
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FÍSICA

CAMPINAS



PLASKX PRODUZIDO POR LASER EM UM SOLIDO DE
HIOBJ O E ESTUDO DE SUAS PROPRIEDADES

- D»lton de 01tvelra Campos

- Ori«ntedort Prof. Dr. Helmut Karl B&ckelmann

Tes» aprosontada no Instituto de
d© Física "Glob Wataghln" da
Universidade Estadual do Campina»
para oot»nç3© do título d»

om Cíftncía»".

Campina», março d© 1966.



A G R A D E C I M E N T O S

Ao. Prof. Dr. Helmut Karl Bockelmann, pelo apoio e
orientação dedicado* durante a execução desta pesquisa.

Ao Prof. Dr. Munemasa Hachlda, pelas suas sugestOes e
contribuições Indispensáveis para o boa andamento deste traba-
lho.

Ao Prof. Dr. Aruy Harotta por suas sugestões e pelo »•-
prestlno de equipamentos sob sua responsabilidade, sem os
quais este trabalho seria Impossível de se realizar.

Aos Profejt Drtl Paulo H. Sakanaka e José Butnerdo Neto,
pelo apoio ligado as partes burocrática e financeira para rea-
lizaçSo desta pesquisa.

Ao Prof.Dr. Antonio Trigueiros, com votos de boas vin-
das pelo seu recente ingresso no "Grupo de Plasmas".

Ao Prof.Dr. Cindido Raposo, pelos incentivos recebidos.
Aos Profe.1 Or»» J.B.V111 averde e E. Nagal , pelo emprés-

timo d* equipamentos indispensáveis para a realização deste
trabalho.

Ao colega e amigo Roberto Y. Honda, por sua contrlbui-
ç3o e ajuda constante, substancial e inestimável. Ao Hagno P.
Collares e Vladimir H.B. Scheid, companheiros e amigos de lon-
ga data. Ao amigo Milton Kayana pela sua colaboração Importan-
te dedicada a este trabalho.

Aos colegas e amigos do "Grupo do Plasmas"; Alfredo,Al -
talr, Ana, Ballont, Braga, Cònrado, Emilia, Hector, Yoshyukl,
Hisataki, Mar ill», Newton, Vlcen» e Vicente, pela amizade e
companhe1r1sno.

Aos técnicos e funcionários do "Grupo d© Plasmas": An-
tonlo, Augusto, Cristina, Douglas, Dlna, Maurício, Sanclalr e
Valquírla, pela dedicação nos trabalhos técnicos ou burocrátJ-
cos, e sobretudo pela amizade.

Aos colegas da "Iniciação Científica"» Camilo, Fernan-
do, Peterson e Sérgio.

Ao Instituto de Física e Química da USP - 53o Carlos,
pelo trabalho em superfícies ópticas do laser de Rubi.

Ao laboratório de cristalografia do 1FCU e a Oficina de
Óptica do IFGU, por trabalhos executados no cristal de Nlóblo.

Ao DepirQ de Ralos Cósmicos do IFGU, pela concessão ao
uso do microden»!*-ômetro para análise de filmes fotográficos.

AO Lah. de Mlcroscopla Eletrônica do IFGU (Dep.de Físi-
ca Aplicada), pelo uso do microscópio eletrônico para análises
na superfície do cristal de Nlóblo.

A todos os meus amigos, e a todos aqueles que, direta
ou indiretamente contribuíram para a realização deste traba-
lho, muito obrigado.



Aos meus pals, em memória;

Aos meus trmSos



H E S D X O

Hontamos um sistema para provação de> plasma a partir
Incidência da luz de vm laser na superfície d» um material

Mil Ido em alto vácuo.
Utilizando um cristal de Xtóblo, estudamos o plasma

formado quando Incidimos um pulso de um laser de rubi (13OHU,
SOas) em sua superfície plana eoo Incidência de 35 graus com
relecVo è normal.

As técnicas experimentais que utilizamos se basearam
t

I - Espectroscopla no Visível

a) Registro e análise do espectro do plasaa utilizando fll-
»e fotográfico e um anallzador óptico de nu) ti cana is (0I1A)
acoplados a UM espectroaetro, o que pernltlu a Identifica-*
c8o de algumas linhas do espectro 0 deternlnaçSo da tempe-
ratura do plasma e» expansão.

b) Estudo da evoluçSo temporal de uaa linha do espectro,
• permitindo a determinação da, velocidade de expansSo do

plasma. .

II - Observações com uma cSmera conversora de imagens (1HA-
COH), que é uma camera que registra eventos luminosos em
Intervalos de tempo ultra-curtos.

III- Observação da forma e medida da área das "crateras" for-
madas na superfície do cristal, devido d Incidência do la-
ser, por mtcroscopia eletrônica.

Trabalho realizado com o suporte financeiro
da CAPES, CNPQ, CHEN, FAPESP e F1NEP.
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1 - IHTRODUÇXO - Plasmas Produzido* Por Laser

II- PARTE TEÓRICA

.11.1 - ForaaçVo do Plasma

11.2 - AbsorçSo d* Luz • Hovlmento do Plasma
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11.4 - Est*do por Análise Dimensional

11.5 - Licites do Regime Linear

11.6 - Efeitos da Intensidade, Duraç3o e Comprlaento de

onda do Pulso na Absorção da Luz do Laser

III- ESPECTROSCOPIA

111.1- Introdução

111.2- Temperatura Eletrônica a Partir d* Medidas de Inten-

*Idades Relativas ám Linhas

111.3- Evolução Temporal de Linhas e Determinação da Velo-

cidade de Expansão dos Ions e Xtomos Excitados.



IV _ PARTE EXPERIMENTAL

IV.1 - Introdução

IV.2 - Sala de Óptica

IV.3 - Descriç3o do Sisteaa Experimental

- Slste»a de Vácuo

- Laser do Subi

- Cristal d» Nióblo

- FocailzaçSo do Laser - Porta Aaostra
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- Espectrômetro

- Anal isador Óptico de í lu l t l cona lu (OMA)

- CSmora Convorsora do Imagans (IMACON)
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VI- CONCLUSÕES
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S Í M B O L O S

it _ Número de massa atômica

lk~ Probabilidade d* transIç3o espontânea do nível de Energia

1 para k

c - Velocidade da luz no vácuo

• - Carga do elétron

T. * T. ~ Campo» d» onda do 1 aser

- - Campo eletro8t«clco d» separação de cargas

ETL- Equilíbrio térmico local

g(£)- Peso estatístico de um nível de energia do átomo neutro

ou íon (no caso, nível 1)

& -Constante de Planck /2*

I - intensidade da radlaç3o absorvida

I,c- Intensidade da radiação observada correspondente à tran-

si ç3o 1- k d» dois níveis de energia

IMACON - Camera conversora de Imagens

(L>- Dimensão de comprimento

• - Hassa do elétron

(M)- DlmensSo de massa

n - Densidade dos elétrons

N - Densidade d* elétrons livres (secç. II1.2)

N(l> - Densidade de população eletrônica do nível atômico l

OHA- AnalJsador óptico de multtcanale

P - Preaa^o total no fluido

it)- Dimvns'So de tempo



T
e- Temperatura eletrônica era eV (* KT, onde K = const, de

Boltzmann e T * temperatura en Kelvin)

" - Velocidade dos elétron» que varia con frequdncla baixa

V - Velocidade dos elétrons

v - Velocidade dos elétrons que Varia com freqüência alta

V - Velocidade de expanslo do plasma

* - Comprimento de onda da r<>dlaçâ >

^ - Freqüência de collsSo elétron-íon

vtk~ Freqüência da radtaçío correspondente a transição de

dois níveis atômicos de energia

P - Densidade de massa do fluido

6 - Função Delta de Dlrac

• - Fluxo de potência (U /cm2)

x(ft,n)- Diferença d© energia entre dois níveis atômicos

*i - Energia de Ionlzaç3o

u - Freqüência do laser (rad/e)

"p - Freqüência de plasma



CAPITULO I

I • l - E i f i a » f i * _ B c $ r f i i 2 l d o f i _ p s n _ L â f i c n _ r i i

Os Mconlsaot que envolve» o* estágios iniciai» da

geração d* plasaas por laser s3o roapliçados. Dovo-so consldo-

rmr o aquecimento do alvo enquanto solido, sua fusão, vaporí-

ztçfio o lonlzaçSo. Porém, na Maioria dos casos quando s© tra-

balha con altas irradianel as, os estágio» lni<l;ili: de aqueci-

mento «J3O dosprezados, uma voz quo a energia neco3oária para

Ionizar o átomo é multo menor que a energia para aquecô-lo o

alguns milhões do graus K. Quando um alvo colido é irradiado

pelo luz d* ura 1oecr de alto intensidade, ocorre uma rápida

ionlzaçSo na roglUo do Incidência, cora consoquonto formação o

aquecimento do plasma.

AD densidades obtidas c3o muito altas quando compa-

19 ? "í "}
radas a outros plasmas do laboratório (10 a 10 cm ,do-

'pendendo do comprimento de onda e da Intensidade da radiação).

oo
No caso do nosoo trabalho com 133or de? rubi < > = 6.94 3 A ),a

densidade crítica do plasma (onde a frcqucnclo do lacer <- fre-

quOncia do plasaa) ó do 2,3 x 10 cm (rof.2).

Porá temperaturas da ordem de 1 KeV, crlam-ee condições ccn<s-

lhantos hm do lntoríor do sol.

Ao preorBes tombem BISO multo oi too e podero atlngJr
o

valoroo naloron quo 10 atm, corroopondondo a d<?nuIdadoa do
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7 3
onergia do 10 J/cm (rof.l>.

E» geral, as dlm«ns8es doe plasnao ctSo pequcnac, da

ordon do Ion ou monoo, dovido à pequona ároa focalizada polo

laser, e o confInamento nagnético nSo é poesfve) devido ào al-

tas pro»»Co». 0 pl*8»a docal con oxpansSo livro, o ton tampo

d» vida bastante curto.

