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SUMÁRIO \

Uma pequena revisão da evolução dos osciladores paramétricos

óticos é apresentada.^

(£ analisado o comportamento dos osciladores paramétricos óticos

simples (SRO), dos osciladores paramétricos duplos (DRO) e dos

osciladores paramétricos em anel (RRO), dentro da aproximação de

bombeamento por ondas planas.V

<• Uma comparação entre os três tipos de osciladores é apresentada<

ABSTRACT

A short historical development review is presented en the optical

parametric oscillators.^

CAnalysis on behaviour of the simple resonant oscillator» (SRO),

double resonant oscillators (DRO) and ring resonant oscillators (RRO),

in the plane wave pumping approximation is shown.„•

-Comparision between the three oscillators types is given. •£'~'yf-d*
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INTRODUÇÃO

A pesquisa de separação isotopica utilizando laser tem estimulado

um grande interesse no desenvolvimento de fontes laser sintonizãveis em 16

microns. Um grande numero de dispositivos, operando na região média do in-

fravermelho (2.5 a 25 microns), foi desenvolvido, sendo que se destacam co

mo mais promissores os lasers a semicondutores, lasers spin-flip, oscilado

res paramétricos e conversores de baixa freqüência. Os dois últimos apre-

sentam a vantagem de serem facilmente sintonizãveis.

A região entre 14 e 25 microns foi atingida posteriormente às re-

giões de comprimento de onda menores porque a potência limiar para o bom-

beamento de osciladores paramétricos cresce com o comprimento de onda. Maio

res potências de bombeamento requeriam novos materiais com maior potência

de limiar de danificação, ficando portanto subordinados os progressos nos

osciladores paramétricos ao aparecimento de novos cristais ou melhoria das

qualidades óticas dos conhecidos

As freqüências geradas parametricamente em um cristal nao-linear

sao limitadas, na região de comprimento de onda curto, pelo "gap" do mate-

rial e na região de comprimento de onda longo pela absorção da rede.

Outro problema apresentado é a escolha da freqüência de bombeanen

to. Normalmente, ura material que apresente boa transmissão no infra-verme-

lho, geralmente tem seu início de banda no infra-vermelho proximo, o que

elimina o bombeamento com lasers de corante. Sanado o problema da escolha

da fonte de bombeamento que esteja na região de transmissão e que gere pa-

rametricamente duas outras ondas, sinal c "idler", também nesta faixa (aná

lise feita considerando-se somente a conservação de energia), ainda ê ne-

cessário que seja satisfeita a condição de casamento de fase.

Serã apresentada nos capítulos seguintes a dependência do casatnen

to de fase com a birrefringência do material. As birrefringências dos mate

riais conhecidos impõem que para geração parametríca na região do infra-

vermelho médio, somente seja possível o bombeamento com lasers no infra-

vermelho próximo.

Neste trabalho serão analisados dois esquemas para a obtenção de

radiação em 16 microns. 0 primeiro consta de um oscílador parametrico em

conjunção com um conversor de baixa freqüência (DFG - difference frequency

generator). As duas ondas geradas parametricamente no oscilador são ínjets

das no conversor de baixa freqüência, o qual apresenta casamento de fase



para a freqüência diferença. Ajustando-se as freqüências do sinal e "idler"

no oscilador, de maneira conveniente, pode-se obter a diferença em 16 mi-

crons .

0 outro esquema faz uso de um gerador de segunda harmônica para se

obter energia em um comprimento de onda conveniente, o qual será bombeado
- • (2)

no oscilador paratnetricô subsequente . Este procedimento apresenta a van-

tagem da alta eficiência do gerador de segunda harmonica, quando comparado

cora o oscilador parametricô do esquema anterior. Este expediente tem como

resultado tornar possível a utilização de um cristal de alto coeficiente não

linear.

A radiação obtida deve satisfazer a critérios rígidos referentes a

largura de faixa, taxa de repetição, eficiência e reprodutibilidade. Deve

apresentar sintonia de aproximadamente 10 a 20 cm , com uma largura de fax
**1 ~ ""

xa estreita (0,03 cm ) . A taxa de repetição deve ser da ordem de 200 pps,

com uma potência de pico elevada c uma energia por pulso de aproximadamente

1.0 mJ.

Visando o preenchimento desses requisitos, diversos trabalhos têm

aparecido na literatura.

Em 1972 D.C. Hanna desenvolveu um sistema análogo ao primeiro es-

quema " . Era constituído de um oscilador parametrico e um gerador de fre-

qüência diferença (DFG>» sendo que ambos utilizavam como cristal não-linear

o A'^y\sS^. Devido a birrefringência deste material, a faixa de sintonia fi-

cou restrita a região de 8 a 12 microns.

Em agosto de 1974, este autor divulgou um outro sistema com faixa
(l) ~ . ~

mais ampla . A modificação era a substituição do cristal do gerador de fre

quencia diferença Ag3AsS3 por um cristal de selcneto de cádmio (CdSe). Este

novo sistema apresentou sintonia até 22 microns, obtendo nível de potência

por pulso de 10 watts na região do infravermelho próximo e 0.1 watt na re-

gião do infravermelho médio (22 microns).

0 desenvolvimento de um sistema que apresentasse um nível de sinal

maior, foi alcançado em 1977, quando D, Andreou, seguindo sugestões de di-

versos pesquisadores montou um oscilador de niobato de lítio (LiNbÜ3), se-

guido de um DFG de seleneto de cadmio. Este sistema apresentou sintonia cm

16 microns, a uma taxa de repetição de 20 pps e uma potência de pulso de

400 watts



No ano seguinte D. Andreou introduziu varias modificações no siste-

ma , visando diminuir a largura de faixa, e aumentar o nível de sinal, sen

do que as principais foram a utilização de um etalon de 1 mm e finesse 8 e a

inclusão de um amplificador paramétrico ótico com cristal de niobato de lí-

tio. Esta montagem forneceu sinais com potência de 7 kw e largura de faixa

entre 0.A e 0.1 cm .

