decaimento total não exponencial.

Neste trabalho mostrarei resultados de dois tipos de vidros dopados com Nd+3
:
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Fig. 1.13 Diagrama de Níveis de
Energia do Nd+3 [KOE88]Laser

transition

4/'3/2

4/9/2 Ground _
levei

vidro fluorindato (20SrF2 - 16 BaF2 - 20ZnF2 - 2GdF3 - 2 NaF - (40 -x)InF3 - X NdF3,

com x = 0.1, 0.25, 0.5 -lmol%) e vidro de aluminato de cálcio com baixa

concentração de sílica (4l.5wt% Al203, 47.4wt% CaO, 7wt% Si02,4.lwt% MgO)

preparado com concentrações de O a 5% de Nd203.

A Figura l.13 mostra o diagrama de níveis de energia do Nd+3
. O espectro de

emissão do vidro de aluminato de cálcio dopado com Nd+3 está mostrado na Fig.
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l.14[1]. Quando excitado em uma das bandas no visível o Nd+3 decai não-

radiativamente para estado metaestável 4F3/2 (o nível laser superior) que tem um

tempo de vida - 350IlS. Os vidros fluoroindatos dopados com Nd+3 apresentaram

tempo de vida - 470lls.

12
Energia. 10-3(cm-1)

11 10 9 8

2.0 1076.6 Luminescência no IV
Nd203 2% em CaAI03
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~ 1.5cv
::::s
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~ 1.0.U)
c:
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Fig. 1.14 Espectro de Luminescência do vidro de aluminato de cálcio dopado com Nd+3 (excitação
em 515 nm) [1).

1 Esta medida foi feita por E. Pecoraró e Dr. L.A.O. Nunes
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CAPíTULO 2 Trabalhos sobre n2em sólidos dopados

com metais de transição e terras raras

2.1- Revisão

Alguns anos após a descoberta do laser foram observados efeitos provocados por

variações de índice de refração induzidas por laser. O efeito de autofocalização foi sugerido

teoricamente por Askar'yan em 1962 e observado por Hercher em 1964 em experimentos

com laser pulsados em sólidos (vide SHE84, cap.17 e referências citadas). Também efeitos

devido ao perfil de calor induzido por laser foram observado por Leite em 1967 [LMP65].

Nesta época (e ainda hoje) havia um grande interesse no estudo de instabilidades

observadas no comportamento dos lasers que eram atribuídas a um efeito conhecido como

''hole burning": numa cavidade de laser o perfil de intensidade da onda estacionária induz

um perfil no ganho do laser, "cavando buracos" no meio de ganho. A primeira prova

experimental direta desta efeito foi dada em 1967 por Boersch e Eichler [BOE67]. Eles

realizaram o experimento de rede induzida por lasers no laser de rubi. A formação da rede

no laser de rubi foi monitorada através de um feixe de prova que era difratado por esta rede

(vide Figura 2.1). Eles observaram também que a taxa de decaimento desta rede era a

mesma do tempo de vida do estado excitado 2E do rubi, por isso concluiu-se que a rede era

originada pela diferença de susceptibilidade !1X entre os estados fundamental e excitado do

rubi (isto será analisado detalhadamente no próximo capítulo).

Ainda em 1967, Gerritsen [GER67] usou um corante saturável como meio não-

linear para observar o efeito de autodifração. Neste trabalho demonstrou-se a aplicação

deste experimento como holografia de tempo real e processamento de imagens.
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Posteriormente, Hill [Hll.Zl] utilizou o cristal de rubi para formação de hologramas

transientes através da interferência de dois feixes de um laser de Ar (514,5 nm).

Eichler e colaboradores [ESS73] estudaram o efeito da rede térmica no rubi

utilizando a excitação do segundo harmônico de um laser pulsado de Nd:YAG (À,cx =

532nm) e usando um feixe de He-Ne como feixe de prova. Uma vez que o estado excitado

emite fluorescência em À,crn = 694 nm, uma fração ~ (1- À,cxl À,cm) ~ 23% da energia

pholomultiplier 1 ruby standing
light wave

/ 11· .e Iphcal refleClor

argonlaser Fig. 2.1 Arranjo experimental para
investigar a rede formada por
"spatial hole-buming" no rubi.
O bastão de rubi tem
comprimento de 10 em e
1em de diâmetro [BOE67].

monochromator

photomultiplier 2

absorvida, é convertida em calor devido as relaxações não-radiativas. Nesta estimativa

supomos que a eficiência quântica de bombeamento é 1 ou seja, todo foton de 532nm

absorvido de gera um foton emitido em 694nm, tal como é conhecido para o caso do rubi.

Eles observaram que para o rubi a rede térmica tem uma eficiência de difração muito

menor que a devido a rede de população (devido a distribuição das populações e ilxl Neste

experimento os dois efeitos podiam ser facilmente distinguidos uma vez que a rede térmica

decaia muito mais rapidamente que a rede de população (devido a alta condutividade

térmica do rubi).

o primeiro experimento de biestabilidade ótica em sólidos a temperatura ambiente

foi realizado também no rubi em 1977 [VMc77]. Este experimento foi bastante diferente

dos anteriores por ter sido feito no rubi sendo excitado por um laser de rubi (Â.~94nm),

26



logo o sistema foi excitado em ressonância com as linhas R ao invés da excitação não

ressonante via a banda ~ 2. Isto propiciou a discussão sobre a origem do efeito não-linear e

suas contribuições ressonantes e não ressonantes (tema que será tratado em detalhe no Capo

5). Embora o principal objetivo do trabalho fosse a demonstração e investigação do efeito

de biestabilidade ótica, do ponto de vista de entendimento da espectros copia não-linear do

rubi o experimento foi muito importante por apontar questões que seriam respondidas em

trabalhos posteriores. No meu entender dois fatores prejudicaram a interpretação dos

resultados. Em primeiro lugar, o experimento de biestabilidade ótica não é o mais

apropriado para investigação da espectros copia não-linear X3( to) (ou n2((j))) uma vez que

.•. não existe uma relação simples e direta entre X3( o) e o sinal de biestabilidade ótica. Neste

sentido, como veremos no Capítulo 5, os experimentos os experimentos de mistura de

onda são mais apropriados que o de biestabilidade pois o sinal medido é proporcional a

1 X3( (j) ) 12 e o Z-can é ainda melhor permite a obtenção direta de X3( o). O segundo fator foi

técnico/experimental, o laser de rubi não era continuamente sintonizável o que dificultou o

experimento na parte de espectroscopia. Uma conclusão importante do trabalho foi que

existe um efeito não-linear de origem não ressonante, devido a diferença de

polarizabilidade ~a a qual foi pela primeira vez atribuído a banda de transferência de carga,

que é a explicação aceita ainda hoje.

A partir de 1976 vários pesquisadores se interessaram pelo efeito de Conjugação

de Fase por Mistura Degenerada de Quatro Ondas (CFMD40) e o rubi foi o primeiro

sólido empregado para observação deste fenômeno. O experimento foi feito por Liao e

Bloom [LIB78] usando um laser de Ar e um cristal de rubi com comprimento L= 1.3cm.

Os autores tentaram explicar a intensidade do feixe conjugado gerado em termos do valor

de n2 do rubi. Entretanto, embora o valor de n2" fosse conhecido de medidas de absorção

do estado excitado [FKS75], nesta época o valor da parte real n2' não era conhecido. Os

<..' r: t • 'c 'o. D E B I B li o T E C A ,1r- S C'~_\ I C:. ,f) ..,,,;, '".
.). -' , I N F C fi i\l 1\ c Ã o
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autores observaram também efeitos de saturação no fenômeno. Teoricamente era esperado

que eficiência do efeito fosse dada por R= 1IclIp1- 1n2IkL 12
, onde i, Ip, 1 são as

intensidades dos feixes conjugado, de prova e de bombeamento respectivamente. Este

comportamento R a 12 foi observado somente em baixas intensidades (1<300 W/cm2« I,

=1500W/cm2 para o rubi) e para intensidades maiores efeitos de saturação apareciam. Eles

obtiveram eficiência máxima - 3% para le1r - 700W/cm2 (vide Figura 2.2) e comentaram:

"nesta região observamos um considerável aumento da divergência do feixe

contrapropagante ("backward wave") o que indica que efeitos de autofocalização podem

estar tendo influência". Efeitos de saturação similares já haviam sido observados em vapor

de Na [BLE78] e posteriormente num cristal dopados com Nd+3[BGN86] mas sua

conecção com a eficiência do processo de CFMD40 não era bem compreendida.

Após o experimento de Liao e Bloom, o rubi foi utilizado para obtenção de imagens

por CFMD40 com alta resolução (melhor que 500 linhas/mm) [LEV80], experimentos de

MD40 com moduladores de fase [MAN80] e efeitos transientes [BOM83]. Também foram

feitos experimentos de MD40 na alexandrita (BeAb04:Cr+3
) [GTP84] e um estudo

comparativo foi feito em vários tipos de cristais dopados com Cr+3 [WEP89] (incluindo

óxidos e fluoretos).

-I10
R Fig. 2.2 Experiência de CFMD40 feita

por LIAO e BLOOM [üB78]. Os
pontos experimentais são bem
aproximados pela reta pontilhada
no regime de baixa intensidade leff
« 100 W/cm2

. A cuva teórica
(linha cheia) foi calcuada
posteriormente através do modelo
teórico da ref. [CCC91] usando os
valores de ~ da ref. [CAC8S].
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Experimentos de redes induzidas por lasers [EEK79] e MD40 [LHB79] também

foram utilizados para medida de migração espacial de excitons em rubi e vidro silicato

dopado com Nd+3 [lllIF79]. O experimento consiste em medir o tempo de decaimento da

rede de população 'tg em função de seu espaçamento A (vide Fig. 1.1). Na presença de

difusão, o tempo da rede 'tg fica dado por: 'tg-I = 't-
I + 'tD-

I
, onde 'tD = A2/41t

2n e D é o

coeficiente de difusão de exciton. Mesmo estudando cristais com até 5% de dopagem de

Cr+3,no rubi não foi observada nenhuma variação de 'tg. Obteve-se sempre 'tg = 1)2, a

metade do tempo de vida do estado excitado, logo a difusão do estado excitado não foi

observada. Em sólidos dopados, este efeito foi observado pela primeira vez em Nd.La..

xP5014 [LPZ81]. Foi observado difusão da transferência de energia em distâncias maiores

que O.361lIll, a temperatura ambiente, para as amostras com alta concentração de Nd (x =

1). A Figura 2.3 mostra que, devido ao processo de difusão, a taxa de decaimento da rede,

K = 19-1, aumenta com o período da rede A (um), o qual varia com o ângulo e entre os

5 4
A(~m)

J 25 2

Fig. 2.3 Taxa de decaimento da rede induzid
por laser em função do espaçamento
(um) ou ânglo entre os feixes e [LPZ
81).

19 X:1.0

Ndx L.a,_xP50'4------_ ...- .-
T=297 K
I\x=5145 Â

9

feixes (Eq. 1.17). Posteriormente foi observado que na esmeralda (B~Ah(SiO):Cr+3) D

aumenta com a temperatura (processo assistido por fonons). No caso dos ions na sítio de
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espelho da alexandrita a difusão só é observada abaixo de 150K e D diminui com a

temperatura (processo inibido por fonons) [pSG87].

Em 1983 nós começamos experimentos de mistura de ondas em rubi e

GdAl03:Cr+3 usando um laser de At. Nós observamos que a eficiência do processo

CFMD40 era muito maior no GdAl03:Cr+3 que no rubi o que nos levou a elaborar um

experimento para medir n2' nestes materiais. Deve-se notar que a eficiência de

espalhamento dos experimentos de rede induzida por laser ou CFMD40 é proporcional a

1n212e não permite distinguir a rede de fase ou dispersiva (devido a parte real ns') da rede

absortiva (devido a parte imaginária n-"). Nesta época havia uma grande controvérsia sobre

o caracter da rede induzida por laser formada nos experimentos de MD40 em sólidos

dopados. Alguns autores sugeriam que o efeito da rede absortiva era dominante (vide

Hll, 71) enquanto outros autores achavam que o efeito da rede dispersiva era dominante

(HHF79) e a maioria dos trabalhos não era conclusiva sobre o tema (Lffi78).

Nós montamos um interferômetro de Michelson com um laser de HeNe e usamos

um laser de Ar+ apenas para provocar uma variação de índice de refração &1 - n2'1 nas

amostras de rubi ou GdAl03:Ct3. Através do método diferencial interferométrico pudemos

determinar &1 com grande sensibilidade e medimos n2' 11 vezes maior que o valor de n,"

conhecido para o rubi [CAC86]. Uma vez que R-I n212,nosso trabalho mostrou que para

o rubi o efeito de n," era totalmente desprezível. Em seguida fizemos medidas da eficiência

3.0
Ibl

0.20

2.0

-~
•... 0.10 ~ 1.0

1.0 O.S o O.S 1.0
R,lcml(a)

(b)

Fig.2.4 Efeito de Modulação de Transversal de Fase em GdAl03:Cr+3 (a) amostra antes do
foco (b) amostra depois do foco [CAC 90].
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do processo de CFMD40 em bom acordo com os valores de n2 determinados pelo método

interferométrico. Segundo Weaver e Payne "estes resultado são particularmente

importantes pois pela primeira vez mostram conclusivamente a origem dispersiva da

conjugação de fase nestes materiais" [WEP89].

Nós observamos efeitos transversos muito intensos, particularmente em cristais de

Gd.Al03:Cr+3 devido a sua alta não-linearidade. Pesquisando na literatura, percebemos que

o mesmo tipo de fenômeno conhecido como Modulação Transversal de Fase (MTF) tinha

sido observado em cristais líquidos [SHE84]. Nós pudemos explicar quantitativamente

efeitos transversos como a formação de anéis através de cálculos usando a integral de

difração de Kirchhoff e os valores de n2' determinados antenormente, vide Figura 2.4

[CAC88].

Fizemos também medidas transientes onde monitoramos a evolução temporal do efeito não-

1.4

I bl
1.0

10 15
10 15

(b)

Fig. 2.5 Dependência temporal da intensidade axial para o cristal de GdAI03:Cr+3

depois do foco. (a) P=O.35W e (b) P=1.0W [CAC90).

(a)

linear [CAC90] método que usamos posteriormente junto com os experimentos de Z-scan.

A Figura 2.5 mostra que o tempo de resposta do efeito não-linear diminui

significativamente devido ao efeito de saturação, veremos no Capo 3 que isto se deve ao

aumento da taxa de bombeamento do estado excitado, o qual e proporcional a V1.,Nesta

mesma época, foram feitas observações de efeitos transversos num bastão de rubi (um

meio espesso L = 7. 1em) também usando um laser de Ar mas os resultados não foram
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satisfatoriamente interpretados [AFL89]. No caso de um meio espesso, é preciso considerar

o efeito de autofocalização ao longo do meio não linear. Posteriormente, em 93 foi feito este

modelamento numericamente e pode-se explicar não apenas a formação de anéis como

efeitos de modulação de fase cruzada [BGC93].

o entendimento deste fenômeno de Modulação Transversal de Fase nos levou a

conclusão que as distorções observadas ocorriam apenas no campo distante e que dentro do

cristal não havia efeito de autofocahzação ou autodefocahzação significativos. Desta

maneira estes efeitos não deveriam estar relacionados a saturação da MD40 tal como

0.10

• ...-NTALMT,.---- •••- •.• " 'a-· •••••IW~--n, -10.•• la"wlWcw-rI
R

020

•

0.04

",'".-.-.-.-,-,-,-. /

j/
/

,
......••...: .

.•.. .•..•..•..•.
"-
"

0.02

0.01 ~-_-..J...__ -'-_'--"--L.....J.. ....•.....•....&...J...__ -'-_'--
0.1 03 05 tO 3.0 S

(b)
- -

Fig. 2.6 Eficiência da CFMD40 versus parâmetro
s= (11+12)/215, cristal de GdAI03:Cr+3, L=O.125 cm. [CCC
91].

sugerido anteriormente [BOL78]. Fizemos então cálculos da MD40 incluindo efeitos de

saturação, ou seja usando &1 = n2I/( 1+I1Is), no limite estacionário t » 't(l. Os resultados

deste modelo puderam explicar muito bem nossos resultados experimentais em rubi e

GdAl03:Cr~3 (vide Figura 2.6).

Usamos também nosso modelo teórico e os valores de n2' nos parâmetros do

experimento de Liao e Bloom tal como mostra a linha cheia na Fig. 2.7. Obtivemos um

bom acordo no comportamento do efeito de saturação mas o resultados experimentais de

Liao e Bloom apresentaram eficiência muito baixa. Estes resultados experimentais e foram
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fitados com o valor de n2" do rubi (vide a reta na Fig.2.2) resultando numa eficiência 2

ordens de magnitude menor que a esperada. Esta grande discrepância ilustra bem a

dificuldade experimental de se medir n2 usando MD40; sendo um processo de terceira

ordem (X?) ele é muito sensível a superposição dos 3 feixes na amostra, ao modo

transversal do laser e a erros cometidos na medida do raio dos feixes ("beam waist") que

determinam o valor das intensidades. Por estes motivos, em medidas feitas por diferentes

grupos de pesquisa é comum encontrar grandes discrepâncias entre valores de n2 ou X3
.

Veremos posteriormente que o método Z-scan apresenta uma várias vantagens em relação

aos métodos de mistura de ondas para determinação de n2 e por isso está sendo

amplamente utilizado.

Também foram feitos vários experimentos de mistura quase degenerada de quatro

ondas (MQD40) e mistura de duas ondas (IDO). Nestes experimentos os dois feixes que

escrevem a rede tem freqüências levemente diferentes, isto faz com que rede oscile com a

freqüência de batimento dos feixes. Se o tempo de resposta do meio não-linear é muito

maior que esta freqüência a rede não difrata eficientemente, ou seja ela tem uma reposta em

freqüência bem definida (um filtro passa-baixo). Experimentos de MQD40 foram feitos em

YAI03:Ct3 [STR85] e Nd+3
_ doped 13 - Na - alumina [RLT87]. Neste experimentos de

MQD40 se observa uma largura de banda bem estreita, particularmente no YAl03:Ct3

onde o tempo de vida do Cr+3 é 'to -33 ms e a largura de linha da MQD40 é /).V = (morl
-

9.8 Hz (o valor obtido experimentalmente). Outro experimento bastante interessante foi o

chamado mistura de duas ondas, feito primeiramente no rubi [MYB88]. Neste caso

observa-se uma transferência de energia entre os dois feixes que escrevem a rede, do feixe

forte para o feixe fraco. Este processo tem uma resposta em freqüência característica que

permite a determinação do tempo de resposta da rede 't~ e a razão r = n2"/n:'. Ou seja, ao

contrário do experimento de MD40, a M20 permite determinar SImultaneamenten," e n2'.
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Outros experimentos de M20 foram feitos também no rubi ([BCS89], [ZPG91] e

[ADL91]), na alexandrita e em GdAl03:Cr+3 [pGZ91]. No GdAl03:Ct3 observou-se que

n2"tem uma forte dependência com a intensidade, sendo que para baixas intensidades (l <

200 W/em2) o sistema se comporta como um absorver saturado (n," > O) e para

intensidades mais altas se comporta como absorvedor saturado reverso (n," < O). Este

comportamento foi atribuído a um processo de transferência de energia entre dois pares

excitados de Cr+3
, onde um ion decai para o estado fundamental enquanto o outro ion é

excitado para a banda de transferência de carga em 45500 em-I ([GGC92) e [BEZ93]).

Em experimentos recentes de M20 em Cr:YAI03 ganhos de até 22 vezes foram

obtidos devido a sua alta não-linearidade n2 - 3xl0-7 cm2JW (tipicamente uma ordem de

magnitude maior que o GdAI03:Cr+3 e o rubi). O mesmo grupo obteve, pela primeira vez

em sólidos não fotorefrativos, o efeito de auto-oscilação em CFMD40 [McC96].

Embora os efeitos não-lineares (relacionados a n2) tenham sido mais estudados em

cristais dopados com Cr+3, diversos experimentos foram realizados em outros sistemas

dopados, particularmente o ion de Nd+3
. Já em 1967 Riedel e Baldiw estudaram distorções

óticas em lasers de vidros dopados com Nd+3. Eles concluíram que os efeitos devido a

diferença de polarizabilidade /j.a entre o estado excitado metaestável C+F3/2) e o estado

fundamental (419/2)eram significativos, sendo comparáveis ao efeito térmico [RIB67). Em

1978, usando um método interferométrico, Bubnov et.al. [BGD78) medíram 7 tipos de

vidro usados em lasers industriais obtendo /j.a - 0.9xlO-25 cru'. Usando MD40 em Nd+3

em vidro silicato, o valor /j.a - 2xl0-25 cm3 foi obtido por Hamilton et. alo[HHF79). Num

experimento usando a técnica de espectroscopia de deflecção fototérmica, Hõmmerich et.

alo medíram a razão entre efeitos térmicos e não-térmicos (devido a n:') em vidros de

silicato dopados com Nd+3 [HES92] estimando /).a- 0.5xlO·2scm3. Também foram feitas
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medidas interferométricas de n2'em Tt3 em safira que resultaram num valor Ôo. - 1.2xl0'

24cm3 [MR.C94].

Atualmente vários grupos de pesquisa estão interessados em CFMD40 em meios

amplificadores, onde há ganho ao invés de absorção. Abrams e Lind calcularam a eficiência

da Conjugação de Fase para absorvedores saturados usando o modelo do sistema de dois

níveis [ABL78]. Eles previram que a eficiência do processo é geralmente muito baixa no

centro da linha de absorção, mas eficiências muito altas poderiam ser obtidas em meios

amplificadores, onde a população está invertida. O primeiro experimento deste tipo foi feito

usando um laser de Nd:YAG como meio não-linear de ganho saturado, mas foi obtida uma

eficiência máxima de apenas 0.1% [TOM79]. Atualmente, existe um grande interesse

nesta linha de pesquisa, vários tipos de geometria de bombeamento foram utilizados e

eficiências de até 2500 já foram obtidas [CGD92], [ABK95]. Com o aparecimento dos

lasers compactos excitados por diodos foram feitos experimentos em amplificadores de

Nd:YV04 [BRH95], um conjugador de fase compacto com alta eficiência. Experimentos

em amplificadores de Ti:safua também foram realizados [CBD95].

Alguns experimentos foram feitos em fibras dopadas visando aplicações em

comunicações óticas. Em 1990 Desurvire fez cálculos da susceptibilidade complexa de

amplificadores a fibra com Et~ na região de 1.5!J.m[DES90]. Em 1991, Fleming e Whitley

[FLW91] fizeram as medidas do espectro do n2(o) em tomo de 1.5!J.m,em um amplificador

a fibra com Er+3 Também foram feitas medidas do espectro de n2(ro)em tomo de 650 nm

em guias de onda integrados com Y203: Er+3 [HOL93]. Outros experimentos foram

realizados visando usar o efeito não-linear de fibras dopadas como chaves óticas rápidas,

para o Er+3 ([BTX91], [PSD92]) e Nd+3 [AWS94]. Vários experimentos de mistura de

quatro ondas também foram feitos em fibras (vide por exemplo [SWC92] e [PFA94]).

35



2.2 Investigação da Origem da não-linearidade em Sólidos dopados

Em sólidos dopados com Cr+3 e Nd+3 foi demonstrado que o efeito não-linear

ocorre devido a diferença de polarizabilidade ~a entre estado fundamental e o excitado

(metaestável). Consequentemente, a medida de n2' permite a determinação de ~a. Embora

este tema tenha sido bastante abordado por diferentes grupos de pesquisa, a origem fisica

de n2 ainda não é bem compreendida. Lembrando que a polarizabilidade de um

determinado estado 1, Cli(0), é dada por:

aj(w) oc 2: h,J [ 1 + 1 ]
." (E,,-Ej-liw) (EII-Ej+liw)

(2.1 )

a pergunta que se coloca é quais os níveis de energia que contribuem mais

significativamente para a somatória acima? Alguns experimentos foram feitos no sentido de

responder esta pergunta:

i) estudo da dependência de ~a de um determinado ion em função do caracter da matriz

hospedeira.

ii) medida da dependência espectral ~a(O) )

iii) medida da espectroscopia de n2 sintonizando um laser em ressonância com uma linha

estreita do ion.

Experimentos do tipo i) particularmente interessantes foram feitos para o Cr+3

[WEP89] e Nd+3 [PPC90] usando um laser de Ar em 514.5nm A grande maioria deste tipo

de experimento é feita com laser de Ar pois ele tem linhas na região azul/verde que

bombeiam eficientemente o estado excitado metaestável do Nd-3 e Cr'". Além disso, o laser
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de Ar sendo contínuo é conveniente para bombear níveis com longo tempo de vida 'to, que

para Nct3 e ct3 varia entre 10-4 a IO-2seg. dependendo da matriz hospedeira.

A Figura 2.7 mostra os resultados de ôa obtidos em 7 cristais dopados com ct3

onde observou-se ôa variando entre 10-25 e 1O-26cm3.Além dos resultados mostrados na

Fig. 2.7 também foram estudados 3 cristais fluoretos dopados com Cr+3:Na3Ga2Li3F12,

Fig. 2.7 ila versus a separação entre os níveis 4T 2 e
2E [WEP89].

SrA1F5 e LiCaAlF6. Em

nenhum destes fluoretos foi

observado sinal de mistura de

ondas de tal forma que apenas

um limite superior para Ôa

pode ser estimado (tipicamente

obteve-se ôa < 0.2xIO-25

em"). No Capo 4 mostraremos

resultados que obtivemos

recentemente, usando a técnica de Z-scan a onde obtivemos ôa = ****O.2xIO-25 cm+3

para o SrAlF5:Ct3

o pesquisador S. Payne também
0.10r-------"--:"{-m-o~~.-cu-:"I.-r-----,
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ôa variando entre 10-25e 10-26em',

participou do mesmo tipo de
0.09
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dopados com Nd+3 [pPC90],

portanto a mesma metodologia deve

ter sido usada. No Nd+3 observou-se •K·1066

3147.
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al +3e t como no Cr sendo menor nos

fluoretos que nos óxidos (vide Fig.
Fig. 2.8 ila do Nd+3 em diversos materiais

[PPC90]
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2.8). Embora estes dois trabalhos sejam muito interessantes, os valores de ~Cl obtidos são

até 1 ordem de magnitude menor que a maioria dos valores encontrados na literatura (vide

Tabela 2.1). Por exemplo, no caso dos sítio de inversão da alexandrita Weaver e Payne

obtiveram ~Cl = 0.13xl0·25 em", enquanto que por M20 foi obtido Ssx. = 4.6xl0·25 cm3

[pGZ91], e por Z-scan obteve-se ~a = 3.5xlO·25 cm3 [OLl95] e ~a = 2.3xIO·25 cm3

[pIC97]. Ou seja, parece ter havido um erro sistemático na determinação de ~Cl que impede

a comparação com medidas de outros autores. Apesar destes problemas, analisando-se

todos os resultados experimentais de diferentes grupos, tanto no Cr+3 como para o Nd+3

pode-se chegar as seguinte conclusões de caráter qualitativo:

- os valores de n2 obtidos foram sempre positivos indicando !la > O.

