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(versão original dispońıvel na Unidade que aloja o Programa)

São Carlos

2012



AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO PARA
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Ficha catalográfica elaborada pelo Serviço de Biblioteca e Informação do IFSC, 
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Juliano Martins, Renato
   Controle Coerente das bandas de emissão do ZnO
através de algoritmo genético / Renato Juliano
Martins; orientador Cleber Renato Mendonça - versão
corrigida -- São Carlos, 2012.
   87 p.

   Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em
Física Básica) -- Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo, 2012.

   1. Óxido de zinco. 2. Pulsos Ultracurtos. 3.
Controle coerente. 4. Algoritmo genético. 5. Análise
das componentes principais. I. Renato Mendonça,
Cleber, orient. II. Título.



Dedico esta dissertação à minha mãe, com carinho.
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RESUMO

Martins, R. J. Controle coerente das bandas de emissão do ZnO através de
algoritmo genético. 2012 87 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de
F́ısica de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

Neste trabalho, investigamos o controle coerente das bandas de emissão, excitadas via
absorção multifotônica, em um cristal de óxido de Zinco (ZnO) através das formatação
de pulsos laser ultracurtos (790 nm, 30 fs, 80 MHz e 5 nJ). O ZnO vem se mostrado
um posśıvel candidato a dispositivos fotônicos devido a sua grande energia de ligação
de éxciton (60 meV).Inicialmente, implementamos a montagem experimental do sistema
de formatação de pulsos, bem como de excitação e coleta da fluorescência do ZnO. O
controle coerente foi feito através de um programa baseado em um algoritmo genético
(GA), também desenvolvido no transcorrer deste trabalho. Através do algoritmo gené-
tico, observamos um ganho significativo da emissão do ZnO por meio de fases espectrais
impostas ao pulso laser. Monitorando o traço de autocorrelação do pulso, inferimos que
este se torna mais longo após a otimização das bandas de emissão via GA. Além disso,
verificamos que as funções de fase que otimizam o processo são complexas e oscilatórias.
Através da análise das componentes principais (PCA), fizemos uma análise do conjunto
de dados providos pelo GA, onde observamos que este método pode ser usado como um
filtro para os dados, suavizando as curvas e enfatizando os aspectos mais importantes das
máscaras de fase obtidas pelo controle coerente. Por fim investigamos qual a importância
das máscaras suavizadas para o entendimento f́ısico do processo.

Palavras-chave: Óxido de zinco. Pulsos ultracurtos. Controle coerente. Algoritmo
genético. Análise das componentes principais.





ABSTRACT

Martins, R. J. Coherent control of the emission bands of ZnO using genetic
algorithms. 2012 87 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de F́ısica de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

In this work, we investigate the coherent control of the emission bands, excited via mul-
tiphoton absorption, in a zinc oxide crystal (ZnO) by pulse shaping ultrashort laser pulses
(790 nm, 30 fs, 5 nJ and 80 MHz). ZnO has been preposed as a potential material for
photonic devices due to its strong exciton binding energy(60 meV). Initially, we have
implemented the pulse shaper experimental setup, as well as the fluorescence measure-
ments of ZnO. The coherent control was carried out through genetic algorithm (GA)
based software, also developed in the course of this work. Using the genetic algorithm,
we have observed a significant increase in the ZnO emission when appropriated spectral
phase masks are applied to the laser pulse. Autocorrelation measurements were used to
infer the pulse duration, which get longer after optimization of the emission band via GA.
Additionally, we have found that the phase masks that optimize the process are com-
plex oscillatory functions. Through the Principal Component Analysis, we analyzed the
data provided by the GA and observed that it can be used to filter the data, smoothing
the curves and highlighting the most important aspects of phase masks obtained by the
coherent control. Finally we investigate how important the smoothed masks are for the
physical understanding of the process.

Keywords: Zinc Oxide. Ultrashort Pulses. Coherent control. Genetic algorithm. Prin-
cipal Component Analysis.
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variância em ambos os eixos x e y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Figura 3.5 - Projeção das componentes principais relativas à Fig.3.4. Nota-se
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Figura 5.3 - Curva de calibração do SLM. Cada ponto corresponde a uma medida
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acima do pulso FLAT (35 fs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Figura 6.1 - Espaço das componentes principais da 1a evolução do GA. Podemos

observar um agrupamento no eixo da primeira componente o qual
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lidas e pretas representam o espectro do laser. Observamos uma
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do SLM, enquanto o restante dos parâmetros através dos testes iniciais. 61

Tabela 6.1 -Porcentagem cumulativa dos autovalores utilizados para “filtrar” o

conjunto de dados. No presente caso, utilizamos três autovalores e

observamos que essa escolha manteve, no mı́nimo, 60 % da variância
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3 Algoritmo genético e análise das componentes principais 39
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CAPÍTULO

1

Introdução

A óptica é o ramo da F́ısica que estuda o comportamento e as propriedades da

luz e sua interação com a matéria. Usualmente, a óptica abrange uma vasta gama do

espectro eletromagnético, desde o ultravioleta até o infravermelho. Com o avanço da

óptica tornou-se posśıvel a produção de lasers sintonizáveis na década de 60 (1) e, a partir

de sua utilização, diversos experimentos foram desenvolvidos de forma a evoluir conceitos

e técnicas em óptica. Técnicas como Q-Switching (2) e mode-locking(3, 4) (acoplamento

de modos) foram de grande importância para a evolução dos lasers pulsados, pois através

destas técnicas foi posśıvel aumentar a potência de pico do laser em muitas ordens de

grandeza. O método de mode-locking, que é comumente empregado na geração de pulsos

ultracurtos, apresenta vantagens técnicas sobre o Q-Switching pois permite gerar pulsos

tempo de duração muito mais curta que o tempo de viagem do feixe dentro da cavidade.

Somando-se o efeito do acoplamento de modos a sistemas de compressão de pulsos(5),

pode-se alcançar pulsos da ordem de poucos femtossegundos(6).

Após a criação do laser pulsado, experimentos envolvendo geração de segundo

harmônico(7) foram realizados, emergindo dáı um novo ramo da óptica: a óptica não li-

near. Esse novo ramo baseia-se no regime em que materiais podem se comportar de forma

não linear em relação ao campo elétrico aplicado a eles. A partir disso, uma ampla varie-

dade de efeitos foi observada, tais como: mistura de quatro ondas (8), autofocalização(9),

geração de soma de frequência(10), retificação óptica (11), espalhamento Ramam estimu-

lado (12) e amplificação paramétrica(13), entre outros. Devido à curta duração do pulso,
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diversas técnicas foram empregadas para medir seu tempo de duração(14, 15). Essas

técnicas auxiliaram no melhor entendimento do comportamento de um pulso ultracurto.

Entre as mais diversas aplicações de pulsos ultracurtos, um importante ramo surgiu

devido à larga banda espectral que estes apresentam. Este ramo é conhecido como controle

coerente e caracteriza-se, principalmente, pela técnica de formatação de pulsos(16). Em

suma, o objetivo do controle coerente é otimizar a transição de um sistema para um estado

quântico final, explorando a interferência entre diversos pares de fótons em um processo

de absorção de dois fótons, por exemplo. Ideias iniciais exploraram o controle da fase de

campos produzidos por laser para manipular as fases quânticas(17). Atualmente, o método

mais utilizado emprega pulsos laser de femtossegundos formatados(18). Através do uso

de técnicas de formatação de pulsos, tornou-se posśıvel controlar a interação luz-matéria,

conforme descrito pela primeira vez em 1993(19). Ao longo da última década, diversos

trabalhos têm mostrado a importância do controle coerente(18) em aplicações como, por

exemplo, o controle de absorção de dois fótons para compostos orgânicos(20). Além disso,

diferentes algoritmos têm sido empregados como métodos de convergência em controle

coerente e têm se mostrado bastante eficazes. Neste âmbito, podemos destacar o algoritmo

genético(21, 22), que se baseia na teoria da evolução de Darwin. Este algoritmo utiliza

como ferramenta os operadores genéticos, que atuam de forma a modificar parâmetros

para convergência, como será explicado posteriormente.