No capítulo I serã apresentada a base da geração pararaêtrica, bem

como alguns métodos de casamento de fase. No capítulo II serã feita uma des-

crição de um oscilador paramétrico, acompanhada de explicação de seu funcio-

namento, assim como uma análise dos três tipos de osciladores mais comuns e

una comparação de sua operacionalidade.

No capítulo III é apresentada a evolução e a situação atual dos os-

ciladores paramétricos õticos, sendo ressaltadas as vantagens e desvantagens

dos diversos sistemas.



CAPITULO 1; GERAÇÃO PARAMETRICA

Efeitos não-lineares têm lugar quando materiais são submetidos a ai

tas intensidades de campo eletromagnético. Esses efeitos são conhecidos há

bastante tempo nas regiões de comprimento de onda mais longo, sendo a mistu-

ra de ondas em RF, uma de suas aplicações. Na região ótica, os efeitos não-

lineares somente foram observados com o advento do laser. Neste caso as on-

das interagentes têm comprimento de onda muito menor que as dimensões da re-

gião de interação .

Os fenômenos não-lineares decorrem do fato de que a polarizabilida-

de nao é constante e sim dependente do campo eletromagnético. Portanto, a po

larização pode ser expressa por

P =oE

a »ao(l +ajE +82E
2 + ...)

onde P e a polarização do meio

a c a polarizabilidade elétrica

a. são os coeficientes não-lineares do material.

Cristais que não apresentem simetria radial, apresentam o coeficien

te a diferente de zero. Para as densidades de potências suportadas pelos

cristais, podemos considerar somente o termo ai, ficando a polarização depen

dente da primeira e segunda potência do campo elétrico. Denomina-se polari-

zação não-linaar a contribuição para a polarização, do termo que depende qua

dratícamente do campo elétrico

Em ótica não-linear, é costume denominar-se w , w e w, as frequlr.-
p s i

cias de bombeamento, sinal e"idler',' as quais estão em ordem decrescente em

energia.

Em uma interação entre duas ondas de freqüências w e w , teremos po

larização nas freqüências: w , w , w. *w -w e em w +w . Ajustando-se o ín

dice de refração de maneira que a velocidade de fase na freqüência w. seja

igual a velocidade da onda de polarização, obtim-se a condição de maxima trans

ferência de energia das freqüências w e w para w.. Esta condição e chamada

de casamento de fase, e o esquema das interações acima seria o de um gerador

de freqüência diferença (DFC).

0 estudo quantitativo desta interação demonstra que o ganho em ceda

um dos sinais depende do produto das densidades de potência dos outros dois



sinais, de modo que se a intensidade de potência em uma das freqüências for

suficientemente alta,os outros dois sinais podem crescer a partir do ruido.

Esta característica das interações não-lineares faz com que seja possível a

realização de um oscilador paramétrico Ótico, o qual faz uso do esquema de

interações apresentado acima. No oscilador paramétrico ótico injeta-se uma

radiação (bombeamento) com alta intensidade, a qual faz com que duas outras

ondas sejam ampliadas a partir do ruido. As freqüências w e w. são defini

das pela condição de casamento de fase.

A primeira notificação de oscilação parametrica em freqüência ótica
(8)foi realizada por Giordmaine e Miller em 1965 , quando bombearam um cristal

de niobato de litio com a segunda harmonica do laser de CaWO,:Nd (1.053 mi_

crons).

Neste projeto nos ativemos a cristais uniaxiais, uma vez que a tecao

logia de crescimento bem como as qualidades óticas dos mesmos apresentam vati

tagens em relação aos cristais biaxiais.

Outra maneira de se explicar o casamento de fase é a conservação de

momento das três ondas. Esse é alcançado através de vários métodos que serão

descritos adiante.

Dependendo da direção do vetor de onda e de sua polarização, a enda

eletromagnética, que atravessa um cristal uniaxial "observará" diferentes íri

dices de refração. Isso pode ser visualizado na figura 1.

Dado um angulo entre o eixo ótico e o vetor de onda, existem duas

polarizações possíveis; cada qual "observando" um índice de rcfraçao (ordinj[

rio e extraordinário).

Quando o ângulo entre o eixo ótico e o vetor de onda e nulo, obser_

va-se que o índice de refração independe da polarização, pois a soeção reta

de elipsóide de revolução é um círculo. Portanto somente as ondas polnriza_

das extraordinariamente tem seus índices de refração modificados por uma V£

riação do angulo entre o eixo ótico e o vetor de onda.

Os cristais podem ser uniaxiais positivos ou negativos, i.c.n >n2

ou n >nQ respectivamente.



Figura 1 - Parte da indicatrix de um cristal uniay.ial: O, ângulo de casamen

to de fase medido a partir do eixo z (eixo õtico): angulo azimu-

tal medido a partir do eixo x.



Tipo II:

e o e
n nu n.
_J> = _ £ + -J,
A X X.
p s 1

Os índices de refração das ondas com polarização extraordinária po-

dem ser modificados variando-se o ângulo entre o vetor de onda e o eixo óti-

co. Caso não seja atingida a condição de casamento de fase, existirão re-

giões do criscai em que haverá ganho e outras em que haverá atenuação; sendo

que a distancia entre estas duas regiões (comprimento de coerência) será

maior quanto mais perto se estiver da condição de casamento de fase.

Este casamento pode ser obtido de diversas maneiras; em 1962

Armstrong propôs a utilização de diversas películas, cujas espessuras tives-

sem um comprimento de coerência, Patel e Nguyen obtiveram em 1969, casamento

de fase através de dispersão induzida magneticamente .