- !lCl varia uma ordem de magnitude dependendo da matriz hospedeira, sendo menor nos

fluoretos do que nos óxidos.

- a parte imaginária de n2 é tipicamente uma ordem de magnitude menor que a parte real.

Tanto no ct3 como no Nd+3 as transições no visível apresentam baixa força de

oscilador f, mas têm transições no UV com alto f. Isto explica o fato de que o estado

excitado tem sempre uma polarizabilidade maior que o estado fundamental, uma vez que o

estado excitado está mais próximo do UV (veja o termo no denominador da Eq. (2.1).

No caso do Nd+3
• Riedel e Baldwin [RIB67] foram os primeiros a mencionar que a

transição 4f ~ 5d deveria dar a contribuição mais importante para !la na somatória dada

por (2.1) e que o efeito das transições 4f ~ 4f era desprezível. Powell et. alo [PPC90]

calcularam !lu = 0.8xlO·25 cm3 usando os valores da integral radial para o ion livre

( (4fjrj5d) - 0.39 x1O'~em). Este valor é bem próximo do valor experimental tipico obtido

por Bubnov et. alo !lu = 0.9xl0·25 em" em vidros silicatos. Powell et. aloobtiveram para
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fluoretos, fosfatos, silicatos e óxidos valores de 0.14, 0.26, 0.43 e 0.51 x 10·25cm3,

respectivamente (novamente cabe a observação que estes valores absolutos são suspeitos

uma vez que são sistematicamente menores que outros valores da literatura vide Tabela

2.2). Segundo Powel1 et. al., a integral radial (4flrI5d) apresenta uma grande sensibilidade

com a matriz hospedeira, provavelmente devido a efeitos de interferência causados por

possíveis coincidências de um nó da função de onda 5d com um pico da 4f.

amostra Il.a método de Â referência

(10-25cm3) medida (nm)

rubi (Ah03) 3 MD40 514 HHF79

rubi (Ah03) 1.7 interf 633 CAC86

GdAlO3 4.2 interf 633 CAC86

Gd3Sc2Ga3012 1.1 MD40 514 WEP89

Gd3Sc2Ah012 0.62 MD40 514 WEP89

BeAh04 i (E/ Ib ) 0.15 MD40 514 WEP89

BeAh04 i (E/Ib) 4.6 M20 514 PGZ91

BeAh04 i (E/Ib) 2.3 Z-scan 514 PIC97

. BeAh04 m (E/ /b ) 2.7 Z-scan 514 PIC97

YAI03 12 M20
\

514 MRC94

SrA1Fs <0.4 MD40 514 WEP89

LiCaA1F(, <0.2 MD40 514 WEP89

-
Tabela 2.2 - valores de Il.a medidos em cristais dopados com Cr"

No caso do Cr +3 valores típicos de força de oscilador das transições d ~ d são da

ordem de 10.4 - 10.5 Venkatesan e McCall foram os primeiros a atribuir Il.a 'as bandas de
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transferência de carga. São bandas no ultra violeta com alto f (tipicamente - 0.2)

correspondentes a processos onde o elétron é transferido de um ânion da rede para o ion de

impureza. É bem conhecido que as bandas de transferência de carga aparecem em energias

mais baixas em óxidos do que em outros materiais, por exemplo em fluoretos elas não

foram observadas. Este fato explica porque os resultados experimentais indicam ll.a. muito

pequenos em fluoretos.

amostra ll.a (10-25 em3) método de medida referência

vidros silicatos 0.9 interferométrico B78

vidro silicato 2 MD40 HHF79

cristais fluoretos 0.14 MD40 PPC91

vidros fosfatos 0.26 MD40 PPC91

vidros silicatos 0.4 MD40 PPC91

cristais óxidos 0.5 MD40 PPC91

vidro silicato ED-2 0.5 ± 0.1 PBD HES92

vidro fluorindato <0.1 Z-scan CBM97
I

,

Tabela 2.3 - valores de ll.a. medidos em sólidos (cristais e vidros) dopados com Nd+". PBD
é a técnica de deflecção fototénnica (Photothermal Beam Deflection).

Powell e Payne mediram a dependência espectral da diferença de polarizabilidade

ll.a.( (ü ) visando investigar a origem física do efeito não-linear [ppe90]. Para isto fizeram um

experimento de mistura de ondas (ou rede induzida por laser ) onde dois feixes, oriundos de

um mesmo laser de Ar+ criavam a rede num cristal dopado com et3 (a montagem é

análoga a esquematizada na Fig. l.a). Da eq. (1.8) temos que a eficiência de espalhamento

desta rede é dada por 17 oc jn21j2 . Para cristais dopados com et3 foi observado que n2" «

n.', tipicamente uma ordem de magnitude menor, logo desprezando-se a contribuição de
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n,", temos 17 cx:[da( (j)) r .A medida de 11 foi feita com um segundo laser (feixe de prova)

, de baixa intensidade e/ou fora das linhas de absorção, de tal forma a não modificar a rede.

Logo, medindo-se 11(0)), para diferentes comprimentos de onda pode-se obter Ô.Cl(0)). O

experimento foi feito com feixes de prova em 442nm, 633nm, 1064nm e os resultados estão

mostrado na Figura 2.9. Os resultados experimentais foram interpretados usando o modelo

de um único oscilador (a banda de transferência de carga) ou seja considerando apenas uma

transição na

somatória da Eq. (2.1). Neste caso Cli(O)),a polarizabilidade do estado i, pode ser reescrita

como:

(2.2)

onde e é a carga do elétron. m a massa do elétron, hto () a energia da banda de transferência

de carga, tuo i a energia do estado i, fio a força de oscilador da transição do estado i para a

banda de transferência de carga e O)a freqüência do feixe de prova. Conseqüentemente,

chamando ntl a energia do estado excitado metaestável do Cr+3 (e chamando zero a

energia do estado fundamental) a diferença de polarizabilidade fica dada por:

(2.3 )
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Weaver e Payne [WEP89] usaram a expressão (2.3) para estimar !1a - 2xlO-25 cm3 para

GSGG:Cr+3 (Gd3Sc2Ga3ül2:Cr+3) valor razoavelmente próximo do resultado expenmental

_lxlO-25 cm'' (vide Tabela 2.1). Neste cálculo usou-se f = 0.03 e tu» 0= 48000 em-I

obtidos de medidas de absorção do estado excitado. Novamente o valor experimental é

menor do que o esperado

provavelmente devido do erro
14 15 1E 17 re 19 2CO,06·..:.----.:.~......:..:...------+----;, 0.06

anteriormente.

M'
::5. 0,05
1j
<J

iO.05
sistemático na medida já mencionado

Usando a Eq.(2.3) no ajuste

"'o = 47160 crn·1

f = 0.01

0,0414 15 E 17 íé 19 2C? 04

Fig. 2.10 !:lu versus energia do feixe de prova.
A linha sólida representa ajuste
teórico[IMC 94).

dos dados experimentais da Figura 2.9

(linha cheia) obteve-se os valores de

(00 e f indicados. A boa qualidade dos ajustes, os valores bastante razoáveis de iuo o e f

obtidos, corroboram o modelo proposto. Por exemplo, no caso do GSGG:Cr+3 o ajuste

lFSC··USP
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forneceu f = 0.015 e tua o = 46000 em-I, onde o valor de f obtido foi a metade do esperado

(o mesmo fator 50% do cálculo comentado no parágrafo anterior).

Nós fizemos este mesmo experimento no GdAl03:Cr+3 utilizando um laser de Ar+

em 515nm e feixes de prova oriundos de lasers de Ar, Kr e HeN e (cobrimos o intervalo de

457 a 67Onm). Nossos resultados experimentais estão mostrados na Figura 2.10. e indicam

que também no GdAl03:Ct3 ~a(m) pode ser explicado devido a interação com a banda de

transferência de carga (mo - 47000em-1 e f = 0.01). Este valor de hto o está em razoável

acordo com o valor 45500 cm-I obtido por Gouveia et. alo através de medidas de M20

[GGC92].

12 o Z

10 ~
III

~o 1
""O .•.

8 "O
C c~ .•.'"'" ~
E 6 o o~'"c ~g
ç , ç

'"" '"'" -o lec op Z i:
v

o 02
\ 40 14S 1:f.J 155 160

wav!'t!'ngll;. um lillZ!J
].

*

140 \'45 ISC 155
wavetrongth.lJm

\ 60
lill7I

Fig.2.11 (a) Variação com e sem bombeamento. da transmissão (i) e do índice de
refração (ii) (b) Comparação dos resultados experimentais cl a curva teórica (linha
cheia) [FLW91

Recentemente foi observada uma exceção a regra de ~a. > O mencionada na pág.

38. Em vidros fluoroindatos dopados com ct3 mediu-se n2' negativo com (~a - -3xIO-2
(

cm'') [MCM97]. Neste trabalho o valor negativo de ~a foi atribuído a interação com as

transições no visível sendo que o efeito da banda de transferência de carga foi considerado

desprezível. Entretanto o valor de I~a I observado no vidro fluoreto é pequeno o que está
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de acordo com as observações anteriores onde os baixos valores de 8<X em fluoretos foram

atribuídos a pequena interação com a banda de transferência de carga.

Ê5 . j3
~ 4 \ l::.ID~:;""'" 2 ~

g, kL':J(T~\?=f i121 \,..--- v= 1
0 ~

< I r'V + -, 'O
l \ 4F9/2 : .EE 1 1 /. - I 2 ...:.:1 I I M 4111/2 1 - -Ql-e . i \ ~.n_ A 419/2 ( , a:

UJ o I 4 -, I '>c i -3
600 700 800 900 1000 , 100

Wavelength (nm)

~E2'I ------------,,1.5 íC
1 ,"'l '1 ~

; 1 . ···t 0.5 ~~ t c
::: o +-----~------t0 ~
a> , u
~ -1 '..t, ' .: ( ...t· . . t~~.5 ~

~ t Ql

~ -2 . -1.5 ct:
~ 620 640 660 680 700

Wavelenglh (nm)

Fig. 2.12 (a) Medida dos espectro de absorção do guia de onda de Er:Y203 e curva calculada
da variação de índice de refração. (b) Medidas n2 (pontos) e curva calculada (linha
tracejada).[HOL93].

Fleming e Whitley mediram a dependência espectral de n2'(oi) e n2"(o) entre 1.4 e

1.61-Ull (transição 411312 - 411512), num amplificador a fibra dopada com Et3 bombeado em

980nm [FLW91]. Os resultados foram satisfatoriamente interpretados usando as relação de

Kramers-Kronig para obtenção de n2'(ro) a partir de n2"(ro),vide Figura 2.25. Resultados

similares de n2(e) em ressonância com a transição -+115/2 ~ 4F9:2, foram obtidos em um guia

de onda de Er:Y203 (vide Fig. 2.12) ..

Os resultado das Figs. 2.11 e 2.12 apresentam n2'(ro) com um forma dispersiva, um

comportamento completamente diferente do observado para os cristais com ct3 (Figs. 2.9

e 2.10). Esta diferença mostra que a origem fisica de n2' no Er"', é diferente da do Cr+3, no

caso do Er+3 a mteração é ressonante. Aparentemente, não há contribuição significativa de

bandas no ultra-violeta. Entretanto, veremos no Cap.5 que efeitos ressonantes são

significativos quando medimos- n2' (o) em ressonância com as linhas R do ct3 a baixa

temperatura.
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CAPíTULO 3 TÉCNICAS de Z-SCAN e lENTE

TÉRMICA

3.1 Equações de Taxa e efeito não-linear n2em Sólidos Dopados

Vamos considerar um sistema diagrama de níveis geral da Figura 3.1 que pode

ser usado para um sólido dopado com Nd+3 ou Cr+3
. Supomos que o sistema é

excitado a partir do estado fundamental G para um nível intermediário 11 o qual relaxa

rapidamente (- ns.) para um estado metaestável EX (com tempo de vida 'to da ordem

de milisegundos). No caso do Cr+3 temos a banda 4T2 como nível intermediário (L) o

nível metaestável 2E (EX) decai diretamente para o fundamental (G). No caso do Nd+3

temos EX = 4F312.0 qual pode decair diretamente para G ou para outro estado

intermediário (h). Entretanto, uma vez que a diferença de energia LlE = h - G é

pequena (- 2000 em") o sistema relaxa rapidamente para o estado fundamental com a

emissão de fonons.

G

-----EX

1

Figura 3. l-Diagrama de energia de um sistema genérico.
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Através das equações de taxa podemos calcular as populações Ng e Nex,

correspondentes aos níveis G e EX. Uma vez que o tempo de vida dos níveis

intermediários I é muito pequeno ( - ns, logo muito menor que o tempo de vida do

estado EX) consideramos Nu - Nl2 - O. Conseqüentemente trataremos apenas as

populações do estados excitado metaestável Nex e fundamental Ng• Desprezamos o

decaimento direto do nível IIpara o nível G, pois a taxa de transição do nível IIpara o

nível EX é muito maior, assim aproximaremos para um, a eficiência quântica de

bombeio do nível EX. Temos então as seguintes equações de taxa:

(3.1)

ô s; al Nex--=+-N
ô 1 tuo g 'o (3.2)

(3.3)

onde I é a intensidade de luz de freqüência roexcitando transição entre os níveis G e 11,

(j a seção de choque desta transição e 'to o tempo de vida do estado metaestável EX.

Se o sistema está no estado fundamental em t =0, ou seja, Nc=No e Nex= O, sendo a

partir deste~ instante excitado através de um Iaser contínuo com intensidade 1,

das equações (3.1) - (3.3) obtemos:

V (1) = N [ 1/1, ](1- e -Yr)
J ex o (1+ ~J (3.4 )
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com 't=
'to (3.5)

1+ Ii r,

e 1 = hw (3.6)s
ar o

N a próxima seção veremos como foi observado experimentalmente que a

redistribuição das populações resulta numa variação na susceptibilidade complexa do

meio dada pôr:

(3.7)

que pela Eq. (3.3) podemos reescrever como:

(3.8)

onde Xj é a susceptibilidade do ion no estado j = g ou ex, e Xrn é a contribuição da

matriz hospedeira (cristal ou vidro). A polarizabilidade do estado j é dada pela parte

real de Xj normalizada pela concentração No:

(3.9)

A parte imaginária de Xj é proporcional a seção de choque de absorção aj, o qual está

relacionado com o coeficiente de absorção da intensidade da luz (lei de Beer) Aj =

N ali!.
o J •

(3.10)

com

1 neste trabalho vamos denotar Ai como o coeficiente de absorção do estado j. A notação usual na lei
de Beer que usa a como coeficiente de absorção não será utilizada pois denominamos
como a a polarizabilidade.
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onde fL é conhecido como fator de Lorenz, que faz a correção devido do efeito do

campo local no dielétrico. Convém observar que quando a radiação é ressonante com

uma determinada transição j ~ k (a partir do estado j), lm{Xi}/Noé proporcional a

força de oscilador fjk ou ao elemento de matriz da transição. Entretanto, a Eq.(3.1O)

mostra que a seção de choque O"j depende não apenas de fik mas também do índice de

refração da matriz hospedeira através do fator fL.

o índice de refração complexo, n, pode ser calculado através da equação de

Claussius Mosoti, a qual no CGS é expressa por:

(3.11)

Supondo que a variação de índice de refração é pequena, podemos escrever n= no+ ó.n

com ~n « no, chamando no o índice de refração na ausência do efeito não-línear ou

seja, quando 1=0 (N, = No e Nex = O). Logo, expandindo a Eq. (3.11) e utilizando

(3.4) temos:

(3.12)

ôn(t) ~ II~~,}-exp{-tI '-11 (3.13)

com

(3.14)

Logo no caso estacionário (t»r) e com 1« I, recaímos na expressão usual de

um meio tipo Kerr n = no + n21.
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o índice de refração complexo pode ser escrito como no = no' - i no", onde no'

determina a velocidade de propagação da luz no meio e no" o coeficiente de absorção

A = 2 no"(ro/c), que está relacionado a Im{X} através da Eq.(3.1O). De modo análogo

define-se n2= n2' - in2··. As Eqs. (3.9) e (3.14) mostram que n2' é proporcional a ~a =

aex- ag, a diferença de polarizabilidade entre os estados EX e G:

(3.15)

das Eqs. (3.10) e (3.14) temos:

c 1n: = N ~CJ--
2 o 2m 1..

(3.16)

onde ~O' = O'ex-O'gé a diferença entre as seções de choque de absorção dos dois

estados. Logo, a redistribuição das populações N, e Ncx provoca uma alteração na

parte real do índice de refração do meio assim como no seu coeficiente de absorção A,

o qual pode ser escrito como A = NgO'g+ NexO'ex.Logo usando (3.3) e (3.4) temos:

[

~CJ(l- e-tlr)I / I]A=N CJ+ .\
{} s 1 I/I+ .\'

(3.17)

As expressões derivadas acima são muito importantes neste trabalho pois elas

permitem a determinação de quantidades microscópicas como /).a e /).0', através de

medidas de do parâmetro macroscópico n2. Nestas relações, deve-se notar a grande

importância do fator de Lorenz fi" principalmente nos cristais óxidos que apresental

alto índice de refração (n, - 2) e conseqêntemente alto K.
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3.2 A Integral de Difração de Kirchhoff

É bem conhecido que a integral de difração de Kirchhoff é muito usada em

ótica linear para o cálculo de figuras de difração e também em aplicações práticas

como o projeto de sistemas óticos. Neste caso a integral de difração é usada para tratar

os efeitos da ótica fisica, os quais por exemplo, delimitam a resolução de um

microscópio. Vamos mostrar que o cálculo da propagação de um feixe gaussiano

também pode ser feito, de maneira aproximada para o campo distante, usando a

integral de difração de Kirchhoff Além disso, ela pode ser usada para descrever os

fenômenos de Modulação Transversal de Fase (que é usado no tratamento do Z-scan)

e Lente Térmica.

Consideremos inicialmente a difração de uma onda plana monocromática , que

se propaga na direção dada pelo versor n, e é difratada por um orificio finito E num

plano opaco infinito (vide Figura 3.2). Supomos que o orificio seja plano, sejam

(Xo,Yo) as coordenadas no plano do orificio E e (XI,YI) as coordenadas no plano de

observação A, a uma distância ç do orificio . A amplitude do campo E. num ponto PI

do plano de observação é dada pela soma do campo devido a todos os pontos Podo

plano do orificio. Matematicamente esta idéia é expressa pela integral de Kirchhoff

dada por:

(3.18)

\
/

'\ - l-
I

( l )
li "~ í L" 01

i l fi

50



onde À é o comprimento de onda da luz. Para resolver a integral acima faz-se-uma-

várias aproximações que são válidas se a distância ç é muito maior que a máxima

dimensão linear da abertura, logo r« ç ( onde r2 = Xo2 + y/). Ou seja, as

aproximações são válidas para pequenos ângulos.

Yo Abertura

;xo

/

Plano de
observação

,XI
/

Fig. 3.2 Difração de Kirchhoff

Neste trabalho não estamos interessados em estudar figuras de difração.

Queremos resolver o seguinte problema: dada a amplitude do campo e(Xo,Yo), num

determinado plano E, como calcular a amplitude no campo no plano de observação no

campo distante ea(xJ,Yl)? Isto pode ser feito simplesmente inserindo e(Xo,yo) dentro do

integrando da Eq. (3.18).

Devido a simetria radial de um feixe de laser no modo TEMoo estamos

interessados em estudar problemas com simetria cilíndrica. Consequentemente a

amplitude do campo incidente e(x.."yo) = e(r), no plano de observação também terá
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Fresnel a expressão (3.18) fica:

ik ~J 2 krrEa(rl) = - e-Ikr 12:8(r)Jo(-1 )rdr
z o ç

(3.19)

onde k=27t/À é o módulo do vetor de onda.

Consideremos agora o caso em que o campo incidente é um feixe gaussiano

TEMoo cuja amplitude no plano E é dada por [YAR91]:

E (r,x) = Eo(X) ~exp[- r
2

-i kr
2

-itan-I(x)] _ ik~z- (3.20a)
w(x) W(X)2 2R(x)

com

(3.20b)

R(x) = (zjx)(x2+ 1) (3.20c)

onde ~ z, = 7tWo2/1. é a chamada distância confocal do feixe, R é o raio de curvatura

do feixe e w o raio do feixe gaussiano Wo é a cintura do feixe no ponto de máxima

intensidade axial (onde o raio de curvatura é infinito). Por conveniência, escrevemos a

distância z; entre a cintura do feixe e o plano E, em termos de uma nova variável

adimensional x = zlz; (porisso expressamos as Eq.(3.20) em termos desta variável x).

Supomos que este feixe gaussiano incide numa amostra a uma distância z da

origem (o ponto z = O onde a intensidade axial do feixe é máxima) tal como mostra a

Figura 3.3. Supomos ainda que a amostra é oticamente fina de tal forma que, sendo

sú) o campo incidente, na saída da amostra o campo é dado por s'(r) = e(r)e it.~.Esta

é a aproximação feita na Modulação Transversal de Fase que comentei no Capo l. Ou
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seja, .1cj}= .1cj}(r)= &l(r)kL é uma variação de fase provocada pelo perfil de índice de

refração &l(r) índuzido pelo laser. É importante ressaltar o significado desta

Fig.3.3 Feixe gaussiano e técnica Z-scan

aproximação de que a amostra é fina:

- primeiramente é preciso lembrar que a medida que o feixe gaussiano se propaga sua

cíntura w e raio de curvatura R variam ao longo da amostra de acordo com as Eqs.

(3.20b) e (3.20c). A aproximação feita é válida somente no caso em que a amostra é

fina o suficiente para que estas variações possam ser desprezadas ou seja, devemos ter

L«zo.

- em segundo lugar é preciso mencionar que R e w também podem variar em

conseqüência do efeito de autofocalização (que pode ocorrer devido a n2 ou ao efeito

térmico). Para que isto não ocorra devemos ter P « Pcr- onde P é a potência do feixe

e Pcra potência critica de autofocalização.

o cálculo que se segue é válido para qualquer perfil de índice de refração ~n(r)

(ou num caso mais geral qualquer perfil de fase ~cj}(r».Nas seções 3.3 e 3.4 vamos

analisar separadamente o casos de .1cj}(r)devido ao efeito não-linear n2 e devido ao

efeito térmico, respectivamente. Colocando s'(r) no lugar de E(r) na Eq.(3.19) o

campo no plano de observação fica dado por:

--
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(3.21a)

onde

~<p(r)= ~(r)kL (3.21b)

de (3.20) temos:

A. = kr2(_1 +_1 )
r» 2; 2R

(3.21c)

Veremos a seguir que integral da Eq.(3.21) tem solução analítica no caso

particular ~<p(r) = O. Entretanto no caso do efeito não-linear ni, onde ~<p(r) = kL~(r)

= kLn2Ioexp(-2r2/w2), a integral precisa ser feita numericamente (vide curvas teóricas

da Figura 2.18 ). No caso da Lente Térmica a expressão é ainda mais complicada não

sendo analiticamente solúvel. No entanto, se supormos que ~<p(r) é pequeno, podemos

fazer a aproximação exp(~<p) - I + ~<p, simplificando significativamente os cálculos.

Desta maneira, podemos obter resultados analíticos tanto no caso Z-Scan como na

lente térmica.

Consideraremos agora o caso kr2/2Ç - O, o que eqüivale a aproximação feita na

difração de Fraunhofer. Substituindo (3.20c) em (3.21c) temos <PD=X.Usando as Eqs.

(3.20) e uma nova variável adimensional y = r/w, a Eq.(3.21a) pode ser reescrita

como:

(3.22)

A integral da Eq.(3.22) pode ser decomposta em dois termos:
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(3.23a)

com

[
fJ2 ]exp -

~ 2 .2 41+~
H= J «: (l+u )J (fJy)ydy = (.)

o 2(1 +lX)
(3.23b)

o

""sn = iJ e-y2
(1+ix2) Ôrf>(y)J

o
(/ly)ydy (3.23c)

o

Inicialmente vamos considerar o caso Ô~(r) = 0, ou seja temos apenas a

propagação de um feixe gaussiano. De (3.23b) pode-se mostrar que Ea(r.) oc expj-r,"

resultado é igual a solução exata da propagação de feixes gaussianos expressa pelas

Eqs.(3.20) no caso limite x>> l. Desta maneira mostramos que o método da integral de

Kirchhoff também pode ser usado para calcular a propagação de um feixe gaussiano.

Voltando ao caso geral Ô~(r) :;é 0, queremos calcular a forma do perfil de

intensidade no campo distante Ia OC 1Ea(rl)12.dada por:

(3.24)

onde a aproximação acima é feita considerando-se que Ô~ é pequeno, ôH « H logo,

podemos desprezar o termo 1ôH\ 2. Além disso, experimentalmente é conveniente

trabalhar com a transmitância normalizada ao caso Ô~ = O, que é dada por T = 1H +

ôH\ 2/1H12, a qual pode ser expressa como:

T = 1 + 2.Re{ôHlH} (3.25 )
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onde ReO significa a parte real do argumento. A Eq.(3.25) é uma expressão geral que

será usada para o Z-scan e para a Lente Térmica.

3.3 Tratamento Teórico da Técnica Z-scan

Consideremos um meio não-linear onde o Índice de refração é dado por n = TIo

+ n21, onde I = l(r,z) é o perfil de intensidade radial do feixe e z é a distância da

amostra ao ponto de máxima intensidade axial. O perfil de intensidade gaussiano induz

no meio não-linear um perfil de Índice de refração também gaussiano ôn(r,z) = n21(r,z),

onde ltr.z) a: I E(r,z)12 o qual é dado pelas Eqs.(3.20). Tal como na seção anterior, é

conveniente escrever as coordenadas z e r em termos da variáveis adimensionais x =

zlz; e y = r/w. Logo o perfil de fase ~<p(y)fica dado por:

~<p(y)= ~<Po(x)expt-Zy") (3.26a)

com

~<1>
(3.26b)~<Po(x)= ",

(1+ x ")

e

~<1>o= kLefIIl2(2Phtw/) (3.26c)

pois ~<Po(x) = kLefiIl2(2Plnw\ o termo em parêntesis representa a intensidade axial a

qual depende de x uma vez que w depende de x de acordo com a Eq.(3.20b). Leff é o

comprimento efetivo da amostra levando em conta o coeficiente de absorção linear A,

dado por Lefr= [l-exp(-AL)]/A. Substituindo (3.26a) em (3.23c) temos:
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· 2-
~+t:(,

ao ~

sn = i L\<poJ e-yl(1~l) Jo(/Jy)ydy = i L\<po
o

(3.27)

Analogamente ao comentado para o termo H (Eq. 3.23) o termo õH representa

também um feixe gaussiano, cuja amplitude é proporcional a i L\Q>o(logo está defasado

de 7t/2 do campo H) mas tem raio de curvatura e cintura diferentes das do campo H

[pAF94]. Conhecendo-se H e õH temos então o perfil de intensidade Ia OC IEa(rl)12.