Do ponto de vista de materiais ópticos com potencias aplicações tecnológicas, o

semicondutor óxido de Zinco (ZnO) tem sido estudado intensamente pela comunidade

cient́ıfica devido à sua larga energia de ligação de éxciton (60 meV), o que o torna um

posśıvel candidato a dispositivos laser baseado na recombinação do éxciton, mesmo acima

da temperatura ambiente. Além disso, o ZnO caracteriza-se por ser um material de baixo

custo e de fácil obtenção.

No presente trabalho, utilizando o controle coerente em conjunto com o algoritmo

genético, demonstramos a manipulação da fluorescência induzida por absorção não linear

em um cristal de ZnO, em especial a razão entre suas duas bandas de emissão: (i) banda de

defeitos - centrada em 550 nm, e (ii) banda de éxcitons - centrada em 400 nm. Utilizando

um método matemático conhecido como “Análise das Componentes Principais” (do inglês

Principal Component Analysis - PCA), analisamos os dados obtidos através da evolução

do algoritmo genético, mediante a aplicação de distintas máscaras de fase espectrais ao

pulso ultracurto, ou seja, diferentes formatos impostos às fases das componentes espectrais

do pulso. O método de PCA foi formulado por Pearson et. al.(23) e revelou-se bastante

adequado para a análise de variância, conforme descrito por Fisher e MacKenzie et. al.

(24), e tem sido aplicado em muitos campos das ciências(25, 26). No caso espećıfico de

controle coerente via formatação de pulsos ultracurtos, este método (PCA) nunca havia
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sido utilizado para interpretar os resultados, e mostrou-se uma ferramenta importante

para conectar as máscaras de fase com aspectos f́ısicos do processo óptico.

Esta dissertação está organizada como segue : No caṕıtulo 2 descrevemos alguns

aspectos básicos de Óptica Não Linear e pulsos ultracurtos. Em seguida, no caṕıtulo 3,

descrevemos o método de algoritmo genético e PCA, ilustrando suas principais formulações

e teoria. A montagem experimental para realizar o controle coerente é descrito no caṕıtulo

4. No caṕıtulo 5 mostramos os resultados obtidos com o algoritmo genético e sistema

de formatação de pulsos a respeito do controle da fluorescência do ZnO. No caṕıtulo 6

fazemos a análise, usando PCA, dos resultados obtidos e investigamos sua relação com a

convergência das evoluções. Finalmente, no caṕıtulo 7 apresentamos as conclusões finais

e perspectivas futuras.
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CAPÍTULO

2

Óptica não linear e pulsos ultracurtos

Nesse caṕıtulo explanaremos alguns dos principais fundamentos teóricos e experi-

mentais pertinentes à óptica não linear e pulsos ultracurtos, os quais são necessários para

a melhor compreensão deste trabalho, enfatizando aqueles que são de maior interesse para

a explicação dos resultados obtidos. Faremos uma introdução sobre a óptica não linear

e destacaremos também o processo de geração de pulsos ultracurtos e suas principais

propriedades.

2.1 Introdução à óptica não linear

Óptica não linear é o estudo dos fenômenos que ocorrem como consequência da

modificação das propriedades de um determinado material na presença de luz com alta

intensidade. Tipicamente, apenas luz proveniente do laser é suficientemente intensa para

modificar as propriedades de um material de maneira não linear. De fato, o ińıcio do

campo de óptica não linear se deu com a descoberta da geração de segundo harmônico

por Franken et. al. em 1961 (7). Um fenômeno óptico não linear é considerado “não
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linear” no sentido em que a reposta de um material, dado um campo aplicado, depende

de forma não linear da intensidade do campo óptico.

Para descrever mais precisamente o que queremos dizer com não linearidade óptica,

vamos considerar a polarização P ptq de um material transparente, o qual é dependente

do campo Eptq aplicado. No caso da óptica linear convencional, a polarização depende

linearmente do campo, e pode ser descrita pela equação:

P ptq � χp1qEptq (2.1)

onde a constante de proporcionalidade χp1q é conhecida como susceptibilidade linear. A

não linearidade óptica pode ser descrita generalizando-se a eq.(2.1) em termos da polari-

zação P ptq, e reescrevendo esta como uma série de potências em Eptq:

P ptq � χp1qEptq � χp2qE2ptq � χp3qE3ptq � . . .

� P p1qptq � P p2qptq � P p3qptq � . . . (2.2)

Na qual as quantidades χp2q e χp3q são conhecidas como susceptibilidades ópticas de se-

gunda e terceira ordem, respectivamente (27). Por simplicidade, consideraremos os cam-

pos P ptq e Eptq como sendo quantidades escalares nas eqs.(2.1) e (2.2).

2.2 Descrições de interações ópticas não lineares

Nesta seção, apresentamos, brevemente, algumas descrições de interações ópticas

focadas no tema deste trabalho. Para um estudo mais aprofundado o autor Boyd(27)

descreve muitos outros processos não lineares.
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2.2.1 Geração de segundo harmônico

Como exemplo da interação óptica não linear, vamos considerar o processo de ge-

ração de segundo harmônico, o qual está ilustrado na fig. 2.1.

Vamos considerar aqui um campo elétrico oscilante no tempo, ou seja:

Eptq � Ee�iωt � c.c. (2.3)

O campo está incidindo sobre um cristal no qual a susceptibilidade de segunda ordem

χp2q é não nula. A polarização não linear é, então, dada de acordo com a eq.(2.2) com

P p2qptq � χp2qE2ptq ou:

P p2qptq � 2χp2qEE� � pχp2qE2e�2iωt � c.c.q (2.4)

Note que a polarização de segunda ordem consiste em dois termos: (i) contribuição

quando ω � 0 e (ii) contribuição na frequência 2ω. Ao levarmos em conta a equação de

onda, o último termo da eq.(2.4) gerará um campo elétrico com frequência dobrada em

relação ao campo inicial, enquanto o primeiro termo leva a um processo conhecido como

retificação óptica(11). Para propósitos experimentais, o processo de geração de segundo

harmônico pode ser tão eficiente que, praticamente 80% da potência da radiação incidente

com frequência ω pode ser convertida em radiação com frequência 2ω.

A geração de segundo harmônico pode também ser entendida considerando-se a

interação em termos da troca de fótons entre as variadas frequências do campo. Ao ana-

lisarmos a Fig. 2.1 na parte (b), dois fótons de frequência ω são destrúıdos e um processo

quântico simultâneo de criação de um fóton de frequência 2ω ocorre. A linha sólida na

figura representa o estado atômico fundamental, e as linhas pontilhadas representam um

estado conhecido como ńıvel virtual. Esses ńıveis não correspondem aos autovalores do

átomo livre, mas podem ser representados pelo autoestado de energia do átomo somado

com um ou mais fótons do campo de radiação.
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Figura 2.1 – (a) Geometria de geração de segundo harmônico (b) diagrama de energia para
geração de segundo harmônico.

