
UNICIIMP 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE FÍSICA 

CAMPINAS 



• 0 

* CEBÀCíQ_dfi_BüLSQ^_LèSEB_BLIBèCUBTOS_poc_AUTO_líJECÍO 

DS-Lassc-ás-HâxXèCj. 

por 

IRVAL CARDOSO DE FARIA 

QLÍÊH^àÚQLl Antonio G.J. Balbln Ví1!averde 

coonentador: Carlos Kenrlaue de Brito Cruz 

Tese apresentada no Instituto de Fí 

si ca Gieb tíataghlr, ca ür. íversidaae 

Estadual de Campinas -UN1CAMP- como 

pré-requisito para a obtençSo do Tf 

tulo de Mestre em Física. 

fevereiro de 1986 



Banca examinadora: 

Antonio C.J. Balbln Villaverde - orientador - 1FGU -

Carlos Henrique de Brito Cruz - coorientador- 1FGU -

Spero Penha Morato - 1PEN / SXO PAÜLC-

Hugo Luis Fragnito , Suplente, - IFGU -

Artemio Scalabrin, Suplente, - IFGU -



èCBèBE51!IEHIQ 

- Ao Prof. Balbin, n3o só pela orientação e resolução dos proble

mas relativos a minha tese, mas também pelo fato de n3o fazer 

das suas palavras as minhas decisões. 

- Ao Prof. Brito, pelo apoio s idéias simples para a resolução ae 

problemas complicados. 

- Ao Prof. El ia Palange pela «j-jda nr- início do trabalho. 

- Ao Prof.Hugo pelas proveitosas discussões. 

- Ao Jo3o Batista pelo apoio tocnico. 

- A minha esposa Regina pelo constante paciência e carinho ao lon 

go deste t- abai no. 

- Aos meus irmSos pelas saucávels pescarias. 

- Aos orgSos financiadores: FAPESP. CNPq e CAPES. 



X meus pais, José e Geraclna, 

pelo amor e compreensão. 

Aos meus irmSos pela amizade. 

A minha esposa, Regina, pelo 

carinho. 

Aos meus sobrinhos, por faze-

rem-me sentir criança. 



ÍNDICE 

1 - IHTRODUÇTO. 1 

Referenda . 3 

2- Geração d* Pulaoe ültr«curto». 4 

2.1- Acoplamento de Hodos. 4 

2-a- Descrição Geral. 4 

2-b- Acoplaaento Passi »o de Hodos. 11 

2-b-l- Descrição do absorvedor saturavel. IB 

2-b-2- Acopiamento passivo em laser pulsado. 16 

2-b-3- Acoplaaento em lasers contínuos ou 

guasi-continued. 20 

2-c- Acoplanento Ativo de Hodos. 20 

2-c-l- Modulação de amplitude. 21 

2-C-2- Modulação de fase. 24 

2-d- Auto Injeção. 25 

Rcferénci as. 2L 

3- A Técnica de Auto Injeção. 29 

3-e- Descrição da Auto lnjeç3c 29 

3-b- Análise da Auto InjeçSo 32 

3-b-l- Período de pré-injeç3o. 32 

3-b-2- Formaçac» do pulso curto. 36 

3-b-3 AmplIficaçSo do pulso. 38 

3-c- ExtraçSo do Pulso. 45 

3-d- Performance da auto Injeção. 4t> 

Referências. 48 



4- Descrição do Slsteaa e Resultados. : 49 

4-1-a- Slstcaa Lser a Nd:YAG 49 

4-1-b- Geração dos Pulsos elétricos Aplicados 

as células de Pockels. 5 2 

4-1-c- Anal Is» dos Circuitos Eletrônicos Utilizados 5* 

4.2- Resultados. 6 S 

Referencias. 7^ 

5- CONCLUSXO. 7 6 



1 

C*EíTBLO_rl: 

lHTBQDycaÇL 

Nos ültlaos anos muitos esforços no campo da ffslca fo

ra* dirigidos no sentido da pesquisa • do desenvolvimento de la-

sers para a obtençSo de luz coerente estivei, de fácil sincroni

zação co» eventos externos e que forneça» pulsos ópticos co» du

ração ultracurta tr"lns) . 0 interesse na obtenção de pulsos lasers 

curtos nao e só restrito ao campo da aplicação física, por exet-

plo a espectroscopia óptica de sistemas moleculares, de cristais 

semicondutores, à determinação do tempo de relaxaçao ultracurto 

de sistemas físicos e a geração de pulsos elétricos ultrarapidos, 

«ritS t*»> ̂ v»5tr«â^ Ul»» Câráte-r interdleclpl mar como, por exemplo, 

as apl icaçOee que tal fonte de luz coerente encontra no campo dt 

biologia. 

Existem várias técnica^ para a geraçSo de pulsos lasers 

de cur^a duração. Essas técnicas podem sor geralmente Classifica

das em três categorias:- 1) "Ç—Switching" (tp>tct onde tp é a 

largura do pulso obtido e te é o tempo de u.i»a circulação completa 

na cavidade) na qual a largura mínima do pulso obtido é da ordem 

de 10 segundos, essa limitação deve-se ao tempo de formaçSo do 

pulso dentro da cavidade. 11) "Node-Locking" íacoplamento de mo

dos longitudinais; tp <tc ) a qual consegue-se ao forçarmos que os 

modos longitudinais oscilem em fase fixa entre si, teremos assim 

na saída do laser uma modulação de amplitude resultante do bati

mento entre os modos oscI1anter acoplados fli; através dessa téc-
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nica obtém-se pulsos d* ordem d* 10* segundos Í23. Uma das par

ticularidades que a técnica d* acoplamento de Bodos nos oferece * 

a da auto Injeção; qua pod* gerar pulsos da ordem d* 10 segundos 

O trabalho desenvolvido aqui teve por objetivo a cons

trução de usa fonte de luz coerente na região do Infravermelho 

-10 
proximo COB pulsos da duração de 10 segundos, tosando COBO 

aeio de geração desses pulsos curtos a técnica de auto Injeção 

coa posterior extraçlo do pulso aplicada a UB laser de Hd:YAG 

pulsado. A opção pela geração de pulsos ultracurtos por auto In

jeção deve-se ao fato de que as outras técnicas utilizadas não 

ofereces tão bons resultados, [33. A técnica de acoplamento pas

sivo de aodos peralte a geração de pulsos com a duração de pico-

segundos e altos valores de potêncta, mas como descrito por New 

133,possui um inevitável comportamento estatístico devido ao me

canismo de formação do pulso curto, o qual limita a sua obtenção 

a uma porcentagem de 85% do número total de disparos do laser. C 

acoplamento ativo ae modor , por outro lado, tem maior estabili

dade, mas a sua aplicação é limitada a lasers contínuo* devldc ao 

longe tempo necessário para o processo de acoplamento de moaos 

alcançar o estado estaclonárlo [43. Além do que a técnica de aute 

injeção requer um baixo custo. 

Permite, ainda, a técnica de auto injeção a introdução 

na cavidade laser de um absorvedor saturável para a compressão do 

pulso curto através dela gerado, o que faz com que tenhamos um 

pulso de saída da ordem de 10 segundos e com potência da ordem 

de Gigawatts, o que a torna substancialmente mais interessante do 

ponto de vista experimental que as outras técnicas convencionais. 
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C*eiTSUh:2= 

Gftcacic d* Eylssc í ltctcuctci 

2.1* Acoplamento d* Hodo*. 

2-a- Descrição Geral: 

Para cada modo transversal existente na cavidade laser 

corresponde ui grupo de aodos longitudinals, t*ndo cada um a mes

ma forma espacial de distribuição de energia nua plano transvei— 

sal, aas coa diferente distribuição ao longo do eixo da cavlcade 

óptica. Se ti verãos ua laser operando livremente, 1 e, fora de 

regime de acoplaaento de modos, esses aodos longitudinais sao se-

oarados eit freqüência por c/2L. onde L e o eompriaento ca cavida

de óptica e c é a velocidade áa luz. Cada aodo oscila independen

temente um de outro e as fases sao distribuídas a ieator. aiceni» 

numa regi3o ~1T a +TT . No doafnlo do tempo as flutuações consis

tes de uaa distribuição de intensidade coa características Igual 

m Ufc ruído- o ou* púdê ser- vietc n* figura- 2.1-a-. Se tivemos 

na «.avldade laser ua grupo de modos longitudinais oscilando em 

fase fixa entre si teremos, neste caso na saída do laser uma fun-

ç3c bem definida no tempo, ou seja um trem de pulsos lasers com 

os aodos acoplados. O laser e dito então estar operando no regime 

de acop 1 anient o de modos ("Mode- Locking";: podt-mos vtr n* /icjurii-
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Fig.-2.1.» e b. Mostra a simulaçSo do stnal de uir. laser operando 
for? do regime de acop) amsnto de modos (a> e com 
acoplamento de modos em (b) . No domínio da frequ 
eta «in (a) a Intensidade I (U»> dos modos longltudl 
nal» têm uma distribuição de Raylelg e as fase» 
tem uma distribuição randenlcana reg!3o -ff a •IT 
. Mo domínio do tempo • fase $ <t> flutua ranoonl 
camente • a intensidade K t ) tem a característica 
de um ruído térmico. E» tb) a intensidade espec
tral tem una distribuição gausslana com a- fase 
espectral zero. ho domínio do tempo o slnal é um 
pulso gaucslano com largura de banda limitada, e 
a intensicade e bem maior que a dada es, l«'-fil 



2.1-b- o sinal d» sa<da de um laser com acoplamento de modos, h 

Intensidade espectral tem uma distribuição Gauss lana, .enquanto 

que a die.ribulçSo espectral de fase é zero, e no domínio do tem

po o sinal é um único pulso Gauss 1 ano. Como pode ser visto nas 

figuras- 2.1-a- e 2.1-b-, o acoplamento de modos corresponde a 

uma correlação de amplitude e fase espectral. Quando toda distri

buição aleatória de modos longitudinais for removida, a correla

ção destes modos é completada e a radiação é localizada no espaço 

sob a forma de um único pulso. Dessa maneira um meio laser de 

adequada largura de banda e um trem de pulsos de picosegundos re

gularmente espaçados pode ser obtido. 

Expressando através da transformada de Fourrler o campo 

elétrico £(t) para um pulso óptico num ponto fixo no espaço [1] 

como: 

E(t) - 2ri Je(cn) exp(-iut) du d> 

onde e(<o) é dado pela função inversa: 

eCw) »- —2fT/E(t) exp(iü)t) dt. (2> 

Definindo o sinal analítico ou seja a função complexa associada 

com o campo real E(t) como sendo.--

V(t) = -|^- í 2e(u>) exp(-io,t) du> 

o 



V(t) = - 1 — /v(«) exp(-i«t) d* ( 3 ) 

'-Oo 

rt«) = -TW) V(t) exp(*i»t)dt t (4) 

* 2»(u) »>0 

= 0 »<0 

onde os funções V(t> e V(V> podem ser usadas para definir um pul

so óptico no domínio do tempo e domínio da freqüência, respecti

vamente. Reescrevendo V(u>) em termos de seu módulo e argumento 

temos:-

v(w) = a.(w) exp(i#((i>) ) . C5> 

onde a(«)> e •(ID) s'ao amplitude e fase espectral, respectivamen

te. Quando a largura de banda Au é estreita comparada com a fre

qüência média too (condição de onda quase monocromática), podemos 

escrever:-

V(t) = A(t) expi{*(t)-a»pt} (6) 

onde neste caso a amplitude temporal A(t) e a fase * (t) têm uma 

variação lenta com o tempo [2,33. A intensidade instantânea de 

um sinal óptico no domínio do tempo pode ser definido por:-

T(t) = V(t)V*(t) = A2(t) (7) 
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e a funçSo de Intensidade espectral corno:-

i(w) = V(Ü»)V*(W) •=. a2(») (8) 

A energia de um pulso (de acordo com o teorema Parseval) é pro

porcional à área sob o perfil de Intensidade espectral ou tempo

ral , 1 e,:-

fl(t) dt = íi 'ft) dt - /a2„ d„ 

assim a estrutura de um pulso óptico fica completamente definida 

pela fase e a intensidade. 

