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Este trabalho se encontra dividido em duas partes. Em uma parte inicial,

relatamos a Constru9ftoe caracteriza.9ftode lUll laser de centro de cor (LeC) com meio

ativo de KCI:Li+,operando de forma sintonizavel no infravermelho na regifto em tomo

de 2,7 JUIL Sfto descritas bis configtJf896es distintas para a cavidade do laser, e

fazemos lUll estudo comparativo do desempenho do LeC para os bis casos.

Na segunda parte, 0 laser de centro de cor foi transfonnado em lUll

espec1rofotametrode duplo feixe de altaresolu9fto (largura de linba av<O,2 em-I), com

o qual passamos a estudar amoBtras cristalinas de NaP multiplamente dopadas com

impurezas molecuIares OH- e monoatamicas eu+. Relatamos novas caracteristicas

desse material, que surgem em virtude da interB9ftoetdre as referidas impurezas.

Dentre essas caracteristicas, temos 0 tnD"gimentode lUll espec1ro complexo de linhas

deslocadas para menores energias com rel89fto a banda de absor9fto do modo de

estiramento do OH-.ParAmetrosde anarmonicidade sfto analisados, os quais sugerem a

exist!ncia de anannonicidade eletrica em adi9fto a anarmonicidade mecAnica.Estudos

da depend!ncia das larguras das bandas de absor9fto com a temperatura juntamente

com medidas de TSDC ( corrente de despolariza.9ftotermo-estimulada), revelaram a

exist!ncia de lUll comportamentodiferente daquele de rotor quase livre encontradopara

o OH-em vanos halogenetos alcalinos. Os resultados mostraram que no cristal de NaP

tanto 0 OH-isolado quanto 0 acoplado estlo permanentementeorientados.



This work has two parts. The starting one is related with the construction and

characterization of a tunable color center laser (CCL) with an active medium of

KCI:U+, which works in the mid infrared region arolDld2.7 J.UD. n is discussed three

different configurations set up for the laser cavity, and the profile of each case is

compared between each other.

For the second part, the color center laser is used as the source of a high

resolution double beam spectrophotometer (line width Sv<O.2 em-I). The

spectrophotometer is used to study multiple doped NaP etystal samples, with OH-

molecules and monoatomic eu+ impmities. New optical properties are fOlDlddue to

asswned coupling interaction between both impmities, which gives rise to a more

complex spectnun where several lines are displaced to lower energies relative to the

main OH- stretching mode absorption. Some anhannonic effects are observed, which

suggests the existence of electric anhannonicity added to the mechanical one. Further

study of the bandwidth temperature dependence, together with thermally stimulated

depolarization current measurements, reveal a different behavior of the usual OH-

quasi-free rotor fOlDldin several alkali halides_ The results show that for the NaP

etystal the isolated and coupled OH- ions are permanentlyoriented
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Este trabalho descreve a constru~Aode om espectrofotametro infravermelho

para a regiAo de 3700 em-! (2,7 JUIl), a partir de om laser de centro de cor (LeC).

Posterionnente, apresentamos uma aplic89Ao do instrumento no estudo do crista! de

NaP dopado simultaneamentecom iODieu+ e OH-.

o capitulo 1 e uma introdu~Aote6rica, onde inicialmente fazemos uma breve

revisAo sobre condi~Oesbasicas em lasers. A seguir, descrevemos 0 laser de centro

de cor com mais detalhes, e apresentamos duBSconfigtJl'890esque pennitem a oper89Ao

sintonizAveldo LeC. Encerramos este capitulo te6rico com om apaohado geral sobre

as caracteristicas dos ions eu+ e OH-emmaSrizescrista!inas.

A seguir, no capitulo 2 sAo detalhados os equipamentos e tecnicas

experimentais utilizados no decorrer do trabalho, e descrevemos os detalhes da

constru~Aoe opef89Aodo espectrofotametro laser.

Posterionnente, 0 terceiro capitulo apresenta os resultados experimentais e

tambem interpreta~Oes desses resultados, bem como a apliC89Aono LCC da teoria

descrita no primeiro capitulo. SAoapresenta.dosdados sobre 0 fimcionamentodo LCC

de forma n60 sintonizada e de forma sintonizada em duBSconfigtJl'896esdiferentes.

Tamb6m apresentamos 0 desempenho do espectrofotametro por meio da anlllise das

absor~Oesdo vapor d'8gua.atmosfenco. A seguir passamos aos resultados obtidos no

estudo do crista! de NaP:eu+:OH- com a reaJi..z89Aode espectroscopia ultravioleta e

inftavennelha em diversas amostras.

Finalmente, no capitulo 4, sumarizamos e comparamos os dados obtidos nas

diversas configur&.90esoperacionais do LCC, e posterionnente fazemos aJgumas

considef890es finais sobre a intef89Aoentre as impurezas Cu+e OH-no crista! de NaP.



CAPiTULOl

TEORIA



Emissioe ahso~io de radia~io

Sistemas atfunicos, tais como &tomos, ions e moleculas, podem existir somente

em certos estados estacion8rios que correspondem a val ores definidos de energia.

Transi96es entre estes estados estacion8rios podem ocorrer com absor91o ou emisslo

de energia na forma de radi8.9lo, ou com transfer!ncia de energia de um sistema para

ontro. Se a transi910 e radiativa, a &eq1l!ncia v da radi8.91o emitida ou absorvida pelo

sistema e dada pela rel8.9Aode Bohr:

h 11= E2 - E1 1.1.(1)

onde E1 e E2 slo as energias dos estados que participarn da transi910 e h e a constaote

de Planck.

Quando um sistema se encontra em um estado excitado, ele pode emitir

radi8910 sem a interfer!ncia de qualquer agente extemo. Esse processo e cbarnado

emisslJ.o espont8.nea de radi~lJ.o. A probabilidade de que um sistema at6mico em um

Divel n fa.9a uma transi910 radiativa para um Divel inferior m demro de uma unidade de

tempo e cbarnada probabilidade de emisslo espontAnea, denotada por ..4,..

Transi96es entre diferentes Diveis de energia podem ocorrer nAo apenas de

maneira espontAnea, mas tarnbem sob forma estimulada por uma radi8910

eletromagnetica de &eq1l!ncia apropriada. Essa diSCU8SIofoi primeirarnente levantada

por Einstein na refer!ncia (1). A taxa de transi910 desde um Divel superior 2 para um

nivel inferior 1 e dada por:

~1 = A21 +UvB21 1.1.(2)

onde u" e a densidade de radi8910 de &eq1l!ncia v dada pel a eq. 1.1.(1). As

quantidades A21 e B21 slo constantes caracterfsticas do sistema. Por ontro lado, as

transi96es desde 0 Divel 1 para 0 Divel 2 ocorrem com uma taxa

~2 = U)l12 1.1.(3)

onde novarnente B12 e uma quantidade canwteristica do sistema. De forma mais geral,

podemos escrever as rel896es entre as constantesA e B como:



Um laser pode ser considerado como tun oscilador 6ptico, cujas caracterfsticas

principais slo:

-a) Um meta amplitlcante, que pode ser tun s6lido, tun Hquido ou tun gas. A
esse meio deve ser fomecida tuna exci~lo, cuja finalidade e a de toma-Io capaz de

amplific89lo. Esta capacidade e devida a inverslo de POPu1891ocausada pela

excitB9lo.

-b) Uma realimentaclJ.oposiNva. geralmente assegurada pelo uso de espelhos

apropriados. Eisa realimentB.91ofaz com que parte da radill9lo emitida seja confioada

demro da cavidade, realizando diversas passagens pelo meio amplificante.

-c) Um limiar de operacllo, que e alC8D9adoquando 0 ganho (devido a
inverslo de popu18.9Ao)e suficiente para sobrepujar as perdas no material e nos

espelhos que fecham a cavidade.

1.2.1.I.bniar demenlo dePopula~lo

Seja tuna cavidade 6ptica ressonante de comprimento L " representada

esquematicamente na figura. 1.2.1.(1)., preenchida parcialmente por tun meio ativo de

comprimento L. A cavidade e encerrada entre dois espelhos HI e H2, cujas

refletividades slo, respectivamente, R1=100% e R2<1000A».

Em carla reflexlo do feixe laser no espelho de saida H2, tuna ~Io (I-R2) da

intensidade total nilo retoma a. cavidade. Seja exp(-1) a :fra91oda intensidade que

permanece na cavidade ap6s tuna passagem, onde 1 e 0 coeficiente de perda por

passagem Este coeficiente inclui todos os tipos de perda:



•~_,;ii
~/.~ ...~

L-j-----I-
r-1--------1-

-a) perdas por di:fr~ao;

-b) perdas por auto-absor91o pelo meio ativo na :freqO&nciade emisslo do

laser. caracterizadas por mn coeficiente de absor91o P e que gera mna perda por

decaimentos radiativos para outros niveis que nlo 0 myel laser inferior. caracterizadas

por mna efici&ncia quAntica TJ;

-d) perdas por absor91o na freqO&ncia de emisslo do laser causadas pelo meio

que preenche 0 comprimento total L' da cavidade (como por exemplo 0 81'", gases ou

Em cada passagem pela cavidade. 0 amnento na intensidade de radia910 e dada

por exp(G L). onde G eo coeficiente de ganho do meio ativo na presen9a de inversAo

de popul8.9Ao.

Dessa forma, depois de mna passagem pelo comprimento I' da cavidade. a

:fra.91ode troca na intensidade da radi8.91o e:

F = exp( G L - r)

Quando F<l. as perdas superam 0 ganho e a oscil8.91o nIo pode ser alc8l19ada

Para F>l. a intensidade da radi8.910 eresce rapidamente, despopulando 0 myel laser



pulsados). A condi~1o limiar de 0PerB91o ocorre entlo quando /1=1, ou:

GoL= r
onde Go 6 0 coeficiente de ganho no pico da curva de amp1ific89lo. A amp1ific891o do

meio ativo 6 dada po(2:

onde a.(Y)o e 0 coeficiente de ab8or~1o do material nIo excitado (dado em em-I), e

n-~(gi N -NJ- • i
No g.

niveiB luer superior e inferior, cuju densidades de BtomoB Bio N, e Nt>

respectiV8lDente. NO 6 a densidade de BtomoBno estado fimdamenta1.

A opef891o do luer ocorre entIo quando:

nIo BOna :&eqO~cia de pi co da curva de amp1ific89lo, mBBpara todBBu :&eqO~i8B

D8BquaiB G(Y) est&.acima de 111. 0 coeficiente de abBor91o no pico da banda 62

onde g(O) e a fim910 de fonna de linha na :&eqOencia Yo eKe a Bec910 de choque de

absor91o integrada por atomo:

An e a probabilidade de emiBsloespontAnea entre os nlveis luer superior e

inferior, e 6 relacionada com 0 tempo de vida radiativo da transi910 por t,..= llAn e A-

e 0 comprimento de onda luer no meio ativo de fndice de ~Io nro Assim:



Seja t' = L '/c 0 tempo de passagem de wn f6ton pela cavidade da figura

1.2.1.(1). A taxa de passagem deste f6ton e 1/t', e dado wn numero inicial Po grande de

fOtons,ap6s m passagens 0 nfunero de fOtonsrestante sera. Po exp(-.,m). Com 0 tempo

dado por t = m t' gasto para m passagens, os f6tons visYandonwn laser nAoexcitado

decaem no tempo com P = Po exp(-"{t/t? 0 tempo de vida medio de wn fOton tp na

cavidade e aquele que reduz a popul~Ao P por wn fator de lie de seu valor inicial Po:

L'
t=-

p cy

Se considerannos que todas as perdas ., sAo devidas exclusivamente 80S

Como excluimos de ., todas as perdas, exceto aquelas devidas 80S espelhos,

devemos incluir a efici&1ciaquAntica1'). que relaciona 0 tempo de vida medido da

luminesc&1cia t, com 0 tempo de vida exclusivamente radiativo por t, = 'Jt,ad'

Incluindo mn fator extra de perdas em ., devido a. absor9Aopelo cristal na freqO&1cia

do laser, caracterizado pelo coeficiente de absor9Ao 13, a expressAo final para a

inverslo limiar sera.dada por:

= 8Jr.;<H~*)+PL]
11 J.. 2 L g(O)

A forma de linha g{O) pode ser expressa em termos da largura de linha total a.
meia altura Av da banda de emissAo. Para bandas Ganssiana e Lorentziana temos,

1

(0) _ 2 (In2\2
g a - Av ---;;)

2
g(Oh=-

1l'Av



1Ganho •• 50idA = exp(G' L)
l..,../IdA

onde G e 0 coeficiente de ganho calculado na presen9a de inversfto de popul~fto e p e
o coeficiente de perdas por absor9fto pelo crista! na fteqn!ncia de emissfto do laser.

Ganho Hquido so ocorre quando G > p.

1.3.1. Meio Ativo para 0 LeC

Centros F em halogenetos alealiDos

Existe wna grande variedade de defeitos em cristais, dotados de ciclos OptiCOI

de absorf40 e emiss40, que podem ser utilizados como meios &tivospara lasers. 0

centro F ou centro de cor e mn defeito pontual que pode ser encontra.doem cristais de

halogenetos alcalinos. Este centro consiste de om eletron preso a mna vacAnciade ion

negativo. Por analogia 80S Momoshidrogenoides, os niveis de energia dos centros F

sfto denominados Is (estado fimdamental), 2p (primeiro estado excitado), e assim por

diante. Na figura 1.3.1.(Ia) est&.esquematizado mn modelo i6nico do centro F,

enquanto que na figura 1.3.1.(lb) apresentamos mn esquema dos sens niveis de

energia3.



~ ~/////////////////////w
~ banda de condul;lo ~

o cicio 6ptico coosiste na absor~1o de um fOtoncom comprimento de onda em

tomo de 550 om (para centro F em KCl), promovendo 0 el6tron para 0 estado 2p.

Como neste estado a fun~1ode onda eletr6nica nIo estt mais em equilibrio com a rede

cristalina vizinha, ocorre tuna rel~1o com a emisslo de mnoos para 0 estado

relaxado excitado. A partir daf, 0 el6tron decai radiativamente emitindo um fOtoncom

comprimento de onda em tomo de 1 J.UD. Ap6s este decaimento, a fun~1o de onda

eletr6nica estt novamente fora de equilibrio com a rede, ocolTendo tuna nova

rel8X891ovia mnons para 0 estado fundamental. 0 tempo de relax8910 6 da ordem de

lOps, enquanto que 0 tempo de vida do estado relaxado excitado 6 de cerca de 580 os.

Como podemos ver, 0 centro F 6 lUll sistema de quatro nfveis com caracterfsticas que 0

tomam mn excelente candidato para meio ativo de laser. No entanto, devido ao fato do

estado relaxado excitado estar muito pr6ximo da banda de condu~1o(AE=O,16eV), os

el6trons neste estado podem ser facilmente promovidos para esta banda, intelTOmpendo

o cicio 6ptico. Na rede cristalina de KCI, a banda F possui tuna largura a meia altura

de 0,16 eV3.



