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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a construção e estudo de 

una chave optica a irem 1 condutor. Esta chave podo ser ucada tonto 

pera <jc-rar pulsos curtos no 1 nfreve: t?a 1 ho como para estudar o 

próprio semicondutor. 0 tempo de resposta da chave depende das 

características do semicondutor e do 1 asc-r usado para controle. 

Apresentamos aqui 03 resultados obtldo3 com uma chave de Ge con

trolada por laser de Ne , HdYag e corante. 0 tempo de resposta 

Obtido foi de 50 ns, limitado pelo tempo de recomblnaç^o do Ge. 

Obttvenios um aumento na reflet 1 v 1 dade, em 10,6am no Ge, de 7% pa

ra 59% quando usamos o laser de 111 para controlar a chave. Apre

sentamos também um modelo simples para o comportamento das pro

priedades ópticas do semicondutor que explica bastante bem os re

sultados encontrados experimentalmente. 
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ABSTRACT 

In this work ue have studied a semiconductor optical 

switch. Its ir a 1 n vise is In the generation of short Infrared 

pulsus but : u can siso i e usee tc study the sen. con due tor. The 

switch response time depends on the semiconductor ^nd on the 

out- .; 1 1 dsor characteristics. Ue show the results obtained using 

a Ga switch controled by N2 , NdYag and Dye lasers. The response 

tlm« was 50ns limited by the Go recombination time. The 

refletlvlty Increased from 7% to 53% when ue use a Ht laser to 

control the switch. Ue also show a simple model for the 

Ben 1 conductor optical properties that explain very well the 

experimental results. 



CAPITULO I 

1NTR0DUÇX0 

O chaveamento do pulsos de laser de C02 ó bastante im

portante devido a sua apllcaçSo em sistemas para geraçSo de pul

sos curtos com este laser. 

, A técnica que permitiu a obtenção de pulsos laser de COj 

sais curto3 e Intensos, e com funcionamento mais estável, foi a 

de acopl arnento de modos oc Injeção externa /l/. Neste sistema 

(flg.1.1),' un pulse laser con curta duração e pequena intensidade 

4 Injetado na cavidade de um laser de C0 2 bombeado transversal-

nente e trabalhando a uma pressão maior ou Igual à pre s^o atmos

férica. 0 Instante d© Injeção é ajustado de modo que o pulso 1 a-

BST Injetado supere a emlseSo espontânea e seja regenerativamen

te amplificado. Desse modo obtém-se na saída um trem de pulsos, 

•coro cada um correspondendo a uma passagem do pulso Injetado pela 

cavidade. Usando esta técnica Corkum /l/ obteve um trem de pulsos 

cujas duraçõeB variam de BOOfs a 3,3ps através da amplIflcaçSo de 

UB pulso laser de C02 coro 2,Ops. 

pulso 
curto 

A-» 

ACOPLAOOR 

.AAÀJU 

LASER TE DE C02 

Flg.i.í - Esquema de um sistema de acoplzmento de modos 
por ínjeçSo extern*. 



p»g.2 

A geração dos pulsos curtos de laser de C02 com baixa 

Intensidade e feita, normalmente, chaveando-se um outro laser de 

CO» . Assim, obtém-se um pulso curto cuja duração depende do tempo 

de comutaç3o da chave usada. As chaves eletroópt1cas no Infraver

melho, além de muito caras (-Us 20000), s3o multo lentas, com 

tempo de comutação de ~lns. A alternativa mais Interessante, no 

regime de picosegundos e subpicosegundos, é a chave óptica a s«-

•Icondutor controlada por laser. 

Esta chave (flg.1.2) consiste de um semicondutor trans

parente h radiação do laser que se quer chavear. Esse semicondu

tor é Iluminado por um laser com freqüência maior que a de gap» 

gerando um plasma de eiétrons-buracos na superfície. Se a densi

dade de portadores supera a densidade crítica, para a qual a fre

qüência de plasma é igual a do laser de C0? , a radlaçSo deste 

laser será refletida. Desse modo obtém-se um pulso laser de CO2 

refletido cuja duraçSo depende das propriedades do semicondutor e 

da duração do pulso laser de controle. Usando duas destas chaves 

em cascata foram conseguidos pulsos com duraç3o de 2ps /!/. 

pulso d» 
controle 

pulso 
refletido 

rodioçõo 
infravermelho rodiaçõo 

transmitida 

semicondutor 

Fig.i.2 - Esquema, da chave óptica a 'sem i condutor, 
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Outra apltcaca'c bastante interessante desta chave e o 

estudo de propriedades dos semicondutores. Kest caso o laser de 

COj passa a ser o feixe de prova para as mudançt._ na ref letlvldí. • 

de e transm1tânc1 a do semicondutor. Usando esta chave óptica po

de-se medir vários parâmetros como a densidade de portadores li

vres, taxa do recomblnação, coeficiente de difusão, taxa de coll-

sSo, tempo de relaxação de elétrons "quentes" o outras /2,3,4,5/. 

Além disto estas chaves podem ser usadas no seleclona-

mento de um pulso laser de um trem de pulsos /&/. Con>o dlssenos 

an1 er i orn.ente, t'.raves cc acop 1 cruento de modos cor InjeçSo exter

na pode-se obter um trem de pulsos laser de curta duraçSo e 

fluêncla de até 1,5 J/cm2 /l/. 0 uso de cristais eietroópt1 cos 

restringe a energia por pulso a valores da ordem 70mJ /E>/. 0 uso 

da chave óptica a semicondutor permJte selecionar pulsos bem roals 

potentes, com energia de 1 a 2J /&/. Notou-se que, nc caso do Ge, 

nenhum dano é causado desde que a intensidade do pulso chaveado 

seja menor que 100 MU/cnf . 

Nesta tese ó estudado um sistema, para chavearcento de 

pulsos de laser de C02 usando Ge controlado por laser de Na , co

rante e NdYag. 

No Cap. 11 apresentamos o tratamento teórico utilizado no 

estudo do comportamento das chaves ópticas a semicondutor. A den

sidade de portadores necessária para que haja reflexSo é calcula

da com ajuda da teoria de Drude. A evolução temporal da densidade 

de portadores, e consequentemente da ref1 et 1v1 dado e tr^nsmltSn-

cla, é estudada através da resolução da equaçSo de dlfus'ao. Mos

tramos os resultados nos casos limites em que a duração do pulso 
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laser de controle é muito maior ou muito menor que o tempo de re-

combinaçSo e difusão dos portadores. 

Na montagem que fizemos para estudar a chave semi condu

tor s usamos um laser de C02 pulsado. Para que o sistema funcio

nasse foi necessário modificar este laser e sincronizá-lo com o 

laser de controle. Isto s<5 foi possível com a construção de u» 

gerador de pulsos de alta tensSo com tempo de subida pequeno, <10 

ns. Este pulsador, o laser de C02 e as montagens feitas cora cada 

laser de controle s3o descritas no Cap.Ill 

He Cap. IV discutidos as d) fi eu", ciadss encontradas em cada 

montagem e apresentamos os resultados obtidos. Estes resultados 

sSo comparados com os encontrados na literatura e as diferenças 

explicadas em termos dos tempos de recombinaçSo e difusSo medidos 

assim como da intensidade do laser de controle utilizado. Através 

da análise que fizemos dos resultados obtidos apresentamos no, 

Cap.V, as modificações que devem ser implementadas para que o 

sistema pos.ra gerar pulsos mais curtos assim como as medidas que 

podem ser feitas com o atual sistema para estudar os diversos ti

pos de semicondutores. 

0 Apêndice A trata do laser de corante que construímos 

para controlar a chave semi condutora. Dedicamos este apêndice ao 

l*.ser de corante já que ele próprio apresentou resultados Inte

ressantes. Através de uma técnica simples & barata conseguimos 

pulsos com 850ps de duraçSo e 60KW de potÔncla de pico. 

Por fim, tratamos, no Apêndice B, da chave elétrica se

micondutor a que usamos para medir o tempo d© recornbi naç3o do Ga o 

a densidade de portadores gerada pelo laser de N8. 



CAPITULO II 

CHAVE ÓPTICA A SEMICONDUTOR 

A chave consiste, basicamente, de ua semicondutor ilumi

nado por um pulso laser de- controle que modulará a refletividade, 

ou a transm!tSncla, de um laser de CQ8 (fig.1.2). 

-« Quando um semicondutor é iluminado por fótons com ener-

gia superior à sua energia de gap, pares de elétrons-buracos s3o 

fornados . Para lniensidades aitas. há a formação ás um plasma su

perficial cuja espessura é dada pela profundidade de penetração 

da radiação Incidente. 

A presença desse plasma modifica as propriedades ópticas 

do semicondutor. Os portadores livres absorvem fótons no infra

vermelho podendo acabar com a transmissão de radiação nessa re

gião se a densidade de portadores for grande o suficiente. Por 

•outro lado, se a densidade de portadores tor tal que a freqüência 

de plasma á maior que a freqüência do laser de CO , o plasma re

fletirá a radiação desse laser. Para que a reflexão seja efetiva 

é importante que a profundidade de penetração da radiação infra

vermelha seja menor que a espessura do plasma. 

2,1 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS ?ARA PUNC10NAHENT0 DA CHAVE 

Como foi visto anteriormente, para que o semicondutor 

funcione como uma chave refletora à radiação do laser de C04 é 

necessário que$ 
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- os fótons do laser de controle tenham energia maior 

que a energia de gap do semicondutor; 

- a freqüência de plasma seja maior que a freqüência do 

laser de C08, ou seja, a densidade de portadores deve 

ser maior que a densidade crítica para freqüência de 

plasma igual à freqüência do laser de C02 ; 

- a profundidade de penetração do laser de C0t seja me

nor que, ou comparável, a profundidade de penetração 

do laser de controle, ou seja, que o laser de C02 n3o 

ultrapasse a regido onde a densidade de portadores é 

grande o suficiente para refleti-lo. 

2.1.a) Cálculo da freqüência mínima do laser de controle 

As energias de gap de alguns semicondutores assim como o 

maior comprimento de onda que poderia ser usado para luz de con

trole da chave óptica estão na tabela 2.1. 

tabela 2.1. Energia de gap e comprimento de onda máximo para a 

. radiação de controle para alguns semi condutores. 

E, (eV) a 300 K /7/ \mQ% í ym) 

1,85 

0,87 

0,83 

0,48 

1,12 

Ge 

GaAs 

CdTe 

ZnSe 

Si 

0,67 

1,43 

1,50 

2,58 

1,11 
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Assim, de um modo geral, para que o plasma seja gerado é 

necessário que a radiação de controle tenha \<1 pm. 

2.1.b> Cálculo da densidade de portadores mínima necessária para 

que haja reflexão. 

1 Para entendermos como a refletividade è a transmitância 

variai cor a densidade de portadores precisemos expressar a cons

tante dl elétrica ©ro função deste parâmetro. Isto pode ser feito 

calculando-se a polarização do semicondutor já que 

ee.E = eftÊ+P
 ( 2 1 ) 

Para calcular a polarização de um semicondutor devemos 

levar em conta a contribuição dos elétrons ligados (da rede) e 

dos elétrons livres. Para freqüências baixas, longe da ressonân

cia, a contribuição da rede para a polarização é constante e a 

dispersão é devida aos portadores livres /&/. A primeira pode ser 

tratada pelo modelo clássico de Lorentz enquanto na segunda deve

mos utilizar o modelo de Drude /8/. 

No modelo de Lorentz consideramos a polarização como re

sultado do deslocamento dos elétrons ligados de suas posições de 

equilíbrio quando um campo elétrico 6 aplicado. Isto pode ser ex

presso através da equação de um oscilador harmônico onde o elé

tron sofre uma força restauradora proporcional ao sou doolocamen-
* • 

to x o uma ' ->rça de amortecimento proporcional a velocidade. Des-
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t» modo te-mos 

dt* dt 

onde E=Exe' 6 o campo elétrico aplicado, m é a massa do elé

tron, -e a sua carga, w, a freqüência de oscilação do elétron na 

ausência de um campo externo e Yr 3 constante de amortecimento. 

Supondo uma solução oscilatórta x=x0e obtemos: 

x. ̂  -eSy/me (2.3) 

Neste caso a po la r i zação devido à rede será 

wi-co'+iYrCi) 

onde Kr é a densidade de elétrons ligados. 

Vemos que para freqüências baixas, co<< co, este valor é 

constante e é dado por 

Para tratarmos da polarização devida aos portadores li

vres usamos o modelo de Drude. Este modelo consiste em aproximar 

um metal por um gás de elétrons livres. Na ausência de um campo 

esses elétrons se movem aleatoriamente e não há corrente líquida. 

Quando um campo eletromagnético é aplicado os elétrons são acele

rados na direção do campo elétrico até colidirem com algum átomo. 
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O movimento mais ordenado dp3 elétrons dá lugar a uma corrente 

Induzida. O efeito médio total pode ser representado por uma for

ça emortecedora na direçSo oposta ao movimento e proporcional à 

velocidade. Este movimento pode ser entSo descrito pela eq.2.2 

fazendo com que a força restauradora seja nula, ou seja, to. =0. 

Para tornar esta teoria um pouco mais realista devemos 

substituir a massa do elétron por uma massa efetiva Já que ele 

nSo está totalmente livre. Ainda, como queremos * estudar um plasma 

neutro forrrado per elétrons e buracos devemos considerar a con

tribui çeío de ambos os tipos de portadores. For outro lado devemos 

reinterpretar a constante de amortecimento Y• 0 amortecimento, na 

realidade, é causado pelo espalhamento que os elétrons e buracos 

sofrem pelos fonons, defeitose impurezas da rede e n3o apenas 

por colisSes coro os átomos da rede.-

Resolvendo a eq.2.2 para cú,=0 podemos obter a polariza

ção devida aos portadores. Neste caso temos 

FV = - N e * ( l/nfft 4 l/nft \ t (2.6) 

onde N é a densidade de pares de portadores, m« e m» as massas 

efetivas dos elétrons e buracos e v, e V» a s freqüências de co

lisão dos elétrons e buracos. 

Deste modo 

(2.7) 

(2.8) 
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onde C(0)a \+. **£* .. 3 fl* 12.3) 

• n, é o índice de retração para freqüências baixas quando n3o há 

geração de portadores. 

Por simplicidade assumiremos que a freqüência de amorte

cimento para os elétrons e buracos é a mesma. Esta aproximação é 

razoável já que /8/ 

V -.„ & .. (2.10) 
* fim 

onde (J é a mobilidade dos elétrons ou dos buracos, dependendo 

do caso. Substituindo os valores de massa efetiva e mobilidade 

dos elétrons e buracos veremos que nos casos do Ge e Si Y«/ Y» ** 1. 