Entre outros apllcaço>» oo plasnas produzidos por

lasor s3o tanix̂ n fonto* 1 doai9 do luz para ospoctroacopl a, OD-

peclalaente para observoçSo de espectro» de átonos altan»nte

Ionizados. Podon sor usados para so obtor olotrona livros do

alto energia e átomos altamente Ionizados para uso cn acelera-

dor os do partículas, poro» o osforço principal ostá ligado cora

a pesquisa de fucUo termonuclear, onde BC pretende liberar

onorgia do fustto-dlrotanonto do plasma donso, produzido polo

1ascr {ref.1),
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CAPITULO II _ Parto Toorlca

Co* o objetivo do Ilustrar do u»a fora* gorai COMO

ocorre o Mconicno do foraeçBo do p) asaa produzido por laser

lncld»nto numa suporPfclo sólida, aprosontanos na oocç3o II.l

alguns pontos coscnclais cobre cetc assunto,-baoeando-nos noo

rof«r6ncla« 1 o 3. A rof. 2 taikbs-M toa discussão Mais «xtonaa

o detalhada sobre ecte tena.

Toda a análise teórica apreoentada nas cccçSec II.2

a II.5 foi ossenclai monto ©xtraída da rof.4, o trata da abaor—

çtío de luz e cquoçõcn da dinSnlco do fluido, determinando tam-

b*B as o<{imçrs<u< |>;)i-a o roglno linear. Um oatudo por anállao

dinensional 6 oi feito para ce determinar o rcglSo linear de

absorção da radtaçSo em comparação com dadoa oxporimontai a, o

una breve diccu8s3o c olndo feita cobre os limites do regime

1lnoar.

Pura di&cutir os efeltoc da Intensidade, duraçfto e

conprtmonto do onda do pulso na absorção da luz do laaor, fl-

xcmoB u»o cíntece do assunto, que c tratado nac rcfcrcncloc 4,

5 • 6.

pog.3



Quando UM pulso d* laser d» alta potência é focai1-

sado nu» a superfície sólida d* u» Metal, pod» ocorrer fomaç3o

d» plasma na superfície metéVtca devido a fraçlo da radiação

penetrante se>r absorvida •* una canada muito ftna, que é então

aquecida a altas temperaturas.

Para o caso d* lsol antes, acima d» uma c»rta Inton-

• tdada> afnlBa, qu» d»p*nd» do compr 1 n»nto d» onda » das pro-

priedades do Material, pode ocorrer uva ruptura. Isto á,

crias-se elétrons livres no material sóitdo Irradiado. 0 meca-

nismo que produz os prinelros elétrons livres nSo é conhecido

exatamente. Como a energia do fóton da luz do laser (~- leV) ó

multo menor que' a energia de Ionlzaç2o dos átomos ou moléculas

<**• 10 - 20 eV) , n3o deve ocorrer fotolon Izaç3o direta, e al-

guns mecanismos s3o entSo propostos para explicá-)a, como a

lonlzaçSo por absorção de multlfotons, efeito Raman estimula-

do, efeitos de Impureza, efeitos de superfície, ou ionlzaçSo

devido a luz ultra-vloleta espalhada das lâmpadas de "flash"

dos lasers (embora taWvz este n3o seja o nossa caso) (ref.l).

Os elétrons livres que s3o criados. Independentemen-

te de sua origem, recebem energia do campo d» radiação e ioni-

zam outras moléculas ou átomos neutros, através de colisões

elásticas, 0 processo de avalanche aumenta rapidamente a con-

centração de elétrons livres, e em Intensidade» do laser sufi-

cientemente altas pode ocorrer a formação de uaa camada forte-

••nte absorvedora na superfície do alvo. P*ra hidrogênio sólt-
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10 2do, ua laser de neodfalo coa intensidade de 10 W/cm é euf i-

ctento para produzir tal casada am poucos nanosogundos. O tom-

po de formeçSo da camada abeorvedora cal rapidamente com o au-

aento do fluxo do luz.

Uma v*.z formada a camada abeorvedora podemoe eeque-

aatlzar a formação do plasma (flg.l), (rof.3).

-LASER

I- C09OA SUBOEN3A

Z-ZONA DE CONDUÇÃO

3-REBIÃO DE CHOQUE

4- SOLIDO NÃO PERTURBADO

± *thl 2. Xc

Fig.l - Representação esquematica dos perfis de tempe-
ratura e densidade para plasmas produzidos
por later incidente em sólidos

A matéria na canada oboorvedora (regiSo cm torno de

Xc) é forteraento aquecida o comoça a ao expandir devido d oua

olta pressão. Com a expansão a densidade eletrônico dccrcscc,

permitindo quo uma fraç3o do luz seja tranomitida para uraa ro-

gltío densa maJ» o frente. A luz é absorvido e forma urao nova

canada de plasma do alta densídado. Uma nuvom do plasma om ox-

pansSo aurge então na frente do alvo (regido 1). A diotrlbui-

çSo de densidade da nuvem se auto-rogula, do forma que a luz

do laser sempre otlnge o cornada aboorvedora em Xc, onde o ma-

terial do alvo ó ionizado e o proct?»so do goraçao do plaoma o

pag.5



mantido.

Ma regi So 2 , embora a luz do laocr não penetre,

•xisto aquoclmonto por conduçSo. O mocanlaao do tranaferoncta

de energia nesta "região de condução" ó collclonal.

Dovtdo «s alta? proasOo» oporeida» nas roglooa 1 o

2» o plasma da regido subdensa (1) entra cm expansão e usa on-

da d» choquo so propaga no Intorlor do alvo (roglSo 3) coa 3ua

frente cm Xoh, permitindo a compensação do momento linear. A

rogtSo 1 roprosonta o «dl Ido n8o perturbado. Os porfls do tom-

perotura e densidade s8o próximos cios esquemat 1 zadoo na flg.

1, válidos para lntonoidadoa nSo nulto balxaa (do forma quo a

absorção nQo ocorra cn una regi3o cç» definida) c nem multo

altas, ondo surgom of oitos não llnoaroo.

11.2-

O pi ao»o cr iodo por laocr 6 elotrIcamcntc neutro o

menos do flutuaçOoo locais, O campo olotromagnótico lntonoo

otua primor1amente nos ejotrone, que pocoucm macoao nenorco. A

ação noa lona acontoco atravós do campos do soparação Uo car-

gas, localmente induzidos.

Para ao conoldoraçOoa a soguir, sojamt

Le L~ campos de onda do laser

Éj - campo olotrootático da ooparação do cargas

V - velocidade dos elétrons

n - dons 1dado doa olotrono
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è ~ proo«3o doa olotrono

v _ freqüência de colis«k> efetiva

* - Massa do oldtron

k dlnftalca dos- cletrone c descrita pela equação de

•ovlBontot 1

: + - x B) - -^ - ravv (1)
I C ft \ /

-e

«copiada b equsçfio de prop«g&ç8o de onda deduzida dan cq. de

Xftxvollt

n 4we |Y ("V) (2)

t BC relaciono cot» a flutuaçSo na done Id ode de carga por:

1't * 4»(in)e (3)

VorIflcam-oo dosoas oquaçSo3 troa fonto3 do n3o 11-

nuarldode (rof-4)»

(v.v)v ~ origino uma força n5o linear,

—• x B̂  - gora radiação do froquônclao harmonicas à do lasor,

V) - rtrprcoenta acoplancnto ondo-ondo.

A J lnoarJzaçík) sorá folta asauaindo-ao quo v e n tom

dues componente», u»o que veria lentanentc (u,n0) c a outra

varia co» froquôncla alta (vfn) . 0? tornos da ordoa do

v/c D S O desprezado?.
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A parto do froquoncla alta do (1) o (2) fica ont3o>

c» f»^ - 4. ,n, | f (6)

o quo pcr»itc calcular o coeficiente do obsorçSo da energia,

(rof.2 o 4)i

Paro u >> Wp («2* * n t = freq. de plasma; «= freq.laser>
ra

u2

Para » ̂  w »

K - ( 2 "Pv ) l 2 (8)
C

A dcrJvaçtío do Ku por dln&wlco do fluido ò Incompleta. Dove-co

'partir do UM» oquaçSo clndtlca. Quando oe parto dao oquaçooa

de VI ocov-Maxwel 1, o aboorçiío c calculada na prcoença de lono

dlocrotoa fixos, o quo rooulta om una condut1 vi dado do alta

frequencío qu« Inclui um fator de corre 1 oçtSo que podo levar a

uaa abaorç3o nalor par» ion* do alto Z . Poro», como aqui a

obcorçSo será considerada como condição de contorno de ener-

gia, a aproxímaçSo do fluido aorá conoldorada (rof,4).



à parte do baixa froqu&ncia do (1) fica

Sf- • ( 5 .*

• t

u varia l*ntas*nt*, ou seja, a velocidade d* fluxo £ »ul

to aianor quo as wlocidadas térmicas dos olotrono, suas deri-

vada* pode* s«r d«sprcxadas. c a eq. (9> produz usa dlctri

bulçlo d» Botzaann para om olatrons.

Para os lona de carga Z e aasea H t

ào so ollnlnar t áo (9) o (10), obtém-so uma equação do novl

Manto para o pi asaa neutro:

ondo P ~ pross2o total o P •» dons 1 dado do naasa do fluido.

ü.3 -

Quando V << vfch ( v *• velocidade occllatória, vth r

volocldado t^rnlca dos oletrons), a froquoncla do colIo3o oló-

tron-íon fica i

v « e ín A (1Z)
3 3 ral/2 (2

(T •*• unidade de enerqia)



3 (T )3/2
on*» A « LJÍ (13)

2 Z eM-ne)2

Substituindo (12) ca (5) a uiplltudc do caapo . flea

lmtopendonto do coofletonto do «btforçSo K (rof.4>. Inclui-30

• &b*orçtk> collolon»! ltnver na eq. do energia do foraai

( p ? + p U ) + $ • { u ( p ^ + p ü + P ) + í + F } = O ( 1 4 )

ondo U ~ onorgia Intorna ospocfflca

F *• fluxo de color

I •* Intonsldado absorvida

Io*" Intencidadc Toro do p) apsta

• •» lnt.m»**ld;»dr» radlntlvn

I. - I o - + com V»* » - K * ( 1 5 )

Ao so incluir a cquac3o dc contJnuidadcr

+ %'{o u) ' 0 (!6)

Juntamonto com (11), (14) o (15), uma doocrlç3o da

dindnica do fluido do una componente- oiuplco (placwo), Irra-

diado por un 1 aaor o línoarmonto aboorvodor. Eoto 3 \ atoms n'io

6 rccolvldo onolit1caoente, o n?o ecr ca cauoo ccpcclolo, como

fluxo auto-*l«ílar ou o» «ttuaç3oo uni-dl mona tonais.
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11-4 - Eatwto-por ànál

Const dor arwtos ua* absorcSo collslonal o aoaualroaos

quo o laser Incide ca uaa densidade dc plasaa. be* ouavc: o

coaprlaonto c»ractorfatIco L 6 aulto aalor quo qualquor CM-

prl»»nto dc absorção 1. A cMada absorvedora sub-dene a tern uaa

d»nsldado const«nto p <p . k ojooaotrla Ó plana-unidiMonstonal.