Centros FA(ll) em cristais de KCl:u-+

Um defeito semelhante aD centro F, mas que possibilita a obten9a.ode ~a.o

laser e que foi usado por nos, e 0 centro FA(II). Bate defeito pode ser encontrado ern

cristais de KCI:Li\ e consiste de urn eletron preso a uma va.cAnciade lUll fon negativo

ligado a uma impureza positiva de Litio na rede cristalina. Na figura 1.3.1.(2a) e
mostrada uma representB.91oi6nica do centro FA(ll) juntamente com seus n{veis de

energia na configur&91o nonnal, enquanto que na figura 1.3.1.(2b) vernos 0

cotTespondentediagrama da confi~1o relaxa.da.

Kel:Li +
; (b)
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Fig. 1.3.1.(2). Modelo i6nico e niveis de energia para 0 centro FA(lI)nas SU8i

configunl90es (a) normal e (b) relaxada.

A presen9a da impurezaLi+na matriz de KCl reduz a simetria do centro de cor~

que passa de cubica local para tetraedrica. Isso causa uma quebra da tripla

degeneresc~ncia do estado excitado 2p~ separando-o em dois niveis: urn nIo

degenerado (pJ e outro com dupla degeneresc~ncia (Pa' py)3. 0 estado pz de menor



energia da origem a. banda de absor9Ao denominada FAi' enquanto qUe 0 outro estado

origina a banda de absor9Ao FA2.

o cicio 6ptico do centro FA(IT) no cristal de KCI:Li+ consiste na absor9Ao de

om f6ton nas bandas em tomo de 550 ou 630 om, levando 0 eletron para om dos estados

excitados p~y,r 0 sistema relaxa entAo nAo radiativamente para 0 estado relaxado

excitado, onde &tinge a confi~Ao denominada "ponto de sela". A partir desta

configur&.9Aoocorre a emisslo em tomo de 2,7 J.UIl com pol~1o de 450 em rel8910

as dire9lSes x ou z. Ap6s a emisslo, 0 sistema relaxa nIo radiativamente para 0 estado

Uma vez completado 0 cicio 6ptico, 0 defeito tem uma probabilidade de 50%

de se orientar em oma dire910 perpendicular a orienl891o anterior DO processo de

exci~lo, com uma taxa de reorienl891o independente da temperatura. Isso pode levar

a uma impossibilidade de exci~1o dos centros ap6s transconido wn certo tempo. Por

exemplo, se utilizarmos wn feixe de bombeio com polariz891o DO longo do eixo x, 01

centros que se orientarem DO longo da dire910 z nIo serlo mais excitados. Podemos

contomar este problema orientando 0 cristal de modo que 0 feixe de bombeio f89a mn

Angulo de 450 em rel8910 DO eixo x ou z. Dessa fonna, haveni. sempre lUna componente

do campo eletrico da luz incidente capaz de excitar om defeito no plano xz. A

excit8910 dos defeitos que estejam alinhados DO longo do eixo y e garantida com 0

posicionamento do cristal em i\ngulo de Brewster com 0 feixe de bombeio, de modo

que sempre bavera. uma componente do campo eletrico do feixe de bombeio so longo

~a dire9Ao y.

Para os centros FA(IT) em KCI:Li+, 0 estado relaxado excitado e separado da

banda de condu9Ao por wna energia AE>O,27 eV3. Isso faz com que, em baixas

temperaturas, a ionizavAo termica dos centros tenha uma efici~ncia muito baixa,

tomando 0 cristal de KCI :Li+ com centros FA (IT) um bom candidato a obten91o de

oscil89Ao laser. A eficiencia quAntica da emissAo desses centros e de aproximadamente

4()oAl em baixas temperaturas, apresentalldo um decrescimo quase linear com 0 aumento

da temperatura e desaparecendo a temperatura ambiente4. 0 tempo de rel8X89Ao e da



ordem de 10 ps, enquanto que 0 tempo de vida do estado relaxado excitado e de cerca

de 85 ns em 77 K. A banda FA2(em 550 nm) possui uma largura a meia altura de

0,19 eV, enquanto que a bandaFAI (em 630 nm) tem wna largura de 0,12 eV.

Produ~lo de centros F e cODversloF-+FA(ll)

Em cristais de KCl:Li+, e possivel produzir centros F por um metodo aditivo de

colo~Aos. Esse metodo consiste em manter 0 cristal pr6ximo a temperatura de fusAo

muna atmosfera de PotBssio. Nessas condi90es, 0 metal alcalino e adsorvido pela

supertlcie do crista!.

Como e exigida wna neutralidade de carga total, a mcdida em que os atomos de

PotBssio vAo 8~Ildo incorporados a. rede, os eletrons Iibera.dos de cada um dos atomos

sAo transportados pelo interior do crista!, onde sAo capturados pelas va.cftncias de ion

Cl-.

A conversdo de centro F para centro FA(IT) pode entllo ser feita pelo metodo

descrito nareferancia(3). 0 crista! e irradia.do nabandaF (em tomo de 540 nrn) a wna

temperatln. de -30°C. EIetrons sAo libera.dos dos centros F, deixando uma va.cAncia

negativa. 0 eletron libera.do e capturado por outro centro F, formando um centro F.

Tanto 0 centro F como a va.cftncia tam alta mobilidade na rede crista!ina, podendo ser

capturados pela impureza Lt. 0 centro F capturado libera 0 eletron adicional,

transfonnando-se num centro FA(IT). Esse eletron libera.do pode ser capturado por uma

va.cftncia ligada a uma impureza. Li+, formando outro centro FA(IT).

Equa~oes de taxa para centros FA(ll) em KCI:u-+

o cicio 6ptico do centro FA(IT)em cristais de KCl:Li+ pode ser descrito por um

sistema de quaD'o niveis, conforme mostra a figura 1.3.1.(3).

As taxas de transi9do entre esses niveis sdo indicadas pelas tetras SeW,

significando transi96es espontAneas e estimuladas, respectivamente. A principal

diferen9a entre etas e que as taxas S sAo independentes da densidade do campo de

radiR9Ao, enquanto que as taxas W sAo proporcionais a esta densidade. Seja W14 a taxa

de bombeio 6ptico, W32 a taxa de emissAo estimulada e S<f3e .521 as taxas de transi90es



nAo radiativas. Sn' = l/'tt inclui a taxa de emissAo espontAnea An mais a taxa de

transi9Ao nao radiativa Sn, onde 'tt 6 0 tempo de vida medido da luminesc&ncia

., •.• ~.. 3

S'3211 W32
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Os processos nAo radiativos 843 e.521 ocorrem em tempos da ordem de 10.12 s,

que slo pequenos quando comparados com 0 tempo de vida tl do myel 3 (-85 08).

AssUn, as (micas popul8.90es relevantes serlo Ns (estado fimdamental) e ~ (estado

relaxado excitado). Se No 6 a conceDtra9Ao de centros FA no cristal, entIo:

No =N1 +N3

A populll9Ao ~ .varia no tempo segundo a relll9Ao:

dN3 = a-t4Nl -(~ +Wn)N3dt

Enquanto a inversAo de populll9Ao nAo for alcan9ada, W31 e negligenciavel, e a

condi9Ao de estado estacionario e ~/dt=O. Considerando somente transi90es

radiativas desde 0 nivel3, temos:

ou seja, no limiar (e abaixo dele) a taxa de excitll9Ao deve ser igual a taxa de emissAo

espontAnea Para centros FA(TI) em KCI:Li+, Il = 0 para a emissAo, tuna vez que a

sePBrll9Ao de energia LiE entre 0 estado relaxado excitado e a banda de condu9Ao e



maior que a energia do f6ton da lumipesc&ncia,e tamb6m nIo ba superposi91o da

banda de absor91o dos centros F com a banda de emisslo dos centros FA(n). Assim,

pondo f3=O na eq. 1.2.2.(2), 0 ganhofica:

Ganho = exp( G L)

Especificamente para este sistema de quatro niveis, as eqs. 1.2.1.(11) e

1.2.2.(3) devem ser modificadas comN.;.= ~ :: 0 eN, = ~ :: N,•..

lDtervalode estabiIidade para a toDfipra~io linear

A cavidade do Lee utilizada neste trabaJho pode ser representada

esquematicamenteconfonne ilustrado na figura 1.3.2.(1).

J,,,, ';"' .•.

HI e um espelho plano dicr6ico, com alta transmitAnciapara 0 feixe de bombeio

e alta refletividade para a luminesc&nciado centro FA(n). H2 e H3 slo espelhos



esfericos de Prata com distancia focal f, e E4 e 0 espelho plano dicroico que fecha a

cavidade. As disti'mcias entre os diversos componentes tambem estlo indicadas na

figura. Um sistema semelhante a este foi estudado na referincia (6). Os diversos

parAmetros que compOem a cavidade devem obedecer algumas restri90es, de forma

que 0 campo eletromagnetico da radi8.9Aoestinwlada possa oscilar de forma estavel no

interior da cavidade.

Com a fmalidade de simplificar 0 formalismo matematico, podemos representar

a cavidade da figura. 1.3.2.(1). como wna sucessAo de lentes e espelhos, e aplicar 0

formalismo da matriz rai07 para encontrar as eqD8.90es que regem a estabilidade da

cavidade laser. Fazendo isso, e deftnindo wn parimetro de ajuste ~ dado por:

com a restri9Ao de que d34 > d12•

Compensa~iodo astiamatismo

Quando urn espelho esferico e atingido por urn raio lwninoso sob incid&ncia

obH~ duas imagens sAo formarlas em pontos diferentes do esp8.90' Essa aberT8.9Ao

de imagem e denominada astigmatismo8.

Na cavidade do LCC utilizada por nos (fig. 1.3.2.(1», vemos que 0 feixe laser

fonna urn Angulo 26 com rel8.9Ao80S espelhos E2 e E3, 0 que leva a wna abeml9Ao

astigmatica na cintura do feixe laser sobre 0 cristal. Isso pode comprometer 0

desempenho do sistema. No entanto, esse astigmatismo pode ser compensado por uma

escolha adequada da espessura do cristal que sera. utilizado como meio ativo do LCC,

bem como do fulgulo de incid~ncia do feixe de bombeio em rel~Ao ao espelho esferico



Astigmatismo do espelho

Quando urn dos espelhos esf6ricos de distAnciafocal [ da cavidade e atingido

por urn raio em incid!ncia obHqua com ftngul0 e, as duas imagens geradas pel0

astigmatismo serlo formadas em duas distAnciasfocais diferentes. EsS8SdistAnciassAo

cb8fDsdasfoco primario (Oll tangencial) e foco secWldario (Oll sagital). A deriv~Ao

para estas duas distAnciasfocais 6 dada na refer!ncia (9) e fomece:

ff,=-
ol cos8

f, = [cos8

Astigmatismo do cristal •• iDgalo de Brewster

o meio ativo do Lee em ftngulo de Brewster age diferentemente nos raios

sagital e tangencial. Essa ~Ao pode ser expressa por duas diferentes distAncias

efetivas dol e tJ.., que 0 raio deve atravess~O.l1. Para urn cristal em ftngulode Brewster,

com espessura t e fndice de re~Ao n temos, usando a Lei de Snell e 0 Principio de

As eqt18.90es1.3.2.(4-7) indicam que existiri. mna pequena diferen9a entre 08

intervalos de estabilidade da cavidade se considerannos os raios sagital e tangencial.

A finalidade da compens~a.o astigmMica e a de produzir a maior SUPerposi9Ao

possivel entre os intervalos de estabilidade para as dire90es x e y. Fazendo uso das

eqt18.90esanteriores, essa condi9Aoe expressa por:

t ! .
4(n2 + 1)2(n2 -1) = 2[tg8 sin 8
n

Essa eqt18.9a.omostra que podemos a1can98r a compens~Ao astigmBtica

ajustando a espessura do cristal e 0 Angulode incid~ncia e do feixe de bombeio.



Experimentalmente, e mais conveniente escolher a espes8U1"8.adequada do crista!, uma.

vez que 0 arranjo geometrico da cavidade nAooferece muita flexibilidade para 0 ajuste

A seguir, damos uma descri 910 abreviada sobre os parimetros que

caracterizam 0 feixe laser. 0 fonnalismo apresentado aqui pode ser visto com mais

detalhes na refer!ncia (12).

Solu~ioaproximada da equa~iode oDda

Os feixes de laserssft.o similares em muitos pontos as ondas planas. Contudo, a

distribui9ft.o das intensidades nft.oe tmifonne, mas concentrada pr6xima so eixo de sua

prop8889ft.o, e suas ftentes de onda sft.o levemente curvadas. Uma componente do

campo coereme satisfaz a eQU8.9ft.ode onda:

V2u +k2u = 0

onde k=21vA e 0 vetor de onda

Para uma onda que se propaga na dire9ft.oz, supomos uma solu9ft.oda forma:

u = VJ(x,y,z) exp(-i k z) 1.3.3.(2)

onde \11 e uma fim9ft.oque varia lentamente com z e representa as diferen98S en1re uma

onda plana e 0 feixe laser. Estas diferen98S podem incluir:

- nft.ounifonnidade na distribui9ft.o de intensidades;

- expansfto do feixe com a propagB.9fto;

- curvatura da ftente de we.



1fI=exp{-i[p(Z)+~r2]} , ? = X2 + y2
2q(z)

P(z) representa 0 desvio de fase complexo associado com a prop~ft.o do

feixe. 0 termo q(z) e 0 parimetro de feixe complexo, 0 qual descreve a vari8.9ft.ode

curvatl.D"a.da ftente de fase (a qual e esfmca proximo ao eixo). Esta eQU8.91oe valida

para simetria cilfndrica e depend~cias pequenas de '1/ com z.

Leis de propaga~iopara 0 modo fundamental

o feixe de luz coerente com perfil Ganssiano obtido no item anterior nID e a

tinica solu9ft.o da eq. 1.3.3.(3). Al6m deste (chamsdo "modo fimdamental"), existem

outros modos de maior ordem. Um modo e definido como uma configut'8.91o de campo

eletromagnetico anto-consistente, cujos parimetros de feixe permanecem inalterados

apos 1.UJlavolta completa pela cavidade do laser. Limitaremos nossa discussft.o ao

modo fimdamental.

Por conveni~nciB, introduzimos dois parimetros de feixe R(z) e ro(z),

relacionados ao pmilmetro q(z) (parimetro de feixe complexo) por:

1 1 . l
-=--1--
q R f!(j}2

Com isso, a eq. 1.3.3.(4) toma a forma:

~= exp[-{ p+ k2; )]exp( - :~;: )
Uma Ganssiana tem a formag(x) = C exp[-(x - xl / h1j, onde a constante C e

umamedida da altura da Gaussiana, X eo centro e h govema a meia-Iargura. Tomando

spenas a exponencial real da eq. 1.3.3.(6), vemos que ro(z) da. uma medida do

decr6scimo da amplitude de \11 (ou do campo eletrico) com a distftncia desde 0 eixo z.