Se nf"'= (l/m*+1/1»" ) e T)=n-lK é o índice de refraçSo 

complexo entSo e =» ij* e 

n*-K*-e(o> . . NeVnfe. ( 2 . n j 

2nKti> B e(o>Y N e / m e ° ( 2 . 1 2 ) 
co8 +- Ya 

Definimos = Ne / (0) m como a freqüênc ia de p l a s 

ma e reescreveroos as ©qs .2 .11 e 2 .12 

\ w'+Y* / 

2nK»«nJ y._Vp ( 2 1 4 > 

w*+Ya 
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Suponhamos um plasma pouco denso de modo que possamos 

deeprezar a constante de amortecimento Y - Então, como n e k sZo 

reais, somente duas soluções s3o possíveis: 

to <top . n=0 e K ?«0 (2.15) 

to >ü>p , n^O e K =0 

Isto significa que para freqüências maiores que Wp n3o 

há absorção, o ír.dlce de refraç^o é real e o melo transparente. 

Para u> < wP o índice de refraçlío é imaginário puro e a onda ele

tromagnética nlo pode -se propagar dentro do semicondutor, sendo 

totalmente refletida. Se considerarmos a constante de amorteci

mento Y alguma energia será absorvida nos espalbamentos © a re

flexão diminuirá um pouco. 

Deste modo para que o semicondutor reflita a radiação do 

laser de C02 

CiJ*p>a>a
CQ, < 2 . 1 6 > 

• N »' . > wco. 

N> Nçs WÇQ e(o) eo m^/e* (2.17) 

onde Nc é a densidad» crítica para frequência de plasma igual à 

freqtfôncIa do 1aser de C0a. 

Na figura.2.1 mostramos a raflotividade em função da 

densidade de portadores para radlaçSo em 10,& um Incidindo sobre 
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Ge calculada a partir do modelo de Drude /2/. 

Na t abe ia 2.2 mostramos os valores de m" , e(Q) e a den

sidade crítica calculada. 

100 . 

dtnsidode de plosmo (cm**) 

Fig.2.i - Reflet ividade do Ge em Í0,6\im em função daí den
sidade de portadores calculada a partir do mo
delo de Drude /2/. 

tabela 2.2. Valores m* , e(0) e. da densidade crítica 

Ce 

GaAs 

CdTe 

SI 

0,3 

0,5 

0,35 

0,52 

0,12 

0,07 

0,li 

0,26 

0,08 

0,06 

0,08 

0,17 

e(0) 

16,3 

12,0 

10,9 

11,7 

/7/ 

* 

• 

Nc (cm-* > 

1,3 x 10 

7,2 x 10 

8,7 x 10 

2,0 x 10 
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2.1.O Cálculo da profundidade de penetreçSo do laser d» controle 

e de C02 

Outra condição necessária para uma boa reflexão do laser 

de C02 é que a profundidade de penetração deste laser seja menor 

que a espessura do plasma, ou seja, menor que a profundidade de 

penetração do 1 as^r de controle. 

Se a é o coeficiente de absorção, ele está relacionado 

com o coeficiente de extinção K por: 

a-Zi>*~ s 4KK (2.18) 
c X 

A profundidade de penetração õ 6 dada por: 

6 = ~L. (2.19) 
a 

6 é o comprimento necessário que a radiação precisa percorrer 

para ser atenuada a l/e de seu valor inicial. 

Assim o que precisamos é que 

6( IO,6nm)<õ c o r ) t r o | e (2.20. a) 

ou seja , 

a ( I O , 6 y m ) > a c o n t r o | e ' C2.20.W 

0 valor de a para o comprimento de onda do l a se r de 
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CO, (10,b um) pode ser calculado resolvendo as eqs. lb e 17. A 

constante de amortecimento é dada pela eq.2.10 e para semicon

dutores como Ge, GaAs e SI Y/u> *~ 10" podendo ser desprezados 

termos em iy/üi )* . Deste modo 

a (w) s 4JL nj A IJ^T 
x V Ü)1 

(2.21) 

(2.22) 

«o 

Para que a relaçZo dada pela eq.2.20 seja satisfeita 

«controle <-$*- " Ô A / Í Z 
X V n« 

«controle<íi»• , 0° * -\/*?*•*?* "73 
* nj m / me 

X* 10,6 um 

(2 .23) 

com a em dimensSes de m"' e H em ra-* . 

Pela eq. 23 vemos que o uso de um laser, de controle com 

coeficiente de absorção alto Implica num aumento da densidade 

de portadores e, consequentemente, numa intensidade maior deste 

laser. Se na"o quisermos aumentar a densidade de portadores além 

da densidade crítica para freqüência de plasma igual a freqüência 

do laser de CQ2 , devemos usar um laser cujo coefl»; ' *~e do absor

ção seja no máximo a (K-Ne), Este valor de a está calculado na 

tab.3 para vários semicondutores, usando 03 -.'JFMOS valores de m* , 

e(0) e Nc da tab.2. 
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O valor Xmjit da tabela 3.3 é o menor valor de compri

mento de onda quê o laser de controle deve ter para que o coefi

ciente de absorçSo seja menor que a. (Hc). 

Esta teoria é válida para lasers de controle com energia 

hv <2EQ. Para freqüências maiores os elétrons da banda de condu-

ç3o têm energia cinética muito grande e a sua massa efetiva é mo

dificada. Neste caso, para usar o tratamento acima, devemos con

siderar a massa efetiva como função da temperatura dos elétrons, 

complicando bastante os cálculos-. 

tabela 3.3. Coeficiente de absorção em funçSo da densidade de 

portadores, coeficiente de absorção para densidade 

t crítica 9 coaiprIroento de onda mínimo que o laser ie 
i 

controle deve ter. 

a (H) (m"') Nc (cm
-5) a<Nc) (cm

1) \min<nm> 

Ce l,94.i07V3,05'1024N-l ' 1,3 x IO1» 1,21 x 10* 0,36/12/ 

GaAs 1,43. 10TV5,52.1o'*N-l .7,2 x 10,i 8,90 x IO5 0,4 /12/ 

CdTe 1,30.107\/4,56.10*MN-1 ' 8,7 x 10* 8,08 x 10a 0,4 /12/ 

Si l^S.loVz.OO, 10"24N-t' 2,0 x 10" 8,70 x 10* 0.5 /13/ 

2.2.DEPENDÊNCIA TEMPORAL 

A duraçSo do pulso laser refletido pela chave óptica se

rá dado polo Intervalo de tempo no qual a densidade de plasma for 
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superior à densidade crítica para freqüência de plasma igual à 

freqüência do laser chaveado. A evolução temporal da densidade de 

portadores depende basicamente da duraçSo do pulso laser de • con

trole, da velocidade de recombinaç3o e da difusão- do plasma no 

semicondutor. Para estudar o comportamento do semicondutor pode

mos usar a equação de continuidade /9/. 

Suponhamos uma amostra semicondutora com superfície per

pendicular ao eixo x. A equação de continuidade para os elétrons 

será /9/: 

-5- A n = g(x,t) -Kl_ JL jn - Aü_ 

e para buracos /9/:-

-5-Apag(x,t)-_Lj2_ jp-lE.
 < 2 2 5 ) 

onde An=n-n0 é a densidade de elétrons em desequilíbrio 

rv> é a densidade de elétrons em equilíbrio 

n é a densidade total de-elétrons 

Ap=p-p» é a densidade de buracos em desequilíbrio 

p, é a densidade de buracos em equilíbrio 

p é a densidade total de buracos 

g(x,t) é o número de pares de elétrons-buracos por uni

dade de volume,por unidade de.tempo gerados pela 

luz incidente 

Xft é o tempo de recombInação dos elétrons 

Xp é o tempo de recombInação dos buracos 
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Jn(x,t) é a densidade de corrente de elétrons na direção 

x 

Jp(x,t) é a densidade de corrente de buracos na direção 

x. 

No caso de geração luminosa de portadores An= Ap e con

siderando semicondutores Intrfnslcos "^n^p** 

A densidade de corrente é formada por uma corrente de 

difusão e uma corrente de deriva. A primeira é devida è difusão 

de portadores de carga da região onde sua concentração é maior 

para uma regi3o de concentração menor. A segunda aparece quando 

um campo externo E=E»x é aplicado e é dada pela lei de Ohm. Deste 

modo /9/ 

7n = eDn$i*onE
 í 2' 2 6 ) 

e tp=-eD n^p*o p? (2.27) 

onde D„ é o coeficiente de difusão para elétrons 

Dp é o coeficiente de difusão para buracos 

on é a contribuição dos elétrons para condutividade 

Op é a contribuição dos buracos para condutividade. 

Substituindo as eqs.2.2& e 2.27 em 2.24 e 2.25 e levando 

em conta que 07»r *|inn e <?pie|Jpp onde jin è a mobili

dade dos elétrons e |ip é a mobilidade dos buracos, temos: 
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^ A n ^ g U . O ^ D ^ A n + jinEAAn^nnE^LE-^'L <2.28> 

^ _ A P = gKO+Dp-J^Ap-jipE - g A B . A R - H p P ^ . <2.29) 
D* t>x* c?x x . c>» 

Multiplicando a eq.2.29 por Ope a eq.2.30 por o n , so

mando as duas e levando em conta que An-A p, obtemos 

J_-An = g(x/)+D ̂ L An + L.E J L A I » , AlL <2.30> 
St - Sx8 Dx x 

onde ~"""~ (2 .31 ) 
O n + 0 p 

é o coef'i c i e n t e de dif-usSo b i p o l a r e 

JAg _. . _ _ _ _ _ _ - — _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

o n + op n/ | ip+p/}in 

(2.32) 

é a mobilidade bipolar de deriva. 

Ko caso ie um semicondutor intrínsico n0=p0. Como An= Ap 

©nt3o p=n e He -0. Assim a eq.2.31 se reduz a 

j i l a g(xtt)xD_c>N, U_ (2.33) 

onde N=An=Ap á a densidade de pares de portadores. 

0 termo de geraçSo bipolar de portadores pela luz pode 

e&r escrito como: 

fl(v,0-
 gc -(*> e"

a c X < 2- 3 4 > 

onde ac é o coeficiente de absorçSo da luz de controlo 
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l(t> é a Intensidade da luz de controle 

h é a constante de Planck 

V é a freqüência da luz de controle. 

Para pulsos de controle muito longos, a duração do pulso 

1 a.-er refletido deve seguir a forma do laser de controle. Quando 

o pulso de controle for multo curto quem limitará o tempo de res

posta da chave seré o próprio semicondutor. Para estimar o tempo 

de resposta do semicondutor precisamos calcular a densidade de 

portadores para um Impulso de luz. Se I(t)=E,õtt>, onde E. é a 

densidade de energia, enteio a densidade de portadores na superfí

cie será /IO/: 

N(o,t)=^£ÍleKpL^-a2
c D)Merfc(ctcvfõ-p) C2.35> 

Em semicondutores com gap Indireto, como o Ge, a recom-

binaçSo volumétrica é lenta e o que domina ó a difusão. Chamare

mos de tercpo de difusSo o tempo de decaimento da concentraçSo na 

superfície a l/e de seu valor inicial, quando se despreza a re-
# 

comblnacSo, dado por / IO / 

t r fsJ»!*— (2.36) 
d C < § D 

No caso do Ge, D-230.cm*/s /li/, entSo para \-l,06 jjm 

«X=i,4 x 10* cm'' > td=31ps. 

Um modo de melhorar o tempo de resposta da chave é dimi

nuir o tempo do dlfusSo. isto pode ser conseguido usando-se ra-
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diaçSo da controle con a grand» e portanto \ pequeno. Esta de

pendência é compreensível una vez que a dlfus3o depende do gra

diente de concentração de portadores. Para valores grandes de 

Ote a profundidade de penetraçSo é pequena, o gradiente de con

centração grande, a difusão fica muito forte e o tempo de difusão 

dtmínue. Deve-se tomar cuidado, no entanto, para que a profundi

dade de penetração do 1ajer de controle n3o fique muito pequena e 

a densidade de portadores precise ser nuito grar.de (eq.2.24). 

2.3 INTENSIDADE DD LASER DE CONTROLE 

Como vimos anteriormente, a radiaçSo do laser de C04 se

rá refletida quando a-densidade de portadores for superior à den

sidade crítica para freqüência de plasma igual à freqüência do 

laser de C02 (eq.2.17). A partir da eq.2.35 podemos estimar a 

energia necessária no pulso de controle para que esta condiç3o 

seja sattsfeita quando o pulso de controle for mais curto que os 

tempos de recomblnaçSo e/ou difusão. Deste modo /IO/ 

ff.-.tW»*V «•»> 

Usando cs valores de Nc calculados na tabela 2.2 e usan

do \=0,5 fim oten.os os valores da tabela 2.4. 

No ca3o da excitaç3o ser mais longa que o tempo de res

posta da chave pode-se resolver a eq.2.33 no regimo ostac ionário. 

Deste modo, supondo-se .que a jgoraçSo ocorre em x=0, temos /iO/i 

http://grar.de


g(M) » 
l o 6(x) 
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(2.3B) 

resultando em /10/ 

NW = XO'VOTT exp~ (x/Vot1) 
hv D 

12.39) 

tabela 2.4. Coeficiente de absorção era 0,5 pm e energia mínima 

necessária para g^rar um plasma com densidade supe

rior ã d&r.sldfede crítica pars vários semicondutores. 

a (cm*
1 ) referência E (pj/cm2 ) 

Ge 

GaAs 

CdTe 

Si 

2 x 10 

>5 x IO4 

7 x 10* 

1 x 10* 

/12/ 

/12/ 

/12/ 

/13/ 

520 

115 

100 

1600 

Para que N(0»Nc é preciso que 

*0> — • • II M •»» II (2.40) 

No caso do Ge temos D--230 cm* /s /li/, X =50ns como tempo 

de recoroblnacSo superficial do Ge polido opt!camente /2/ o, para 

X =0,5 \im, I#> 350KW/cm*. 

2.4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
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h chave óptica a semlcondut 

ciente na geração de pulsos com dura 

da refIex3o da radiação Incidente. E 

Ia velocidade de resposta dos semlcoi 

com esta 1 imitação, e conseguir tempi 

usar dua3 chaves semi condutoras em c< 

reflete um pulso !&ser de C02 . 0 pu! i 

gunda chave é ajustado de modo que o 

do laser de C02 refletido pela prime 

se o atraso entre os dois pulsos Ias* 

tar a duraçSo do pulso laser de C02 i 

e transmitido pela segunda. Num slstc 

/l/ obteve pulsos laser de C02 com dv 

laser de controle em &16nm com pulso: 

0 aumento da densidade de p< 

sidade crítica permite que a transmi; 

aesim como pela absorção por portadoi 

com que a queda da transmissão possa 

duração do laser de controle. Na fig, 

do transmissão em funçSo do tempo cal 

trole de lOps em ijirn para doJs valor< 

/2/. Como pode ser visto o uso de dc-r 

faz com que o coeficiente de tranr.mlí 

ocorre porque a densidade de portador 

tando também a absorçSo de radiaçZo I 
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loser de ^vv_ 

laser de 
corrtrole 

Fig., - Sistema de geração de pulso curto usando duas 
chaves semicondutoras. S, - chave por reflexão, 
Sz - chave por tansm/ssão, M - espelho, P -
prisma. 