Em 1974 Conwe11 descreveu um método que utilizava diversos modos

com velocidades de fase convenientes de maneira a obter o desejado casamento

de fase. A esses métodos descritos juntam-se o de casamento de fase mediante

modificação do ângulo entre o vetor óe onda e o erxo õtico, e o de modifica-

ção do índice de refração por meio de variação da temperatura. Este Gltimoroé

todo apresenta a desvantagem dos longos tempos de estabilização devido Hinér
- . (6)

cia térmica ,

0 método de casamento de fase mediante modificação do ângulo é o

mais utilizado, por suas vantagens de sintonia e simplicidade.

Um fenômeno inerente â propagação de ondas com polarização extraor-

dinária é a divergência entre a direção de propagação de energia e a direção

de propagação de frente de onda. 0 ângulo formado entre essas direções é cha

mado de "walk-off".

Sendo Q o ângulo entre o eixo ótico e o vetor de onda, o ângulo de

"walk-off" é dado por(6}:

Tan(0 +p) »(no/nc)
2Tan(e)

onde p é o ângulo de "walk-off".

0 ângulo de "walk-off" limita o comprimento de interação entre as

ondas, sendo mais critico para as configurações nas quais se tem duas polarí

znçoes extraordinárias.



Quando é possível fazer 8 =90°, o ângulo de "walk-off" se anula, sen

do portanto possível realizar a interação por comprimentos mais longos. 0 ân-

gulo de "walk-off" é" máximo para 8 =45 .

Resolvido o problema do casamento de fase, resta ainda verificar se

os coeficientes nao-lineares propiciam interação entre as ondas, o que será

visto adiante.

- Coeficiente não-linear

A dependência da polarização não-linear com o campo elétrico pode ser

expressa, na forma tensorial, da seguinte maneira:

P.(w,, w2) =d.jkEj(w1)Ek(w2)

onde d. .. 5 a componente do coeficiente não-linear tensorial do cristal
1JK

K.(w. ) é a componente j do campo elétrico na freqüência Wj

E. (w?) é a componente k do campo elétrico na freqüência w2

As componentes E. podem ser expressas em função das amplitudes E°

• e

(amplitude da onda polarizada ordinariamente) e E (amplitude da onda polari-

zada extraordinariamente), de maneira a se obter -.im coeficiente não-linear efe
tivo d O)

pff

Na obtenção do d supoe-se que o coeficiente nao-linear tensorial

fí., 3 independente da freqüência, o que só é aproximadamente válido longe da

rc)-.iao de absorção. Outra hipótese feita é que as polarizações são de origem

puramente eletrônica (hipótese de KleimannJ, o que implica que os índices per

muta:n livremente
(10)

Na tabela I são apresentados os coeficientes não-lineares efetivos píi

ra as três classes de maior interesse

Tabela I

CLASSE

' 6 mm

3 m

42 m

TIPO I

UNIAXIAL +

wV +w?
ps i

djjsenO

-d22cos6sen3<J>
+d3]sen6

-dii+sen8scn2$

UNIAXIAL -

w°=we
+w?

ps í

0

-d22cos20cos3$

-dii(sc!n29cos2$

TIPO I I

UNIAXIAL +

w°we +w?
ps i

d3isen9

-d?2cos9sen3$
+d3]sen9

-dii(sen0sen2|

UNIAXIAL -

e o e
W«W +W.

pS 1

0

-d22Cos2Ccos3í>

-d]t(sen20co5?«{i



CAPITULO II: OSCILADORKS PARAMÉTRICOS ÕTICOS

A configuração dos osciladores paramétricos óticos é esquematizada

abaixo. O cristal oscilador é bombeado por um laser de alta potência,

estando o cristal numa cavidade ressonante para promover a realimentação em

uma ou duas das freqüências geradas parametricamente.

0 primeiro espelho é transparente para radiação de bombeamento e

totalmente refletor para as freqüências geradas parametricamente. 0 segundo

espelho, dependendo do tipo de oscilador, reflete parcialmente em uma ou

duas das freqüências, obtendo-se na saída do oscilador w e v.

K CRISTAL I VI

N LINEAR I J KSQL'KMA I
Rp=O% «p =

,=R, «100% Rg

- Condição para Oscilação

A condição para oscilação i que o ganho no cristal seja igual às

perdas na cavidade. 0 ganho em um cristal, em uma freqüência, õ definido com

a relação entre a densidade de potência nesta freqüência na saída do cris-
~ (li)tal c a na entrada, sendo dada pela expressão :

G=Kd 2,L 2I
ef p

onde K c uma constante que depende das freqüências interagentes e dos índi-

ces de refração em cada freqüência

l i a densidade de potência de bombeamento

L e o comprimento do cristal

e d , é o coeficiente não-linear efetivo
ef

A principal diferença entro o oscilador paramótrico ótico (0P0) e

o laser, é que o último permite a utilização de fontes não colimadas e con

largas faixas espectrais, pois a largura de faixa e a freqüência de oscila-

ção 5, no laser, definida apenas por transições atômicas ou moleculares. No

0P0 um aumento na largura de faixa ou na divergência angular da bomba acar-

reta um aumento da largura de faixa da oscilação paramétrica.

Existem três tipos de osciladores os quais diferem rntre si pelo

tipo de realimentação e pelo numero de f rcquoncins ressonante-s na cavidade.

Os três tipos são:
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SRO (Single Resonant Oscillator) - Oscilador Simples

0 SRO é tal que somente uma das freqüências envolvidas no proces-

so nao-linear c ressonante. Apresenta-se basicamente em dois esquemas, dis-

tintos entre si pela maior ou menor seletividade em freqüência no processo

de realimentação.

Esquema ?