É indiferente referirmo-nos ao domínio da freqüência ou 

tempo, pois se a descrição num domínio estiver completa o perfil 

no outro domínio será obtido através da transformada de Fourier.A 

relação entre a largura do pulso nos dois domínios vem c da por: 

—2 5- k (10> 

onde At e AV são as larguras á mela altura de i(t) e i(u>), res

pectivamente e K é uma constante da ordem da unidade. 0 pulso 

mais curto para uma dada largura espectral é chamado: "limitado 

por largura de faixa", e a sua duração vem dada por:-

A tmiiT 2nK/A" (11) 



O número de modos contidos dentro de' uma largura de banda vem da

do por H« t »/21f onde t-** 2L/c é o tempo de um percurso na ca

vidade óptica. EntSo podemos escreve*":-

t ^ — R C (12) 

de onde conclui-se que a largura do pulso com acoplamento de mo 

dos é aproximadamente Igual ao tempo de ida e volta do pulso na 

cavidade dividida pelo número <e pulsos obtidos com o acoplamen

to. C4D 

Escolhendo como sendo uma funç3o Gaussiana a intensi

dade espectral dada na figura- 2.1-b-, temos:-

2 
i(w) = exp{-(a»-M0) } (13) 

e no domínio do t e m p o : -

I ( t ) = - « r e x p { - « ( t - t 0 ) > 

n e s t e c a s o : -

Aui = 2 (ln2<*/ (14) 

&t = 2 ( ^ - ) 1 / 2 (15) 
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COB o que obtemos:-

K =• 2^.=0,441 (16) 

Para pulsos de forma diferente s3o obtidos outros valores de K , 

para os quais os mais importantes slo listados na tabela-II-a-. 

ITabela-

1 . 

1 

1 _ . 

1 _ . 

1 

\ . 

- I I - a - . Alguns v a l o r e s 

Ht> 

e x e ( - l n 2 t AJt 

K O < t < ô t ) 

s e r h 2 t l A 7 6 / f l t 

) 

) 

d e K para pu] s o s com p e r f 

_K 

0 X 440 

Oj.886 

0 A 815 

i s usua t s / 

t 

I 

1 

1 

/ 

Laser com acoplamento de modos podem atingir valores de 

potência de pico multo alto e isso é possível porque a potência 

que sem acoplamento de modos era uniformemente distribuída no in

tervalo t - 2L/c agora veir. concentrada num pulso de largura At. 

Em termos de números de modos acoplados temos, da equação (12), o 

aumento da potêncla:-

potência com acoplamento 
potência sem acoplamento At N 

(17) 

onde c número de modos acoplados pode ser da ordem de 10 . Em la-
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sers pulsados é COBUB obtei—se potência da ordea de Cigauatts. 

enquanto que e» lasers contínuos a potência de pico. chega a deze

na de Kilowatts. A geraçSo de pulsos ultracurtos atravtt; do aco-

plamento de modos requer que o nator número de modos longitudi

nais sejam acoplados e Isso pode ser feito experimentalmente co

locando-se dentro da cavidade laser um modul ador eletroóptico ou 

acustoóptlco controlado por um sinal externo ao laser (acoplamen

to ativo de modos), ou através; do acop lamento passivo de modos; 

que consiste na colocação de un elemento n3o linear na cavidade 

laser, tipicamente um absorvedor saturável (a n3o linearidade do 

absorvedor saturável teir. a propriedade de acoplar os modos osci

lantes) . 

2-b- Açeplameotc Bassiyo de Hçdos. 

Este tipo de acoplamento baseia-se na aç3o não linear 

de um elemento, na maioria dos casos um absorvedor saturável, in

serido na cavidade laser. Uma vez que toda n3o linearidade tende 

a acoplar sinais de diferente freqüências, isto pode nos levar a 

ter uma idéia qualitativa do acop lamento passivo de ,. i.osr no do

mínio da freqüência [5,63. No domínio do tempo pode-se ter uma 

idéia deste acoplamento de modos através de uma análise ca aç3o 

do absorvedor saturávei presente na cavidade laser. 

A relaç3o entre o coeficiente de absorção e a intensi

dade do pulso incidente I no absorvedor saturável vem dada por 

[73 :-

« = !Lfi_ (18) 

1*I/I5 
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(IB) 

>ndé '«Ç é o coeficiente de absorçlo para baixa intensidade e L 4 

i intensidade de saturaçlo do absorvtdor. Assla, a sltuaç3o mais 

avorável a oscilaçSo laser deve ser aquela onde a Intensidade 

eja «ator possível, pois ai as perdas serão menores. 

Uma vez que o papel do absorvedor saturável e distinto 

>ara o acoplamento de modos em lasers pulsados onde a oscilaçSo 

i3o chega a atingir um estado estacionário e para lasers que ope-

aa em regime estacionário ou quase estacionário (o que acontece 

IOS lasers de corante pulsados ou contínuos); podemos d*zer assim 

ue existe duas maneiras de funcionamento de acoplamento passivo 

e modos nos quais o absorvedor saturável desempenha o papel mais 

ir. port ante. 

-b-1- DssccisSfi ÚQ Âbgorvedsr. SstUCayeJ. • 

orno o absorvedor saturável é o elemento de maior importância na 

btençao do acoplamento passivo de modos, faremos aqui uma dis-

ussao relativa a interação de pulsos óptico com absorvedores. 

atores detalhes dessa interação entre pulsos ópticos e absorve-

ores saturáveis podem ser encontrados nas referênciasC7,8,9 e 

03. 

Descrevendo o absorvedor saturável como um sistema de 

ois níveis onde N. e ty sao as populações e E. e Zj as energias 

os níveis ll> e I2> respectivamente, e a energia do fóton inci-

ente sendo h v"Z . A medida que a intensidade 1 aumenta, a popu-
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ação 1L aumenta» tende a Igualai—se a 1L para Intensidade* mui-

D altas • COMO o valor d» transmissão de u» absorvedor saturável 

»pende da intensidade do pulso Incidente [8,103 esta tende asst-

»ticamente a Hum) quando a intensidade do pulso Incidente supe-

a a intensidade de saturação (Ij ) característica do absorvedor. 

M O S para o coeficiente de absorção do absorvedor, relembrando 

qui a equação C18>, 

1*1/1 

jpondo que o tempo de relaxação expontâneo do nível superior se-

» pequeno comparável com a duração do pulso incidente o que a 

rradiação do fótor deve ser considerada como uma função da posi-

3o dentro do meio absorvedor, podemos escrever a equação (18) 

ara o estado estacionário como [73:-

« í £ l s -n-o/i*Kx)/g <19) 

nde x é a profunditiaae no me.o absorvedor. Temos como solução 

ara e s t a equação, tomando como Ij a i r r a d i a ç ã o i n c i d e n t e : -

«0* = ln(lQ/l(fí) * ( I 0 - I ( x ) / I ) 

screvendo em termos de transmissão de intensidade, onde: 
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(20) 

sendo Tft a transmissão para baixa intensidade e l a intensidade 

de saturaçSo. 

Da equaçSo <20) nota-se que T é senpre maior que T» e 

tende a Kua) para intensidades In maior que I . 0 efeito dessa 

transBissivldade mostra que .a parte do pulso com menor intensida

de do que a de saturaçSo do absorvedor "vê" um coeficiente de 

transmissão que é muito mais baixo que aquele visto pela parte do 

pulso que possui um valor de intensidade próxima a de saturaçSo 

do absorvedor. Pode-se concluir então, que a parte inicial e fi

nal do pulso seré fortemente atenuada com respeito à parte cen

tral, e a duração temporal do pulso na saída do absorvedor resul

ta ser menor do que a possuída pelo mesmo pulso antes de atraves-

£ ir o absorvedor saturável. Temos na figura-2.2- o gráfico da 

transmissão de um absorvedor saturável em relaçSo à intensidade 

normalizada para um dado valor de transmissão inicial. 

1.0 

c o 

| 08 

Si 

$ 06 
O 

0 4 
IO"7 10"' 1 10 10' 

f*orrníli/«J lighi misnsiry. / / / , 
i 

F i g . - 2 . 2 - Grá f . co d« transmissão dç un. a&sorvedor 
&aturáve l e* relação à intensidade nor 
mal i r ada , pars utn dado VÍ1O>- d£ trarrsníis 
sao i n i c i a l , p j 

T =Tnexpf}»(l-T> * 

http://Fig.-2.2-
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Quando u» pulso laser, suposto aqui gausslano, propaga-

se através do absorvedor saturável ele sofre usa variação na sua 

duração temporal dada pela referênciatllD COMO:-

c -
 t ? r ^ .1-e (I0/I=) InT0 « D 

V 2 (e*I0/I ) (1*I„/IJ 

onde tpO é a duração do pulso gaussi ano incidente, tn é a duração 

do pulso transmitido e f} é a variação sofrida pelo pulso. 0 va

lor máximo obtido para B ocorre quando I •*»» Is , isto é , 

.B=-0,121nT onde tpO é muito maior que o tempo % de recuperação 

do atsorvedor. Quando a duração do pulso incidente é menor que o 

tempo de recuperação do absorvedor , podemos escrever [123 a 

transmissão em função do tempo ao longo da duração do pulso:-

T{t)-exp(-n(t)<TZ) 
(22) 

e vai aumentndo à medida que o absorvedor vai sendo saturado, 

sendo n£t> * K_ (t) - N-(t> a secç3o de absorção. Assim de um modo 

geral o que acontece aqui é que a frente do pulso é mais atenuada 

que a cauda. Para valores arbitrários da duração do pulso inci

dente o efeito do absorvedor pode ser previsto através de simula

ção numérica como descrito na referência 183 . Podemos ver na ta-

bela-11-b- algumas características de alguns absorvedores saturá-

veis normalmente usados em acoplamento passivo de modos. 
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ITabela-11-b-. Dens 1 dad» de saturação Iĵ  • te»po de recuperação I 

I T de alguns absorvedores usados para a obtençSo I 

I de_açopl5»entg_de_»odgs_e!ç_dif erentes_i§sgrs. I 

I -ekS-CMS..-

I lJT t0/cm3 

I Ips_ 

I laser 

_Eafiian._24.ZQ_ I __a___a__2_ _Q_ ICD1.' C_xp_e_i__iDil 

__IQ i S_£_I0 12_1Q I 5_1Q I 

ÉL.3 i 3̂ .3 l _l 4_ i 22 I 

Hd l m I Bybi l Bufei I 

1 I I / 

2-b-2. è£Spl__-0-O_Passlyo_s_-l2SecS-EulS--QS-

0 acoplamento passivo de modos pode ser melhor entendi

do através do modelo proposto por LetokhovC13D, usando uma des

cri ç_o no domínio io tempo para a análise da formação do pulso 

curto. Neste modelo o pulso curto é formado a partir de um ruído 

inicial presente na cavidade laser após sofrer a aç_o do absorve-

dor saturável e ampllficaç_o do meio ativo. Os picos de radiação 

mais intenso deste modelo s_o preferencialmente selecionados pela 

aç_o do absorvedor saturável e espera-se no final do processo 

uma flutuaçlo de intensidade maior que as outras. 0 fato deste 

acoplamento de modos ser originado através de um ruído, o qual 

varia para cada disparo do laser, introduz no funcionamento do-

mesmo um comportamento estatístico que limita a sua confiabi 1 ida

de, a sua reproduticibl1idade e consequentemente a sua sincroniza

ção com eventos externos. Normalmente lasers com acoplamento pas

sivo de "iodos funcionam bem e 85% do dlsparosL143, sendo que um 

http://_Eafiian._24.ZQ_
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parâmetro extremamente 1sportante é a potência de bombeio do la

ser, a qual deve estar ligeiramente acima do listar, k evolução 

do pulso laser pode ser dividida es trels estágios os quais serão 

resumidamente tratados aqui e que pode» ser encontrados cot aato

res detalhes nas referências Cl4,15D . 

