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6««er«y««-s« » i*fts«nvolv»m«nto de «ts laser de Xj de alta 

>«t «o* caract«rf»ticas »e«xetf*««tes as dos modelos *«poria-

construído %otatc^nt« eon oateriãis disponíveis no mercado * 

v-0 protótipo o#t*etf3i pulsos de «na energia staxtiaa d<aá??Çí;'A' 

e titivietadc de I a J? pulsos por secundo. 

I5te development of a high power #3 laser» s£. 

to laported «toiMs but büilt enterety with ^raítitian materi-

(The prototype shows pulse repeti ti vi ty that varies from 
~<k 

5* per second and ho» o peak power of 5?C* W: u [fa$*v) 
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Resulta superfulo insistir na ic.portcnoa do laser r?o!eei£ 

lar de nitrogênio. 3ucs características fundamentals (comprimento' 

de onda no ultra-violeta, 337l*# grande valor de potência pico de 

emissão e a facilidade do funcionar er̂  ur. re-Qinc de alta rcpetlti-

vidadcHransforr.aram-lo na ferramenta natural para ur. alevado nut:̂  

ro de aplicações. fntre ela"» poderr.os mencionar a excitarão de laser 

dc corante (dye-lasers), estudo dc processos dc Fluorescencia, de 

fotodissoci ação, aplicação a radiação dc tecidos orgânicos, o fotô  

grafia dc alta velocidade, etc. 

Heard foi quem, pela primeira vc:, obteve emissão estimu^ 

Ioda dc f.'2 (l). A partir desse momento o estudo no -«> tonou dois ' 

caminhos nitidanente diferenciados: enquanto um conjunto de traba

lhos (por cx. 2-5) anali;ara.n os mecanismos cnvdvidos no processo' 

de emissão estimulada, outros (6--) concc-ntras'am-se em extrair doj^ 

te la3cr o máximo dc potência possível • A cs3c respeito vale a P£ 

no mencionar que so desenvolveu um sem número dc equipamentos c*P£ 

rimentais que permitissem -mediante métodos novos - incrementar ' 

sensivclrmntc a potência pico dc emissão. 

Cuando se pretende adquirir no "rasil um modelo comerci

al dos disponíveis atualmente, surgem vários e sérios problemas a 

se consideror: 

A) Preço eUvado (superior a ü; l?,0?0,CO) 

0) Necessidade de importação (com o acumulo de complicações r.ác 

isso significa). 

C) Carência de um serviço dc manutenção rápido c eficiente 
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16 «V» Cs ions positivos (N«» ) possuo» UB teapo de vida razoável -

nente grande "Ç* f?ms) enquanto os nesativos (% ) possuem un terrpo 

de vida extretsonente breve (~ I? S C Q . ) . 

Cs níveis de energia que devenos analisar nostran-sc na. 

Fig. I. Vc-se os níveis eletrônicos" 2 , *~2 * "> li e C*tl .Cada urs 
3 i: a " 

deles conten UR conjunto do níveis vibracionais, c entre dois m -

vets consecutivos de un dado estado eletrônico encontronos uir. con

junto de níveis rotacionais. 

Os tempos de vida dos níveis cci questão (mencionado ant£ 

riornente), varian de forma notável, do un para outro nivcl cletr^ 

nico. Assíi3# o nivcl Cli*.(nivcl laser superior do denoninado se -

gunJo sistena positivo,2 ), possuo un tenpo de vida de uns 4?ns, a 

uns poucos torr de pressão. Vara Snivel ?nj (nive! laser inferior 

do isisterr.u 2 e superior do sistena positivo, I ; o corresponden

te valor c de uns ICpr;. Final Rente o nivcl laser inferior do sistç̂  

usa I ̂  " £# * , tem um tempo do vida que se localiza na faixa dos 
IpRS. 

Motcnos que cn anbos os 3Ístenas, os tcr.pos de vida dos' 

níveis inferiores sao .r.arcadarccntc taaiorcs que os correspondentes' 

dos níveis superiorest Isso implica no fato de que so c possível c& 

ter inversão de poblaçao paro os sistemas I e 2 por um curto e3p& 

ço de tc^po. Por conscoffinte o método experimental cnproyado hosej. 

o-se en cxcítaçao pulsado. 