• 

i 
•> 
e 

e « 

a. 
c 

8o i -

• , 

. 

\ lmj / em* 

1 • - • — 

- — — P _ _ 
-* o 

tempo (pi) 

Fig.2.3 - Coeficiente de transmissão para. radiação em 
10f4|iw de um plasma em Ge gerado pela absorção 
de um pulso de luz de Í0ps em ijim /2/. 
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Por outro lado, a forte nSo linearidade da refletiyIdade 

com a densidade de portadores faz coa que o tempo de subida da 

reflexão possa ser menor que a duraçSo do laser de controle 

(flg.2.1). Esses dois efeitos, em conjunto, permitem a obtenção 

de pulso laser de C02 con duraçSo menor que a duraçSo do laser de 

controle. 



CAPITULO 111 

DESCRICXO DO SISTEHA 

Neste capítulo descrevemos os sistemas montados para es

tudar a chave óptica a semicondutor descrita no capítulo ante

rior. C laser chevesdo foi urr. laser pulsado de CQ2 /14/. Para 

controlar a chave usamos lasers de corante, de N8 e Nd Yag em 

três sistemas diferentes. 

Como o laser de C04 é pulsado precisamos de um sistema 

de 8incronismo entre este laser e o de controle. Na sec'So 3.1 

descrevemos o laser de CO2 utilizado assim corno as modificações 

feitas para melhorar e3te laser. Na seçSo seguinte descrevemos o 

sistema utilizado para diminuir o Jitter do laser de CO* e permi

tir a sincronização deste laser com outro dentro de 5ns. Em se

guida, nas seçSes 3.3 e 3.4, mostramos as montaoc-ns feitas com 

cada laser de controle e os sistemas de sincronismo usados em ca

da caso, Ka seç<So 3.5 descrevemos os detetores utilizados. 

3.1 USER DE CO,. 

0 laser de C02que usamos foi construído em nosso labora

tório o está descrito em /14/. Á um la3er pulsado excitado por 

descarga transversal e pré ionizado por fios. 0 circuito do des

carga o mostrado na fig.3.1. 0 capacitor C2 é carregado através 

de um circuito dupliesdor de tensSo. A cada semiciclo a carga ar

mazenada em C| á transferida para C,. Deste modo a tensão em Ct 
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TIC226B 

*-M 

> 

£ C1PCÜ1T0 DE 
CONTROLE 

5 HF 50 nF 

0.47yF/400V 

u 
SKX75 

7ASKX 75 
6SPARK 

Q6AP 

> 

lpF /600V 

-W-
IN 4007 

- A 
-O 

A IN4007 \ 7 2 N 4 4 4 4 \ 7 íN4007 

LASER 

-O O-
II0X220V 

BOBINA DE 
IGNIÇÃO 

39 

CIRCUITO DE 
CONTROLE 

Fiçj.3.í - Circuito de descarga do laser de COg l'CA. 
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sobe em degraus e pode ser controlada através do número de ciclos 

que alimenta o primário do transformador /15/. Quando o spark gap 

é ligado o capacitor C2 se descarrega através de uma descarga no 

tubo laser. 0 spark gap é gatllhado por um circuito semelhante ao 

descrito acima. 0 capacitor de IJJF é carregado a 600V através de 

um circuito duplicador de tensão." Este capacitor é descarregado 

através de um SCR no primário de uma bobina de ignição de automó-

vel , produzindo um pulso cie 30KV. 

0 tempo de carga do capacitor C2 é dado por /15/ 

* 

X* T(C,+ CO /Ci <3.1> 

T ~ T Ct/C, . , Ce »C, (3.2) 

onde l/T é a freqüência de alimentação do transformador. 

Vemos que aumentando o capacitor C| o tempo de carga di-

mlnue. Assim, trocando este capacitor por outro com o dobro de 

seu valor podemos duplicar a taxa de repetição. Outra alteração 

que fizemos ne3te sentido foi dlminuJr a distância entre os ele

trodos do laser de 30 para 20 mm. Com isto o. capacitor C2 (fig. 

3.1) não precisa ser carregado a uma tensão tão alta, o tempo de 

carga dlminue e a taxa de repetição do laser pode aumentar. 

0 capacitor C2 consiste de quatro capacltores de 12,5 nf 

ligados em paralelo. A 1lgação destes capacitores ao catodo do 

laser de C02 era feita com uma ch?jpa larga de alumínio de modo a 

diminuir a indutância da ligação. Com isto a descarga era bastan

te rápida e o pulso laser apresentava uma duração de apenas 50ns. 
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Para ficar mais fácil a sincronização aumentamos a duraçSo do 

pulso laser para 100ns trocando esta chapa de alumínio por indu

tores de 5nH. 

Estas modificações melhoraram bastante o laser de CO, 

tornando seus pulsos mais reprodutfveis e permitindo uma taxa de 

repetiç3o de até lOpps. Hesmo assim este laser ainda apresentava 

alguns problemas. Multas vezes o laser de CO2 falhava ou sua taxa 

de repetição se alterava errai í csníerite. Istc se devia ao fato do 

circuito de controle do laser usar monoestáveis TTL tipo 74121 

que s3o muito sensíveis ao ruido. Em vista disto substituímos es

te circuito por outro usando osciladores 555. Estes circuitos in

tegrados podem trabalhar com alimentação era 15V e têm tempo de 

chaveamento mais longo, 3endo muito menos sensíveis ao ruido. 

0 novo circuito de controle é mostrado na fig.3.2. Quan

do o oscilador 555 funciona no modo monoestável aparece um pulso 

no pino 3 cada vez que a tensão no pino 2 passar de mais para me

nos que Vcc/3 (fig.3.3.a). A duração do pulso é regulada pelos 

valores dareslstência entre o pino 7 e Vcc • do capacitor entre 

O pino 6 e a terra. 0 monoestável A produz um pulso cuja duracKo 

é ajustada pela resistência J?A (fig.3.3.b). Quando este pulso 

desce (saída S A ) o monoestável B 6 gatllhado. Ha saída do mo

noestável B, Sg, aparece um pulso cuja duracSo é dada pela resis

tência R3. Esto pulso é usado para chavcar a ontrada do monoss-

tável A. Quando SA ostiver alta a saída do circuito detetor de 

zeros deixa de oscilar. SA é usada para ligar o TRIAC (fig. 3.1) e 

SB, depois de diferenciada, para ligar o SCR 1o circuito de trig

ger do spark gap (fig.3.1). Deste modo ?AC^ d 15o o tempo que o 
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Fig.3.2 - Circuito construído para controlar o laser de 
C0Z. 
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Trtac flea ligado e, consequentemente a tensão de carga no capa

citor C2 (fig.3.1). Quando o TRIAC é desligado SB sobe e o spark 

gap é disparado. 

Este novo circuito é muito menos sensível ao rui do que o 

anterior e o laser de C08 funciona som falhar. Usando uma mistura 

sem He, com apenas N2 e C02 o laser trabalha até uma pressão de 

300torr. A tensão de carga varia, tipicamente, entre 30 e 35KV e 

- a taxa ce repetição pocie ser variada entre 0,2 e iOpps. Nestas 

condiçSes conseguimos pulsos com 50ns e 25mJ de energia quando» 

uma janela de NaCl no ângulo de Brewster é colocada dentro da ca

vidade. Esta janela foi utilizada para que a luz do laser de C08 

saísse polarizada e pudéssemos obter reflexão nula quando o laser 

de controle não incidisse sobre a chave óptica a semicondutor. 

3.2 GERADOR DE TRIGGER PARA 0 SPARK GAP. 

Apesar do laser funcionar bem com as modifJcaçSes des

critas na seção anterior, ele apresenta um jitter multo grande, 

""O,5^3, dificultando bastante a sincronização. Este jitter ó cau

sado principalmente pelo spark gap usado no chaveamento da alta 

tensão. No nosso laser usamos um spark gap da Maxwell rnori«?lo 

40044 que, segundo as especificações do fabricante, poderá ter um 

Jitter Inferior a 0,5ns CÍISO o pulso de gatilho tenha una taxa de 

subida superior a 6KV/ns. Este spark gap 6 pressurizado com ar 

sintético e pode chavear tens£5es de 20 a 50KV. 

Como foi visto na fig. 3.1 o spark gap ó galllhado por 

um pulso de 30KV proveniente de uma bobina do Ignlção do automó-
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vel . Este pulso é muito lento, tempo de subida de lOOfis, fazendo 

com que o Jitter do spark gap seja grande (~0,5jis). Para dlninuf-

lo © preciso um pulso de gatilho mais rápido.Para isto projetamos 

e construímos um gerador de pulsos de alta tensSo que usa uma 

thyratron como elemento de chaveamento e produz pulsos deaté 15KV 

com tempo de subida inferior a 10ns /16/. 

Usamos ur.2 thyratron 5C22 cujes características princi

pais s3o: 

- tensão direta máxima: 16KV 

- tensão inversa máxima: 16KV 

- corrente de pico no anodo: 325A 

- corrente média no anodo: 200mA 

- tensão no filamento: E>,3V + 7,5% 

- corrente no filamento: 9,6 a 11, 6A 

- tempo de aquecimento: 5 min. 

- tensão mínima no anodo: 4, 5KV 

- tensão mínima na grade: 200V 

- duraçSo do pulso de trigger com amplitude menor que 

50V: min. 2|is 

- tempo de subida da tens3o na grade: 0,5jis 

- jitter típico: 4ns 

Como vemos destas dados o anodo deve ser alimentado com 

uma tensSo superior a 4, 5KV e inferior a 16KV. 0 filamento deve 

ser aquecido com uma corrente de 10A e uma tensão de 6,3V. 0 

pulso do gatilho aplicado na grade deve ter uma tens3o maior que 

200V, tempo de subida de 0f5jis e devo permanecer com teneSo supe

rior1 a 50V por um período de no mínimo 2jJs. 
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Um diagrama de blocos do pulsador construído usando esta 

thyratron é apresentado na fl-g. 3.4. O filamento é aquecido dire

tamente por um transformador 110/6.3V e 10A. 

FONTE CE 

ALTATCKSftO 

CIRCUITO OE 

TRIGGER 

CIRCUITO OE 

CONTROLE 

5,6 M 
C-I5KV. . A . 

Imt 

r 
2,5 nr 3CKV 

gtodt 

^J 
:1J 

5CÍZ 

tototfo 

CIRCUITO OE 
*0l/£ClMENTO DO 

FILAMENTO 

-X 

Fig.3.4 ~ Diagrama de blocos da pulsador de alta tensão. 
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Para a fonte de alta tensão usamos um sistema tipo 

"flyback" /17/ semelhante ao usado em televisores que resulta 

compacto e confiável. Este circuito (fig. 3.5) está baseado num 

transformador de flyback F0-203 da Sanyo e num transistor de co

mutação 2SD621. 0 oscllador 555 produz a forma de onda para satu

ração e corte do 2SD621, e esta é amplificada em tensão pelos 

dois prin.eíros BDi?3 e pelo terceiro en: corrente. O capacitor de 

lOOjiF é usado para produzir um sinal positivo e negativo na base 

do transistor 2SD&21, acelerando a retirada da carga na base e 

fazendo com que o transistor corte mais rapidamente. Quando este 

transistor é cortado, a corrente no primário r\o transformador va

ria bruscamente e a energia magnética armazenada é transferida ao 

secundário, gerando um pulso de alta tensão. Mudando a tensão 

aplicada no primário podemos variar a amplitude do pulso que apa

rece no secundário do transformador até um valor de no máximo 

8KV. Este3 pulsos são muitipi içados por um triplicador Icotron 

7&AE que carrega o capacitor de 2,5nF através de uma resistênc a 

de 5.6M& " 

0 circuito de trigger da thyratron é mostrado /ia 

fig.3.6.a. 0 capacitor de 68nF fica carregado a 50V até o tran

sistor 2N2222 conduzir. Quando Isto acontece o capacitor é des

carregado e um pulso aparece no primário do transformador. 0 

transformador consisto de um núcleo de ferrite toroidal no qual 

foram enroladas quatro voltas de fio esmaltado no primário e 60 

no secundário. Dbtlvomos um pulso com amplitude de 300V, tempo de 

subida do 300ns o duração de 200ns. 
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UnT/ZMV 

Fig.3.6.a - Circuito de trigger da thjratron do pulsador de 
a l t a t e n s ã o . 

Fig.3.6.b - Circuito de controle do pulcador de alta ten
são. 
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A conduçSo do transistor 2N2222 • controlada polo cir

cuito mostrado na fig.3.6.b. -Este circuito pode funcionar no modo 

Interno, externo ou manual. Quando no modo interno a repetição do 

pulsador é dada pelo oscilador 555 e pode ser variada entre 1 e 

10Hz 

Como estamos interessados num pulso de alta tensão com 

teit.po de subida pequeno é importante que a montagetn da thyratron 

tenha pequena indutância. Em vista disto, escolhemos uma montagem 

coaxial cora a thyratron dentro de um tubo de ferro juntamente com 

o capacitor de armazenamento (fig.3.7). A ventilação é feita 

através de carreiras de furos de lmm de diâmetro. O conector de 

safda foi montado diretamente na tampa e aparafusado ao capaci

tor. 0 espaço entre o capacitor e o conector foi preenchido com 

cola de silicone para reforçar o isolamento. A impedância estima

da desta estrutura coaxial foi de 230nH. No caso de usarmos un 

cabo com ircpedância de 50Íi podemos esperar um pulso com tempo d. 

subida X-L/R^ns. 

conector £3.rQJ?ífo__fen_SQ.o 

Fig.3.7 - Esquenta da montagem da thuratron. 
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Conseguimos pulsos com até 15KV e tempo de subida infe

rior a 10ns. Na fig. 3.8.a mostramos o pulso de alta tensão com o 

pulsador terminado em 50Q e a fonte de alta tensão em 7KV. A re

solução está limitada pelo'tempo de resposta da ponta de prova 

utilizada (Tektronix, modelo P6015, tempo de resposta de 10ns>. 

Usamos este pulsador para gatilhar o spark gap do laser 

de C02. 0 controle foi feito nsandande-se o sina] cue ligava o SCR 

no circuito de trigger do spark gap (fig.3.1) à entrada de sin-

cronismo externo do pulsador de alta tensão. 0 pulso fornecido é 

ligado ao spark gap através de um cabo coaxial RG213 de 50Q , 

Apesar deste pulso ser* duplicado quando chega ao spark gap (ter

minação em R= •©> a tensão e apenas suficiente para gatilhá-lo sem 

pressão. Para trabalhar a uma pressão de 25psi (pressão necessá

ria para isolar um tensão de 30KV> foi necessário construir um 

transformador a fim de multiplicar a tensão do pulsador. Usamos 

um núcleo de ferrite para transformador de flyback Sanyo F0203. 