Fig.2

O coeficiente de obeorçSo cecrlto e» forma cospacta

flea t

T3/2
a =• cte (17)

cos a en lectio Induzida Ignorada. AcDune-cc Inpl Icl tanente que

hu> << T CtlplcaiBonto, hw -v loV o T * 100 oV) .

7» conotante c» (17) ten dJmcncSco dc t

{a} { D ô {t}'3 {M}" 1 / 2 (18)

Tanbom t»»oo >

{K }
u

ÍM> it)'

ÍL)-1
(19)

pog.11



* por (17) i

T a (p*. 1 ) 2 / 3
 ( 2 0 )

t o b l n w d o cquaçOes d l s e n s l o n a I s p«r« a , I , P c p para u»a ln-

t«n»ld»do conotwi to .

P a ê-1/» t

(21)
P o , - 3 / t I 1 3 / U t 2 l / l S

OU t P a I 2 / 3 p1 /^ (22)

Combinando-cc (22) coa o cquaçUo de estado para un gáo ideal

L Pr
 T ( 2 3 )

ot>td»-«a u»a rolaçSo Indopondonto do 2 ° 1 , 00» oe aoounir

nada a roopolto do mocanlawo do aboorçSo, Basta considorar-so

que a obcorçtío ocorre no dcncldodc crítica, c quo gj c H

constant00 t

pc

p -
Fozcndo uno do 1 c . 2 7 ( 2 5 )

p»g.i2



Para rol acionar E o I • quantidade»» radiativas (x * ̂ w Ç \

T o (I xM2/3

T

P o ( I

(26)

De ob*ervaç5cs experimentalB, conclui-SC que p&ra

IX2 >1012 . I 6 proporcional a (IA2)2/3 . U» ajusto daa for-

mala» <26> as aedldas, para I ca KcV, 1 c* M/CM 2 » * c» pm c

£ ou Hbar (rof.4)t

(27)

P > 1,4 x 10-9(1 +{) ( { ) 2 ' 3 (28)

Para ac condiçSeo de nosca experiência, COM laser de

rubi (A = 0,7 pm) o conoldorando Z,f-* 3 , (1 bar -» 0,99 at») i

»« I - IO 1 2 W/cm 2 - T = 62 eV, P - 2,4 x IO5, atra

I » IO 1 3 W/cm2 H. ' T « 288eV, P = 1,1 x IO6 atm

Na onál'00 anterior conoldcrou-oc que o plaeaa cctá

parado, ha wtommma oquaç5os (26) o3o obtidas introduzIndo-ao

UNO velocidade de fluxo na análise dit»cnclonal ao relacionar Pj

coa 1, con»id»rando-ao quo a volocfdado da partícula ó a velo-

cidade do soa local (Ce) (rof.4). EntSot



ÍP> ÍL> { t } - l « ( I )

ou

omto a vo loci dado do oo» Ca

Cs

Vcrlflca-oc, d« (29). qt*e existe uaa velocidade característica

rol acionando a prosaSo a lntonoidado absorvida. Do <29) o

(31), obttfa-cc:

p-1/2

que Já havia ei do encontrado antes, para o caco do plasua "pa-

rado" <oq.22>.

Ao DC cone I der ar que o ponto sônico coincide COM a

donffldado crítica, obtóa-so novsMonio ao oquacCos (2&).

Sem nada ce asou*Ir a recpelto do *ecan)c*o de ab-

Borçío, conclui-so quo a lot ompírlca

T a (IX2 ) 2 / 3 (32)

denota a abeorctto na densidade crítica quo c to»bé« o ponto

eonlco para o fluxo. E lato á vil Ido quor soja a aboorç3o li-

near ou nSo.

Pole experiência, verlflcs-ce o donínlo de validade
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do ( 3 2 ) ( r o f . 4 ) i

1 0 l 2 < 1X2 K ( 2 _ 3 ) x 1 Q 1 3

*

Para lntcnsldadco BO:ore* quo 3xlO13/X2 , quc cot—

respondo ao afnlao para • instabl 1 I dados paraadtricaa, oncon-

tra«-»e duas temperaturas para o» «letrons. Sowcnt* os elé-

tron* co* to«poratura sal or eogtum (32) atd 1015/X2 . A COM-

pononte fria exibe variaçtk» »aic lent.a, ainda pouco conhecida.

Quando (32) nSo d oatiafoito, podo» ootar ocorrondo

duas colBait ou a absorçtto coliclonal nSo ocorre ea una dcncl-

dado bo* doflnlda (una situaçSo nSo ootaclonárla duranto o

puleo do lacer> ou o ponto cônico nSo cetá onde a abnorçíío

ocorro, hmboa of<?lto3 podom ocorror BIBUI tanoawonto para

lA2-sl012Wc»"2p2 '. Para fluxoc aítoc I X2 > 101 *• W cm-2
w
2

a situação na*o ó boa o3claroclda. Há uma co»potlç3o ontro ins-

tabi1 Idades devido ao acoplaacnto n3o linear do ondac cJctro-

•agnòtlcas COM 00 nodos do plasna o ofoltos pondoronotI vos quo

tende» a fazer do perfil de done idade ua "degrau".

II.5 - Llalta2_dQ_RQ9iLQ_LinQai:_íi:Q£Ju'.U

En oxporlôncla» co» Jntonaidadoo varladaa, vorlflca-

oe que há u»a transIç«(o c» torno de (2-3)xlO13W cm"2v2 .

ondo 0urgo» duas tomporaturas olotrOnlcas. AIó« do nata, a ab-

oorçao da luz n$o nato segue o previsto pela teoria linear.
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Ho Início da dlccusoSo, tree tcrmoc n3o llncorcc

Identificados, todos onvolve» a vo loci dado dos olotrons. Ei» UP

Plasma Irradiado por laser, a velocidade eletrônica tea duao

coaponentosi

- uma parte oscilatórie

v . e E

(E •» campo elótrico da onda)

- uma térmica

v « <v> » ( I ) l / 2

e v in '

No regime linear aseune-ee que v é dominante c

V tf desprezado. Efoitos nSo 1 Inearo3 stto osporados 3& v/v n3o

é pequeno.

Ta»bó« no regime linear eHo desprezados os efeitos

radiativos: por um lado, a pressão o donaidado do onorgla as-

cociode con a luz do laser incidente, por outro, at perdas

radiativas devido a ealss3o térnica. Escoa procossos dovoriam

ser levados tu conta para uma equação de movimento e de balan-

ço do energia mais precíaoa.
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11.6 -

Para oxportsontos COR fuoSo nucloar usando-so plaa-

aas produzidos por laser, devo ser optlntzada a performance c»

duas ár*s* na física da lntoraçto laoof-plasaat prlsolro, do-

vc-sc obter a aalor taxa de absorção possfvel, c secundo, a

goraçao do olotrons aupratdralcos dova aor alnislzada, pois

eles causaa o prc-aqu<^l»«nto do nüelco, dificultando a Inplo-

sVo. Easas duaa 4r*as aVo sonsfvols àa caractor fatlcaa do pul-

oo do loeer Incidente.

Ao conclueOcc principais que oe podo tirar da expe-

rlôncia a roopolto da absorçKo o3o (rof.5,6) :

- a absorçSo cal quando a intensidade do laser ouaenta

- a absorçSo aua&nta quando a duraçSo do pul?o do 1a3or auaon-

ta

*- a aboorçSo ausenta quando o conprincnto de onda da luz do

1aoor d1•1 nu 1 .

Ea fluxos baixos, o Mecanicno principal de absorção

6 o BromuatriiMung Invorso, quo dlnlnul quando o fluxo Inci-

dente ausenta devido ao ocrcsclno na temperatura doo elctronc

o porquo a foraa do porfll da dons 1 dado fica na 13 oa» "de-

grau". Com o ausento do fluxo a aboorçcSo collolonol diminui e

a abaorçao roasonanto no porf11 do dona1 dado on dograu ó mala

significativa ( o abcorçUo reosonante correoponde ò absorção

doa elotrona dovido ft roaaonancla cos o caspo do radlaçSo do

psç.17



1 M O T > . Em fluxoo mats altoa (>10lltH c»-2) , o docrôsctmo na

obsorçSo nlo «$ devido openao a dlmlnuiçSo do Brcmmetr^hlung

lnvoroo, mas principalmonto ao acrdacl«o no ospalhamonto Bril-

loln. .

0 tempo mínimo, neccooárto para formaçSo da zono de

conduçto para quo »»tm atinja um estado o»taclonárlo, conoldo-

rando-s* g*o«*tria piana-unidiaen«ionol <rcf.4> é t

t -. 4,5 x IO'23 IX* (33)

com a concluffSo import anto do quo t ntfo d opondo do «atorlal

do alvo. Para uma certa Intensidade fixa, t varia co» a quar-

ta potôncla do comprlmonto do onda, do forna quo, para I o

A. fixoo o pulüo do lacer deve ter largura maior ou igual a t

para atingir um 03tado ostaclonárlo na zona do conduçSo. A ab-

oorçtSo depende da di»cn»8o da camada abeorvedora L, quanto

maior L maior 6 a absorção. Porém, 00 o pulso ó curto, aconto-

cc que L ntSo chega a atingir ecu volor de cotado cotecionórIo,

o aí, a ab*orç8o d manor. Concluímoo ontSo quo a aboorçSo fra-

clonal nóxima é menor para pulcoo maio curtoo.