ÍTxisfccn diversas hipóteses o cerca dos mecanismos de C:Í£Í 

taçoo dos níveis eletrônicos do prineiro c segundo sistema.? posifcj, 

vos. He tudo Í330 rccuMa uni versai trote aceito çuc o rrecani atuo prĵ  



«foctinantc © • i=»acto e l e t r ô n i c o d i r e t o ao n íve l fundamenta! * 

Co~o resu l tado f i n a ! d e s t e s Treves co-tentari O<Í to*». 

r i c a s , í*ove-~-.4»3 stoncionc."* i;tio stirgor. c.-».-o r.ais prováveis a oSte^ 

ç5» do omissão osf-ÍRtilaJa nas ^on.!.?.? * -*C37? * ? , *-1(2:77*? e 
l . t f « i r A V > • • *» *»• .•_#»/•»--» •5 \ * t/-»<«»< 9 \ «* #»/•**.•-•? 5> 

* l fVf*t 9 \ • . -«fOcf» **t * *»/r».-n'*. 5> i o f t •*»••<*• »*t «»«f i •>£ t/; v \ 

c (*-2 ( ! 4 r C 3 *>, do si-terra ! *', todo o c;ual tem s i í o cor.scgui.^ 

exper i monta! ment e . 

Tara maiores de ta lhes acerca das c a r a c t e r í s t i c a s ' 

t e c r i r a s deste laser c «Jo. i n f l u e n c i a d o desenho IM cxr i t açao , SJJ 

g s r e - s c consul tar ( ! ? ? . 

•»**.»> f r y » r f%'>*»-*Tr»»t'»T« 

Mo m-onento de decidir pela construrao de tin r.:o:íc!o 

particular de lasrr de *'#> devemos selecionar entre t:m sen nurr.c-

rc/?e possü-i I i dodes. Tendo cn conta os o!>jcti ve~ m<̂ ncí enüJos no 

initio deste trará! Fio -Ktá ir emente a "nacional i .-ação"-trmos se

lecionado aquele c;uc satisfaz tr.mV«:ii una vida uti! signi f icatj^ 

vo o. baixo citato. 

Por isso, tonou-se como Sase o trabalho de f!.Pol1^ 

ní(ç) que, em nos:*.a opinião, apresenta algunas vantag*,n3*\;xtras'r 

(vide fia»2). 

Torso» primeiramente o funcionamento c!o circuito.C| 

carrego-se em regime F?C através d</?, formando con L un circuito 

fechado. Ao rfescarregar-sc - mediante um pulso ioni.-c;dor produ-

rido na câmara «To disparo - una das placa» de C., n outra nao ' 

pode descarregar-se por ser L uma una ^ <o a pulso. 

Por cata rezao se propaga ate C^ um pulso de alta 

voltages que carrega este capacitor e se descarrega através do 

tubo Laser produzindo a ínverseo necessária de população. 

Va tese mie, cm primeiro lugar, C,, nao se encontra 

carregado em forma continua. Gcrnentc quando Cj se descarrego o 

i;uc Z^ recebe un pulso, üatc condensai'»»* C<, esta construído por 

0*. 



laminados de Cu de face dupla» com um dielétrico no meio* produzj, 

do pela Cia. Química Industriai de LaminadosFOIuIlPLAC, com carac 

teristicas TYEC - 2 - 417 de 0,3 mm de espessura(de amplo uso em 

tecnologia de circuitos impressos)•Estes laminados nao suportam ' 

mais que uns poucos mi I hares de volts, quando carregados em um pe 

gime DC. Ao contrario, em regime pulsado(sendo importante ter em 

conta a largura temporal do pulso) estes mesmos laminados resis -

tem picos de tensão superiores a 40 kV por largos períodos (lami

nados tem funcionamento por períodos superiores a 2 anos sem aprê  

sentar falhas)* 

Outro elemento a ser analizado com cuidado e o V«to que, 

mediante um corte triangular dos mesmos, e possivel correlacionar 
m * mm 

a onda de excitaçao elétrica com a velocidade de propagação da ' 

luz dentro do tubo de descarga. Deste modo, a radiação gerada em 

um extremo do tubo viaja ao longo do mesmo encontrando - em cada' 

lugar - o gas que se excitou com uma pequena antecedência. Deste' 

modo pode chegar-se a obter um processo "cooperativo" ideal de e-

missao estimulada. Alem disso, se dispensa o emprego de cavidade' 

ressonante pois "toda" a radiação e amplificada em uma única dire, 

çao. Isto da origem ao que geralmente se conhece com o nome de _ 

superradianciã. A correlação temporal que temos mencionado resul

ta possivel obte-la graduando as dimensões triangulares de C2> 

Devido ao tempo de vida extremamente curto (-40ns) do 

nível laser superior correspondente as transições ultra-violeta 

resulta superfulo mencionar a extrema importância de dispor de de 

pulsos ultra-curtos de excitaçao. Correlati vãmente» resulta eví -

dente a necessidade de minimizar inductancías no circuito. 