Os enrolamentos foram feitos com fio com isol ação de 3mm de diâ

metro. 0 primário possui 10 voltas e e isolado do ferrite por my

lar. 0 secundário foi enrol ado-om duas camadas de 10 voltas sobre 

o primário. 0 isolamento entre as diversas camadas foi feito com 

fita de teflon. Pulsos de 15KV na saída do pulrr̂ dor sobem até 70 

KV em 20 ns na saída do transformador. Isto dá um fator de multi

plicação de 4,7 o urna taxa de subida de 3,5 KV/ns.. Ha flg.3.8.b 

mostramos uma foto do pulso mostrado na fig.3.8.a depois de pas

sar pelo transformador. 

0 uso deste pulsador para gatilhar o spark gap diminuiu 

consideravelmente o Jitter do laser de C0a, tornando-o menor que 
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Fig.3.8.a - Pulso de alta tensão com o pulsador terminado 
em õQíl. Tensão de carga- 7,5KV. Escala verti
cal-' 2KV/divisão. Escala horizontal: 2õns/divi-

Fig.3.8.b - Pulso de alta tensão transformado. Tensão de 
carga: 7,5KV. Escala vertical: 5KV/divi suo. Es
cala horizontal: 20n;/divisão. 
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5ns. Este resultado é bastante bom uma vez que o jitter típico da 

thyratron é 4ns. 

3.3 MONTAGEM PARA ESTUDO DA CHAVE A SEMICONDUTOR. 

Nossa chave óptica foi montada usando-se uma janela de 

Ge para lasers de C02 com 3mm de espessura. Usamos três lasers 

di fer^r.tes para controle da chave: corante, K2 e NdYag. A monta

gem utilizada com cada um destes lasers é descrita a seguir. Em 

todas elas a chave óptica e os sistemas de detecção foram coloca

dos o mais longe possível do laser de C02devido ao grande ruído 

que ele produz durante a descarga. 

3.3.a. Laser de corante 

0 laser de corante que utilizamos é um laser pulsado de 

rodamina 60 bombeado por um laser de N2 e está descrito no apên

dice A. Emite em 5900A e seus pulsos, depois de amplificados, 

apresentam uma duraçZo de 850ps e potência de pico de &0KW. 

Um esquema do sistema montado com este laser está n•: 

flg.3.9. 0 Ge ó colocado sobre um goniômetro. 0 laser de corante 

é collmado pela Jente Lt e focalizado no Ge pela lente L2. 0 furo 

P( é usado para barrar parte da emissão espontânea que aparece 

junto com o laser de corante. 0 laser de C02 ó focalizado no Ge 

por um espelho côncavo dourado com raio de curvatura de lm (h*s ) 

e uma lente com distância focai de 25cro (L}>. 0 furo P2 e usado 

para limitar a potência do laser de C08 e evitar danifIcaça
-© da 
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C0 2 TEA 

LASER DE 
CORANTE 
AMPLIF. 

n SINCRONiSMO 

Fig.3.9 - Esquema do sistema montado para estudo da chave 
óptica a semicondutor usando laser de corante. 
L, - lente para calimaçao do laser de corante, 
Li - lente para -Focai izaçao do laser de corante 
no semicondutor, Mt - lamina de vidro (R-AY.), H2 

- espelho aluminizado, My - espelho côncavo 
de ouro com raio de curvatura de ím, L» - lente 
para laser de COz com distância Focai de 25c.m, 

Pz ~ pinhole, 0, e 0. detetores, 
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superfície do Ce. Por outro lado diminuo a área do Ge Iluminada 

por este laser permitindo a superposição com o laser de corante. 

0 Ge é girado até que o Sngulo de Brewster para o laser de CÔ ' 

seja atingido. 0 espelho H é colocado de modo que a incidência 

do laser de corante seja aproximadamente normal e ajustado para 

que haja uma boa superposição deste laser e do laser de C02. 

3.3.b Lassr de K2 

Visamos um 1 aser de N2 da AVCO, modelo C-950, cujos pul

sos têm lmJ de energia e 8ns de duração. Nesta montagem 

Xflg.3.10) o laser de N* incide normalmente no Ge e é focalizado 

por uma lente de quartzo com distância focai de 75mm (Lj). 0 la

ser de COa 6 focalizado pela lente L, de distância focai Igual a 

6,4cm. 0 espelho Kt é um espelho plano de ouro, K2 um espelho de 

prata coro substrato de silício © Ms uni espelho aluminlzado de 2" 

de diâmetro. Entre os espelhos K e M„ foram colocadas folhas de 
r 2 * 

plástico (Hagipack) para atenuar p laser de C08e evitar daniflca-

çSo da superfície do Ge. Estes espelhos 32o ajustado de modo que 

o laser de COj incida no Sngulo de Brewster.-

3.3.C Laser de KdYag 

Trabalhamos com um laser de HdYag com Q-Switchlng da Ho-

lobenm, série 5050. A extraçSo do pulso laser foi feita Inserln-

do-se uma lâmina de microcópio dentro da cavidade, formando um 

Sngulo de 45 com o feixe laser de KdYag. Nesta configuração con" 



Fig.3.í0 - Esquema do sistema montado para estudo da chave 
óptica a semicondutor usando laser de N2. Iit -
espelha plano de ouro, M2 - espelho de prata 
com substrato de silício, Ms - espelho alumini-
zado, L, - lente para laser de C0Z com distân
cia focai de 6,4cm, L2 ~ lente de quartzo com 
distânc ia focai de 7,5cra, bt e D2 - detetores. 
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seguimos pulsos com lmJ de energia e 30ns de duração. 

Nesta montagem (fig.3.11) jogamos o laser de NdYag dire

tamente no Ge, sem focalizá-lo. Já o laser de COj foi focalizado 

por um espelho de ouro com ralo de curvatura de ^lm (M5 ). Nova

mente ajustamos os espelhos H5 e H4 de tal modo que o laser de 

NdYag Incidisse normalmente no Ge e o laser de C02 no ângulo de 

Brewster. 

3.4 SINCR0N1SH0 

0 atraso entre o laser de C02 e a saída de slncronismo 

do pulsador de alta tens3o (fig.3.6.b) é de ~6|is. Já c atraso en

tre o sinal externo do laser de N2 e o próprio laser é de ~-350ns 

(fig.3.12). Assim, pudemos usar a saída do pulsador, dei ie que 

devidamente atrasada, como trigger do laser de N2 . 

Inicialmente usamos um gerador de atraso construído por 

nós e mostrado na fig. 3.13. 0 pulso obtido deste gerador tem sua 

duraçSo determinada pelo segundo monoestável e o atraso com rela-

ç5o ao pulso de entrada pelo pi*imeiro monoestável . Os capacitor©? 

e as resistências foram escolhidos de modo que o pulso de saída 

tivesse uma duracSo de 500ns e o atraso pudesse ser variado en

tre 100ns e 14|js. Os transistores que seguem os monoestávels ser

vem para amplificar o pulso em tensSo e corrente/ Os monoestáveis 

74121 s2o muito sensíveis ao ruido e deixavam de aor confiáveis 

quando o laser de COj estava funcionando. 

Em vista disto substituímos e3te gerador de atraso por 

um da HP, modelo 0004A, que 6 muito menos sensível ao ruido. Ob-
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OSCILOSOORO y NdY°g v — • — D 
CR M, 

controle 
de NdYog 

SINCRONISMO 

Fig.3.H - Esquema do sistema montado para estudo da chave 
óptica a semicondutor usando laser de NdYag. CP 
- cela de Pockels, M, e Mt - espelhos do laser 
de NdYag <R=iõ0X), W9 - espelho aluounizado, M4 
- espelho plano de prata com substrato de Si, Ms 
- espelho côncavo de ouro com raio de curvatu-

ra de ím, M» - espelho plano de ouro. 
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TRIGGER EXTERNO 

DO LASER DE N, 

LASER DE N, 

550 ns 

SAÍDA DE SSNCRCNSSMO 

DO PÜLSADOR DE A.T. 

USER DE CO, 

<w 6 / J l 

Fig.3.12 - Esquema dos atrasos entre os sinais de controle 
e dos laser de Nz e C02 . 

SL=T 
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50K lOpF 
. | t _ - o n » i w | 
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B, 74121 Q, 
A, A 2 

inr 
I 5 

6K8 100pF 100 

B2 74121 0 2 

A. A, 

2N2222 

Fig.3.í3 - Circuito do gerador de atraso construída. 



pag.47 

servando simultaneamente o pulso do laser de C02 e o do de coran

te pudemos ajustar o atraso dado pelo pulsador da HP e sincroni

zar os dots lasers. 0 mesmo foi feito no sistema montado com o 

Iaser de Na. 

Já no caso do laser de KdYag como laser de controle a 

sincronização se deu de outro modo. Este laser possui uma entrada 

de trigger externo (EJ, uma safda síncrona coro o pulso da lâmpada 

de flash (S> e outra síncrona com o pulso aplicado na cela de 

Pockels responsável pelo Q-Switching (J3). 0 pulso que aparece em 

S é usado para gatllhar o módulo de Q-Swttching. Entre esta safda 

e a safda J3 há um intervalo de "90|is. Entre a safda J3 e o pulso 

laser «*500ns. 

Deste modo n3o podemos usar a safda de sincronismo ex

terno do laser de CO* como trigger do laser de NdYag pois este 

apareceria muito tempo depois do laser de COj. 0 Inverso aconte

ceria se tentasse usar a safda J3 para gatllhar o laser de C02. A 

safda S também n3o pode ser usada Já que n3o . consegue fornecer 

corrente para gatllhar simultaneamente o módulo de Q-Switching e 

o las^r de CO2. A alternativa que encontramos foi usar o sinal 

que sal do circuito de controle do laser de C08 flg.3.4) e gati-

Ihava o pulsador do alta tensSo e enviá-lo para a entrada externa 

de um pulsador HP 8011A (fig. 3.14). A saída deste, pulsador foi 

ligada à entrada E enquanto a safda de trigger foi mandada para 

um gerador de atraso digital BNC, modelo 7010. Este gerador do 

atraso está ligado em série com o pulsador HP8004 e a safda deste 

na entrada externa do pulsador de alta tensão. Deste modo, o ge

rador de atraso BNC dá o atraso "grosso", de "'lOOjis, e o HP o 
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CONTROLE 
DO LASER 
DE COz 
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EXT 
IN HP 80IIA 

TRIGGER 
OUT 
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7010 

OUT 

> ' 

IN 

HP 
8004 

OUT 

> ' 

ENT 
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TRIGSER 

J2 

MO'DULO DE 

CONTROLE 

DO 

Q-SWITCHING 
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CELA DE 
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Fig.3* 14 - Esquema do s i s tema de s inc ron íso io entre os 
s e r s de COt e NdYag. 
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atraso Tino". Basicamente, o que acontece é que o laser de C02 

"avisa" quando seus capacltores estão carregados na tensão dese

jada, espera o tempo necessário para que o laser de NdYag esteja 

pronto e "avisa " o pulsador de alta tensão que "pode" ligar o 

spark gap. 

3.5 DETECÇXO 

Has três montagens analisamos o pulso laser de C08 re

fletido e transmitido usando um detetor "photon drag" ou uro dete

tor piroelétrico. 

0 photon drag que usamos é um Rofln, modelo 7410. Possui 

uma responsividade de 0.26V/MW (terminação de 50Q ) e tempo de 

resposta < Ins. Como precisamos atenuar o laser de C02 para evi

tar dantficação do Ge, o sinal que queríamos medir ficava multo 

baixo e usamos um ampllficador HP 8447D em conjunto com o dete

tor. Este ampllficador está limitado em freqüências entre 0,1 e 

1300KHz, tem um ganho de 2&dB e a máxima saída 10V. 

0 detetor photon drag tem baixa sensitividade e capta 

muito ruído de alta freqüência e multas vezes era conveniente 

usar outro detetor. Para isto construímos dois detetores plroelé-

tricos c.om os elemento P1-15H e P1-12H <Ja Molectron. Estes ele

mentos foram montados do mesmo modo que os detetores piroel«5tri-

cos ultrarópidos da série P-5 também da Molectron (fig. 3.15). 

0 elemento P1-15H tem área utll maior que o P1-12H mas 

apresenta uma capacltSncia também maior. A responsividade em cor-
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PM5H 
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CA30 COAXIAL 
DE 50 II 

TERMINAÇÃO DE 

50 JL OU I U.JX 

Fig.3.15 - Esquema dos detetores piroelêtricos. 

rente (Rj > 6 a mesma como pode cor visto na tabela 3.1. Usando lm 

de cabo coaxial do 50Q teremos um aumento na capacttSncla de 125 

pf. Se o cabo terminar numa resistência de 50ÍÍ teremos um detetor 

de potência com tempo de resposta T, e sinal S . Se o cabo termi

nar em I K Q O tempo de resposta será T2 e teremos um sinal propor

cional â energia para pulgos com duração menor que T2 . ,0s valo~ 

res de T, ,TZ e S para os dois elementos pIroolétricôs também es-

t3o na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 Caractorfstlcaa dos elementos plroelétrlcos P1-12H « 

P1-15H /IS/. 

P1-12H 

P1-15H 

<t>(mn> 

2 

5 

C (pF> 

12 

8 3 , 5 

Tt ms) 

7 

10 

Tj ( J J S ) 

140 

200 

R,(jlA/U) 

0 , 2 5 

0 , 3 

S(mV/KU) 

150 

180 



CAPITULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSXO 

Neste Capítulo apresentamos e discutimos os resultados 

obtidos no chaveamento do laser de C02 em cada uma das montagens 

^escritas no capítulo anterior. 

4.1. LASER DE N2 . 

- * 

Esta seçSo está dividida em três partes. Na primeira 

apresentamos e discutimos os resultados obtidos experimentalmente 

enquanto na segunda apresentamos um modelo para calcular a refle-

tivldade do Ge. Na ultima parte comparamos os resultados obtidos 

com os previstos por nosso modelo. 

4.1.a. Resultados exporimantais. 

Após um cuidadoso alinhamento do sistema mostrado na 

flg.3.10 observamos que a transmissão do laser de C02 6 cortada 

enquanto a potência do pulso refletido é aumentada. 

• Os pontos críticos no alinhamento s2o as lentes L( o L2 

da fig.3.10. Isto indica que os pontos importantes no funciona

mento da chave semi condutora s2o a intensidade do laser de con

trole (laser d© N2 ) o a superposição deste laser com o 1 as;er cha-

veado (1aser de C02 >. 

Quando o laser de N2 ó pouco focalizado n2o observamos 
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pulso refletido apesar da transmissão ser cortada. A medida que a 

focaiização aumenta este corte é mais pronunciado. A queda na 

transmissão é ocasionada pela absorção do laser de C02 pelos por

tadores livres. Quando aumenta a focai ização do laser de N2 a ge

ração de portadores na região por onde o laser de C02 passa 6 

maior e este laser 6 mais absorvido. A partir de uma certa inten

sidade encontramos um pulso refletido. Isto deve ocorrer quando a 

densidade de poriídors-s gerados supera a densidade crítica para 

freqüência de plasma igual a freqüência do laser de C02 . 