2.2.2 Polarização de terceira ordem

Consideremos agora a contribuição não linear de terceira ordem

P p3qptq � χp3qE3ptq (2.5)

No caso mais geral, no qual o campo Eptq é constitúıdo de múltiplas frequências,

a expressão para P p3q se torna muito complexa. Portanto, vamos considerar o caso mais

simples em que o campo elétrico é monocromático:

Eptq � E cospωtq (2.6)

Utilizando a identidade trigonométrica cos3pωtq � 1
4

cosp3ωtq � 3
4

cospωtq, a polari-

zação de terceira ordem torna-se:

P p3qptq � 1

4
χp3qE 3 cosp3ωtq � 3

4
χp3qE 3 cospωtq (2.7)

2.2.3 Geração de terceiro harmônico

O primeiro termo da eq.(2.7) representa uma resposta do material que devolve uma

radiação com frequência três vezes maior que a radiação incidente. Este termo representa

a geração de terceiro harmônico. De forma análoga à geração de segundo harmônico, três
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fótons de frequência ω são destrúıdos para a criação de um fóton de frequência 3ω. O

segundo termo da eq.(2.7) está relacionado a processos envolvendo fótons de frequência ω

como, por exemplo, absorção de 2 fótons (28).

2.2.4 Processo de absorção de dois fótons

Apresentamos aqui uma breve descrição do processo de absorção de dois fótons

(A2F), um fenômeno de grande importância para o campo de óptica não linear. Neste

processo, dois fótons com energia ω são absorvidos pelo material, excitando-o para um

ńıvel de energia mais alto. As energias somadas correspondem à energia de transição

do material do ńıvel fundamental para o estado excitado. Este processo exige uma alta

densidade de fótons por unidade de tempo, sendo descrito por um termo de absorção

não linear β associado com o termo de absorção linear α0. A absorção do material será

então(27, 29, 30):

α � α0 � βI (2.8)

a eq.(2.8) está relacionada com o termo de polarização de terceira ordem induzida no

material P p3q e, consequentemente, a χp3q. A relação entre o coeficiente de absorção de

dois fótons β e a parte imaginária de χp3q é dada por(27, 29, 30):

Imrχp3qs � n2
0ε0c

2

ω
β (2.9)

Se generalizarmos a ideia da seção de choque linear e definirmos uma seção de choque de

absorção de dois fótons σ2, podemos relacionar o coeficiente de absorção de dóis fótons

através da equação(27, 30):

β � σ2N0

h̄ω
(2.10)

onde N0 é a densidade volumétrica de entes f́ısicos excitados, podendo ser moléculas, ı́ons

ou mesmo elétrons e h̄ é a constante de Planck dividido por 2π. Um esquema análogo

ao processo de geração de segundo harmônico (Fig. 2.1) pode ser utilizado para ilustrar

o processo, mas, ao considerarmos a absorção de dois fótons, devemos levar em conta o

tempo de interação da luz com o material. Na Fig 2.2 apresentamos uma ilustração do

processo.
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Figura 2.2 – Processo de absorção de dois fótons excitando o meio material do estado |0y
para o estado |1y.

No diagrama apresentado na Fig. 2.2, os estados fundamental e excitado estão

representados por linhas sólidas, enquanto o estado virtual está representado por uma

linha pontilhada. Se um campo de frequência ω é aplicado no material, a absorção dos dois

fótons não é instantânea, ou seja, de acordo com o prinćıpio da incerteza de Heisenberg(31)

os fótons podem estar separados por um tempo t1 dado por t1 � h̄
2∆E

, sendo ∆E a diferença

de energia entre o ńıvel virtual e o próximo ńıvel de energia real do material(27). Portanto,

o processo de absorção de dois fótons não é um processo que ocorre instantaneamente,

mas em um tempo permitido pelo prinćıpio da incerteza. Fisicamente, este é o tempo do

intervalo de resposta do momento de dipolo eletrônico induzido pela ação da luz laser.

Dado que as frequências de transição t́ıpicas do estado fundamental para o estado excitado

superam a frequência do laser no viśıvel e infravermelho próximo, e a diferença de energia

∆E � h̄ |ω1 � ω0| � 10�18J , observa-se que h̄{2∆E � 6,63�1034

2�10�18 é tipicamente da ordem de

femtossegundos.

Outra caracteŕıstica do processo de absorção de dois fótons que pode ser observada

através do prinćıpio da incerteza é o aumento do intervalo de tempo entre as duas absorções

(aumento da probabilidade de ocorrência da absorção de dois fótons). A proximidade em

energia entre o ńıvel virtual e o primeiro ńıvel excitado faz com que o denominador∆E seja

menor, aumentando assim o intervalo de tempo permitido entre as absorções. Portanto,

a medida que a energia de uns dos fótons se aproxima de um estado real, há um aumento

n seção de choque de dois fótons. Esse efeito é também conhecido como engrandecimento

ressonante da absorção não linear.



2 - Óptica não linear e pulsos ultracurtos 31

2.3 Pulsos ultracurtos

A partir do desenvolvimento de lasers capazes de gerar pulsos luminosos com dura-

ção inferior a 1 picossegundo, tornou-se posśıvel estudar fenômenos que ocorrem na escala

de tempo dos femtossegundos. Através dos anos, os pulsos evolúıram da escala de picos-

segundos para pulsos da ordem de poucos femtossegundos(5). Atualmente, consegue-se

gerar pulsos ultracurtos com duração da ordem de attossegundos(32). Lasers com pulsos

menores que 10 femtossegundos são dispońıveis comercialmente e tem estimulado uma

ampla variedade de aplicações como, por exemplo, o estudo de relaxação ultrarápido em

materiais(33, 34, 35, 36). Através dos pulsos ultracurtos consegue-se medir transientes

elétricos em dispositivos semicondutores com resolução temporal menor que 0.5 ps(37, 38).

Estudos baseados em fenômenos de óptica não linear, como eco de fótons utilizando pul-

sos ultracurtos, têm permitido desvendar processos eletrônicos em materiais como GaAs

e moléculas orgânicas. As informações obtidas através desses estudos tornarão posśı-

vel, por exemplo, o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos com altas velocidades de

chaveamento.

Nesta seção introduziremos alguns conceitos fundamentais relacionados à geração

de pulsos ultracurtos. Falaremos sobre os fundamentos teóricos do mode-locking, que é a

técnica necessária para geração de pulsos ultracurtos. Apresentaremos, também, algumas

de suas propriedades, tais como a fase espectral, a duração do pulso e a dispersão. Faremos

também uma análise das diversas ordens de dispersão causadas pela propagação do pulso

em um meio material.