0 ponto mais critico a analizar e o capacitor C.. Em(8) 

emprega-se um condensador coaxial para pulsos de baixa inductan-

cia, fabricado pela Condenser Products. Sendo o pulso gerado pela' 

descarga deC. o que - ao propagar -se - anearregar-ae-a de car

regar C« e descarregar-se sobre o tubo Laser, resulta evidente ' 

sua importância capital. 

Para aqueles que pretendem um modelo de comportamento a. 

ceítavel(suficiente para excitar um laser de corante, sem grandes 



requerimentos sobre a largura temporal do pulso) se sugere o em

prego de condensadores cerâmicos DIGITEC(lO nf 7-30kV). Em nosso 

caso e por razoes que posteriormente analizaremos, este nao nos ' 

satisfez. Partimos então, para o desenvolvimento de nossos pró

prios condensadores de pulso. Concentramo-nos na construção de * 

condensadores coaxiais e de placas paralelas, de plietileno com ' 

poli ester. 0 processo extremamente cuidadoso de montagens e fabrĵ  

cação permitiu-nos obter em canecas de plásticos lacradas com çd± 

ester, condensadores com características do tipo: 

diâmetro : iSOmm 

compr i mento : 180mm 

Q = 100 

Tensão maxima : 30 kV 

C » 10 nf 

Tolerância : 3/5 

Rx : 160 

D - 2T1f RxC - 0,01 

Corrente de pico : 100 A 

Cte. de tempo : 1,5 x 10 seg. 

Temos fabricado sem maiores problemas condensadores para 

tensões de 5.000 a 50.0C0volts e capacitancia de 2,5 nf a I uf com 

3/£ de tolerância. 

Esse ponto e de extrema importância pois permite ai can -

qar a independência com respeito aq&lemento^fundamental" de todo o 

desenvoIv i mento. 

Quando mencionou-seque os condensadores de DIGITEC não 

nos satisfez, refer imo-nos ao fato de que por seus valores de capa. 

cidade nao nos permitiam alcançar o valor ideal de 50 nf, com as ' 

necessárias condições e compactação. Trabalhando com condensadores 

de 50nf, construídos no Laboratório de Espéctroscopia,ótica e La -

•er foi possível realizar uma "mui ti piicação"de voltagem aplicado. 

Em efeito, com a constância de energia entregue a C., e estando C« 

com um valor de uns 7 nf, isto permitiu carregar C. a um %éor maxj. 

mo de V." IOkV(por exemplo). Assim, aplicou-se sobre o tubo Laser' 

um pulso de voltagem de aproximadamente 26.000volts. 



O tubo de descarga de 60ca» de comprimento ativo de des

carga* foi construído de PVC e - para as janelas, foi enpregado vi, 

dro ótico da fácil obtençao(e*> substituição ao quartzo). 

Na parte superior e inferior do tubo de descarga foran ' 

colocados tubos com orifícios de conunícacao ao tubo central de des 

carga, a fia de permitir um fluxo estável de nitrogenio(vcrsfig 3). 

Em um plano plano horizontal (perpendicularmente ao plano detersi^ 

nado pelos tubos do fluxo de gas) introduziram-se eletrodos forma

dos por lâminas de latao de comprimento 55 cmjargura Sc-a e sec ç ao 

/mm» 

Existe uma razão dupla para que o funcionamento do laser 

se deve a cabo em um regime de circulação de gas. Por um lado reno 

va cont«nuamote o gas removendo elementos comtaminantes gerados ' 

pulso a pulso* Por outro lado se refrigeram os eletrodos com o prç» 

prio gas. 

RESULTADOS EXPEKIMENTAIS. 