Este resultado é igual ao derivado Weaire et. al. usando o método da decomposição

gaussiana, que é o tratamento utilizado pelos inventores da técnica Z-scan [SSS89].

Neste trabalho desejo apenas derivar a expressão para a forma da curva Z-scan

e isto pode ser feito analisando-se apenas o campo axial (r1=O). Note que neste caso

tem-se f3 = O e a função Jo(O) = 1, logo as integrais da Eqs(3.23) ficam triviais.

Reescrevendo (3.27) para f3 = Otemos õH = i L\<po(x).(3+ixrl. Logo usando (3.26b) e

(3.25) temos:

4xL\<t>o
T(x L\<t> ) = 1+ ----':---

'o (x2+9)(x2+1)
(3.28)

A expressão acima tem a forma característica mostrada na Figura 3.4 com 2 extremos

~ máximo (posição de pico) e um mínimo (posição de vale) dados por z = ±

O.858z..),de tal forma que a separação entre o pico e o vale fica:

ó.Zp_, - 1.7z, (3.29)
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Fig. 3.4 Traço característicos da técnica
Z-scan com n2 > O linha pontilhada,
e n2 < O linha cheia

E preciso observar ainda que, experimentalmente, não medimos apenas o ponto

rI = O mas usamos um orificio circular de raio r, (íris - Fig. 3.3), logo a potência

medida no detector é a integral do perfil de intensidade em toda a área do orificio. Para

comparar os resultados teóricos com os experimentos é preciso integrar o perfil de

intensidade em toda a área do detector, ou seja, o sinal é dado por:

(3.30)

Por conveniência, trabalha-se com o sinal normalizado, ou seja. a variação de

transmitância ~ T = T - 1 dada pela Eq. (3.21). Integrando o sinal normalizado temos:

(3.31)

No experimento Z-scan translada-se a amostra visando medir a curva T versus Z (T

x Z) ilustrada na Fig.l.5. A amplitude do sinal (T-l) é proporcional a M e assim, a partir da

curva T x Z, pode-se determinar n2 e o raio do feixe roo. Sendo rol o valor da cintura do

feixe no regime linear no plano da abertura na posição z = ç, a transmissão linear da
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abenur~ode ser calculada através da Eq.(3.30) no caso A<l>o= O obtendo-se

A Eq. (3.31) não tem solução analítica e foi calculada numericamente. A Figura

3.5 mostra a função AT(Acpo,ra)com r)ro\ variando entre O e 0.5887, o que eqüivale a

S variando entre O e 0.5. Como seria esperado quando r~O obtemos o resultado dado

pela equação (3.29). A Fig. 3.5 mostra que quando a abertura aumenta AT diminui e

no caso S = 0.5 temos AT = 0.34 A!o. Este resultado está de acordo com a expressão

empirica obtida por Sheik - Bahae [SSW90]:

(3.32)

1.02

1.01

1

0.99

~----------~--~--~~--~----------~------ __~ ~0.98
-4 -2 o 2

Fig. 3.5- Função AT(Acpo,ra)com abertura entre.

A Eq. (3.32) é a expressões chaves para determinar n2 a partir de uma medida

de Z-scan. De posse da curva experimental de T(z) usa-se a variação de transmissão

pico- vale ATr-v para calcular A<l>oe o valor de \\} pode ser obtido a partir do z;

obtido de (3.29). Então usa-se a Eq.(3.26c) para calcular n2.
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Na ref [SSW90] Sheik - Bahae discutem como interpretar as medidas de Z-

scan na presença de absorção não linear (n,") e meios com não-linearidade X5 (vide

também [pAF94]).

3.4 Técnica Z-scan no caso de não linearidade saturável

Os resultados obtidos analiticamente por Sheik-Bahae et. a1.[SSS89] são

válidos apenas para e perfis de fase L\<j)(r)gaussianos (Eq.3.26a). Em ótica não-linear é

muito importante o caso de não-linearidade saturável, onde o perfil de índice de

refração não é gaussiano porque o índice de refração é dado por n = no + n2I1(1 +

IIIs), sendo Is a intensidade de saturação. Para 1«15 o perfil de população do estado

excitado é gaussiano, tendo a mesma forma do perfil de intensidade do laser.

Consequentemente, o perfil de índice de refração também é gaussiano e a teoria de

Sheike-Bahae pode ser aplicada. Entretanto, a Figura 3.6 mostra que para 1>ls o perfil

de índice de refração deixa de ser gaussiano e conseqüentemente a teoria de Sheike-

Bahae não pode ser aplicada.
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No nosso trabalho sobre Modulação Transversal de Fase mostramos que o

efeito de saturação da não-linearidade precisa ser levado em conta para se explicar a

formação de anéis e distorções no feixe do laser no campo distante [CAC90]. Estes

c

.rt----1r- ,- 1.5

\~r-+- ,-0.0

3.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 3.00

( r/wl
Fig. 3.6 Perfil de índice de refração n(r) num meio não-linear

saturável para diferentes valores de S=10I15[CAC 90].

cálculos foram resolvendo numericamente a integral da Eq.(3.2Ia) para calcular o

perfil de intensidade no campo distante Ia OC IEa(rl)12.Utilizamos este mesmo método

de cálculo para simular resultados de Z-scan num meio saturável e obtivemos excelente

acordo com os resultados experimentais de Oliveira [OLI95]. Entretanto, do ponto de

vista prático, é bastante laborioso fazer simulações para interpretar individualmente

cada medida. Após várias simulações numéricas conseguimos obter expressões

empíricas que permitem obter n2diretamente da curva experimental.

Nossa primeira observação foi que para valores razoáveis de s = IJIs (onde 10 é

a intensidade axial no foco), ou seja s<10, a forma característica da curva Z-scan não

se altera significativamentee a relação L\Zp-v - 1.7Zo continua válida. Depois obtivemos

uma relação empírica entre L\Tr-v- L\ <l>o e IJIs:
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~
)
(1-8) I I02 1+/0 ~<l>

~T ~ 0.406(1 - S) . ':i o
p. ( 1+ li,)0.525

(3.33)

onde ô<l>o, definido em (3.26c), é o valor máximo do perfil de fase no caso não

saturado. A equação acima pode ser considerada uma extensão da Eq.(3.32) para o

caso de meios saturáveis. Obtivemos também outra expressão impírica para os

experimentos com abertura totalmente aberta (S = I):

(3.34)

onde T, representa a transmissão normalizada em z = O. As refs. [OCZ96] e [OLI95]

mostram vários resultados experimentais em rubi, GdAl03:Cr+3 e alexandrita (sítio de

inversão) em excelente acordo com as Eqs.(3.33) e (3.34).

3.5 Técnica de Lente Térmica de Modo Descasado

A espectroscopia de Lente Térmica (LT) caracteriza-se pela incidência de um

feixe gaussiano em um meio absorvedor. A energia do feixe laser ao ser absorvida

produz aquecimento na região iluminada, e como a intensidade do feixe é maior em

seu centro, uma distribuição radial de temperatura é criada, produzindo variação do

índice de refração em função do aquecimento (dn/dT) tal como ilustra a Figura 1.4.

Isto faz com que a região iluminada se comporte como uma lente, tal como na

Modulação de Fase e Z-scan, que poderá mudar a intensidade do centro do feixe laser.
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Esta mudança depende de expansão térmica e da condutividade térmica do material

analisado.

o desenvolvimento da lente térmica ocorre em tempos da ordem de

milisegundos, que é o tempo necessário para que o equilíbrio térmico seja alcançado

ou seja, o perfil de temperatura i\T(r) atinja o seu estado estacionário. Na maioria dos

líquidos, o indice de refração diminui com a temperatura devido à diminuição na

densidade dos mesmos na região iluminada. Neste caso dn/dT é negativo, e a lente

provocará divergência do feixe Iaser. Em sólidos, dn/dT pode ser positivo ou negativo,

dependendo da composição da amostra. No caso de amostras com alta mudança da

Detectar
Plane

~l-+l
Sample r-_--.
CelJ Excitation

Laser

__--------~~2~. z

Probe
Laser

\t- Zl --+14---- Z2 -----ti

Fig. 3.7 Arranjo dos feixes de excitação e prova na configuração do experimento
de Lente Térmica com feixe duplo de modo descasado.

polarizabilidade com a temperatura, dn/dT tende a ser positivo e assim o feixe laser

será convergido depois de passar pela amostra.

A configuração típica do experimento está mostrada na Figura 3.7. A partir da

utilização de um pequeno orificio posicionado na frente do detector do feixe de prova,

IFsei l·~ i~' " , •. ;: r,' ';I . - _,'_,!
P,fGLIOTECt.. t

," M ()
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a intensidade do centro do feixe (ri ~ O) pode ser monitorada e associada à absorção

do material, permitindo determinação quantitativa de suas propriedades ópticas e

térmicas.

Desde que foi descoberta, a ELT vem sofrendo modificações de arranjo

experimental. A configuração denominada descasada consiste na utilização de dois

feixes lasers, um para excitação com a cintura na amostra, e o outro para provar a

lente criada em função da absorção, com a amostra na sua posição confocal. Esta

, configuração é a mais estável já encontrada, e é extremamente sensivel, podendo ser

usada para determinação de coeficientes de absorção ótica da ordem de até 10-7em"

(pode ser usada para determinação de traços em análises químicas). Ela só começou a

ser utilizada em estudos quantitativos nos últimos anos, em vidros ([BSS92]

e[BSS94]) e mais recentemente em cristais líquidos [BPE96].

No experimento de LT, a variação de temperatura na amostra induz uma mudança

de fase do laser de prova ao passar pela lente térmica dada por ôcP(r) cc ô T(r). Embora

no caso térmico a expressão para ÔcP(r)seja mais complexa, o procedimento do cálculo

é análago ao feito para o caso do Z-scan (seções 3.3 e 3.4): supões-se ÔcP(r)« 1 e

resolve-se a Eq.(3.23c) apenas para o centro do feixe (caso particular r.= O). A

intensidade do laser de prova no detector na configuração descasada pode ser expressa

como [BSS92]:

[

2

l(t) = 1(0) 1- e tan " 2mV

2 [(I +2m)' + v' l~+1+2m+ v'1 (3.35)

,. B= PeA)O ds
KÂp dT

2co.e t =-
c 4D

(3.36)
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Onde: o, e Ollp são respectivamente os raios dos lasers de excitação e de prova na

amostra; P, é a potência do laser de excitação; K é a condutividade térmica da

amostra; Àp é o comprimento de onda do laser de prova; A, é o coeficiente de absorção

óptica da amostra; D é a difusividade térmica da amostra; Z2 é a distância entre a

amostra e o detector; Z, é a distância entre a cintura do laser de prova e a amostra; Z;

é distância confocal do laser de prova; e é a diferença de fase do laser de prova entre r

= O e r = 1.440le, induzida pela lente térmica; 1(0) é o valor de I(t) quando t ou e =

zero.

Portanto, medindo-se variação de intensidade transiente do laser de prova I(t), o

ajuste do resultado experimental com a Eq.(3.35) fornece os valores de e e a

difusividade térmica D.

o parâmetro ds/dT pode ser analisado a partir da equação:

( 2 )( 2 )ds no -1 no +2
- = (no -1)(1 + v)a + (<11- 13)
dT 6no

(3.37)

a e 13 são respectivamentfoeficientes de expansão térmica linear e volumétrico; <11é o

coeficiente de temperatura da polarizabilidade eletrônica e v é o coeficiente de

Poisson.
3-)'5

A Eq.(B3) também é válida no caso do experimento com um único feixe de laser

fazendo simultaneamente o papel de excitação e prova, tal como o método Z-scan

convencional. Neste caso tem-se m = I (o, = Ollp). Note por exemplo que o parâmetro

V é igual ao parâmetro x usado na Eq.(3.28) para o Z-scan, o sinal L\T oc (I(t) - 1(0» é
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nulo em V = Oe a curva LlT(V) tem uma forma parecida com a do Z-scan mostrada na

Figura 3.4. A sensibilidade do experimento de LT depende criticamente dos

parâmetros m e V. A configuração com dois feixes é usada porque a sensibilidade do

experimento aumenta com o aumento do parâmetro m (pode-se usar até m ~ 50).

Existe uma diferença importante entre o efeito não-linear e o efeito térmico. No

caso não-linear a perturbação iln(r) é localizada enquanto que no caso térmico ela se

expande até valores de r bem maiores que w, devido a difusão do calor.

Conseqüentemente, no caso não-linear a sensibilidade diminui se m aumenta muito

enquanto que no caso térmico a sensibilidadeaumenta com m.
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CAPíTULO 4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

4.1 Experimentos de Z-scan em rubi e alexandrita

No capítulo 2 vimos que efeito não-linear em cristais dopados com Cr+3

aparece devido a população do estado excitado (níveI2E) a qual é proporcional a

I1ls' onde a intensidade de saturação Is = hv/or. Vimos também que na alexandrita

(BeAh04:Ct3) o a impureza de Cr pode ocupar dois sitios que apresentam

propriedades bastantes distintas: o sítio de espelho ("mirror site") e o sítio de inversão

("inversion site"). Como t é muito maior no caso da simetria de inversão (ti»tm), a

intensidade de saturação é muito menor (Isi« Ism) e consequentemente n2 é maior

(n2i » n2m)' Tanto para n2, Is e t os subíndices m e i denotam as propriedades

relativas ao íon ct3 nos sítios ''mirror'' e "inversion" respectivamente. Por este

motivo, em diversos trabalhos o efeito não-linear na alexandrita foi estudado apenas

para o sítio de inversão [WEP89, PGZ91, OCZ96]. Entretanto, o sítio de espelho é

mais importante do ponto de vista prático uma vez que é o responsável pela ação Iaser.

Devido a alta sensibilidade da técnica de Z-scan, pudemos estudar ambos os sítios e

medir separadamente Is e .:::lapara cada um deles em diferentes linhas do laser de Ar.

Este foi o trabalho de dissertação de mestrado de Viviane Pilla [pILL96].

O efeito não-linear devido aos dois sítios pode ser facilmente distinguido

usando a técnica de Z-scan resolvida no tempo [OLZ94]. Neste caso o feixe do laser

passa por uma pá mecânica ("chopper") que define o tempo inicial ti=O, quando o

chopper é aberto. Em ti = Oa variação de índice de refração Lln = n21 é nula, pois o

estado excitado não é populado instantaneamente mas demora um tempo -'t para ser

populado. Para tf»t a população do estado excitado, e consequentemente Lln,

atingem o seu valor estacionário. No experimento fazemos duas medidas de

transmissão, a primeira T(ti) em t = ti e a segunda T(tf) em t = tf, tal como ilustrado na

Figura 4.1. Ao contrário da segunda medida, a primeira medida T(ti) não carrega

informação sobre .:::lnlogo pode ser usada para normalização. Este método permite a
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eliminação de grande parte dos efeitos lineares como não paralelismo das faces do

cristal, problemas de polimento, etc.

O método permite ainda o estudo da evolução temporal de &1 o que é muito

importante para investigar sua origem (distinguir efeitos não-lineares e térmicos tal

como veremos no caso dos vidros fluoretos). Neste caso mantém-se a amostra fixa,

preferencialmente nas posições de pico ou vale (z = +/- 0.857.0), onde amplituder do

sinal é máxima, e mede-se o transiente &l(t) através da medida T(t) mantendo ti fixo e

variando-se tf

A Figura 4.2.mostra uma série de medidas transientes com o cristal colocado

na posição de vale (z = -0.857.0). No caso dos cristais óxidos dopados com Cr+3 o

2.0~--------------~-----~

1.5

1.0

0.5

0.0

(a)
Fig. 4.1 Evolução temporal do sinal de Z-

scan do GdAI03:Cr+3 (~>O).
Amostra nas posições (a) z = -0.85
Zo, (b) z = -0.85 z, e z = 7 z; Os
tempos ti e tf indicam o instante em
que são feitas as medidas.[OCZ 96]

(b)

J) tI ~Jh)
·10 o 10 20 30 40

time (ms)

efeito térmico é muito pequeno, por isso a evolução temporal do sinal é determinada

pelo tempo de vida do estado excitado 'to. Devido a sua alta condutividade térmica K,

esta afirmação é particularmente verdadeira para o rubi pois da Eq.(3.36) a variação

de fase térmica e é proporcional a K1
.
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Fig. 4.2-Gráficos de medidas em função do tempo, para de
rubi em À=514.5 nm onde 1$ = 1.5kW/cm2 (medida feita no
ponto de vale). Intensidades usadas em (1), (2), (3), (4) e (5),
respectivamente 0.2, 0.4, 0.8, 1.1 e 1.4 kW/cm2 [PIL96].

Para analisar as medidas transientes devemos lembrar que em cristais dopados a

variação de índice de refração L\n é proporcional a população do estado excitado, ou

seja ~T(t) oc ~n oc Nex(t), cuja resposta transiente é dada pela Eq.(3.4). As curvas da

Fig. 4.2 foram ajustadas por exponenciais com tempo de resposta 1: e amplitude ~ T, =

0.5~Tp_v.A Figura 4.3a mostra que a curva ~Tv x L,pode ser ajustada pela Eq.(3.33).

A. Figura 4.3b mostra o gráfico de 1:-1 x 1 é linear com dependência 1:-1 = 1:0-
1(1 + I1Is)

tal como expressa a Eq.(3.5). Desta maneira, por um ajuste de regressão linear do

gráfico de 1:-1 x I, obtemos I, e 1:0 em bom acordo com os dados da literatura para o

rubi. É importante salientar que L, = 2P/1tW0
2
, a íntensidade de pico no foco (r = Oe z =

O) foi usado para ajustar a curva da Fig. 4.3a. Por outro lado, o ajuste da curva da Fig.

4.3b é feito em termos de I, a intensidade de pico (r = O)na posição de vale em z =-

0.86Zo (I = 0.575 10)'

lFSC-USP
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Figura 4.3- Dados relativos a figo 4.2. (a) valor de /).r,
x fornecendo os valores de -r=3.7ms e Is=1503
W/cm2, cujo linha sólida corresponde ao ajuste de
regressão linear (b) cujo ajuste em linha sólido
fornece os valores de Is e n2, de1400 W/cm2 e 1.1
x 10-8cm2/W,respectivamente [PIL 96].

Observo ainda que este experimento transiente já havia sido anteriormente em

[CAC90], vide Fig. 2.5 , mas não tínhamos percebido a dependência linear de 1-1 x I.

A grande potencialidade destas técnicas experimentais fica mais evidente num

sistema mais complexo tal como a alexandrita. Neste caso, o tempo de resposta do

efeito não-linear devido ao Cr+3 nos sítios de inversão e de espelho é determinado

pelos tempo de vida 1i = 44mseg. e 1m=330llseg., respectivamente (a 300K). O efeito
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destes dois sítios pode ser facilmente distinguido porque seus tempos de resposta são

muito diferentes (q - 133 'tm) [SCR 84]. Logo para investigar o Cr+3 no sítio de

espelho fazemos a medida em um tempo curto em relação a 'ti mas maior que 'tm,ou

seja 'tm < tf« 'ti (usamos o chopper em alta freqüência). Neste caso, a variação de

indice de refração devido aos ions no sítio de inversão é desprezível pois neste

intervalo de tempo seu estado excitado praticamente não é populado. Desta maneira

determinamos o Índice de refração não-linear n2mdevido aos ions no sítio de espelho.

Por outro lado, para investigar os ions no sítio de inversão a primeira medida é feita

num tempo longo em relação a 'tm, mas curto em relação a 'ti ('tm « ti «k). Uma

vez que normalizamos a segunda medida em relação a primeira, o efeito dos ions no

sítio de espelho é eliminado e medimos o Índice de refração não-linear

n2idevido aos ions no sítio de inversão.

Uma vez medidos n2m'e n2i nosso objetivo é determinar as diferenças de

polarizabilidade ~ai e ~am relativa aos ions no sitio de inversão e espelho

respectivamente. Para isto usamos a relação entre n2' e ~a dada, por Eq. (3.15):

(4.1)

onde j = m ou i para cada um dos sítios e Isj= hv/crj'tojé a intensidade de saturação

correspondente a cada sítio. A seguir mostraremos que a medida de Isj num cristal que

apresenta mais de um sítio não é tão direta como no caso usual.

Num cristal onde o ion ocupa somente um tipo de sítio c é facilmente

determinado através da medida do coeficiente de absorção A = N,c. Entretanto, no

caso da alexandrita o coeficiente de absorção é dado por:
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(4.2)

logo a medida de A não é suficiente para a determinação de crm e cri (parâmetros

necessários para calcular as intensidades de saturação e então determinar ~a).

Comparando o espectros de absorção do nosso cristal de alexandrita com o de

[wpJ80] calculamos para a nossa amostra a concentração N = 4xlO19 ions Cr+3/cm3.

É conhecido na literatura que ~78% dos ions se encontram nos sítios com simetria de

espelho e ~22% nos sítios com simetria de inversão resultando para o nosso cristal em

concentrações Nm = 3.lx1019 e N, = O.88xlO19 ions/cm''.

A determinação de crm e cri foi feita de duas maneiras descritas a seguir:

método 1 - medindo-se a resposta transiente da fluorescência It{t) devido aos dois

sítios. Novamente como os tempos de vida são muito diferentes é muito fácil de

distinguir os sítios tal como mostra a Figura 4.4, para bombeamento em Â,= 488nm. A

fluorescência rápida Ifm é devido aos ions no sítio de espelho e a lenta Is é devido aos

íons no síto de inversão. Cada uma delas é dada por Ifr oc dNexk/dt, onde Nexk= NkUIsk

representa a população no estado excitado em cada sítio com k = m ou i. Desta

maneira pode-se mostrar que:

11m _ (JmNm

I fi (J;N;

(4.3)

É fácil determinar experimentalmente os valores de 'tOk,o coeficiente de absorção A e

relação (Ifin/lfi). Logo, usando as equações (4.2) e (4.3) obtemos cri e crm. Desta

maneira podemos calcular as intensidades de saturação Isk para diferentes

comprimentos de onda do laser de Ar.

-
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Fluo rese êne ia Reso wida no terrpo
A rrostra: A lex andrita
Laser: ~8 nm

ajuste exponeneial
-t=48.2. rrs
I

tempo(ms)

Fig. 4.4: medida da fluorescência da alexandrita
usada para determinar a relação Itn/lfi

método 2 - Mostramos na Fig. 4.3 que medindo-se a resposta temporal do sinal e

graficando T-I x I os valores de Is e To podem ser determinados.

É interessante salientar, que antes de se iniciar as medidas em função do tempo

-~
.:: 1.02.
o
o
~ 1.00

;
É o .••
>-

,
z(cm) z(em)

Figura 4.5-Medida em cristal de alexandrita no. sítio de espelho,
Ã=488 nm, na figura à esquerda, mostramos os sinais
aquisicionados simultaneamente, com fendas abertas em 50% e
100%. Na fiQura à direita, temos a razão destas duas medidas.
Obtemos n2m=8x10-10cm2MJ [PIL96].

no ponto de transmitância mínima, faz-se uma medida de Z-Scan para determinar este

ponto, bem como para encontrar o valor de Zo. Apresenta-se na Figura 4.5, uma

curva de Z-Scan para À=488nm.
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Na Figura 4.6, temos gráficos de medidas em função do tempo, em sítio de

espelho, no cristal de alexandrita, para Â..=457.9nm. Estas medidas foram feitas com

abertura S = 50 %. Obteve-se n2m'= 8.6xl0-lOcm2/W e Ism = 19000 W/cm2.

0.20

0.15
...,.
••~
tf 0.10

0.05

0.00 -j<--.--r--'-'~ ..•.....-.---'-'~ ..•.....--r-........--j
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I
'7•.• 3.5

3.0

2.5 +-~-'--~-.-~--.~-r--.-----j
o 2 104 6

I (I4III/cnf)
8

Figura 4.6- Medida em função do tempo (ponto de vale), em cristal de
alexandrita, no sítio de espelho, sob /...=457.9nm, com fenda
circular frente ao detetor em 50% de abertura. Obtém-se os
valores de Ism= (19.3±0.7)KW/cm2, 'tOm= (325±2)f.ls e n2m' =
8.5x10-10 cm2fW [PIL96].

Medidas similares a estas foram feitas para 4 comprimentos de onda do laser de

Ar e os resultados estão mostrados Na Tabela 4.1. A coluna I, mostra os valores

calculados pelo método 2 (gráfico de -r-IX I) e a coluna r,' os valores calculados pelo

método 1 (medida da razão). Observa-se uma boa concordância entre I, e I: em

Â..=457.9e 476.5 nm. Os valores de 1'0 foram obtidos dos gráficos 1'-IX I, e os valores

de ~am foram calculados a partir de I, e n2'.

Também fizemos medidas usando um HeNe sintonizável que tem linhas no

verde, amarelo, laranja e vermelho. Os comprimentos de onda amarelo (Â..= 594nm) e

verde (Â..= 543nm) do laser de HeNe excitam praticamente somente os ions no sítio de
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Â A
,

I. I.·n2m 'tOm Au

(nm) (em") (cm2/W) (us) (em") (kW/cm2) (kW/cm2)

514.5 1.4 2.4xlO-9 315±5 2.7xl0-25 36±3 63

488 0.8 1.0xlO-9 395±6 1.5xl0-25 47±4 64

476.5 0.94 1.45xl0-9 330±10 1.8xl0-25 41±4 44

457.9 2.4 8.6xl0-1O 325±2 0.52xl0-25 19.3±0.7 19.8
Tabela 4. l-Medida transiente em cristal de alexandrita, em ponto de vale, no sítio de

espelho, em S=50% de abertura. A coluna Is· foi calculada pelo método 1 e a
coluna Is pelo método 2.

, espelho, ou seja, neste caso Gi~O e a Eq.(4.2) fica A ~ NmGm. Os valore obtidos foram

Fizemos também algumas medidas em baixa freqüência (~5Hz) com o intuito

de medir o sítio de inversão. Como a freqüência do chopper era muito baixa, as

medidas com um número razoável de médias eram muito longas, por isso fizemos

medidas somente em Â = 514nm.

No caso do sítio de inversão na alexandrita, o valor AUi havia sido

primeiramente determinado por Weaver e Payne [WEP89] usando a técnica de mistura

de quatro ondas (M40). Entretanto, nós obtivemos valores de AUi uma ordem de

n2i' Ia AUi método Referência

(cm21W) (W/cm2) 10"26(cm3)

5.5x10-8 600 3.6 Z-Scan este trabalho

[PIL96]

4x10-8 800 3.5 Z-Scan [OLl95]

5.9x10-5 700 4.6 M20 [PGZ91]

0.13 M40 [WEP89]

Tabela 4.2-Resultados para cristal de alexandrita, em sítio de inversão, em
À=514.5nm.

IFSC-USP SERViÇO DE BIBLIOTECA'
INFORMACAO
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grandeza maior que os obtidos por Weaver e Payne. Nós acreditamos que nossas

medidas sejam mais confiáveis, porque nossos valores de n2 estão em razoável acordo

com o de outros autores (vide Tabela 4.2).