Na fig.4.1 mostramos a refletivldade em função da ener-

gia do laser de N2 . Estes dados foram obtidos rredlndo-se a ene:— 

•gia do pulso refletido e incidente com um detetor plroelétrico 

P1-12H terminado em 1KÍ2 (Cap.111). 0. atraso entre os pulsos dos 

lasers de C02 e K: foi ajustado de-tal modo que o pulso do laser 

de N2chegasse -2Cns antes que o pulso do laser de C02 atingisse 

seu máximo. 

Para estudar o comportamento da refJetividade com a den

sidade de portadores medimos o numero total de pares de portado

res gerados usando uma chave elétrica a semicondutor /19,20/. Es

ta chave baseia-se no efeito de fotocondutiyidade e está descrita 

no Apêndice B. Medindo-se a relação entre a tensão transmitida 

pela chave o a ter.são de alimentação pode-se determinar a resis

tência do semicondutor iluminado assim como o numero de portado

res gerados (Apônclce B). Na fig.4.2 mostramos um gráfico do nú

mero de portadores geralos em função da energia do laser de N2 , 

Outra informação cue podemos tirar desta medida ê o tempo de r©-

combinação do semicondutor. Na- fig.4.3 mostramos uma foto 
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O O 
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30£ 

20,0 

10,0 

r . t i i J L . i i i i L _ 
200 400 600 800 1000 1200 1400 

ENERGIA INCIDENTE ( J I J ) 

Fig.A.Í - Reflet ividade medida do Ge em 10,6\lm em função 
da energia do laser de N2 . 
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*N(x!0 ' 2 ) 

20,0 

10,0-' 

x 
X 

4-
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ENERGIA INCIDENTE (^J) 

rig.4.2 - Nunera nedido de portadores gerados pelo laser 
de Nz em função da energia do mezmo. 
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do pulso transmitido pela chave elétrica quando a tensSo aplicada 

é de 40V. Como pode ser viste, a tensão cai exponenciai mente com 

una constante de tempo de~500ns. Esta queda é devida apenas à re-

combinaçSo e n3o à difusão dos portadores (Apêndice B) e portanto 

esta constante de tempo é o próprio tempo de reconblnaçSo do Ge. 

Como vimos na fig.4.2 a densidade de portadores fica 

cor.stanie para energias acima de 232uJ. Isto ocorre devido è sa-

turaçSo da chave elétrica usada (Apêndice B). Para energias bai

xas, longe da saturação, o número de portadores medido pela chave 

elétrica está próximo ao niSnero de fótons absorvidos considerando 

que o laser de N8 incide normalmente. X medida que a energia do 

-Ü2&: 

Fig.4.3 

sao. 
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laser de H2 aumenta, a chave elétrica fica mais saturada, e o nu

mero de portadores medidos se distancia do número de fótons ab

sorvidos. Assim, assumiremos que para os valores de energia usa

dos nas medidas de refletIvidade (fig.4.1) a eficiência quântica 

é a 1 e o número de portadores gerados é igual ao número de fó

tons absorvidos. Deste modo, para obtermos a refletividade em 

funçSo da der.p'dade de portadores precisamos saber a área de fo

cai IzaçSo do laser de H8 (A=0,6mm) e a espessura L do plasma. Co

mo o coeficiente de absorção no comprimento de onda do laser de 

N2 é multo alto, <x=l x 10 cm" no Ge, a geraçSo de portadores é 

feita numa regiSo muito pequena e a difusSo fica bastante forte 

devendo ser considerada. Desta forma assumiremos que a espessura 

do plasma é igual à distância percorrida pelos portadores durante 

a duraç3o do pulso do laser de.N2, ou seja, L=VDtp"* =13 pti, onde 

D=230cma/s é o coeficiente de difusSo bipolar no Ge /li/ e tp =8ns 

é a duração do pulso do laser de N2 . Assim, mostramos na fig.4.4 

a refletlvidade do Ge em 10,6pn.em funçSo da densidade de porta

dores. 

Aparentemente a máxima refletividade conseguida n3o é 

muito grande. Devemos nos lembrar de que estes dado3 se referem a 

energia refletida e que apenas uma "fatia" do pulso do laser de 

CO é refletida quando a chave é ligada. Como dissemos os dados 

das fig.4.1 e 4.4 fô iro obtidos fazendo com que o pulso do 1 acer 

de N2 chegue ~2Cns antes do pulso do 1 a3er de C0a atingir seu 

máximo. Se adiantarmos o pulso do laser d© N2 <*20ns teremos uma 

"fatia' refletida com monos energia como pode ser visto na 

fig.4.5. Esta foto corresponde ao pulso do laser de C02 transml-
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tido quando a chave está desligada enquanto a fig.4.5.b mostra o 

pulso transmitido quando a chave está ligada. Estas medidas foram 

obtidas usando-se o detetor piroelétrlco P1-15H, descrito no ca

pítulo anterior, terminado em 50Q . Já o pulso refletido do laser 

de COj (fig.4.6) foi medido com um detetor "photon drag" Rofln 

7410 juntamente com o amplificador HP8447D. Nesta situação encon

tramos uir.a quede na transmitânc í a eu. energia de 51% para 29% en

quanto a refletividade aumenta de 13% para 22%. 

I** D te 

40,0. 

30,0.. 

20,0 

10,0 - • 

R(%) 

X X 

Fig.4.A 

x x 

10,0 20,0 

N(xlO,0cm') 

Reflet ividade do Ge em 10,6^m em função tfa den
sidade de portadores gerados. 
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Fig.A.5.a - Foto do pulso laser de C02 transmit ido quando a 
chsve optica está desligada. Escala horizontal 
20ôns/di\'.. 
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Fig.4.5.b - Foto do pulso do laser de C02 transmit/do sunn-
do a cfiavc óptica está ligada. Escala horizon
tal ZOÔns/div.. 
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Fie.4.6 - Foto do pulso do laser de C0Z reflet ido quando 
a chave óptica está ligada. Escala horizontal 
ÍQÕns/div.. 

Vz realidade estes valores de refletlvldade que encon

tramos s3c multo bons. A máxima reflet 1vldade de pico que Corkum 

et al. /21/ conseguiram num sistema usando laser de N2 foi de 

20%. Na nossa montagem a reflet 1vldade de pico foi de 59%. 0 la

ser d© 112 que Corkum et al . utilizaram produzia pulsos com 3ns e 

400|iJ e era foc3lIzado numa área de 0,1cm2 . Nosso laser apresenta 

pulsos com 8ns d© duracíío e lmJ de energia e a focai lzaçSo é numa 

área do 0,&mm*. Como foi visto no Cap.Ilo fato de usarmos um la

ser de controle com coeficiente de absorç3o multo grande Implica 

numa profundidade de penotraçSo multo pequena e, consequentemente 

numa dlfusSo grande. Para compensar a queda na densidade de por-
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tadores pela dlfusSo é preciso gerar uma quantidade de portadores 

multo grande também. A densidade de energia (energta/área) que 

usamos é 40 vezes a densidade que Corkum et a), usaram, explican

do porque conseguimos uma refletIvidade 3 vezes maior que a de

les. 

Outra diferença encontrada, em relação aos resultados 

obtidos por Corkum et ai, é que elos só obtiveram pulso refletido 

do laser de C02 quando o semicondutor era submetido a um ataque 

ou fit 1 co enquanto nós r.3o notamos nenhuc.a diferença. Segundo Cor

kum /21/, quando isto n3o é feito, o tempo de recombinaçSo fica 

muito pequeno e os portadores se recombinam antes mesmo que a 

densidade crítica seja atingida. Para entendermos o que está 

acontecendo, vejamos o que ocorre no semicondutor. 

Ha superfície há uma quebra na periodicidade da rede 

além da adsorção de átomos estranhos ao semicondutor. Estes dois 

fatores fazem com que apareçam níveis de energia na banda proibi

da. Deste modo, a densidade de portadores diminue n3o só pela re-

combinaçSo elétron-buraco mas também pela captura de portadores 

por estes níveis /9/. Os níveis superficiais podem ser divididos 

em rápidos e lentos. Estes últimos se localizam numa camada de 

oxido normalmente encontrada sobre a superfície do semicondutores 

como o Ge e Si enquanto os primeiros se localizam na própria su

perfície do semicondutor. A densidade de estados superficiais 

lentos é grande, da ordom de 10'* a IO15 cm" e possuem um t&rnpo de 

vida que pode variar d© lOms até horas /9/.Já a densidade de es-

II ti 

tados superficiais rápido é bem menor, da ordem de 10 a Í0 

cm'*, e o tempo de rolaxaç3o 6 da ordem de 10" a 10' a /9/. 
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Quando o semicondutor é submetido a um ataque químico a 

camada de oxido assim como outras impurezas adsorvidas s3o remo

vidas e com elas os estados superficiais lentos. Com isto a den

sidade de estados na banda proibida diminue bastante e consequen

temente o tempo de recomblnaçSo aumenta /9/. 

Na experiência de Corkum et ai. /21/ apenas 6,7 x IO*5, 

fotons/cm* atingem o Ge. Isto significa que o número de portado-

res gerados por cir.2 , assumindo eficiência cuSntica igual a i , é, 

aproxi rriadani&nte, o número de estados lentos por cm2 na superfí

cie, impedindo que a densidade de portadores seja grande. Quando 

é feito o ataque químico restam apenas os estados rápidos que 

êxisteni em muito menor quantidade, nSo prejudicando a formação do 

plasma de elétrons-buracos. No nosso caso joçamos até 3 x 10 , 

fotons /cm2 . Este número é muito maior que a densidade de estados 

lentos , fazendo com que o ataque químico seja dispensável. 

Como vemos da fJg.4.& a duração do pulso refletido é de 

"50ns, enquanto a duração do laser d-:- H2 é de 8ns. Isto significa 

que a limitação no tempo de comutac^-. da chave óptica é dada pelo 

prdprlo semicondutor. 

Como estamos tratando de densidade do portadores muito 

grande e esses portadores sUo bastante "quentes" outros processos 

além da .recombinacUo superficial, volumótrica ( T=500ns, fig.4.3) 

e da difusSo dever, ser considerados. 

Um processo que se torna bastante importante quando den-

sldad«?s acima do 10 cm s3o atingidas é a recombinacSo Auger. 

Aqui um elétron e um buraco se recomblnam enquanto o excesso de 

energia © transferido para outro elétron ou buraco. Este processo 
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depende forten.ente da densidade de portadores (aN ) e é bastante 

rápido (lAus#r aN* ). Segundo Auston et ai 74/ o tempo de recombi-

nação Auger no Ge é de ~250ps para densidades de portadores acima 

?0 -5 

de 3,4 x 10 cm . Este mecanismo compete com a difusão uma vez 

que a recornbi nação diminue a densidade de portadores e, conse

quentemente, a difusão. Por outro lado a dlfus3o também diminue a 

densidade de portadores enfraquecendo o efeito da recombinação 

Auger. 

Cono foi visto no Cap.II a difusão é bastante rápidê e 

no caso do laser de K2 o tempo de difusão deveria ser <lps. Apa

rentemente este processo não é tão rápido como esperávamos já que 

a duração do pulso refletido é de 50ns. O sistema com que estamos 

trabalhando é muito mais complexo. Os portadores que estão sendo 

gerados têm energia cinética muito grande, ~ 5 vezes a energia de 

gap. Por outro lado a densidade de portadores é multo grande fa

zendo com que alguns mecanismos de .espalhamento preci^-m ser le

vados em conta come espalhamento elétron-elétron, buraco-buraco, 

elétron-fonons além das transiçSes para vales vizinhos envolvendo 

fonons. Todos estes mecanismos tem alta taxa de colisão, 10* a 

10,s s"' /22/, fazendo com que a distribuição de cargas mude num 

tempo muito curto. Deste modo a duração do pulso refletido do la

ser de C02 não é dada por um tipo de processo apena3 mas sim pela 

combinação de todos os mecanismos acima. 

4.i.b. Kodelo para estudo da roflotivldade. 

0 coeficiente de reflexão para uma luz com polarização 
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paralela ao plano de Incidência (polarlzaçSo p) é dado pelo coe

ficiente de Fresnel correspondente /23/: 

n, cos 9, - n,co$9e 
p n2 cos ©! + nt cos98 (4.1) 

onde n, e n2 sSo os índices de refraçSo dos meios 1 e 2 respecti

vamente, ©, o engulo de Incidência e % o ângulo de refraç3o. 

No nozzz> caso n =1 é o Índico- de refraçSo do sr e n, é o 

índice de refre;3o do Ge. Como vimos no Cap.11 

n2 s n - ÍK (4.2) 

(2.13) 

2™<o = n| Y~-£^- (5.14) 
(Ú**Y 

üps\/-; r- (4.3) 

Fazendc a seguinte substituição: 

t\t COS0 ~>H-t-ÍV (4.4) 

e usando a lei d» Snell 

n, SC.TOJS n2 sen ea (4.5) 

obternos 
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r , (n i-Kt)co3e,-K-i(2nKcose,*v) <4.6> 
I r» r t • - • - • • - •• » • • 9 

(n*-K2)cos 0,-HM -i(2nK cos©,-v) 

onde 2 u*= if-n'-serf e, +V(nt-k* -senae,)é-r4n2K*' . (4.7.a) 

e 2V1* -(n'-^-se^e.J + v V - V - s e n ' e . i S ^ n V ' (4.7.b> 

Portanto a refletlvldado é dada por: 

R -I f, [(ng-Ka)cose,-|jj + (2nk cos9,*\r)* (4 0 ) 

rinz-K2)c03e, + jiT +(2nK cose, - v) 

Fizemos um programa para resolver a eq.4.8 para diversos 

valores de N e 0 . Apresentamos aqui os resultados para refleti vi-

dade do Ge na freqüência do laser de C0? . Usamos n0=16,3, m* =0,08 

me (tabela 2.2) e =1 x IO14 s> /2,5/. 

Ha flg.4.7 mostramos um gráfico da ref1 etlvldade em fun

ção do ângulo de incidência para vários valores de densidade de 

portadores. A densidade de 1 X IO1* cm2 corresponde a uma situa

ção na qual a densidade de portadores é multo pequena assim como 

aalteracSo no fndice de refraç2o. Vemos que.neste caso o ângulo 

de Brewster 0^76" corresponde ao índice de refraçSo do Ge, n=4. 

Aumentando a densidade de portadores em 5vezes vemos que o ângulo 

dô Brewster dJmlnue, Indicando uma diminuição no índice de refra-

ç3o. Para densidades maiores na"o existo mais um ângulo de Brews

ter, apenas um ângulo no qual a reflet 1vldade é mínima Indicando 

quo a parte complexa do índice de refraçSo começa a ser Importan

te. 
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Outra informação que podemos tirar da fig.4.7 é que para 

ângulos maiores ou iguais ao-de Brewster a refletivldade aumenta 

sempre com a densidade de portadores. Este efeito é confirmado na 

fig.4.8 onde mostramos a refletivldade em função da densidade de 

portadores para diversos ângulos de incidência. Vemos que para 

ângulos maiores que QB a reflet 1vldade cresce sempre com N en

quanto para ângulos menores ela apresenta ura mínimo. 