Esse decr6scimo e Gaussiano na forma, e ro e a distancia na qual a amplitude e lie do

seu valor Eo no eixo z (ver fig. 1.3.3.(1». A largura e Ganssiana em qualquer sec9Ao



do feixe, e muda ao longo da dire9a.o de propBg8.9a.o(m = m(z)). Cbamamos m de raio

do feixe laser.

o significado flsico de R(z) e que este e 0 raio de curvatura do feixe

Gaussiano que intercepta 0 eixo em z. 0 feixe se contrai a wn minimo diAmetro 2mo na

cintura do feixe, onde a frente de fase e plana

circunf."'ncle d.
. 2 2 2

rElIO r= x +y



Outro parfunetro de importancia no projeto de uma cavidade laser e a

localiza9Aoda cintura do feixe laser. Podemos utilizar as eQU8.96esacima e considerar

uma cavidade de dois espelhos como uma seqn!ncia bi-peri6dica de lentes para

~~ -~-~_~=E-~-=-=-=__' _
E~(R2J

Podemos reduzir a cavidade de quatro espelhos do Lee (fig. 1.3.2.(1» a uma

cavidade de dois espelhos semelhante a. da fig.1.3.3.(2), utilizando 0 processo descrito



no item 1.3.2. Fazendo isso, os termos com (') cIa cavidade imaginaria de dois espelhos

podem ser relacionados com 08 termos cIa cavidade real de quatro espelhos por:

R
' _ f2
2- f -d34

d' - d _ fdq fd34

12 - 23 d12 - f d34 '- f

Nafig. 1.3.3.(2), os espelhos E1' e E2' da cavidade transformada estao situados

nas distAncias dt' e d2' dos espelhos E2 e E3 da cavidade real (fig. 1.3.2.(1», cujas

equB96esse relacionam por:

d' - fdt2
1-

d12 -/

A cintura COo dada pela eq. 1.3.3.(10) nIo e a imica cintura existente. Quando

om feixe Gaussiano passa atraves de uma lente convergente, este sofi'e uma

transfollD89ftoque gem uma nova cintura6. Supomos que 0 feixe esteja se propagando

para a direita, como mostra a fiBJ.ll1l1.3.3.(3).Aqui, a lente de distAnciafocal fpode

ser identificada com 0 espelho E) dacavidade dafigura 1.3.2.(1).

Antes de sofi'er a transfo~fto pela lente, 0 feixe possni ulna cintura COo a oma

distAnciat2• A fente gera uma nova cintura COt a uma distfulcia d1• Ambas as distAncias

sfto consideradas positivas. Fazendo uso dos ftngulos assint6ticos (eq. 1.3.3.(9»,
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Fig.1.3.3.(3)- Represellta9lo esquemBlica dos elementos relevantes da

cavidade do LCC para caJculo da segunda cintura do feixe.

pennite a ope~1o sintonizavel do laser, wna vez que 0 espelho de safda E4 possui lDD

espectro de refletividade bastante amplo em tomo de 2,7 J..UD. Para possibilitar

oscil~1o em lDDdado comprimento de onda dentro da curva. de ganilOdo laser,

devemos substituir 0 espelho E4 por lDDelemento refletivo dispersivo. No nosso

trabalho utilizamos com essa fmalidade lDDarede de difi"a9lo.

Foram empregadas duas confi~(}es distintas, que possibilitaTama obten91o

de caracterfsticas diferentes na ope~1o do laser. Passamos em seguida a. desm910

dessas duas configt.lI1l9(}es.



A substitu9Ao do espelho E4 por uma rede de difi"a9Ao em montagem de

LiUrow13 pennite a oPeI'a9Ao sintonizavel do LCC com uma montagem relativamente

simples. A luz incidente na superflcie de uma rede de difi"a9Ao e difi"atada pelas

ranhuras, sendo que a distribui9Ao angular da intensidade da luz difi'atada e dependente

do comprimento de onda, do Angulo da luz incidente e do espQ9amento entre as

ranhuras.

Se a luz difi'ata.da em um Angulo ad (desde a normal a. rede) em uma dada

raobura, difere em fase da luz diftatada por uma ranhura adjacente por um milltiplo

inteiro m de 2n, sera observado om maximo na intensidade diftatada. Elsa condi9Ao e
expressa matematicamente por:

mA.=d(sin~ ± Sin0d)

onde d e a constante da rede, ai e ad 08 Angul08 de incid!ncia e difi"a9Aocom relQ9Aoa.
normal a. rede e mea ordem da difi"a9Ao(ver figura 1.3.4.1.(1». 0 sinal positivo

aplica-se quando os raios incidente e diftatado estAo do mesmo lado da normal a.
superflcie da rede. Para m = 0, ai=6d e a rede atua como um espelho, com todos os

comprimentos de onda da luz incidente estando superpoBtos. Para qualquer omra

ordem, 0 maximo de difi"a9Aode difereotes comprimentos de onda caem em diferentes

Angulos.

A rede de d~Ao em montagem de LiUrow e ajustada num aogulo para 0 qual

a difi"a9Ao de prinleira ordem de um dado comprimento de onda seja re:f1etida

novamente para 0 interior da cavidade do LCC (realinleDt89Ao positiva). Delta fol"lD8,

obtemos um elemento re:f1etivo com espectro de re:f1etAnciabastante estreito, e 0 laser

pass a a oscilar em apenas om dado comprimento de onda dentro da curva de ganho

especifica do material utilizado como meio ativo. 0 comprimento de onda de emissAo

do laser e entAo defmido pelo Angulo de utilizayAo da rede e pelas SUBS caracterfsticas

de constru9Ao.



o Anguloexato para 0 qual 0 feixe incidente e 0 pico de difi'a91o coincidem

depende do comprimento de onda da radi~lo. Alsiln, girando a rede em torno de mn

eixo vertical (as ranhuras estando tambemna vertical), 0 comprimento de onda de pico

e alterado, possibilitando a 0Per89fto do Lee de forma continuamente sintonizavel.

Para mn dado Angulode incid!ncia, a radi~1o de saida, do laser e observada na

d~fto de ordemm = 0 (reflexao), apresentando somente 0 comprimento de onda que

foi realimentado para 0 interior da cavidade pela ordem m = 1. No caso da montagem

de Littrow, a equ~fto da rede e reduzida para:

m.A.= 2d sinB B= ~ = B,t

obtemos 0 comprimento de onda "blaze" de primeira ordem, no qual a energia

espectral estara concentrada:

Dispersio

Fica claro, a partir da e~fto da rede, que a condi9ftopara a fo~a.o de uma

ordem diftatada depende do comprimento de onda da luz incidente. Para considerar a

form~fto do espectro, necessitamos saber como 0 Angulode d~fto varia com 0



comprimento de onda da luz incidente. Isso e feito diferenciando a equ&.9Aoda rede

1.3.4.1.(1) com rel3.9ao a ad e considerando 0 Angulo de incid~nciafixo:

dOd = m
dA. d cosOd

essa quantidade e a dispersao angular da rede.

Ordens de difra~lo

o nfunero de ordens de ~Ao que podem ser produzidas por mna dada rede

e limitado pela constante da rede d, ja que ai nao pode exceder 90°. A ordem de

difhl910 mais alta e dada por:

dm =-ma A.

Largura de Hnha

A largura de linha resultante sera dependente do numero total de passagens do

feixe laser pela cavidade. Para uma unica passagem, a largura de linha e dada por4.15:

onde lSa. e 0 meio-Angu1o de diverg!ncia do feixe incidente na rede, e deld'J...a

dispersio angular. Usando a eq. 1.3.3.(9), lSa.=N'xro) , e com as eqs. 1.3.4.1.(2-4), a

largura de linha total por p8SSagem e dada por:

A.2

&) =---
trDJ1 tg8

No item 1.3.4.3 veremos como estimar 0 numero total de pasSageD8 do feixe laser pela

Como podemos ver, para um dado comprimento de onda, a largura. de linha e
limitada pelo tamanho do feixe rol sobre a rede de difi'a\'io. Para awnentar a resolu9io

do LCC, podemos lan9ar mAo de uma nova config1.1l'3.9Aopara a cavidade, fazendo uso

de um expansor de feixe. Isso sera descrito a seguir.



1.3.4.1. CoD1ipra~iotOlD Expansord. Feix. • Red. d. Difra~io ••••

MODtae •••• d.littrow

G1 e uma rede de d~flo usada sob incid&ncia rasaote, que atua como om

elemento dispersivo expansor do feixe, enquanto que O2 e uma rede usada em

montagemde Littrow que fomece uma dispersflo adicional e serve como elemento de

sintonia. Elsa confi~flo e similar a usada na refer!ncia (16).

Fig.1.3.4.2.(l) Arranjo esquematico da cavidade do Lee com expansor de

feixe e uma rede de d~1o emmontagemdo Littrow.

A saida do laser e coletada por meio da reflexto especular da rede G1,

enquanto que a ordem de d~a.o m1 dessa rede e utilizada incidindo sobre OJ. Ess~



por sua vez, e utilizada com a ordem m2 voltando na mesma dirt'~9Aodo feixe incidente

para realimentar a cavidade (montagem de Littrow). A sinton1a e feita por meio da

I'O~Ao de G2• Os Angulos indicados naflgura 1.3.4.2.(1) sAo definidos como:

- 80 : Angulo de incid8nciarasante;

• ~ : fulgulo de difi"a9Aode ordem ml de G1;

• ~ : Angulo de difi"a9Aode Littrow de ordem m2 da rede 02.

Os esp89amentos entre as ranhuras das redes G1 e G2 sAo, respectivamente, dl e d2• 0

Angulo de incid8ncia 80 deve ser escolhido de fonna que 0 feixe incidente nAo

ultrapasse as dimensOes fisicas darede. Tambem temos que d3.A+d.AB=du.

Dispenio anplar e larpra de liDha

Para a conflgtJ!'89Aoadotada, a dispersAo do feixe e equivalente IidispersAo de

um esquema triplo de redes de dift89Ao, uma vez que 0 feixe laser passa duas vezes em

01 e uma vez em 02 a carla volta completa pela cavidade. A dispersAo e dada por7:

De forma an8.loga Ii descrita no item 1.3.4.1, a largura de linha total por

passagem do feixe laser na cavidade e:



largura de linha real, devemos estimar 0 nilmero de p88sagens que 0 feixe realiza pela

cavidade antes de abandonA-Ia.

Confonne expresso pela eq.1.2. 1.(10), 0 tempo de vida de urn f6ton na

cavidade e tp= L'll-"'{, onde L' 6 0 comprimentototal da cavidade e ., urn fator de perdas

por p88Sagem. Considerando que 88 perdas slo devidas a refletividade da rede, e

incluindo urnfator A de perdas intemas inerentes apr6pria cavidade, temos:

y= iln( ~)+A 1.3.4.3.(1)

onde Rea refletividade da rede. Para a confi~1o de duas redes, R=(RJ2 R2, uma

vez que 0 feixe passa duas vezes pela rede G1 e uma vez pela rede G2 a cada volta

completa pela cavidade. Com isso, 0 nilmero de passagens do fOtonpela cavidade e
n=c tr/L', e podemos estimar a largura de linba total como:

cSA.I = t:it 1 1.3.4.3.(2)
n

Ate aqui, limitamos nossa discusslo te6rica as caracteristicas que envolvem 0

laser de centro de cor. Nos dois pr6ximos itens abordaremos 0 comportamento

apresentado pelos ions eu+ e OH- em matrizes cristalinas, e no item seguinte veremos

como ions moleculares e defeitos podem interagir em cristais.

o ion molecular OH-, 0 qual pode ser :facilmenteintroduzido em cristais e onde

passa a ocupar uma posi91o substitucional24, influencia de vmas maneiras as

propriedades desses materiais. Comrel8.91oas caracterfsticas 6pticas, eles introduzem

LUnabanda de absor~1o vibracional em tomo de 2,7 J.UIl, e tamb6m uma absor~1o

eletr6nica na regilo ultravioleta do espectro1&.19. A absor~1o vibracional surge da

excil8.91o6ptica do modo de vibr8.91ode estiramento da molecula OH-.



Estes ions tambem influenciam as propriedades de condutividade tennica20,

reil90es fotoquimicas21,19,22e condutividade i6nica23.Dutra caracteristica do defeito

OH-e que eles possuem momentosde dipolo el6trico e elastico pennanentes. Assim , a

aplicil910 de campos eletricos ou elasticos dB.lugar ao alinhamento destes dipolos

(comportamentoparae16trico e paraelastico). Este fen6meno foi investigado com 0 uso

de diferentes tecnicas, como por exemplo medidas eletro-6pticaalS,26,27e medidas

elasto-6pticwtS.

Uma banda lateral de absor~1o aparece no lado de alta energia da banda de

estiramento, separada por cerca de 300 em-I. Estudos realizados por meio da

substitui~1odo OH-por OD- levaram a. interpre~1o dessa banda como uma excit8910

do modo de estiramento mais uma exci~1o libracional (torcional) da molecula

hidroxila29•

0u1ra caracterfstica importante dos ions OH-diz respeito ao seu comportamento

reorientacional mecAnico-quAnticode tunelamento ao 10080 das SU8S dire9lSes

equivalentes na rede30.Em virtude desse comportamento, 0 defeito OH- nIo "congela"

mesmo em temperaturas extremamente baixas, e medidas experimentais para

observil91o de re1a.X8.91oclassica (como por exemplo correntes de despol~1o

tenno-estimuladas) nIo trazem resultados objetivorl.

Particularmente em cristais de NaP, a absor~1o vibracional do OH-se encontra

em tomo de 3728 em-I,com uma largura de 29 em-Ia. temperatura ambiente32.A banda

de absor~lo eletranica dos ions OH- nesses cristais se encontra em 66141 em-I (151

om), com lUna largma de 7017 em-I (16,1 om) a. temperatura ambiente33.Esses dados

serlo utilizados para comparB91ocom aqueles mostrados no presente trabalho.

Nos ions Cu+,a confi~lo de estado fimdamental e dIDeAla)' e os primeiros

estados excitados 810 derivados da confi~1o cfsl 34,formados por oito estados:

lEa' IT28' 3E8 ( T18, T28) e ~28 ( A2a, Ea, T18, T28 ). Os estados singletos slo



reapoosaveis pela maiol' parte do espectro ultravioleta observado. Os estados ~8

podem sel' observados tamb6m em emissAo. Na figura 1.5.(1) vemos 0 desdobramento

dos mveis de energia do ion eu+ na matriz de NaP.