4.2 Medidas de Z-scan em Fluoretos

Fizemos a medidas em vidros fluoroindatos dopados com Er+3 vidros e Nd+3
.

Estes vidros foram fabricados no nosso instituto pelo grupo de materiais do IFSC.

Nos vidros com Nd+3 fizemos medidas usando o laser de Ar em 514nm onde a

absorção é maior e os resultados estão mostrados na Figura 4.7. A Fig. 4.7a mostra a

medida feita com a abertura fechada onde ao contrário das medidas anteriores (nos

cristais com Cr+3) observamos as posições de pico e vale invertidas, com n2'- -5.4.10-7

cm2/W. Este fato de apresentar n2' negativo nos surpreendeu porque todos os

resultados anteriores da literatura apresentam sempre n2' positivo (em seguida

mostraremos que isto se deve ao efeito térmico). Suspeitamos que n2' fosse de origem

térmica. A Fig. 4.7b mostra uma medida feita com abertura totalmente aberta (S

=100%) onde se observa apenas a parte imaginária de n2. Neste caso o aumento da

transmissão perto do foco (a região de intensidade máxima) indica que o coeficiente de

absorção do estado excitado é menor que o do estado fundamental. O ajuste da Fig.

4.7b foi feito com a expressão que relaciona a variação de transmissão dT(z) para S =

1 com n/' [PAF94]:

(4.4)
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Figura 4.7: Curvas Z-scan de uma amostra InSbZnNd
com 1% de Nd+3. L = 1.7mm, laser de Ar+, À

= 515nm a) abertura S = 50%. b) abertura
total S= 100%). O ajuste teórico feito com a
Eq. (4.4) indica n2" = 1.9x10-12 cm2fW
[CBM97].
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Deste ajuste obtivemos n2" = (1.9±O.1 )x10-12cm2fW e w, = 271lID-

As medidas nos vidros dopados com Er foram feitas usando o Iaser de Ar na

linha de 488nm (onde a absorção é maior). Os resultados obtidos foram similares aos

dos vidros dopados com Nd apresentando n2' negativo. Nestes dois tipos de amostras

fizemos então medidas da evolução temporal do sinal tal como mostra a Figura 4.8.

Observamos que o tempo de resposta da refração não-linear (a variação de indice de

refração induzida pelo laser) ~ 1 ms não corresponde a nenhum tempo de vida dos

estados excitados do Er+3
. Tal como visto no capítulo 2 (Fig. 1.12), esta amostra tem

um fluorescência mais intensa em 540nm (com tempo de vida'! = 0.73ms), 970nm ('!

= 8.5 ms), e l.S lum (r = lO.3ms). Fizemos o mesmo tipo de medida no vidro com

1.006
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"O

.~m
E"- 1.002o
C
o.as
I/)
I/) 1.000

'E
I/)
cas
"- O.G;J8I-

o :2 3 4 5 e
terrpo (mseg.)

Figura 4.8:Dependência temporal do sinal
de Z-scan (S = 50%) na amostra de vidro
fluorindato com 1% de Er+3.

Nd+3 e também obtivemos tempos de resposta ~ 1ms não coincidindo com o tempo da

fluorescência (~ 500f.ls).
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Também fizemos medidas no cristal fluoreto de SrAlF5:Cr+3 em À, = 488nm

onde também obtivemos n2' negativo. Neste caso fica muito evidente que o efeito não

é devido a L\a pois o tempo de vida de fluorescência é muito curto ('to = 93 us)

enquanto que, tal como nos vidros fluoretos, o tempo de resposta do sinal de Z-scan

é da ordem de milisegundos.

No capítulo 2 foi comentado que o efeito não-linear têm sido estudado em

vários materiais dopados com Nd+3
, e têm apresentado um comportamento semelhante

aos cristais dopados com Cr+3 nos seguintes aspectos:

- tipicamente n2' é uma ordem de magnitude maior que n2". n2' é devido a diferença

de polarizabilidade L\a entre os estados excitado metaestável e fundamental (4F312 e

419/2.respectivamente no caso do Nd+3
).

- os valores de n2' obtidos foram sempre positivos L\a (entre 10-26 e 10-25 cm3) .: Há

uma forte dependência com a matriz hospedeira sendo que nos fluoretos i\a é menor

que nos óxidos.

- estas observações indicam que a maior contribuição para i\a advém da interação com

as transições no ultra violeta, as linhas 4f - 5d no caso do Nd+3 e as bandas de

transferência de carga no caso dos cristais dopados com Cr'".

Desta maneira é esperado que cristais e vidros fluoretos apresentem i\a muito

baixo, tanto para o Cr+3 como no caso do Nd+3
. Weaver e Payne não conseguiram

medir L\a para o SrAlF5:Cr+3 determinando apenas um limite superior i\a < 4x10-26

em' (vide Tabela 2.1).

No nosso primeiro trabalho sobre fluoretos [CBM97] colocamos apenas uma

estiva, um limite superior, i\a < 10-26em'para o InSBZnGdN: Nd+3
. Posteriormente,
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observamos que mesmo quando Ll<Po e e tem a mesma ordem de magnitude geralmente

eles podem ser distinguidos temporalmente. Isto foi primeiramente verificado no

o
Z(mm)

Fig. 4.9 a) medida a alta frequência com tr = 450 ms onde a contribuição do efeito térmico é
desprezivel. b) medida a baixa frequência onde o efeito térmico é predominante.
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SrA1Fs:Cr+3, onde o Cr+3 tem um tempo de vida muito curto (93 J..lS a 300K), logo o

efeito não-linear é mais rápido que o efeito térmico. Figura 4.9a mostra os resultados

de Z-scan a alta frequência, onde a medida foi feita em tf - 450 J..lS depois da abertura

do chopper. Fizemos medidas com abertura S2= 50% e totalmente aberta SI =100%.
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Fig. 4.10 Curva Z-scan resolvida no tempo obtida com laser de Ar+ (I
=514nm) com duas freqüências de chopper diferentes: em triângulo caso
f=90Hz e P = O.23W; em circulos f = 825 Hz e P = 0.187W [ABC97b].
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Tal como usualmente feito na técnica Z-scan, dividindo estas duas CUIVas(S2/Sd

obtêm-se uma CUIVatípica de n2'positivo, com valor n2'= 5.4xlO-11 cm21W, n2"=

5.4xlO-11 cm21W e ~a = 2.4xlO-26 (em À = 488 um). Por outro lado, a Fig. 4.9b mostra

a medida é feita com frequência baixa onde a CUIVade Z-scan tem o carácter de n2'

negativo e a distância entre pico e vale aumenta: ~Zp-v-3Zo [STK82]. Esta curva pode

ser ajustada através da expressão 3.33 no caso m=l, pois neste caso um único feixe

faz o papel de feixe de prova e de excitação. Nota-se ainda que, ao contrário da Fig.

4.9a, na Fig. 4.9b o sinal é desprezivel na CUIVacom fenda aberta (SI = 100%) tal

como se espera para o efeito térmico.

Medidas similares foram feitas no vidro fluoreto de InSBZnGdN: Nd+3 tal como

mostra a Figura 4.10. Neste caso obtivemos n2'= l.lxlO-1O cm21W, n2"= 4.3xlO-12

4.3 Medidasde LenteTérmica

Fizemos medidas de Lente Térmica na configuração descasada na qual se

utiliza dois feixes: um feixe de excitação de um Iaser de Ar" (para aquecer a amostra)

e um feixe de prova quase contrapropagante de HeNe (para detectar a variação de

índice de refração ~n). A Figura 4.11 mostra a configuração experimental que

utilizamos.

Medimos cristais de Rubi, GdAl03:Ct3, SrAlF5: Cr+3
, LiKYF5:Nd, vidros

fluoroindatos dopados com Nd+3 e Er+3 (cujos resultados de Z-scan foram mostrados a

seção anterior) e vidros de aluminato de cálcio puro e dopados com Nd+3
. Usando o

valor de te = we
2/4D (Eq. 3.36) obtido do ajuste temos a difusividade térmica,

D=pclK, onde p é a densidade, c o calor específico e K a condutividade térmica).
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A escala de tempo da Fig. 4.12 é muito maior que a da Figura 4.8 porque

usamos um feixe de excitação com diâmetro muito menor. Isto é uma característica do

efeito térmico, o tempo de resposta do sinal é proporcional ao quadrado do diâmetro

do feixe e inversamente proporcional a difusividade térmica. A Tabela 4.3 mostra os

valores de D que obtivemos emvárias amostras.

Em todos os cristais e vidros fluoretos que medimos obtivemos sempre efeito

de LT negativo, ou seja com ds/dT < o. Para os vidros de aluminato de cálcio

obtivemos ds/dT > O.Deve-se lembrar que ds/dT oc [~ - Tl~] (Eq. 3.37), onde ~ e ~

WI ~ -; +A r Luer

Computer

S 1&n.1 , lIter :J

···""~~~W4

t-====: Plnho\e I

'--- -' T r I&ler

Fig. 4.11 Diagrama esquemático da montagem experimental da Lente
Térmica resolvida no tempo [ 8SS94).

são os coeficientes de temperatura da polarizabilidade eletrônica e expansão

volumétrica respectivamente. Logo os valores de ds/dT negativos encontrados são

associados ao baixos valores de ~ para fluoretos.
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amostra D (10-3 cm2/s)

SrAlF5: Cr+3 E.lc 6.5

SrAlF5: Cr+3 E Ii c 6.4

LiKYF5: Nd 6.0

vidro InSBZnGdN: Nd 4.0

vidro aluminato de cálcio: Nd 5.5

Tabela 4.3 - valores de difusividade térmica medidos pelo
método de lente térmica.

É importante observar que no caso de sólidos com reemissão de luz nem toda a

energia absorvida é transformada em calor. A fração da energia reemitida (que não é

transformada em calor) é proporcional a razão entre as energias do fóton absorvido

pela energia do fóton emitido ou seja, <pÂ.exdÂ.em, onde <p é a eficiência quântica de

emissão, Â.exc é o comprimentos de onda de excitação e Â.em o comprimento de onda

médio de emissão. Neste caso temos:

(4.5)

onde A, representa o coeficiente do sólido hospedeiro sem o ion de impureza que

reemite e AI é o coeficiente de absorção do sólido com o dopante.

Em vidros fluoretos foi observado que, a 300K, o calor específico molar é -

86% do valor de Dulong Petit, ou seja 21.3 JK-ImorI [CAB97]. Usando este valor

estimamos o calor específico do vidro fluorindato e a partir do valor experimental de D

(vide Tab. 4.3) estimamos K = 9.2xlO-3 WcmolK1. No caso dos vidros fluoroindatos

temos ~ «AI para as concentrações de I e 2% nos dois tipos de vidro, logo fizemos

a aproximação ~ - O. Desta maneira sabendo-se o valor de K pode-se determinar
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ds/dT. No caso do ion Nd+3usamos Â-exc = 515nm, Â-cm ~ 1060nm e obtivemos ds/dT =

A Tabela 4.4 mostra parâmetros termo-óticos de diversos materiais. Por

exemplo, para) rubi (safira) temos K = 4.2xlO-1W/cm, em vidros silicatos K ~ 1.3xlO-2

W/cmK e em vidros fluoretos K ~ 6xlO-3 W/cmK, duas ordens de magnitude menor

que o valor da safira. Também os cristais fluoretos, como o YLF, SrAlF5, LiCAF

(LiCaAlF6) e LISAF (LiSrAlF6) apresentam condutividade térmica bem menor que a

da safira ou YAG.

Já era bem conhecido que nos cristais de Rubi, GdAl03:Cr+3 e alexandrita o

efeito térmico é muito pequeno em relação ao efeito não linear. Isto se deve a alta

condutividade térmica destes materiais tal como mostrado na Tabela 4.4. Fizemos

medidas nestes cristais usando o arranjo da LT mas obtivemos a resposta temporal

dada pelo tempo de vida do estado excitado. Isto significaque medimos apenas o não-

linear devido a n2 e a contribuição do efeito térmico foi desprezível.

Usando as expressões para ~<l>o(3.26c) e a (Eq. 3.36) a relação Ml>ja pode

ser expressa por:

onde c é a velocidade da luz e h a constante de Plank. Neste cálculo supusemos ~-o e

supusemos LeJf - L. Neste caso tanto ~<l>ocomo a são proporcionais a L, a No e P.

Entretanto, enquanto ao: P temos ~<l>oo: Ia = 2Phtwo2, logo o fator ~<l>ja depende

de w; É importante notar ainda que a Eq.(4.6) não leva em conta efeitos de saturação

em n2, portanto é válida para I « I,Escrevemos a Eq.(4.6) como o produto de três

':",;,::'~':-'..; ; ç () P '2
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k o p C no dn/dT ds/dT
Material

Wcm-1K1 crrrs? gcm-3 Jg-1K-1 10
06 K1 10

06
K1

1.763..ic
AI2OJ:Cr+J 0.42 0.13 1.75511c 12.6 18.35

YAG:Nd+J 0.13 0.046 4.56 0.59 1.82 7.3 15.3

1.7371a 9.411 a 1.5 lia
Alexandrita 0.23 0.076 1.74211b 8.311 b 1.4211b

1.73511c

GdJSC2GaJ02 0.060 0.0234 1.99 10.1 19.75

YLF:Nd+J 0.06 0.019 1.47
-4.3I1c 0.5811c
-z.o ic s.aic

LiCAF:Cr+J
0.0458..ic 0.0164..ic -4.6I1c -2.8I1c
0.051411c 0.018511c 2.988 0.935 1.38 -4.21.c r.ore

LiSAF:Nd+J
1.407 e -2.5 e -7.7 e

0.03111c 0.0107 3.45 0.842 1.405 o -4.00 5.9 o

SrAIF5:Cr+3 0.017 0.0065 3.86 0.694 1.44 -1.0

Silicato
Q-246 (Kigre) 0.013 0.0051 2.55 0.93 .568 2.9 9.55

Nd+3 f1uoroindato 0.009 0.004 4.822 0.86 1.5 -1.0

ZBLAN: Nd+3 0.0041 0.00155 4.45 0.6 1.48 -6.1

Tabela 4.4 - parâmetros usados para o calculo da relação entre as diferenças de não-Iinear
~<l>o(devido a n2), térmica S, e a relação Ml>JS (Eq. 4.6) em diversos materiais. Fth = K
1(ds/dT) é um fator proporcional a S e Fn2 = 'to So. fL2/no é um fator proporcional a n2. Nestes
cálculos usei Wo = 27~m. Os dados para o rubi foram retirados de [KOE88]; para o YAG, YLF
e vidros óxidos de [PPP89]; for LiCaAIF6: Cr+3 de [WEP89] para o ZBLAN de [IYT87].

parêntesis com o intuito de separar as diferentes contribuições. O primeiro termo

depende de w, mas, pelo menos no caso dos ions terras raras, não depende muito das

propriedades da matriz hospedeira pois Â.em não varia muito.

O segundo parêntesis chamamos de Fn2 = 'to ~a fL2/no• é proporcional a

magnitude de n2 e depende muito da matriz devido a forte dependência de ~a e 10. O

terceiro parêntesis é o inverso de Fth= Kl(ds/dT) que é proporcional ao efeito térmico

e e também depende muito da matriz hospedeira. A Tabela 4.5 mostra os valores de

~cjlJe para diversos materiais calculados no caso Wo = 27~m. No caso do rubi, usando
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os valores da literatura para K, dn/dT e supondo que 26% da energia dos fótons é

convertida em calor (<p ~ 1, Àexc = 514nm e Àem ~ 694nm) estimamos que o efeito

térmico seja ~ 900 vezes menor que o efeito de n2. Por outro lado, no caso de cristais

tluoretos, vimos que no SrAlF5:Cr+3 estes dois efeitos são comparáveis.

material 105 Fth 1030 F te 'to ~a ~<I>Jep

[CmJW] [sec.cm"] (us) (us) 10-25em'

Ab03: Cr+3(rubv) 4.0 1100 14 3800 1.7 910

YAG: Nd+3 9.1 18 40 214 0.46 3.55

YLF: Nd+3 -7.4 8.8 790 480 0.14 2.5

LICAF:Cr+3 - 6.2 6.5 110 175 <0.2 <14

SrAlF5: Cr+3 -5.65 2.9 280 93 0.24 1.04

oxide glass: Nd+3 2.7 12 330 335 0.9 7.9

Nd+3
: tluoroindato -8.4 10 406 470 0.16 2.2

ZBLAN -150 - 1360 500 <0.1. -Tabela 4.5 - parametros usados para o calculo da relaçao entre as diferenças de
não-linear (devido a n2) e térmica, /:l.<PoI8 (Eq. 4.6) em diversos materiais. Fth = K"1(ds/dT) é
um fator proporcional a 8 e Fn2 = 'to /:l.a fL2/no é um fator proporcional a n2. Nestes cálculos
usei Wo = 27J.lm. Os dados para o rubi foram retirados de [KOE88]ref. 1; para o YAG, YLF e
vidros óxidos de [PPP89]; for LiCaAIF6: Cr+3 de [WEP89] para o ZBLAN de [IYT87].

Há portanto dois fatores que levam a ~<I>J8ser muito maior nos óxidos

que nos tluoretos. Em primeiro lugar já foi comentado neste trabalho que ~a do Cr+3

ou Nd+3 é muito menor em tluoretos do que em óxidos.' Em segundo lugar, nos

tluoretos (cristais e vidros) a condutividade térmica é mais baixa que nos óxidos

causando maior efeito térmico.
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4.4 Medidade EficiênciaQuânticausandoo métodode Lente

Térmica

Mostraremos a seguir um novo método para determinação de eficiência

quântica em sólidos dopados usando a técnica de Lente Térmica. A Eq.(4.5) mostra

que conhecendo-se os coeficientes de absorção da matriz pura Att (sem impureza que

reemite a luz absorvida) e do sólido dopado Ai, os comprimentos de onda A.exe e A.em,

pode-se determinar a eficiência quântica Q>. Para isso é preciso primeiramente fazer a

medida da base e determinar o fator K1(ds/dT). Supondo-se que este fator não muda

com a concentração do íon dopante (o que é razoável a baixas concentrações)

podemos usá-lo para encontrar Q> das amostras dopadas.

Fizemos medidas de I(t)/I(O), no caso estacionário (t~oo), em função da potência, e

através da Eq.(3.35) determinamos e . A Figura 4.12 mostra um gráfico de e x P para

a amostra base de aluminato de cálcio (sem dopante). O ajuste linear da Fig. 4.13

fornece o valor elP com uma incerteza de apenas -0.5%. Estas medidas foram

repetidas para todas as amostras analisadas, com concentrações de O- 5% de N203.

1,00

time-resolved
thermallens data

~ <AI:<,

Q) 0,99
oc:
lU
:!:!O98
E '
fi)
c:
t5. 0,97
"C

~
~0,96
E
o
20,95

0,94+- .......•~-.-~.,--........,.~-,
O 20 40 60 80 100

t (ms.)

Figura 4.12 -Experimento de Lente Térmica
resolvido no tempo em vidro fluorindato
dopado com 2% de Er+3. A linha cheia
representa o ajuste teórico dos dados
experimentais foi feito através da Eq. (3.33)
Deste ajuste obtemos e = 0.0495 e te= 3.37ms
[CBM97]. 87



A Figura 4.15 mostra medidas de 9IPL x c, onde c é a concentração de Nd203

nas amostras de vidro de aluminato de cálcio dopadas com Nd+3
. Uma vez que o fator

(AI - Ao) é proporcional a concentração de Nd, o comportamento linear da curva da

Fig. 4.13 obtido para concentração entre O a 4.5% indica <li - 0.9, portanto <li é

constante neste intervalo de concentração. Novamente a dispersão dos resultados no

ajuste linear da Fig. 4.15 é muito pequena (-l.7%). Entretanto para amostra de 5% o

ponto está acima da reta indicando que <li diminuiu. A diminuição da eficiência quântica

1.5

3.0%
2.0

'":Ê
~ 1.0
-o--

0.5

0.0 L-__~ __~ __~ __~ __~ __~ __~ __~

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Excitation beam power (W)

Figura 4.13 - Resultados de Lente Térmica no estado estacionário para
várias amostras de aluminato de cálcio com diferentes
concentrações de Nd+3. O gráfico mostra a variação de fase e
versus a potência do laser de excitação em 514nm [B.

com o aumento da concentração é um comportamento esperado uma vez que a altas

concentrações há o processo conhecido como "quenching" da fluorescência. Ou seja, o

tempo de vida diminui devido a interação entre os ions que resulta em aumento da taxa

de decaimento não radiativo.
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A Fig. 4.14 mostra uma comparação dos nossos resultados com valores de

eficiência quântica obtidos através de cálculos de Judd - OfeIt. Neste caso calcula-se o

10

o
30

20

o 1 2 3 4 5

c (%Nd)

Figura 4.14 - e/PL (un. arb.) x c (concentração de Nd203),
onde P é a potência do laser de excitação e L a
espessura da amostra. Cada ponto deste
gráfico foi determinado de modo similar ao
mostrado na Fig. 4.12 para a amostra base".

tempo de vida radiativo 'tr e supõe-se que o valor do tempo experimental, 'texp, é dado

por:
-1 -1 -1

'exp = 'rad + 'nrad

onde T:"~d representa a taxa de emissão não-radiativa. A efi~iência quântica fica então

Texp
dada por rjJ = - .

i.:

1 estas medidas foram feitas no laboratório do Praf. Baesso por M. Baesso, A. Andrade, J.
Sampaio e T. Catunda.
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Em sólidos dopados com Nd+3 o processo de "quenching " da fluorescência é

geralmente atribuido a interação entre pares de ions que depopula o estado metaestável

4F3/2• Há dois tipos de processos deste tipo. No primeiro o íon 4115/2 é populado e decai

em cascata até o estado fundamental com a emissão de fonons. Este processo é não

radiativo, gera calor e consequentemente aumenta o sinal de LT. Um segundo tipo de

processo também é possivel no qual estados excitados de alta energia são populados

para decair radiativamente emitindo no visível e UV, logo não gera sinal de LT. O

método de Judd-Ofelt considera estes dois processos enquanto que a LT só é sensível

ao primeiro tipo de processo. Nós acreditamos ser esta a justificativa para a diferença

entre as duas curvas mostradas na Fig. 4.14.

Este novo método de determinação de eficiência quântica de emissão

apresenta uma série de vantagens sobre os métodos usuais como o de fotoacústica.

Embora a técnica de Lente Térmica conceitualmente semelhante a fotoacústica o

tratamento teórico é bem mais simples e por isso os resultados são mais faceis de

serem analisados.

1 .1

1.0 o o o
-e- o !0.9 • • • • • • •-:
o oc:
QJ

o 0.8 •<+='+-
QJ

E
:::l 0.7c o o(1J •:::l
o 0.6 o• Thermal Lens o

o Judd-Ofelt
0.5

O 2 3 4 5
Neodymium concentration, wt % Nd2O}

Fig. 4.15 - valores de efícêacia quântica otridos
por dois métodos diferentes: Lente
térmica e Judd-OOit [BBA97].
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CAPíTULO 5. Espectroscopia de n2 em ressonância com

linhas estreitas em sólidos

5.1 Cálculo de n2em sistemas ressonantes

Para estudar efeitos ressonantes vamos inicialmente considerar um sistema de

dois níveis puro, o tratamento usual feito na maioria dos livros. Depois consideraremos

o efeito da diferença de polarizabilidade entre estes níveis, efeito que será considerado

para interpretar nossos resultados nas linhas r do Cr+3 em rubi e alexandrlta.

Quando a luz de freqüência ro interage em ressonância com uma transição

permitida por dipolo elétrico, ou seja o- oi, = (E, - Ea)/ li , é comum desprezar o efeito

dos outros níveis de energia do sistema usando um modelo do sistema de dois níveis.

Neste caso a susceptibilidade fica dada por [BOY93]:

ao i +8x=--
Zkr: (1+ 82 + IE / E s 1

2
)

(5.1)

onde ao é o coeficiente de atenuação do campo, o = (e - roo)T2 é o parâmetro de

desintonia, T2 a taxa de relaxação transversa, k=21t/À é o vetor de onda, À o

comprimento de onda e E, o campo de saturação dado por':

(5.2)

1 usei To para manter a notação dos capítulos anteriores (na literatura é comum usar T1).
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onde 1"0 é o tempo de relaxação da população. A Figura 5.1 mostra o gráfico das partes

reais e imaginárias de n ClX em função do parâmetro O. Num sistema em que na

ausência de luz toda a população se encontra no estado fundamental temos:

Re{n} s = o

Re{n} s = 2

(5.3)

Im{n} s = o

Im{n} s = 2

Figura 5.1 parte real e imaginária do índice de refração de sistema de dois
níveis, em função do parâmetro õ (variando entre -4 e 4), no caso s = Oe s = 1,
onde s = 111$ é o parâmetro de saturação.

onde N representa a concentração de átomos por volume. Usando a relação entre a

amplitude do campo elétrico e a intensidade da luz, pela expressão (5.2) podemos

definir a intensidade de saturação como L, = IEJ nc / 27r. Sendo a seção de choque de

absorção crI = 2NoClo, de (5.2) e (5.3) obtemos:

(5.4)
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É interessante notar que este valor é a metade do valor dado pela Eq.(3.6). Esta

diferença ocorre porque no Capo 3 consideramos o caso em que a excitação é feita via

um nível intermediário (no caso do Cr+3 a banda 4T2) que então relaxa para o estado

excitado. Devido ao termo IE / E.lno denominador da Eq.(5.1), tanto a parte real

quanto a imaginária de X diminuem com o aumento da intensidade. Ou seja, a

saturação da dispersão ou absorção de um sistema de dois níveis origina mecanismos

não-lineares, fato notado pela primeira vez por Javan e Kel1ey [JAK66]. Podemos

calcular:

[) n 27r [) n
n2=-=--

[) I I, [) s
(5.5a)

Uma vez que o indice de refração é dado por n2 = 1+4nx temos n ~ 1+ 2nX, logo de

(5.1) temos:

(5.5b)

Usualmente no experimento de MD40 o sinal observado é proporcional a In212logo

não permite distinguir as partes real e imaginária da susceptibilidade não-linear.