1- £ft$giQ_de_eipli£i£9&le_liO«3r..L:- este estágio Inicial vai 

desde o limiar do laser até o começo da ação nlo linear do absoi— 

vedor saturáve!. Neste estágio a tnversSo àe população do meto 

ativo e a transmissão do absorvedor não são afetados pela inten

sidade luminosa, como resultado disso a amplificação e a absorção 

podem ser considerados linear. 0 perfil de intensidade na cavida

de é amplificado por emissão expontânea com característica de um 

ruído com faixa espectral limitada pela largura de linha de fluo-

rescênc1 a do laser. As flutuações às quais estamos nos referindo 

são mostradas na figura-2.2-a- a qual representa a radiação laser 

no primeiro estagie -e geração do pulso curto. Durante a amplIfí-

cação os modos mais róximos do centro da linha espectral vão 

sendo favorecidos porque o ganho do laser depende ca freqüência, 

como resultado disso teremos um estreitamento espectral com as 

flutuações tornando-se mais suaves, como pode ser visto nas fi-

gras-2.3-b e 2.3-c. 

11" Abgor.C?Q_H5Q_Lin§3C*:- nesta segunda fase de evolução do pul

so o ganho é ainda linear, mas a absorção do corante começa a ser 

não linear pelo fato da intensidade na vavidade laser se aproxi

mar da intensidade de saturação I_ do absorvedor (figura-2.3-d>. 
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Neste «stAgto podemos observar dots significant»» processos 

atuando ao BCSBO tempo: prlastro há uma seleclo ds ua do picos 

das flutuações ou ds ua psqusno número deles, pois o pico ds 

•aior Intensidade e favorecido pela açab nao linear do absorve-

dor; o segundo efeito é o de ua estreitamento na duração deste 

pulso curto causando assla ua alargamento espectral. Este segundo 

estágio quando o absorvedor estiver coapletaaente saturado, o 

ocorrido pode ST visto nas figuras-2.3d- e 2.3-e-. Os absorvedo-

res empregados no acoplamento passivo de modos deves ter: linha 

de absorção ressonante coa o laser, largura d» i inha maior ou 

igual a do laser, ua tempo de recuperação menor que o tempo de 

uma circulação na cavidade e menor ou da ordem do pulso a ser ge

rado. Na tabela-II-b- temos alguns dados sobre os absorvedores 

normalmente usados neste processo. 

111- Amoll£!iciCÍ5_8Ío_LiDl#CA: ~ *sta fase tem início quando a in

tensidade do pulso é suficientemente alta para saturar completa-

mente o absorvedor e tem lugar a ampliflcação nao linear pelo me-

>i ativo, e neste estágio a intensidade do puiso chega a atingir 

altos valores de potência (-*G>. Como mostra a flgura-2.3-f- os 

pulso de pouca intensidade já desapareceram por completo, e das 

sucessivas passagens pelo meio ativo o pulso resultante e ampli

ficado nos dando assim na saída do laser um trem de pulsor sepa

rados pelo tempo de circulação na cavidade, finalmente a nversSo 

de população é depletada e o pulso termina. Além da escolha cui

dadosa da cavidade iaser e dos elementos entre os espelhos, deve 

se ter cuidado com a potência de bombeio do meio ativo. 
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115 116 117 
Time |ni] 

Id 

r 
K 

n[" i i i i I / I iV i i r i i i i i . 
280 781 782 783 

Tin» Inst 

784 

Fi9.-2.3- (a,b,c,d,e, f ) - Stniluçaçao computacional da evolução de 
um 'mode-lock m g " a partir de um ruído. 
(a-c) regime de amplificação linear e 
absorção linear do corante, (d-e) absor 
çiío linear do corante, <f) regime de 
ampl i f ícaçao não Imear.EiJ 

http://Fi9.-2.3-
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2-b-3- è£epiaffiSDJê&-E2«!lyg_«B_LaBSCI-SCD&XDUSl-&y_Qy«fS=5QD&ÍDyei 

Em contraste com o acoplamento passivo em lasers a es

tado sólido, no laser de corante contínuo ou bombeado com "flas

hes" o tempo disponível para a formação do pulso curto é mais 

longo e além disso o que facilita a produção do pulso curto é que 

a energia de saturação do meio laser e do absorvedor são seme

lhantes, o que torna possível saturar simultaneamente o ganho e a 

absorção. Assim, a saturação do ganho atenua a cauda do pulso en

quanto que a saturação da absorção atenua a frente, resultando 

num eficiente mecanismo de compressão. As idéias básicas sobre o 

funcionamento deste tipo de laser foram avançadas por NewC123 e 

desenvolvidas por Herman e UeldnerCIBD. Atualmente pulsos tão 

curtos quanto 60 fentosegundos são obtidos nestes lasers usando 

rodamlna &G como meio ativo e DDDC1 como absorvedor saturável, 

embora pulsos tão curtos possam ser obtidos este método não nos é 

possível, pos o laser com o qual trabalhamos opera num regme 

pulsado. 

2-c- AeepiameDfeC..ôtriyc_de_I52d9gx 

Pela introdução na cavidade laser de um modulador de fa

se ou um modulador de amplitude chaveados com a freqüência de se

paração entre os modos axlals, pode se ter na saída do laser um 

trem de pulsos com razão de repetição f^ = c/2L. Para a obtenção 

do acoplamento ativo de modos é geralmente usado um moduldor ele-

troóptico ou acustoópt1co. Um estudo detalhado do acoplamento 
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ativo de modos pode ser encontrado nas referências tl7, ,18, 

19,20,213. 

2-c-l- í?oduÍ5Ç<fo_de_ômp].i$;ud§JL- (modulação por perdas):- No domí

nio da amplitude. Introduzindo um modulador de freqüência dentro 

da cavidade laser cuja transmissão T(t> varia com o tempo criare

mos bandas laterais em cada modo axial oscilante na cavidade. As

sumindo que um modo de freqüência v atravesse o modulador na ca

vidade laser, o qual está operando numa freqüência f ; a fre-
m 

quência v apresentará bandas laterais ±f . Se a freqüência de 
m 

modulação for igual a freqüência de separação entre os modos 

axiais f = c/2L teremos para a banda superior v+f e para a infe-
tn m 

rior v-f ; nas sucessivas passagens da luz pelo modulador teremos 
w 

novas bandar laterais v±nf coincidindo com os modos adjacentes 
171 

do laser, com os modos oscilando em fase entre si e amplitude bem 

definida. 

Temos para o modulador de amplitude a função de trans

missão dòda por: 

T(t) = cosí^sent^t)) { 2 3 ) 

onde * m é o índice de modulação e um= 2íífm é a freqüência angu

lar de modulação. Com essa modulação, a duração do pulso produzi

do em regime estaclonárlo é dado nas referências [20,213 como 

sendo: 

V > ^ 1J£L_M_JGL 
2«. t A/ 

(24) 

m m 
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onde g é o coeficiente de ganho saturado do laser e Af a largura 

de linha do meio ativo. 

A evolução temporal da duração do pulso para lasers pul

sados vem dada po C20,21 D, como: 

Atp(t) =(Atp0)[7tanh(t/t^-
i/2

 (25) 

com At n dado por C24}, e 
pO 

t„ = 4f/8g-1/2
4iB fj «*> 

O tempo necessário para atingir 95% de At_«, que é a mínima dura

ção atingível, vale: 

t . - l,5tn - 3Af/16 \f? í f
Z 

min 0 * m m (27) 

Os valores típicos sao \fjp/v/0.1 e f/n'v 100MHz. Podem ser vistos 

na tabela-111- alguns valores de t para alguns lasers. Nota-se, 

dos valores desta tabela, que o tempo de formação desses lasers 

n3o é mais curto que o tempo mínimo necessário para que o acopla-

mento tenha efeito, esta é a principal limitação da aplicação do 

acopl arnento ativo de modos a lasers pulsados de alta potência. Na 

figura-2.4- temos um esquema para a geração de pulsos por acopla-

mento ativo de modos. 
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2-C-2- BsâltllSlS-âft-Esitj.:~ Neste caso o modulador de fase intro

duz uma variação sinusoidal na fase, tal variação vem dada pela 

função de transmissão como C43: 

T(t) = exp(íj6FííM2 t
2) (28) 

onde 6p» é a defasagem introduzida ao passar pelo modulador, u é 

a freqência de modulação e o sinal *- corresponde às duas poslçSes 

de fase possível nas quais o pulso pode atravessar o modulador. A 

duração final do pulso é dada port223: 

t „ = - Í£ í r 
P° - 2« r e)

l y 4(f,.f) 1 / 2 <29' 

Num modulador de fase eietroóptico a retardaçao na fase 

7f/qé proporcional a volt agem do sinal fornecido ao modulador, 
1/2 

5 <*"P 'sendo P 
FM m m 

1/2 
assim ipw^P sendo P a potência do sinal de modulação. Portan

to , obtemos de (29) que a largura final do pulso At °C &*-'° ,o 
pu m 

que indica que a obtenção de pulsos curtos varia fracamente com o 

aumento da potência do sina) de modulação. No caso da modulação 

de amplitude tínhamos A t «oC 6 e At n©f(Rirr r indicando 

que para uma mesma potência de modulação os pulsos mais curtos ob 

têm-se com modulação de amplitude, por este motivo a modulação de 

fase não é usada em lasers pulsados. 



Tabela-llI-. Tempo necessário para a formação do pulso curtoI 
cos modulação de amplitude para alguns lasers. I 

\ 

Laser. — l_CiGBz>_ 1 _ t í«a> 
Nd:YAG _ I 120 1 30 
CQ.IEè _ 1 á(atin) 1 l 

„Rubi l__60 _ __1 IS_ _ __ 
RsâasiDã "Clasbr i _5QQÔQ _ 1 _ 12^.500. _ 

-BshYAÇ l__i^00Q _ 1 _ 1QQQ . 

Ntí YAG \wr 

Phoiodetectot 

F i g . - 2 . 4 - . Diagrarnrt para a a geração tíc 'mode-lock ing 'a t i vo . fj/fl 

http://Fig.-2.4-
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Esta técnica, que será tratada em detalhes nos próximos 

capítulos, baseia-se no fato de que através de uma modulação ele-

troóptica das perdas na cavidade laser, por exemplo usando-se uma 

célula Pockels, é possfvel criar logo que a aç3o do Q-SwItching é 

iniciada, um pulso de luz coerente menor do que a que se obtém 

con operação normal de Q-Sutching. 
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CAElI9LQ_r3= 

h TÍCH1CA Ú9 èyiQ IBJECSQx 

3-»- Dsiszrlsls-âs-èyte.injesio^. 

Das técnicas existentes para a geração de pulsos ultra-

curtos a de auto injeção ou "cavity flipping", desenvolvida por 

Liu [13 e independentemente por Ewart [2D, permite obter num la

ser (comum) a Nd:YAG com certas modificações na cavidade laser, 

pulsos com dezenas de megawatts (500MU) e duração tão curta quan

to 200ps [3,53. 

Basicamente, esta técnica emprega o principio de ampli-

ficaçlo regenerativa de um pulso semente, ou seja um pulso mais 

curto que os obtidos em "Q-Switching"(40ns). Multo pouca energia 

é perdida na técnica de auto injeção uma vez que a formação deste 

pulso semente (pulso curto) ocorre quando a radiação na cavidade 

tem baixa intensidade (logo que a ação do "Q-Swtching" é inicia

da), não tendo assim influência na eficiência do laser. Coir esta 

técnica a energia é concentrada num pulso mais curto que o tempo 

de circulação na cavidade, ocorre dai que teremos um ganho em po

tência de pico. 