Às provas foram realizadas com um modelo composto por 

C. * 50 nf e C 2
= 7 nf, com uma distancia emtrc eletrodos de 20mm • 

Tal como ja foi mencionado um dos requisitos básicos a 

sacisfazer sao os ultra-baixos valores de induclancia, a fim de mj_ 

nimizar os efeitos nocivos sobre a propagação do pulso de excita -

çao. Consideramos ter compensado amplamente e efeito das induetan-

cias parasitas com uma relação mais favorável de capacidades* 

Em efeito, em (8) a relação Ç, vale 3*33 enquanto que ' 

no presente trabalho C./C2=7# 14 * Isto conduz a que- pelo já men. 

cionado efeito de multiplicação de voltagem - possamos alcançar va 

lores de eficiência maiores em excitaçao(pois obtemos valores mais 

altos de E/p- campo elétrico por pressão) para um mesmo valor de V. 

0 comportamento do laser frente a variações de pressão ' 

e/ou tensão e mostrado nas Figs.4 e 5* 

A potência máxima pico de emissão obtida foi de (500+50) 

kV/ para a banda 0-0 (3371 X)do segundo sistema positivo. Empregar, 

-se-ao um detetor fotovóítaíco E66-S6D 040 A e fiItros neutros pa

ra realizar esta medida* 

A repeti tividade maxima que foi possível obter, tem o em 

prego de um sistema auxilias "trigger" no "spark-gap"foi de 12 puj. 

09. 



•os por segundo. 

UM sistema 'trigger* razoavelmente simples e versátil,se 

apresenta na Fig. 6. Com ele* foi possível alcançar repetitividade 

de 50 pulsos por segundo. 

Por outro lado o emprego do "trigger'possui una vantagem 

de extrena importância: regularidade de descarga. En efeito, fa-en̂  

do com que a frente de alta tensão carregue C. auo certo valor V, 

que o necessário Rara produzir a descarga, emprega -

se,-pulso a pulso-exatamente o mesmo valor de energia. Nestas con

dições o circuito "trigger' novamente coopleta a voltogcc para al

cançar a ruptura por ionizaçeo no "spak-gap". 

CCHCLUS5E3. 

Desenvolveu-se um laser de nitrogênio molecular tipo'cros 

sed-field" com a totalidade de materiais disponíveis no mercado na

cional. Sobre omesmo acreditamos conveniente ressaltar que: 

-Sem nenhuma preocupação por aperfeiçoar o desenho do tj_ 

po de descarga ou experimentar diferentes relaçocs&c capacidades * 

(C./C_), tem-se conseguido potências pico de emissão superiores a 

modelos importados. 

-0 tempo de manutenção do aparato e extremamente reduzido 

e tem pouca complexidade de operação. 

Isso permite que seja extremamente simples o treinamento 

de ura operador. 

-A repetitividade e potências alcançadas o habilita para 

substituir ( a 1/5 do preço)modclos importados equivalentes. 

-É extremamente simples a sua construção, mesmo para não 

especialistas em Laser. 
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FIGURA 2 . -
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FIGURA 3 . -
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FIGURA 4 . -
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FIGURA 5. -
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FIGURA 6 . -

CIRCUITO DE CONTROLE 

TENSÃO ~-aL t A -_ 

DE I1IOV) 

LINHA 

TENSÃO 

CONTROLE DE FASE DE PISFARO E DE FREQÜÊNCIA DE 

PULSOS 

toon 

N ABERT( 

4 7 J I F 1 2 V 

6 2 v T l 4 W 

I v 

DE 

LINHA 

• M -
2 * 1 A - 6 0 0 V p 

375VCA „ ' 2*1 A 

600Vp 

3 7 I 5 V C A 

16|# 

4SOV 

450VJ 

ABERTO: 6 0 Hz SINCRONIZADOS COM A LINHA 

FECHADO:"FREE-RUN"~5 A „ 1 O 0 H 7 
\ 

* 

d p F I (0KO25W 

6SOV ' » » ' » * 

Ot|iF 

"êsov 
I M O I 2 W 

l|iF 650V 

2 . Th 

AVELA 

BOBINA DE 
AUTOMÓVEL 
CÜMUM-I2V 

Th-TIRISTOR DE 6 0 0 V DE VOLTAGEM DE PICO INVERSO E 5A DE CORRENTE MEDI/ 

O, E Q 2 SÃO TRANSISTORES DE POTÊNCIA-40W 

03-TRANSISTOR UNUUNCÂO COMUM 