2.3.1 Mode-locking

Para uma discussão qualitativa do mode-locking, é necessário que tenhamos conhe-

cimento sobre a largura de banda do laser, que é determinada, principalmente, pelo meio

ativo. Tomamos como largura de banda o intervalo de frequências no qual o laser pode

operar. Por exemplo, um laser de hélio-neônio (HeNe) tem uma largura de banda de apro-

ximadamente 1.5 GHz (que representa 0,002 nm no comprimento de onda central de 632.8

nm), enquanto um laser Ti:Safira possui uma largura de banda de 128 THz (um intervalo

de comprimento de onda de 300 nm em torno de 800 nm). A base para a geração de pulsos
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ultracurtos está no controle de modos de uma cavidade ressonante(39, 40). Consideremos

uma cavidade ressonante com comprimento L que comporte n modos longitudinais de

oscilação do campo eletromagnético. Podemos escrever as frequências permitidas pela

cavidade como:

νn � n
c

2L
(2.11)

onde c é a velocidade da luz no vácuo e n é um número inteiro. A quantidade de modos

existentes no laser depende do tipo de cavidade, dos eventuais elementos de limitação de

modos existentes e da largura de banda do meio laser utilizado. Podemos calcular o campo

elétrico final como uma soma do campo correspondente a todos os modos oscilantes na

cavidade, portanto:

Eptq �
¸
n

Enptq exprip2πνnt� φnptqqs (2.12)

sendo a soma estendida a todos os n modos permitidos pela cavidade. Quando não há

nenhum controle sobre os modos da cavidade, o laser pode se apresentar instável devido

à interferência entre as diversas frequências e a mecanismos de salto de modos, já que,

tanto Enptq como φnptq podem variar livremente. Para o mecanismo de mode-locking,

devemos impor uma situação na qual as fases dos N modos φnptq se mantenham constantes

(identicamente nulas por simplicidade). Supondo ainda que Enptq se mantenha constante

e igual a E0, podemos escrever:

En � E0 n � 0, 1, 2, 3, . . . (2.13)

φnptq � 0 n � 0, 1, 2, 3, . . . (2.14)

Ao levarmos em conta as condições das eqs.(2.13) e (2.14), podemos calcular a soma na

eq.(2.12) e reescrevê-la como:

Eptq � E0 exppiNωctq
�

sin
�
Nωct

2

�
sin
�
ωct
2

�
�

(2.15)

sendo ωc � c{2L a frequência caracteŕıstica da cavidade e N é o número de modos

permitidos pela cavidade. Como a intensidade é proporcional a |Eptq|2 � EE�, segue

diretamente que a intensidade será:

Iptq � I0

�
sin
�
Nωct

2

�
sin
�
ωct
2

�
�2

(2.16)

que corresponde a um pulso com duração Tp dada aproximadamente por:

Tp � Tc
N

(2.17)
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sendo Tc � 1{νc. Desta forma, ao acoplarmos os N modos da cavidade, temos a formação

de um trem de pulsos, cada qual com duração 1{N do tempo de separação entre os pulsos.

Portanto, quanto maior o número de modos permitidos pela cavidade ressonante, menor

será o tempo de duração do pulso pasśıvel de ser obtido.

Na fig.2.3, o efeito do número de modos acoplados é ilustrado. Para N = 10, observa-se

um pulso relativamente longo, acompanhado de oscilações durante o intervalo inter-pulsos.

Quando se aumenta o número de modos acoplados para N = 100, o pulso torna-se bastante

curto e a intensidade cresce.

(a) N=10 modos (b) N=100 modos

Figura 2.3 – Efeito do número de modos acoplados na duração e intensidade do pulso para
N � 10 e 100 modos.

Devemos nos ater ao fato de que o maior valor posśıvel para N é limitado pela

largura da banda do meio laser, que exprime a faixa de frequências na qual é posśıvel

haver ganho, e, portanto, oscilação laser na cavidade.

2.3.2 Dispersão da velocidade de grupo

Ao se propagar em um meio, devido à larga banda espectral que um pulso ultracurto

possui, cada frequência irá se propagar com velocidade diferente. O pulso, portanto, irá

acumular uma diferença de fase que contém os efeitos da dispersão do meio. Esses efeitos

podem mudar drasticamente a forma do pulso de sáıda do laser, aumentando o tempo de

pulso em muitas ordens de grandeza (41).

Consideremos um pulso descrito por:

Eptq � E0ptq expripω0t� φptqqs (2.18)
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Ao fazermos a transformada de Fourier deste pulso, obtemos:

Ẽpωq � Ẽ0pωq exppiΦpωqq (2.19)

Aqui, o termo Φpωq representa o desvio de fase intŕınseco. Por exemplo, para uma pro-

pagação em um comprimento z em um meio com um ı́ndice de refração npωq, o desvio

de fase acumulado será Φpωq � ω
c
npωqz. As diferentes distorções de fase dependem do

material no qual o pulso está se propagando. Conhecida a caracteŕıstica do tipo de dis-

torção causado por um sistema óptico, é posśıvel usar algum tipo de compensação que

restaure a caracteŕıstica original do pulso. Para analisar o efeito de fase acumulada no

perfil do pulso, é conveniente usar uma expansão em série de Taylor da fase, em torno da

frequência central ω0:

Φpωq � Φpω0q � dΦpωq
dω

����
ω�ω0

pω � ω0q � d2Φpωq
dω2

����
ω�ω0

pω � ω0q2
2

�

� d3Φpωq
dω3

����
ω�ω0

pω � ω0q3
6

� d4Φpωq
dω4

����
ω�ω0

pω � ω0q4
24

� . . . (2.20)

Para uma análise completa da distorção de fase, devemos olhar cada componente da

expansão separadamente, uma vez que cada termo contribui de forma diferente para a

distorção. O primeiro termo da expansão corresponde a um desvio de fase fixo, i.e., não há

distorção no pulso. O segundo termo da expansão corresponde a um atraso da propagação.

Estes dois primeiros termos não causam nenhuma distorção no pulso, mas se levarmos em

conta os termos seguintes, estes contribuem significantemente para a distorção do pulso.

Ao invés de olharmos para o atraso de fase, é mais fácil de compreender o papel de cada

termo separadamente se olharmos para o atraso de grupo (τg � dΦpωq
dω

) (41).

τg � dΦpωq
dω

����
ω�ω0

� pω � ω0q d
2Φpωq
dω2

����
ω�ω0

�

� pω � ω0q2
2

d3Φpωq
dω3

����
ω�ω0

� pω � ω0q3
6

d4Φpωq
dω4

����
ω�ω0

� . . . (2.21)

A primeira contribuição vem do segundo termo na eq.(2.21), que depende da derivada

segunda da fase com respeito à frequência e corresponde a uma dispersão do atraso de

grupo (DAG) em torno do valor central ω0. Esta distorção faz com que o atraso de grupo

tenha uma “varredura” linear com a frequência.

Para valores positivos de d2Φpωq
dω2

���
ω�ω0

, as frequências menores do espectro do pulso

sofrem um atraso menor do que as frequências maiores. Consequentemente, as frequên-

cias menores tendem para a frente do pulso, enquanto as maiores tendem para a cauda.

Quando o valor de d2Φpωq
dω2

���
ω�ω0

é negativo, acontece o oposto.
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A propagação do pulso através de meios materiais usualmente causa um chirp linear

positivo. Para descrever qualitativamente a distorção de fase de segunda ordem, vamos

considerar um pulso com perfil gaussiano no tempo dado por (41):

Eptq � E0 exp

�
�2 ln 2

�
t

Tp


2
�

exppiω0tq (2.22)

Para calcularmos a distorção de fase quadrática, devemos fazer a transformada

de Fourier do pulso dado pela eq.(2.22) e adicionar o atraso de fase quadrático pω �
ω0q2 d2Φpωq

dω2

���
ω�ω0

. Após calcularmos a transformada inversa, o resultado é (42)

Eoutptq � E0
1�

1 �
�
d2Φpω0q

dω2

	2

4b2

�1{4
exp

$''''&
''''%
� t2

4b

�
1 �

�
d2Φpω0q

dω2

	2

4b2

� expripω0t� φptqqs

,////.
////-

(2.23)

com

b � T 2
p

8 ln 2
(2.24)

φptq � �

�
d2Φpω0q
dω2

	
t2

2
�
d2Φpω0q
dω2

	2

� 8b2

� 1

2
arctan

�
d2Φpω0q
dω2

	
2b

(2.25)

A eq.(2.23) descreve um pulso de perfil gaussiano com duração dada por

Tout � Tp

�
��1 �

�
d2Φpω0q
dω2

	2

4b2

�
�� (2.26)

A eq.(2.26) mostra como o efeito da dispersão quadrática afeta a duração do pulso

de sáıda(41). Por exemplo, para um pulso propagando em 10mm de quartzo, se a duração

de entrada é maior do que 50 fs, não há efeito notável: o pulso de sáıda tem duração

idêntica ao de entrada. Quando o pulso de entrada é menor do que 50 fs, observa-se que

há um alargamento que se torna mais intenso à medida que diminui a duração do pulso de

entrada. Isto ocorre porque, para pulsos mais longos, a largura espectral correspondente

é pequena e a dispersão pouco notável. À medida que a duração do pulso de entrada

diminui, a largura espectral se torna maior e o efeito da dispersão fica mais evidente.