A conclusão importanto do quo a taxa do abaorç3o au-

menta com o decreed»o no comprimento de onda pode Der expli-

cada polo acrdaclmo na oflcone Ia da absorção polo ofoito

Bremaetrahlung inverso quando A diminui. 0 aumento do efeito

Brommatrahlung ocorro, ontro outroo rootivoa, porquo, diminuin-

do \ a luz do laser penetra em densidades naIo ai too onde o

plaama d maio collaional (rof,6).
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On ofoltoo do aumonto na absorção com o docreaclmo

do x » ausento da duraçSo do pulso c controle do cua intcnoi-

dado, »*o Importantos, porquo altaa taxas do aboorçSo pode*

ser obtidas. A absorção, ocorrendo na casada eubcrftlca diml-

nul a lnfluOncla doa mocanismos quo ocorro* na camada crítica
e

e que geras elotrons suprattfrmtcos. Indesejáveis noo cxperl-

montoo do fuaSo. •

No caso da nossa experiência, com o 1ocer de rubi

(X"0,7ym) , o co«prlmonto do onda ó baixo COB rolaçSo aos

lasers de C02 (10,6 ym) c Ncodfnlo (1,06 pm) , a duroçSo do

pulso é b*« longa (5O ns) do forna quo um ostado ostactonarlo

deve ocorrer quando há o interoçUo 1ocer-plaema c o fluxo de

potôncla, quo podo variar do 4x10 a 8x10 W/cm2 , oatá numa

faixa de abcorçSo rei atl vaaiente baixa para cfoltoc n3o 1 Inca-

ros, do forma quo áovomoa tor uma aboorçSo razoávol, poaslvol-

•ente maior que 70% , em coaparaçtSo com oe cetudoo da ref .6 .



CAPITULO III _ ESPECTBOSCOPIK

O plasma produzido por laser se apresenta coao uma

{•portanto font* para estudos d* probabi 1idada* d» transições

at>0«teas em átomo* altamante lonixadoa, uma vex que o conheci-

mento nesta área está long* do ideal .

Ao lado do estudo da probabi 11dad»» de transições

atônicas, a analiso do plasma produzido por 1as*r através de

métodos ospoctroscoptcos tom s» mostrado um Important* diag-

nóstico na vorlficaçio do suas características, com a grando

vantagem do n3o perturbar o plasma.

Quando u» alvo sói Ido (colocado em una câmara em vá*

cuo) ê Irradiado por um pulso de 1aser do potência suficlente-

nonto alta, uma "nuvoa" de plasma luminoso e formada. Verlfl-

ca-so experimentalmente que essa nuvem se expande com veloci-

dades que podem ser maiores que IO7 cm/s, correspondendo a

energia d» tons de centenas de eletron-volto a alguns KeV

(rof.7).

Durante o período de formação e instantes iniciais

de expansão o plasma emite uma forte intensidade de luz contí-

nua que cobre toda uma reg lio espectral do 20 A a 6.000

X (rof.7), o que pode »mr usada na determinação da temperatura

eletrônica, através da forma do espectro contínuo. As linhas
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discretas stto usada* .na deter» Inac 3o da temperatura dae re-

glSoa Bvnoo luminosas do plaoaa, ou soja, o* toapos poatorio-

res è presença do "contínuo", ou e» posições Tora da regi 3o do

foraaçlo do plasaa (ondo o contínuo ó »als fraco). E» condi-

ções de aplicabilidade da equação de Saha-Boltz»ann para os

nfvots supor toros dos tons, podoav-s* relacionar- as tntonoida-

des das Unhas cos) as densidades do« ions correspondentes

ir*t.7), 0 datorsilnar-so um porfti do dons 1 dados.

Ta»bé», pela evoluçtto te*porai de uaa linha espec-

tral , podo-oo deteratnar a volocldado do oxpansSo doa lona.

l i 1.2 - IcBpenfit1uca_El£tci5Dl£â_â_EiíEilc_dfi_Hcdid3e_dí;_iDi:fiDr

Pera se deter»Inar a temperatura doo clctrono por

técnicas ospactroscòpicao, dovo-oo sompro aupor a oxlatoncla

de oiguna condiçSo de equilíbrio local, existente no o)emento

do. voluao do plasma quo ootá oondo oxanlnado. A tomporatura

oletrOnlca é definida como uma ncdla pobre o funç3o de dlotrl-

bulçío do volocldados naxwolliana fH <raf.8> »

2 T « N í - mv2 f M (v ) d-*v ,
2 Í2 "

(34)

e o mini «to que ce pode eupor c que CM cada pequeno cl emento de

volumo o o» cada Intorvalo do tompo, £ ao aproximo do rooulto-

do farai 1 lari
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(35)

ttaa situação » » 1 B roatrlta d a do qu» o plaoaa, oato-

J» cs equilíbrio ttfr»lco local CETL). aqul, oo clctrone llvrcc

••tio distribuído» do acordo coa (35) o oa olotron» 1 lg«doa

devea satisfazer a distribuição de Boltzaann, oo popular oo

nfvols dlscrotos do anorgtat

e x p { .
N(r) g(n)

do »alc, a densidade de partíeulac livrec deve catlofazcr

a oq. do Saha :

, g(ZtO) jnT_ )3/2 f X^Z-1,0)

( Z l 0 ) 2 h 2N(Z-1,O) 9(Z-l,0)

(37)

- 6,0 x 1021 TV* exp<- -^IlLll} cm"3

onde t

N r denoIdade dos elétrons Hvrcc.

Mi»), N(n), H(Z,O)r NCZ-1,0) •* donoidado do popul aç3o do» ni-

/©iB m,n,0 (0 f nível fundamental).

Z •* carga Ion lea (Z-»l -»• átomo uma v&z ionizado, Z~2 -»• duao

vozcp Ionizado, Z-l »- 0 * 6to»o neutro)

g -» pooo oatatiatlco do nival,
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X<a,n> -« E» - En "» dlf.oronça do onorgta ontro dols nivols.

X <Z-1,O) ** energia de ionizaçSo de partículas de cargo Z-l no

ostado fundaaontal.

Pora que ox1 eta ETL, OB processos dc colicSo elétron

étoao o ol4tron-íon d*voa »or oxtroaa«onto rápidos. As condi-

ções de ETL 0*0 válidas apenas para densidades de partículas

sxif iclentmonto altas (a do-oxcltaç3o collsional dovo aor no

Siíntso dez vexes aais provável que o decaimento radiativo para

todas as trsnsiçtSos), o u» llalto Inferior do validado para

plasmas optlca»entc finos pode ecr dado por (rcf.2) t

N > 8,8 x IO13 T V 2 V3 Ctn-3 (TtX e m e V ) ( 3 8 )

*mãx "̂  nalor enorgla do ionlzaçSo do qualquor dos átoaoo ou

lono precentee.

V B W O O supor agora, que para átomos de »ee»a ccpéclc

o BOSMO ostéglo do ionlzaçBo, haja» duas tranolçooo l + k o

j + í (flg.3), coa enlsu^o de radlaçTSo corrcopondcntc o cada una

dao tranoIçOoa do hv,. e hv,, íh "* con3tanto do Planck o v -

freq. da radlaçSo).
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* hV:

£k '

Fig.3 - Transições entre níveis atômicos

Ea condiçOo» do ETL, ontSo' :

N(i) = Sill N(0) exp {- JL-
9(0) T

N(j) = Sill N(0) exp {'- J—5
9(0) T

(39)

O numero de clctrono que decaem, por unidade de tempo, do ní-

v»l ouporlor para o inforlor da tranoiçSo 6 (rof.9) »

dt

d N(J)

dt

- A k

(40)

N(J)

(onde A r probabilidade de tranclç3o eopontanca de Einetcln)

o » Jntanoldado total oboorvával da radiação 6 i



OU :

\ k

hvii

Da eltuaçSo de ETL (eq.39>:

E
-
T g(0)

E
—
T

(41)

g(0)
c t e.

e como v - c/X(c ~ velocidade da luz), para uma troneiçSo

qualquor, t©mo3 do (42) quo s

gA
hep exp{- i

T
(43)

com os índices de g, i c E, correspondentes ao níve! superior

da tranoicSo, e A correspondendo ao comprimento de onda da ra-

diação omitida.

Tomando-se o logarftmo om ambos OH Iodos de (43) =
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teaos u»a equação que correspond» a equação d» uma reta . en

ua gráfico de £n(Ix/gA) X E •

Então, se dispomos de lntensidades de duas ou mais

linhas de emissão (que nao precisa» ser Intensidade» absolu-

tas), e das constantes g,A e E (do nível superior da transi-

ção!» que pode* ser encontrados em tabelas, podemos fazer o

"Plot de Boitzsrann", ou seja, um gráfico de £n(lA/gA) X E , e

obter a temperatura eletrônica através da Inclinação da reta

que ela deve fornecer, se a condiçao de ETL é satisfeita.

K suposição feita de ETL deve S9r confirmada no fi-

nal, ao se traçar o gráfico descrito acima. Se nHo se obtén

uma reta, provavelmente a condição de ETL nao é satisfeita.

111.3 ~

A velocidade de expansão dos Ions 0 átomos excitados

pode ser determinada através da análise da evolução temporal

de uma linha espectral determinada.

Conforme dissemos anteriormente, nas proximidades do

ponto de formaçSo do plasma (região onde a luz do laser foi

Incidida), a emissão de luz contínua é multo Intensa, o que

dificulta muito o estudo de linhn>« «Mucretan no nT%o tivermos

controle temporal nos detectores. Porém, Já a poucos milíme-

tros desse ponto, o contínuo n3o é multo intenso, e a evolução

temporal de uma linha pode ser observada. Considerando que o
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ponto de observação esteja a una posição XI do ponto de forma-

ção do pi as»a, quando este se expande e passa através do ponto

de observação, pode-se detectar o sinal de una linha pré-sele-

cionada, coa o uso de una fotomu 1 ti pi 1 cadora acoplada a um es-

pectrdmetro, cuja forma típica é mostrada na fIg.4(a) .

MR. SOM

•+T- Z\ (a)
me*»

(b)

Fig.4 - Determinação da velocidade de expansão do plasma

onde o sinal do traço superior Indica a presença do pulso do

laser captada por um fotodlodo acoplado a um canal de um oscl-

loscópio, e o sinal do traço inferior é o sinal da linha de

emlssSo do plasma selecionada, captada pela fotomultipi 1cado-

ra, acoplada ao outro canal do psclloscópio. 0 sinal da linha

tem um máximo em um tempo ti após o sinal máximo do pulso do

laser. Quando o ponto de observação é deslocado para X2, ob-

serva-se um sinal da linha semelhante, porém menos intenso,cu-

jo máximo está deslocado de um tempo t2 (fig.4-b). 0 material

sólido mostrado na flg.4 corresponde ao que foi usado em nossa

experiência, um cristal de Niòblo. A velocidade de expansão do

plasma (no caso, lateral), pode ser determinada pela raz3o:
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•» . " 2 - "•

t, - t,

Ao afirmar que X corresponde a velocidade dos Ions,

estamos considerando que os efeitos da recomblnaçSo n3o sao

Importantes. So o plasma so r©combina fortomento duranto sua

expansão, um fon que pudesse ser observado cm uma certa posl-

çSo XI a partir do ponto do formação do plasma, podorla aparo-

cer como um outro fon com carga menor na poslçSo X2 nals

adiante. 0 quo estamos supondo ó quo a taxa do recomblnaçSo

desses ions é suficientemente lenta de forma que seus efeitos

na mudança da densidade do população do3 ions sejam dosproza-

dos na região em que os analisamos ( de 1 a 3 mm).