Através de um experimento de mistura de 4 ondas quase degeneradas, Bloch et. aI et.

at. demonstraram experimentalmente as formas de linha de n2'(ro) e n2"(ro)[BRP82],

vide Figura 5.2. Este experimento foi feito num vapor atômico com um laser de

corante (sintonizável) com largura de linha estreita (~MHz). Neste caso os resultados

experimentais puderam ser bem explicados pela susceptibilidade do sistema de dois

níveis. Veremos que este não é o caso dos cristais com Cr+3 em ressonância com as

linhas R pois é preciso incluir o efeito da diferença de polarizabilidade entre os níveis

~a.
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Figura 5.2 - Sinal de Conjugação
de Fase (CF) em uma descarga de
Ne para vários valores de potência
de bombeamento. (a) dependência
em frequência da intensidade da
CF. (b) detecção heterodina da
amplitude do campo campo de
CF. A, absorção IX Im{x3}. D,
dispersão IX Re{X3} [BRP82]

200HH.
I---i

(a)

NO sistema de dois níveis não se considera a interação com outros níveis de

energia do sistema, interação esta que dá origem a diferença de polarizabilidade entre

os dois níveis Lla = (a2- aI), onde aI (a2) representa a polarizabilidade do estado

fundamental (excitado). Em 1971, Butilkin, Kaplan e Khronopulo [BKK71] estudando

o efeito de diversos mecanismos que geram n-O-linearidades, propuseram um modelo

de um sistema de dois níveis modificado, o qual considera o efeito de Lla. Embora o

modelo de Butilkin et. al. seja um pouco mais complexo, apresentarei aqui apenas os

termos de interesse para o nosso caso de uma impureza numa matriz hospedeira

(cristal ou vidro). O efeito de Lla pode ser incluido ao sistema de dois níveis da

seguinte forma:

(5.6a)

Is=-
I.•

(5.6b)

onde Xm representa a susceptibilidade da matriz. O primeiro termo representando a

susceptibilidade do sistema de dois níveis foi obtido da Eq. (5.1) e os outros termos

são análogos a Eq.(3.7) representando a polarizabilidade de cada estado.

lFSC-USP
Sr:~VIÇO DE BIBLIOTECA I

I f.i F o P. M r. ç A o 94



Consideraremos agora que as populações N I e N2 não são afetadas pelo efeito dos

outros níveis, logo podemos usar o valor de N2obtido do modelo do sistema de dois

níveis [BOY93]:

N _ No s
2 -

2 (1+ 8 2 + s)
(5.7)

Eq.(5.7) podemos reescrever Eq.(5.6) como:

ao i + 8+ As
X = Xm + Na} - 2k7r (1+ 82 + s) (5.8a)

com

A = 47r2 Il.a
Ã?f2 aL I

(5.8b)

onde o parâmetro A representa a contribuição do outros níveis do sistema. Observo

que na Eq.(5.8b) foi incluído o fator de correção do campo de Lorenz, que é

importantíssimo em meios com índice de refração alto como o rubi e alexandrita (fio ~

1.8). Lembro que este fator precisou ser incluído na expressão que relaciona n2 a L1a

(Eq. 3.15) e de modo análogo temos 0'1 = 2aJNo(esta expressão é equivalente a Eq.

3.10).

Usando (5.8a) de modo análogo a derivação da eq.(5.5) obtemos:

(5.9)

A Figura 5.3 mostra que a formas de linha ns'(oi) muda significativamente com o

aumento do parâmetro A. Tal como, esperado para A pequeno ns'(o) se parece com a
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curva de dispersão normal (Fig.5.1) mas com uma pequena assimetria. A curva com A

= 1 se parece com uma lorentziana mas deslocada da origem e para A = 5 ela está

centrada na origem Isto ocorre porque se A »1 o efeito de ~a predomina, logo a

não-linearidade deve ser maior quando a população do estado excitado for maior, o

que ocorre no centro da linha.

Veremos que no caso dos cristais dopados com ct3 A~10 representa uma

ordem de grandeza típica. Neste caso, tal como discutido no Cap.2, acredita-se que a

banda de transferência de carga, embora tenha população desprezível, seja o nível que

contribua mais significativamentepara ~a.

Podemos considerar ainda um caso mais geral onde A é complexo e sua parte

imaginária representa a absorção a partir do estado excitado para níveis superiores.

A = O A = 0.3

A = 1 'A = 5

-3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3

Figura 5.3 espectro n2'(CO)em função de d, no caso s = 0, para diferentes valores do parâmetro A

Neste caso temos:
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(5.10)

onde ~O" = 0"2-0"1 é diferença de seção de choque de absorção entre os estados

excitado e fundamental. Entretanto veremos que para os cristais dopados com Cr+3 a

parte imaginária de A é desprezível.

5.2 Resultados de Z-scan em ressonância com linhas R do Cr+3

Embora a primeira investigação que fizemos de n2(o) em ressonância com as

linhas R do Cr+3 tenha sido feita através de um experimento de mistura de ondas

[CAN92], didaticamente acho melhor apresentar primeiro os resultados de Z-scan que

foram obtidos mais recentemente. Em termos de espectroscopia não-linear, uma das

vantagens da técnica Z-scan é que ela permite a separação dos termos n2' e n," através

da variação da abertura a frente do detector. Tal como visto no Capo4, geralmente

usamos abertura S = 100% para obter n," e S = 50% para obter n2'.

Este experimento foi feito de maneira análoga ao mostrado no Capo 4 com a

diferença que ao invés de um laser de freqüência fixa, usamos um laser sintonizável em

tomo das linhas R do rubi e alexandrita. Neste caso temos um parâmetro a mais para

estudar. Ou seja, além de variar a posição da amostra e analisar a resposta transiente

com a amostra fixa, nós também variamos a freqüência do laser com a amostra fixa na

posição de pico (ou vale) da curva Z-scan.
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Figura 5.4 - curvas da transmitância em função da freqüência do laser. Na parte (a) é
mostrada a varredura em tomo das duas linhas R (cuja separação é zscm"). A parte (b)
mostra apenas o detalhe do espectro n2'(CO)da linha R1. Esta curva foi obtida dividindo-se o
sinal de S=50% pelo sinal com S=100%. [CJN96].
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o procedimento experimental foi o seguinte: inicialmente sintonizamos o laser

de corante no centro da linha RI (694.2nm) do rubi (para fazer isto basta procurar o

comprimento de onda onde a absorção do cristal é mais intensa); em seguida, usando o

método resolvido no tempo, fizemos uma medida Z-scan para localizar as posições de

pico e vale. A Figura 5.4a mostra um espectro, ou seja, uma curva onde variamos o

comprimento de onda do laser mantendo o cristal fixo na posição de pico da curva Z-

scan. Fizemos o experimento monitorando simultaneamente os sinais com abertura S =

100% (monitorando n,") e S= 50% (monitorando n,'). A forma do espectro n2'é

similar a de n,"uma vez que para o rubi usando a Eq.(5.8b) temos A - 24, usando da

= 1.7xlO-25em' e fL2= 2.93. Tal como esperado, o sinal no detetor com abertura S =

50% é muito maior que o do outro detetor, uma vez que no rubi a parte imaginária de

n2 é muito pequena.

A Figura 5.4b mostra que a forma de linha n2'(ro)muda completamente quando

repetimos esta mesma experiência a temperatura T = 77K As linhas R do rubi são

alargadas devido a interação com os fonons da rede por isso quando a temperatura

diminui de 300 a 77K, a largura de linha decresce de -ôcm" a-0.14cm-1 e a seção de

choque de absorção no centro da linha aumenta por um fator - 63. Já era conhecido

que no rubi da não varia significativamente com a temperatura [ADL91], logo o fator

A a da/a, deve diminuir por um fator 63 quando a temperatura varia de 300 a 77K

Consequentemente, a 77K espera-se A - 0.37 de acordo com a forma dispersiva

assimétrica obtida na Figura 5.4b. No caso da Fig. 5.4b a resolução do espectro está

limitada pela largura do Iaser de corante em =Icm".

Da expressão (5.9) temos que o fator A pode ser obtido fazendo a razão entre

as partes reais e imaginárias de n2no centro da linha (8 = O),ou seja A = n2'(0)/n2"(0).
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Desta maneira temos uma forma interessante de medir A pois tomando a razão entre as

Eqs. (3.33) e (3.34) temos:

(5.11)

onde ~Tp = 0.5 ~Tpv é variação de transmissão normalizada para a amostra na posição

de pico (z = 0.85Zo) e (T -1)p = (T-l)/1.72 pois em z = 0.85Zo a intensidade axial decai

por um fator 1.72. Além disso na expressão (5.11) foi obtida para ~ Tp medido com

abertura S = 50%, para o limite I«Is e desprezou-se a parte imaginária de A.

Fizemos várias medidas na linhas R da alexandrita (neste caso somente a T =

300K). Analisamos nossos resultados experimentais na a linha RIm da alexandrita

usando a Eq.(5.11) e obtivemos Aexp= 3.9. Substituindo este valor na Eq. (5.8b), com

fL
2 = 2.81, nos dá ~a = 2.4xlO-25cm3

, valor próximo de 2.7xl0-25cm3 (valor obtido em

514.51l1ll, vide Tabela 4.1). Fizemos também medidas de n2' pelo método usual (tal

como no Capo 4) e obtivemos no centro da linha RIm (À = 680.4nm) n2' = 1.0xlO-8

cm2fW que eqüivale a ~a = 2_2xl0-25cm3 (onde neste cálculo usamos I, = 4.8xl03

W/cm2) em bom acordo com o resultado anterior.

Para o rubi a 300K na linha RI obtivemos Aexpl- 14 e na linha R2 Aexp2- 20,

logo Aexpl/Aexp2= 0.70. Estes valores são bem maiores que os da alexandrita devido a

menor seção de choque das linhas R do rubi (- 7 vezes menor que na alexandrita).

Supondo que ~a é o mesmo para as duas linhas R da Eq. (5.8b) temos (AdA2) =

(crR~crRI) = 0.54 [NES65] em razoável acordo com o valor 0.7. Entretanto estes

valores nos dão ~a bem menores que o valor usualmente aceito na literatura ~a =

1.7xlO-25cm3 ([CAC86] vide Tabela 2.1), de Aexpl obtemos ~a = 1.0x10-25cm3 e de
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Gostaria de mencionar que esta medida do fator A através da relação

n2'(O)/n2"(O) é interessante porque neste cociente se cancelam vários parâmetros,

possíveis fontes de incerteza experimental, tal como a potência do laser P, Lcff e o

diâmetro do feixe 2wo.

5.3 Auto-difração em ressonância com as linhas R da alexandrita

A configuração deste experimento de auto-difração ou mistura de muitas ondas

está mostrada na Figura 2.1 b. A interferência de dois feixes que incidem no meio não-

linear produz uma modulação da polarização que gera ondas nas direções

k; = k; + n(k; + k;) onde k; são os vetores de onda dos feixes incidentes (o

experimento é degenerado logo I k/I = I k.,-I). O experimento foi feito com um laser de

corante com largura de linha -O.2cm-1 potência de pico -400KW, excitado pelo

segundo harmônico de um laser Nd:YAG. O cristal de alexandrita foi resfriado a 77K

para aumentar a seção de choque e conseqüentemente o efeito não-linear.

A Figura 5.5 mostra o espectro de absorção da linha RIm da alexandrita em

função da potência do laser evidenciando forte efeito de saturação. No experimento de

autodifração pudemos observar até 4 ordens de difração a olho nu. A Figura 5.6

25.~---------------.

20.

Figura 5.5 - absorção da linha
R1m da alexandrita a 77K (Ellb)
para várias potências de pico
do laser de corante pulsado (t -
5ns.)
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mostra o espectro medido das 3 primeiras ordens em função da potência do laser.

Observamos formas de linhas com dois picos tal como observado em sistemas

atômicos e moleculares, tal como mostrado na Fig. 5.2 ou em [ALL83], mas com duas

significativas diferenças: as formas de linhas são assimétricas e deslocadas do centro da

linha de absorção (v = O na Fig. 5.6).

Tentamos explicar os resultados experimentais usando a Eq.(5.8a) e calculando

a intensidade dos feixes espalhados de modo análogo ao feito por Fragnito et. a1.[FPK

'87]. Entretanto principalmente a Fig. 5.6a apresenta um comportamento que não pode

ser explicado pelos cálculos: a estrutura de dois picos tende a desaparecer com o

aumento da intensidade, vide a curva de mais alta potência (P 400 kW). Para explicar

este comportamento incluímos o efeito de um segundo estado excitado (nível 3), a

transição entre os níveis 2~3. Isto é feito incluindo-se o parâmetro B na expressão

para a susceptibilidade (7.a) fica então dada por:

_ + Na _ a o i +o+ As +Bs2

X - Xm 1 2k" (1 +02 +s)
(5.12a)

7r k I
B = ao (X 3- XI) /1

s2

(5.12b)

Esta segunda transição (2~3) não é saturada devido a sua baixa seção de choque e

baixo tempo de vida. Desta maneira para o calculo da Eq.(5.12) supos-se N3 - N2I1Is2,

e N3 «N2, onde Is2 é a intensidade da transição 2~3.

A princípio não tinhamos dados para determinar o caracter absortivo ou

dispersivo da grade de população entre os níveis 2 e 3. Fizemos então várias

simulações e obtivemos melhor concordância com os resultados experimentais
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Fig. 5.6 Resultados experimentais do experimento de autodifração na linha
R1m na alexandrita (T=77K). Partes (a),(b) e (c) correspondem a
n=1,2 e 3, respectivamente [CAN92].

usando B = -i2xlO'4, o que indica o caráter absortivo desta segunda rede de

população.

Segundo o Dr. A. E. Kaplan" esses resultados da autodifração na alexandrita

são a primeira observação experimental clara do efeito de Ôa em sistemas ressonantes,

o efeito que ele e colaboradores previram em 1971 [BKK71]. Segundo ele, este efeito

não foi observado em gases porque o alargamento Doppler dificulta a interpretação

dos resultados. Noto ainda que formas de linha assimétricas, similares as que

obtivemos, também forma observadas em CARS (espectroscopia Raman anti-Stokes

2 comunicação pessoal em 1990, na conferência IQEC'90.
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coerente) devido interferência do '1.(3) não ressonante da matriz com o '1.(3) de um

sistema do tipo dois níveis.
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o efeito de ~a aparece de uma forma muito mais clara no experimento de Z-

scan onde não foi preciso considerar o efeito do segundo estado excitado dado pelo

fator B. Mostramos que a forma de linha muda sensivelmente com a temperatura e o

fator A é maior nas linhas R2 do que na RI (devido a menor seção de choque), estes

comportamentos podem ser explicados pelo modelo teórico proposto. Neste

experimento fica claro as vantagens do Z-scan como técnica espectroscópica em

relação aos experimentos de mistura de ondas.
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CAPíTULO 6 CONCLUSÃO

N este trabalho apresentei uma série de resultados envolvendo o efeito não linear

e/ou o efeito térmico em sólidos dopados com impurezas de metais de transição (o Cr'")

e terras raras (o Nd+3 e o Er+3
). Fizemos medidas usando as técnicas de Z-scan, Lente

Térmica e Mistura de Degenerada de Muitas Ondas ou auto-difração.

Nas medidas em rubi e alexandrita introduzimos uma nova metodologia para se

determinar a intensidade de saturação Is parâmetro necessário para se calcular a

diferença de polarizabilidade .1u. Esta metodologia adotada foi a seguinte: inicialmente

determina-se a posição de pico (ou de vale) pelo método Z-scan resolvido no tempo e

depois coloca-se a amostra fixa nesta posição e mede-se o sinal transiente. Medindo-se o

tempo de resposta em função da intensidade (1-1 X I) e a amplitude .1T x I obtém-se n2 e

Is. O método de determinação de I, se mostrou muito mais eficiente e preciso que os

métodos anteriores onde analisamos efeitos de saturação em MD40 [CCC91] ou em Z-

scan [OCZ96]. Isto se deve ao fato de que a dependência 1-1 x I é linear, logo é muito

fácil ajustar os dados experimentais e não é preciso chegar a intensidades muito altas

(I>ls) para determinar I,

Nas medidas em vidros dopados com Nd+3 e Er+3 e cristais fluoretos observamos

um efeito térmico muito maior que nos cristais óxidos dopados com Cr+3
. O corre que

nos fluoretos além de .1u ser menor sua condutividade térmica K é baixa,

conseqüentemente o efeito térmico é alto. Todos os fluoretos que medimos apresentaram

ds/dT < O devido ao baixo coeficiente de variação da polarizabilidade com a temperatura.

Nós mostramos que a razão entre os perfis de fase não-linear e térmico é dada por:
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uma vez que esta razão depende de wo
2. isto significa que pode-se mudar o arranjo

experimental para se eliminar ou aumentar um dos efeitos. Além disso pode-se variar o

tempo da medida, uma vez que o tempo de resposta típico do efeito não-linear é 'to e o

tempo do efeito térmico é te = wo
2/4D.

Mesmo quando ~<l>o e e têm a mesma ordem de magnitude, o efeito térmico e

não-linear podem ser distinguidos temporalmente. Isto foi demonstrado no no vidro

fluorindato dopado com Nd+3 e no SrA1F5:Cr+3
, onde usando o "chopper" em alta

freqüência observamos o efeito não-linear e a baixa freqüência o efeito térmico. Em abos

os casos obtivemos ~a - 10-26ou seja, quase uma ordem de magnitude menor que o

valor do Cr+3 no rubi ou do Nd+3 no vidro silicato (de acordo com as observações

anteriores [WEP89 e PPC90]).

Usando amostras de vidro aluminato de cálcio dopado com Nd, demonstramos

um novo método para medida de eficiência quântica em sólidos dopados através da

técnica de Lente Térmica. Os resultados obtidos estão de acordo com cálculos de Judd-

OfeIt.

Também estudamos a espectroscopia n2(o) em ressonância com linhas estreitas

do Cr+3
. Obtivemos resultados no meu entender muito interessantes, onde observamos

um novo efeito de interferência entre as partes reais da susceptibilidade devido a um

efeito ressonante (sistema de 2 níveis) e o não-ressonante (~a). As medidas da

espectroscopia de ns'(co) em cristais com Cr+3
, tanto num intervalo grande de freqüência

[POP90] quanto as nossas medidas em linhas estreitas, demonstraram ser ferramentas

espectroscópicas interessantes que não tem sido amplamente utilizadas devido as

dificuldades dos experimentos de mistura de ondas. As medidas neste sistema usando a
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técnica de Z-scan e suas variações, demonstraram as suas enormes vantagens em relação

as técnicas de mistura de onda: o experimento é mais simples pois só envolve um feixe

de luz (o alinhamento é menos critico), mais preciso, é fácil separar as partes real e

imaginária de n2, a sensibilidade é maior (logo pode-se trabalhar no regime de baixa

intensidade I « Is), etc. Todos estes fatores contribuem para que o resultado final seja

muito mais fácil de ser interpretado pois a medida é muito mais direta e há menos

artefatos inerentes ao método.

Finalmente gostaria de mencionar que embora o estudo de n2 em sólidos tenha

sido feito por diversos grupos de pesquisa, os resultados até o momento ainda são muito

pobres. Na verdade, o valor de da para o Cr+3 no rubi é o único valor confiável na

literatura, uma vez que foi o único medido por diferentes grupos de pesquisa e usando

diferentes técnicas experimentais tais como: método interferométrico [CAC86]; mistura

de duas ondas [MPB88, BC089 e PGZ9l], modulação transversal de fase e efeitos

transversos [CAC90 e BGC93]; mistura degenerada de quatro ondas [CAC87 e

CCC9l] e Z-scan [OLZ94, OCZ96 e PIC97]. Uma vez que os valores da literatura não

são quantitativamente confiáveis eles devem ser novamente medidos para que se chegue

a conclusões definitivas sobre a origem de n2. No meu entender, , Z-scan com suas

variantes e Lente Térmica de modo descasado (técnicas que estamos utilizando

complementarmente) são as melhores ferramentas para medir n2 e o efeito térmico. Noto

ainda que embora haja um número significativo de trabalhos sobre Cr+3 e Nd+3
, esta linha

de pesquisa ainda é muito pouco explorada em outros materiais de grande importância

tecnológica, tal como os dopados com Er+3
. Pretendemos explorar estas possibilidades

usando futuramente um laser sintonizável de Ti-safira.
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T. Catunda and L. A. O. Nunes
Instituto de Física e Química de SlJo Carlos, Universidade de SlJoPaulo-São Carlos, Caixa Postal 369,

13560 sso Carlos, Sllo Paulo, Brasil
. (Received 20 December 1991)

The degenerate-multiwave-mixing spectroscopy of alexandrite at 77 K using a pulsed dye laser in reso-
nance with the R 1m tine was studied in this ·work. Unusual asymmetric line shapes that can be explained
by an interference eft'ect between resonant and nonresonant contributions of the media susceptibility
were observed. The resonant eft'ect is caused by the saturation of the two-Ievel system susceptibility and
the nonresonant contribution comes from the linear polarizability difference between excited and ground
states. The present work shows an observation of this kind of interference phenomena in degenerate-
wave-mixing experiments. Furthermore, we note that it is an observation of saturation tine splitting in
degenerate wave mixing in a narrow line in solids.

'.'\

Most of the degenerate four-wave mixing (DFWM) ex-
periments in resonant gas media have been explained by
two- or three-level models where it was observed that the
DFWM lines shape broadens and splits (symmetrically in
relation to the line center) due to the nonlinearity disper-
sive character in the saturation regime. 1

. In the present
work we observed the line splitting with remarkable
asymmetric features in degenerate-multíwave-mixing
(DMWM) spectroscopy by performing a self-diffraction
experiment in resonance with the alexandrite
(BeA1203:Cr3+) R 1m line. This asymmetric behavior can
be explained by an interference effect resulting from the
simultaneous contribution of two different nonlinear
mechanisms: a resonant two-level system interaction and
the difference between the linear polarizabilities. of these
two 'levels (the ground and excited states). Although the
importance of the linear polarizability difference in reso-
nant interactions was theoretically pointed out earlier by
Butylkin, Kaplan, and Khronopulo.i and DMWM spec-
troscopv' has been extensively studied, this is the first ex-
perimental evidence of this effect, as far as we know. In
ion-doped materiaIs the effect of the polarizability
dífference" is well known, but in this work the effect of
the resonant interaction with a sharp line was also ob-
served.

In the self-diffraction experiment (also called self-
induced grating or coherent scattering) a focused laser
beam is split in two parts that are recombined in a small
angle in the crystal. The interference of these two beams
in the nonlinear media produces a spatial modulation of
the polarization that generates waves into directions
k;=kl±n (kt -kõ), where kt are the wave vectors of
the incident beams. An oxazine 720 dye laser, pumped
by the second harmonic of a 'T'p = 5 nsec pulsed Nd:Y AG
laser, with -0.2-cm-1 line width and 4OQ-kW peak
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FIG. 1. Energy level diagram of alexandrite with the levels
important to this experiment. The levels 2 and 3 correspond to
energies directed pumped by the laser (multiples of the R 1m en-
ergy).
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power was used. The crystal was cooled to 77 K to in-
crease the R 1m cross section, its thickness was L =0.085
em, and the laser was linearly polarized in the direction
of alexandrite b axis. Sintonizing the laser at Â. - 680 nm
in resonance with the R 1m line (shown in Fig. 1)four or-
ders of the scattered field could be observed with the
naked eye. Figure 2 shows the spectra measured of the
first three orders (n= 1, 2, and 3) obtained with several
laser powers. We also observed scattered field in reso-
nance with the alexandrite R 2m line, with the same kind

CI)-C:::J
.Q•..
c-

P"400kW

(o)

of line shape as for the R 1m line, but a lower efficiencybe.
cause the R2m cross section is -0.2 ofthe RIm one. The
maximum scattering efficiency, defined as the ratio be-
tween the generated and incident beams intensity, varies
in the range 10- 3-10 -4 for alI the Fig. 2 spectra. In the
low-intensity regime one should have expected the inten-
sity of the n order field In to be proportional to the
(2n +1) power of the incident beams intensity, which is
clearly not the experimental behavior for all the Fig. 2
spectra due to saturation effects. The double peak struc,

CI)-·c
:::J
.Q•..
c

(b)

(\I
H

-3 -2 -1 O 2 3 -3 -2 -1 O 2 3
"-"o (em-I) "-"o (em-I)

( C)

CI)-c::
:::J
.Q P=400kW•..
c

g P= 270 kW
CI

CI)

-3 -2

FIG.2. Experimental data with the seattered field speetrum in the self-diffraction experiment for the first three orders n= I, 2, and
3 in parts (a), (b), and (e), respectively. The laser frequeney Vo was scanned over the alexandrite R 1m line.
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ture shown in Fig. 2(a) is a saturation splitting as ob-
served in resonant interactions in atomic and molecular
gases. 1,3 However, unlike most of the previous experi-
ments, all spectra measured in this work are asymmetric
and shifted in relation to the absorption line center. We
should remark that in some atomic vapor experíments.!
the spectrum asymmetric is justified by self-focusing
effects that do not appear in this experimento

The main features observed in this experiment can be
explained by the susceptibility given by

ao i+5 1
X=- 2 +Xm+ N (NIXI+N2X2+N3X3)'

21Tk 1+5 +s o .