A idéia básica da auto injeção para a geração de pulsos 

curtos pode ser entendida através das fIguras-3.l-a,b,e e pelas 

figura-3.2-. Ha cavidade ressonante (figura-3.1-a), Isto é, entre 

os espelhos M e H encontra-se o melo ativo ( um cristal de 



p c 2 / 7 »eio ativo A * J5Z- ft - i . mtivo I£L £ 

g--sB-^-Q--g--j] 
•v - M ^ -I 

s 
Í 

F » 9 . - 3 . i - a , b , c - Cavidade o s c i l a n t e , (a) inostra o meio a t i ve , 
os espelhos K_ £ \ , as cé lu las de Pockels 
PCi e PC2, responsáveis pelo 'G.swi tch ing e 
auto injeção,respect ivamentee o po la r i rador 
P, (b-c) uostraa a evolução do processo de 
auto in jeção. 

F i9 . -3 .2 -

tj+t« 

Mostra a sequênc IJ< de apl icação aos Pulsos e l é t r i c o s a i 
cé lu las de Pockels. A escala temporal é a r b i t r a r i a . 

http://Fi9.-3.2-
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Id: TAG), duas células d» Pock» Is I PCI • PC2). um polarizador (P) 

t urn "beam spitting". A cavidade dlvldi-se em duas partes, L • L. 
1 

. Durante o período t if lgura-3.2-), no qual estamos atuando 

somente sobre a célula de Pockels PCI COB uma voltages Vw« » •s~ 

.aaos operando a cavidade coso us "Q-SwItching" normal, coao «os-

,ra a f lgura-3.1-b-. Ao atuarmos na célula de Pockels PC2 coa uma 
voltages V., #- -, durante o período t , esta célula em conjunto 

A/4 g 

:os o polarizador P irá provocar o efeito de expulsar da cavidade 

radiação contida na parte L , coso nostra a flgura-3.1-c-. 0 

•illso de "Q-Switching" e convertido em UB trem de pulsos de lar

gura t * 2L7/C, (flgura-3.1-c-), una vez que a luz contida na 

>arltí 1_ permanece inalterada por ter passado duas vezes pela cé

lula de Pockels PC2 antes de atingir o polarizador P. A seqüência 

le pulsos utilizadas para a aplicação das voltagens às células de 

>ockels PCI e PC2, obedecem o esquenatizado no diagrama de blocos 

Ia figura-3.3-. A luz do "flash" responsável pela inversão do 

aeio ativo "vai" através de um fotodlodo e UB. integrador a uc 

:omparador rápido, que compara o valor integrado da luz do 

'flash" e uir valor de volt agem pré-ftxaao. Tal comparador dispara 

> circuito para o "Q-Swltching" e depois de um atraso aciona a 

»uto injeção e a extração do pulso. Este circuito responsável pe

la seqüência de aplicação de pulso às células de Pockels será 

llscutldo com maior detalhes posteriormente. 

A funç3o da célula de Pockels PC2 é produzir a um deter

minado tempo (logo no inicio do "Q-Sultching") um pulso curto 

[pulso semente) de suficiente intensidade, isto é, superior ao 

tfvel de ruído causado por emissão expontânea e com duração Igual 
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è fração do comprimento da cavidade, tsst pulso é posteriormente 

aapll ficado em cada passage* através do nc-lo ativo. O coaprlmento 

desse pulso curto produzido depend* dos valores de t » t. . • t_ : 

onde t. = 2Lj/c; Ĵ  =21^/c e t> definido na flgura-3.2-. A largu

ra Bfnlaa do pulso d llattada pelas características de PC2. sendo 

o tempo de coautaçac* desta célula o fator «ais 1sportante. Se us 

dos espelhos for parei aimente refletor tes-se na saída UB três de 

pulsos coso mostrado na figura-3.1-c. 

Pode-se obter UB único pulso do tree de pulsos gerados 

por auto injeção através da técnica conhecida COBC "cavity dum

ping", [3.13, que geralmente é aplicada quando os espelhos da ca

vidade laser sao totaiaente refletores. A obtenção deste pulso 

único é feita atando-se ra célula PCI COB uma voltages de V. . . ou 

Vw>. iaedlatamente após o sinal de auto injeção. 

Em resumo eta nova técnica pode s«r dividida es treis 

partes: i- pré-injeção, per iodo no qual o laser comporta-se como 

em operação normal de "Ç-Swtching"; 11- um segundo penoao quanàc 

o pulso curto (pulse semente) é formado; 111- e um terceiro quan

do o pulso é regenerativamente amplificado. 

3-br èD#li.?#_^i-êy£e_ÍDj££?ej 

'jfezl: Etciodc df Pr#:loj*s*o-

Tendo o laser operando em regime de "Q-Swltching" rápido 

com comportamento dado pelas equações de Uagner e Lengyel [43. 
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i 

^ = f ( n / n ) - l > * 
(3.1) 

onde 4 é a densidade de fótons, n é dado pela relação entre a 

inversão de população N por unidade de volume e o número de tons 

ativos NQ . ín * N/N«> e n é a lnversSo de população que corres

ponde ao limiar de um dado laser. Sendo o processo do "Q-SwIt

ching" descrito pela flgura-3.4-, onde no começo do processo a 

densidade de fótons t é multo baixa. Se o aumento de $. alcança 

um pico + geralmente algumas ordens de grandeza maior que $j,en-

tSo • declina para zero por causa da falta da energia de bom

beio. Pela análise da flgura-3.4-, de onde veme«* que a inversSo 

de população tem um decrescimento monotônico no tempo, começando 

em n e terminando em n .A energlal total obtida deste pulso é 

i f '. 

proporcional a n - n. e a potência de pico radiada é proporciona] 

à densidade de fótons 

± de multa importância o mínimo atraso entre a operação 

de "Q-Swi tchlng" em t e a aplicação de V. que provocará a ro-
0 */4 

taçSo de polarização em t (figura-3.2-) para a operaçSo de auto 

InjeçSo, h tj a t-j -to . Este intervalo At. é ditado pela necessida

de de termos na cavidade laser uma densidade de fótons superior 

ao fundo gerado por emissão expontânea ao tempo t , pois do con

trário o trem de pulsos produzido terá um baixo contraste entre o 

pulso produzido por auto injeçSo e o fundo gerado por emiss2o ex

pontânea 131 . 



34 

"Flash" 

IlttefAtVoA 
Compajildi 
/U>trfo. 

& 

£ái--*Q-SwLtchW 

FoXOáCoJo 

buMpCnq>' 

Fig.-3.3-. Diagrama de blocas dos circuitos eletrônicos usado-
para gatilhar o início dos atrasos, juntamente coib O 
diagrama de blocos do sistema de atrasos. à^áí o 
atraso para o início do "ô-Switchmg, £ 2

 e 4j para a 
auto injeção e Ai/ para a extração do pulso. 

TIME 

Fi9.-3.4-. Inversar e densidade de íótons num pulso gigante. \f} 

http://Fi9.-3.4-
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± importante ressaltar que nesta fase de pré-inJeçSo a 

depleçao do melo ativo nlo deve ser total, mas sim suficiente pa

ra nos dar uma densidade de fótons como comentada acima. 

Tomando as equações dadas por Uagner e Lengyel C43, com 

as modificações feitas por C.H.Brito Cruz [53: 

d J = {(g/Z)*l>J (3.3) 
dt' 

-**- = -(2g/Z)J/J. ( 3' 4 ) 

d f s 

onde t' é medido em unidades do tempo de vida da lrz na cavidade 

t'* t /Z, onde l é a perda por passagens , J é a fluêncla de sa

turação do meio laser J = hv/2V, hv a energia do fóton e T a 

secç3o de emissão estimulada. Tomando como R uma relação sinal na 

cavidade laser no instante de rotação de polarização, t. , e o 

ruído causado por emissão expontânea (sinal/ruído), e que neste 

intante t. o ganho Inicial g. ainda não tenha sido consideravel

mente deplecionado teremos assim de (3.3): 

(g0/z-i)z 

Temos na figura-3.5- dada por Brito Cruz C 53 uma relação 

entre At. e o fator (g_/Z.) para um valor da perda í * 0,11 e re

lações sinal ruído desejadas. 0 parâmetro <g /Z > indica quantas 

vezes o laser está sendo bombeado acima do limiar e pode ser ela-

ctonado com a voltagem de alimentação do laser por: 
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g0/l?5(V/Vz)
2 (3.6) 

onde V é a tensão de limiar do laser. Para bombeio acima de duas 
l 

vezes o limiar observa-se que o intervalo At é infer toa a SOt^na 

condição realista de uma perda por passagem de 10X. 

3-b-2- EQCS9£1C dS Pulse Carts (pulso semente). 

Faremos aqui uma resumida discussão de como as caracte

rísticas iniciais do pulso curto formado são determinadas pela 

amplitude e forma dos pulsos elétricos aplicados às células de 

Pockels. Uma discussão mais rica em detalhes pode ser encontrada 

na referência [33. 

Supondo que a cavidade óptica esteja uniformemente cheia 

de luz no instante t. , e que um pulso retangular com tempo de su

bida e descida infinitamente curto, de duração t e amplitude 
g 

V /7 seja usado para acionar a célula de Pockels. Quando t for 
\f l g 

igual a um múltiplo inteiro do tempo de circulação na cavicade 

t , um pulso de duração t * 2L,/c será formado; com L dado pela 
C p Í 2 

figrua-3.1.a-. Assim, vemos que para t e ntç o único efeito da 

parte final do pulso é -eforçar a modulação já criada na parte 

inicial. Por outor lado, se a duração de t não for um mútiplo de 
g 

t , a sua parte final pode ser usada pa moldar o pulso de luz 

criado pela parte inicial, permitindo uma geração de pulos com 

duração t mais curta que 2L /c. Dessas discussões podemos dar a 

duração dos pulso ópticos por: 
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rig.-3.5-. Atraso antrt o "Q-Swttching" e auto Injeção (•• unida 
de do tempo de circulação na cavidade t > para para 
obtei—se u» dado pico para R, como usa função do ga 
nho inicial para razão de perdas.[£]. 

Flg.-3.6- a,b. Duração do pulso curto em funçSo da duração do pul 
so elétrico de chaveamento das células de Pockets 
para o caso de pulso elétricos de cot tempo de su 
blda infinitamente pequenos.[5j. 
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2L2 2L, 

V — - ( v ntc* para "V V n V V~ (3-7) 

2L2 2L, 
tp= • (tg- ntc) para ntc- <tg < ntc {3.8) 

com as seguintes ressalvas: 
2L2 2Lj 

I) n3o se forma pulso se: n t c + C *e '* n t c * 

It-) dois pulso slo formados se: O < t < 2L2/c ou 

2L "^"> 

ntc+ -T2_< 'V
 ( n + 1 )V ~f 

o que pode ser visto na f igura-3.É>-. 

Trabalhando com valores reais para o tempo de subida das 

células de Pockels, isto é, tempos de subida flnltos. Brito Cruz 

t5 3 obteve para tempos de subida tj.?6, 2t2ns, pulsos luminosos de 

duração tp **» 0,2ns. A altenatlva feita para minimizar o efeito do 

tempo de subida das células de Pockels é aumentar o valor das 

tensões \£# e V^t. acima dos seus valores normais para o deter

minado laser. 