Fig. A. 7 - Reflet ividade do Ge em i0,6[im em função do ân
gulo de incidência calculado através da equação 
4.8.~ N= í,5 x 10" cms 

... N- i,0 
x Í0,s cm'3 , H= 5,0 x iô" cm' , N-
1,0 y, Í0m cm-3 . 



pag.69 

r^i *t,i lt>7,* 

N(xlO,rcm*') 

Fig.4.3 - Reflet ividade do Ge era i&,6^,tn em função da den
sidade de portadores para vários ângulos de in
cidência calculados através 
— e=o°,— e=40°, -. 

da equação 
. Q=7ó° . 

4.8. 
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Analisaremos o caso'de incidência normal, 0 =Cf . Neste 

caso a refleti vidade é dada por: 

Da eq.4.9 podemos ver que a refletlvidade apresenta um 

mínimo quando n=l e é máxima quando n=0. Quando aumentamos a den

sidade de portadores (15) diminuímos o índice de refração fEzendc 

com que a ref 1 et .i vi dade caia. Quando N é grande o suficiente para 

que n~l a refletividade fica perto de seu valor mínimo. Conti

nuando a aumentar N o índice de refraçSo fica pequeno comparado a 

l e a refletivldsde aumenta de novo. Para que obtlvéssemos refle-

tlvidade nula no seu ponto de mínimo seria preciso que a absorção 

também fosse nula, ou seja, K=0. Isto implica numa razSo yfa 

«1. Na flg.4.9 vemos que o valor nínimo da ref let i vjdade para 

Incidência normal dlmlnue signlficantemente com a freqüência de 

colisSo Y. 

4.I.e. Comparação dos resultados obtidos pelo modelo teórico com 

os obtidos exporlmentalmente. 

Comparando as fig.4.4 e 4.8 encontramos uma boa concor

dância entre os resultados teóricos e experimentais tanto no com

portamento como nos valores d© ref1 etividade e densidade de por

tadores. Vemos que a partir do uma certa densidade de portadores 

a refletividade cresce bastante. Este valor do densidade, a den

sidade crítica, ó de 1,3 x 10" cm'* no caso da curva teórica 
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Fig. 4.9 - Refletivid de do Ge em Í0,6im em função da den
sidade de portadores para vários valores de 
freqüência de colisão, calculada a partir da 
equação 4.8. _Y = 5,0 x Í0n , Y 3 

i,0 x 
10'* ,. 

i0 19 , y- 5,0 x 
__ Y= 5 ,0 x Í0»« 

j * t0" , Y- t'0 * 
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(fig.4.8) e de 8 x IO1* cm'3 no caso experimental (fig.4.4). Esta 

pequena diferença é devida às aproximações que fizemos. No nosso 

modelo teórico assumimos um plasma semi Infinito com densidade 

uniforme. O valor de densidade de portadores da flg.4.4 foi obti

do supondo-se que todos os portadores gerados estavam distribuí

dos uni forr.emente num pequeno volume delimitado pela área de fo

cai lzaç3o do laser de N, e pela distância percorrida pelos porta

dores, através da difusSo, durante a duraç.Sc do pulso do laser d» 

Nj . Ka realidade, a densidade de portadores n*5o é uniforme e cai 

exponencialroente à medida que se penetra no semicondutor. 0 valor 

de 8 x 10'* cm*9 ó o valor "médio" da densidade de portadores que 

corresponde a uma densidade superior a densidade crítica na re

gi 3o correspondente a penetrada pelo laser de C08. 

Outra coisa que notamos na fig.4.4 é que a refletivida-

de, para baixas densidades, n3o é nula como se esperaria para In

cidência no ângulo de Brewster, 0=7&* , como vemos na fig.4.3. 

Isto ocorre porque precisamos focalizar muito o laser de COa (Lt 

tem distância focai de &,4cm, fig.3.10) para que houvesse uma boa 

superposição espacial deste laser e o de N2 na superfície do Ge. 

Deste modo o laser de COz incide com um ângulo entre Q-àQ e ©+ 

AÔ» Á9-5* . Na flg.4.10 mostramos a refletividade do Ge na regi75o 

de baixa densidade de portadores para incidência do laser de CO, 

em 73*, 75* , 77' e 79 . Vemos que apesar dos, ângulos serem próxi

mos bá uma grande dJf&rença entre a refletividade de cada um de

les. Deste modo, a refletividade medida por nós 6 uma média entro 

as reflet 1 vidades para ângulos perto do ângulo de Brewster e con

corda com valor de 5% (fig.4.4). 
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Fig.4.10 ' - Reflel ividads do 6e em i&,6\im era funçSa da den
sidade para vários ângulos de incidência. 

9= 79°, 0= 77° , 6= 75°, 6= 73° 
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4.2.LASER DE CORANTE. 

O laser de corante utilizado é descrito no Apêndice A. 

Emite pulsos em 590nm com duraç3o de 850ps e potência de pico de 

60KU. Apesar desta potência ser grande n3o conseguimos fazer a 

chave óptica funcionar usando este laser. 

0 tempo característico da dlfusSo dos portadores para o 

Ge no C8.50 do ! assr de corante é da ord^m de O.&ps. Supondo que 

seja este o processo que limite o tempo de resposta do semicondu

tor, podemos calcular a Intensidade necessária para que um pulso 

do laser de C02 seja refletido através da eq. 2.41 

. N e h v \rD~» 
I0>

 L~-: (2.41) 

No caso do Ge Nc=l,3 x 10 cm"5 , D=230 cm2/s e t =50ns 

como tempo de recomblnaçeío superficial. Deste modo esea Inte-si-

dade no comprimento de onda do laser de corante (5900 Â) assu. s o 

valor de 300KU/cn>* . 

Devido a perdas nos espelhos M, e M2e lentes L, e L2 

(flg,3.10) apenas 38KU dos 60KU iniciais atingem o semicondutor. 

Na flg.A.2.b mostramos uma foto do pulso laser de corante ampli

ficado. Co.no pode ser visto ne.r-ta figura apenas a energia contida 

no pico será usada psjra excitar a chave óptica, ou seja, 00% da 

energia total. Móm disto parte do laser de córantb 6 refletida, 

diminuindo ainda mais a energia útil. 0 Ge tem índice de refracSo 

iguai a 4 resultando, no caso do Incidência normal, numa reflexão 

do 36% Isto reduz a potência útil a um valor de ~15KW. Para que 

http://Co.no
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a intensidade de 300KU/cro* seja atingida é preciso focalizar o 

laser de corante numa área inferir a 0,05cm . 

Para que haja uma boa reflexSo do laser de C08no instan

te em que a chave está ligada é necessário uma boa superposição 

do laser de controle (de corante) e o de C02 . 0 fato de laser de 

corante precisar ser focalizado numa área t3o pequena implica nu

ma reduç«So do tamanho do feixe do laser de C0Z . Um modo de conse

guir Isto é focalizando o laser de C0E . Isco nac é muito Interes

sante Já que o laser deve ser atenuado para n3o danificar a su

perfície do semicondutor, tornando o nível do ruído comparável ao 

sinal transmitido. Alé"rn disto uma focai izaçSo muito forte faz com 

que cada raio do laser de C02 chegue num ângulo diferente, impe

dindo a determinação do ângulo de Brewster. Outra aiternot-Jva é 

fazer o 1aser de C02 passar por um furo bem pequeno perto do se

micondutor.. Esta medida traz alguns inconvenientes: além de dimi

nuir o sinal tornando o ruído comparável a ele, pode causar di-

fraç2o se o furo for multo pequeno. 

Outro fato que dificulta bastante o alinhamento e o fun

cionamento da chove óptica é o*grande valor do ângulo de Brewster 

para o Ge (Qs76* >. A seçSo reta do laser de C02 é quadrada. 

Quando este laser incide no semicondutor perto do ângulo de 

Brewster ilumina um área com formato retangular. Por outro lado , 

para que a perda por reflexão do laser de corante seja pequena é 

conveniente que a incidência seja normal. A seçSo reta do laser 

de corante â aproxima 'amente circular. Para que á ároa do yomi-

condutor iluminada pelo laner do C02 esteja contida na área ilu

minada pelo lacer de coranto 6 preciso que a seç5o reta do laser 
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de COjseja multo menor que a do laser de corante, agravando atnda 

mais o problema descrito no parágrafo anterior. Note que este 

problema nSo apareceu na montagem com o laser de N2 descrita no 

Cap.Ill porque além do laser de N2 ter uma energia multo grande 

( lmJ) possui seç3o reta retangular. Assim a focaiizaçSo nac* pre

cisa ser ta"o Intensa e o alinhamento fica muito mais fácil. 

Deste modo, para que consegui asemos um pulso refletido 

do laser de C'?t ser i a necessário urr laser d<? corante multo mais 

potente, de tal modo que a focaiizaç3o n2o precisasse ser t3o in

tensa. 

4.3. LASER DE NdYAG. 

Com o laser de Kd Yag r,a"o tivemos o problema no alinha

mento do sistema como nos casos anteriores já que seus.pulsos tem 

energia de lmJ. Isto equivle a um número de fotons três vezes 

maior que do laser de K2 . Além disto o coeficiente de absorção 

n3o é muito grande, 1,4 x IO4 cm" , de tal modo que a profundida

de de penetração é maior que no caso do laser de N2 e o laser de 

C02 pode penetrar mais que no outro caso. Assim, a densidade de 

portadores necessária para refletir o laser de CQ2 na"o é t3o al

ta, aumentando a eficiência no chavoamento do laser de C02 . Por 

outro lado a freqüência do laser de NdYag na"o é muito maior que a 

energia de gap do Go, de modo que os portadores gerados tem pouca 

energia cinítica e n3o prejudicam o chaveamento. Sendo assim, na"o 

foi preciso focalizar o laser do NdYag e a região iluminada do Ge 

ficou bastante grande, da ordem de 0,15cm2. Da mesma forma, n3o 
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precisamos focalizar muito o laser de CO, nem atenuá-lo, fact li-

tendo a detecção e o alinhamento. 

A intensidade necessária do laser de NdYag para que o 

plasma de elétrons-buracos reflita a radlçíSo do laser de C0t 4 

175KU/cm* (eq.2.41>. Como os pulsos do laser de NdYag têm 30ns de 

duracSo, a intensidade deste laser na situação acima é de 223KU/ 

cm , grande o suficiente para que se obtenha um pulso refletido 

do '. zser de Ci?, . 

De fato, conseguimos observar facilrr.ente o pulso refle

tido do laser de C02. A grande dificuldade foi ajustar o atraso 

entre os dois lasers, de COj e NdYag. Isto porque o "jitter" do 

.laser de NdYag da Holobeam é multo grande, da ordem de 400ns. 

Além disto os circuitos de controle deste laser sa"o multo sensí

veis ao ruido externo, a ponto do laser de NdYag ser gatilhado, 

mesmo quando está trabalhando no modo interno ou manual, pelo 

ruido produzido pelo 1eser de C02. 

Isto tornou Impraticável o uso do laser de NdYag fazendo 

com que preferíssemos o sistema com o laser de N2. 



CAPITULO V 

CONCLUSXO 

Nesta tese apresentamos uma técnica para geração de pul-

sos curtos com laser de C02 e estudo de propriedades de semicon

dutores. Montamos três sistemas utilizando diferentes lasers e 

aquele que nos forneceu mais resultados foi o com o laser de N2 . 

k duração do pulso de laser de CD2 que conseguimos gerar 

foi de 50ns, limitada pelo tempo de recomblnacSo do Ge. Para 

conseguirmos pulsos com duração >100ps devemos utilizar um semi

condutor mais rápido como o GaAs e CdSe e um laser de controle 

com pulsos de picosegundos ou um sistema com chaveamento por re

flexão e transmissão como foi discutido no Cap.II. 

0 sistema, como está montado, também é útil para estudar 

efeitos dos portadores "quentes" nas propriedades do semicondutor 

e outras características como a depeniencla na refletlvidade e 

transmltancia do semicondutor com a densidade de portadores, tem

pos de recombi r.açSo e outras. 

Na montagem deste si stoma dese.nvol vemos dois componentes 

Interessantes. 0 primeiro foi o pulsador de alta tensão que gera 

pulsos com até 15KV em 5ns. Este pulsador permitiu que o "Jitter" 

do nosso laser de CSj diminuísse consideravelmente e fosse possí

vel sincronizá-lo com o laser de K2 ou qualquer outro instrumento 

em experimentos futuros. 

0 segundo foi o laser de corante que está descrito em 

detalhes no Apêndice A. Apesar dole n2o ter potência suficiente 
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para controlar a chave óptica de Ge ele próprio apresentou resul

tados Interessantes, h técnica que utilizamos é bastante simples 

e fornece pulsos com 850ps e 60KÜ. 



APÊNDICE A 

GERACXO DE PULSO CURTO COK LASER DE CORANTE POR AMPL1F1CACAO NAO 

.LINEAR. 

i.INTRODUCXO 

Neste Apêndice descrevemos a construção de um laser de 

corante- eicltli.do pulso?, com duração subnanosegundo bombeado por 

um laser de N2 com pulsos de 8ns. 0 pulso curto é obtido tlrando-

se vantagem do efeito de ampllficaçSo n3o linear em u» amplifica-

dor saturado, e um modelo que desenvolvemos descreve razoavelmen

te este fenômeno. Este laser foi construído inicialmente par* 

controlar a chave semicondutora (Cap.II), mas esta aplicação tor

nou-se Inviável devido à necessidade de nalor energia para excl-

tac3o do semicondutor do que a obtida (Cap.IV). Mesmo assim é um 

sistema útil em outras aplicações como chamamento de pulsos elé

tricos com ;haves opto&letrcnicas 

2.DESCRIÇÍ.0 DO LASER DE CORANTE E AMPLIFJCADOR 

Um osquc-roa do i vsr?o Iisor é mostrado na fig.A.l. 0 laser 

de Hj é um laser comercial da AVCO, modelo C-950, com pulsos de 

8ns de duração e potência de pico de 125KW. Parte de seu feixe 

(50%) é focai izad pela lente L, na cola Ct . C, 6. uma cela de 

quartzo de 1 cm do comprimento com rodam!na &G diluída em etanol 

numa concentração de 2,5 X 10 mol/1. 0 corante é bombeado trans-



pag.80 

versaltnente e a cela é inclinada de 10° para evitar real imenta-

ç3o pelas paredes. À cavidade é formada pelo espelho Hj (dielé-

trico, 100% refletor) e Ms (lâmina de vidro, r-8%>. 0 pulso do 

laser de corante tem uma duração de 3ns e potência de pico de 

4KÜ. 