CRISTAL

N LINEAR

No esquema 2 apresentado acima, devido a baixa refletividade PIT,

uma das freqüências geradas parametricamente, soment» urna das freqüências é

realimentada. Este esquema é real izável somente quando sinal e"idler"se apre

sentam suficientemente separados.

Esquema 3

Rj = Rs*IOO%

CRISTAL

N LINEAR1

Red*
difroçSo

Quando as freqüências do sinal e"idlcr"sao muito próximas, é ne-

cessária a utilização de um sistema de realinu.-ntiçao m i s seletivo em fre-

qüência. No esquema 3 observa-se er.ta seleção sendo efetuada pela utili-

zação de uma rede de difraçao em modo LITTROW '' .

- Potência de Limiar

0 ^aulio ilo cristal dependi* da densidade de potência de* bomlu-ammtu,

sendo que a densidi.de de potência que torna esse ganho igual a; perdas (trans

missão, absorção, etc), chama-se densidade de potência limiar. Para o SRO 2

dada por

th(SRO)



onde x » AKL/2

AK =K -K -K.
p s í

a. = perdas na freqüência "idler" por passagem completa

L = comprimento do cristal era cm

X . - comprimento de onda em cm
s,i

n. • índices de refração
i,s,p *

d , = coeficiente não-linear efetivo na direção de propagação em (n/v)

I . = densidade de potência limiar (w/m2)

- Eficiência de conversão para o SRO

A taxa de transferencia de energia da bomba para o sinal tí"iflli-r"ra

racteriza a eficiência interna do processo. Esta eficiência depende da rela-

ção entre a densidade de potência de bombeamento e a densidade de potência

limiar. Definindo N como:

N *I /I
p t!i

onde I é a intensidade de potência de bombeamento.
P

Em se desejando obter a eficiência externa deve-se considerar tam-

bém a transmissividade dos espelhos.

A eficiência interna de conversão para o SRO f considerando-se a

aproximação de ondas planas, é dado por:

I +I.

u «, £ L , ku k

P

onde 6 é definido por:

(sen(BO/BU2 - ^

onde x = AKI./2

I, * densidade de potência na freqüência"idler"medida internamente

I - densidade de potência na freqüência de sinal, medida internamente
s

1 - densidade de potência de bombeamento que efetivamente chep,a ao
P

crista].



li

Para AK =0, i.e., na condição de casamento de fase, tem-se que a

eficiência para o SRO atinge 100% para N =(TT/2)2.

- Tempo de subida

Para sistemas pulsados a condição de regime so i atingida após um

tempo mínimo, no qual o sinal e o"idler"sao gerados a partir do ruído. Esse

tempo é chamado tempo de subida do oscilador, tendo-se portanto que a efi-

ciência de conversão de energia é menor que a eficiência de conversão de po

tência.

0 tempo de subida para um pulso em forma de degrau, a partir «te

t =0, em um oscilador SRO J é dado por:

L /c

C •- /M IA • lníÍ.(T)/I.(0)|
n 2a(N -1) *-i í J

onde L e o comprimento efetivo da cavidade

c é a velocidade da luz

a é a perda por passagem

1.(0) Mfw.c
1 í

Como se pode ver, é importante projetar a cavidade o menor possí-

vel, de maneira a aumentar a eficiência de conversão de energia.

- Largura de Faixa

A largura de faixa natural, isto é, aquela que é devida somente ao

descasamento de fase dentro do material, varia de 10 cm " até 200 cm apro

ximadamente quando se trabalha próximo a degenerescencia

Diversos fatores contribuem para aumentar esta largura de faixa,

entre os quais a divergência angular de bomba e gradiente de temperatura no

cristal. Dentro de uma cavidade ressonante esta largura de faixa será dimi-

nuida devido às múltiplas passagens através do cristal que apresenta ganho

seletivo em freqüência. Quando o afinamento de faixa produzido pela cavida-

de nao for suficiente para as aplicações desejadas, torna-se necessário uti

lizar elementos que proporcionem uma realinentaçao seletiva. Kntre os mais

usados destacam-se os etalons e redes de difração.

Bjorkholm obteve uma solução numérica para a eficiência de um SRO,

assumindo um feixe com uma distribuição gaussiann de intensidade. De acordo

com o seu resultado uma eficiência máxima de 71% pode ser obtida qunndo
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N =6.5(b)

As figuras 2 e 3 apresentam curvas de eficiência interna versus N,

considerando o bombeamento como sendo realizado através de feixes gaussia-

nos c ondas planas, respectivamente.

PRO (Double Resonant Oscillator)0scilador Duplo

RRO (Ring Resonant Oscillator)0scilador em Anel

Os osciladores tipo DRO e RRO caracterizam-se pelo fato de que

apresentam tanto o sinal como o"idler"ressonantes.No esq.4 é apresentado o

esquema de um DRJ com valores de refletividade típicos:

CRISTAL
N LINEAR

ESQIT-MA 4

0 fato de haver reflexão tanto do sinal como do"idlerV faz com

que a energia seja transferida tanto no sentido da bomba para o sinal,-quan
- . (i'O

to no sentido contrario, reconstituindo a bomba . Essa energia deve ser

desacoplada do sistema de maneira a nao gerar realimontaçoes indesejáveis

no laser de bombeamento. Essa recombinaçao, portanto, caracteriza ur.a outra

forma de perda, diminuindo a eficiência interna do sistema

Uma maneira de se eliminar essa recombinação é utilizando um os-

cilador RRO, no qual as ondas caminham sempre num sentido . 0 esquema do

um RRO é apresentado no esquema 5.