3-b-3 AmpIifiçacIo_de_PyIsei 

Será discutido neste estágio a amplificaçSo do pulso 

curto descrito no estágio anterior. Uma vez que este pulso curto 

tem sua origem no início do "Q-Switchlng" , onde o laser opera 

com energia armazenada na inversão de populaçlo, o processo de 
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amplificação é tratado coio no caso de um ampllflcador regenera

tivo coa Injeção externa; podemos encontrar na referência [S3 um 

tratamento detalhado sobre ampliflcação regenerativa, no qual nos 

baseamos para descrever este estágio. Tomando como razoável a 

aproximação de que a energia de bombeamento e a emissão expontâ

nea n3o afetam a ampliflcação, 1 é, o tempo do pulso a ser ampli

ficado é bem menor que o tempo de emissão expontânea e o tempo ne 

esárlo para que ocorra alguma variação na razão de bombeio: te-

s que a Intensidade luminosa l e a Inversão de população variam 

segundo:-

( J h - * r - - ^ ) I = (n-T)I 

g 

Ot -fita 1 Z n 

K2N2 (3.10> 

onde v é a velocidade de grupo do melo, <T é secção eficaz de 
g 

emissão estimulada, y o fator de perdas, K = n /N (para 1=1,2) 
i i i 

é a razão de população de nível n j envolvido na transição laser 

em relação à população do "manifold" K correspondente , "5» é o 
i 

-7 -9 
tempo de decaimento do "manifold" inferior (10 a 10 s) , pode 

se recorrer à figura-3.7- para melhor esclarecimento. As equaçSes 

(3.9) e (3.10) determinam a forma do pulso I(z,t> e a inversão de 

população n(z,t) quando a forma Inicial 1(0,t) = I (t) e a ln-
i 

versão de população n(z,0)» n (z) são especificadas. Fazendo uma 
i 

transformação de variável, para a facilidade no estudo do efeito 

de propagação, como: 
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* - t-2/vg 

COB a qual passamos agora a um referencial fixo no pulso propa-

gante, temos entSo a intensidade do pulso e a inversão de popula

cho nesse novo sistema de coordenadas como: 

• (Ç.t) = I(Z,T)JS o . u ) 

onde J = 'KWfltK.+IL ) é a f luêncla de saturaç2o. Para níveis nac 
S l L 

degenerados, k « ^ = * » e "• resulta ser o dobro de fluxo de r6-

tons, o que pode ser deduzido da equação (3.11). 

As equações de transporte (3.9) e (3.10) no novo sistema 

de coordenadas resultam em: 

4 1 - = tfV *)• í3 ,9a) 

i* ^ v
 N2 (3.10a) 

%£-= -*X* + K 2 — * ~ 
Essas equaçSes sSo lntegráveis quando as perdas e2o nulas ( y= 0) 

ou a largura do pulso é grande ( Sg-***), as quais s3o boas apro

ximações para lasers de estado sólido. A fluêncla do pulso como 

uma funçSo da distância z de propagaçSo através do ampl1ficador 

vem dado pela integração das equaçSes (3.9a) e (3.10a) como: 
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._J(Z) - Jsln(G(Z)){exp[j(0)/j2J-lJ) 
(3.13) 

onde, 

,2 
G(Z) - exp[Wlf((ç,0)dçJ 

é o ganho para pequeno sinal. 

Com a fluência dada pela equação (3.13)e a perda sofrida 

pela transmissão através do resonador representada pelo terno: 

T= exp(-Z), (onde o coeficiente de perdas \ inclui as perdas por 

acoplamento, espalharoento, absorção e reilexSo), temos que Desse 

modo a amplificação em cada viagem completa pelo laser de fluên

cia J, é dada como uma função do número de passagens k pela ex

pressão: 

Jk+1 = TJsZ7,ÍGk C e x p ( Jk / Js } " ll+1 } (3.14) 

onde G, é agora calculado para todo comprimento do meio ativo L: 

»«rj ( 
Sn 

Gk = exp«Tl (^lk-^2k
)dZ) 

0 ganho não é uma função de z , mas após cada passagem altera-se, 

pois a inversão de população vai sendo reduzi da,e o novo ganho 

será simplesmente uma expressão de conversão de energia. Onde pa

ra simplicidade usando gi= In G temos: 
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-1 
onde Jjj « *J]c*lT ~Jy • "t e ° intervalo de tempo entre passa

gens. 

Temos assim dois extremos para a recuperação do ganho: 

1- quando €fc«'t temos recuperação total e 2- TL»':t , o meio 

nao se recupera entre duas passagens consecutivas. A equação 

(3.15) torna-se: 

8k*r *k - pAJk/*£ (3.16) 

onde o valor de p está definido na região 

recuperação. k7+k|. 

(total recuperaçao><p<l(nenhuma 

Laser levais 

F i g . - 3 . 7 - . Esquema do sisttíMõ de n í v e i s corn os seus respet ivos 
"rnani folds" ,[4j 

http://Fig.-3.7-


43 

Lowdérmllk e Hurray 163, utilizando as equações (3.14) e 

(3.16) simularam numericamente a evolução do pulso no amplifica-

dor. Nas discussões anteriores nada foi dito com respeito à forma 

do pulso curto a ser amplificado e a variação na sua duraçSo, so

mente fizemos considerações sobre a sua energia. Para valores da 

fluêncla abaixo do valor de saturação n3o deve ocorrer n3o linea

ridade na amplificaçao, no entanto para maiores valores de fluên

cla o pulso deve tender a se deformar no sentido de ter a sua 

frente mais amplificada que a cauda. Os efeitos sobre a sua dura-

•Áo, que é o que nos interessa depende da forma do pulso a ser 

-•*pl lf tcado, por exemplo: um pulso inicialmente gauss i ano tende a 

estreitar-se enquanto que um pulso do tipo cosseno hiperbólico 

tende a alargar-se. Para fazer um estudo da deformação sofrida 

pelo pulso (referência [53, no nosso caso, é necessário decompor 

o pulso inicial, calculado na secçSo anterior, e usar as equações 

(3.14) e (3.16) para cada elemento do pulso decomposto. Na refe

rência [63 Lowdérmllk e Murray calcularam o valor máximo de 

fluência, J , o que deve ocorrer quando as perdas e o ganho igua

lam-se (GT = 1), o que veir cado por-. 

-a-T 
Jp »_JL_z„ { T G 0 

1-T 

JWo-ii 
} '" (3.17) 

ond-? o valor de J é aproximadamente 5J . A figura-3.8- mostra 
p r S ^ 

os valores calculados a partir de (3.17) em funç3o do ganho ini

cial para alguns valores de T. Foi tomado para esses cálculos va

lores de p » 1, isto é, n3o há recuperação do ampliflcador entre 

passagens sucessivas. Pode-se notar deste gráfico que a fluêncla 



44 

d» pico é nuito menos afetada por variações no .ganho quando o la

ser e bombeado bem acima do limiar (TC * D.Fluenclas da ordem 

de J"*0,65J/cm podem ser obtidas de um laser com pouca per-
s 

da, e no laser de Neodímio com área ütil A. = TT.0,52/4cm pode-se 

ter pulsos com energia de pico E ̂ »130mJ. 
P 

100 

1.0 

10 20 30 40 

GANHO INICIAL (6o) 

Fi9.-3.8-.Fluênc»ó de pico EBI funíão do ganho inicial G = ê* para 
a awplifícação regenerativa no laser a auto injeção 
para três diferentes valores da transmissão na cavidade 
T = 96X, 867., e 397.. &1. 
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Fazendo uma analogia com a equação (3.5) temos; 

t_jL,J /Jft 

(TG0-1) 

d» onde podemos tirar que a sensibilidade de At- para variações 

de C0 e: 

At2 (TG0-1) 

mostrando, novamente, que o sistema é menos sensível a variações 

no ganho inicial quando TC » 1 , Isto é, para bombeio bem acima do 

limiar. 0 trabalho com o laser bombeado acima do limiar garante-

nos uma maior estabilidade em At- e isto é multo importante do 

ponto de vista prático por duas razoes:- primeiro, o instante no 

qual realiza-se o "dumping" é determinado pelo intervalo de tempo 

t com respeito á injeção e segundo, o "jitter" do pulso de saí

da pode dtfilcultar sincronização em certas aplicações. 

3-c- Extrade do BallSx""("cavity dumping") 

Na grande maioria das aplicações de pulsos lasers ultra-

curtos é vantajoso trabalhar com um único pulso. Em lasers no. -

mais funcionando em regime de acoplamento de modos obtém-se na 

saída, através de um espelho semi-refletor um trem de pulsos como 

visto na figura-3.1-c-; o que exige um sistema externo è cavidade 

para se fazer a seleção de um único pulso £í 3 . No laser a auto 
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Injeção * poscfvtl aanter ua retardo variável, externamente, en

tra o Instant* da Injeção • o instant* «a que o pulso, que está 

propagando pelo melo ativo «tinge ua valor desejável, na aalorla 

das aplicações o sau valor máximo paratttndo assia qua a salaclo 

do pulso saja falta lntracavldada. Para Isso usa-sa uaa cavldada 

coa aspa 1 nos totalaanta raflatoras a o pulso lasar é extraído pa

la aplicação da ua pulso elétrico coa aapl Ituda ^JJu o u 1̂/4, * 

wdlula da Pockals (flgura-3.1-). Quando atua-sa coa ua pulso elé-

rico da \/jj9 sobra a célula da Pockals deva-se ter esta atuaçlo 

:..n- .;to o pulso luainoso eté percorrendo c segmento L* ca cavi-

Neste caso a safda, acoplada por uaa abertura lateral do 

' -*• lzador, vea na foraa da ua pulso único. Quando a atuação é 

feita coa ua pulso elétrico de aaplltude V^,u * possível ter—se 

na safda ua pulso único ou ua pulsos contltufdos de dois sub-

pulsos separados por ua tempo tc . Se o st na 1 de Vw„ for aplica

do quando o pu1 so I uminoso est i ver percorrendo o segmento L« (f i-

gura-3.1a-) na safda teremos ua único pulso. Se o pulso luainoso 

estiver percorrendo L^ a safda vea como um pulse duplo. Neste ca

so e possível ajustar » aapiftude relativa óc áeis pulsos esco

lhendo bea o instante de extraçlo, já que o segundo pulso passa 

pelo aeio ativo uaa vez a aais que o primeiro antes de ser ex

traído. 

3-d- performance da bvlQ lnjesJo f Çxicac?g ÚQ Byl«oA 

A principal limitação desta técnica está relacionada com 
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o tempo de comutação dos elementos e1etroópticos inseridos na ca

vidade laser (célula de Pockels) para se obter a auto injeção e a 

extração do pulso. Tal limitação pode ser ligeiramente superada 

tillzando-se valores de voltagens de modulação um pouco acima do 

valor Indicado para se conseguir a auto injeção e a extração do 

pulso, como explicado em secções anteriores. 

Pulsos de duraçSo menor que nanosegundos (240ps) e po

tência de pico de 500MÜ foram obtidos [53. Contudo estas opera

ções tornam-se mais estáveis quando os pulsos atingem uma duração 

maior que 550ps, pois nesta região de largura de pulsos não temos 

mais as limitações causadas pelo moduladores eletroópticos . A 

energia do trem de pulsos gerados por auto injeção é igual à 

energia que se obtém num pulso de "Q-Switching", e por termos com 

a auto injeção um pulso mais curto, isso nos garante um maior va

lor na potência de pico do pulso. t. possível aproximar a duração 

do pulso à dada pelo acoplamento ativo de modos e ao mesmo tempo 

obter valores de potência comparada com a do acoplamento passivo 

de modos; só que no caso da auto injeção a estabilidade na obten

ção do pulso curto é multo maior. A aplicaçÕa da auto Injeção não 

é restrita a lasers de estado sólido. Experimentos com lasers de 

corante bombeado por "flashes" tem sido realizado com sucesso 

C10D, C93, [53. Essa técnica pode dar bons resultados nas aplica

ções onde o tempo dos pulsos na cavidade é multo curto para se 

trabalhar em acoplamento ativo de modos, tal como em lasers de CO 

TEA e Excimer. 
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CèBimiD_=4= 

i - Desçcicle de Sieteoa e Beeultaãe 

4-1-8- Sistema Laser m NdrYAG. 

O laser que Foi modificado para a obtenção de pulsos 

curtos pela técnica de auto Injeção é um laser a Nd:YAG: velho 

modelo da Ho lobeam. 0 cristal de NdrYAG tem um comprimento de 

50mm e diâmetro de 5mm; com um filme antlrrefletor nas faces para 

evitar reflexões e consequentemente subcavIdades (com esta mesma 

finalidade o cristal pode ter as duas faces cortadas em ângulos 

de 62 [13. O cristal de Nd:YAG encontra-se dentro de uma cavidade 

elíptlca ocupando um dos seus focos e é excitado (bombeado) atra

vés de "flashes" produzidos por ura lâmpada, ILC, que ocupa o ou

tro foco da elipse. 