Fig.A.l - Esquema da montagem experimental. M, , M*, W5e iit 
- espelhos aluMf'nizratfos; ti - espe lho d i e l e -

trico ÍOOX refletor; tfj-Jam/na de vidros L,, Lz 
, L*, L% - l e n t e s e s f é r i c a s , L f - l e n t e cilín
drica» Ct~ cela de corante do o<zci lador § C2 ~ 
cela de corante do ampli ficador. 
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O ampltficador consiste de outra cela (Ct> com corante 

bombeado pelo restante (M50X). do laser de Nt. A focai izaç3o desse 

laser é feita por uma lente esférica (Lx) e outra cilíndrica <L, 

>. Aqui também a cela de co*rante é inclinada de alguns graus. 0 

pulso do laser de corante é injetado no ampltficador através dos 

espelhos alumlnizados M41M5 e Hf. 0 caminho entre esses espelhos 

fornece o atraso necessário para que o laser de corante seja In

jetado no Jr.stante d& máxima InversSo de população. À lente esfé

rica L« é ajustada de modo que o pulso tenha a mesma seção reta 

que a regi3o excitada do amplificador. O pulso laser amplificado 

é collroado pela lente Ls. Usamos rodamina 6G diluída em etanol a 

2,5 x 10 mói/1. Concentrações maiores davam pulsos mais inten

sos mas com um nfve'1 de emissão espontânea amplificada muito 

maior. 

Os resultados abaixo foram obtidos usando-se um detetor 

plroelétrico, modelo J3-02 da Kolectron, para as medidas de ener

gia e um fotodiodo, 1TL 1850 com tempo de resposta de : Ops, pa

ra as medidas da forma temporal do pulso. As fotos apresentadas 

nas fig.A.2 e A.5 *êm resolução limitada pelo sistema de detecção 

em *0,8 ns pois foram obtidas usando-se o fotodiodo em combinação 

com um osciloscópio Tektronix 7904 com uma gaveta 7A19. Já a cur

va mostrada na fig.A.3 foi obtida acoplando-se o fotodiodo a um 

osciloscópio do amostragem Philips PK3400 com tempo de resposta 

de 200ps, dando uma resolução total de*225ps. 

Na fig.A.2 s3o mostr-^as fotos do pulso- laser antes e 

depois de ser amplificado. A potência de bombeio tanto do ampll-

fIcador corno do oocllador foi de 15KW. Da fig.A.3 vemos quo a 
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Fig.A.2.b - Pnlza ai.ipl i f iczdo do l a s e r de c o r a n t e . í ? n s / d / v . 
E s c a l a vertical arbitrar ia. tied idas l imitadas 
pelo tempo de resposta do sistema de detecção. 
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Fig.A.3 - Format do pulso ampl ificado do Is^er de corante 
com resolução de 235ps, 
ns/cn». 

Escala horizontal 2,7 
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duração do pulso laser amplificado é de 850ps.lsto dá uma com

pressão na duração do pulso de~3,5. Por outro lado a potência de 

pico passa a ser £>OKU depois da amplificado, dando um ganho de 

15. Comparando as duas fotos da fig.A.2 vemos que o pico de curta 

duração que o pulso laser amplificado apresenta provém da frente 

do pulso preferencialmente amplificada enquanto a cauda, bem mais 

l"fentat, é o restante do pulso inicial que foi pouco amplificado. 

Ka fig.A.4 vemos que a razão entre n potência deste pico e a po

tência da cauda aumenta com a potência de bombeio enquanto a du

ração do pulso laser diminue . Isto se deve a uma maior amplifi-

caçlío da frente do pulso laser e melhor saturação do amplifica-

dor. Para valores da potência do pico maiores que o dobro da po

tência da cauda a duração permanece constante enquanto a potência 

de pico total aumenta mais e mais. Supomos que esta constância na 

duração indica uma limitação imposta pela largura de faixa do 

sistema de detecção. 

Cm multas aplicações é desejável um pulse laser sem a 

cauda lenta. Is.<3o pode ser facilmente obtido usando-se um absor-

vedor saturável como mostrado na fJg.A.5. No caso de um laser com 

rodam 1 na &G pode-se usar o corante DODCI. Ne3ta figura mostramos 

a forma do pulso depois de atravessar uma cela de 1;:» contendo 

DODCI diluído em etanol. A cela foi colocada no foco de uma lente 

com distância focai de 20cm e a concentração do DODCI foi ajusta

da de modo que a razão entre o pico e a cauda do pulso laser fos

se máxima. Também neste caso a forma do pulso está limitada polo 

tempo de subida do sistema do' detecção. 
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Fig.A.5 - Pulsa amplificado da laser de corante depois de 
atravessar unia cela com DODCI. ins/div. 

3.M0D5L0 TEÓRICO DA AMPLIFICADO HXO LINEAR. 

0 processo de ';mpl if 1 caç3o de um pulso laser pode ser 

descrito pelas equações de taxa do ieio ampltficador. Soluções 

analíticas s3o encontradas apenas nos casos extremos em que a du-

raçSo do pulso arnpl 1 ficado é muito maior, ou muito menor, que o 

tempo de relaxaç?ío do meio ampl if icador. Nu caso de lasers de co

rante a amplifIcaçSo Já foi estudade tanto quando o bombeio é 

feito por flash /24/ como quando á feito por laser /25,26/. A 

emissão espontânea amplificada (ASE) foi tra* do por Ganiel et 
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Hi. /27/ e Haag et at. /28/ no caso de pulsos longos e por Higus 

•t ai../29/ no caso de pulsos ultracurtos (subpicosegundo). 

Basov et ai. /30.31/ estudaram a distorção dos pulsos 

laser quando a amplificação 4 não linear, perto ia regi3o de sa

turação do amplificador, no caso de lasers de estado sólido. Nes

ses casos a duração do pulso pode aumentar, diminuir ou perroancer 

a mesma dependendo da forma inicial da mesma. Segundo Basov et 

ai. quando a frente do pulso cresce mais rápido que uma exponen-

clal há compressão temporal. Caso seja mai3 lenta o pulso se 

alarga e se for uma exponencial sua duração permanece a mesma 

/30,31/.Pulsos de laser de rubi com duração de 4,7ns foram obti

dos através da amplificação não linear em tr&s estágios de um 

pulso laser de 8,7ns /31/. 

Higus et ai. /29/ também concordam que a forma inicial 

do pulso determina o tipo de distorção que ele sofrerá .durante a 

ampllficação. Segundo o trabalho apresentado em /29/ a ampllfica

ção de pulsos ultracurtos atua diferentemente na subida e na des

cida dos pulsos. Longe da saturação, uma subida exponencial é 

alargada quando amplificada enquanto uma descida exponencial é 

encurtada. Ho caso de pulsos com formato de secante hiperbólica a 

deformação 6 pequena mas a duração do pulso sofre um alargamento 

de 50% /29/. Pulsos gaussianos e do tipo cossecante têm sua du

ração alargada à medida que a que a energia do pulso 1as&r se 

aproxima da energia de saturação /32/. Ho entanto Higus não con

sidera situações onde a energia do pulso laser supera a energia 

de saturação. 

Quando a duração do pulso laser é muito menor que o tem-
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po de relaxação do meio ampliflcador e a duração do bombeio o 

pulso, yerá apenas a energia armazenada no ampliflcador ante3 de 

sua chegada. Nesta situação, o parâmetro que determina a satura

ção do ampliflcador 6 a densidade de energia (fluôncla) do pulso 

laser que está sendo amplificado /33/. Já no caso de pulsos com 

duração muito maior que o tempo de relaxação, a inversão de popu

lação não muda multo durante o tempo de transito dos fótons den

tro da cavidade e sua variação temporal pode ser desprezada. Kes-

ta situação estacionaria o ganho do amplificador depenúe da posi

ção do pulso ao longo do ampliflcador e o parâmetro iue determina 

a. saturação passa a ser a intensidade, e não mais a fluência (e-

nergia/área), do pulso laser que está sendo amplificado /33/. 

0 ampliflcador de que trataremos consiste de uma cela 

com corante bombeada transversalmente na qual é injetada um pulso 

laser de corante (fig.A.6). Assumimos o corante como um sistema 

de dois níveis singletos (S0 e S, ). Esta aproximação é boa já que 

os tempos de relaxação dos níve;s singletos e tripletos superio

res para o nível S, ó muito rápida, menor que lps /34/. Por outro 

lado podemos desprezar as transiçSes de S, para o primeiro 

CORANTE 

LASER OE CORANTE 

LASER OE CORANTE AMPLIFICADO 

Fia.A.6 - Esquema do ampliflcador do laser de corante. 
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Iriploto (T|> pois a contribuição na equação de taxa • nuito pe

quena quando comparada com a contribuição das. transiçSes de S, 

para S 0 (t$i->T( *, jis, ^jj^i^ns para a rodamina 6G /27/>. 

Deste modo as equações de taxa s3o: 

<y t (A.l) 

,-JL <L)0> = ( N . a e - N 0 O a ) <t> (A.2> 
D* c <W 

onde ü(t) é a taxa de bombo to. 

Nc é a população do nfve! slngleto Sv 

Ni é a população do nível singletoS,. 

H' é o numero total de moléculas por unidade de volu

me. 

X ó o tempo de relaxaçSo d& S, para S, . 

a» é a seção de choque para emissão estimulada nc com-

primento de onda do laser de corante. 

0a e a seção de choque para absorção no comprimento de 

onda do laser de corante. 

0 é o fluxo de fótons. 

Os termos do lado direito da eq. A.l representam, na or

dem, aumento de população devido h absorção do laser de bombeio, 

perda por emissão estimulada induzida pela presença do fluxo de 

fótons e aumento da população pela absorção desses fótons. Ha eq. 

h,2 o primeiro termo do lado direito representa o ganho de fótons 
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por enissSo estimulada e o segundo perda por absorçSo dos mesmos 

pelo melo. 

Fazendo a conhecida mudança de variáveis: 

X — » X* 

t » t'-l\X/C ÍA.4) 

% subs t i tu indo (A.3) em í A . l ) e (A.2) temos: 

(A 5) 

L s I N,(ae+-o0 ) -Noa] $ 

Estas equações foram ; esolvldas numericamente. 0 proce

dimento usado foi: 

. dividir o pulso laser em intervalos At!. 

. dividir a cela em intervalos Ax'. 

. fazer o pulso laser passar inteiro po cada A x' 

corrigindo a inversão de população e o fluxo a 

cada At. 

. repetir esta procedimento para todos os A x' ate 

chegar no final da cela. 

Expandindo as eqs. A. 5 e A. 6 para pequenas variações te-

most 

• (^•Ax-^^tx^^^Nitx-^ííí^o^-HaolA^j (A.7) 
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N,C*,t'*Af)s Mi(*n |l-[wW)+ \H+io%*oü) *tM)] Afj 

+ N[w(0•oo<>(x:,n]At, (A.8) 

Assim se soubermos U(t), N, (x,0) e<J>(0,t) poderemos re

solver as equaçSes acima. 

Antes do ainpl if lcador ser bombeado n3o há invers«fo de 

popu!aç3o e K, pods ser desprezado. Assim se definirmos ü(t) de 

modo que W(t=0)=0, podemos dizer que K,(xI0)»0. A taxa de bombeio 

pode ser escrita como 

w(t), p(t)tfb-
hv bA <A.9) 

onde ü(t) é a potência do laser de bc.r.belo. 

ah é a seção de choque para absorção de radiação no 

com~rimento de onda do laser de bombeio. 

h é a constante de Planck. 

"VL é a freqüência do laser de bombeio. 

A ó a área, transversal ao laser de bombeio, da cela 

de corante que é bombeada. 

A3D.l 1» comprimento da cela de corante 

D3 dimensão do feixe de bombeio na en

trada da cela. 

P(t>/A dá a intensidade do laser de bombeio. Essa inten

sidade cai exponenciai mente com a profundidade de penetraçSo no 

corante,Já que este absorve o laser de bombeio. Por simplicidade 

desconsideramos essa atenuação e normalizamos o valor de U(t) pa-
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r«_ netade de seu valor na entrada da cela, ou seja, 

z hvbD.I 

Assim, para que U(0)=0 precisamos definir P(t) de modo 

qtie P(0)=0. 0 laser de bombeio que usamos experimentalmente é um 

laser de H2 com pulsos de 8ns de duraçSo (FUHH), aproximadamente 

gaussiano. Fe o corante do amplificador for s rodam 1 na 6G temos: 

0„ = 2,4 x 10*" cm* (3371... 

h-v = 5,9 x '10"'*JJJ (3371A) 

1 - 1 » 

• P(t)»Pp txp-[(t-8f/4,8fl (A il> 

Pf é a potênc;-- de pico do laser de bombeio. Definimos 

P(t) de modo que P(0)*C,06Pj e o pulso de bombeio tenha uma dura

ção de 9,6ns (8ns à meia altura), assim 

w(t) s-LÍ «p-[(t-8//4,íP] (A 12) 

W(1)*2,03.IÓ4JI?_ exp-[(t-8)*/4,8*] <A13> 
D 

onde P deve ser dado em Kl), D em cm e t em ns. 

Como deaconsidoramos a emissSo espontânea amplificada 

(ASO, o fluxo de fótons existente no amplificador será o corres

pondente ao do laser de corante nole injetado e posteriormente 
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amplificado. Para deterninarmos o valor de $(0,t) basta sabermos 

• Intensidade do laser de corante antes de sofrer qualquer ampli-

ftcac2o. 

Usando a condic3o dada pela eq. A.13 • N(x,0)sO resolve

mos as eqs. A. 7 e A.8 no computador para diversos valores de po

tência de bombeio, concentração do corante, intensidade do pulso 

laser antes de 3er amplificado e instante de injecSo deste pulso 

no aiapl If Icador. No caso da rodam!na &G os valores usados para 

X|Ce e cra s'áo, respectivamente, 6ns, 1,8 x 10* cm* (5800Â) e 2,4 

X 10"'* cm* (5800 Â). 

4.ANALISE DOS RESULTADOS TEÓRICOS. 

Os resultados que serSo discutidos abaixo foram obtidos 

através do programa descrito na seç3o anterior. Deve-se levar em 

conta que desconsideramos a emissão espontânea amplificada (ASE). 

A ASE introduz perdas no amplificador diminuindo a Intensidade 

atingida pelo pulso laser e enfraquecendo o efeito de compressão 

do pulso. 

Na fig.A.7.a. mostramos a intensidade do laser em funçSo 

do tempo à medida que ele so propaga na cela. A curva de menor 

intensidade é o pulso laser injetado no amplíficador. As curvas 

superiores mostram sua forma temporal a cada,2mm da cela. Usamos 

um pulso do laser de corante com formato trapezoidal, duraçSo de 

7ns, tempo de subida de Ins e intensidade de pico de 2,3 MW/cro* . 

Escolhemos este formato porque esta 6 aproximadamente a forma do 

pulso que sal do oscllador. A potência de pico do laser de 
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TEMPO (NS) 

240 280 320 36.0 

Fig.A.7.a - Intensidade do laser de corante calculada em 
função do tempo. A curva mais intensa é o pulso 
injetado do laser de corante. As outras curvas 
mostram o pulso após atravessar 2mm, 4mm, 6mm, 
8mm, í&nrn da cela. 