As transi~lSes eletr6nicas observadas em absol'9Ao no cristal de NaP:eu+

podem ser divididas em dois grupos com caracteristicas diferentes com rel8.9Ao a
temperatur.rs. Duas bandas (cbamadas I e IT) em 31500 e 35700 em-t, respectivamente,

desviam para. 0 azul cel'ca de 700 em-I quando a temperatura e dimirnJida de ambiente

para 77 K As areas dessas bandas de absor9Ao sAo pequenas e decrescem

acentuadamente com a temperatura, seguindo a lei da cotaogente hiperbolica:

A(T)=A(O)COth( 1UO)
21fT

Esse comportamento e esperado para. transi~lSes inter-atamicas 3d10 -t 3~4s para. 0

ion eu+ ocupando mna posi~Ao em centro mun sitio da rede36.37. As transi9lSes,

pl'oibidas pOl' pari dade, sAo tomadas possiveis mediante vibt'8.9lSesda rede, as quais

misturam dinamicamente as :fim9t'Sesde onda inicial e final com fim9t'Sesde onda de

diferentes paridades, resultando muna fol'9a de oscilador [_10.3.

Jt para. 0 caso de mn ion de impureza ocupando wna posi9Ao fora de centro

(eu+ no KCI ou RbCI), amistura das fim9t'Sesde onda predominante e estatica (devido

a quebra da simetria local) e muito mais intensa do que a mistura dinftmica, gerando

transi9t'Ses com [-10-2 e quase independentes da temperatura37. Na figura 1.5.(2.a) e
apresentado 0 espectro de absol'9Ao das bandas I e IIdo Cu+ no NaP a temperatura de

77K35•

Um segtmdo grupo de bandas de absor9ilo no NaP:Cu+ apresenta urn

comportamento diferente. Essas bandas (denominadas bandas ill e IV) se encontram na

regiilo de ultravioleta de vacuo em 58200 e 68500 em-I, respectivamente (fig.

1.5.(2.b». Elas possuem alta intensidade e silo fracamente dependentes da temperatura,

o que sugere transi~t>es permiti~5.
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Fig. 1.5.(1). Nfveis de energia do fon Cu+: (a) livre, (b) na matriz de NaP, (c)

sujeitos ao efeito Janh-Teller, (d) sujeitos ao efeito spin-6rbimJ4.
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Fig. 1.5.(2.a-b) Espectro de absor91035UV do NaF:eu+.

1.6. INTERA<;AO D:E tONS MOLECULARES OK COM OUTROS

D:EF:EITOS:EMCRISTAIS

Um dos casos mais simples de inte~lo entre ions moleculares OH- com

defeitos em cristais e 0 cbamado centro FH(OH-),que resulta do acoplamento entre

centros F em halogenetos alcalinos com impurezas OH-38.Esse acoplamento, em

cristais de halogenetos de Cesio, separa a absor91o eletr6nica do centro F acoplado

em doss bandas. A absor91o vibracional do Off acoplado tambem e modificada,

dando surgimento a novas bandas de absor91o deslocadas com rel~lo so modo de

estiramento do OH-isolado39.



0Wr0 tipo de interB.91oexistente entre (ons OH- e mews divalentes positivos 6

resultante dafol'lll89l0 de complexos do tipo OH- ... (Vc"Me2'1lP onde Vc- 6 uma vacAncia

catianica<l)·41.42,43.Na referincia (40), (interB.91o entre OH- com Pb2+ em cristais de

NaP), 0 surgimento de uma nova banda de absor91o na regilo ultravioleta do espectro

6 atribufdo so efeito da interB.9lo, bem como 0 aparecimento de IUD espectro complexo

de linhas deslocadas para menores energias com rel~1o a absOf91o vibracional do

modo de estiramento do (on OH-. Efeitos de anarmonicidade mecAnica e el6trica

tambem podem 81D'girem virtude da perturb8.91o causada pelo Me2+sobre 0 OH-, como

por exemplo os relatados nareferincia (43).

Mais recentemente, fOrBIDrealizados estudos sobre novas propriedadet de

cristais em virtude da interB.91o do (on molecular OH- com mews monovalentes

positivos. Um exemplo 6 dado nas referincias (44) e (45), onde 6 mostrada a

exist&ncia de compostos formados pela associ~1o entre eu+ e OH- em cristais de

NBCl. Essa interB.91ose caracteriza pelo surgimento de uma nova banda de emisslo em

tomo de 420 DID, deslocada com rel~1o a banda de emisslo em 360 lUlldos (ons eu+

DID perturbados nos cristais de NBCl.



CAPiTULO 2

TECNICASEEQmPAMENTOS
EXPERIMENTAIS



Os cristais utilizados como meio ativo para 0 laser de centro de cor sAocristais

de KCI, crescidos pela tecnica de Czochraslski46 e dopados com mna concentrB9Aode

1% de LiCl. Segundo a referancia (47), a concentrB9Aominima de Li no KCI

necessaria para obten~Aode ~Ao laser e de aproximadamente 0,005 %. No entanto,

segundo a mesma refer!ncia, nAoexiste impacto negativo sobre a pot&nciado laser on

na sua faixa de sintonia com 0 uso de cristais com concentrB90esde Lftio acima deste

vaJor no caso de centros FA(ll). Para evitar a cootamio89Aodo cristal com OIr

(existente no vapor d'&gua aDnosferico), 0 crescimeoto e feito nmna aDnosfera

cootrolada de Arg6nio. Ao lado disso, tambem utilizamos cristais de KCI:Li+cedidos

pelo Prof W. Gellermaon, da Universidade de Utah (EUA).

Ji para os cristais de NaF (onde a iotrodu~Ao do OH- era desejada), 0

crescimento foi feito no ar com 0 uso damesmatecnica46•

A iotrodu~Aoda impureza i6nica eu+ no NaF foi reaJizada com 0 uso de duas

tcScnicasdiferentes: por difusAotermica e durante 0 crescimento do cristal. Os cristais

de NaF:eu+:OH- foram fomecidos pelo Grupo de Crescimento de Cristais do DFCM-

IFQSC. 0 crescimento dos cristais foi reaJizado em um fomo resistivo DUmcadinho de

Platina-Rodio, commna taxa de puxamento de 5 IllIDIb e uma fi'eqO&nciade ro~Ao de

25 rpm. Os cristais de NaF:OH- nos quais reaJizamos a difusAode eu+ foram cedidos

pelo Prof S. Kapphao da Universidade de Osnabrnck (Alernanha).

o metodo empregado para a colo~Ao dos cristais de KCl:Li+ e similar ao

desenvolvido por Van Doom48, e um diagrama esquem8tico pode ser visto na figura

2.2.(1). Este consiste de um tubo de ~o inoxidavel com 3,4 em de diAmetroe 50 em de

comprimento, commna tela metalica na parte interior e aberto na extremidade superior.

Esta extremidade e fechada por meio de uma flange com anel de ve~Ao.



A flange e acopfada a mna haste com 45 em de comprimento, que e usada para

a introdu~a.o cia amostra a ser colorida no interior do tubo. No interior dessa haste

encontra-se wna resist~ncia de aquecimento cuja temperatura. e regulada por urn

controlador cujo sensor e urn tennopar. A extremidade inferior dessa haste possui lUll
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o tubo de colora~ao pode ser introduzido em mn fomo eletrico cuja

temperatura tmnbem e regulada por lUIl controlador com 0 anxflio de outro tennopar, e

cujas dimensOes se encontram nafigura 2.2.(1). A parte superior deste tubo e resfHada

por meio de uma serpentina na qual corre lUIl fluxo de ligna. Completmn 0 sistema de

colo11l9a.ourn sistema de vacuo mecanico e urn cilindro de Nitrogenio superseco.

Urn pedaco de metal alcalino e depositado no fimdo do tubo de colo11l9ao. Em

seguida, e introduzida a haste com as amostras e e feito vacuo (- 15 mtorr) no interior



do tubo. Ap6s iato feito, introduzimosgas Nitrogenio ate a pressAode uma atmosfera. e

novamente e feito vacuo. Este processo e repetido por ~s vezes, e tem por finalidade

purgar 0 interior do tubo de color89Ao. Finalmente, uma pressAo desejada de gas

Nitrog!nio e introduzida no tubo, ap6s 0 que este e vedado por meio da valvula de

esfera(fig. 2.2.(1».

Em seguida, aquece-se as amostras ate uma temperatura desejada por meio da

resist&nciano interior do tubo (temperatura.de difusAo),e quando esta temperatura.e
atingida 0 eonjunto e introduzidono forno, queja. se encontra em uma dada temperatura

(temperatura de evapof89Aodo metal alealino). 0 metal alealino evaporado se eleva

para a parte superior do tubo, onde a temperatura.e mais baixa. A altura da eoluna de

vapor do metal e controlada pela presslo de Nitrog&nio injetado no tubo. E nessa

interface vapor de metal / .Mtrog~12ioque se encontra a tela met8lica. Assim, 0 vapor

de metal atinge 0 ponto de orvalho, escorre pela tela para a parte inferior do tubo onde

toma a evaporar, criando um fluxo constante de vapor de metal na regilo onde se

encontra 0 erista!. Os parimetros utilizados no presente trabalho encontraJD.-selistados

no (tem3.1.1 (capitulo 3).

Ap6s transeorrido 0 tempo de eolof89Ao, 0 tubo e retirado do forno, a

resist~ncia da haste e desligada e 0 sistema e levado rapidamente ate a temperatura

ambiente por meio de imerslo em 8gua fiia. Esse resfiiamento rapido tem por

fmalidade evitar a form89Aode agiomerados de eentros F no crista!.

Para as medidas de absor9Ao 6ptiea utilizamos dois espeetrofot6metros,

dependendo da faixa do espeetro em questao:

- 190 nm (52631cm-l) a 1500 nm (6667 em-I):Cary-17~

- 1333 run (7500 em-I)a 1470 nm (6800 em-I):Bomem DA-8.



Para aBmedidas realizadas em baixa temperatura utilizamos wn criostalo com

janelas de BaF2 para a regillo visivel e ultravioleta, e de CaP2 para a regillo do

inftavermelho.

Para aB medidas cia absor9llo vibracional de estiramento do OH- em tomo de

2,7 J.UIl (3700 cnf\ utilizamos wn espectrofot6metro composto pelo laser de centro de

cor por nos construido, cujamontagem experimental e descrita em detalhes no item 2.4.

as espectros de absor9llo foram digitalizados com uma mesa digitalizadora.

Um diagrama esquem8tico da montagem que utiliza 0 laser de centro de cor

como espectrofot6metro e indicado nafigura 2.4.(1).
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. --eletro-mec4nico
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o meio ativo do laser (crista! de KCI:Lf1 e montado sobre um suporte em

ADgulode Brewster que se encontra em contacto temuco com um reservatorio de

Nitrog!nio Hquido. 0 vacuo na camara do dedo :frio e realizado com tuna bomba

difusora ate um valor fmal de 2 x 10.0torr. A conversao dos centros F para centros

FA(ll) e realizada dentro da propria camara de vacuo do LeC mraves de uma janela

lateral com 0 usa de tuna lftmpadade Tungst!nio de 50 W.

A exci~~o do crista! e feita com um laser de Kr+INNOVA-200 operando em

647,1 om com umapot!ncia de 3 W, cujo feixe passa atraves de um modulador eletro-

mecAnicooperando em uma :freqtl!ncia de 144 Hz. Para ganmtir a correta orie0tB9Go

da pol~ao do feixe de bombeio quando este incide sobre 0 meio ativo, e utilizado

umrotador de polariZ39Go.

A emissoo do LeC e dividida em dois feixes com 0 uso de uma lAminade

safira, e e posterionnente coletada em dois detectores de InSb (A e B na figura.

2.4.(1». Os sillais desses dois detectores sAo aplicados a dois Lock-in SR·530 da

Stanford Research Systems, e posterionnente combinados em um processador

analogico SR-235. A divisGo resultante dos dois sinais (10A/B) e aplicada a um

registrador Yx t.

Para eliminar as absor~~es resultantes do vapor d'ligua.atmosf6rico, todo 0

esp~o intracavidade pode ser pm-gadocom um fluxo de Nitrogenio superseco. Essas

absor~~es podem ser utilizadas para a cali~ao do LeC, uma vez que elas sGo

tabeladas com excelente resolu~ao49.0 metodo empregado para essa calib~Ao e
descrito a seguir.

Fazemos com que 0 feixe que incide no detector A percorra um caminho optico

com baixa umidade do ar (25%), enquanto que 0 feixe que atinge 0 detector B percorre

um caminho 6ptico com altaumidade (55% a 700A»)e com comprimento em tomo de 10

em. MSim, obtemos um espectro com linhas de absor~ao bastante estreitas, e cujo

comprimento de onda e conhecido com muita precisAo49.

Uma vez obtido esse espectro, as linhas de absor~ao podem ser identificadas

com 0 auxilio da tabela da refer!ncia (49). Para garantir a correta calibr~Ao das



linhas, fazemos wna regresslo linear dos seus mimero8 de onda (em cm-1) em :fun91ode

SUBS distAncias a pW1ir de uma origem arbitraria. Com iS8o, as linhas podem ser

identificadas com wn gran de cOlTel~1o de 0,99998. No capitulo 3 ser40 apresentacio8

espec:iros parciais de absor~ao obtido8 com 0 LeC, mostrando as linhas de ab8or~1o

do vapor d':}gua.atmosferico identificadas por este metodo.

Para as medidas de pot&lcia de emisslo do LeC e do laser de Kr+ utilizamo8

urn medidor de potencia/energia modelo DGX da OPHIR.



CAPiTULO 3

RESULTADOS EXPERllWENTAIS



Passamos a seguir a. descri9ao dos resultados experimentais obtidos neste

trabalho. Inicialmente, relatamos os dados referentes ao desempenho do LeC nas

divenu confi~des empregadas. A seguir, mostramos os resultados cia utiliza91D

do luer para a realiza.9aode espectroscopia na regilD do inftavennelho no cristal de

NaF:OH-:Cu+.Tambem apresentamos dados sobre espectroscopia UV cia amostra.

Os cristais de KCI:Li+podem ser facilmente clivados com 0 auxilio de uma

lAminaafiada e um martelete. Assim, os monocristais foram cortados oa forma de

pequenos paralelepipedos com dimensOesde 4 e 5 mm para a bue, e 3 mm para a

altura. As dimensdes cia bue sID tais que possibilitem a acomoda9ao do cristal no

suporte em fmgulode Brewster na cavidade do LeC, ao puso que a espesSUI'B.deve

satisfazer a eq. 1.3.2.(8) para ganmtir a compens~ao astigm8tica cia cavidade (ver os

c81culosno (tem3.1.2).

Os cristais assim obtidos slo entIo submetidos 80 processo de colo~1D

descrito no (tem 1.3.1, sendo que os parAmetrosutilizados para a cri~ao de centros F

foram:

• temperatura do fomo: 400 °C;

• temperatura do cadinho: 650 °C;

• pressao de Nitrogenio: 20 torr;

• tempo de color~ao: 15 minutos.