(1)

where the first term is the two-level susceptibility with ao
the line center small-signal-field attenuation coefticient, k
the wave-numbermagnitude at the frequency w,
5=(w-wo)T2 the detuning parameter, and s the satura-
tion parameter of the fírst transition (the transition be-
tween levels 1 and 2 shown in Fig. 1). The nonresonant
terms are the host matrix susceptibility X m' and X j is the
Cr3+ ion susceptibility in state iti= 1, 2, and 3 are the
energy levels shownín Fig. 1). The total Cr3+ ion con-
centration iS,No=4X tOI9 cm-3 and N, is the C~+ con-
centration instate i. We sintonized the laser near the
R 1m line, the transition between the ground state 4 A 2
and fírst excited state 2E (levels 1 and 2, respectively) for
the Cr ion in the alexandrite mirror site. This transition
is strongly saturated (s -100 for maximum laser power)
due to its high absorption cross section U I' Although lev-
el 2 is metastable (1'2=1.3 msec) in the calculation of the
parameter s we have to consider that the pumping is lim-
ited by the laser pulse duration Tp «1'2' The second
transition, between levels 2 and 3, is not saturated be-
cause of its lower cross section u2-2X tO-3uI (Ref, 6)
and lifetime 1'3«1'p (1'3 should be in the order of 10-12

sec) resulting in a very high saturation intensity Is2 »1 si'

Therefore, we should have N3 «NI,N2 so we·can con-
sidJr N3 =N21 /1$2' Taking N2 from the two-level model
and using Eq. (1) we obtain

ao i +5- As - Bs 2

X=- 21Tk 1+52+s (2a)

with
1Tk

A =-;-(X2-XI) ,
o

1Tk 1s1
B=-(X3-XI)- ,

a 1s2

where A (B) account for the contribution of leveI 2 (level
3) susceptibility. The real part of A (B) is proportional
to the linear polarizability difference a2-al (a3-a2) be-
tween levels 2 and 1 (3 and 1). The imaginary part of A
(B) is proportional to the absorption cross section u2
(U3) of level 2 (level 3). In the case B =0, which is
equivalent to disregarding the presence of the second ex-
cited state, Eqs. (2) are equivalent to the susceptibility
calculated in Ref. 2 for the case T2 «TI' which would
correspond to our experimento

(2b)

(2c)

1

In order to compare our theoretical model with the ex-
perimental data, several features of our nonlinear media
must be considered. The alexandrite R 1mline is inhomo-
geneously broadened at low temperatures, with 2.15-
cm -I inhomogeneous linewidth. The R 1mhomogeneous
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FIG. 3. Speetra ealeulated eonsidering the inhomogeneous
broadening of the alexandrite R 1m line with inhomogeneous
linewídth 2.15 em-I. Parts (a), (b), and (c) show the n= 1, 2, and
3 spectra, respectively, for several saturation parameters s:
s = 10 for solid lines, s = 30 for dotted lines, s = 70 for short-
dashed lines, and s = 110 for long-dashed lines. AlI the curves
were calculated with A =0.027, B=i2X 10-\ and a homogene-
ous linewidth ten times narrower than the inhomogeneous one.
The y axis gives the intensity in units of saturation intensity Iso
and the x axis the laser frequeney with v=vo at R 1m line eenter.
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linewidth is estimated by Powell et ai:" to be - .05 cm-I
at 77 K (due to phonon broadening) so in this experiment
the homogeneous linewidth is determined by the laser
linewidth - 0.2 cm- I. We calculate the spectra line
shape by making a Fourier expansion of the susceptibility
as done in Ref. 7. The curves shown in Fig. 3 were ob-
tained by making the convolution of the spectrum of a
homogeneously broadened system with a Gaussian that
represents the inhomogeneous distribution of the Cr3+
ions. We do not have a precise value for the polarizabili-
ty dífference of the Cr3+ in the alexandrite mirror site but
four-wave mixing experimenta! indicate that this value
should be similar to the ruby value a2-al=0.025 Ã.3
measured by Catunda, Andreeta, and Castro." With this
(a2-al) value and the absorption cross section of Wal-
ling et al.6 from Eq. (3b) we calculated A =0.027. Using
the excited-state absorption cross section of Shand and
Walling,6 we calculated that, like other Cr3+ doped sys-
tems," for alexandrite the imaginary part of A is one or-
der of magnitude smaller than its real part, so its contri-
bution can be neglected. Figure 2(a) shows that the split-
ting magnitude tends to vanish at higher laser power.
This behavior can only be explained by the effect of a
second population grating [given by the factor B in Eq.
(2)] once for B =0 the splitting always increases with s.
Although N3 «N2, the effect of this second grating is
significant because both the polarizability and absorption

, cross section of leveI 3 should be larger than that of leveI
2 due to its proximity to the charge transfer band at ener-
gy - 50000 em -I. There is no data available for the cal-
culation of the parameter B so we choose B = -;2 X 10-4

as an adjustable parameter which indicates that this grat-
ing is absorptive. The spectrum line shape is similar for
all the orders investigated but the higher n orders satu-
rate at higher intensítíes.ê:" For the parameters in Fig. 3,
the line splitting appears at s - 30 for n = 1, s - 100 for
n =2, and s -200 for n =3. Comparing this behavior
with the experimental data we can infer that all the mea-
sured n = 1 spectra correspond to the saturation regime
(s ~ 3Q) because we have broadened line shapes with
splítting. On the other hand, in the n = 3 experimental
spectra narrow lines were obtained (without splitting) be-
cause the saturation regime for n = 3 was not reached.
The n = 2 case is an intermediate case; a narrow line at

lower power and broadened lines at higher power were
obtained. We also considered the effect of the pump
beams absorption in calculations of Fig. 3 (where
aoL -0.9), but it did not change line shapes significantly.
The maximum scattering efliciencies calculated for Fig. 3
are -10-4; so both the spectra line shape and the
scattering effíciencies are in relatively good agreemenr
with the experimental data.
. In this work we showed that DMWM line shape of a

resonant transition can be significantIy changed from the
two-level system due to nonresonant contributions to the
nonlinearity and the population of higher excited states.
This line-shape modification is made evident by the in-
terference process between the real parts of two different
contributions to the media susceptibility. Therefore, this
DMWM experiment provided spectroscopic information
that would not be evident by saturated absorption tech-
niques. Although this interference process is similar to
the one observed in coherent antistokes Raman spectros-
copy (CARS), in CARS the interference occurs between a
Raman transition and the nonresonant X3, and in this
work we have a resonant single-photon transition and the
difference between the linear polarizabilities of ground
and excited states. We should remark that in this kind of
ion-doped crystal the resonant transition has a very weak
oscillator strength -10-6 (which is the typical value for
the Cr3+ R lines) compared with oscillator strength
-10-2 of the charge-transfer band which, according to
Powell and Payne," gives the most important contribu-
tion to the Cr3+ polarizability. The results present in this
work show that these peculiar characteristics of ion-
doped laser materiaIs are very important for the under-
standing of their nonlinear properties.
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Spectroscopic properties and upconversion mechanisms in E.-3+ -doped ftuoroindate glasses
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Fluorindate glasses containing 1.2.3.4 ErF3 moi % were prepared in a dry box under argon atmosphere.
Absorption. Stokes luminescence (under visible and infrared excitation), the dependence of 4S3/2• ~/IIl2' and
J/I3/~ lifetimes with Er concentration, and upconversion under.Ti-saphire laser excitation at h=790 nm were
measured. rnostly at T=77 and 300 K. The upconversion results in a strong green emission and weaker blue
and red emissions whose intensity obeys a power-Iaw behavior 1-P", where P is the infrared excitation power
and Il = 1.6. 2.1. and 2.9 for the red, green. and blue emissions. respectively. The red emission exponent n = 1.5
can be explained by a cross relaxation processo The green and blue emissions are due to excited state absorp-
tion (ESA) and energy transfer (ET) processes that predict a factor n=2 and n=3 for the green and blue
emissions. respectively. From transient measurements we concluded that for lightly doped samples the green
upconverted emission is originated due to both processes ESA and ET. However, for heavily doped sampies ET
is lhe dominant processo

I. INTRODl'CTION

There is a great interest in the study of rare-earth doped
heavy metal fluoride glasses. These materiaIs present a high
transparency from L'V to IR region: they can be easily pre-
pared and a relative high concentration of transition metal
and rare earth can be incorporated into the matrix. I Due to
10\\ multiphonon ernission rates. rare-earth doped fluoride
glasses present large upconversion efficiencies and fluorozir-
conate riber lasers have been reported.r

Besides lhe well-known zirconates glasses several cornpo-
-itions based on indium fluoride have been studied. Com-
pared to fluorozirconate glasses. these compositions present
higher transparency in the mid-infrared range (up to 8 p.m)-
lower multiphonon emission rates and are also more stable
against ,atmospheric moisture.: The spectroscopy of Eu''''
and Gd"' doped fluoroindate was studied showing evidence

rE E ~o, u- u and Gd-Eu energy transfer. Upconversion of fíu-
oroindate glasses doped with Pr:- (Ref. 5) and Er3+ (Ref. 6)
have been reported. In a previous work.? some of us studied
upconversion using a red laser (,\=647 nrn) to pump the
Er - ions from the ground state to 4F 'mo Er'+ doped fluoride
glasses conventional spectroscopy -:-~ and upconversíon'vP'":'
have been studied very much Iately. Upconversion have also
been studied in many other glass types doped with Er3+. like
,ilicateY ftuoride.!O-13 tellurite.:J-15 oxide;" chloride'" and
others .. -\ cornparative study between fluoride and many oth-
ers glasses shows that the superior upconversion emission is
cuused by their lower phonon energies."

In the present work, we report results of absorption. fluo-
rescence. lifetirnes rneasurernents and upconversion-mê-il':--
,urements in Er3- doped fluoroindate glasses. The upconver-
'IOn was studied by using a Ti-saphire laser pumping the 4/9/2

i) 1ó3-1 S~9í96/5:;( 1OI/6065i61/S 1000

>z

leveI. The results obtained in this work are substantiallv dif-
ferent frorn the ones obtained by pumping the ~F 9/2 lev~1 and
provide a much better understanding of the upconversion
mechanisms invol vedo

ll. EXPERIMENT

Fluoride glasses with bath cornpositions
20ZnF2-20SrF2-2NaF-16BaF2-6GaFr(36-x)InFrxEr.1 with
.r = I. 2. 3. and 4 rnol % were prepared. The concentration
range (1-4 %) corresponds to 2.0-8.0X 1020 Er íons/em".
The mixture was heated in a platinum crucible at 800 "C
during one hour for melting and at 850°C for fining. both
treatrnents were performed in a dry box under argon atrno-
sphere. The melt was cast into a preheated mold at 260 T
and slowly cooled down to room ternperature. The sarnples
were cut and polished into a paralle1 piped shape. The ab-
sorption paths of the samples were 2.07 mm. 1.77 mm. 2.01
mm. and 1.43 mm for concentrations 1.2.3. and -+ mal C-c.

respectively.
The emission spectra (both conventional ar Stoke lurni-

nescence and upconversion or anti-Stoke luminescence Iwere
analyzed using a SPEX 1403 double monocrornator
equipped with RCA 31034 photomultiplier. connected to a
PAR-128 lock-in amplifier. The infrared radiation (at 1500
and 970 nm) was detected by using a nitrogen cooled Judson
516-D detector. The Stokes 1uminescences were obtained b~
pumping the E~+ with a Coherent Innova 400 Ar ion laser
with a mirror for the UV lines (351 and 364 nrn). Upconver-
sion spectra were obtained by using a Coherent Mira-Basic

-Ti-saphire laser at Àp=790 nm (used in cw mode i. resonant
with the 4/1512-4/9/2 transition. Lifetimes were measured b~
chopping the cw pumping beam with a rnechanical chopper,

6065 © 1996 The American Physical Societ
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TABLE r. Energy, peak eross section pp and ealculated radiative
lifetime tR ar 300 K (ali the transitions are from the indicated levels
to the ground state "/Isd.

Energy levei IR (msee)

4[1312 6 602 0.4879
4[1112 10 279 0.2563
4/912 12612 0.2328
4F9/2 15379 1.1547
"53/2 18552 0.7218
2Hw:: 19 267 2.1767
4F 7/2 20 592 1.3233
4F312.4F5/2 22362 0.7227
2C9!2 24692 0.3265

~_'7' -ca 4CJJJ2 ~..,...,.~.~-264.57. .1..0054
4C912 27451 1.2264

9.54
10.83
5.58
0.623
1.06
0.211
0.316
0.50
0.70

. (}.048
0.17

and by signal averaging the resulting f1uoreseenee deeays on
a Hewlet Paekard digital oseilloseope.

m, RESULTS AND DISCUSSION

A. Stokes emission and Iifetimes measurements

,By using the absorption data" the energy leveI diagram for
Er'" fluoroindate glass was determined. Table I shows the
energy (em - I). peak cross section and radiative lifetime of

fOI
co
'u;
Ul 2, G9/2 i s s:_'E •..:
W 2H I f .-

h "1 IUl •• lii s:
~ 4

G11I24
1,\ N F912 /' .fl,

24000 20000 16000 12000
Energy (em")

T=300K

T=77K

20000 16000
Energy (crn'")

12000

FIG, I. Visible ernission speetra of the 3 moi % sample at (a)
300 K and (bl 77 K. ln part (b) the vertical scale is 12 times larger
than part Ia). The spectra were obtained by pumping with À-355
nm radiation. Unless when indicated. ali the peaks are related to
transitions rrorn excited states to the ground state 4[15/2'
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'113/2
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FIG. 2. Energy levei diagram and Stokes emission processes
under 364 nm (a), 488 nm (b), and 790 nm (c) laser purnping.

the most irnportant energy levels. These ealculations were
carried out by using the Judd-Ofelt theory; the complete data
with Judd-Ofelt parameters, transitions probabilities. branch-
ing ratios, radiative lifetimes. and peak eross sections for
stimulated emission can be found in Ref. 9.

The Stokes emission (eonventionalluminescence) spectra
for the 3 moI % sample are shown in Fig. I and 3. Figures
I(a) and l(b) show the visible Stokes emission obtained by
pumping the sample with UV radiation from the Ar luser.
The main laser lines are at 351 and 364 nm. the second one
is in resonanee with the 4G9/2 level. These spectra show three
main groups of \ines (blue, green. and red) that appear also in
the absorption speetrum and eorrespond to the following

. . 2G 4[ 2H 45 4[ dtransitio .•ns: 912- 15/2; 1112' 3/2- 1512' an
4F 912- [15/2' The line cemered at -12 000 crn - I corre-
sponds to transition 45312- 4[1312' The 300 K spectrum [Fig.
I (a)] also shows transitions 4 G 1112- 4[13/2' 2G9!2- 4[11/2' and
2H 11/2'" 5312- 4[ 1312' These transitions are indicated in pro-
eess (a) in Fig. 2. As the 2H 1112 levei is thermally populated
its f1uoreseenee disappears at low temperatures. The peculiar
feature of these spectra, both at 300 and 77 K. is that the blue
emission is mueh more intense than the red one. The oppo-
site is found. for instance, in ZBLA (ZrF4-BaF2-LaF,-AIF:!
glass," It is also remarkable that the green emission increases
by about one order of magnitude when the sample is cooled
to 77 K. Figures 3(a) and 3(b) show the infrared Stokes
emission speetra from 13 000-6000 em -I (corresponding to
0.8-1.7 tLm). obtained by pumping with the 488 nm radia-
tion from the Ar laser [see also proeess (b) in Fig. 2]. It is
interesting to observe that at 77 K. the 4 S3/2- 4[13/2 lumines-
eenee is ~ore jmense}han that of4[1312- 4[15/2 transition and
the transinon 53/2- 111/2cannot be seen at 300 K. This is a
eonsequenee of the growth of the 453/2 population when the
temperature deereases as shown by relative increase of the
547 nm peak in Figs. 1. The peak observed in Fig. 3 indi-
eated by an asterisk was not identified as an Er-;- transition
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FIG . .1. lntrared ernixsion spectra of the 3 mal 9í--sarnple at ia)
~()() K and (b) 77 K. The spectra were obtained by pumping with
\ =.l~S 11m radiation. The peuk indicated by asterisk is probably due
to JI1 irnpurity,

and is possibly due to an irnpurity. Both absorption" and
Stokes emission spectra obtaincd frorn sarnples with differ-
em conccntrations show identical characteristics and no siz-
niricant effect of the doping levei on the band structure has
been obscrved.

The lifetirnes were obtained hv fittinc the luminescence
nrne decay curves. The 4S " lif~times -were measured bv. -I .1- •

pumpmg the F -/2 levei with -1-88nm radiation from the Ar
ion lascr. For Er dopcd materiais. usuallv ali the levels ex-
cited above -IS 3/2 decuy very fast to this 'leveI. by nonradia-
tive cascade processes. and emit a green luminescence at 5-1-7
nm. Consequently. the nonradiarive decay to the 4S3/2 levei is
rnuch faster than thc -IS ,t' lifetime and it can be disrezarded
til the lifctirne analysis. The measurernents were taken -at 300
and 77 K and the results are shown in Table li.

TABLE n. Lifetímes rneasurernents.

Er concentration T=77 K T=300 K
EI1~rgy ievel r (rnol 0'c) T (rnsecl T rmseci

-S, , 0.73 0.43
-s l ~

" 0.68 0.17
-S. _ -+ 0.68 0.16
" " , I 10.7 8.5.

"] , -+ 10.3 8.1-, , , . I 11.8 10.3-, , : -+ 11.7 10.0

b

The fluorescence decays originated from the 4[11/2 and
4/1312 leveIs, were obtained by pumping the 4[9/2 Er'''' levei
by using infrared radiation (Àp=790 nm) from a Ti-sapphire
laser. LeveI 4/912 has a very short Iifetime (of the order of
tens of microseconds") due to fast nonradiative decay to
4[11I2' Thus the 4/912 Iifetime is negligible compared with
4[1112 radiative Iifetime which is about 8 msec as shown in
Table n. Consequently, by taking the same arguments used
for 45312 fluorescence, 4/1112 lifetime can be determined by
analyzing its fluorescence decay under Àp =790 nm excita-
tion [process (c) in Fig. 2]. However, we cannot use this
argument to explain the 4/13/~ fluorescence (using Àp=790
nm) because the decay times /1112-+4/1312 and 4[13/2--+115/2

are comparable. The fluorescence temporal behavior can be
obtained from the rate equations for populations 11 2 and 11 I of
leveI 2 (4/1112) and leveI 1 (4/1312), as indicated in Fig. 2.
given by

(Ia)

(Ib)

(lc)

where (Tij is the absorption cross section for the transition
from levei i to j, <I>the incident pump flux for Àp=790 nm.
A i] is the partial relaxation rate from levei i to j and A i the
total relaxation rate from levei i given by A i= ~ JA IJ' We
should remark that Eqs. (1) are valid only at low excitation
power so that upconversion terms can be neglected, By re-
minding that A 32P A 2' the A 32 term in Eq. (I bl can be ne-
glected for longer times (tp l/A d.Also the radiative decay
tenn A31 in Eq. (Ic) can be neglected because almost ali lhe
ions decay nonradiatively to levei 2 (A32PA31). With these
simplifications the n2(t) population decay (4/11/2) is given by
a single exponential and n I(t) (4/13/2) by a double exponen-
tial:

(2a)

(2hl

where N) = (T03<1>NoIA3' N2=A32NiA:.- (To3qJNolA -:.. and
N1 =A2IN2IA I' The 4[1l/2 lifetime T2= liA 2 was obtained by
fitting the 980 nm ftuorescence decay with an exponential
curve. By using this T2 value as a fixed parameter. the -1/13/2

ftuorescence decay at À= 1.5 ,um was fitted by a double ex-
ponential in order to determine the Iifetime TI = liA I . Figure
4 shows the experimental fluorescence decays of levels -1/11/2

and 4[1312 with fits which agree well with Eq. (2b l. The ratio
(AIIA2)=O.81 is in good agreement with the factor 0.80
obtained in the fit.

In solids doped with rare-earth ions. the experimentalJy
observed decav rate is a sum of three rates: a radiative decav
(W R= t li I whose theoretically calculated values are given i~
Table 1), a multiphonon emission rate W ph and a rate due to
luminescence quenching W q (also called concentration
quenching). W ph depends strongly on the matrix phonon
spectra and decreases exponentially with the effective pho-
non number (p =EI h Weff) , which is the well-known energy
gap law. Raman spectra for ZBLAN (ZrF4-BaF-:.,LaF,-.:>..IF, I
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SERVIÇO DE BIBLIOTECA •

It>lFORMACAO



6068 CATUNDA. NUNES. FLOREZ. MESSADDEQ. ANO AEGERTER

~ (o)~ '2~'c .e~.e .!!
c.!! .2

>- <lirJl <li
'EQ)

wc
~

co
'(ij

~UI

'E c
8w
Q.

60 :)O 20 40 24000Time (ms)

FIG. -t. Fluorescence decays from the 4/1312 levei (À = 1.5 ~m)
, -:md"';ffiIITr~TiI.=t).973 JLII1) otrhet mot'% sample at 300K:Thê

1- ~.. •

line are the fits for the 111/2 and 111/2 fíuorescences, a single expo-
nential decav ('0=8.1 msec) and a double exponential
1l1-(e-f/I()-O.80e:'!I~I), respectively. These fits are in good
agreernent with Eq, (2),

show a polarized band at 580 em -1.19 In fluoroindate glasses
Rarnan spectra show a stronz polarized band at -507 cm-I

~ -120and a broad depolarized band centered at 203 em . IR
reftection spectra show modes ar -484 and 225 em -I. In
Eu"" and Gd-' - doped fluoroindate glasses only vibronic
bands associated with a vibrational mode at around 329
cm -I could be observed."

The ternperature behavior of the emission rate in Er3+
doped ZBL\ was srudied in the range 4-500 K.7 For the
4SC112 levei it was observed that Wph is constant at low tem-
peratures and increases above T- 100 K. In Er doped crys-
tais and glasses the ~5J/~ lifetime decreases with the concen-
tration bv two experimentally indistinguishable cross-

. ' 4 4relaxation processes (Refs. 14 and 21): (5 3/~' 115r.)

_(4[412:'/1.';:) ~nd ~~51,/2,"/15/~)-;t[13/~,4/9/2). In the ~em-
perature range 17-_,00 K, for Er doped ZBLA, the 53/2
experimental lifctirne decreases by a factor l.3 and 3.0 for
0.5 und .2 mal (7c Er concentration, respectively. For tempera-
tures lower than 100 K both sarnples. with 0.5 and 2 moi %
Er have lhe sarne lifetirne. The fact that the 2 moi 9c sample
has a shorter lifetirne (for T> 100 K) indicates that cross-
relaxation processes play an irnportant role. We observed
similar results. i.e .. a decrease by a factor 1.1 and 2.7 for the
1 moi 9c and 3 mal Slc samples. respectively, when the tem-
perature increases from 77 to 300 K (Table Il). A similar
behavior was also observed in tellurite glasses.!" The lifetime
decreases strongly at high ternperature but is almost constant
at low tempcrature. The decreasing of the lifetime due to the
increasing of lhe Er concentrarion (Wq) was also studied. At
T=300 K the "5", lifetime decreases by a factor 2.3 when
Er'- concentraria"~- increases from 2.0 to 8.0x 1020 íons/em'.
In the same concentration ranae. we observed a decrease by
a factor of 2.8 (Table ni As obscrveo in LBLA.7 tellurite.!"

18 4[ d4[ lifetialuminate and gallate glasses, the 11/2 an 13/~ 1 enmes
have a much less pronounced dependence with both concen-
tration and ternperuture than the "53/2 lifetime. This is a con-
sequence of the small number of phonons involved.

B. Upconversion process

Upconversion spectra have been measured by pumping Er
ions with a Ti-saphire laser at À,-, = 790 nm. Figures S( a'l and

.5 T=300K
312

20000 18000 16000 14000
Energy (em")

T=77K..-- ~ '{b)
'c~.e
.!!.
c
.~
<li
'E I

12H~ I \ 'F912

8 .xl0 ~ ~
~ t=.2-4+00-0--H-

20
-
0
;=0=O=O=•...18.....,0,....;0::.0::;==16""'0=0=0......-"1='1

4000
Energy (em")

FIG. 5. Upconversion (anti-Stokes emission) spectra of the 3
moI % sample under infrared excitation (À=790 nm): (a) 300 K.
and (b) 77 K.

5(b) show the spectrum for the 3 moi % sample at T=300 K
and T=77 K. respectively. We observed a very intense green
luminescence at 11.-547 nm corresponding to the thermally
coupled 2 H 11I2,"5312- 4 1l512 tran~ition. a re~ ~uminescence ar
11.-650 nm due to the F 912- /1512, transll~on and a. blue
luminescence at 11.-407 nm from the ~G9/2- 115/2 transrnon.
At 77 K [Fig. 5(b)] the green upconversion emission in-
creases about one order of magnitude similar to the behavior
observed in the visible Stokes emission spectra (Fig. I). We
also remind that in both visible and infrared Stokes emission
spectra (Figs. 1 and 3) the intensity ~f ~II transitions coming
from the "S3/2Ievel increase at 77 K indicating an mcrease 0f
its population. In bariurn-thoriurn fluoride glasses. Yeh et al.
observed an increase of the upconversion green errussion by
a factor of -2.8 when the temperature is decreased fro~ 300
to. 77 K. The green and blue spectrum shapes are very similar
to the ones obtained by pumping the ~F9/2 levei with a Kr ion
laser (Àp =647 nm).? However, the integrated blue, errussion
is much smaller for pumping at Àp = 790 nm than for pump-
ing at Àp =647 nrn. ,.

To obtain more insight into the upconversion mechanisrns
the dependence of the upconversion intensity 1 was rnea-
sured as a function of the incident pump power P at À," = 790
nm. Ali the experimental results can be ritted to a power-law
behavior 1- P". with 1l =2.1 for the green Iurninescence.
n = 1.6 for the red luminescence. and 11 =2.9 for the blue
luminescence as shown in Fig. 6. A similar behavior for th,~
green and blue luminiscences was observed by Harris et al. ,-
in ZBLAN zlasses and for the red emission in Te based

~ tOglasses by Oomen et ai.



SPECTROSCOPIC PROPERTIES ANO UPCONVERSION ...

'ª' Laser excitation 790 nm 1= p2.1
<lic: C

~
c 540 nm I rf1• 660nm I J!I

c: • 405 nm , Do .0' 1= pl.6'(jj tl'<li
'E .0' .,-'1
w .. '

c: ts • •
O

.•. I"
.~ .ti .. •. Ii. I = p2.9
Q)

..
> •c: C'
O
(,)
Q. ~::l I

10 100 1000
Laser Power (mW)

fIG. 6. Log-Iog plots of the blue. green. and red upconversion
cmission intensities as a function of the infrared 790 nm excitation
power for the 3 moi '7c sample.

As discussed previously, the À =790 nm excitation
pumps esseruially the Er~"" ground :tate to the levei 4/lll2

[process (a) in Fig. 7]. Two possible mechanisms for the
green fluorescence can be envisaged: excited state absorption
! ESA) and energy transfer (ET). As shown by process (b) in
Fig. 7. ESA can happen from 4/11/2 or 4/13/2 states. The 4/11/2
cxcited ion absorbs one more infrared photon. goes to 4F 3/2

and then decays to -:.H III~'4531'2' In the second case. the 4/1312
IGn IS promoted to the -H 11/2by absorbing another photon
and then decay to 453/2, In both cases the infrared laser is
very close to resonance with ESA transitions (the detuning is
less than 5o/c l, However. the ESA absorption cross section of
the sccond case is 2.3 times larger." and appears therefore
more probable. In ET processo two 4/1112excited Er ions ex-
changc energy so that one of them (the dono r ion) decavs to
grounJ state 4/15/2 and the other one (the acceptor) is ex~ited
to -F-,c which decays to "51!2 [process (c) in Fig. 7]:

, 2 G 7/2
•. K 15/2 ",

4~ "
1.>9/2, -,

'G~:~;==============~r~===========
4 F : ~ ::: ---------'14t---+r.l.,..I.I---

5/2--- ==~1~============~.=======
2Hll/2_;~!!~----~1~~~--c~~----'~1:~~i~II--------

s 3/2

4
F 9/2

. '~ I',., "

II i \11 Ii I

I1
I ~I I

,
I I,

I

'i~ i (.)1 (I)
,(c) I I

:1
~b)

11 I I, I

790nm iis47nm
I 407nm 6

n1

n,
4 19/2

4
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FIG. - Er-'- energv level diagrarn and excitation mechanisms.
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In both cases (ESA and ET) two infrared photons are needed
to reach 4S 312 which emits one green photon. This indicares
an n =2 exponent in the power-Iaw behavior, that is very
dose to the experimental value n =2.1.

The blue luminescence can also be explained by ESA and
ET transfer processes. ESA is possible by the transitions
4[912-2G9I2 or 4F9/2-4G912 which decay to 2G9/2 [process
(d) in Fig. 7]. ET may happen with the donor ion excited in
4[1112 and the acceptor ion excited in 4F9/2. The donor decays
to ground state and excites the acceptor to 4G11I21evel. which
decays to 2G912 [process (e) in Fig. 7]. In both ESA and ET
processes, three infrared photons are needed to excite one ion
to 2G912 giving one blue photon. In this case. an n =3 behav-
ior is expected, in good agreement with the n =2.9 experi-
mental result. The blue upconversion luminescence is much
weaker than the green one because the excitation mecha-
nisms for the blue one involve states of shorter lifetimes and
consequently having a lower population than the levels in-
vol ved in the green luminescence.