CRISTAL
N LINEAR

Rt:R|?IOO%

Rp*O%

ESQ'.'KMA 5



Figura 2 - Kficiência interna de conversão para osciladores

bombeados con feixes de distribuição unitorrie
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Dadas três ondas com freqüências w , w eu. cue satisfazem a condi
P S 1 _ "

ção de conservação de energia (w =w +w.), deve-se obter a condição de casa

men to de fase para qtie uma delas (DFC) ou duas delas (OPO oscilação param?-

trica) sejam geradas a partir das outras.
A condição de casamento de fase pode ser expressa por:

- > • '

-fik =-nk +-hk. , -n sendo h/2it
p s í

-27
com h - constante de Flanck - 6.626J.0 erg.s

Como nesse trabalho será considerado somente casamento de fase col i

near, podemos simplificar a equação:

n n n.
-£. » _s + _L
A X X.
p s x

onde n , n e n. sao os índices de refração nos comprimentos de onda > , >

o \. respectivamente, os quais podem ser ordinários ou extraordinários.

De «im modo C.ITÍII, as soluções para esto problema podem ser expres-

sas por dois tipos de configuração:

Tipo I - Nessa configuração as duas ondas em freqüências menorc-s

apresentam a mesma polarização.

Tipo II - Nessa configuração as polarizações das ondas de menor

freqüência (w e w.) apresentam-se diferentes.
5 X

Para o caso de cristais uniaxiais positivos (CdSe, CdGeAsj) estas
(o)

duas soluções sao expressas por :

Tipo

n°
X
P

Tipo

nü

'D

I :

n e

s
\ c

I I :

n°

s

en.
_i

"i

n j
4 —

i

I'ara os cristais uniaxiais negativos (l.iNliÔ ) estas duas soluções

podem ser expressas por:

Tipo I:
en

S. :
X

P

n'J

' s

n?

\.1
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Fifiura 3 - Eficiência interna de conversão, considerando-se

o bombeamento sendo feito por feixes gaussianes
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A intensidade de limiar para osciladores DRO e RRO é dada por

onde os significados sao os mesmos dados na expressão da potência do liniar

para o SRO.

Como se pode ver, a intensidade de limiar para os osciladores DRO

e RRO ê a /2 vezes a intensidade de limiar do SRO. Essa menor intensidade de
s

limiar motivou o aparecimento de osciladores tipo DRO e RRO anteriormente aos

do tipo SRO, permitindo inclusive o desenvolvimento de osciladores cw, tipo

DRO e RRO.

- Eficiência de conversão para o DRO

A eficiência de conversão para o DRO foi tratada pela primeira vez

Por Sicgnian • F°i assumido bombeamento por ondas planas e o efeito de re-

combinnçao do sinal e"idlcT'I A eficiência do conversão para o DUO (eficic-n-

t-i.i intcriKi) v dada por:

I. +I 2

I N
P

a qual atinge ura máximo de 50% para N =4.

A intensidade de bomba gerada pela recombinaçao do"sinal"e idler re

fletidos c dada por:

( 1 '• ) .

Bjorkholm analisou o DRO sem recombinaçoes e mostrou que a efi-

ciência aumenta de 50% para 100% para N=4. A eficiência para um RRO, o qual

st* poria como um DKO si'tn reflexões, considerando bombeamento por ondas pla-
- . . (11)

nas e dado por :
T. •! 4

!• = ~'Y--S - ,. ('N " D
P

Quando se considera que o bombeamento está sendo feito por um feixe

com distribuição gaussia.ia ao invés de ondas planas, as eficíências se tnodi-
(11)

ficam para a seguinte forma :

I. +I
- = - (/N -1 - \ lnN)
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para o DRO, e

U = i (/ij -1 - i inN)
N i

para o RRO.

As eficiências calculadas para estas três configurações de oscilador

paramétrico se aplicam para regime permanente. As figuras 2 e 3 apresentam as

eficiências, considerando-se o bombeamento por ondas planas e feixes gaussia-

nos para o DRO e RRO.

Assim como os osciladores simples, os DRO e RRO possuem um tempo mí-

nino para entrar em operação. No caso destes osciladores o tempo de subida é

dado por :

r 2a(/N-l)

onde L é o comprimento efetivo da cavidade
c

c e a velocidade da luz

a c a perda por passagem completa

I. (0) =tiw.c
í 1

- Propriedades espectrais de osciladores paramétricos duplamente ressonantes

Para se entender as propriedades espectrais de osciladores duplamen-

te ressonantes é necessário entender o efeito "cluster", o que é inerente tari

(16)
to para o DRO como para o RRO

Nesses osciladores, as ondas nas freqüências w e w. devem satisfa-
S X

zer várias restrições. A primeira é a condição de casamento de fase.

Em virtude do comprimento finito de cristal a intcraçaonão-linearcon

timia efetiva mesmo que nno estejamos na condição de casamento de fase. Isso

se reflete na expressão de densidade de potência limiar .

Como foi visto:

th th(casado) ' * x

onde x - AKL/2
n n n.

c AK = 2n(-E - - £ - - ! )
Xp s Xi

th(casado) = Intensidade de limi.ir na condição de casnncnto do fase.
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Figura A - Condições de conservação de energia e ressonância

em cavidades duplamente rcssonantes (I)RO e RRO).
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O oscilador cessa quando a intensidade limiar atinge a intensidade

de bombeamento.

T =T (senx.k
th th(casado) * x ; p

portanto

^ = l/N2

A condição acima define a faixa em freqüência em que hã oscilação.

Somente valores de comprimentos de onda de sinal e"idler"entre as duas raí-

zes da equação anterior, terão ganho suficiente para oscilar.

Outra restrição é que tanto o sinal quanto o"idler"devera ser modos

ressonantes na mesma cavidade e satisfazer a condição de conservação de ener
. (17)

gia

Essas restrições aparecem esquematizadas na figura 4.