Ap6s transcorrido esse tempo, 0 tubo de col~ao e imerso em agua ma para evitar a

fOI'Dl89IDde aglomerados de centros F.

As superficies desses cristais devem apresentar uma qualidade {)ptica

excelente, pois imperfei9des podem comprometer 0 desempenho do laser. Para atingir

a qualidade 6ptica desejada, realizamos um processo de lapida9ao e polimeoto das



amostras. Na lapidaQDo, 0 cristal e colado com cera de abelha em um polidor com a

ajuda de om soprador termico, e com uma lixa d'agua (grAo 600) fazemos com que SU8S

facel fiquem paralelas. 0 passo seguinte e dar 0 polimento sobre uma maDiz de vidro

recoberta com urn pano macio, utilizando como lubrificante 81cool etHico. Dois

abrasivol sAo utilizados: carbunmdum (grAo 2000 J.l) e alumina (grAo 0,3 J.l), nesla

ordem. 0 polimento com carbunmdum Binda e feito com 0 auxflio do polidor para

evitar uma distor9W>no paralelismo das faces do cristal. 0 cristal e entlo delcolado

do polidor, e os reslduos de cera sAoremovidol com tricloroetileno. Em seguida pasla

a ser feito 0 polimento com alumina, ainda sobre pano e com 0 auxflio de dedeiras de

llUex.0 manuseio do cristal com dedeiras de llUex e necess8rlo, uma vez que 0 cristal

de KCl ~ altamente higrosc6pico. Tamb~ devemos ter cuidado para nAo umidecer 0

cristal com 0 vapor d'ligua da resp~Ao. Al~ disso, ~ necess8rlo manter 0 miximo

grau de limpeza. pOBBlveldurante 0 proceslo de polimento ..

A abBor9Do da banda F desses cristais tem formato gaIIIli8llo, cujo espectro a
temperaturaambiente pode ser visto nafigura 3.1.1.(1) (linba tracejada). A conversAo

de centros F para centros FA(ll) e feita irradiando-se 0 cristal na bamda F com uma

lAmpada de 'Tungst!nio de 50 W, durante uma hora e a uma temperatura de -30 °C. 0

espectro de absor9Ao do cristal a temperatura de 100 K ap()s a conversAo tamb~ e

mostrado na figura 3.1.1.( 1) (linha continua).

Com esse espectro, podemos verificar se a conversAo dos centros Be deu de

forma eficiente, e tambem calcular a conceDtra.9Dode centros F no cristal. Para os

centros F em cristais de KCl, afor9ade oscilador para a transi9Ao Is ~ 2p e f=O,sfO.

Quando 0 centro F £Ie acopla com a impureza. Li+, 0 estado triplamente degenera.do 2p e

dividido, ficando urn Divel duplamente degenera.do (550 om) e outro simples (630 om)

(ver fig. 1.3.1.(2)). Como a area da banda de absor9Do do Dive1 duplamente

degenera.do e duas vezes maior que a do Divel simples, temoB pela defini9Ao de for9a

de oscilado~l f= 0,6 para 0 Divel duplamente degenerado, e f= 0,3 para 0 DiveInAo

degenera.do. Urn procedimento semelhante e descrito narefer&ncia (52).



o caIculo da conceDtra91o de centros F (on de centros FA(H). uma vez que a

convenlo e completa) pode ser feito mediante a f6mmla de Smakula53:

N = 0,87x1011 na W
r(n2 + 1)2

o.as
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Fig. 3.1.1.(1).- Espectros de absor9io do cristal de KCl:Li+ com centros F a
300 K (linha tracejada) e com centros FA(m a 100 K (linha continua).

onde N IS a conce~Ao de centros (em cm-3» n = 1,493 e 0 indice de refi'a91o do KCl

(para A. = 550 om), W IS a largura da banda de absor9io a meia altura (em eV» r a

for9a de oscilador cia transi9Ao e a. 0 coeficiente de absor9Ao no pico da banda (dado

em em-!). Em fim~ao cia densidade 6tiea DO, a. pode ser expresso como:



2,3 DOa=---

onde x e a espessura do crista! (em em). Aplicamos a f6mm1a de Smakula no pica em

550 om, uma vez que esse e mais definido que 0 pica em 630 om. Para todos os cristais

utilizados, a eoneen~Ao de centros fieou na faixa entre 1016 - 1017 em·3• Esses val ores

de concentra~Ao sl10os eomumente citados na lit~.

Elaaeatosep.nbD~ldac.ndade
Para a oper8.9Aodo LeC no regime nAo sintonizado (Oll seja, a emissAo IU8r e

de banda larga. em todos os comprimentos de onda que possuem gaoho para oscil •. ), os

diversos elementos utilizados na cavidade (ver fig. 1.3.2.(1» sAo:

- HI: eh'Pelho dieletrico plano com refletividade R1 = 98% para 2,7 J.UD e 80%

de transmitancia para 647,1 om;

- H2, E3: espelhos esfencos de Prata. (alta refletividade para 0 inti'avermelho)

com distlnciafoeal[= 3,75 em (raios de c1D"VaDJraR2= R3 = 7,5 em);

- E4: espelho dieletrico plano com R4 = 97% de refletividade em 2,7 J.UD.

As distancias entre esses elementos sAo:

dt2 = 27,9 em, dn = 7,75 em e d34 = 28,5 em.

Com esses valores. 0 parimetro de ajuste 0 dado pel a eq. 1.3.2.(1) vale 0 = 0,25 em, 0

que satisfaz a condi~Ao de estabilidade da cavidade dada pel a eq. 1.3.2.(2):

0< is< 0,57 em 3.1.2.(1)

Na montagem experimental da cavidade, 0 Angulo de inclin8.9Ao entre os

espelhos esfericos e 0 feixe laser vale e = 7°. Com esse valor, podemos calcular a

espesmn.t do meio ativo do LCC que produz a compens8.9Ao do astigmatismo. Usando

o indice de refr~ao do KCI para A.= 2,7 J.lID (12 = 1,49), a eq. 1.3.2.(8) resulta em

t= 2,5 mm.



Para otimizar 0 funcionamentodo laser, e desejavel que a cintura roo do feixe

esteja localizada sobre 0 meio ativo (ver fig. 1.3.3.(2». Com 0 auxtlio dessa cavidade

tnmsformada (fietieia), podemos calcular os parAmetrosreferentes a cintura do feixe

para a cavidade real utilizada. Procedendo dessa fonDa, os parimetros para a

cavidade transfonnada 8Aodados pelas eqs. 1.3.3.(10-17):

tl' = - 0,46 em

d '=433 emI '

d12' = - 0,90 em

roo' - roo = 45,1 J.lDl

onde a identifie~Ao roo' ;;;;; roo e feita por eonsid~Oes geometricas 80bre a

cavidade55• Na figLU"a3.1.2.(1) mostramos como os parimetros da cavidade

tnmsformada (indieados por ') se relacionam com os parimetros da cavidade real.

Ei(R2)



t2 = dJ! + [2' = 3,88 em

Podemos calcular tamb6m os parimetros referentes 9.segunda cintura. do feixe.

Fazendo uso das eqs.1.3.3.(18-19):

Cl)t = 626 ).lID

d1 = 28,8 em

A dive~ncia do feixe pode ser calculada com a eq. 1.3.3.(9) usando Cl)o = Cl)t:

eat. = 1,37 mrad (- 0,08°)

EfidiDda do laser

A eficiencia do laser e definida como a razAo entre as pot!ncias de saida e de

entrada. Uma vez que 0 bombeio do LeC e feito com 0 laser de Kr+ modulado com

umafreqO~ncia de 144 Hz, os dados desse item sAovalores medios. Para wna pot~cia

de bombeio ue 910 mW, obtivemos 23,2 mW do LeC (em emissAo de banda larga), 0

que leva a urna eficiencia de 2,5%. Essa efici!ncia foi obtida utilizando urn espelho de

saida E4 com wna transmitancia de 3% em 2,7 J.llIl.

3.1.3. Opera~io SiDtoDiJ:aveido Lee com Rede de Difra~io em Mollta&_

delittrow

Para possibilitarmos a sele9Ao de urn dado comprimento de onda dentro da

banda larga de emissdo do laser, substituimos 0 espelho E4 por uma rede de d~Ao

em montagem de Littrow. A rede e feita de Ouro, e possui 420 ranhuras / mm. 0 Angulo

"blaze" IS de 26°45' para urn comprimento de onda de 2,4 f-UIl. Na montagem de Littrow,

a refletividade da rede e de 90% para urn comprimento de onda A.= 2,7 f-UIl.

Pela eq. 1.3.4.1.(5), a rede utilizada apresenta apenas as ordens de d~Ao

m=O e m=l para ')..=2,7JllIl Utilizando a eq. 1.3.4.1.(2), 0 Angulo para 0 qual a ordem

m=1 realimenta a cavidade vale 8i = ad =34,5° em ')..=2,7J.W1.

Por motivos de esp890 fisico, precisamos alterar 0 valor da distAncia d34 para

56,6 em. As Olltras distfulcias foram mantidas inalteradas com rel89Ao as utilizadas no



item 3.1.2. 0 novo valor para d34 ainda satisfaz a condi~Ao de estabilidade da

cavidade, dada peia eq. 1.3.2.(2), com 0 = 0,25 em:

Uma vez providenciado 0 alinhamento da cavidade do LeC, coletamos um

espectro de ab8or~ao das linhas de vapor d'&guaatmosferico, e aplicamos 0 processo

de calibrB.9Aodescrito em detalhes no item 2.4. 0 resultado assim obtido e mostrado

nafigura. 3.1.3.(1). Nafigura. indicamos tambem a melhor resolu9Aoobtida com essa

montagem(1,675 em-1
)
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Fig. 3.1.3.(1).- Espectro parcial das linhas de absor9Ao do vapor d'6gua

atmosferico obtido com 0 LCC com uma rede de difta.9Aoem montagemde Littrow. A

largura de linha de 1,675 cm-l corresponde a sep8f89Ao entre as linhas tabeladas

3724,946 e 3726.621 em-I.



Procedendo de fonna semelhante a descrita no item 3.1.2, podemos calcular os

parftmetros do laser de centro de cor:

Primeira cintura: roo= 27,8 J.UIl, ti = 3,76 em, t2 = 3,99 em.

Seguoda cintura: roi = 407 J.UIl, di = 55,1 em

Diverg!ncia: adD = 2,11 mrad (- 0,12°)

A faixa de comprimentos de onda dentro cia qual foi possivel obter 8.910 laser

se estende desde 2,43 J.IIIl (4115 em-i) ate 2,87 J.IIIl (3533 em-i). Para 0 comprimento de

onda de 2,7 J.UIl, obtivemos uma efici&ncia de 0,2 %.

DetenDIDa~lo aperimeatal da dlvergfada (8IitJ(c-} e do raio Ci1 (d

Para a det~1o experimental dessas quantidades, utilizamos om detector

de PbS com om filtro de GermAnio e uma fenda (0,1 mm) colocada na entrada do

detector, sendo que todo 0 conjlUd:o podia ser movimentado perpendiculannente 80

feixe laser com 0 auxilio de om parafuso micrometrico. Foi levantado om gnifico da

intensidade do sinal do Lee contra deslocamento do conjlUd:o detector + fend&. Por

defini91o, 0 diAmetro do feixe (2ro) e a largura do feixe onde a intensidade do sinal cai

de 1/e2 do seu valor mammo. Um resultado tipico e mostrado nafigura 3.1.3.(2) .
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Uma vez que 0 valor 200 depende cia distancia perconicia pelo feixe do laser

(ver eq. 1.3.3.(8», repetimos essas medidas em diversas distftncias (medidas a partir

ciasegunda cintura (01), 0 resultado e mostrado na figura 3.1.3.(3).

Distaneia a Partir da 2a Cintura (em)

Fig.3.1.3.(3).- Largura do feixe oo(z} do LCC medida em diversas distAncias:

(0) pontos experimentais. (a) Linha s6lida: curva te6rica para oo(z) com O)r001' Linha

tracejada: _10 de diver~ncia te6rico e~(t)' Linha pontilhada: ftngulo de

diverg!ncia experimental e~(.).(b) Linha s6lida: curva te6rica W(z}, onde e levada

em consid~1o a qualidade do feixe laser (ver anexo A.(I).



Na figura 3.1.3.(3) tambem sAo apresentados os Angulos de diverg!ncia te6rico

a,m(l) = 2,11 mrad e experimental ®,mM = 2,95 mrad. A disCff:pAncia entre os valores

pode ser explicada pela introdu9Ao do conceito de quaJidade do feixe lase,-S6,

discutido com detalhes no anexo A(I).

Laraura de linha

Com a eq. 1.3.4.1.(7), podemos estimar a largura de linha te6rica do LCC para

tuna (mica passagem do feixe laser pela cavidade. Utilizando 0 valor ja calculado para

o Angulo de Littrow da ordem m = 1 em 2,7 J.UIl (ad = 34,5°), e 0 valor calculado da

segunda cintura do feixe (OOt= 407 J.UIl), a largura de linha e OAt= 8,3 DID.

Com 0 valor dado da refletividade da rede (R=O,9), e estimando as perdu

intemas da cavidade em 10% (A = 0,1 na eq. 1.3.4.3.(1», 0 nfunero de passagens do

feixe pela cavidade en = 6,5 (valor calculado). Com isso, a eq. 1.3.4.3.(2) fomece oA'

= 1,28 om (1,75 em-t) para a largura de linha final. Esse valor est&. em boa

concordAncia com 0 valor experimental de 1,675 em·t (ver fig. 3.1.3.(1».

3.1.4. Opera~io Sintonizavel do Lee com ExpaDSorde Faxe e Rede de

Difra~io emMontacem de Littrow

Neste arraDJo da cavidade, a distAncia d34 foi novamente alterada para

possibilitar a introdu9Ao de mais uma rede de di1ta9Ao (utilizada eomo expansor de

feixe). Com reltl9Ao afigura 1.3.4.2.(1), temos:

d3.A= 27 em, dAB = 31 em, d3~ = d3.A+ dAB = 58 em.

Aqui, d 3.Ae a distAncia do espelho E3 ate a rede expansora °1, e dAB e a distAncia entre

a rede expansora 0t e a rede de Littrow 02. Ambas as redes sAo feitas de Ouro,

possuem 420 ranhuras por miHmetro (parimetro de rede dl = d2 = 11420 mm), e

utilizamos as ordens de di&a.9Aomt = m2 = 1.

A estabilidade da cavidade (com 0 = 0,25 em) e garantida pela eq. 1.3.2.(2):



Os parimetros do LeC para esta configtll"89lo, calculados da mesma maneira

que nos ttens anteriores, slo:

Primeira cintura: COo = 23,5 J.UD, tt = 3,76 em, t2 = 3,99 em.