Fedidas do mesmo ostiIo já foram feitas anteriormen-

te Ircf.?") para alvo de carbono, para o qual as cupoolções

acima s3o satisfeitas, para todas as especlos do fon. Para o

caso do carbono, verifica-se que ao ce observar uma regi3o fi-

xa paralela à superfície do alvo o deslocada do alguns milímo-

tros do-mesmo, as linhas dos átomos mais ionizados aparecem

primeiro. A partir da observação dos333 Iinha3 então, a velo-

cidade particular de cada espécie de fon foi determinada, con-

cluindo-so quo para cada espécie existo uma velocidade dife-

rente, c os átomos mais ionizados possuem velocidades maiores

quo O3 menos ionizados. Para o fluxo do potôncla lá utilizado

<2,9 x IO11 W/cm2) sobre a superfície do alvo de carbono <po-

llottlono), as velocidades variaram de 3,3 x 107cm/s para o

átomo totalmente ionizado aO,7 x IO7 cm/S para o dtono excita-
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do neutro, com energias de tons correspondentes a B,7 KeV e

0*26 Kev espect1vãmente. Essas varlaçdes de velocidade * para

espécies de lohs diferentes podem ocorrer devido à variação

espacial e temporal na Intensidade do laser focalizado.- Una

alta Intensidade na regi3o central de focaiizaçSo e no pico

máximo do pulso pode produzir estados de tonlzaçSo maiores coa

velocidades maiores comparadas às regiSes periféricas do feixe

focalizado e em outros Instantes de tempo diferentes do pico

máximo.

As observações s3o consistentes com o ponto de vista

de que a aceleração dos ions é causada pela formação de uma

•camada com um potencial acelerador em torno do plasma em con-

seqüência da expansão dos elétrons. Desta forma, a energia

térmica inicial que em geral é grande, se converte em cinética

dos lons. '
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CAPITULO IV - PARTE EXPERIMENTAL

IV.1 -

O trabalho experimental consist* basicamente na pro-

duçSo d9 plasma pela incidência de um lasor da rubi de alta

potência C4 xlO11 a 8 xIO13 y/cm2 > »» *»u|H?rf ícle «rfl I<1» <!«.• um

cristal de- nlóbto posicionado dentro de usa câmara de alto vá-

cuo ( 1*7x10 Torr ), e no estudo de algumas d» suas proprie-

dades, como sua temperatura, velocidade de expansão e observa-

ção de sua dinâmica de expansão através de uma camera conver-

sora de Imagens (IHACOH). A medida da temperatura eletrônica

foi Peita através da espectroscopia na regi2o do visível

(v4.100 A > . Para Identificação das linhas espectrais foram

feitos registros com filmes fotográficos acoplados a um eapec-

trômetro, e também registros com um anallsador óptico de mul-

tlcanals (ONA), também acoplado ao espectrdmetro. A medida da

temperatura eletrônica foi feita com o uso do OMA, analisando-

se as linhas identificadas do espectro, e a medida da veloci-

dade de expansão foi feita pela análise da evolução temporal »

espacial de uma só linha, com o uso de uma fotomulti piicadora

acoplada ao espectrOmetro.

paq.3O



iv.2 -

Essa sala se recuae essencialmente cm uma "gaiola de

Faraday" o constato em usa armação do madeira colocada dentro

de usa sala comum, e sobre essa armação foi colocada uma "pa-

redo metal tea", ou seja, foram fixadas chapas do forro galva-

ntzado nas quatro paredes, no teto e no piso, totalmente fn-

terligadas elétrica e mecanlcamonto, o isoladas das paredO3 de

tijolo, do teto e do piso (através da armação de madeira), de

forma que a HgaçSo a torra so desse a partir do um só ponto.

Kessa sala foi montado o nosso experimento. O obje-

tivo da sala 6 do possibilitar medlda9 de slnal3 olótrlcos

baixos, sem interferências de ruídos externos que podem vir de

máquinas maiores Instaladas no laboratório, como os sistomas

TUPÂ I e TORólDE COMPACTO.

IV.3 - Bfi3CCiclQ_siQ_Sieke83_E«P£CJUaeaLal

-Sistema de Vácuo

Utilizamos una cornara de vácuo em aço inox <rcf.10), •

que po3sul quatro Janelas para observação, uma entrada para a

luz do laser, o um posiclonador da amostra sólida, qut, pode

ser ajustado ©xtornamento a câmara, sem modificar a pressão

interna. Como na experiência em que a câmara foi utilizada an-

teriormente oram empregadas uma bomba mecânica o uma difusora,
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construímos um sistema do tubulaçSo diferente, para acoplar

agora a câmara a uma bomba de adcorçSo e a uma bomba iônlca.

A câmara do vácuo» em aço lnox, pos3ut um cooprlmon-

to Interno de 31 cm e diâmetro Interno de 15,2 cm, com um vo-

lume total do 5,6 litros. A tubulação quo acopla a câmara às

bombas de vácuo é em aço lnox e tem volume interno de aprox.

2,5 litros. Existem duas válvulas, VI (diafragma) e V2 (bor-

boleta) (fig.5), e os anéis de vedaçSo que empregamos c3o de

vlton.

A bomba de adsorçSo (Varian - ns 941.6003), é utili-

zada para o pré-vácuo, o ' uma bomba lônica (Varian modoIo

911.5034, 60 l/s), dá continuidade até o alto vácuo. O uso

dessas bomba3 diminui a possibilidade» do contaminação do sis-

tema (por exemplo, com óleos, como no caco de uma bomba difu-

sora) e também na*o Introduz vibrações (como no ca3o do bomba3

mecânicas) (»ef.ll).

Parn se dar a partida na bomba lOnlca é necessário

quo a pressSo seja no máximo de 5 x 10 Torr, mas pross5o3

nais baixas sSo recomendadas.

Verificamos que a bomba de adoorç«So atinge, ca nosso

sistema, prosoOos da ordem de 10 Torr ou monos, num tempo

total de aproximadamente 20 minutos (a partir do momento cm

que o nitrogênio líquido 6 colocado nola). Uma vez atingida

essa pressão, a válvula que liga a bomba de adsorç3o a câmara

6 fechada, o llga-ao então a bomba lônica, que no nosso oiato-

u>a baixou a pressKo até ^ 7x10"7 Torr.
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- Laser de Rubi

O laser de rubi que utilizamos e* o da Holobeaa (Se-

ries 600). coro comprimento de onda do (A = 6.943 %). © potência

ate apróx. 200 NU, com largura de pulso média de 50 no, c um

feixe com diâmetro de 9,5 mm. Esse laser do rubi Já foi utili-

zado em experiências anteriores do grupo de plasmas da UNICAMP

(ref. 10 o 12)» e seu feixe tem polarização vertical com relação a entra
da do sistema. ~"

A energia de saída do pulso do laser foi medida du-

rante toda a experiência atravós do medidor Hadron, nod.l02-C.

A forma do puíso era verificada por um fotodlodo rápido aco-

plado a um oscl Io3c<5plo (Tektronix 556), que observava parto

da luz que safa do espelho de 99% do laser.

Pulso do Laser
Escala: 100 ns/div.

Para obtor uma melhor porformanco, fizemo3 a opt irai-

zaç3o da energia do pulso de saída, variando o atrazo do pulco

de alta tensSo quo vai para a célula do Pockoll (reaponcávol

pelo chavearoento do laser), com relac3o ao momento em que a

lâmpada helicoldal de xendnlo (quo circunda o cristal do rubi
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do laser) era acionada. Também optlmtzamos a tonsSo des3o pul-

DO. OptlmlzaçSo desse tipo faz parte do procedimento normal

para operação do laser, e Já foi descrita em trabalhos ante-

riores (ref.12).

Embora tivesse sido optlalzado, durante todo o per-

curso da experiência o laser apresentou problemas, e nem sem-

pre os pulsos eram repetitivos (de mesma potência), motivo pe-

lo qual sempre dávamos entro 3 e 5 minutos de Intervalo do

tempo entre um disparo e outro, e sempre monitorávamos os dis-

paros através da veriflcaçíto da forma e amplitude do pulso pe-

lo uso de fotodiodo acoplado ao osçlloacóplo.

- Cristal de Nlóbio

O cristal de nióblo (ZM1, A~92> que utilizamos cm

nosso experimento foi crescido no laboratório de baixas toropo-

raturas do DFESCM do 1FGW, UNI CAMP . Utilizamos esse cristal

por ser de alta pureza, e porquo estávamos interessados om es-

tudar o efeito da polarização da radiação laser incidente na

formaçSo do plasma, o quo n3o foi feito neste trabalho. Alóm

disso, o Brasil é o detentor da maior reserva mundial de nió-

blo, elemento importante em aplicaçSes industriais e na fabri-

cação de supercondutores.

A superfície do cristal foi polida no cetor de Cris-

talografia do IFGW - UNICAMP, até o ponto em quo ficou oopo-

Ihada.
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- FocallzacVo <L Laser - Porta Amostra

Con o objetivo do conseguir uma potôncla por unidado

de área maior, a luz do laser era focalizada sobre a superfí-

cie do crlBtal, através do uma lento do distância focai do 8

cm , fixa na câmara d» vácuo. A incidência sobre a superfície

sólida se dá a um ângulo do 35 graus com relaçSo à normal.

Para posicionar o alvo na regi3o focai da lente,

existe um parafuso mIcrométr1co que movimenta o suporto do

cristal para frente e para trás. Uma vez posicionada a super-

fíclo do cristal na regi3o'focai da lente, vários disparos po-

dem ser feitos, simplesmente glrando-se o porta-amostra c fa-

zendo com quo a luz focalizada Incida em outro ponto da super-

fície eolida, tudo isso sem a necessidade de se "quebrar" o

vácuo.

A

ANTEPARO LASER H0-Ne

Fig.7 - Posicionamento da superfície sólida no
foco da lente que concentra a luz do laser
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O procedimento para so colocar a superfície do cris-

tal na regi3o Tocai da lente é o que descrevemos a cegulr.