A existência de dispersão faz com que o espaçamento entre os modos

longitudinais sejam diferentes em torno das freqüências w e w.• Os modos

permitidos em torno de X estão esquematizados em (B) e os de X. em (C). Er.
S X

(D) é apresentado a condição de conservação de energia, pois os modos ali
• * ~ O7)apresentados satisfazem a equação

J_ = _L + J_
A X X .
p s 1

A curva pontilhada expressa a condição de casamento de fase. Os mo

dos 1 e I',c2o 2' satisfazem as condições de ressonância e conservação de

energia, sendo que somente os modos 1 c 1' satisfazem a condição de casamen.

to de fase.

Variando-SP o angulo de casamento de fase, pode-se ver que a sinto

nia ó descontínua, pois só há oscilação na» freqüências que satisfazem to-

das as condições. Seria possível, em princípio, a obtenção de uma sintonia

fina mediante variações no comprimento da cavidade.

Ocorre porém, que pequenas mudanças no comprimento da cavidade im-

plicam em grandes excursões no comprimento de onda ressonante. Isso gera

grande instabilidade em freqüência, o que torna a escolha de um osciladorti

po SRO, em detrimento dos osciladores DRO e RRO, a mais conveniente.



CAPITULO III: FONTES PARAMf.TRICAS EM 16 MlCROXS

D.C. Hanna e colaboradores publicaram era 1972 a descrição do primei

ro sistema experimental que utilizava um oscilador parametrico e um gerador

de freqüência diferença para geração de radiação coerente . 0 0P0 foi pos-

to a oscilar em freqüências cuja diferença resultava 16 microns. Nesse expe-

rimento foi utilizado proustite, cristal dotado de grande birrefrint>êneia e

faixa de transmissão entre 0.6 e 13 microns, para a confecção do OVO e do

DFG. 0 bombeamento foi feito com laser de NdrCaWO (1.065 microns).
4

A sintonia foi feita mediante variação angular, obtendo-se na salda

do 0P0, radiação entre 1.87 e 2.47 microns. 0 sistema esta esquematizado na

figura 5.•

Apor o 0F0 foi colocado uma janela de gerniânlo, para evitar a passa

gem da bomba e uma lente de quartzo para concentrar o sinal no misturador.

A sintonia no DFG foi feita também mediante variação angular, obten

do-se na sua saída radiação sintonizável na faixa 7.8-11.9 microns, a qual

foi detectada por um detoctor de Hg Cd Te na temperatura de nitrogênio li-

quiclo.

A radiação foi concentrada no detector mediante uma lente de KBr e

os sinais espúrios evitados com um filtro de InSb colocado na saída do DFG.

A potência por pulso de saída do 0P0 foi de 100 watts (potências do

sinal e"idler" somadas) enquanto que na saída do sistema se obteve 200 micro-

watts.

F.i observado que um controle dos modos longitudinais do laser de

botnbeanicnto aumenta a estabilidade do 0P0 . A potência prevista para a saí

da do sistema era de 10 miliwatts, sendo a discrepância observada devida a

oscilação na cavidade do laser de bombeamento de modos mais altos.

A sintonia desse sistema pode ser obtida em faixa mais ampla median

te troca do cristal do misturador por outro com birrefringencia e faixa de

transmissão convenientes. Essa idéia foi desenvolvida por D.C. Hanna que em

1974 modificou o sistema, trocando o cristal de prouütite do misturador

por um cristal de solcneto do cádmio (CdSe), proporcionando uma faixa de sin

tonia entri' 9.4 e 24.3 microns. Nesse sistema o bonibeamonto foi feito com um

laser. Nd:YAG com chavearoento do "Q" e operando no modo TKM̂ -j.

A radiação do laser do bomboamento foi coiimada em uma região de

0.6 mm de raio, obtendo-se assim uma intensidade sobre o osciladorde 5W/cn .
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Figura 5 - Esquema de um sistema paramétrico utilizando cristais

de Ag AsS (proustite) no oscilador e no misturador. A

faixo de sintonia da radiação na saida do misturador c

de 7.8 a 11.9 microns .
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O oscilador utilizado é do tipo D RO, o qual apresenta os problemas já vistos

anteriormente.

Na salda do 0P0, a potência por pulso do sinal somada ã do " idlerj1

foi de 3 kw, com uma sintonia entre 1.8 a 2.1 microns. A radiação manteve-se

no modo transversal fundamental TEM .Na saída do DFG obteve-se 10 watts em
oo

10 microns e 0.1 watt em 22 microns.

0 cristal utilizado tinha 8 cm de comprimento, enquanto o cristal de

CdSc tinha 2.8 cm. Com esta montagem foi demonstrado o grande potencial da

coração paramétrica para sintonias em amplas faixas do espectro.

Trabalhos que descrevem sistemas utilizando apenas o oscilador para

métrico para a geração dos 16 microns aparecem na bibliografia corrente.

Embora todos os sistemas até agora apresentados, ainda tenham limi-

tações fortes, existem sistemas altamente promissores. Um dos mais promisso-
(lfi)res e o sistema desenvolvido por R.G. Wenzel e G.P. Arnold em 1976 . Era

composto por um 0P0 de CdSe SRO bombeado pela linha 2.87 do laser de HF.

A cavidade com o cristal era ressonante para radiação de comprimen-

to de onda de 3.5 microns e produziu um"idler"em 16 microns, com energia de

100 microjoules em pulsos de 100 nanosegundos.

Diversos problemas estão associados com este tipo do montagem; um

deles referia-se ao próprio laser de bombeamento. Devido aos diversos modos

transversais da radiação laser, a intensidade limiar de danificaçao ora al-

cançada rapidamente.