Segunda cintura: COt = 355 J.UD, dt = 55,1 em

Diverg!ncia: am = 2,42 mrad (- 0,14°)

Larpra de IiDha

Utilizando as e~6es deduzidu no ttens 1.3.4.2 e 1.3.4.3 podemos fazer uma

estimativa da largura de linha teorica para 0PerB.91o do LeC nesta configtll"89lo.

Utilizamos dois Angulos de incidanciarasante 60 sobre arede 01 (expansor do feixe):

79° e 75°. Esses dois valores foram escolhidos por produzirem uma quase completa

ihunina910 da rede expansora de feixe (portanto sem perdu de intensidade), e com a

finalidade de analisarmos 0 gran de influancia desse parimetro soMe 0 desempenho do

LeC.

Para 60 = 79°, e usando a eq. da rede 1.3.4.1.(1),0 Angulo de clifi-a91oda rede

01 para A = 2,7 J.1ID e ad = 8,76° (identificamos esse Angulo com ~ na eq. 1.3.4.2.(2».

o Angulo ~ para a rede G2 usada em montagem de Littrow e dado pela eq. 1.3.4.1.(2)

vale ~ = 34,5°.

A refletividade da rede G1 para 0 Angulo rasante 60 em 2,7 J.1ID e
aproximadamente 80% (R1 = 0,8), enquanto que arefletividade darede de Littrow GJ e
90% (R2 = 0,9). Com uma cavidade com perdu intemas da ordem de 10%, 0 nfunero

calculado de passagens do feixe laser pela cavidade en = 2,7 (ver item 1.3.4.3). Com

isso, a largura de linha teorica total e OA.' = 0,25 mn (0,35 em·I).Procedendo da mesma

fonna para 0 _10 de incid!ncia de 75°, encontramos 011.' = 0,34 mn (0,47em·1).

Para os dois Angul08 60 utilizados, obtivemos valore8 diferentes de fain de

sintonia, efici!ncia e de largura de linha experimental:

- 60 = 79G ~ Obtivem08 11,6 mW de potancia do LCC em 2,7 J.UD, com uma

efici!ncia de 1,2%. A faixa de sintonia compreende 2,84-2,56 J.1ID (3520 - 3900 em,l),

e a largura de linhaexperimental obtidafoi de 0,186 em,l.



-60• 7~a ~ Obtivemos 12,7 mW em 2,7 J.lDl, com tuna efiei!neia de 1,3%. A

faixa de sintonia eompreende 2,86-2,54 J.lIIl (3500 - 3940 em-l) , e a largura de linha

experimental obtida foi de 0,372 em-l.

Na figura. 3.1.4.(1) apresentamos um espee1ro parcial de absor9Ao do vapor

d'Sgua aDnosferieo obtido para 0 Angulo de ineid!neia mais rasante (60 = 79°).
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Fig. 3.1.4.(1).- Espec1ro parcial de absor9Ao do vapor d'Bgua atmosfeneo

obtido com 0 LCC na eonfi~Ao de duas redes para 60 = 79°)

Comparando esse espee1ro com 0 obtido com 0 LCC na eonfi~Ao com tuna

rede de difr8.9Ao(fig. 3.1.3.(1», notamos que a melhoria na resolu9Ao obtida se reflete

numa melhor defini9Ao das absor9t'Ses do vapor d'8gua atmosferico. Isso e fimdamental

para a realiZ8.9Aode uma espec1roseopia de alta resolu9Ao. Deve ser notado tambem



que a melhoria na resolu9Ao leva a. fOI1lla9Aode franjas de interferencia no espectro.

Essas ftanjas podem ser eliminadas com a utiliza9Ao de espectroscopia de duplo feixe,

confonne veremos a seguir.

3.1.5. Opera~iodo Lee como Espectrofot6metro com Exp8DSor de Feixe e

Rede de Difra~ioem Montagem de Littrow

Utilizando a ultima configt.tra9Ao apresentada para a cavidade do LCC (item

3.1.4), fizemos as modific8.9lles necessanas para a transfonna9Ao do laser em lUll

espectrofot6metro de duplo feixe. Um diagrama esquem8tico da montagem

experimental foi mostrado na figura 2.4.(1). Isso e necessBrio para que se possa

diminuir ao maximo as absor9lles resultantes do vapor d'Bgua atmosferico, e tambem as

franjas de interfer!ncia vistas nafigura3.1.4.(1). Apesar dacavidade se achar purgada

com wn fluxo de gas Nitrog&1io, 0 efeito da umidade remanescente produz wna

absor9Ao ainda significativa, wna vez que a absor9Ao se d8. intracavidade. A teenica de

espectroscopia de duplo feixe mjnimiza essas absor9lles awn DiveIaceit8.vel.

Na figura 3.1.5.(1) mostramos wn espectro das linhas de absor9Ao do vapor

d'Bgua obtido com essa montagem, fazendo com que 0 feixe que atinge 0 detector B na

fig.2.4.(1) percolTa wn caminho no ar com maior umidade (55% a 700Al)do que 0

caminho percorrido pelo feixe que atinge 0 detector A (25%). Mostramos nesse

espectro a melhor resolu9Ao obtida (0,186 em-1).

A compar8.9Ao do espectro de absor9Ao obtido com 0 sistema de duplo feixe

(fig. 3.1.4.(1» com 0 espectro da fig. 3.1.5.(1) revela wna sensfvel diminui9Ao nas

intensidades das franjas de interfer!ncia. Essas franjas podem ser causadas, por

exemplo, por multiplas reflexlles do feixe laser nos filtros de gennAnio colocados nas

entradas dos detectores e fiBS pr6prias janelas destes.

Com as modifica9lles realizadas, 0 espectrofot6metro se encontra pronto para

ser utilizado no estudo do cristal de NaF:Cu+:OH-. Isso seri.feito a seguir.
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Fig. 3.1.5.(1).- Espectro de absor9Ao do vapor d'ligua atmosf6rico mostrando a

melhor resolu9Ao obtida.

A t6cnica utilizada no polimento dos cristais de NaP e mn pouco diferente da

empregada no polimento do KCI. Uma vez que 0 NaP e mn crista! de maior dureza, a

clivagem e mais diflcil, e tambem e preciso aumentar 0 tempo de polimento com todos

os abrasivos. Tambem e necessano aplicar mna for9a maior sobre 0 crista! em

comp~Ao com a for9a aplicada sobre 0 KCI. As outras caracterfsticas de polimento

sAo iguais para ambos os cristais.



A introdu9Ao de OH- no cristal de NaF foi realizada durante 0 crescimento,

uma vez que este se deu no sr. A verific8.9Ao experimental da exist~cia de OH- nesses

cristais foi realizada por espectroscopia de absor9Ao do modo vibracional de

estiramento em 3737,8 cm-1(a 100 K). Um espectro tipico dessa absor9Ao a
temperatura de 100 K pode ser visto na figura 3.2.2.(1), onde mostramos tambem

algumas absor96es superpostas resultantes do vapor d'8gua atmosf6rico. Os espectros

de absor9Ao sem vapor d'. serlo mostrados posterionnente.

Para a introdu9Ao do ion eu+, utilizamos dois processos:

- DijUsl10 termica: Para esse metodo, foi utilizada uma ampola de quartzo

selada a vacuo contendo wn crista! de NaF:OH- no qual foi previamente depositado wn

filme evaporado de Cobre met8lico sobre duas superficies opostas. A materia prima e

po de Cobre extra puro (99,5%) da MERCK. A difusAo foi realizada a uma

temperatura de 850 °C durante wn perfodo de 4 horas. Apos esse tempo, 0 tubo de

quartzo contendo 0 crista! e retirado do fomo e depositado sobre uma superflcie

metalica. Com isso, 0 sistema atinge a temperatura ambiente mais rapidamente,

diminuindo a possibilidade de fofm8.9Aode aglomerados.

- Durante 0 crescimento: Utilizamos tambem em nosso trabalho amostras de

NaF cuja dopagem com ions Cu+ e OH- se deu simultaneamente durante 0 crescimento

do cristal. Dados referentes ao crescimento dessas amostras ja foram fomecidos no

capitulo 2.

A monitof8.9Ao do Cu+ nas duas amostras foi feita por meio dos espectros de

absor9Ao UV, os quais mostraram as bandas caracteristicas desse ion35. Nenhum tl"8.90

revelando a existencia de cti+ ou Cuo foi encontrado nas amostras resultantes dos dois

tipos de processos de introdu9Ao de dopantes citados acima e que foram submetidas a
medidas de EPR57.
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Fig. 3.2.2.(1).- Absor~ao vibracional do OH- no crista! de NaP em 100 K, para

lDD crista! com espessura de 0,24 em na presen~a de vapor d'8gua.

3.2.3. Espedros de Absor~io lntravioleta do NaF:Cu+:OH e InOuiBda do

Tratameato T8'mi£o

Todas as conside~Ges feitas nos itens 3.2.3 a 3.2.5 dizem respeito as
amostras nas quais a impureza Cu+ foi adicionada dtD"ante0 crescimento. 0 motivo

para esse procedimento e que as amostras nas quais 0 Cu+ foi introduzido por difusao

nao apresentaram boa uniformidade na distribui~Ao da impUTeza No item 3.2.6

apresentamos os dados que justificam essa afiTm~Ao. Apesar disso, medidas de



absor~40 realizadas nas amostras dopadas por difusio tennica apresentaram as

mesmas bandas encontradas nas amostras dopadas durante 0 crescimento.

o espectro de absor~llo UV do cristal de NaF:Cu+:OH-apresenta as bandas

tipicas I e ITdas transi~~es do Cu+nessa matrii35• Al6m dessas duBsbandas, podemos

notar 0 surgimento de uma nova absor~llo de pequena intensidade em tomo de

43500 cm,l (ver figuras 3.2.3.(la-b», mais visivel 0.100 K.

--S'em trat. termico
- - -Com resfr. rapido
-------Com resfr. lento

Comprimento de Onda (nm)
450 400 350 300 250

(a) 300 K

Numero de onda (x103 cm-1)

Fig. 3.2.3.(1).- Absor~lloUV do NaF:Cu+:OH-para as temperaturas: (a) de 300

K; (b) 100 K, para uma amostra com espeS81D"ade 1,79 em.

A real~llo de diferentes tipos de tratamentos tennicos altera as intensidades

relativas dessas bandas. Um aquecimento do cristal a. uma temperatura de 850 °C



durante 30 minutos, seguido de urn rapido resfHamento ate a. temperamra de Nitrog&nio

Hquido, resultanwn acreseimo das bandas I e II do ion Cu+ iso/ado e num decrescimo

na intensidade da banda em 43500 em-l (os termos isolado ou livre sAo empregados

aqui para designar impurezas diluidas ou nAo acopladas atraves da rede cristalina).

A mesma amostra., quando submetida a urn novo tratamento termico (850 °C por

30 minutos) e resftiada lentamente (- 5 horas) ate a. temperatura ambiente, revela uma

reeuper&.9Aoparcial na intensidade da banda em 43500 em-l e uma diminui9fto nas

bandas do eu+ isolado (ver figura 3.2.3.(2».

---0--- Gem tretemento termico
- 0- Com resfr. rapido
-A-- com resfr. lento

Fig. 3.2.3.(2).- Comportamento das intensidades das bandas de absor~fto UV

do NaF:Cu+:OH- a 100 K mediante areal~1o de tratamentos termicOB.

Esse comportamento pode ser compreendido sob a suposi91o de que a banda

de abson;1o em 43500 em-l e devida a uma intef3.91o entre as impurezas Cu+ e OH-. 0



aquecimento do crista! amnenta a mobilidade dos ions a ele incorporados, os quais

passam a migrar mais livremente pela rede. Se 0 cristal softer entAo urn rapido

resfiiamento, estes ions nAo dispOem de tempo suficiente para se reagrupar, levando a

uma diminui9Ao na intensidade da absor9Ao atribuida a inter~Ao Cu+·OH- e a urn

acrescimo na absor9Ao do eu+ isolado.

De fonna. contniria, 0 resfiiamento lento da amostra pennite que os ions se

reagrupem, levando a dimjmlj9Ao das bandas I e IT (eu+ isolado) e ao amnento da

banda em 43500 cm-1 (eu+.OH").

Uma observ~Ao importante e que, em cristais de NaP dopados unicamente com

eu+ ou OH-, nAo existe nenhuma public~Ao sobre 0 surgimento de uma banda de

absor9Ao em 43500 cm-1, quaisquer que sejam as conc~Oes das impurezas. Assim,

essa banda nAopode ser atribuida a aglomerados de duas ou mais impurezas do mesmo

tipo, sejam estes de ions Cu+ ou OH-.

o espectro IV do cristal de NaP:OH- so:fre uma drastica alter~Ao com a

inclusAo do ion Cu+na matriz cristalina.

Ao lado da banda de absor9Ao do modo vibracional de estiramento do OH-

isolado, notamos 0 aparecimento de urn espectro complexo de linhas deslocadas para

menores energias. As intensidades relativas dessas linhas sAo fortemente dependentes

da concentra9Ao de impurezas no cristal.

Na figm-a. 3.2.4.(1) mostramos 0 espectro de absor9Ao do cristal de

NaP:Cu+:OH- a temperatura de 100 K, onde se ve 0 surgimento de 15 novas linhas de

absor9Ao (rotuladas por A, B, C, ... , 0). Na figura, tambem e mostrada a banda de

absor9Ao vibracional do OH- isolado no crista! de NaP. As intensidades dessas linhas

tambem sAo significativamente alteradas quando a amostra e submetida aos mesmos

tipos de tratanlentos termicos citados no item 3.2.3. Na figm-a.3.2.4.(2) mostramos as

intensidades de absor9Ao dessas bandas a temperatura de 100 K.
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Na tabela 3.2.4.(1) sumarizamos os dados de absor~Aoreferentes as 15 linhas

encontradas, mais abanda do OH-"livre".

nomero de onda coeficiente de abs~lo (em-I)

Linha (em-I) sf trat. termico d resfr. r8pido d resfr-o lento

OH- -livre- 3737,8 10,75 12,85 10,58

A 3704,8 0,53 0,41 0,31

B 3642,9 0,10 ? ?

C 3642,0 0,10 ? ?

D 3641,5 0,10 ? ?

E 3633,3 0,44 0,26 0,39

F 3631,2 0,61 0,29 0,49

G 3625,1 0,18 0,20 0,23

H 3622,4 0,76 0,26 0,37

I 3617,3 0,77 0,20 0,44

J 3603,0 0,47 ? 0,24

K 3600,2 1,03 0,64 0,92

L 3598,0 3,60 1,76 2,28

M 3592,8 0,20 0,30 0,25

N 3589,3 1,53 0,97 1,41

0 3572,0 0,69 1,43 1,05

Tab. 3.2.4.(1).- Dados de niunero de onda e coeficiente de absor~Aodas linhas

em tomo de 3600 em-I.Os dados marcados com (1) possllem valores muito pequenos

para serem determinados, pois se confundemcom 0 ruido.