In the case of the red upconversion. the experimentally
observed n = 1.5 deJ'endence can be explained by a cross
relaxation process.' The donor ion in 453/2 state decays to
4F 9/2 while the acceptor ion in 4/9/2 state is excited to J'F,:;:
[process (f) in Fig. 7]:

one infrared photon is needed to pump the 4/9/2 state and two
infrared photons are needed to reach 4S3/2 producing two red
photons. This reasoning gives a 11 = 1.5 dependence dose to
the value n = 1.6 found experimentaIly.

We should rernark that the green and blue upconversion
results obtained with a red excitation (647 nrn), dose to J'F ~ :
level, are different from the ones presented in this work. In
this case the experiment gave also a power law but with
n = 1.5 for the green emission and n = 1.6 for the blue one
(results obtained for the 3 and 4 moi % sarnples). The dis-
crepancy berween the experimental values and the expected
value n = 2 was attributed to saturation effects. The exponent
n also varies when the same E~+ energy level is pumped in
different tvpes of glasses. Experiments were done in oxide.'6
chloride.11 ZBLAN.12 and in the present work. pumping the
4[ 9/2 using IR radiation around 800 nm. However in chloride
gIasses n-2 was obtained for both green and blue lumines-
cence and in oxide glass n = 1.5 was obtained for the green
luminescence. This indicates that the upconversion mecha-
nisms depend strongly not only on the pumping wavelength.
which determines the pumped energy level, but also on the
glass type.

We also studied the transient behavior of the green upcon-
version emission. The 1 moi % Er emission decay can be
fitted by a double exponential with decay rates A ~ and 2.4:.
where As and A, are the total relaxation rates of the levels
4S 3/2 and 4[ nzz- respectively. The emission decays frorn the :'
and 4 moi % samples can he fitted by a single exponential
with decay rate 2A2 (decay time -4 msecl. This lengthening
of the 45312 emission decay can be attributed to the ET pro-
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cess given by Eq. (3) as observed in LiYF4:1% E~+.22 Con-
sequently. we believe that for lightly doped Er samples the
green upconversion is originated from both ESA and ET pro-
cesso However, for heavily doped samples ET is the domi-
nant process as observed in ZBLAN by Harris et ai. 12
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The transient response of the Z-scan signal tlT(t) was used to investigate the nonlinearity of ion
doped solids. n2 measurements in ruby and alexandrite were performed using an Ar" laser. We
observed that the nonlinearity response time 'T decreases with the laser intensity as 'T- 1 = 'To 1(l
+ [/l,), where 'To is the excited state lifetime and I, the transition saturation intensity. So, by
measuring the transient response at different laser intensities, we were able to determine not only the
nonlinear complexreftactiveindex.n:Z.but also 'To and Isfor Cr+3 in ruby and in the two alexandrite
sites. © 1997 American lnstitute of Physics. [S0003-6951(97)01007-3]

The study of nanlinear properties is particularly impor-
tant in laser active media because standing waves in laser
cavities produee light-induced gratings that cause hole-
buming. self-focusing, temporal and spatial self-phase
modularion effects, ete. I With this motivation, several kinds
of experiments. like interferometric measurements, laser in-
duced gratings. faur and two wave-rnixing, bistability, trans-
verse self-phase modulation. and Z-scan. were made mostly
in Cr -~ doped erystals2

-
7 but also in rare earth doped crys-

tais and glasses.x,<) The nonlinear properties of ion doped
fibers has been used to abtain all-optical switches and tran-
sient Bragg reflection gratings." More recently, self-pumped
phase conjugation in Cr:Y AIO, was obtained'" and the use
of a laser médium as phase-eonjugated mirror has attracted
rnuch interest.11 lt is well established that in these materiais
lhe nanlinear etfcct originates from dopant ian excited state
population which has a complex susceptibility different from
that 01' ground stute. so that the medium susceptibility
changes proportionally to the excited state papulation
pumped by the laser, The same mechanisms aceaunt for the
nonlincar effcct in othcr ion daped salids (glasses and crys-
tais) like Nd '. Ti - " Er-~, Eu'"3, anddye solutions.' In
Cr -, and Nd - .1 doped material. the real part of the nonlinear
refractive index "2 is typically one order of magnitude
greuter than the imuginary one. The laser indueed refractive
index change is proportional to NexJ.a. where the exeited
state populauon i...given by Nex=N.1I1,.(for I~l,l. where
N is thc total ion population, 1 the laser intensity. and I, the
transition saturation intensity . ..la is the polarizability differ-
ence between excited and ground states. Therefore. in order
to obtain J.a. not only "2 but also the value of I, must be
known. ln this work, we presented a novel procedure to mea-
sured I, using transient measurements of nonlinear phase
distonion.2.

12 We upplied this technique on ruby and alexan-
drite where we distinguished the nonlinear contribution of
the two different sites.

In Cr -, doped crystals, the nonlinearity originates from
the populuuon 01' excited metastable state c" E) which has a
po!arizability difterent from that of ground state ("A2). Sup-
posing that the pumping laser laser is tumed on at r = O. the
excited state population N ex( t) can be calculated by rate
equations as-

"Electronic rnuil: (('ll1a/(o'ifqsc.sc.usp.br

[li_ _ +tt r __ S_

N exC t) - N( 1 e ) I + li t, (I)

and

(2)

where [ is the laser intensity. N the total ion concentration.
'To the excited state lifetime. I, = h 111(T'T is the saturation in-
tensity, h 11 is the pump photon energy. and a the absorption
cross seetion. The complex refractive index can be written as
n(t)=no+.ln((). where .lll ean be expressed in terrns 01'

the nonlinear complex refractive index 112 = 1/; - i n ~ asc

tlnU)=1I2( 1-('-1/7)11( I +111,)

with

11; =(2 1TI 11() ).6N .l ai I,. (4)

11; = Ncsoru»! ,. (5)

so 11; is proportional to the palarizability difference .la bc-
tween excited and ground states and 1/; is proportional to the
absorption eross seetion difterence J.(T between excitcd and
ground states.

10 saturable nonlinear media. where J.n is given by EL!.
(3). the refractive index profile J./I ( r) is no longer Gaussian.
so the usual theoretieal treatment of Ref. 12 can not bc em-
ployed. However, numerically calculuting the Kirehhotf-
Fraunhofer diffraetion integral. an ernpirical ex pression wu-,
obtained for differences between peak and valley normalizcd
transmittanees J. T;~1:

tlTl'l,=OA0611-S)o.2:i.l<Po/( I+lol!,)o5c'. (())

where 10 is the on-axis intensity at focus. .l <[) II

=(21Tn"')Lell/l~/II' L"'I=( I-c-AL)/A is the effective length,
L the sample length. A the linear absorption coefficicnt. and
S the aperture parameter (Ref. 12).

When the nonlineurity is slow, due to a long-lived ex-
eited state ar a therrnal effect. transient response meusurc-
ments ean be used in arder [O eliminate parasitic linear et-
fects. lmrnediarely after the laser is turned on ( r = O) there is
no nonlinear phaseshirt, so the signal can be norrnalized
makinc 1(:.nI!L:.r=O)'2'. \Ve used the lime resolved
Z-sca; method' in order to determine the bearn diftraction
length :-.().the peak and valley positions (~= = O.85~1' I of thc
Z-scan curve. Then we put the sample ar the peak or vallcv

:g 1997 American InstItute 01 Pnysics 817Appl. Phys. t.ett. 70 (7). 17 February 1997 0003-6951/97/70(7)/817/3/$10.00
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FIG. I. Ia) Normalized transmittance signal» T,,( I) (5= Socle uperture) ob-
tained in ruby sample at the valley position for different laser powers (Ã
=514.5 nrn): 1,4 (circle). :2,3 (square i. and 3.0 kW/cm1 (diamond). The
curves frorn purt (ai were fitted by exponential decays with decay time r. tb:
Plot of 7"·1 X I. relative to the data of pari ia). The theoretical fit using Eq.
(21 gives 7",,=3.7 ms and 1,= 1.5 kW/cm:.

position. and measured the transient response T( t). The sig-
nal at the peak is half of the peak to valley difference:
.lT,,(t)=0.5~Tr-,,(t) [the same for the valley ~Tl,(t) with
opposite sign].

The experiment was performed with a choppered Argon
ion laser at 514.5 nm focused with a 18 or 12 em focal lens.
Aíter the sample. the beam was split in order to detect both
c\osed and open aperture signals (S = 50% and 100%. respec-
tively) as usually done in Z-scan.3.12

We measured the transient response with the sample
placed at the valley position and ali experimental data could
be very well adjusted with exponentials. Figure I (a) shows
typical experimental data with exponential decays, for the
ruby sample at the valley position at different laser powers.
By varving the laser power, Fig. l íbl shows a linear relation
between ,-I and I. where 1=0.58/0. is the peak on-axis
intensity at r = -0.85;::(). The transient behavior of ~1I(t) is
in agreement with the one given by Eqs. (I )-(4). By Eq. (2),
the linear fit of Fig. l íb) gives 1,= 1.5 kw/crrr' and TO

= 3.7 rns, in very good agreement with the values found in
the literature ..j The /I ~ magnitude could be determined by
plotting amplitude .l TI' versus the laser intensity as done

. I'prevrous y.'
The great potentiality of this technique is more evident

818 Appl. Phys. Lett .. VaI. 70. No. 7. 17 February 1997

in a more complex system like alexandrite
(BeAI204 :Cr+3). Alexandrite is a very important laser ac-
tive media with spectroscopic properties similar to the
ruby.':' However, in alexandrite, the Cr + 3 impurity can oc-
cupy two different crystal sites with inversion and noninver-
sion symmetry, called inversion and mirror site, respectively.
They have very different spectroscopic properties and can be
easily distinguished by the spontaneous lifetime, ftuores-
cence, and excitation spectra. About 78% of Cr+3 ions oc-
cupy the mirror site with spontaneous lifetime 'om= 310 I-lS.

the other 22% occupy the inversion site with '0;=44 ms (our
ftuorescence lifetime measurements are in good agreement
with those presented by Sheplerj.l ' At a given wavelength.
the absorption coefficient is given by

(7)
where Nm(N;)is the Cr+3 concentration that occupies the
mirror (inversion) sites and (T m((T;) their respective absorp-
tion cross section. The total Cr+3 concentration N=4,4
X 1019 Cr+3/cm+3 (N=Nm+N;) was obtained by compari-
son of the absorption spectrum to the literature spectra.Í ' As
the lifetimes of the two different sites are very different. their
nonlinear contribution are easily distinguished by transient
response measurements as done for ruby. For shorter times
(t< 1 ms), the inversion site excited state population is neg-
ligible, consequently only the mirror site ions contribute to
the signal so this nonlinear refractive index was called 112",'

We did these mirror site measurements with the Ar+ laser
choppered at -500 Hz. The inversion site measurements
(n2i) were done at very low frequencies (3-5 Hz) and in this
case the mirror site contribution was eliminated by the initial
time normalization procedure. This was done by adjusting
the initial time (that we called before t = O) to about I ms.
which is much longer than 'o", but much shorter than Tr,,'

Similarly to the procedure done for ruby, both transient me a-
surements with fixed sample position and time resolved Z
scan, were performed in order to determine 1l2k and I". with
k = 111 or i for each site. Figure 2 shows our results for alex-
andrite mirror site. From Fig. 2(a). we obtained I, = ( 36
::3) kW/cm2 and 'o=(315::5),us. Using this I, value. we
fit the data shown in Fig. 2(b) with Eq. (6) in order to obtain
11~ • For both kinds of sites, the 'ok obtained from the plot of
T=-I X 1 are in good agreement with direct ftuorescence life-
times measurements. Using the experimental values of 1l2k •

Tob and la , we determined (Tk and ~ak (Table I). Using the
(Tk values in Eq. (7), we calculated A = 1.3 em-I in good
agreement to the experimental value, so this is a way to
check the vality of the 1sk measurements.

The thermal effect can be estimated by the stationary
phase shift tlcPrh=PALeff/IOupds/dT. where P is the laser
power. Athe absorption coefficient. K the thermal conductiv-
ity, and cp the fraction of absorbed energy converted to heat
per photon 14 (for both ruby and alexandrite cp-O. 74l. For
ruby and alexandrite, in our experimental configuration. we
estimated that .l cPo is two orders of magnitude greater than
~ cPth' SO the thermal effect contribution is negligible.

By Eq. (5). the maximum refractive index change
~llmax=Il~/s is proportional to tla. so this is an interesting
parameter to compare different materiais. Prior to this work.
only the alexandrite inversion site nonlineariry was measured

Pilla. Impinnisi, and Catunda
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Abstract

A new absolute thermallens method to determine fluorescence quantum efficiency

and concentration quenching of solids is described in this work. The quantum efficiency

of low silica calcium aluminate glasses doped with different concentrations of

neodymium dioxide and melted under vacuum conditions to remove water, has been

measured by using mode mismatched thermal lens spectrametry. It has been shown that

the thermal lens signal amplitude presented a linear dependence for neodymium

concentrations up to 4.0 wt. %, changing significantly from 4.5 wt. % to 5.0 wt. %,

indicating that there was quenching of the fluorescence only above 4:0 wt. % neodymium

dioxide. The quantitative treatment for the thermallens effect pravided the absolute value

of the samples fluorescence quantum efficiency. The technique is simple to perform and

can be applied for a wide range of fluorescent materials.

PACS numbers 4265.Jx; 4270.Hj



Fluorescence quantum efficiency (<p) is one of the most important optica!

properties of fluorescent materials, The determination of its absolute value, special1y for

solid samples, has been shown to be difficult and provided controversial results in the

literature mainly due to the limitations of the employed experimental methods[ 1-7]. First,

the pure optical measurements such as the integrating sphere method, demand calibration

of the detector, since the fluorescent light is polychromatic, introducing therefore

inaccuracy in the results. The use of fluorescence lifetime is also inadequate, special1y for

multilevel energy systems, because it depends on both, the value of the nonradiative

lifetime and the fluorescence decay, which do not obey a single exponential shape. The

introduction of photothermal techniques to measure the quantum efficiency in the last

decade has brought new perspectives to obtain more accurate values for this parameter.

These methods are based on the determination of the nonradiative quantum efficiency,

being therefore complementary to the purely optical procedures[1,2,4,5]. A good review

on the subject can be found in ref. 1, which also presents the noncontact quadrature

photopyroelectric spectroscopy to measure quantum efficiency of Ti:sapphire !aser

crystals. Despite the advances provided by the used photothermal techniques to measure

<p, they present difficulties in signal processing and instrumental limitations, restricting

their application for a wide range of materiaIs, specially for those with low doping

concentration. It is desirable therefore, to develop a simple, accurate and sensitive

method to measure the absolute value ofthe fluorescent quantum efficiency of solids.

Rare earth doped glasses, for example, are interesting for many optica!

applications, including active medium for glass lasers. The fluorescence quantum

efficiency of these glasses decreases with the increase in the doping concentration. The

fali on its value is highly dependent on the glass composition and structure. For silicate

glasses the reduction in the radiative quantum efficiency becomes significant over 2% of

Nd203 while in phosphate glasses with Nd203 concentration up to 6% the decrease in <p

value is very small[8]. Usually the quenching can be observed by monitoring the

fluorescence lifetimerr) of the sample. A decrease in t value would indicate interaction

between metal-metal and multiphonon relaxation processes, inducing reduction in the

fluorescence intensity. However, for quantitative measurements this IS a limited
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procedure, since, as mentioned before, the fluorescence decay usually do not obey a

single exponential shape. Once again, it is desirable therefore, a quantitative and accurate

method to determine concentration quenching of doped samples without using lifetime

measurements.
(

On the other hand, 1!. effects induced by the introduction of large amount of rare

earth on both the glass structure and the fluorescence quantum efficiency, have not yet

been investigated in low silica calcium aluminate glasses. These glasses are transparent in

the infrared (IR) spectral range up to 6 um, when the samples are melted under vacuum

conditions. Low silica calcium aluminate glasses are interesting because they can be

obtained without using the traditional network former[9-11]. Their excellent qualities,

good chemical durability and high transformation temperatures, allow their use in hostile

environment( 1O], such as the cavity of solid state lasers. Therefore, the addition of rare

earth oxides to these glasses demands the determination of their quantum efficiency ( <\> )

for the different doping concentration.

The thermallens spectrometry(TLS) is a technique which can be performed in low

frequency range (time resolved measurements) and also in the steady state mode. In these

procedures, the ratio of the absorbed energy which is converted into heat and

fluorescence can be determined. This technique has received special attention in the last

few years, particularly its dual beam mode mismatched configuration, which has been

shown to be very sensitive and therefore indicated for mea.surements in high transparent

materiais. In this arrangement, the higher sensitivity is achieved when the sample is

positioned at the waist of the excitation beam, where the power density is maximum, and

at the confocal position of the probe beam. The thermal lens effect is created when the

excitation laser beam passes through the sample and the absorbed energy is converted

into heat, changing the optical path length, s, and producing a lens-like optical element at

the sample. The propagation of the probe beam through the TL will resuIt in either a

spreading or a focusing of the beam center, depending on the temperature coefficient of

the thermal expansion and electronic polarizability of the sample[12]. The theoretical

model for thermallens in the mode mismatched configuration was developed by taken
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into account the absorbed energy which is converted into heat. This model considers the

aberrant nature of the thermal lens and provides a simple analytical expressions to treat

the experimental results. It has been applied successfully to measure quantitative

par~eters of transparent materiais [12-13].

The addition of rare earth increases the thermal lens effect (TL) when the glass is

illuminated by a laser beam. The absorbed incident light is converted into heat and

fluorescence, and the ratio between the two depends on the temperature induced optical

path length change(ds/dT) in the sample. The theoretical treatment for the mode

mismatched TL effect has been used in a quantitative way to determine ds/dT of silicate

glasses by using an analytical expression for the thermal lens signal which permits

evaluation of the fraction of energy which is converted into heat[12]. The advantage of

this method compared with lifetime measurement is that the absorbed energy which is

converted into heat is taken into account quantitatively. Furthermore, the method is very

sensitive and simple to be performed.

It appears, therefore, that the use of the thermal lens method to determine

quantitatively the fraction of energy which is converted into heat and fluorescence can be

applied to investigate the effect of rare earth concentration in the structure of the glasses,

and consequently their influence in the fluorescence quantum efficiency values.

The aim of this work is to present the mode mismatched TL as a quantitative

method to determine absolute fluorescence quantum efficiency and the concentration

quenching of solids. The experiments have been performed in low silica calcium

aluminate glasses prepared with different concentrations of neodymium dioxide.

Glasses were prepared by melting low silica calcium aluminate glasses doped with

different concentrations of neodymium dioxide in graphite crucibles. The samples

compositions were 41.5 wt. % Ah03 - X, 47.4 wt. % CaO, 7 wt. % Si02 , 4.1 wt. %

MgO, where X = 0.5 wt. %; 1.0 wt. %; 1.5 wt. %, 2.0 wt. %, 2.5 wt. %, 3.0 wt. %,3.5 wt.

%, 4.0 wt. %, 4.5 wt. %, 5.0 wt. % of Nd203. The mixture was melted under vacuum
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conditions at 1500 oCo After two hours of melting the heater was switched off and the

crucible moved 60 em upwards to a cooled chamber close to room temperature. The

samples obtained were cut and polished, resulting in disks of approximately 1 em in

diameter and 3 mm in thickness. They were analyzed using both x-ray diffraction and

optical microscopy in order to investigate their homogeneity, and all of them presented

good optical quality with low leveI of scattering and no evidence of devitrification. The

doping concentration for all samples was verified by measuring the optical absorption

coefficient in the peek.of the absorption band at 590 nm,

The experimental apparatus for mode mismatched thermal lens measurements is

shown elsewhere[12]. The excitation laser used was an argon ion laser at 514.5 nm and a

He-Ne laser as the probe beam at 632.8 nrn. The sample was placed at the waist of the

excitation beam and at the confocal position of the probe beam. The probe beam and

excitation beam spot sizes at the sample were 236 um and 64.7 um respectively. The

experiments were performed by using both time resolved and steady state methods. In the

time resolved procedure the exposure of the sample to the excitation beam was controlled

by means of a shutter. The signal was recorded for about 30 ms during the build up of the

thermal lens. For the steady state method the thermal lens signal was recorded after 2

seconds of illumination. For each sample, the signal was obtained as a function of the

excitation laser beam power.

The optical absorption coefficients were determined using the same experimental

configuration applied for the TL measurements. The transmitted light of the Argon laser

at 514.5 nm was recorded for different incident power. The reflections in the two surfaces

were taken into account.

In the aberrant theoretical model for the mode mismatched TL configuration, the

thermal lens effect is treated by considering it as an optical path Iength change to the

probe laser beam, which can be expressed as an additional phase shift on the probe beam

wave front after its passing through the sample. The variation of the intensity in the

center of the probe beam at the detector caused by the thermal lens can be expressed

\FSC-USP
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as[12,13].

2

I (t) = 1(0)\1- e atan[-.1...-) 2_m_v ]
2 [ (1 + 2m)2 + Vl]~ + 1 + 2 m + v1

2t

(1)

where

1
m i::: ( ID IP)2 ,. V = ZI when Z » Z . t = ID e • e = _ Pe Ae 10 ds (2)

IDe Z« c l' c 4D ' K Â.p dT

Here, te is the characteristic thermal lens time constant, ro, the excitation laser

beam radius at the sample, D is the sample thermal diffusivity ( cm2/s ), K is thermal

eonduetivity (J S-I em-I K-\ P, is exeitation laser beam power (mW), Ae is the optieal

absorption eoefficient at the excitation beam wavelength (em-I), 10 is the sample thiekness

(em) , Z; is the eonfocal distance of the probe beam, ZI is the distanee between the probe

beam waist and the sample, Z2 is the distance between the sample and the detector, Wlp is

the probe beam radius at the sample, 8 is approximately the phase differenee of the probe

beam at r = Oand r = 21
/
2 oi, indueed by the thermallens, I~pis the probe beam wavelengt~

and I(O) is the value of I(t) when the transient time, t, or 8 is zero.

The above expressions are valid when alI the absorbed energy is eonverted into

heat. For fluoreseent samples a faetor should be introdueed in order to take into aeeount

the energy emitted. This ean be aeeomplished rewriting the equation for 8 as:

(3)

where <I> is the sample radiative quantum effieieney, "'e is the exeitation beam wavelength

and < "'em> is the average wavelength ofthe fluorescenee.
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From these data the quantum efficiency can be calculated by taking the ratio of

equation 3 for the doped and undoped samples as follows.

(4)

Here, 90 and 90 are the probe beam phase shift for the undoped and doped

samples respectively ( normalized to the excitation beam power and sample thickness )

and Ao and Ao their optical absorption coefficients. The doped sample absorption

coefficient is considered to be comprised of two contributions coming from the doping

and the sample itself, such as:

where ANdis associated to the neodymium optical absorption coefficient.

Therefore, by measurmg the samples optical absorption coefficient and

considering that the average wavelength of the fluorescence, < Ãem >, for neodymium is

approximately 1.054 um , the values of the quantum efficiency, <1>, can be obtained.

In figure 1 the steady state thermal lens results are shown for different excitation

beam power for the samples doped with Nd203• From the linear curve fitting, the values

of 9 (normalised to the sample thickness and excitation beam power) were determined

for each sample and represented in figure lI. The time resolved measurements provided

similar results for the 9 values, as expected. It can be observed that the thermal lens

signal increased linear1y with neodymium concentration up to 4% wt Nd203. Above 4%

wt Nd203, the thermal lens signal increased faster than the observed for low doping

concentration. This results suggest that the fluorescence rate is constant up to 4 % wt

Nd203 and that there was quenching ofthe fluorescence only for the samples with 4.5 %

wt and 5.0 wt ofNd203.

7



From these data the quantum efficiency can be calculated by performing the linear

curve fitting showed in figure 2 for the e values of the undoped and doped samples with

neodymium concentrations up to 4%. Taking the linear angular coefficient, the samples

optical absorption coefficient, and by using equation 3, the fluorescence quantum

efficiency was determined to)be 0.92 ± 0.05. For the samples with 4.5% wt and 5.0 % wt

of Nd203 , the values of cj> were 0.86 ± 0.05 and 67 ± 0.05, respectively. The standard

deviation of the results was observed to be controlled by the measurements of the optical

absorption coefficient which was about 3% for all measured samples. The results showed

in figure 2 were repeated 5 times and the deviations found for each measurement

sequence were always below 1.5%. This standard deviation is much smaller than the one

obtained by the Judd-OFelt model, which is higher than 10%[14].

This high value of the quantum efficiency of calcium aluminate can be associated

to the lower phonon energy of this glass when compared with the silicates, as it has

already been discussed by Uhlmann et all[15]. They have obtained values around 0.83 for

four different compositions of calcium aluminate doped with 0.5% wt of Nd203• In our

work, where the samples were melted under vacuum conditions, removing therefore the

contribution of the OH for the quenching of the fluorescence, the higher value of 0.92

indicates that removing the water increases the sample quantum efficiency in about 10%..

In figure 3 the values of the quantum efficiency obtained by TL are compared with

those determined through Judd-Ofelt model. It can be· observed that for doping

concentrations up to 3% wt ofNd203 the results provided by the two methods are in good

agreement. In contrast, for higher doping concentrations, the Judd-Ofelt model, which

considers the experimental lifetime, showed quenching of the fluorescence at lower

concentrations than those from TL results. It is well known that the increase in íons

concentrations induces interactions between the pairs of ions, depopulating the 4F3/2 level.

The lifetime of this level is reduced with consequent decrease on its emission. The

depopulation of the 4F3/2 leveI has been attributed to the photons migrations from this

leveI to the 4115/2 level, followed by nonradiative decay to the ground state, generating
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heating. Our results indicate that an additional process, not taken into account by the

Judd-Ofelt theory, might be involved. A fraction ofthose photons would populate higher

energy levels, with consequent emission in the visible or UV, with no generation of heat

or TL signal. The latter me~hanism may explain the difference observed between the two

methods. TL method provides therefore the total fluorescence, while the Judd-Ofelt

model determines the emission from the 4F3/2.

This quantitative result obtained by the TL technique shows a direct way to

investigate the ratio between radiative and nonradiative processes in neodymium doped

low silica calcium aluminate glasses. It is a new method to investigate quantum efficiency

in glasses and has been shown to be useful for investigations of concentration effects in

doped fluorescent gIasses.

In conc1usion, our results provided quantitative information about thermal lens

effect in Iow silica calcium aluminate glasses doped with neodymium. Fluorescence rates

appear to be constant for the investigated samples with concentrations up to 4.0 wt. % of

Nd203• It was observed that the quenching of the fluorescence was significant onIy for

the sampIes doped with 4.5% wt and 5% wt of Nd203. The experimental configuration

used is very sensitive and we have presented a new method to determine the sample

quantum efficiency and, therefore, to evaluate the fraction of the radiative and

nonradiative processes in these glasses. The method has shown to be useful to investigate

concentration effects on neodymium fluorescence. The technique is simpIe to perform

and its high sensitivity indicates that it can be applied for a wide range of fluorescent

materiaIs. Furthermore, our results have shown that by melting the glasses under vacuum

conditions the fluorescence quantum efficiency of the doping is increased, indicating that

calcium aluminate glasses are strong candidates to be used as an active medium for soIid

state Iasers.
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Figure Captions

Figure 1. Normalised thermal lens signal for different excitation laser beam power at

514.5 nm. The probe beam wavelength is 632.8 nm,

Figure 2. Normalised thermal signal versus different Nd203 concentration in low silica

calcium aluminate glasses.