Uma solução para esse problema foi a utilização de uma íris j.^raeli

minar os modos de ordem mais alta; devido ao alto ganho do laser do HF foi

usada uma abertura de íris extremamente pequena para a oscilação em modo uni

co, o que reduzia enormemente a intensidade de saída. Outro problema foi a

largura de faixa limitada entre 1,8 e 9 cm , o que posteriormente foi

melhorada para 0.3 cut" pela introdução de uma rede de difração. Devido a da

nificaçao progressiva dessa rede, o sistema tinha um tempo de vida da ordem

de 10'1 pulsos.

Em 1977 D. Andreau desenvolveu um sistema para geração de 16microns

que utilizava cristais de niobato de lítio no 0P0 e seleneto de cádmio no

DFG . Foi obtida radiação sintonizavel na região de 16 microns, com uma po

tencia de 500 watts de pico, uma taxa de repetição de 20 pps. Na figura 6

tem-se um esquema da montagem.



Figura 6 - Esquenta de ura sistema paramétrico para gerar radiação em 16 mi-

crons

1) oscilador

2) espelho com reflexão em 1.06 microns de 100%

3) espelho com reflexão de 100% era 1.06 microns

4) expansor de feixe

5) isolador de Faraday

6) medidor de energia

7) espelho com reflexão de 100% cm 0.632 microns

8) espelho com reflexão de 100% em 1.06 microns

9) rede de difração

10) espelho dicróico com 98% de transmissão em 1.06 microns e 100% de refle

xao em 1.95 microns

11) cristal de niobato de lítio

12) espelho com 561 de reflexão em 2.0 microns e 98% de transmissão en 1.06

microns

13) espelho com 1C0" de reflexão em 1.06 microns e 96% de reflexão em 2.0

microns

14) oscilador parainétrico

15) cristal misturador

16) atenuador de Ge

17) lente de KBr

18) filtro de InAs

19) detetor piroeletrico

20) sistema de detecção
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lira laser de NdrYAG foi utilizado como fonte de bombearcento, com ura

repetição de 40 pps e energia de 100 tnJ por pulso com duração de 20 ns.

O oscilaoor paramétrico era formado por um cria cal de LiNbO coc

5 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro da Crystal Technology. Camadas antiré

fletoras em 1.8 microns foram depositadas nas faces do cristal. A cavidade

era constituída por uma rede de 600 l/mm da Bausch and Lomb, um espelha di-

croico que transmitia a radiação de bombeamento (1.064 raicrons) e refletia a

radiação em 1.9 microns e um espelho de saída com um raio de 25 m e refleti-

vidade de 56% em 1.9 microns. A cavidade tinha um comprimento total de liem.

O 0P0 foi sintonizado continuamente entre 1.55 microns (sinal) e 3.5 microns

(idler).

A geração de freqüência diferença foi obtida em um cristal dt: CdSe

com 4.1 cm de comprimento e 1 cm2de secção reta, estando cortado a 70 graus

em relação ao eixo ótico. No níobato Ue litio o casamento de fase utilizado

foi do tipo I, logo tanto o"idler"corno o sinal possuíam a mesma polarização.

Como no CcISe o único tipo de casamento de fase permitido é II, o crista! no

misttir.idor foi colocado a 45 graus era relação a sua polarização (esta rota-

ção é feita em torno do eixo ótico), logo somente a metade das intensidades

do sinal"idlcr"foram utilizadas.

Considerando-se utr. diâmetro úe feixe de 1.5 mm, c valor t.-sjicraJo na

ra a potência na saída do micturador é dada por Pj^ =0.84 y. 10 P.P.»

A partir da expressão acima, para P..P = 0,45 xl010Wx oMem-st

Plf, =0,38 xl0
3W, o que concorda com os resultados experimentais obtidos. Fmr

gias da ordem de 3 mJ do sinal mais"idler"geraram 3 UJ en 16 mícrens.

A energia máxima de bombeamento utilizada foi de 60 mJ, com um diâ-

metro de feixe de 1.53 mm, tendo-se assim uma densidade de energia de 1.65

J/em7.

Para 44 mJ, o que corresponde a uma intensidade de 109 MW/cm2 obte

ve-se uma eficiência de conversão de 4% do 0P0. Isto produziu uraa energia de

saída C.T\ 16 microns de 1.2 micro joules, chegando-se a uma eficiência total

de 0.003% (4% do 0P0 e 0.07% do místiirador).

A intensidade de limiar de daníficaçao e maior do que 150 mW/rm^ pa

ra cristais de niobato de lítio, sendo esse o fator limítante da eficiência

do 0P0. A baixa eficiência do DFG advém da limitada potência na saída doOPO.

Na figura 7 temos os espectros de freqüência para sinal e"idler" e

o espectro na saída do DFG em 16 microns. Observa-se que a faixa na saída do



DFG c proporcional à convoluçao das faixas do sinal e"idler"provenientes do

0P0. As larguras de faixa do sinal»idler"e 16 microns são 0.83, 1.0 e 2.6

cm , respectivamente, de maneira que todos os esforços para a obtenção de

uma menor largura de faixa no 0P0 sao inutilizados quando da interação entre

sinal e 'idler" no DFG.

No ano seguinte D. Andreou (1978) introduziu modificações no sis

tema visando diminuir a faixa do 0PO e aumentar o nível do sinal que chegava

ao DFG, com conseqüente aumento de sua eficiência. Para tanto, introduziu uni

amplificador paramétrico (OPA) ótico e um etalon. Essas modificações diminui

ram a faixa de 2.6 cm" para valores entre 0.4 e 0.1 cm , e aumentaram a

eficiência do DFG para mais de 0.1%.

0 OPA era constituído por um cristal de niobato de lxtio de 5 cm de

comprimento bombeado por um laser de Nd:YAC. O esquema é apresencado na figu

ra 8.

A energia obtida em 16 microns foi de 50 microjoules alcançando-se

assim uma eficiência total de 0.055%, aproximadamente 18 vezes maior que o

primeiro esquema. Os problemas dessa montagem foram o rígido controle <k; tem

peratura (0.05(>C)co ângulo de "walk-off" que impediam n utilização deumeris

tal maior no OPA.