Aqui novamente (de forma similar ao discutido no item 3.2.3), 0

comportamento das intensidades das linhas de absor~Aoapresentado pelas amostras



submetidas a tratamentos tennicos pennite alribuir 0 surgimento das novas absor~6es a

diferentes complexos de Cu+ e OH-. Tambem deve ser citado que na literatura nada

consta (para cristais de NaF:Cu+ ou NaF:OH-) sobre 0 surgimento de um espectro de

linhas similar ao encontrado por n6s no NaF:Cu+:OH-, quaisquer que sejam as

conc~6es das impurezas. Essas linbas tambem estao ausentes no espectro de

absor~1o do cristal de NaF:OH· antes da incorpor89lo do Cu+.

A exist~ncia de um espectro de absor~1lo em uma regilo de aproximadamente 0

dobro da energia das absor~Oes relatadas no item 3.2.4 indica que efeitos de

anannonicidade silo relevantes para 0 novo defeito sob estudo. Na figura 3.2.5.(1)

mostramos lUD espectro de absor~1o obtido para 0 cristal de NaF:Cu+:OH- com uma

espessura de 1,79 em e a. uma temperatura de 100 K

o H" "livre"

\

Fig. 3.2.5. (1 ).- Espectro de absor~a.o na regilo de 7000 em-I para 0 crista! de

NaF:Cu+:OH- a. temperatura de 100 K



Seja n 0 nfunero quantico vibracional de uma dada transi9io dos fons

moleculares OH-. Para podennos identificar com seguran9a a linha da transi9io n=O ~

n=2 que cOlTesponde a uma dada transi9io fimdamental n=O ~ n=l, analisamos a

rel89io existente entre a intensidade relativa de carla linha fimdamental e as

intensidades relativas de todas as linhas 0 ~ 2 para cristais com diferentes

conc~6es de Cu+ acoplado so OH-. Aqui, utilizamos tambem os cristais nos quais

esse fon foi introduzido por difusio, uma vez que estamos interessados apenas em

intensidades relativas. S6 existe om par de linhas (0~1, 0~2) cuja rel89Ao de

intensidades e linear43• Nafigura 3.2.5.(2) mostramos tras pares de linhas identificadas

0,24

o,m 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,93

1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

l,Q2

1,68

1, ••••

1,20
a,tU 9,35 10,20 11,05 11,90 12,75

o:(cm-')-"o,

Fig. 3.2.5.(2).- Rel~Ao encontrada entre os eoefieientes de absor9Ao

vibracional 0~1 (VOl) e 0~2 (vOl) para quatro eoneen~6es diferentes de defeitos e

a 100 K: (a) VOl = 3572,0 em-I, vOl = 6976,7 em'!; (b) VOl = 3598,0 em-I, v02 = 7016,1

em'!; (e) VOl = 3737,8 em'! , VOl = 7001,3 em-I.



A correl~ao existente entre as traosi~6es 0-+1 e 0-+2 pode ser vista na figura

3.2.5.(3). Na figura 3.2.5.(3b) mostramos uma faixa parcial cia absor~ao 0-+2 do

NaF:Cu+:OH-Ii100 K, enquanto que na figura 3.2.5.(3c) temos a faixa correspondente

a transi~ao 0-+ 1 para a mesma temperatura. Deve ser notado que diferentes linbas

(correspondentes a diferentes tipos de defeitos) podem possuir diferentes valores de

6
ot)'6 OJ OH' "livre"(b)
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ot)1) ".-. (N)

~ (1<) (J)
I 5 0.0a5 (0)

E -..J OtxD(,) ....•
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Fig. 3.2.5.(3).- (a) Espectro de absor91o N a 100 K (0-+1) do NaF:Cu+:OH-;

faixas parciais para as transi96es: (b) 0-+2; (c) 0-+1, a 100 K.



o parimetro de anannonicidade pode ser encontrado mediante a utiliza9ilo de

lUll potencial nfto puramente hmm6nico para 0 defeito, como por exemplo 0 potencial

de Morse58:

onde '. e a seP8nl9ilo de equilibrio e D. e 13silo constantes. Seguindo esse modelo, a

solu~ilo da e~ilo de Schroedinger leva aos nfuneros de onda das transi~(Ses de

estiramento desde lUll estado inicial n = 0 para um estado final n:

AGtd) = G(n)-G(O) = naJa[l- x.(n+l)]

onde co. e a freqQ!nci~ n 0 nfunero quantico vibracional e 1.. 0 parimetro de

anannonicidade. Considerando arazAo entre as transi~(Ses 2BO e IBO temos:

AG20 _1- 3%.
2Aqo 1-2%.

Assim, a detennin8.9Ao dos numeros de onda dessas transi~(Ses leva ao parAmetro de

A utiliza9Ao do potencial de Morse, juntamente com urn modelo de dipolo

eletrico proporcional a. separB.9Ao0 - H, leva a urna razAo entre as intensidades de

absor~Ao das transi~(Ses 2BO e 1BO dada por:

Na tabela 3.2.5.(1) sumarizamos os resultados de numero de onda e anannonicidade

(calculada com as eqs. 3.2.5.(3 e 4» para algumas das linhas mais intensas a.
temperatura de 100 K

auxflio das eqs. 3.2.5.(3 e 4) produzem valores muito diferentes. Isso pode ser devido

ao fato de que somente anannonicidade mecllnica foi considerada no modelo utilizado.

Esses resultados sugerem a exist!ncia de uma nilo linearidade no momenta de dipolo

com a separ8.9~ 0 - H (anannonicidade eIetrica).



-
linha l1Gl0 (em-i) l1G?O (em-!) 100x...(3.1. 5.(3» 1001.••(3.1.5.(4»

OH"' 'livre' 3737,8 7301,3 2,23 0,16

F 3631,2 7094,5 2,21 1,64

I 3617,3 7058,3 2,32 0,65

J 3603,0 7038,9 2,22 0,72

K 3600,2 7031,6 2,24 0,43

L 3598,0 7016,1 2,38 0,40

M 3592,8 7018,3 2,22 0,75

N 3598,3 7010,8 2,23 0,54

0 3572,0 6976,7 2,24 0,41

Tab. 3.2.5.(1).- Nfuneros de onda e anarmonieidade para as linhas de absor91o

mais intensas a 100 K.

Como ja. eitamos anteriormente. as amostras nas quais 0 fon eu+ fo introduzido

por meio do proeesso de difuslo t6rmiea nlo apresentm:am 1DIlaboa 1Dlifonnidade na

distribui910 da impureza. A verifie~1o experimental desse fato foi realizada

utilizando a earacterfstiea do LCC de apresentar mn feixe muito eolimado. Deve ser

ressaltado mais mna vez que a real~1o desse tipo de experimento apresentaria

grandes difieuldades se estiv6ssemos utililizando mn espeetrofot6metro eonveneional

com fonte de luz nlo eoerente.

Realizamos mna varredura ponto a ponto das intensidades de absor91o de

algmnas das novas linhas que surgem no inftavennelho atraves do volume do eristal.

Um diagrama esquematico mostrando 0 arranjo experimental para essa medidas pode

ser visto Da figura 3.2.6.(1).
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Fig. 3.2.6.(1).- Arranjo experimental para a dete~Ao do gran de

lDlifonnidadede difusAodo eu+ nos cristais de NaF:OH-.

Fazemos wna varredura. com 0 feixe do LCC em diver8as posi90es ao 10ngoda

profimdidade do cristal, sendo que a delimit&9Aoda area de interesse e feita com 0 uso

de mascaras de tinta de Prata pintadas nas superficies do cristal. 0 resultado dessa

delimit&9Aoe wna fenda com espessura a de aproximadamente 0,2 mm. As duas

superficies do cristal posicionadas nas profimdidades 0 e L sAo aquelas onde foram

depositados os filmes de Cobre metaJico. Na figura 3.2.6.(2.a) mostramos 0 grDfico

intensidade de absor9Aode cada wna das linhas muda atraves do cristal, 0 que indica

que a difusAode Cu+ nAose deu de maneira lDlifonne.0 mesmo tipo de experimento

realizado com os cristais nos quais a incorpo~Ao de Cu+ se deu durante 0
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Fig. 3.2.6.(2).- (a). Grafico mos1rando a nfto tmifonnidade da difusllo do eu+ no

cristal de NaF:OH-; (b). Distribui9fto do fon eu+ atraves do crista! no qual esta

o estudo do comportamento daB larguras daB bandaB de absor9fto pode

contribuir para a identifica9fto dos mecanismos callsadores do alargamento daB bandas

dos diferentes de defeitos. Em certos tipos de matrizes crista!inas60• os fons OH- se

comportam como rotores quase liwes. Para energias tenniCaB grandes comparadas

com a barreira de potencial reorientacional (kT»Vo). eases fons moleculares realizam

movimentos de reorienta9fto nos seus sftios equivalentes da rede. e os anto-estados da



moleeula devem eorresponder aos auto-estados de wn rotor quase livre, com auto-

valores dados por:

( 1) h
2

EIt,] =hv n+- +-J(J+l)
2 21

onde n e J sAo os niuneros quAntieosvibracional e rotacional, e 1 0 momenta de

inercia As transi90es com .M = ± 1 dAo origem as ramas R e P, enquanto que as

transi90es com .M = 0 sAo proibidas. A forma da banda vibracional-rotacional e

detenninada pela populayAotermiea dos rllveis rotacionais, com uma sep~Ao entre

os maximos das ramas PeR dada pO~·60:

onde B e a constante rotacional da molecula Assim, a sep8l'891oentre as ramas PeR

(dada pela largura.da banda de absor~lo) apresenta mn comportamentocom Tn..
Para a sib.1a91oonde kT<:<:Vo, as moleculas realizam movimentos oscilatorios,

e 0 espeetro vibracional consiste de mna ram.aQ intensa Nesse caso, a reorientB.91o

entre as posi~Oes equivalentes de equiHbrio na rede e limitada a processos de

tunelamento60.

A largura.de linha de absor~1o da impureza molecular OH-apresenta diferentes

comportmnentos fimeionais com a temperatura, dependendo se esta impureza se

eneontra "livre" ou "acoplada" ao eu+. Na figura. 3.2.7.(1} apresentamos mn grBfico

mostrando esse comportamento,para 0 caso do OH-livre (fig. 3.2.7.(1.a» e das linhas

"L" e "0" e 'X" do OH-acoplado (fig. 3.2.7.(1.b,c,d».

Para 0 caso considerado do OH- livre no cristal de NaF:eu+:OH', a largura.de

linha de absorflo do modo vibracional de estiramento em 3737,8 em'! apresenta mna

rel3.91ofimcional com a temperatura com y..o na fBixaentre 90 e 300 K, indicando que

o comportamentonlo pode ser comparado com 0 de mnrotor quase livre. Isso sugere a

existencia de mna alta barreira de potencial entre as posi~oes equivalentes do OH- no

cristal, impedindo processos de reorient3.91otennica
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Fig. 3.2.7. (1)- Influeneia da temperatura na largura de algumas das linhas mms

intensas de absor9io no NaF:Cu+:OH": (a) OH" livre (3737,8 em"l); (b) linha "L"

(3598,0 em-l); (c) linha "0" (3572,0 em"l); (d) linha "K" (3600,2 em-l). As linhas

Uma primeira indie~io dOBmeeanismoB de alargamento de linha envolvidos

nas absor90es vibracionais do OH" livre e acoplado e fomeeida pelas formas das

bandas. Dentro de uma boa aproxim~io, as eurvas que melhor ajustam estas bandas

possuem formato Lorentziano (ver figura 3.2.7.(2», sugerindo a existeneia de

alargamento por tempo de vida6l devido a inte~ao com mnons da rede. Em lUll



k' e emitido, levando 0 {on hidroxil desde 0 estado vibracional excitado para um

estado inferior, com uma fase desviada randomicamente. Essa flutuQ.91oe equivalente

a uma fl1ltua.91o na :freqn~ncia, produzindo assim um alargamento na band~2. 0

espalhamento elastico pode ocolTer atraves de estados intennediarios (como por

exemplo niveis libracionais), que funcionam como um estado virtua163• A comprovQ.91o

da exist~ncia desses niveis necessita da realiZ8.9Ao de medidas de absor9Ao em
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Fig. 3.2.7.(2)- Ajustes de curvas com fonnato Lorentziano para as absor96es

do OR-livre (a) e das linhas ''L'' e ''1('' do OR- acoplado (b) no NaF:Cu+:OR' em duas



A area da banda de absor9Aodo OH- livre no NaF e quase constante dentro da

faixa de temperaturas observadas (fig. 3.2.7.(3». Esse comportamento e similar ao

apresentado pelo OH- em outras matrizes cristalinas64. Essa conserv~Ao na area 6

caracteristica de transi90es pennitidas.

Com a finalidade de comprovar a nao exist!ncia de processos de reori~Ao

temuca para 0 OH-no NaF:Cu+:OH-(sugerida pelo comportamentoda largw-ade linha

com fZ), as amostras foram submetidas a experimentos de TSDC (corrente de

despolariza9Aotermo-estimulada), com aplic~Ao de campos el6tricos de 25 KV/cm e

remiamento das amostras ate temperaturas em tomo de 5 K Nenhuma corrente de

despolariza9Ao foi detectada mediante aquecimento dos cristais ate 300 K Esse

resultado indica duas possibilidades para 0 comportamento do OH-: (tanto para a

impureza livre como para a acoplada);

- Orient8.9Aopermanente do dipolo OH-, devida a exist~ncia de uma alta

barreira de potencial entre as posi90es equivalentes na rede;

• A exist!ncia de processos reorientacionais por tunelamentoentre as posi90es

equivalentes.

No entanto, medidas preVias65 de dicrofsmo inciuzidopor campo eletrico em

cristais de NaF:OH- eliminam a possibilidade de reori~Ao do defeito OH- (livre)

mediante processos de tunelamento. Mesmo com a aplic~Ao de campos eletricos de

elevados valores (- 105 V/cm), nenhumefeito de dicrofsmo foi verificado. 0 eonftonto

entre n08S08resultados de TSDC e esses resultados pennite assegurar que 0 OH- livre

no NaF ests.permanentementeorientado.