Os "flashes" sã© produzidos através da descarga de um 

banco de capacltores de aproximadamente 40uF de capacidade, com 

uma tensão de carga de até 1000 volts. 0 chaveamento da lâmpada é 

feito através de um SCR (SKT16/08). 0 resfriamento do sistema é 

totalmente feito através de água deionizada gelada. As mudanças 

feitas na cavidade laser para a aplicação da auto injeção (figu-

ra-3.1-a-) consistiram no uso de dois espelhos, M^ e M, ambos com 

refletivade 99% e raio de curvatura infinito montados sobre su

portes angulares ajustáveis mlcrometricamente e separados por uma 

distância L=l,30 metros. Um polarizador P, do tipo Glan-Thomson 
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cos fllae antirrefletor a l.Obum. é montado no mesmo suporte da 

célula de Pckels PC2- Esta montagem Já é feita para tei—se o me

lhor valor possível da figura de rejeição do conjunto PC2 e pola-

rlzador, dado em 1000:1. 

A célula de Pockeis PCI, montada sobre suporte angular 

micrométrico, é um modelo 1057FU da Lasermetrics com tempo de co

mutação menor que 1<um)nanosegundo. Construída com um cristal de 

KD*P de 25mm de comprimento, imerso num líquido casador de índice 

de refração (FC-107), esta célula possui eletrodos em forma de 

anel proporcionando uma abertura útil de 10mm; não tendo esta cé

lula filme antirrefletor para comprimento de onda de l.Ofeum. A 

voltagem com a qual atua-se nesta célula é de 3200 volts pa

ra o laser de Nd:YAG. 

Coro voltagem de \£.„ = 3200 volts atua-se em PCI para a 

obtenção do "Q-Switchmg" e para se obter o "cavity dumping". A 

célula PC2, modelo 1071 da lasermetrics com tempo de comutação 

menor que 0.5 nanosegundos, é construída com um cristal de KD*P 

de 25mm de comprimento, 10mm de diâmetro com eletrodos anulares, 

janelas com filme antirrefletor à 1.0&um e o cristal etá Imerso 

num líquido (FC107) para o casamento de índice de refração, e do 

ponto de vista elétrico funciona como uma carga capacltiva de 

8pF. Kesta célula atua-se com uma voltagem de Wjj/ = 6400 volts 

para rotação de 90s na polarização da luz para se conseguir a au

to injeção. Os elementos da cavidade, espelhos células de Poc

keis, polarizador devem estar protegidos contra a deposição de 

materiais (poeira) nas suas superfícies, pois caso contrário pode 

ocorrer danos nas superfícies dos mesmos. 
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O alinhamento do sistema é feito con um laser de HeNe e 

co« um polarlzador graduado, ambos fora da cavidade laser. Procu

ra-se um mínimo de luz entre o polarlzador fora da cavidade e o 

polarlzador P, acoplado a célula de Pockels PC2; uma vez obtido 

este mínimo roda-se o polarlzador que está fora da cavidade de 

90s. Agora aplica-se ent3o à célula de Pockels PCI uma voltagem 

de l̂y = 3200 volts (voltagem de polarização de meia onda para 

(&328A ) e ajusta-se os micrômetros para efetuai—se o alinhamen

to, procurando um mínimo de transmissão de luz. 0 ajuste final é 

feito com o laser em funcionamento. 

Temos na flgura-4.1- o diagrama de blocos relativo ao 

experimento. 
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rig.4.3- Diagrama de blocoe do experimento. 
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4-1 .b- &firas3s sloe Eulsfis E I & C I E Q I Aplicado* ài Células de Bcc-

A seqüência de aplicação doe pulsos elétricos obedecida 

para a obtenção dos pulsos ópticos do "Q-Swithing", auto injeção 

e "cavity dumping" (extração) é mostrada na flgura-3.2-. £ neces

sário a fim de se obter uma estabilidade na intensidade de safda 

do laser, operar sempre com o mesmo valor de ganho inicial e exe

cutar uma correta operação de auto injeção do pulso regulando o 

tempo no quaJ a célula PC2 deve operar ; para obtei—se este re

sultado foi construído um circuito eletrônico (TTL), esquematiza-

do a princípio na figura-3.3-. 

Com referência às figuras-3.3- e -4.1-, a luz emitida 

pelo "flash" responsável pela Inversão de população do meio ativo 

é detetada por um fotodiodo e é integrada através de um circuito 

integrador. Este sinal integrado é proporcional ao valor da ener

gia de bombeamento que por sua vez, é proporcionai ao ganho ao 

larer. £. possível agora comparar o valor da tensão que sal do cl-

cu 1 to Integrador com um valor de tensão o qua) é pré-flxaòo a 

nossa necessidade. Deste modo o sinal emitido pelo comparador é 

gerado sempre quando o valor de tensão do pulso Integrado chega 

ao valor pré-flxado, Isto é, quando atinge o valor desejado. 0 

pulso emitido pelo comparador gatilha o circuito de retardo para 

a geração de um sinal de baixa tensão , o qual determina a apli

cação do pulso de alta tensão à célula de Pockels PCI para a ope

ração de "Q-Switchlng". Uma parte do sinal elétrico de baixa ten

são do "Q-Switchlng" também controla o funcionamento do circuito 

U N 1 C A is/» i* 
e i S L l O l U A CLNTPA» 
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de retardo que permite a aplicação do sinal de alta tensão sobre 

a célula de Pockels PC2 que dará origem ao pulso óptico de auto 

Injeção. Parte desta baixa tensão após sofrer o atraso necessário 

para a operação de auto Injeção controla também o circuito de re

tardo para a aplicação de sobre a célula de Pockels PCI para 

a extração de um único pulso ("cavity dumping"). 0 atraso entre a 

aplicação do pulso elétrico de "Q-Suitching" e o de auto injeção 

é aproximadamente 7,5us ; é por isso necessário haver uma boa 

sensibilidade e uma baixa indeterminação na aplicação do sinal de 

tensão sobre a célula de Pockels PC2. 

Dado que o tempo de comutação das células de Pockels, 

que são normalmente comereiáveis, serem um pouco abaixo de nano-

segundos; o que resulta importante é obter pulsos elétricos de 

alta tensão com tempo de subida inferior a l(um) nanosegundo. 

Deste modo é então possível reduzir a duração do pulso de auto 

injeção melhorando o tempo de subida do pulso elétrico aplicado 

ao modulador eletroóptico (PC2). Para obter tale pulsos rápidos 

de alta tensão foi desenhado e construído um novo sistema pulsa-

dor [2] com a utilização de uma Krytron EG&G KN22B e de uma linha 

de retardo (Blumlein line). Este sistema demonstrou ser capaz de 

formar pulsos com a tensão desejada (6400 volts) e com o tempo de 

subida menor que 0.5 nanosegundos e duração temporal de 8 nanose-

gundos. A duração deste pulso de alta voltagem (8ns) está rela

cionada com o tempo de circulação do pulso óptico na cwldade la

ser, como dado pela teoria (t« T̂ltç ) , e fixando-se este tempo coi.i 

relação ao comprimento da cavidade foi determinado o comprimento 

da linha geradora destes pulsos de alta voltagem. 
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No Início cio bombeamento a célula de Pockels PCI, flgu-

ra-3.1-a-, está mantida a uma tensão V^i^ ~ 3200 volts fazendo 

com que as perdas na cavidade sejam multo maior que o ganho. No 

Instante t© (figura-3.2-> a aplicação do pulso elétrico de "Q-

Swltchlng" faz com que a célula descarregue-se através de uma re

sistência de 60-fl dando assim origem ao pulso óptico de "Q-Swit-

chlng". Em t| (flgura-3.2-> a aplicação do pulso elétrico na cé

lula de Pockels PC2, através da "Blumleln Structure", faz com que 

seja extraída da cavidade a porção de luz contida em L; . Depois 

de uma duração to a célula descarrega-se através de uma termina

ção de 50̂ 0.; tal seqüência de operação dá origem ao pulso semente 

(pulso curto a ser Injetado). Em t~ , flgura-3.2-, é aplicado no

vamente am PCI uma voltagem de V^/„ para a extração do pulso 

curto amplificado da cavidade laser. 

4-1-c- Análise dos Circuites EletcÔBiçeg Utilizarei.,. 

Faremos aqui uma análise dos circuitos eletrônicos cons

truídos para a geraçaS dos pulsos elétricos de baixa voltagem que 

vão dar origem aos pulsos de alta tensão aplicados às células de 

Pockels responsáveis pelo "Q-Switchlng", auto injeção e extração 

do pulso 

* Circuito de Controle da Repetição do Laser. 

Na flgura-4.2- quadro-l.a-, temos o esquema do circuito 
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1—[S ÍÕT3 ~ _o Kcc+SV 

F i g . - 4 . i - . Most ra o esquema do c i r c u i t o e l e t r ô n i c o cio o s c i l a d o r e 
arnpl i f icador de v o l t «gem (quadro i . a ) , o f o t od iodo que 
cap ta a l u z emi t i da pe lo " f l a s h " e o c i r c u i t o respon 
sáve l pe la in tegração da l u z (auaaro i - b ) , o c i r c u i t o 
que ten a função de a m p l i f i c a r c o r r e n t e (quadro í . c ) e 
o c i r c u i t o que func iona como p o r t a , para e v i t a r r u ídos 
(quadro i - d ) . Temos em A o s i n a l de s a í d a . 

http://Fig.-4.i-
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eletrônico de um oscilador' que foi construído para termos u» con

trole externo na repetiç3o do laser, o que é obtido através da 

variação do potenciômetro de 1 Mil conectado ao pino 6 do integrado 

555. O integrado 74121 serve para limitar a largura do pulso ge

rado pelo integrado 555; e a seqüência de transistores BC237 sei— 

ve para amplificar o pulso de safda. Embora o pulso de safda te

nha 48 volts de amplitude, o laser pode ser gatilhado com menor 

voltagem; tal amplitude é utilizada para podermos diminuir o 

"jitter" entre os disparos do laser. 

** Circuito de Estabilização e Controle do "Q-Suitching" e Auto 

injeção. 

Na figura-4.2- quadro-b- temos o fotodiodo (YAG 444) que 

recebe a luz do "flash", a qual é proporcional ao ganho, que após 

passar pelo circuito integrador chega até a um seguidor LM 741, 

que tem como função amplificar a corrente (quadro pontilhado 

l.c). Este sinal após a sua passagem pelo seguidor de emissor 

chega à fonte (source) do transistor KPF 102. Os elementos do 

quadro pontilhado 1.d têm a função de uma porta, a qual permanece 

fechada durante um período proibindo assim a passagem de qualquer 

sinal; tal porta é utilizada por termos no inicio do "flash" um 

ruído causado pela descarga de lonlzaçSo da lâmpada de bombeio. 0 

integrado 74121 tem acionada a sua entrada de número 5 (pino 5) 

por um sinal elétrico proveniente do pino & do 74121 (quadro-1. 

a-> do oscilador, para que tenhamos uma sincronização entre o ga-

tilhamento da lâmpada e o instante no qual a porta permanecerá 
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fechada. Temos entSo um sinal coao mostrado na saída do '74121 

(pino 6) que através do transistor BD 137. que amplifica • inver

te o pulso em relação a sua entrada (como' desenhado no quadro 

l.d) controla a porta ("gate") do HPF 102 que permanece fechado, 

1 e, sem transmitir nenhum sinal enquanto dura o pulso na sua 

porta (por volto de feOus) e depois deixa passar todo sinal que 

chega à sua fonte (source), tendo assim eliminado todo ruído que 

por ventura tenha surgido até instantes após o início do 

"flash". 0 sinal elétrico de saída do MPF 102 é mostrado no qua

dro l.d e na fig.4.3. 