Observamos que a situação exemplificada é representativa de condições experimentais e

ilustra a importância de se estar atento para os efeitos de dispersão nos pulsos que se



36 2.3 - Pulsos ultracurtos

propagam através de lentes e divisores de feixe, especialmente quando a duração dos

pulsos for menor que 30 fs.

O próximo termo na eq.(2.21) tem um formato parabólico em ω como mostrado no

Fig.2.4. Dessa forma, para valores positivos de d3Φpω0q
dω3 , tanto as frequências mais baixas

quanto as frequências mais altas serão mais atrasadas do que a frequência central ω0.

Com isso, o perfil do pulso no domı́nio temporal terá uma cauda oscilatória devido ao

batimento entre as frequências mais altas e mais baixas do espectro.

Figura 2.4 – Representação esquemática da variação do atraso de grupo devido a cada termo
da expansão da série de Taylor na eq.(2.21). As linhas coloridas correspondem
aos termos constante, linear e quadrático.

Podemos observar o efeito no perfil temporal do pulso de cada um dos termos

da expansão da série de Taylor do Atraso de Grupo (eq.(2.21)); o efeito dos termos de

dispersão de ordem 0, 1, 2 e 3 está mostrado na Fig. 2.5.

Distorções de fase de mais altas ordens levam a pulsos altamente complexos, que

fogem ao contexto deste trabalho. Essas distorções podem surgir de várias maneiras como,

por exemplo, na propagação da luz por fibras ópticas através de longas distâncias.
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Figura 2.5 – Efeito no perfil temporal de um pulso ultracurto devido a cada um dos termos
da expansão em série de Taylor do Atraso de Grupo.

2.3.3 Compensação do atraso de grupo por par de prismas

O par de prismas, descrito por R. L. Fork e O. Martinez et. al. (43, 44), tornou-se

um dos mais importantes elementos para controle de dispersão. A sua principal vantagem

é que a perda por inserção é muito reduzida, pois os prismas trabalham no ângulo de

Brewster ou muito próximos dele. A Fig. 2.6 mostra a configuração t́ıpica. A quantidade

de DAG que pode ser introduzida pode ser ajustada de duas maneiras: alterando-se a

separação entre os prismas ou transladando-se um dos prismas na direção perpendicular

à sua base. O valor do coeficiente da DAG, para o par de prismas pode ser calculado

através da óptica geométrica (43, 44, 45).
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Figura 2.6 – Sequência de prismas para compensação de distorção de fase.

2.3.4 Oscilador laser de Ti:Safira

Sistemas lasers de estado sólido vêm sendo bastante estudados há mais de vinte

anos. Dentre os meios ativos utilizados para sua confecção, o cristal de Ti:Safira ganhou

grande destaque devido a várias vantagens tecnológicas. A safira é transparente desde

o ultravioleta até o infravermelho, além de ser um ótimo hospedeiro. Com o Ti como

impureza, o cristal de Ti:Safira apresenta excelentes propriedades mecânicas, térmicas e

ópticas que permitem projetar lasers de altas potências médias.

Atualmente, é comum gerar, com osciladores de Ti:Safira, pulsos com durações

temporais de 10 fs e taxa de repetição da ordem de MHz, com energia do pulso na escala

de nJ, com excelente estabilidade. Com isso, é posśıvel atingir uma potência de pico da

ordem de megawatts.
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CAPÍTULO

3

Algoritmo genético e análise das

componentes principais

3.1 Algoritmo Genético

Algoritmo genético (GA do inglês “Genetic Algorithm”) é um algoritmo de otimiza-

ção inspirado na seleção natural. O método pode de ser aplicado a uma ampla variedade

de problemas, e apresenta a vantagem de ser de fácil compreensão e não requer um código

de programação muito complexo. A base de estudo para o GA foi estabelecida na década

de 60 por Holland et. al. (46). Autores mais recentes mostraram o poder do GA para

resolver problemas envolvendo uma série de parâmetros desconhecidos em determinado

modelo f́ısico(47).

Em geral, o algoritmo genético deve consistir dos seguintes itens:

• Uma população com várias posśıveis soluções tentativas para o problema.

• Um meio de calcular o quão boas são as soluções tentativa.

• Um método para misturar as melhores soluções para formar novas soluções tentativa.
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• A aplicação de um método que utiliza de parâmetros que não existiam previamente

(mutação) para aumentar a diversidade das soluções.

Os itens apresentados nos mostram o quão simples é utilizar o Algoritmo Genético

para resolver um problema espećıfico. Não há nenhuma matemática tortuosa ou algorit-

mos imposśıveis de serem constrúıdos. Entre as mais diversas aplicações do GA, podemos

encontrar trabalhos que vão desde o processamento de imagens (48) até a criação de

sistemas de inteligência artificial (49, 50, 51).

O principal aspecto do algoritmo é o trabalho com população, ou seja, não há

somente uma solução para o problema, mas um conjunto de soluções que evoluem juntas

para uma convergência final. Não basta que apenas um indiv́ıduo seja a solução, mas que

um conjunto de indiv́ıduos convirja ao mesmo tempo. Geralmente estes indiv́ıduos partem

de uma população randômica espalhada pelo espaço de busca e, a partir de operadores

conhecidos como“operadores genéticos”, a população se modifica até atingir o ponto ideal.

3.1.1 Operadores genéticos

Antes de detalharmos os papéis individuais dos operadores é necessário a intro-

dução de alguns conceitos básicos utilizados no algoritmo genético: genes, cromossomos

e população. Os genes podem ser representados por números binários, decimais ou até

mesmo por letras, sendo que sua representação deve ser feita de acordo com o problema

abordado. Um conjunto de genes forma um cromossomo. Um conjunto de cromossomos

forma uma população ou geração.

Os operadores genéticos são separados em três tipos básicos:

• “Seleção” - Realiza um papel similar à seleção natural na natureza, a partir de

um parâmetro definido como “parâmetro de fitness”. Este operador seleciona os

melhores indiv́ıduos e descarta os piores, sendo responsável pela convergência do

problema.

• “Crossover” - Permite encontrar novas soluções através da troca de informações, em

uma maneira similar a que ocorre na natureza com a reprodução. O crossover é

normalmente usado da seguinte forma: primeiramente seleciona-se um ponto no

qual as informações serão trocadas entre dois indiv́ıduos e, a partir da troca, gera-se

dois novos indiv́ıduos .
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• “Mutação” - Operador que seleciona randomicamente um gene dentro do cromos-

somo e altera, também randomicamente, seu valor para um outro valor arbitrário.