As linhas resultantes da inter~Ao Cu+IOH- apresentam-se muito estreitas

mesmo em temperaturas elevadas (-300 K), e 8U88 larguras de linha mostram

comportamentos diferenciados com a temperatura. Para as tr~s bandas de absor9Aoem

3600,2; 3598,0 e 3572,0 em-1, as larguras de linha variam com pot~ncias de r,6, fZ.5 e

r,8 para a faixa de temperaturas entre 90 e 300 K Apesar das larguras destas bandas

apresentarem fortes depend~cias com a temperatura, elas chegam a ser cerea de 30

vezes mais estreitas que a banda do OH- isolado. Essas earacterfsticas sAo um



indicativo do tipo de inter89Ao existente entre os diferentes complexos de eu+ e OH-oA

fotm89Ao de complexos envolvendo os ions eu+ e OHo C81lSa um alinhamento

orientacional adicional deste defeito, aumentando Binda mais a barreira de potencial

do OHOacoplado e enftaquecendo a sua inteJ1l9Aocom a rede, estreitando as bandas.

No entanto, nao existe um modelo simples para descrever 0 comportamento observado

da largura de linha com a temperatura.
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Fig. 3.2.7.(3)- Influancia da temperatura na meia largura ..1v e na area A da

banda de absor9Ao vibracional do OHolivre no NaF:Cu+:OH-.



CAPiTULO 4

CONCLUSOES



A espectroscopia laser apresenta iniuneras vantagens em compar8.9lo com a

espectroscopia convencional (que utiliza fontes na.o coerentes de ra.di8.9lo).A seguir

discutimos algumas dessas vantagens, bem como suas importAnciasna realiza.9lo desse

trabalho.

Se estivennos interessados na caracteriza.9lo de amostras com dimensOesmuito

reduzidas, e conveniente utilizarmos uma fonte de luz espectrosc6pica com tun feixe

hem colimado. POl'outro lado, a utiliza.9lo de amostras opticamente espessas requer

fontes com alta intensidade de emisslo, que possibilitem uma redu9lo na rel8.9lo

sinalJruido ciamedida. Em ambos os casos, a utiliza.9lo de tun espectrofot6metro laser

mostra-se altamente conveniente.

No caso deste trabalho, a detet'lllin8.9lo do gran de unifonnidade cia

distribui9lo de impurezas nos cristais foi grandemente fa.cilitada com a utiliza9lo do

laser de centro de cor como fonte de luz espectrosc6pica. As caracteristicas de alta

concentl'a9lo e pequena diverg!ncia do feixe pennitiram a realiza.9lo de tun

mapeamento ciadifuslo do Cu+atraves do cristal.

Outro caso em que a espectroscopia laser apresenta vantagens e no estudo de

amostras finas com fraca absor9lo (pOI'exemplo, fUmes finos ou amostras com baixa

concentl'a9lo de impurezas). Podemos utilizar a tecnica de espectroscopia

intracavidade, fazendo com que 0 feixe laser passe n vezes atraves da amostra,

resultando numa absor9lo fInal n vezes maior do que num espectrofot6metro

convencional. Aqui, n e 0 nilmero de passagens do feixe laser atraves ciacavidade.

Embora na.o se aplique a este trabalho, a caracterfstica de pequena diverg!ncia

de feixe apresentada pelos lasers e fimdamentalno estudo de poluentes atmosfericos.

Nesse caso, 0 feixe nonnalmente precisa atravessar uma disthcia grande atraves do ar,

e as fontes convencionais de luz apresentam umaperda muito grande na intensidade.



4.1. CONSIDERA<;OES

CONnGURA<;OESDOLCC

Inicialmente, devemos destacar que pela primeira vez ate 0 presente momento

foi empregado lUll sistema de sintonia utilizando duas redes de difta9Ao como 0

apresentado por nos em lUll laser de centro de cor com cavidade de quatro espelhos.

No trabalho dareferincia(16) e descrito lUll laser de centro de cor com meio ativo de

KCI:Li+,mas cuja cavidade e composta por de tris espelhos. No entanto, a faixa de

sintonia obtida pelos autores e de apenas 225 em-I, enquanto que no nosso caso

atingjmos lUll valor de 440 cm-1 (para 0 Angulode incid~ncia menos rasante e = 750 da

rede expansora de feixe).

Para facilitar a comp~Ao entre as diferentes configtJl1l90esde cavidade para

o LeC construido por nos e descritas neste trabalho, apresentamos na tabela 4.2.( 1) as

principais caracterfsticas das diferentes montagens.

Operal;lo nlo Montagemde Config. de duas redes

Caracteristica Sintonizada Littrow 6-79· 6-7S·

Pot~cia (mW) 23,2 1,5 11,6 12,7

Efici~cia (%) 2,5 0,2 1,2 1,3

8vt.~o. (em-1) - 1,75 0,3S 0,47

8V~XTl.(em-1) - 1,67S· 0186·· 0,372···,

Sintonia (em-1) - 3533 -4115 3520 - 3900 3500 - 3940

~) Separl29tlo entre as Linhas 3726,621 e 3724,946 em-I da tabeJ.ada ref. (49).

~.) Separl29tlo entre as Linhas 3545,224 e 3545,038 em-I da tabela da ref. (49).

~ •• ) Separl29tIo entre as Linhas 3734,646 e 3734,274 cm-I cia tabela cia ref. (49).

Tab. 4.2.(1).- Principais caracterfsticas das diferentes confi~Oes adotadas

para 0 LCC.



A configt.U"8.9Aodo LeC que possibilitou a obten9Ao da maior pot~ncia foi a

utilizada na 0Per8.9AonAo sintonizada Isso e espera.do, uma vez que nessa configtJnl9Ao

a emissAo do laser se d8. em todos os comprimentos de onda que possuem gaoho

suticiente para oscilar dentro da banda de emissAo do centro FA (II). No entanto, essa

confi~Ao e de pouco interesse para fins de espectroscopia, uma vez que os

comprimentos de onda do podem ser facilmente selecionados. POI' ontro Iado, as

confi~CSes sintonizAveis, apesar de apresentarem uma menor pot~ncia de emissAo,

sAomuito mais convenientes para realiZ8.9Aode espectroscopia.

A efici~ncia da 0Per8.9Aodo LCC tambem e maior na 0Per8.9AonAo sintonizada.

No entanto, a efici~ncia na ope~Ao com uma rede em montagem de Littrow e muito

pequena, mesmo se comparada com as efici~cias obtidas nas outras duas

confi~CSes sintonizaveis. Uma das possfveis causas para esse efeito e que, quando 0

LeC opera va na confi~Ao com uma rede em Littrow, nAo dispunhamos de um

sistema eficiente para secagem do ar (a umidade ficava em tomo de 37 %). Ja. no caso

da confi~Ao com duas rede de difta9Ao, a umidade do ar era de 25 %. Isso foi

conseguido com a diminui9Ao do volume de ar que cerca a cavidade, com a utiliZ8.9Ao

de caixas de acrflico construidas em tomo de sens componentes 6pticos.

Para 0 caso da 0Per8.9Ao com uma rede de di1ta.9Aoem montagem de Littrow,

obtivemos uma boa concordAncia entre a largura de linha experimental e a predi9Ao

te6rica. Ja. no caso da 0Per8.9Ao com duas rede, a previsAo te6rica e 0 valor

experimental nAo esta.o em concordAncia. Isso pode ser devido a um valor

superestimado de perdas intemas da cavidade (A, na eq. 1.3.4.3.(1». Confonne ja.

citamos, na ope~Ao com uma rede de difta9Ao a umidade do ar era de 37 %, contra

25 % na oper8.9Aocom duas redes. Isso resulta own fator de perdas intemas (pOI' auto-

absor9Ao na :freqfl~ncia do LeC) menor na 0Per8.9Aocom duas redes, possibilitando ao

feixe laser realizar mais passagens pela cavidade (0 nilmero de passagens e

inversamente proporcinal as perdas). Consequentemente, a largura de linha te6rica sera.

menor, e portanto mais pr6xima da experimental.



Confonne mostramos no capitulo 3, a inclusao da impureza.eu + 80 crista! de

NaF:OH- eta surgimento a urn espectro complexo de linhas de absor9ao deslocadas

para menores energias com rel8.9ao a absor9ao do OH- isolado. Essa dimirnJi9aona

energia da transi9ao surge como resultado de uma modific8.9ao no parAmetro de

anannonicidade do p090 de potencial do OH-,devidaa intef8.9aocom 0 eu+.

Os resultados ineditos de observ8.9a.odas novas linhas de absor9a.o foram

atribufdas 80S modos intemos de vibra9a.odo OH- interagindo com os ions eu+, dando

surgimento a diferentes tipos de defeitos. Essa afinna.9a.oe fundamentadanas seguintes

observ8.90es:

-1. 0 espectro de linhas nao est&.presente em cristais de NaF dopados

tmicamente com impurezas OH-. Tamb6m nao existem relatos na literatura sobre 0

surgimento desse espectro em cristais de NaF:eu+.

-2. Esse espectro surge como resultado da difusao de eu+ nos cristais de

NaF:OH-. Um espectro semelhante surge em cristais de NaF dopados durante 0

crescimento com as impurezas eu + e OH-.

-3. 0 resfriamento rapido das amostras desde altas temperaturas leva a uma

diminui9ao na intensidade na maioria dessas linbas (com urn consequente aumento na

banda de absor9a.o vibracional do OH- isolado). Um novo aquecimento, seguido de

resfriamento lento das mesmas amostras induz a urna recupef8.9ao parcial das

intensidades iniciais.

-4. 0 comportamento das bandas de ab80r9a.o'IN do Cu+isolado, mediante a

realiza9ao dOHmesmos tratamentos tennicos, e semelhante 80 comportmnento das

bandas do OH-acoplado.

o alinhamento orienta.cional dos diferentes defeitos fonnados devido a

associ3.9a.ode ions Cu+e OH-produz urnasignificativa alter3.9a.ona largura de linha de

absor9ao do OH-,reduzindo em ate 30 vezes a meia largura da impureza.acoplada



As amostras de NaF:Cu+:OH- foram submetidas a experimentos de TSDC

(corrente de despolariz8.9llotenno-estimulada) com campos eletricos aplicados de 25

KV/cm e resfiiadas ate temperaturas proximas a de Helio Hquido. A nllo detec~llo de

corrente de despolar~llo, juntamente com os comportamentos com a temperatura

apresentados pelas larguras das bandas de absor~llo no infravennelho mais os dados

de dicroismo da refer&ncia (65), permitem afirmar que 0 OH- se encontra

pennanentemente orientado nas amostras, e que 0 acoplamento com 0 Cu+produz um

alinhamento adicional. As medidas de ITC (realizadas por nos) e as de dicroismo

induzido por campo eletrico da refer&ncia(65) indicam que tamb6mno caso acoplado

o OH-se encontra pennanentemente orientado.

A divul~llo deste trabalho estS.sendo feita nos seguintes periodicos:

- "Ultraviolet and infrared spectroscopy ofOH-/Cu+ double doped NaP', a ser

publicado em "Radiation Effects and Defects in Solids".

• "Constru~lloe caracteriZ89llode urn espectrofotametro infravermelho a partir

de um laser de centro de cor", submetido a Revista Brasileira de Fisica Aplicada e

Instnunent8.9llo.

- "Orientational aligment of OH-/eu+ defects in NaF single crystals", a ser

submetido.

Em virtude deste trabalho tratar de um assunto inedito e de grande interesse, 0

grupo de pesquisas do professor S. Kappban da Universidade de Osnabrock

(Alemanba) tambem estS.trabalbando na mesma area, com amostras de NaF:Cu+:OH-

cedidas por nOs.



A seguir, fomecemos uma serie de sugesttJespara a continu~llo das pesquisas

descritas neste trabalho.

Com rel~a.o ao LCC, existem ainda alguns pontos a serem explorados e que

podem resultar nwn fimcionamento mais estavel do laser. A substitui91loda bomba

mecAnica de vacuo (que e acoplada 8. bomba difusora) pOl' uma bomba de vacuo

criogenica pode produzir wna substancial redu91lonas vibr~tJes mecAnicasdo sistema,

refletindo positivamente na estabilidade operacional do laser. Sugerimos que a

melhoria na estabilidade seja acompanhada pela monitofa9llo do modos de oscil~llo

da cavidade com 0 auxflio de wn analisador de espectro.

o desempenho do espectrofot6metro construfdo por n6s pode ser otimizado

com 0 acoplamento de wn sistema computadorizado de aqWsi91lode dados referentes

aos espectros de absor91lo.Atualmente, os espectros sllo exibidos em urn registrador

anal6gico, e posteriormente manipulados com 0 080 de umamesa digitalizadora.

Com rel8.9lloao estudo do cristal de NaF':Cu+:OH-,uma primeira sugestllo e a

de submeter os dados experimentais por n6s coletados a wn tratamento te6rico com 0

080 de teoria de grupos, e tamb6m a realiza.9llode c81culos nwnericos dos Dives de

energia das transi90es. Tamb6msugerimos a conti~llo do modelamento dos defeitos

com a modific~a.o dos potenciais utilizados para descrever os processos flsicos

envolvidos. Uma possibilidade e a de utilizar corre9tJes que levem em conta a nllo

linearidade do momento de dipolo eIetrico do OH-acoplado ao Cu+e que salisfa.9aos

parimetros de anarmonicidade encontrados.

Uma extensllonatural do trabalho e a realiza.9llode espectroscopia de absor91lo

em temperaturas abaixo da temperatura de Nitrogenio Hquido. Dutra sugestllo e 0

estudo das propriedades lwninescentes do Cu+ sob exci~llo 6ptica. Com isso, os

efeitos do acoplamento Cu+/OH-podem ser estudados mediante as caracteristicas de

emissllo do cristal.



Com essas sugestoes, esperamos dar prosseguimento ao estudo do novo defeito

descrito por nos neste trabaJho, hem como ao aprimoramento do espectrofotametro

construido por nos.



A discrepmcia encontrada entre os valores experimentais e a predi9do te6rica

para a divergencia do feixe laser pode ser explicada pela introdu9do da constante M, a

qual da uma medida da qualidade do feixe laser. Essa constante e derivada do

Principio da Incerteza, e e proporcional so produto do valor minimo do diAmetro do

feixe pela sua divergencia.

Feixes emitidos por lasers nAo sdo em geral compostos unicamente pelo modo

fundamental TEMoo. mas por uma mistura de diferentes modos transversais. Sdo esses

modos de maior ordem os responsaveis por uma divergencia maior do que a calculada

para 0 modo fundamental.

A medida em que a cintura do feixe asBlUlle valores menores, dimimli a

plano. Como resultado, a distJ"ibui9lWde velocidades transversais dos f6tons (a taxa de

espalhamento ou ftnguIo de divergencia) tambem awnenta. De acordo com 0 Principio

da Incerteza, existe urn valor mfnimo para 0 produto entre a cintura do feixe e sua

divergencia, 0 qual cOlTesponde so limite de difi"a.9llodo feixe. Esse valor minimo

cOlTesponde a distribui9ft.o Gaussiana de urn unico modo fundamental.

A expressdo que relaciona a expansdo do feixe de modo misto com sua

propag~a.o e similar a expressllo para 0 modo Gaussiano fundamental (eq. 1.3.3.(8»
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