Figure 3. Fluorescence quantum efficiency versus different Nd203 concentration

determined by Thermal Lens and Judd-Ofelt methods.
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Abstract

In ion doped solids therer is a nonlinear refractive index n2 which is due to the
polarizability difference ~a between excited and ground states. Besides that, thermal effects
are significant. We have performed time resolved Z-scan and mode-mismatched thermal
lens measurements at À = 488nm in SrAlFs:Cr+3. In this crystal the n2 effect is much faster
than the thermal one due to it's relative short metastable lifetime (-90f.ts), therefore we
could temporally discriminate this two contributions. From our n2 measurements we
obtained ~a= 1.310-26 crrr' which is the smallest value found for in a Cr+3 doped crystal.



The study of nonlinear properties is particularly important in laser active media
because standing waves in laser cavities produce self-focosing, temporal and spatial slf-
phase modulation and light-induced gratings that cause effects ofhole-buming [1]. Thermal
effects, like the thermal variation of the refractive index, thermal expansion and thermally
induced stress are very important in solid-state laser design [2]. The nonlinear properties of
different ion doped solids have been studied using several techniques. Like in others
materials. the Z-scan thechnique have been shown to be the best thechnique for the study of
ion doped solids where the nonlinearity is usually slow (> 10-4sec.) allowing the use of time-
resolved methods [3-5].

In ion doped solids the electronic nonlinearity arises from dopant ion excited state
population which has a complex susceptibility different from that of ground state. This is
the Population Lens effect (PL), which leads to the complex nonlinear refractio n2 [1]. The
real and imaginary parts of n2 are proportional to polarizability ila and absorption cross
section ilcrdifference between excited and ground states, respectivelly. Usually, part of the
excited state decay is non-radiative, so the laser heats the sample and a refractive index
change is establihed owing to the temperature coefficient of the optical pass (ds/dT), the so-
called Thermal-Lens effect (TL) [6,7].

Cr+3 [4,5,8] and Nd"d [9-11] doped solids were studied in different host matrices. It
was found that the real part of n2, n2' is tipically one order of magnitude bigger than the
imaginary part n2,. and ila varing in the range 10-26- 10-25em+3

, beeing bigger for oxides
than for clorides (crystals and glasses). Weaver and Payne, used the four-wave-mixing
thechnique to measure ila in 9 different Cr+3 doped crystals [8]. They studied three
fluoride crystals, but their experiment allowed only an estimative of an upper limit for ila,
for SrAlFs:Cr+3 they obtained ila < 4.1O-26cm3

. Fluoride crystals and glasses usually have
smaller thermal conductividy K which causes big TL effects. Therefore, in fluorides both
ila and K are smaller than in oxides so TL tend to be bigger than PL. This behavior was
recently observed in Nd+3 and Er+3 fluorindate glasses[11] and also the the present work on
SrAIF s:ct3. However, in this work the PL response time is much faster than the TL effect
so we could temporally discriminate these two contributions and determinate n2, the
diffusivity D and ds/dT for SrAlFs:Cr+3

.

We excited SrAIFs:Cr+3 with Àexc= 488nm from an Ar+ ion laser in resonance with
the 4T I absorption bando When the 488nm photons are absorbed, phonons are emitted as the
system rapid1y «psec) decays to the 2E metastable state with lifetime 'to = 90/-Ls(300K)
[12]. The emisson band peak is at Àem= 849nm . In this process, the fraction ofb1ue photon
energy converted into heat is 11 - (1- ~ÀexJÀem)= 0.42, suposing fluorescence quantum
efficiency ~ = 1. When the ion doped solid is pumped in resonance with an absorption line,
both thermal and electronic nonlinearities are proportional to the ion excited state
population Nex(t) which time evolution can be calculated using rate equations as [4]:

(1-e-lfT)I / I
N (t) = N s (1 a)

ex o (1+ I / IJ .

with
(l.b)



where { is the laser intensity, No the total ion concentartion, 15= hv/o-r., the saturation
intensity, hv the pump photon energy, (J the absorption cross section and 'to the lifetime.
The complex refractive index can be written as n(t) = fio + illl(t), where illl is the laser
induced variation due to PL or TL effects. The intensity dependence of the sample hrough
an aperture in the far field is proportional to the phase shift ~~ = (2n/À)~nL, where L is the
sample thickness.

We will first consider the TL effect, where the phase shift ~~th with characteristic
response time te, are given [6]:

PAI ds
~rjJlh = KÀ tp dT

te =~/4D

(2.a)

(2.b)

The PL refractive index variation is given by illlp = n2'1, where 1 is the laser intensity and
the complex nonlinear refractive index is given by n2 = n2'-in2". The PL phase shift is given
by ~~p = (2n/À)n2'loLeff, which can be expressed in terms of ~a as [4]:

(3)

The imaginary part n2" is related to the excited state absorption as:

(4)

When the nonliearity is slow, in this case due to the long-lived excited state, TL or
PL time resolved Z-scan and transient response measurements can be used in order to
eliminate parasitic linear effects [4,5]. lmmidiatly after the chopper opening (t = O) there is
no laser induced refractive index change, so the signal can be normalized by making
l(t)/l(O). We performed Z-scan measurements at two diffetent chopper frequencies in order
to discriminate TL and PL effects. Figure 1 shows our results- open and closed-aperture
data, with 800 Hz chopper frequency (the measurements were made at t = 450llS after the
chopper opening). The open-aperture data present a decrease in transmittance near the focus
due to a excited state absorption. The division curve indicates a positive nonlinearity with
n2' = 3.14x10-11 cm2/W and adjusting Eq.(3) we ca1culated ~a = 1.4x10-26 crrr'. Figure 2
shows that both open and closed-aperture signal behaves like Nelt) given by Eq. (1.a)
which characterizes a PL effect.

Figure 3 shows our Z-scan data lower frequency. ln this case, the closed aperture
curve indicates a negative nonlinerity with distance between peak and valley ~zp-v ~3Zo,
where z, = value was obtained from the division curve shown in Fig.1. This curve can be
fit with the expression for single-beam thermallens given by Sheldon et aI. [7]. The fitting
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indicates zo=0.145cm, in good agreement with z, = 0.15cm obtained from the division
curve ofFigurel.

The time resolved Zscan method we used is completly equivalent to the single beam
TL thechnique. We also did measurements with the mode-mismatched dual-beam TL
method because it is more sensitive than mode matched dual-beam or single beam method.
ln the experimental arrangement for mode mismatched TL a cw TEMoo Gaussian beam
illuminates the sample, causing a thermallens. A weak TEMoo Gaussian probe beam, which
is almost co-linear to the excitation beam, passes through the sample, to probe the thermal
lens. In the time resolved method we measured the time development of the probe signal, as
shown is Figure 4, and fitting this curve with the theoretical model [6] we obtain te which is
used to calculate the thermal diffusivity D = 6.5x 10-3 cm2/s.

Most of ion doped solids present simultaneously both TL and PL effects, as
observed before particularly for Nd+3 doped glass [9]. Therefore it is very important to
distinguished these two different contributions given by Eqs. (2) and (3). First, we must
remark that in both cases the measured signal is proportional to the laser power. However,
the PL effect is proportional to the laser intensity, which is also proportional to the power
but depends on radial distribution I(r). Therefore, ~$p depends critically on the beam radius
Wo but ~$th depends only on the power P. In order to evaluate which effect is more
important, reminding that A = NoO"and using Eqs. 2 and 3, we ca1culated the ratio ~$p/~$th
as:

~t/Jp = (8JrÀexc)(fl~r()~a)( K )
~t/JIh rpw,:ch n ds I dT

(5)

where eq.(5) is valid for low saturation condition (I «Is) where Nex = Nsl/I, and stationary
case. In eq.(5) we also negleted the host media absorption by using A = NoO"(where No is
the dopand concentration), consequently both terms ~$p and ~$th are proportional to NoO"so
it desapear in eq. (5). We wrote expression (5) as a product o three different parentesis in
order to simplify it's interpretation. The firts term depends on the focusing but does not
depend on the host material, at least for rare earth ions where "'em does not change
signicantly from host to host, so <p is practically constant. The second parentesis is
proportional to the PL effect and depends stronlgy on the host character because of 'to and
~a.. Powell et. al.(5) measured ~a. ofNd+3 ions in different kinds ofmaterials and observed
that ~a. can vary up to one order ofmagnitude depending on the host. For both crystals and
glass hosts, they observed that ~a. is bigger for oxides than for fluorides. The third
parentesis is inversely proportional to the TL effect and it is also very host dependent. For
instance, saphire and YAG have high thermal condutivity (K = 0.42 and 0.14 W/cmK
respectively) while for silicate glasses K- 1.3xl0-2 W/cmK and for fluoride glasses K -
6xl0-3 W/cmK [2]. Consequently, ~$th is usually bigger in fluorides than in oxide due to
their smaller thermal condutivity.

The phase shift transient behaviour is also different for PL and TL effects. The PL
transient response depends on 'to. On the oder hand, for TL te depends on Wo and D (Eq.
2.b). In this work we have 'to «te, in the Z-scan experiment. therefore we could distinguish
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PL and TL effects by making time-resolved measurements at shorter and longer times
respectivelly. We measured the shorter value of So: already observed in Cr+3 doped crystals.
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FIGURE CAPTIONS

Figure l -Nonnalized Transmitanee obtained in SrAIFs:Cr+3 sample for laser power (P =
90mW), frequeney (f= 822 Hz), where SI = 100% aperture (x), S2 = 50% aperture (eircle)
and ratio S2/SI(square).

Figure 2 - Time dependenee of the nonnalised transmitance of SrAIFs:Cr+3 sample, with
laser power (P = 90 mW) and frequeney (f'= 822 Hz).

Figure 3 - Nonnalise Transmitanee obtained in SrAIFs:Cr+3 sample for laser power (P =
175 mW) and frequeney (f = 186 Hz), where SI = 100%(triangle) and S2 = 50% (eircle).
The theorieal fit using equation LT give wo = 1.6 x 10-3 em.

Figure 4 - The time development of then probe signal in SrAIFs:Cr+3 sample for laser
power (P = 600 mW). With the theoritieal fit we obtain te = 1.6 ms, whieh were used to
ealeulate the diffusivity (D = 6.5 x 10-3 em2/s), where Wo = 6.47 X 10-3 em.
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Besides the effect of y, which in this paper denotes the contribution of the host
glass to the nonlinearity, very important refractive index changes appears due to
pumping of the upper laser level (which is usualIy metastable) [3]. The excited state
pumping generates heat which causes ~th due to thermal variation of 110, thermalIy
induced stress and thermal expansion. Once the laser intensity profile usualIy has radial
symmetry the temperature profile is also radial. Consequent1y, the thermal effects
create a radial refractive index profile acting like a lens, the so called Thermal Lens
effect (TL) [4,5]. Besides TL, excited state pumping causes refractive index changes
ânpop associated to the difference in polarizabilities ofthe active ions in the metastable
excited state versus the ground, the Population Lens effect (PL) [6,7]. PL is related to
hole burning which is very important in laser systems [8].

In principIe, all these effects mentioned above (y, TL and PL) are very
important [3]. However, the relative magnitude of each one depends on the kind of
device, such as a passive optical element (like a window), a laser or an amplifiers,
pulsed or cw regime of operation, bulk or fiber, the kind of glass and doped ion, etc. In
this work we'lI review the work on y measurements, PL and TL in halide glasses,
where main1yfluoride have been studied.

INTRODUCTION

B GLASSHOSTNONL~RITY

C THERMAL LENS

The propagation of a TEMoo Gaussian laser beam, either the excitation laser
beam itself or a probe beam, is affected by the refractive index profíle, or more
generalIy, a profile of the optical path length s. This results in beam spreading (when
ds/dT < O) with a reduction in its on-axis intensity, or beam focusing (when ds/dT > O)
with an increase in on-axis intensity. By measuring the beam on-axis intensity in the
far field, the thermo-optical andJor nonlinear properties ofthe sample can be obtained.
This is the main principIe ofThermal Lens [4,5] and Z-scan techniques [6].

The Thermal Lens (TL) effect is caused by deposition of heat, via a non-
radiative decay process after laser energy has been absorbed by the sample. The TL
effect can be treated through the calculation of the temporal evolution of the sample
temperature profile .1T(r,t), caused by a gaussian beam Several kinds of experimental
configurations have been used in TL experiments. The TL transient signal amplitude is
proportional to its phase shift given by [4]:

.1 _ PAL ds
r/>th - KJ.. rp dT

p

(1)

where P is the excitation Iaser power, A the absorption coefficient, K the thermal
conductivity, Âp the probe beam wavelength, L the sample length and q> the fraction of
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absorbed energy converted into heat per photon. If the sample fluorescence quantum
efficiency is 11, Aexis the excitation beam wavelength, Aem is the average emission
wavelength, then q>= (1 - llAem/Aex).The optical path change with temperature is given
by:

ds/dT = (n-I)(I+v)1 + dn/dT (2)

where I is the linear thermal expansion coefficient and v the Poisson's ratio. Once the
first term in Eq.(2) is always positive, glasses with negative dn/dT are required to
minimize ds/d'T. So far alI glasses with negative ds/d'T are fluoride glasses or contain
fluorine.

The characteristic TL signal response time is given by:
w2

t = - (3)
c 4D

where D = KlpC (em' S-I) is the thermal diffusivity, p (g cm") the density, C (J s"KI)
the specific heat and w (em) the excitation beam radius.

The thermo-optical properties of fluoride glasses were measured by
interferometric [9-10] and thermallens techniques [5]. We should remark that dn/d'I'
oc[cp - 31], where cp is the temperature coefficients of the electronic polarizability.
Fluoride glasses are known to present very large I, for instance I ~ 17xIO-6 K1 for
ZBLAN, about 30 times larger than the vitreous silica I value [11]. In addition to that,
fluorine ions have smalI cp, consequently fluoride glasses always present negative dn/d'T
and ds/dT, as shown in Table 2.

Time-resolved TL experiments were performed in Er+3 and Nd+3 doped
fluorindade glasses [5], using the two-beams mode mismatched TL configuration. The
parameters i\CPth and te can be determined by proper fitting ofthe transient TL signal as
shown in Figure 1. Using Eq.(3) D can be obtained from te. However, in order to
determine K from D, the product pC must be known, Bruce [11] analyzed data from
12 kinds of fluoride glasses concluding that, at 300k, the molar specific heat is almost
constant - 21.3 J K1 mol" (86% ofthe Dulong Petit value). Using this value it was
estimated pC = 2.5 J K1 mol" for 1%Nd+3 doped fluorindate glass [5], which is close
to the ZBLA value 2.58 Jzkcnr' [11]. From the TL experiment it was obtained D = 2.5
X 10-3 em2 S-I so K = pCD = 9.2 xIO-3 W em-I K1. For Nd+3 doped glasses, with Aexe=
515nm and Aem - 1l00nm, estimating q>~0.5, by Eq.(3) ds/d'T = -5.5xI0-6 K1 was
obtained.
D POPULATION LENS EFFECT

Several kinds of nonlinear opties experiments were made in aetive ion doped
solids, partieularly with transition metals and rare earth elements [6-8]. The nonlinear
effeet originates from dopant ion exeited state population, whieh has a eomplex
suseeptibility different from that of ground state. We ealI this proeess Population Lens
(PL) effeet, whieh is responsible for a refraetive index ehange Llllpopproportional to the
metastable ion exeited state population Nex. In first order (for I « Ia) Nex - NoIlIs,
where No is the total ion eoneentration and I the laser intensity. The saturation intensity
is given by Is = ti ro/aTo, where n ro is the pump photon energy, To the exeited state
lifetime and a the absorption eross seetion. As Nexis proportional to the laser intensity,
we ean assoeiate with PL a nonlinear refraetive index, n2pop,given by n2pop= ~pI1.
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The laser induced phase shift is given by ~<j)pop= (21t/Â.)~'popL and can be written as
[5]:

(5)

where ÍL = (fio + 2)2/3 is the Lorenz local :field correction factor, ~a is the polarizability
difference between excited and ground states ofthe dopant ion, L, = 2P/1tW0

2
, is the on

axis intensity of the gaussian TEMoo profile, Wo the beam radius at focus and P the
laser power.

Another consequence of PL is the fact that the excited state usually has an
absorption cross section which is different from the ground state one, this induces a
change in the imaginary part of refractive index .1n"pop= (c/2ro)Nex~cr,where ~cr is the
absorption cross section difference between excited and ground states.

When saturation effects are taken into account ~'pop = n' 2popIl(l+I1Is) [6].
Therefore, although n' 2poprepresents a huge nonlinearity, the maximum refractive
index change is limited to about n' 2poplswhich is proportional to ~a. As an example,
we will consider the case ofNd+3, which is simpler because it has only one metastable
state (the 4P3/2level with 'to - 500 usec.), Supposing Â. = 800nm, 'to = 500 IJ,s,c = 10-
20cm2,~a = 1O-25cm3and No = 1019 em", as typical values for an oxide glass, we
obtain n'2pop - 1O-lOcm2W1

, Is - 50 kWcm-2 and n'2popls - 5xl0-6. lu Er+3 doped
fluoride glasses, saturation intensities are even lower due to the longer lifetimes of 4111/2
and 4113/2Ievels(r, - 10 ms).

Using degenerate four-wave mixing, Powell et al measured ~a for Nd+3 in
several different kinds ofhost materials (crystal and glasses) [7]. They observed always
~a > 0, varying in the range 10-26- 10-25em', with ~a increasing in the following
order: fluorides crystals, phosphate glasses, silicate glasses and oxide crystals. This
behavior leads the interpretation that transitions 4f ~ 5d give the dominant
contribution to ~a due to their relative high oscillator strength. The great host
dependence is then attributed to the sensitivity of the <4~rI5d> radial integral on the
environment. The low ~a observed in fluorides is justi:fied by the high energy of their
5d states and consequent low radial integral.

Most of active ion doped solids present simultaneously both PL and TL
effects. Therefore it is very important to distinguish these two different contributions.
First, we must remark that in both cases the measured signal is proportional to the
laser power. However, ~<j)pis proportional to P/w/ while ~<j)thdoes not depend on

beam focusing. By Eq. (1) and (5) the ratio ~rp p oc ;~aro and the signal
~rpth Wo (ds 1dT)

magnitude depends also on experiment time scale compared to 'to and te.
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Even when ~<I>p and ~<I>th have the same order of magnitude these two effeets
ean be distinguished temporally. Figure 2 shows single beam time-resolved Z-sean
measurements performed at two different ehopper frequeneies in order to diseriminate
PL and TL effeets in Nd+3 doped fluorindate glass [5]. In this experiment the PL effeet
is faster than the TL, so at high chopper frequeney the eharaeteristic Z-sean ewve for
positive nonlinearity was observed and attributed to PL effeet. At lower ehopper
frequeney the curve is inverted because ~s < O and the distanee between peak and
valley is doubled, as should be expeeted for a TL Z-sean [13]. From the PL data we
ealculated ~a - 1.3xlO-26cm3

, whieh is similarto the values found for fluoride erystals
and fluorophosphate glasses [7].

E CONCLUSIONS

In the halide glass family only the nonlinear properties of fluoride have been
studied. The struetural and eompositional properties that have been identified as having
a signifieant effect on the linear refractive index also affect y, PL and TL in a similar
way. In part B, it was shown that y is direet1yrelated to lld and Yd, inereasing with
linear refraetive index and dispersion. In Part C, we mentioned that the low
polarlzability offluorides implies in a low <I>faetor and negative dn/dT. Also for the PL
effeet, it was observed that in fluorides ~a is up to one order of magnitude lower than
in oxides.

For high power pulsed glass Iaser, it was estimated that y, TL and PL ean give
eontributions of the same order of magnitude [3]. The general thermo-meehanieal
properties (partieularly the thennal shock parameter) of:fluoride glasses are worse than

FIGURE 2 - time-resolved Z-sean with chopper frequeney f= 90Hz and P = 0.23W
(triangles) and f= 825 Hz and P = O.187W(eircles). Same sample ofFigurel.

silieate and phosphate glasses ones, so fluorides are not eonsidered good eandidates
for high power Nd lasers. However, halide glasses have a wide transpareney window
and low phonon energies, which are particularly interesting properties for speeial
lasers, sueh as upeonvertion lasers. Several new kinds of laser have already been
demonstrated in fluoride doped glasses (bulk or fibers). Most of theses lasers operate
ew with low power. Nonlinear effeets are partieularly important in fibres where high
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intensities are obtained, even in cw regime, due to the small core diameter. It is likely
that, in the near future, the need of higher power systems will bring more attention to
the nonlinear properties ofhalide glasses.
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Time-resolved Z-scan measurements in Nd+3 doped fluoride glasses

Indexing terms: Fluoride glasses, Nonlinear refractive index n2, Rare-Earth doped
glasses

We distinguished population lens and thermal nonlinearites using time resolved Z-scan
measurements. We measured in Nd+3 fluorindate glasses where we obtained ila
-1.3xlO-26cm3 at À = 515nm.

The nonlinear properties of ion doped solids have been studied by different
techniques, particularly solids doped with Cr+3 and Nd+3

, have been much investigated
due to their applications as laser materials [1-6]. This nonlinearity can be used for all
optical switching and transient gratings in fibers [4]. In these materials the nonlinearity
originates from the population of dopant ion metastable state, which has a complex
susceptibility different from that of ground state. The real part of nonlinear refractive
index is proportional to the polarizability difference ila between excited and ground
states and the imaginary part is proportional to the absorption cross section difference
ilcr between excited and ground states. We call this process Population Lens effect
(PL). Most of these solids present nonlinearity which real part is one order of
magnitude greater than the imaginary one. Usually, part of the excited state decay is
non-radiative, so the laser heats the sample and an optical path change is established
owing to the temperature coeflicient ofthe optical path, ds/dT, which causes the so-
called Thermal-Lens (TL) . Like in other materiais, the Z-scan thecnique [SB] has
been shown to be the best one for the study of ion doped solids which have slow
nonlinearity (- ms) [1-3]. In fluoride glasses, usually ila is very small and the was
observed PL smaller than the TL effect [2]. In this letter, we show that it is possible to
temporally distinguished these to effects and we preset the first ila measurements for
Nd+3 doped fluoride glasses.

In first order (for I « 1,.)the excited state population is given by Nex - Nsl/L,
where No is the total ion concentration and I the laser intensity. The saturation intensity
is given by Is = n (j)/cr'to, where ti (j) is the pump photon en~rgy, 'to the excited state
lifetime and o the absorption cross section. The PL laser induced phase shi:ft is given
by ilcPpop= (27t/í\.)iln' popLcan be written as [1]:

(1)

where fL = (no + 2)2/3 is the Lorenz local field correction factor, ila is the polarizability
difference between excited and ground states ofthe dopant ion, Ia = 2P/1tWo

2
, is the on

axis intensity of the gaussian TEMoo profile, Wo the beam radius at focus and P the
laser power.

The Thermal Lens (TL) effect is caused by deposition of heat, via a non-
radiative decay process after laser energy has been absorbed by the sample. The TL
effect can be treated through the calculation of the temporal evolution of the sample
temperature profile ilT(r,t), caused by a gaussian beam The TL transient signal
amplitude is proportional to its phase shi:ftgiven by [2]:

1



~ _ PAL ds
tPth - KÀ qJ dT

p

(2)

where P is the excitation laser power, A the absorption coefficient, K the thermal
conductivity, Àp the probe beam wavelength, L the sample length and q> the fraction of
absorbed energy converted into heat per photon. TL signal response time is given by:

w2

t = - (3)
c 4D

where D = KlpC is the thermal diffusivity, p the density, C the specific heat and w
(em) the excitation beam radius.

The propagation of a TEMoo Gaussian laser beam through a phase profile
due to PL and/or TL is affected, resulting in beam spreading with a reduction in its
on-axis intensity or beam focusing with an increase in on-axis intensity. By measuring
the beam on-axis intensity in the far field, the thermo-optical and/or nonlinear
properties of the sample can be obtained. The beam behavior, spreading or focusing,
depends on the sign of ~Q>and the sample position relative to focus. This is the main
idea of both Z-scan [7] and Thermal Lens [2] techniques which, although being
experimentallyvery experimentally,are very sensible.

When the nonlinearity response time is slow, due to a long-lived excited or a
thermal effect, transient response measurements can be used in order to eliminate
parasitic linear effects (like surface imperfections for instance) allowing measurements
ofvery small phase shifts [3]. Assuming that at t = O,the Iaser with intensity I is turned
on, from the rate equations we obtain the ion excited state population Nex oc No(l- e-tl't)
(1/18)with t-I = to-I (1 + I/IsP).

The experiment was performed with an Ar+ Iaser at À. = 515 nm, in a 1% Nd
doped InSBZnGdN fluorindate glass [2], where Is= 6.8xl04 W/cm2 (a = 1.2xlO-20 cm2

and to = 470 us). Figure 2 shows single beam time-resolved Z-scan measurements
performed at two different chopper frequencies in order to discriminate PL and TL
effects in Nd+3 doped fluorindate glass [2]. In this experiment the PL effect is faster
than the TL, so at high chopper frequency the characteristic Z-scan curve for positive
nonlinearity was observed and attributed to PL effect. The PL curve shown is aiready
normalized by the open aperture Z-scan (due to excited state absorption) as usually
done in this technique [I]. In the PL curve the computer was set to measure at t ~300
us where il<j>popis about 0.4 ofits stationary value given by Eq. (I).

At lower chopper frequency (indicated by PL in Figure I) the curve is inverted
indicating ils < O and consequently ds/dT <O, as usually observed in fluoride glasses.
The distance between peak and valley is doubled (ilTp_v~3.4Zo)as should be expected
for a TL Z-scan [2].

Using four-wave-mixing, Powell et aI [6] measured ila in severa! kinds ofhost
material (crystal and glasses). They observed that in fluoride crystals and
fluorophosphate glasses, ila is up to one order of magnitude smaller than in oxides.
From our PL data, we calculated ila ~ 1.3xI0-26cm3

, which is similar to the values
found for fluoride crystals and fluorophosphate glasses. Most of active ion doped
solids present simultaneouslyboth PL and TL effects [5]. Ion doped fluorides usually
have low ila and consequently low PL effect. We have shown that even when il<j>th>
il<j>pthese two effects can be distinguished temporally by measuring with appropriate

2



chopper frequencies. The same procedure was used before to distinguished the
nonlinear effect ofthe two different sites ofCr+3 in alexandrite [1].
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FIGURE CAPTION

Fig.l - Time-resolved Z-scan ofNd+3 doped fluorindate glass, with chopper frequency
f= 90Hz, P = 0.23W (triangles) and f= 825 Hz, P = 0.187W (circles).
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