Este operador garante a variabilidade genética e muitas vezes é o maior responsável

para a evolução de uma determinada geração. Entretanto, este deve ser usado com

muita cautela, pois ao aumentar significantemente o valor de mutação, a população

não consegue atingir uma estabilidade e nunca haverá convergência.

Os operadores genéticos realizam um papel fundamental no algoritmo genético, pois

eles são o mecanismo de funcionamento do GA através do loop de interação.

3.1.2 Evolução das gerações

Em geral, como dito anteriormente, o algoritmo genético tem a vantagem de ser

relativamente fácil de trabalhar. Na Fig.3.1 ilustramos o funcionamento do algoritmo

genético.

Figura 3.1 – Mecanismo de funcionamento do algoritmo genético.

A ideia fundamental do GA é partir de uma população inicial, que pode variar

conforme o problema abordado. Esta população passa por um critério de seleção onde

apenas os melhores irão sobreviver. Esta primeira geração é chamada de cromossomos
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pais e serão responsáveis por guardar a “carga genética” até o fim da evolução. Estes

cromossomos pais passam por um processo de geração de novos cromossomos, os quais

são denominados “cromossomos filhos” que, após passarem pelo processo de seleção, se

tornarão os cromossomos pais. Este processo continuará até que algum critério de parada

seja estabelecido, sendo ele número de gerações, parâmetro final de convergência ou mesmo

algum outro algoritmo que controle a parada.

Para ilustrar o funcionamento do algoritmo genético, vamos tomar como exemplo(52)

um caso bastante simples. Suponhamos que queremos encontrar o máximo da função:

fpxq � x2 (3.1)

num intervalo de x P r0, 4095s. Muito embora seja claro que o máximo ocorrerá quando

xmax � 4095 e fpxmaxq � 16769025, ainda assim aplicaremos o GA para resolver esse

problema somente como uma exemplificação de seu funcionamento.

Pela particularidade do problema, o GA será feito de acordo com os seguintes passos:

1. Formação de uma população com cada indiv́ıduo (cromossomo) contendo doze d́ıgi-

tos binários (e.g. 100111010011, 010110111001, . . . ).

2. Decodificação de cada conjunto binário em um número (i.e. 000000000111 implica

em x � 7, 000000000000=0, 11111111111=4095).

3. Teste dos números como solução do problema fpxq � x2 e associação de um parâ-

metro de fitness para cada indiv́ıduo igual ao valor de fpxq.

4. Seleciona os melhores indiv́ıduos (melhores valores de fitness) da população para

seguir adiante para a próxima geração.

5. Seleciona um par de cromossomos pais randomicamente para a realização do cros-

sover.

6. Aplica a mutação.

7. Seleciona os melhores somando os cromossomos pais e cromossomos filhos.

8. Retorna ao passo 2 e repete até que 50 gerações se passem.

Na Fig.3.2 apresentamos um esquema geral do funcionamento dos operadores gené-

ticos. No processo descrito pelo crossover, um ponto aleatório é escolhido. Este ponto,

denominado ponto de crossover, é onde os genes irão se dividir para a formação de um

par de novos indiv́ıduos. Após a geração destes novos indiv́ıduos, o processo de mutação

ocorre e alguns genes são modificados.
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Figura 3.2 – Funcionamento dos operados genéticos crossover e mutação.

Na Fig.3.3 apresentamos as curvas de evolução para o problema descrito, onde sepa-

ramos a solução em 2 tipos: (i) evolução utilizando 16% de mutação (linha preta sólida) e

(ii) evolução sem mutação (linha vermelha sólida). Nota-se o quão importante é a mutação

no GA: esta operação leva à convergência para um valor maior, por introduzir variações

genéticas que não estavam presentes anteriormente. Outro ponto notável da Fig.3.3 é a

média dos indiv́ıduos (curvas pontilhadas), que evoluem ao mesmo tempo em que o pro-

blema converge para um ponto final (no presente caso um máximo da função). Ou seja,

não basta que somente um indiv́ıduo tenha um resultado favorável para a convergência,

mas sim a população como um todo deve evoluir para que a solução final seja encontrada.
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Figura 3.3 – Curvas de evolução do algoritmo genético após 50 gerações com e sem muta-
ção As curvas pontilhadas representam a média dos indiv́ıduos, enquanto as
linhas sólidas representam o melhor indiv́ıduo da geração. As curvas pretas
representam evolução com mutação, e as vermelhas sem mutação.

3.2 Análise das componentes principais

A ideia central da análise das componentes principais (PCA do inglês Principal

Component Analysis) é reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados que consiste

em um grande número de variáveis inter-relacionadas, ao mesmo tempo que mantém ao

máximo posśıvel a variância do conjunto de dados. Isto é realizado pela transformação

dos dados em um novo conjunto de variáveis, as componentes principais (PCs), as quais

não serão correlacionadas e estarão ordenadas de tal forma que as primeiras carregarão a

maior parte da variação presente de todas as variáveis do problema original.

Nesta seção faremos uma introdução que nos dará uma base para o entendimento

do PCA.
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3.2.1 Definição das componentes principais

Supondo que x seja um vetor de p variáveis aleatórias e que as variâncias e as cova-

riâncias das p variáveis aleatórias sejam de interesse. A menos que p seja suficientemente

pequeno, ou possua uma estrutura muito simples, olhar para todas as p variâncias ou para

todas as 1
2
ppp� 1q correlações não é de fato simples: quando começamos a utilizar muitas

variáveis, o problema torna-se muito complicado. Contudo, se, ao invés de procurarmos

por todas as covariâncias ou correlações, olharmos apenas para poucas (! p) covariân-

cias que consigam agregar o máximo de informação das variáveis originais, o problema se

simplifica.

Devemos ter em mente que o PCA não ignora as covariâncias ou correlações, mas

concentra-se nas variâncias. O primeiro passo é olhar para uma função linear α1
x dos ele-

mentos de x contendo maior variância, ondeα é um vetor de p constantes α11, α12, . . . , α1p

e 1 representa o vetor transposto, de tal forma que:

α1
x � α11x1 � α12x2 � . . .� α1pxp �

p̧

j�1

α1jxj (3.2)

O próximo passo é olhar para a função linear α1
x que não apresenta correlação com

α1
x e possui maior variância e assim por diante, de tal modo que, para a k-ésima função

linear α1
kx seja constrúıda de tal modo a possuir maior variância e mı́nima correlação com

os elementos α1
x,α

1
x, . . . ,α

1
k�x. A k-ésima variável derivada, α1

kx é a k-ésima com-

ponente principal. Podemos encontrar p PCs, mas é esperado que apenas as m primeiras

componentes PCs, onde m ! p, irão manter a maior variância. Vamos considerar o caso

mais simples, no qual contamos com apenas duas variáveis (p � 2). A vantagem é que

podemos representar 2 dimensões em um gráfico.

Na Fig.3.4 graficamos 50 pontos de duas variáveis, x1, x2, altamente correlacionadas.

Pela Fig.3.4 observamos que há variância nas duas dimensões. Ao transformarmos as

variáveis para as componentes principais z1, z2, obtemos o gráfico apresentado na Fig.3.5.