Devido è Inconveniência de» usar a própria luz do la-

eeí* de rubi (que é pulsado), utilizamos o feixe de luz expan-

dido do um laser do Ho-Ne para determinar a reglSo focai da

lente. A luz do laser de He-He (coaxial com o laser de rubi) •

•ra dividida em dois feixes por um antoparo colocado na entra-

da da câmara, que possuía dois furos pequenos, com separação

entre si de aprox. 9 mm . Esse3 dois feixes ontSo Incidiam ha

superfície do cristal formando dois pontos. Com o movimento do

porta-amostra com o parafuso mlcrométrlco, podíamos fazer es-

ses dois pontos coincidirem na superfície,, indicando assim

a posição da região focai da lente. A observação ora feita vi-

sualmente.

ijsmm

Fig.8

Pelas observações, verificamos que os dole pontos ficavam Jun-

tos para uma regido b~ 1,6 mm (em média). Como a incidência o

-oblíqua, Isso corresponde a uma regi3o focai da lente de 1,6/

cos35 •* 1,9 mm, ob3orvado experiment ai monto. Como osse valor
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do comprimento da rag13o focal da lonto o multo in Mor do quo

se esperaria por cálculos teóricos, fizemos a aproximação geo-

métrica para determinar a área do focailzaçSo da luz do laoor

eo
(dim :mm)

Fig.10

— s -^- •• a = 1,1 xlO'^m , Aa= - ^ AX = 0,04 mm
a 0,95 80

daí, a área correspondente à regi2o focaiizadora é:

S = w( | )
2 = 9,5 x IO"3 mm2 = 9,5 x 10"5cm2

com desvio de: iS = - a aa = 6,9 x 10"5cm2

2

e como a Incidência nSo ó normal, a área focalizada na supor-

,5 x I

sen 35
fície é : 9,5 x IO"5 „ lf7 x lo^cm^ (AS-1 ,2X10"4 cm2)

ou: S = (1,7 ± 1,2) x IO"1* cm2

Concluímos ent$o que a luz do laser era focalizada em uma re-

gl3o de 3 X 10" cm2 do área (cons1dorando a margom de orro su-

per 1or >, ou menos.

Polos cálculos teóricos, se a luz do laser é focali-

zada por uma lento com diâmetro D e distância focal F, o com-

primento da regi3o focai izadora b e o diâmetro dessa regi3o a.
• •
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sSo (rof.13) :

a = 2,44 -^
D

b = 2,53 T
D2

Fig.11

Para o nosso caeo ent3o :

a = 1,43 x 10"3 cm

b = 1,25 x 10"2 cm .

a área focalizada © então :

»( ,6 x 10"& cm2-6

Como a potência do laser cm nosso experimento foi

fixada em torno do 130 MU (+/- 15%), o fluxo do potôncla inci-

dente no alvo varia entSo de :

<> * 4 x IO11 u cm"2 (medido experimentalmente)

e • * 8 x IO13 W cm"2 (calculado)

corrospondondo ao produto do IX2 :

3,5 x IO11 a 4 x IO13 W cm"2 ym2

o que nos leva a concluir que nossa experiência tem grande

* •
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probabilidade de cutar na regi3o de absorção linear discutida

antO3.

IV.4 - Q1A&BQSI1GQS

- Sistema de Diagnósticos

O 81 Siena de diagnósticos empregado em noosa expe-

riência ©3 tá basicamente sintetizado na flg.12 .

Para fazer a Identificação de linhas do espectro de

emissão do plasma utilizamos um filmo fotográfico o um anall-

oador óptico de muiti canais (OHA) acoplados a um espectrôme-

tro. Pela observação do espectro, do plasma registrado polo OHA

fizemos a medida da temperatura eletrônica. Com uma fotomulti-

pilcadora acoplada è fenda do saída do espoctromotro pudomo3

observar a evolução temporal de uma linha do espectro, e medir

a velocidade de expansão do plasma, como descrito antos, de-

terminando assim a energia dos ions e átomos excitados. Com

uma câmara conversora de Imagens (IMACON) flzomos a observação

da dinâmica de expansão do plasma. Com um microscópio eletrô-

nico de varredura, pudemos observar a forma e modIr a ároa das

crateras formadas pela incidência do pulso do laser na super-

fície sólida.
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- E»pectrometro

O cspect.roBet.ro usado foi o Spex 1702 - 3/4 meter,

Czerny-Turn©r Spectrometer, com redo do dlfração do 12OO oa-
o

trias/mm e angulo de "blaze" a 5.000 A . Para observação de

uma faixa espectral utilizamos um espelho colocado dontre do

eepectrômetro, que desvia a luz de saída para a parte superior

do mesmo, ondo podem ser acoplados um filmo fotográfico ou o

detector do OHA. Para observar uma só linha do espectro, uti-

1lzamos a própria fenda do saída, ondo colocamos uma fotoraul-

t-Ipl icadora.

Fizemos o alinhamento da parte óptica Interna do es-

pectrdmetro, até seu ponto ótimo, de forma a so obtor resolu-

ção melhor que 0,3 Angstroms.

- Analisador Óptico de Multicanals COMA)

0 OHA (Princeton Applied Research, mod.l205A, detoc*

tor 1205D-S1T) consiste basicamente de um detector de luz que

possui 500 canai3 lndspendentos c de um consolo quo podo arma-

zenar o sinal de luz que incidiu em um ou vários canais, mos-

trá-lo em uma tola de um osciloscópio o transmitf-lo a um ro-

gietrador de papel ou computador. N3o descreveremos todas as

ouas características, quo ostSo apresentadas em dotalhoa na

ref.14 .

• »
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REGIÃO ESCURA

REQIAO ONDE A

LUZ INCIDE

25 (im

12*5 innt

5 mm

Fig.13 - Detector do OMA

O detector do OH A (fig. 13) possui seus qulnhontoo

canais dispostos paralelamente, cada canal possui 25 pm de

largura & 5 om do altura e a luz 3<5 incide em una metade do

detector, a outra metade serve para captar ruídos, de forma

que na memória se armazene apena3 o sinal, correspondente à

diferença sinal + rufdo (da parte onde bate luz) - ruído (par-

to sem luz) ~ sinal.

h princípio, se uma linha espectral tem largura me-

nor que a largura de um canal do detector (25 pm ) , quando ela

incide no canal X e é armazenada na memória do OMA, ela deve-

ria se apresentar como na flg. 14(a) ,

X-l X X+l (a)
! . i

X-l X X*l —
(b)

Fíg.14
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Indicando quo só um canal recebeu luz. Poro», existo um ofolto

de perturbação de UM canal nos canais vizinhos, que torna a

situaçSo Ideal acima Impraticável, o do u»a foraa geral, o 3t-

nal fica COMO na flg.l4(b> (para luz Incidindo em um só ca-

nal), na melhor das condiçSes de alinhamento óptico. E330

efeito torna multo Imprecisa uma medida de largura de linha

que seja da. ordem de aprox. 1 A como devem sor as linhas do

nosso plasma.

Com o espectrOmetro em Ia. ordem, temos uma dispersão

linear correspondente a 0,31 Angstroms/canal, em 2jj ordem de

0,14 e em 3a ordem de 0,08. N3o utilizamos ordens superior03 à

primeira, devido à intensidade da luz do plasma n3o ser sufi-

ciente para operar nessas ordens de dlfraçSo do ©3poctr0metro.

Naturalmente, a resposta do detector do OWA nftn 6. ';%

mesma ao longo do toda a regi 2o espectral. Poróm, oi a possui

um máximo próximo à regi5o de X - 4.100 A , que coincide com a

regiSo espectral quo estamos observando no plasma. Como para

cada canal corresponde (em 1.3 ordem 0,3 A , ao longo de todos

os canais <5O0) pudemos observar uma regiSo espectral de

aprox. 150 A simultaneamente. Consideramos que a variação da

resposta do detector nesse intervalo de comprimento de onda

seja pequena, o que e razoável, quando observamos sua curva do

resposta com \ , apresentada pelo fabricante.

Embora a consideração feita acima a respeito da roo-

posta do detector com o comprimento de onda ceja razoável, ob-

servamos um outro efeito de resposta dos detector03, ou soja,

o comportamento de cada canal com a luz de mesma intensidade c
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mesmo comprimento de onda. Para fazer leso, selecionamos una

linha do espectro do eml3s3o de uma lâmpada do morcdrlo na ro-

gi3o de * próxima a que estamos observando (tomamos as linhas

4046.6 e 4077,8 A ) . Fizemos o deslocamento dessa Unha ao lon-

go de todos os canais usando a man 1vela de deslocamento de

X do espectrômetro (scan), o observamos quo os canais tinham

resposta diferente, embora o comprimento de onda e a Intensi-

dade fossem os mesmos. Fizemos então uma curva para correç3o

desse efeito, normallzando-a com relação à regido de canais

onde a resposta foi maior. Esso efeito foi levado em conta

quando medimos as intensidades das linhas espectrais que apa-

recém ao longo do detector.

-Camera Conversora de Imagens (IHACON)

A 1KAC0N, que também tem a descrição detalhada de

seu funcionamento na rof.14, 6 basicamente uma camera fotográ-

fica que registra eventos luminosos cm intervalos de tempo

curtos, sobre filmes comuns (polaróldes ou fllroos negativos

sensíveis).

Ela opera em dois modos diferentes:

a) Modo "Framing"?

Hesse modo, o evento é registrado em uma seqüência

de quadros (cada qual correspondendo a um tempo do exposição

de alguns nanosegundos no seu fotocatodo). Ho nosso laborat6-
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rio, a seqüência de fotos mais rápida que podemos conseguir

correspondo a uma frequdncla de 5 x IO6 fotos/segundo, com 200

n» de tempo de separação entre uma foto e outra, e exposIç3o

de cada foto do 40 ns.

Como veremos mais à frente, essa freqüência ainda é

multo grando para as observaçBes do nosso plasma, razão pola

qual esse modo irâo foi visado.

b> Modo "Streak"

Hesse modo o registro é contínuo, com uma varredura

horizontal para registrar varlaçSes temporais geralmente do

parte do slotema observado, usando-se uma fenda, ou seja, a

fenda seleciona a regi3o de

'to

Io)-Região luminosa
observada pela
fenda

(b) -Evolução tempo-
ral da região
observada

Fig.15

observação, e a luz que pasea por ela é registrada nc filme

com deslocamento contínuo no tempo. Qualquer modificação oapa-

cial em Y <flg,15) na forma da fonte emissora de luz observada
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pela fenda, durante o tempo de varredura, é registrada no fJl-

me.