Ig.4.2-. Sinal da luz do "Ma«h* captada p»lo fotodlodo 
apds »»r Intagrado. EsL» sinal ttrve para dis
parar o coaparador. 
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O sinal de saída do transistor HPF 102 vai ate o pino 3 

do integrado LU 741 Cflgura-4.3-), quadro l.a, que funciona coto 

U B aapllficador (ganho=l) Igual ao descrito no parágrafo ante' 

rtor. X partir dai o sinal elétrico através da saída (pino fe>che

ga a u» comparador rápido (integrado LM 710) que compara o valor 

•o sinal (figura-4.3) con um valor pré-fixado por nós, o qual po-

*J ser variado através do potenciõmetro A 1, este valor define o 

ganho Inicial do laser. Quando o sinal (fig. 4.3) atinge o valor 

pré-fIxado no comparador este dispara e volta ao estado inicial 

após um intervalo de tempo como esquematizado na figura-4.4- qua

dro l.c. Após o gatllhamento do comparador, temos como resultado 

na saída (pino 9) um pulso elétrico quadrado que é amplificado 

pela cadela dos três transistores BC 237 como pode ser visto no 

quadro l.c. Este sinal amplificado tem duas funções : 1) controla 

a grade de uma thyratron através de um circuito de gatilho fazen

do com que a voltagem de ^}>//(/ 9ue estava sendo aplicada sobre a 

célula de Pockels PCI(figura-1.a-) cala para zero, realizando o 

"Q-Switching"do laser, ii) uma parte deste sinal, através de um 

divisor de voltagem, atua no pino 5 do 74121 (quadro l.d) que 

através do elemento capacitivo conectado nos pinos 10 e 11, e do 

potenclomêtro de 1C voltas (42) conectado entre os pinos 9 e 14 

provoca um atraso no sinal de entrada (tal atraso é dado por RC 

ln2), este monoestável produz o ajuste grosso do atraso. 0 sinal 

agora retardado sai através do pino 6 e entra no pino 3 do outro 

74121 sofrendo um novo atraso variável (ajuste fino). Na saída do 

; Tcclro 74121 temos o sinal com atraso e com largura definida. 
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r da amiaaar campai aiar rápida apaplifiaaimr 
jÊmplituda: 109 
* : Etna 
M ia «MM « ia» 

• • j a r 

rataria ia Vftnty flxpinf' 
aam ratafia «• "Q-Svitckina'> 

1 1 , • , V -
s -^5 *"-5 j L 

amplificmdar 
attalit+ia: #JF 

ÍJff. 

AC depande da forma di 
ainat M «ntratfa «> 
LMtJC, pina 4. 

F l o - 4 4 - V»»o« »qol o c i r c u i t © , • • d a t a l h * » . da oaração da pu:-
* so* e l é t r i c o » par* o •C-Sat l ch lno" • auto Injeção . Os 

pot»nc loaetro» Qut regu.a» o *Vr»«o entra os pulaos 
• l é t r t c o t e s t ã o carcados c o i o» £ (quadro d ) . Sendo A! 
o do "Q-S." t o Í 2 i A3 oa da auto Ir.jeçao. 
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k escolha do* p i no» para a ent rada do s i n a l nos . I n t e 

grados 74121 pods ssr f a c l l a e n t e entendida a t ravés da l o g i c s ds 

disparo ds t a l s In tegrados. Após s o f r e r s s t e a t raso cos r s 1 ação 

ao s i n a l que va i causar o " Q - S l u t c h l n g " , s s t s s i n a l passa por us 

as.pl I f icador (quadro l . e ) c o n s t i t u í d o pslos t r a n s i s t o r e s BD 137 e 

BD 140 obtendo no c o l e t o r ( s a í d a ) deste ú l t i m o o pulso que vai 

acionar os t r a n s i s t o r e s de avalanche da " B l u s l e i n S t r u c t u r e " C21 

que por sua vez gera us pu lso de a l t a vo l tages (6400 v o l t s ) na 

c é l u l a Pockels PC2 para t e r s o s a auto In jeção . O s i n a l e l é t r i c o 

a s p l i f Içado ao qual «st amos nos r e f e r i n d o pode s e r v i s t o na f i g u -

r a - 4 - 5 - e o s i n a l e l é t r i c o de a l t a tensão responsável pe la auto 

injeção é v i s t o na f i g u r a - 4 . 6 - . 

Fig.4.s-. S i n a l c l é t r«co de ba ixa vo l tage» para a auto m 
j e c ã o . Responsável pe lo gat i lhamcnto da vá lvu la 
KN226 d? "Bl ' i i» lein S t r u c t u r e * , a <wsl 'a r co*. 
que seja apl icado a PC2 u*-? vc l t í çe f r at V j / ^ . 

http://as.pl


61 

Fig.4.6-, Pu I BO elétrico de alta tenBÍo gerado pela es 
trutura de Blurolein o qual é aplicado na célula 
de Pockels PC2 para o processo de auto injeção 

*** Circuito de Extração do Pulso. 

Para a extração do pulso ("cavity dumping") c oue se fez 

foi um circuito semelhante ao utilizado para atrasar o puiso elé-

t-r 1 co de auto injeção com relacSo ao pulso elétrico para o "Q-

Swltchlng", mas levando-se em consideração que a extração do pul

so deva ocorrer depois da auto injeção, logo o atraso deve ser 

-'efinido com relação a esta. Isto foi feito, como pode ser visto 

.a flgura-4.7-, tomando-se valores menores para as capacitâncias 

1 ,erligadas nos pinos 10 e 11 dos integrados 74121. A idéia que 

se teve aqui com a colocação dos potenc1ômetros £4 e Ab ,ambos 

de 10 voltas e 50Kfl-é a de se ter a possibilidade de i.iia variação 
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temporal linear na aplicação de v/^ em PCI para podermos extrair 

o pulso da cavidade em diferentes Instantes, possibilitando assim 

um estudo da duração do pulso em relação ao tempo de vida na ca

vidade laser. Tal operação é extremamente difícil de realizar, 

necessitando assim um cuidado todo especial quanto è sincroniza

ção da auto lnjeçlo e a o Instante de extração do pulso, porque o 

intervalo de tempo entre estas operações é menor que 50ns . Este 

sinal elétrico que vai sofrer um atraso com relação ao de auto 

injeção é retirado do pino l(um) do primeiro integrado 74121 da 

figura-4.4- quadro ld-. Após sofrer determinado atraso (figura 

-4.7-,quadro a) este sinal elétrico de baixa tensão passa por um 

processo de ampllficação (f1gura-4.7-quadro b) e vai até um SCR 

T1C 126 E (quadro c) que quando gatllhado gera um DUISO de apro

ximadamente 450 volts que é duplicado por um transformador de 

pulsos na razão de 1:2, tal pulso agora com aproximadamente 700 

volts pode ser visto na figura-4.8-. Este ní-nal agora duplicado 

"vai" até a grade de uma válvula l'rytron KN22 que faz com que ela 

seja gatllhada gerando assim um pulso de 3200 volts C \A/0) na cé

lula de PocKels PCI para a extração do pulso. 
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Flg-4.7"- Detalhe» do circuito eletrônico da geração dos pulsos 
elétricos para o "cavity aumplng". Os potenclometros 
que regula» o atraso entre o Instante de "cavity dum
ping' 6 auto InjeçSo estão marcaaos ,COB> un & (qu^aro 
a). Temos também o circuito construído para a ger<çao 
de alta voltagem a célula PCI (quadro c). 

Estes circuitos eletrônicos, devem ser cuidadosamente 

construídos e ajustados quando se quer ter deles um bom resultado 

do ponto de vista da geraçSo de pulsos elétricos de curta dura

ção, tempo de subida mínimo, pouco "jitter" e imunidade a ruídos. 

É necessário que se construa tocios os circuitos das figuras-

4.2-, 4.4-, e -4.7-, com exceção do quadro c figura-4.4-, todos 
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em uma só caixa e com um terra eficaz. Obtêm-se melhor resultado 

se construídos numa só placa de circuito impresso ou quando cons

truídos em placas diferentes deve ser colocado entre elas placas 

de alumínio ou cobre para melhor blindagem. As fontes de alimen

tação e as entradas nos Integrados devem ter o máximo, que seja 

permitido, de capacitores para filtragem de ruídos, pois os mo-

noestáveis 74121 e o comparador são extremamente sensíveis a ruí

do. Os pulsos elétricos de baixa e alta tensão que gatllhaam os 

integrados , o SCR, e as válvulas devem ter um tempo de subida 

dem rápida, de preferência da ordem de 20 nanosegundos, isso pode 

""iinuir o "jitter" na obtenção dos pulsos ópticos. Para ter-se 

uio4 idéia de como isto pode ser conseguido basta que tomemos como 

exemplo o SCR TIC 12&E da f lgura-4.7-quadro c que é gatilhado com 

um sinal elétrico de l(um) volt de amplitude, mas estamos entran

do nele com um sinal de 45 volts, isso deve-se ao fato de que o 

sinal elétrico ao "tentar" atingir 45 volts, atingirá 1 volt bem 

rápido fazendo com que o SCR passe a conduzir; com isso garanti

mos que a variação temporal de condução do SCR seja pouca, cau

sando um "jitter" multo pequeno. A fonte de alta voltagem para o 

"Q-Sultching" e a extração do pulso é a mesma, uma vez que usamos 

voltagem igual para os dois processos ( l/„,. = 3200 volts), já a 

fonte para a operação de auto Injeção deve ser independente para 

nos permitir ajustes, pois esta vai fornecer voltagem ã válvula 

EG&G KN22B da "Blumllne Structure" C1D. 
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Fig.4.8.- Mostra o retardo entre o pulso elétrico para 
o "Q-Switching" (superior) e o pulso elétrico 
para o "cavity dumping '(inferior). 

4.2- Resultadofj. 

Com o laser operando numa rszSo de 5 pulsor por reaundc 

foi alinhado o sistema e posto a funcionar no modo "Q-Switching". 

Como ambos os espelhos do laser sSo totalmente refletores, a ob

servação da evoluç3o do pulso dentro da cavidade é feita através 

de uma fina lâmina de vidro dentro da cavidade em um determinado 

ângulo de modo que parte da luz seja retirada da cavidade por 

rearte da luz da cavidade através desse "beam splíter" atinge um 

fotodiodo ITL 1850 (Tn = lOOps), com acesso ao "plug in" 7A19 do 

oscJloscóplo Tektronix7844 duplo feixe. Uma vez obtido o pulso 
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óptico de "Q-SwItching" é feita a sua otimização para a obtenção 

de potência de pico máxima e una forma temporal suave, sect modu

lação causada por acoplamento expontâneo. Isto é feito ajustando-

se o valor da voltagem sobre PCI, o alinhamento entre tal célula 

e o polarizador P e o instante em que aplica-se o pulso elétrico 

para o "Q-Switching". O instante de aplicação deste pulso elétri

co faz com que varie a intensidade e a largura do pulso de saída 

do laser, pois ele define a inversão de população acumulada. é 

possível obter-se pulso óptico de "Q-Suitching" com largura de 20 

nanosegundos, mas para um melhor ajuste do retardo entre a auto 

injeção e o "Q-Switching", que nos dará uma melhor estabilidade 

na obtenção de pulso gerados pela auto injeção, trabalhamos com o 

pulso de "Q-Switching" numa faixa de largura de 30ns a 50 nanose

gundos, como mostra a figura-4.9-. Para a obtenção da auuo inje

ção nós aplicamos aplicamos Vy à célula de Pockels PC2 (figu-

ra-3.1-3-), esta voltagem é de aproximadamente 6400 volts, e a 

forma temporal do sinal elétrico de baixa tensão que gatilha os 

transistores de avalanche da "Blumleln Structure" para a geração 

de tal pulso de alta voltagere à PC2 * pode SBV visto na f í gu-

ra-4.5- . 
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«seala horizon-Fla 4 9-. P«>«> óptteo do-Q-Switching. «»caia nor,*on 
9 ta) 20 n.no—Gundo. • ««al. v«rtlcal 200 

• IIIvolt» por dtviBSo. 

* Obtenção do Pulso óptico de Auto Injeção. 