É claro que na Fig.3.5 ocorre uma maior variância na direção z1 do que na di-

reção z2, ao contrário do que ocorre no gráfico original, onde a variância em ambas as

direções(x1, x2) é praticamente a mesma. De uma forma mais geral, se um conjunto de

p ¡ 2 variáveis possuir uma correlação significativa entre elas, as primeiras componentes

principais irão guardar a maior variância das variáveis originais. Entretanto, as últimas

componentes indicam as direções em que a variância se torna menor, isto é, as componen-
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tes identificam uma relação quase constante entre as variáveis.

Figura 3.4 – Gráfico de 50 observações de duas variáveis x1, x2. Observamos uma variância
em ambos os eixos x e y.

Figura 3.5 – Projeção das componentes principais relativas à Fig.3.4. Nota-se uma maior
variância na primeira componente e uma menor na segunda.

Como um exemplo mais claro do funcionamento do PCA, a Fig.3.6 apresenta um
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gráfico das duas componentes principais em um problema envolvendo 7 variáveis(resultado

adaptado da Ref.(53)). Os dados apresentados consistem em sete medidas anatômicas de

vinte e oito estudantes, onze mulheres e dezessete homens. O mais importante, aqui, é

que as duas primeiras componentes representam 80% da variância total do conjunto de

dados, de tal forma que a representação em um espaço bidimensional é uma representação

razoavelmente fiel de um espaço de 7 dimensões. fica claro, ainda, do gráfico da Fig.3.6

que o PCA realiza um bom trabalho separando os estudantes por gênero.

Figura 3.6 – Medidas anatômicas de 28 estudantes, o gráfico representa as duas primeiras
componentes. E denota Homens, � denota mulheres.

Tendo definido as componentes principais, é necessário saber como encontrá-las.

Vamos considerar que o vetor de variáveis aleatórias x possua uma matrix de covariância

conhecida Σ, cujos elementos (i, j) representam a covariância entre o i-ésimo e o j-ésimo

elemento de x, quando i � j, e a variância do j-ésimo elemento quando i � j. A k-

ésima componente principal é dada por zk � α1
kx. Na próxima seção encontraremos

as componentes principais e mostraremos que o espaço das PCs é representado pelos

autovetores e autovalores de matriz de covariância Σ.
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3.2.2 Derivação das componentes principais

Para derivarmos matematicamente a forma das componentes, vamos considerar pri-

meiro α1
x; o vetor α1

 que maximize varrα1
xs � α1

Σα. Para tal, devemos impor uma

restrição de que α1
α � 1, isto é, a soma dos quadrados dos elementos de α deve ser

igual a 1. Em resumo, nosso problema é maximizar α1
Σα sujeito à condição de que

α1
α � 1. O método mais conveniente para resolver tal problema é utilizar a técnica dos

multiplicadores de Lagrange para maximizar:

α1
Σα � λpα1

α � 1q (3.3)

onde λ é o multiplicador de Lagrange. Ao derivarmos a função em relação a α1
, temos:

Σα � λα � . (3.4)

A eq.(3.4) é uma equação de autovalores. Assim, λ é um autovalor de Σ. Para

decidirmos quais dos p autovetores nos dão α1
x com maior variância, devemos notar que

a quantidade a ser maximizada é:

α1
Σα � α1

λ1α � λ1α
1
α � λ1, (3.5)

que é justamente o autovalor correspondente ao autovetor α. Podemos generalizar a

eq.3.5 para os outros componentes λ1, λ2, λ3, . . . , λp, embora a prova desta generalização

foge ao contexto deste trabalho e pode ser encontrada na literatura (53). A matemática

apresentada para o cálculo das componentes principais é o método usual para se calcular os

PCs. Todavia, métodos alternativos, que não envolvem derivadas, podem ser encontrados

nas Refs.(54, 55).
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CAPÍTULO

4

Autocorrelação e formatação de pulsos

ultracurtos

No presente caṕıtulo trataremos das técnicas experimentais mais fundamentais deste

trabalho, especialmente a técnica de autocorrelação e a técnica de formatação de pulsos

utilizada para efetuar o controle coerente das bandas de emissão do ZnO.

4.1 Medição de pulsos ultracurtos por autocorrelação

Várias formas diretas e indiretas de medição de pulsos ultracurtos surgiram logo

após o advento dos lasers pulsados (58). Apresentaremos, nesta seção, a técnica de medi-

ção temporal que foi utilizada neste trabalho.

A caracterização temporal de um evento só é posśıvel através da utilização de outro

evento, com duração menor ou igual. No caso dos pulsos ultracurtos, um dos eventos mais

curtos gerados pelo homem, a única alternativa é usar o próprio pulso para medi-lo. Esta

técnica de medida é chamada de autocorrelação. Na técnica de autocorrelação, o pulso a
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ser medido é duplicado em um divisor de feixe, tal como em um interferômetro, sendo as

duas réplicas, então, sobrepostas no interior de um cristal gerador de segundo harmônico,

obtendo-se um sinal que resulta da interação dos dois pulsos. A Fig.4.1 ilustra a técnica de

autocorrelação por segundo harmônico(15, 56, 57), também chamada autocorrelação de

intensidade. A intensidade do segundo harmônico gerado pela interação dos dois pulsos em

um cristal não linear é proporcional ao produto das intensidades dos dois pulsos incidentes,

permitindo calcular a função do atraso τ de um pulso em relação ao outro. Este atraso é

gerado por um estágio de translação acoplado a um dos braços do autocorrelator, conforme

ilustra a Fig.4.1.

Figura 4.1 – Montagem experimental da autocorrelação por segundo harmônico.

Quando os dois pulsos não estão sobrepostos temporalmente, não ocorre a geração

do segundo harmônico no cristal na direção resultante kK � kK1 � kK2 , onde kK1 e kK2

são os vetores de onda dos dois pulsos. Com a alteração do atraso relativo, os pulsos se

sobrepõem temporalmente, verificando-se, então, a geração do segundo harmônico. Com o

aumento da sobreposição temporal entre os dois pulsos, a intensidade do sinal do segundo

harmônico cruzado também aumenta (Fig.4.2) sendo proporcional à função de correlação

de segunda ordem:

Gp2qpτdq �
» �8

�8

IptqIpt� τdqdt (4.1)

Pode-se demonstrar que a largura do sinal gerado em função do atraso está direta-

mente relacionada com a largura temporal do pulso desconhecido. Assumindo um perfil

temporal Gaussiano para o pulso, a largura da autocorrelação de intensidade é maior que

a largura do perfil de intensidade do pulso por um fator
?

2. Este fator multiplicativo, que

depende do formato assumido para o pulso, é chamado fator de deconvolução. Uma vez

conhecido - ou assumindo - esse fator, a duração temporal do pulso pode ser determinada
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utilizando a autocorrelação de intensidade. A Tabela 4.1 lista os fatores de deconvolução

para pulsos com distintos perfis temporais:

Figura 4.2 – Intensidade do segundo harmônico gerado em função da sobreposição dos pulsos
ultracurtos.

Tabela 4.1 – Fator de proporcionalidade entre a largura do traço de autocorrelação e a
duração do pulso, para diversos perfis temporais.

I(t) Tp{Tac

1 p0   t   Tpq 1.000
exp p�4 ln 2t2{T 2

p q 0.707
sech 2p1.76{Tpq 0.648

exp r�pln 2qt{Tps,t ¡ 0 0.500
exp r�pln 2q|t|{Tps 0.413

A fase de um pulso ultracurto, porém, não pode ser medida utilizando-se a téc-

nica usual de autocorrelação de intensidade(58). Desta maneira, torna-se necessário outro

processo para caracterizar totalmente o pulso ultracurto, ou seja, determinar suas inten-

sidades e fases espectral e temporal.