Todos os sistemas apresentados anteriormente apresentam grnndcs de-

ficiências na qualidade do sinal (largura de faixa) e na eficiência total do

sistema. A baixa eficiência global deve-se ao baixo rendimento do DFG. A lar

gura de faixa excessivamente grande se deve ao fato de que o sin^l ea 16 mi-

crons e resultado da convoluçao de dois sinais. Como um dos sinais (o"idler*)

nao é ressonante na cavidade (SRO) e como nao ê submetido a nenhum processo

de controle de sua qualidade espectral torna o sinal em 16 microns igualmen-

te de ma qualidade.

Um sistema que apresente um oscilador paramétricô no estágio de sal

da, apresentaria melhor qualidade espectral, pois seria possível afinar a

largura de faixa do sinal produzido mediante etalons e redes de difraçao.
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Figura 7 - Alargamento de faixa dos sinais provenientes

do 0P0 devido a interação dentro do misturador '.

Avjfc = 2.6 cm

Av. = 1.0 cm

Av = 0.83 cm
s
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Figura 8 - Esquema de ura sistema parametricô para gerar radiação em 16 mi-

crons com alta eficiência :

1) isolador de Faraday

2) medidor de energia

3) espelho dicrõico com 98Z de transmissão em 1.06 microns e 100% de refle

xao em 1.95 microns

4) espelho com 56% de refletividade em 2 microns e 98% de transmissão em

1.06 microns

5) espelho com 100% de reflexão em 1.06 microns e 96% de transmissão em 2

microns

6) cristal de niobato de lítio

7) espelho com 100% de reflexão em 0.632 microns

8) espelho con 100% de reflexão em 1.06 microns

•J) mediro de energia

10) espelho dicrõico com 98% de transmissão em 1.06 microns e 100% de trans

missão ern 2 microns •

11) espelho com 100% de reflexão em 1.06 microns e 96% de transmissno em 2

microns

12) amplificador paramétrico

13) oscilador paramétriro

14) polarizador

15) cristal misturador

16) atenuador de Ge

17) filtro de inSb

18) detector piroeletrico

19) sistema de detecção
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APÊNDICE A

CARACTERÍSTICAS DE CASA>ENTO DE FASE PARA O LiNbO BOMBEADO COM LASER DE Nd:YAG

O LiNbO. é um cristal uníaxial negativo, do grupo 3 iran, que apresenta

casamento de fase para as configurações tipo I e tipo II. As curvas das figu-

ras 9 e 10 apresentara a condição de casamento de fase em função do comprimen-

to de onda do sinal. A partir da parametrizaçao em temperatura poda ser obtida

a sensibilidade do sistema a gradientes de temperatura no cristal, bem como a

variações de temperatura no forno.

A sensibilidade ã divergência angular da bomba pode ser obtida da in-

clinação da curva.

Os parâmetros de sensibilidade para o casamento de fase tipo I e II

são:

Tipo I Tipo II

^ » 0,03 wm/°C ^ = °* 0 0 1 3 vm/°C

— = 1,6 vm/grau de inclinação — = 0,020 i;m/grau de inclinação
d9 d9

i.e., o casamento de fase tipo I e fortemente dependente da temperatura c da

divergência da bomba.

Observando a tabela 1, ve-se que os coeficientes não-1ineares efeti-

vos sao expressos por:

Tipo I

d =-dT2Cos0sen3ií> +d;i]Sen9

p / <J,=30° 0 = 4 5 ° d z 2 = -6 ,96 x lO^m/V d3 1 = 1,50 x lC~í!in/V

Têm-se: d , , * 1,56 x10"8
m /V

et r

Tipo I I

d , , «=-d - c o s ' 0 c o s 3 |
ef r

p / í = 0 ° 9 * 7 0 ° tem-se: d e f f = 8 , U xlO"10rn/V
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O muito menor coeficiente obtido para a configuração de polarização

tipo II, inviabiliza a sua utilização para oscilação parametrica, pois apre_

sentaria uma intensidade de limiar muito superior as intonsidades de limiar

de danificação, para valores aceitáveis de transmissividade nos espelhos.

Conclue-se que apesar da grande sensibilidade da configuração de polariz£

ções tipo 1 a variações de temperatura e divergência do feixe de bombeamento,

esta é a única possível para o LiNbO..
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Fiyura 9 - Ângulo de casamento de fase para a configuração de

polarizações tipo I, para o niobato de lítio, bombeado

com laser de Nd:YAG (1.064 microns). Nessa configura

ção, a bomba apresenta polarização extraordinária

enquanto o sinal e o"idlcr"apresentani polarização

ordinária. As curvas sao parametrizadas em temperatura.



I TlPO-1-TEMPERATURAí 375,0

n TIPO-1-TEMPERATURA: 374,0

m TIPO-l-TEMPERATURA = 373,0

UT TIPO-l - TEMPERATURA * 372,0

y TIPO - l - TEMPERATURA s 371,0

4.63

8

o



Figura 10 - Ângulo de casamento de fase para a configuração de

polarizações tipo II, para o niobato de lítio, bon

beado com laser de Nd:YAG (1.064 microns). Nessa

configuração, tanto a bomba como o "idler" apresen

tam polarização extraordinária enquanto o sinal se

apresenta ordinariamente polarizado. As curvas

são parnmetrizadas ein temperatura.



TIPO-2-TEMPERATURA - 375.0

TIPO-2-TEMPERATURA * 374.0

TIPO-2-TEMPERATURA s 373O

TIPO-2-TEMPERATURA = 372.0

TIPO-2-TEMPERATURA «371.0
750

. 745

S

o

Q.
O

o

. 7 30

7 25
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