Para gerar o atraso entre cr sinal elétrico para o "Q-

Swltchlng" e auto injeção são utilizados dois potenclômetros ( â2 

figura-4.3-, quadro id) para um ajuste grosso e o segundo (A3 fl-

gura-4.3-, quadro ld) para um ajuste fino. Partindo do máximo de 

bZ e reduzindo, observa-se na saída do laser um trem de pulsos; a 

partir dai ajusta-se A3 e \ht^ para a optimização dos pulsos. 

Ne figura-4.10- podemos vor o trem de pulsos gerado por 

auto injeção, e na figura-4.11- o trem de pulsos numa escala ex

pandida. Podemos notar através da comparação entre o pulso óptico 
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de "Q-Switching" dado pela flgura-4.9- e o trem de pulsos gerado 

por auto Injeção dado na figura-4.10- que há um aumento da potên

cia de pico diponfvel, o que Já era esperado como discutido nos 

capítulos anteriores. 

Podemos através da variação dos potenc1ometro A2 e A3 

(figura-4.4— e quadro ld) medir o atraso entre o pulso do laser 

o o sinal elétrico de auto injeção. A partir desse atraso calcu

la-se o atraso necessário para a extração do pulso laser da cavi

dade, levando-se em consideração que a extração deve ocorrer após 

a auto injeção. Para os resultados obtidos aqui foi usado um 

atraso entre o sinal elétrico do "Q-Switching" (sinal responsável 

pela comutação de PCI, figura-3.1-a) e o de auto injeção (respon

sável pela comutação de PC2>. 

Fia 4 10-. Tr«»m de pulso» gerado pela auto Injeçío. * •*-
*' cala horizontal e de 10 nanosegundo e a verti

cal d» 200 mlllvolts por divisão. 
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Fig.4.11-. Trem ae pulsos gerado por auto Injeção. A es
cala horizontal e de 5 nanosegundoa e a ver
tical e de 500 ml IIvol te por divisão. 

Terros nas figuras-4.12 e 4.13- a evolução do pulso na 

cavlaade iaser ouanao estamos opc-r ando err "cavity aumpinc" Deve 

ser notado destas figuras aue a de extração do ou 1 so da cavidade 

foi feita err, ; • rtantes diferentes . "Fare a obiençâo aerrer reru!-

tados foi ajustada a tensão de v/«= 3^00 volts sobre a céiula 

de ^ockels PCI e o atraso entre o sinal elétrico de auto injeção 

e o sinal elétrico para o "cavity dumping", na flgura-4.8- é dado 

o atraso ertre o pulso elétrico de "cavity dumping" e "Q-Swlt-

ching" como sendo aproximadamente 8,5us..A obtenção de um único 

}.'-. - quando uramos V̂, - 2200 volte e ajustados o atr.so 44 (fi

gura -3.3-) de modo que c pulso óptico esteja na parte L^ da cavi-

•1 1 quando o pulso elétrico é aplicado à célula -io Pockeis PCI. 
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Quando tomos 0 pulso de alta voltages coa tempo de subida lento 

COnc> o t;do de operação aclsa descrito nao é eficiente e torna-

se necessário ajustar o atraso A4 (atraso necessário para a extra 

çao de um único pulso óptico), e a tensão V^ty para un valor 

maior que 320O volts. Cos /Vx= 3 2 0 ° volts e us ajuste de A4 ob-

tlvenos os pulso duplos vistos na figura-4.14-. 

Flg.4.14-. Pulso duplo obtloc p*io p-"oc«»sso de "cavit> 
dusptnç" A m o l a v»rt Icjl * 50 üllivolta • a 
horizontal * 5 nanot>»gundo» por divisão. 



71 

Fig*.12-.. Evolução <io pulso laser n» cavidade quando a 
estaatos operando ee. auto Injeção cos poste
rior extração do putao- * * Escala vortical 
lOO »l11volts • a horizontal 10 nanoeegundoe 
por divisão. 

Fig,4.13-. Evolução do pulso laser na cavidade quando a 
ertaaos operando ea auto Injeção coa poste
rior extração do pulso. Para a obtenção desta 
foto • extração do puiso fol felt» ea Instan
tes posterior a conseguida coa na folo-11-
obedecendo a sesaa escala.. 
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£ possível variar a duração do pulso de saída variando-

re a geometria da cavidade, ou seja variando o comprimento de Lg 

(flgura-3.1-a-) . O que limita o tamanho de La é o tempo de comu

tação das células de Pockels, pois estes tornam-se comparáveis a 

2L;/c (2ns para L.2=30cm): dando para LA um valor de aproximada

mente 20cm o melhor resultado quanto a obtenção do pulso curto em 

relação a sua reprodutlbl1 Idade. Outra maneira de variar a dura

ção do pulso é conseguido através da variação na duração do pulso 

elétrico de auto injeção t- (figura-3.2-), como discutido no ca-

pítulo-3-. Teiu-se conseguido dessa maneira obt-er pulsos de até 

4O0ps, mas nestas condições a reprodutlbl1 idade não é boa pois 

tanto varia a duração como a intensidade do pulso entre disparos 

«ucess i vos. 

A duração dos pulsos conseguidos por nós, através do 

cesso de auto injeção com posterior extração de tais pulso da 

cavidade, resultou ser menor que l(um) nanosegundo e com uma 

energia de 260mJ quando bombeado ligeiramente acima do limiar, o 

que corresponde a uma potência de pico da ordem de Megawatts.h 

duração dos pulsos ópticos obtidos pode ser menor que 1(nanose

gundo), pois o osciloscópio utilizado para as tomadas das medidas 

possui tempo de resposta da ordem de nanosegundos o que faz com 

que pulsos de menor duração sofra» uma deformação (são integra

dos). 0 valor da energia medido (260mJ) corresponde à energia do 

trem de pulsos presente na cavidade; tal medida é feita através 

da retirada de uma porção da luz da cavidade com o uso de um 

"beam spliter". Procuramos dar na tabela-IV- um apanhado geral 

dos parâmetros e medidas de maior importância relativos ao expe-
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rl_*nto. 

ITABELA -IV-. Parâmetros • Hedidas Relativas ao uxpcrtmento.\ 

I 
i ___B_Í__D________Y_______B____. \J____13_s:_ 
I \_Lfr___I-__ 
I \_L,.___2___ 

i i Lacguca.tlDti 
iEy_________i._e__2_-_-_- i _____ 
iEyi.2fi_8lekcifiB_a8__e.uU i fi-Zes 
l__l____l___i_________B_ I __Z_i 
• E_l_c_tl___i£fi___—-^ i _____ 
I 
1 -_è-----f--__-_i._Q-
»S______I___i______________-_____ i 
__G____I-__i_e__s_______-___-__I_ 1 Z__y_ 
iS_o_l__l_____s_____--___-__o_______ 1 8__ys 
;__B___-____i-S__s__-____--_à___ I 
I£_D_1__P-_____2_1__-______1-___ I 8_y_ 
I_ÍD____B-___—_-___—_—_£_---_ I 
iS_Da___B_--_--e-_-z--_---I-----fi--B___i 8ys 
\ 

As células de Pockels utilizadas neste experimento mere

ces u cuidado especial una vez que o líquido, casador de índice 

de refração, no qual o crista! de KD*P está imerso é multo volá

til, e o cirstal na ausência deste líquido pode ter a sua supe:— 

fície danificada pela deposição de vapcr de água, pois trata-se 

de um cristal higroscópico. Caso isto ocorra faz-se necessário 

ent_o polir novamente o cristal. 

Um dos problemas séries com o laser utilizado aqui é o 

pulso de pré-ionlzaçao para a lâmpada utilizada no bombeamento do 

meio ativo, uma vez que este pulso é de alta tensão e ocorre sem

pre antes de qualquer pulso elétrico ou óptico, Como os circuito 

por nós utilizados sao extremamente sensíveis, este tal pulso de 

pré-ionIzaçao introduz nos mesmos um enorme ruído, o que fez com 

file:///_Lfr___I-__
http://iEyi.2fi_8lekcifiB_a8__e.uU
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que tiveseeeoa que construir u» circuito eletrônico para a eliei-

naçlo deste ruído. 

Todos estes problesas relativos ao pulso de pré-Ion1za-

çao pode», ser evitados fazendo-se o slsteaa de "trigger" da 1aa-

pada através do processo de "sleeerlng": que basicaaente consiste 

ea tei—se continuamente usa corrente através da lâmpada. Esta 

baixa corrente Ja garante a pré-ionizaçao da laepada, nao neces

sitando assle de ue pulso de pré-lonlzaçso; a nlo ser soaente pa

ra o prieeiro pulso. Este processo tee ainda a vantages de ausen

tar c vespo àe vida útil da lâmpada e dos componentes eletrônicos 

da fonte do laser, e ainda diminuir o "Jitter" entre os disparos 

do 1aser. 
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Foi aplicado aqui, a urn laser de Nd:YAG, a técnica de 

auto injeçãc para a geração de pulsos lasers ultracurtos com pos

terior extração destes pulsos ("cavity dumping") da cavidade res-

sonante. A aplicação desta nova técnica tem demonstrado a capaci

dade de geração de pulsos com largura temporal de subnanosegundos 

e 'tos valores de potência de pico. Essa nova técnica é de faci-

11 i ie semelhante a operação de "Q-SwItching" por modulação ele-

trooptica através de células de Pockels e tem a mesma eficiência 

esperada de uma operação de "Q-Swltching", estando esta eficiên

cia limitada pelo tempo de subida do sistema de chaveamento das 

células Pockels. Com "jitter" de poucos nanosegundos ( 5ns) ob

servamos que a energia do trem de pulsos gerado pela auto injeção 

varia de 5% do valor da energia obtida com "Q-SwItching", e a 

energia do pulso , com duração de l(um) nanosegundo, extraído da 

cavidade é de aproximadamente lOOmJ . A utilização de duas célu

las de Pockels para a obtenção dos pulsos ópticos aumenta as per

das na cavidade e dificulta mais no que diz respeito ao alinha

mento, mas proporciono-nos uma grande redução na complexidade de 

construção dos circuitos eletrônicos . 0 uso desta técnica nos dá 

resultados, em relação â duração dos pulsos, comparáveis com o 

acoplamento ativo de modos e ao mesmo tempo obtém-se valores de 

potência característica ao acoplamento passivo de modos, mas com 
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maior estabilidade © reprodutlbi 1 idade que este dois métodos, 

permitindo assim uma melhor sincronização com eventos externos. A 

redução do comprimento da cavidade L2 a um valor limite, ou a du

ração dos pulsos de chaveamento dos moduladores dimlnuom a largu

ra temporal do pulso óptico obtido por meio da auto injeção. 

Permite ainda esta técnica uma compressão temporal do 

pulso óptico por ela gerado, através da colocação na cavidade la

ser de um absorvedor saturável; o que faz com que possamos obter 

pulsos ainda mais curtos . Tal processo será realizado por nós 

para podermos, fazer um estudo da evolução do pulso dentro da ca-

»/• ide e do processo de compressão do corante. 

A aplicação da técnica de auto injeção n3o está restrita 

as a lasers de estado sólido, pode ser aplicável também a 1a-

que ofereçam dificuldades em gerar pulsos ultracurtos, por 

;>lo: laser de CC^TEA e Eximer. 

0 desenvolvimento desta técnica em nosso laboratório 

permite-nos agora uma ampla área de futuros trabalhos, sendo 

que podamos aplicá-la em; 

- Bombeio de amplificadores para pulsos de picosegundos. 

- Interação de campo intenso com a matéria. 

- Fstudo das propriedades de absorvedores saturáveis. 

- Aperfeiçoamento da técnica de auto injeção pelo estudo 

da evolução do pulso curto dentro da cavidade, e ex 

tende-la a outros lasers. 

- Estudos de plasma superficiais em semicondutores, 

- Interação da luz com moléculas incluindo a medida do 

tempo de relaxaçlo intermo)ecu 1 ar e intramolecular. 