Utilizamos a varredura mais rápida, que corresponde

a 100 ns por milímetro registrado no filme (na horizontal, ou

seja, perpendicular à fenda).
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CAPITULO V _ RESULTADOS EXPERIMENTAIS

V . l -

Para fazer a ldentlflcaçSo das linhas do espectro da

luz emitida pelo plasma, utilizamos ora o OMA, ora um filme

fotográfico acoplados ao espectrOmetro.

eertn» oo
0M4 eu rn.ut
rotOMArtco

^LASER Of
RU8I

Fig.16 - Registro do espectro de emissão do plasma

A montagem descrita na flg.16 permito uma r©duç3o no

tamanho da imagem de 25 vezes. Como trabalhamos com a fcnda do

espectrOmetro variando entre 10 o 18 um , Í3so correspondo a

uma regido de observação real mo plasma de 250 a 450 u"» .

A regi3o espectral do observação quo estudamos ficou

cm torno de 4100 A . 0 motivo dessa escolha é que nossa óptica

n3o tem acesso a comprimentos do onda om regiSos mat3 balX33

" *
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do espectro (uítra-violeta), no OHA es3a 6 a rugiao do respos-

ta com maior ganho, e além do mais é uma regi3o que apresenta

tanto linhas do átomo excitado (Nb I) quanto do átomo uma voz

Ionizado (Nb II).

A vantagem em se utilizar o OMA está na resposta

Imediata que ei» forneço a respeito do espectro, porem como *

dissemos antes, sua resolução n3o é muito boa, e como o eepec-

tro do plasma do nlóblo apresenta um número muito grande de

linhas tabeladas (quase todas com separaçSo menor que 1 A en-

tre si) a identificação dessas linhas ó dificultada. Portanto,

o OHA foi usado para uma identificação grosseira das linhas. O

espectro tfplco apresentado pelo OHA está na fig. 17 onde se?

pode ver o efeito descrito anteriormente, de respostas dife-

rentes dos canais, observando-s© a "base" do espectro, que do-

veria ser próxima de uma linha horizontal.

Para uma identificação mais precisa da3 linhas, uti-

lizamos um filme fotográfico ultra-rápido, de alta sensibili-

dade, com emulsSo pancromática, o filme Kodak 2485, que era

por nós revê1 ado no própr1 o 1abor ator i o.

Com o filme fotográfico, pode-so obter resolução mo-

Ihor que 0,3 A . A faixa observável do espectro usando o filme

fotográfico corresponde a aproximadamente 400 A , era contrasto

com os 150 A observáveis simultaneamente no OMA.

Embora o filmo fotográfico seja atraent© sob o aa-

pecto de resolução e região de observação maior, cie possui

desvantagens com relação ao tempo para se obter o espectro.

pag.49



C'61'f V

ít/OH

«I

£

I

o
o
6
o
o

o
•o

•O

o

ID
o

c
o

o
tctS

w
tu

•r*
&

a
a
•a

o
u
u
o
oi
o.
(A

bJ

St

pag.50



o
u

14
ti
DC
O

E
o
u

o
•a

10
E
to

o.
o

(4
0)

•rl
E
O

o
u
<J
u
e>
cu
in

I

oc
l-t

Oi.

6*050fF I

pog.5i



Depois de .1 apresso o espectro no filme acoplado ao ospectrôrao-

tro, este deve ser revelado, e depois levado a um microdens1-

tdmetro para o registro do espectro no papel, e posterior aná-

lise para identificação das linhas.

Usamos o mlcrodensitometro instalado no laboratório do Depar-

tamento de Ralos Cósmicos do 1FGU - UNICAMP .

Um espectro típico obtido do f1lme fotográfico está

na fig.18 , e para identificar algumas linhas fizemos uso de

uma tabela do linhas espectrais (ref.15).

Identificamos inicialmente a linha mais Intensa que

aparecia na regiao observada, a linha Nb II 4.119,3 A , usando

o OMA. A partir dessa linha, com o OHA e o filme fotográfico

procuramos identificar outras linhas que apareciam mais isola-

das (separação de aprox. 1 A das vizinhas), e mais intensas. A

dispersão linear do espectrômetro observada no filme fotográ-

fico era de ^11 A/mm .

Verificamos que as intensIdades das linhas n3o ti-

nham a mesma relaç3o com as intensIdades das linhas apresenta-

das na tabela (cujos espectros foram obtidos por outros méto-

dos) , ou seja, a linha mais intensa observada om uma certa re-

gi <I o nKo correspondia com a maio intenso da tabela observada

na mesma reglSo (por exemplo).

Embora tenhamos desenvolvido um método próprio para

callbraç3o o conversão do espectro de opacidade do filme (quo
m

é o que se obtém com o deneJtômetro) em espectro de Intensida-

des de Iinha3 (que é o que nos interessa), e um programa numó-

rlco para uma posterior análise para medidas de temperatura
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eletrônica, vimo-nos limitados a usar o filme fotográfico co-

mente na Identificação de linhas, porque» a luz do plasna só

conseguia ser Impressa no filme quando o pulso do laser e m

acidentalmente largo ou não simples. Isto é, quando o Ia3or

emitia vários pulsos Juntos. Quando o pulso do laser era úni-

co, a intensidade do luz e o tempo necessário para imprimir o

espectro no filme eram insuficientes, e não aparecia nada.

Portanto, nas medidas de temperatura vimo-nos restringidos a

usar apenas o OMA, agora Já com algumas linhas do espectro

identificada».

V.2 .-

Para fazer a medida da-temperatura eletrônica utili-

zamos o método que descrevemos anteriormente no capítulo III.

Como na região onde o laser incidia, que é a região

de formação do plasma, existe uma emissão d© radiação contínua

muito intensa, e como nossas medidas são feitas integradas no

tempo, quando observávamos aqueJa região o contínuo "nascara-

vo" as linhas, por ser mais intenso que qualquer uma delas na

região em que as observávamos. Passamos a observar uma roglão

de 250 a 450 utn deslocada de Iram do ponto de formação, onde o

contínuo era menos intenso e as linhas apareciam roals discri-

minadas.

O critério básico de escolha das linhas utilizadas

foi o seguinte: as linhas deveriam ser as mais isoladas posai-
• #
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vets, as mais Intensas e deveriam ter o produto de suas cons-

tantes <gA) tabeladas.

Embora tenhamos feito algumas medidas con outras li-

nhas, apresentaremos as mais utilizadas por apresentarem re-

sultados mais confiáveis:

M A ) gfc

Nb II 4.072.1

II 4.119.3

II 4.156,7

Nb I 4.123,6

I 4.152,6

I 4.100,9

I 4.079,7

Obt>.: Nb I corresponde ao átomo excitado e lib II oo átomo umo

vez ionizado.

Fazendo o grafico de -£n(lX/gA) X E (como descrito no

cap. Ill) para cada disparo do laser, medimos a temperatura

eletrônica do plasma.

itfV1 >

0,54

9.1

0,81

1.8

1,7

2.5

4.9

E < cm'1 )

Nível Sup

38.216

45.342

40.104

24.397

24.770

24.770

25.200
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Pelos gráficos do vários disparos, medimos uma to»-

peratura eletrônica média de:

To - O,2 eV para Nb I

Te =* 0,6 eV para Hb II

co» desvios da ordem de 15X . Convém lembrar porém, que erro3

da ordem de 30% nas nedldas de gà tabelados s3o comuns.

As medidas de temperatura eletrônica foram feitas

com o OMA. Como dissemos antes (cap.IV), o ganho dos canais do

OMA n3o é o mesmo para todos, e foi necessário fazer uma curva

para correçSo do ganho, e daí corrigir as tntensidades das li-

nhas medidas.

Ao detectar o espectro do plasma, o OMA também capta

a radlaçKo contínua. So a resposta fosso a mesma ao longo do

todos os canais o contínuo simplesmente deslocaria vertical-

mente a "linha base" horizontal do espectro. Como a resposta

n3o é a mesma, o aspecto fica como na figura 17 . Utilizamos a

curva de callbraçSo do ganho para determinar primeiro a inten-

sidade do contínuo, tomando vários pontos da linha base. Una

vez determinado o contínuo, medimos as intensldado3 das 1inhas

superpostas ao contínuo, fazendo a devida correçlj na intensi-

dade. A Intensidade da linha 6 a diferença (linha + contínuo)

- (contínuo), e a barra de erro considerada foi a correspon-

dente à Incerteza na medida do contínuo.

Naturalmente, deve-se considerar a intensidade do

uma linha integrada ao longo da seu perfil para as medidos do
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Io» poro», devido ao» efeitos do perturbação de um canal do

OHA com os canais vizinhos (descrito no cap.IV>, consideramos

apenas a lntensidado Integrada no canal que apresentou ampli-

tude máxima (que corresponde a 0,3 A da linha, cuja largura

n3o foi medida, mas que deve ser pouca coisa maior).

V.3 -

Para fazer a observação da evolução temporal de una

linha do espectro, fizemos a seguinte montagem experimental:

« 3 0 0 m/T» f**omm

CftCTROUtTRO

Fig.21 - Sistema para registrar a evolução temporal
de uma linha do espectro de emissão do plasma

Com o sistema de lentes acima, obtém-se uma imagem
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reduzida de 7,5 vezes, projetada na Tenda de entrada do espec-

trõmetro. Como agora usamos a abertura da fenda do espec^rdrao-

tro variando entre 6 e 16 w«n , observamos uma regi3o real coi—

respondento no plasma de 45 a 120 vm .

Ao receber a luz do plasma o espectrômetro faz a se*

paraçSo das linhas do seu espectro de emlssSo. Como Já havía-

nos Identificado algumas dessas linhas, fizemos com que só uma

delas saísso na fenda da saída do espectrômetro, de forma a »

detectar a presença do plasma na regi3o espacial que estava

sendo observada. Fizemos o estudo com a linha I! 4.119,3 A o

com a I 4.058,9 A . Quando o plasma passa pela regi3o onde o

sistema de lente» está observando, sua luz é captada, e a pre-

sença dos átomos excitados e uma vez Ionizados é detectada (de

acordo com a linha usada), atingindo um máximo de sinal quando

a densidade máxima dessas espécies de átomod está na região de

observação, e depois decaindo devido à expansão do plasma. Ob-

viamente, quanto mais distante do ponto de formaçtSo do plasma

estiver a região observada pelo conjunto de lentes, maior será

o tempo em que o plasma gastará para atingir aquela regi3o, e

* por conseguinte, maior será o atrazo do sinal da fotomultipl 1-

cadora com rei ação ao sinal máximo do pulso do laser, conside-

rado "t&mpo zero".