Fig.A.7.b -

160 200 240 280 320 360 

TEMPO (NS) 

População calculada do nível excitado (S, > em 
função do tempo para varias rf/stânc/as da en
trada da cela. P -ÍQKtí, 0~LQ0\im, instante de 
injeção'^ t=í6'ns. 
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bombeio usada foi 5KU. Venos que a aiedlda que o pulso laser se 

propaga sua frente é preferenciaIsente amplificada e o pulso com

primido. Isso ocorre porque a frente do pulso satura o amplifica-

dor depopulando o nível Si como pode ser visto na fig.A.7.b.. As 

diversas curvas dessa figura mostram a densidade de populaçlío do 

nível Si em funç3o do tempo a cada 2 mm da cela. Vemos que & me

dida que o pulso se propaga sua Intensidade fica mais alta (f ig. 

A.7. a*. ) e a denrídãde de popu! açSo caí rr.ais rapidamente, mosx.r an

do uma maior saturação do amplifIcador. 

0 pulso laser só é realmente comprimido depois de atra-

vessar um certo trecho da cela, ou seja, depois de ter atingido 

uma intensidade de 4MU/cm*. Isto significa que a conpressSo ocor

re quando o pulso laser atinge uma intensidade de 15 vezes a In

tensidade de saturação do meio ("300KrJ/csr.2 para rodamina 6G) . Is

to é confirmado na fig,A.8. Aqui mos trair os a intensidade e dura

ção do pulso laser em função da distância percorrida na ce'a. A 

compressão temporal é maior entre 2 e 3mm, >nde a intensidade é 

aproximadamente 17 vezes a intensidade de saturação. 

A potência do laser de bombeio tem um papel importante 

na amp]ificaçSo como pode ser visto na fig.A.9. As característi

cas do arapllficador , laser de corante e de bombeio sSo as mesmas 

da fig.A.7. 0 pulso laser de corante é injetado 6ns após a inten

sidade máxima do pulso laser de bombeio ser atingida. Vemos que a 

compressão fica grande para potências a partir de 2,5KW, Nesse 

ponto a Intensidade de saída é 4,3MÜ/cm* , ou seja, 15 veze-s a In

tensidade de saturação da rodamJna 6G. Apesar disto o ganho em 

intensidade é pequeno sondo dosojáyel uma potência de bombeio 
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tor. 

220 ^ 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 

DISTANCIA (MM) 

Fig.A.8 Intensidade e duração do pulso do laser de co
rante calculados em função da distância per
corrida no amp lificador para as mesmas condi
ções da Fig.A.7. 
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POTÊNCIA DE BOMBEIO (KW) 

Fig.A.9 Intensidade e duração do pulso do laser de co
rante calculada em função da potência de bom
beio na sa/da da cela de corante para as mes
mas condições da Fig.A.7. 



k variação do pulso laser de corante amplificado com a 

concentração do corante apresenta a mesma forma que com a potên

cia de bombeio. Para concentrações baixas o ganho 6 baixo, a in

tensidade do laser é pequena e a compressão temporal também. 0 

Inconveniente de se aumentar multo a concentração é o mesmo de se 

aumentar muito a potência de bombeio: a emissão espontânea ampli

ficada ficaria muito grande. 

* 0 atraso entre o laser de corante e o de bombeio é muito 

Importante. Para valores pequenos deste atraso um pequeno pico 

«parece no inicio do pulso amplificado (fig.A.10). Quando o atra-

»o é aumentado este pico inicial fica reais intenso e o pulso am

plificado é comprimido (fig.A.10). 0 pulso mais curio e mais in

tenso é obtido quando a injeção ocorre no instante de máxima in

versão de população (fig.A.7) 

Na fig.A.11 mostramos a intensidade de saída em função 

da intensidade de entrada do pulso laser de corante para vários 

valores de potência de bombeio. Os pontos ir.arcaios com um triân

gulo são pontos experimentais e es demais são resultado da reso

lução numérica dzs eqs. A.7 e A.8 pelo nosso programa. Vemos que 

os pontos experimentais têm intensidade menores que as previstas 

teoricamente apresentando, contudo, o mesmo comportamento. A am-

pilficação ocorre como se o ampllflcador fosse bombeado por uma 

potência menor qua a usada experimental mente. Além de não termos 

considerado a emissão espontânea ©m nosso modelo teórico, nós 

Igualamos as dimensões da região excitada as do laser de corante 

injetado na cela. Experimentalmente isto 6 urna coisa muito dlfí-

Ci1 de se conseguir e apenas parte dá potência de bombeio é 
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versos valores de potência de bombeio. Pontos 
teóricos: mesmas condições da Figura A.7» Pon
tos experimentais.' PR ~íi,5/<W, 0 ÍQ0\lmm 
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realmente utilizada, Além disso consideranos UM volune uniforme

mente excitado quando, na realidade, a potência de bombeio cai 

•Kponenciai mente con a profundidade de penetração. Apesar dessa 

pequena diferença entre as previsões teóricas e os resultados ex

perimentais nosso modelo descreve bastante bem a amplificação do 

laser de corante e nos foi muito útil na otimização do sistema. 

5.C0HCLUSRD 

Descrevemos neste capítulo um sistema simples para ob

tenção de pulsos curtos com laser de corante. Apesar de não ter 

sido possível utilizar este laser para controlar a chave óptica a 

senicondutor sua construção foi bastante Interessante uma vez que 

resultou num programa que descreve bastante bem a ampllficaçSo do 

laser de corante. Além disto es e sistema apresenta algumas van

tagens com relação a outros sistemas /34,35,3S/. Além de sua sim

plicidade, o valor da potência de bombeio do o3cllador e do am-

plificador para que haja compressão ido pulso não é muito crítica, 

no sentido em que ambos podem ser bombeados muito acima do li

miar. 0 uso dtf '.ma cela com absorvedor saturável depois do ampii-

ficador elimina a radiação de fundo e aumenta a taxa de compres

são do pulso laser. 



APfNDICE B 

CHAVE ELÉTRICA h SEMICONDUTOR 

Para medir o numero de portadores no Ge pela absorção do 

laser de N2 usamos uma chave elétrica a semicondutor cujo princí

pio de funcionamento está baseado na fotocondutividade /19/. 

Esta chave consiste basicamente de uma linha de trans

missão interrompida per um semicondutor. Un.a des pontes é liçjeda 

a uma fonte de alimentação DC enquanto na outra mede-se o sinal 

transmitido sem iluminaçSo. Este sinal deverá ser muito pequeno 

Ou nulo Já que a resistência do semicondutor é muito grande. ?? 

Iluminarmos o semicondutor com luz com freqüência maior que a de 

gap, portadores serSo gerados e . a resistência do semicondutor 

cairá, aparecendo um sinal transmitido que dependerá da nova re

sistência do semicondutor. 

0 fenômeno de fotocondutividade é muito rápido, 10" s 

/19/. Deste modo a d ração do sinal elétrico transmitido depende

rá basicamente da duraçSo do pulso de luz que ilumina o semicon

dutor e do tempo de relaxaçSo deste semicondutor.- 0 uso de semi

condutores como o GaAs permite que estas chaves funcionem como 

detetores de potência de pulsos de luz com tempo de resposta in

ferior a lns como foi demonstrado por Matinaga et ai. /20Y, 

Como estamos Interessados interessados no Ge usamos uma 

chave com este semicondutor para medir o numero total de portado

res gerados pela absorção do laser de N2 e o tempo de recombina-

çSo do Ce. 

m 
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Um. esquema da chave que utilizamos é mostrado na flg. 

B.l. 0 comprimento da interrupção da Unha de transmissão será 

chamado de L, a largura da linha de w e a espessura do semicondu

tor de h. 

+v 

Fig.B.i - Esquema da chave elétrica a senicondut or. 

A condutlvIdade devido a geraçSo de portadores é dada 

por /19/ 

o * e (|iní-|ip) An 
(B.l) 

onde e é a carga do elétron 

\ín é a mobilidade dos elétrons 

Hn ó a mobilidade dos buracos 
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AnsAp é a densidade de elétrons ou buracos. 

Deste modo /19/: 

AnsT_JL_ -J <B.2> 
hv wLh 

onde T=4nr/(l+nr ) $ a transmltfmcla para Incidência normal 

nr o índice de refracSo do semicondutor 

E é a energis do pulso de luz incidente 

h é a constante de Planck 

y é a freqüência da luz incidente 

u.L.b=V é o volume excitado opticamente. 

Assim a resistência do semicondutor iluminado é: 

Rs J L» ÍB.3) 
O W h 

.Ou seja, R S ! L (B.4) 
t((ip + |in)An wh 

ff, I ( l+n f f hv |f ÍB.5> 

e(fip+Hn) 4n r . E 

Como vemos na eq.B.5 a resistência do semicondutor de

pende apenas do comprimento da Interrupção da linha de tranemis-

•3o, é independente da largura da linha e da espessura da regi3o 

excitada do semicondutor, Doste modo a diminuição na densidade de 

portadores devida à difusão não altera a resistência pois só há 

uma redlstrfbulcSo dos portadores, A resistência será modificada 

apenas pelo desaparecimento dos portadores através da recomblna-

l:(0o. Supondo que a duraçSo do pulso luminoso seja menor que o 
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tempo de recombinação e que'este pulso termine no instante t=0 

teremos /19/ 

An(t)*AnCo)ê X tB.&> 

onde é o tempo de recombinação dos portadores e An(0> é a den

sidade de portadores gerados através da absorção do pulso lumino-

so. 

A?sim o valor da resistência do semicondutor mudará no 

tempo conforme a expressão 

R(t)* R(0) e,/x Í B 7 > 

onde R(0) é dado pe la e q . B . 5 . 

0 s i n a l de v o l t a g n> t r a n s m i t i d o p e l a l i n h a s e r á / 1 9 / 

vt(t) 3 < 
R»V o » • 

Ra+RCt) ( B ' 8 

onde R0 é a resistência da linha de transmissão e V0 a tensão 

aplicada. 

Se definirmos a eficiência de chaveamento como a relação 

entre avolkagem chaveada e a máxima possível de ser obtida tere

mos /19V 

» v*r s R> 
V V. . R.+ R(0) { B. 9 ) 
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An(o) = —-—! . — (B.io) 
«(^n +HpJ whR(O) 

Vemos que a densidade de portadores depende da espessura 

do semicondutor onde estão os portadores gerados opticamente e 

portanto da difusão. Ko entanto, se pegarmos o número total de 

portadores gerados esta dependência desaparece 

Nt = An(0) -volume 

N L mm I 

* " R ( 0 ) ôtHn + lip) ( B 1 1 > 

. Na fig.B.Z mostramos um esquema do pulso mostrado na 

fig.4.'3. 0 tempo de subida é dew7ns, ou seja, a duração do 1 as-̂ r 

de Na . Vemos que a tenrão não desce até zero, tendendo, a um valor 

de Í,6V. Isto indica que a resistência no escuro não é infinita e 

a linha • ? transmissão não carregada até s tensão de alimentação. 

Assim, podemos representar o circuito equivalente da chave elé-

trica na foram mostrada na fig.B.3 onde R, é a resistência no 

escuro e Rít) é a resistência devida à iluminação do semicondu

tor, dada pela eq,B.7. 

Na ausôncia de iluminação I?(t) ó infinita e pode ser 

desprezada. Nesta situado o valor de R* ô dado por 

R« s.y~
Vt-1000 <B.i2) 

enquanto a voltagem de carga da linha de transmissão o dada por 
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l,6v IK 
7ns 

Fig.B.2 - Esquema do pulso obtido com a chave elétrica 
mostrada na Fig.Bi. 

• V A 

í 
• V W 

IK T 
I 

R(t) 
r—W 

-1—AAA/ AAAA-

10 nF 

-o"t 

Ro 

Fig.B.3 Circuito equivalente da chave elétrica mostra" 
da na Fig.B.Í. /?» - resistência no escura, 
R(t>- resistência devido a iluminação do se
micondutor, • 
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V 0 « V - I O O O I tB.13> 

onde I=Vt/R0 é a co r r en t e que passa pe la chave. Como Re *50Q , 

V=40V e V =1,6V obtemos os va lo res de 200Qe8V para R» e V0 r e s 

pectivamente. I s to s i g n i f i c a quo o capaci tor de lOnF » carregado 

• i / 5 da tensão apl icada V. 

Neste caso a eq .B.9 pode ser r e e s c r i t a na forma 

Rt(0) s 50 (+-) (B.14) 

Onde consideramos R0 =50Q e Rt (t> é a resistência efetiva do se

ar! condutor dada por 

Rf(t)* R(t) "R7 
• ~r!-r + (B.15> 

Se nossa chave é feita com Ge e L=3mm a eq.B.ll se re

duz a 

M / n, 9,72 . to'8 

Já que Mu =3900cm2/V.s / 7 / 

fJp * Í 900cmVv .s /7/ 

hv =5,9 x 10''* J (3371A). 

Assim, medindo o rendimento da chave e substituindo este 

valor nas eqs.B.14, B,15 e B.16 podomos determinar o número de 

portadores gerados no semicondutor. 0 resultado da medida da afi-

i^tMMíla em função da energia incidente é mostrada n* tlg.B.4, .-,:<, 
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N(xlOH) 

15,0.. 

KV> 

5,0 

K * 

100 200 300 

ENERGIA INCIDENTE ({i J) 

Fig.B.A - Número de portadores em função da energia do 
laser de Nt. 

•«.••JS.ÍJ .. 
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Resta eontagen o laser de H, foi focalizado por UM lente 

de quartzo de 75*m de distancia focai. COMO O feixe do laser de 

Ht é retangular colocamos a chave numa posiçSo tal que a L, fosse 

Igual è altura do feixe. Deste modo apenas 7.7% do feixe 4 utili

zado para excitar o semicondutor. Se focalizássemos todo o feixe 

do laser de Nt no Ge o número total de portadores gerados seria 

-10 vezes maior. Csta correção foi feita na flg.4.2 apresentada 

no Cáp.IV. 

Vemos que para pulsos do laser de N2 com energia supe

riores a 232jiJ o número de portadores gerado3 permanece o mesmo. 

- * 

Isto eqüivale a um rendimento de 48%. Ha fig.B.5 mostramos um 

gráfico do rendimento em funçSo da raz3o R(0)/Ro calculado a 

partir da eq.B.9. Na regi3o de 1) 350X uma pequena variação no 

rendimento 1) , e portanto na volt agem transmitida V,, implica nu

as grande variação na resistência R(0), ou seja, na densidade de 

portadores geradosAn(O). 

Nesta situaçSo de saturação fica difícil de se observar 

uma variação significativa na resistência do semicondutor e a 

Chave elétrica nao é muito boa para determinar o número de porta

dores gerados. 
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Fig.B.5 E í ' C Í Í 2 w ü d a Chav* elétr^a em função da ra
zão R(&)/R0 calculada através da equaçio B.9. 
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