A fotomultipl icadora que utilizamos é a RCA C31O34,

e o seu sinal era levado a um canal de um osciloscóplo Tektro- f

nix 556. 0 sina) do pulso do laser obtido através de um foto-

diodo como dito anteriormente, também era levado ao osclloscó-

pio, no outro canal, de forma a permitir uma comparação tempo-
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ral entre o máximo do pulso do laser e o máximo do sinal da

linha. Os dois canais eram sincronizados e disparavam simulta-

neamente .

Pelo método descrito na secçSo li 1.3, fizemos' ob-

servações era posições que variaram do 0,5 a 3 mm do ponto do

formaçSo do plasma, e medimos sua velocidade de expansão :

Para Nb I + V » 0,9 x V s ».r./s ±15%

Nb II H. v = 2 x IO6 cm/s ± B%

correspondendo a energias cinéttcas do :

Nb I •*• 78 eV

Nb I I •*• 390 ev .

Como salientamos na seççiSo II 1.3, essas medidas cão consisten-

tes com a idéia do que há uma conversão de energia térmica pa-

ra clnética das partículas. Em geral a temperatura do plasma

durante seu período de formação 6 alta (300 - 500 oV ou mais)

mas seu decréscimo com a expansão do plasma é bastante acen-

tuado. N3o tivemos acesso a medida da temperatura duranto o

período de fc-maçSo do plasma porque nessa fase os estágios de

lontzaçSo o de energia s3o maiores o necessitaríamos observar

reglSes do espectro na faixa do ultravioleta, que n3o temos

acesso.

Também, como dissemos em III.3, as diferenças nas

medidas do velocidades do expan&3o o do temperatura para áto-
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mo8 de espécies diferentes sSo coerentes com o pensamento do

que durante a formação do plasma existem regiOes mats "quen-

tes" que outras, devido a focaiizaçSo da luz do laser n3o ser

& mesma, e também devido a própria forma do pulso. Para as re-

gi Ses mais quentes correspondem átomos com maiores estágios do

lonlzaçSo, e Xs mais frias, átomos com estágios menos ioniza-

dos e temperaturas menores <ref.7>.

A 1 mm de distância do ponto de formaçUo do plasma, è

o máximo da radiação contínua surgia 60 ns depois do máximo do

o °

pulso do laser, e as linhas II 4.119,3 A e I 4.058,9 A ti-

nham máximos em 230 e 330 ns depois, repectivamenta. X meia
o

altura, a linha II 4.119,3 A tinha uma largura de aprox. 200
o

ns e a I 4.053,9 A é ura pouco mais larga, aprox. 250 ns.

V.4 - Qbsêrva£Çeg_çom_p_1MAÇQN

Como sal lentamos anteriormente, só pudemos utilizar,

e precariamente, a IHACON no seu modo "streak". 0 "tempo de

vida" do pi asma é muito curto e mesmo o modo "streak" mais rá-

pido que dispomos (100 ns/mm) n3o consegue mostrar satisfato-

riamente a evolução temporal do pl&sma no er-paço.

Usamos a seguinte montagem para observar a traagom do

plasma:
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Fig.22 - Sistema de observação com a IMACON

Desta vez ampliamos a Imagem do plasma do 3 vozes e

o projetamos sobre uma Tenda de aprox. 300 pm d*? largura (o

que corresponde a uma observação real de uma rogi3o de 100

ym no pi asma),e como o ponto de formação era projetado de for-

ma a ficar a 0,5 mm da fenda, a regi3o real observada estava

deslocada de aprox. 160 - 200 pm do ponto onde o laser inci-

dia. Foi acoplado à IMACON o filme Kodak 2485 (o mesmo utili-

zado na observação do espectro), que depois de registrar a

Imagem era revelado e levado ao microdenoitômetro.

VI J i
i ;i r

i
(a) (b)? —.-—— .

Fig.23 - (a): Fenda observada pela IMACON
(b): Evolução temporal do plasma

observada através da fenda
(tnodo "streak" - 100 ns/mm)

Pelas observações feitas com a 1MAC01I concluímos que

o "tempo de passagem" do plasma pela fenda era de aprox. 200
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ns (coerente cem as observaçSes da evolução temporal de uma

linha) e que o plasma luminoso se apaga a uma distância de

aproximadamente 2 mm do seu ponto de formaçSo.

v.5 -

h incidência do pulso do laser e posterior ejeç3o de

material da superfície do sólido dá formação a uma "cratera"

minüscula.

Vemos na figura 24 a disposição dos "furos" na su-

perfície do cristal.de nlóblo.

i r ' •*'. ' - > • J

L Z/^-...^ .. . ... ••£' :\:i'

Fig.24 - Cristal de Nb com as "crateras"
provocadas pela incidência do laser

A forma em arco é devida à rotaçSo que se dava no cristal para

se passar de um disparo do laser para o seguinte sem "quebrar"

o vácuo, e mantendo a superfície na regi3o focai, como disse-

mos na secç2o IV.3 .

Utilizando um microscópio eletrônico de varredura,

do Laboratório do Hicroscopia Eletrônica do Dop.do Física

aplicada do IFGW _ UNICAHP, verificamos a forma e a área de

algumas crateras (flg.25 e 26).
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r*f?wr*

-*',•*/ ̂  *

Fig_.25 - Obser-
vação das crate
ras con micros-
cópio eletrôni-
co (aumento: AOX)

Pig.26 - "Cratera"
ampliada 144X.

Vomo0 que a forma é aprox1 madamento elfptica, razoávol consi-

derando-Be que o pulso do laser é incidente obiiquamentc a 35

graus. A área média das cratoras é do 3,4 x 10-3 cm* . Para a

fig.26 o pulso do laser foj incidente da "direita" para a "es-

querda" com ângulo do 35 graus com relação à normal..

pag



CAP.VI - Conclusttes o Sugest&es para Trabalhos Futuros

Trabalhamos numa regi3o correspondente ao produto

IX2 de 2 x l O U a 4 xlO13 Wcnr2 ym2 . «ma determinação mais pro-

cisa da potência por unidade de área nao foi possível devido ò

Incerteza na medida da regiSo focai. Todavia, isto nos leva a

una probabilidade grande de estarmos trabalhando na regiSSo li-

near do absorçSo, como citamos na parto teórica. A comparação

da temperatura calculada com base na eq.(27) com a medida

através do espectroscopia 6 gritantemente diferente. Porém,

vemos que a energia 'dos lons medida pela velocidade de expan-

s3o se aproxima mais da energia térmica prevista. As partícu-

las do plasma, que têm inicialmente uma temperatura alta, de-

pois de alguns instantes têm sua velocidade térmica inicial

convertida em cinética, com a expansão livre.

As temperaturas eletrônicas medidas pelo "plot do

Boltzraann" cuja reta confirma a suposição inicial de equilí-

brio térmico local (ETL), foram de 0,2 eV para o Nb I e 0,6 oV

para o Nb II, e as velocidades de expansão foram de

0,9 x IO6 cm/s e 2x IO6 cm/3 para o Hb I Q Nb 11, respectiva-

mente, correspondendo a energias cinéticas de 78 e 390 eV.

Naturalmente, como comentamos anteriormente, n3o

consideramos efeitos de recombinaçSo em nossas medidas e nem

efeitos devido ao número atômico do nióblo ser alto CZ~41,

A«92) .

Só foi possível a observação de linhas espectrais



correspondentes a átomos excitados (Nb 1> e uma vez Ionizados

(Nb II), Isto porque os átomo3 mais Ionizados emitem linhas em

regiSés de comprimento de onda menor, no ultravioleta, que nao

tínhamos acesso, daí a razão de observarmos temperaturas bai-

xas, pois por observações de linhas de átomos mais Ionizados e

do espectro contínuo (Bremmstrahlung e recomblnaçSo), certa-

mente obteríamos temperaturas maiores, em tempos mais próximos

ao máximo do pulso do laser.

Pela IMACON, observando a dinâmica de expansão do

plasma, verificamos que ele se "apaga" aprox. 2 mm depois do

ponto onde foi formado e confirmamos o seu "tempo de vida" que

se aproximou com o observado pela evolução temporal de uma li-

nha, ou seja, da ordem de 200 ns. Por microscopia eletrônica,

observamos uma forma elfptica das crateras formadas pela Inci-

dência do pulso do laser e medimos uma área média de

3,4 x IO"3 cm 2

-Como proposta para trabalhos futuros, sugerimos an-

tes de tudo que se desenvolva um slrtema que garanta maior

precisão na medida da área em que a luz do laser é focalizada,

de forma a s& ter maior precisão e controle do fluxo de potên-

cia.

Sugerimos que sejam feitos estudos em regiões espec-

trais mais baixas (ultra-vloleta e raios X), medidas de densi-

dade por sondas, lnterferometrla ou espalhamento Thomson, e,

por uma melhor resolução temporal, observar a evolução da den-

sidade e temperatura no espaço. 0 "copo de Faraday" pode ser

usado para medidas de energia de ions.
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Podem-se desenvolver também outros trabalhos em es-

pectroscopia. Como existe um número muito grande de linhas é

possível que algumas delas sejam novas, e .uma análise mais

cuidadosa e precisa na identificação dessas linhas é aconse-

lhável, mesmo na regi3o'do visível, o que não foi feito por

nós, uma vez que só Identificamos algumas que nos eram conve-

nlentes, Isoladas e Intensas. Pode-se também estudar a classl-

ficaçSo das diversas linhas do espectro (também no ultra-vlo-

leta), ou seja, determinar a que grau de lonlzaçSo pertencem

os átomos que emitem essas linhas.

As linhas apresentadas em tabelas em geral n"3o sa*o

obtidas de plasmas'produzidos por laser. Pode-se estudar como

essas mudanças nas razSes de amplitude de linhas do espectro

mudam de acordo'com o método utilizado, incluindo-se agora o

espectro obtido pelo plasma produzido por laser, e observar se

há alguma influência nesse efeito, da polarização da luz Inci-

dente do laser com respeito aos eixos do cristal de Nlóblo.
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