No presente trabalho utilizamos um dispositivo comercial para medir o traço de

autocorrelação: o Pulse-Scout. Baseado no interferômetro de Michelson, esse dispositivo

pode medir pulsos com duração temporal variando desde 20 fs até 3.5 ps. Como pode ser

observado na Fig.4.3, o método para medir o tempo de pulso utilizando o Pulse-Scout é a

autocorrelação de intensidade sendo, portanto, análoga a montagem básica mostrada na

Fig.4.1.

Ao utilizar o Pulse-Scout, elaboramos uma interface codificada em LabView de modo

a adquirir os traços de autocorrelação, que serão posteriormente analisados.
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Figura 4.3 – Esquerda - Autocorrelator Pulse-Scout, Direita - Layout de funcionamento.

4.2 Técnica de formatação de pulsos ultracurtos

Neste trabalho, utilizamos um oscilador laser de Ti:Safira que opera no regime de

modelocking (Kapteyn-Murnane) e utiliza como bombeio o laser Verdi (5W - Coherent)

que opera em 532 nm. Este sistema laser fornece pulsos ultracurtos sintonizáveis em torno

de 790 nm, operando a uma taxa de repetição de aproximadamente 80 MHz e fornecendo

uma potência média em torno de 400 mW e, ainda, pulsos com energia da ordem de 5 nJ.

Este laser é capaz de gerar pulsos com uma largura do perfil de intensidade espectral à

meia altura (Full Width at Half Maximum- FWHM) de aproximadamente 50 nm (largura

da banda espectral). Considerando esta largura espectral, podemos obter pulsos com

duração mı́nima da ordem de 17 fs, de acordo com o limite imposto pela Transformada de

Fourier. Na Fig.4.4, apresentamos o traço de de autocorrelação do pulso laser e o espectro

correspondente. Através desse traço de autocorrelaçao (Fig.4.4a), e considerando um pulso

com perfil temporal Gaussiano, determina-se um pulso de 35 fs.

Figura 4.4 – (a) Traço de autocorrelação do pulso (b) Espectro do laser de Ti:Safira.

O prinćıpio de funcionamento de um sistema de formatação é apresentado no dia-
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grama da Fig.4.5. As componentes espectrais do laser de pulsos ultracurtos distribuem-se

espacialmente ao incidir na grade de difração. O espelho curvo colima o feixe, que é di-

recionado para o modulador. Como o tamanho de um pixel individual do SLM é de 100

µm e a grade possui 1200 linhas/mm, o número de modos que passa através de um único

pixel é da ordem de 10000. Cada um desses grupos de comprimento de onda incide em

um determinado pixel do modulador de cristal ĺıquido (SLM - Spatial Light Modulator),

como indicado no diagrama. Como o sistema é fixo, não há variação entre grupos de

comprimento de onda e pixels. Logo, podemos controlar individualmente cada uma das

componentes espectrais, impondo uma dada modulação a um determinado pixel.

Na montagem experimental, mostrada na Fig.4.6 (lado direito), utilizamos um grade

de difração de 1200 linhas/mm, um semi-espelho para direcionar o pulso, e um espelho

ciĺındrico dielétrico (distância focal f = 30 cm), montados numa configuração conhecida

como ”compressor do pulso com dispersão zero”, além do SLM.

Figura 4.5 – Diagrama esquemático do sistema de formatação com grade de difração. Cada
comprimento de onda atinge um determinado pixel do SLM.

O alinhamento do sistema de formatação é bastante cŕıtico, e deve ser feito com

bastante cuidado para evitar distorções espaciais e temporais no pulso ultracurto. Pri-

meiramente, o feixe de entrada do laser deve estar colimado e paralelo ao plano da mesa

óptica, e a altura deve ser mantida no feixe de sáıda. Na sequência do alinhamento,

deve-se posicionar a grade de difração de tal maneira que o centro do feixe laser, agora

distribúıdo espacialmente, retrace seu caminho (Fig.4.5). O feixe então deve ser direci-

onado até o espelho curvo, que faz com que o feixe saia colimado e paralelo ao feixe de

entrada, em direção ao semi-espelho dielétrico, colocado a uma distância f/2. O feixe é

então direcionado para o segundo semi-espelho dielétrico, fazendo o caminho inverso ao
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realizado na entrada. Até este ponto, todo o alinhamento é realizado sem o SLM. O pulso

ultracurto é então aferido na sáıda, sendo que a grade de difração é colocada sobre um

estágio de translação, responsável pelo ajuste fino até que a largura temporal do pulso

seja minimizada. Para que esta técnica funcione como o desejado, é necessário que, na

ausência do SLM, o pulso de sáıda seja idêntico ao de entrada. Portanto, a configuração

apresentada deve ser totalmente livre de dispersão. Caso contrário, o pulso poderá acu-

mular distorções muito maiores do que qualquer fase que iremos impor. Para garantirmos

que o pulso esteja sem dispersão, utilizamos o autocorrelator e ajustamos o estágio de

translação para o menor tempo de duração posśıvel.

Figura 4.6 – Diagrama (esquerda) e foto (direita) do sistema de formatação utilizado.

Realizada esta primeira parte do alinhamento, coloca-se no centro desse sistema o

SLM com 640 elementos, o qual é capaz de alterar a fase espectral do pulso. Cada um dos

elementos (pixels) do SLM é ligado a eletrodos independentes. Estes eletrodos aplicam

uma tensão (0-10 V) que é capaz de mudar a orientação do cristal ĺıquido. Essa mudança

de orientação causa uma mudança no ı́ndice de refração local ao qual um determinado

comprimento de onda está sujeito, alterando seu caminho óptico. A comunicação entre

o SLM e o computador é feita por meio de um cabo USB de tal forma que podemos

controlar a voltagem aplicada através de um parâmetro denominado Counts que variam

de 0 (0 V) a 4095 (10 V). Logo, podemos atrasar ou adiantar um dado comprimento de

onda em relação a outro, e assim criar pulsos com perfis temporais distintos.
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CAPÍTULO

5

Controle coerente da emissão do ZnO

utilizando algoritmo genético

A partir da introdução dos aspectos teóricos e experimentais mais importantes,

podemos prosseguir com a formulação do trabalho que realizamos. Neste caṕıtulo, apre-

sentamos o resultados obtidos a respeito do controle coerente da emissão do ZnO, bem

como o desenvolvimento do algoritmo genético associado ao formatador de pulsos e a

respectiva calibração do SLM.

5.1 Bandas de emissão do ZnO

No presente trabalho otimizamos, através do método do controle coerente, a razão

entre as bandas de emissão do ZnO, que podemos separar em duas: (i) banda de éxciton e

(ii) banda de defeitos, ambas ilustradas na Fig.5.1. Para realizar o experimento, utilizamos

um mono-cristal de ZnO, obtido comercialmente, com espessura de 100 µm.
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Figura 5.1 – Bandas de emissão de um cristal de ZnO, a banda UV próxima é relativa à
emissão de éxciton e a banda verde é relativa aos defeitos do cristal.

O éxciton é um estado de energia ligado entre um elétron no fundo da banda de con-

dução e um buraco na banda de valência. Trata-se de uma quase-part́ıcula, que pode ser

descrita utilizando-se um formalismo matemático análogo ao do átomo de hidrogênio(59),

uma vez que a natureza deste processo se dá por uma atração Coulombiana entre o elé-

tron e o buraco. Em particular, a formação de éxciton em um cristal de ZnO ocorre em

um processo de três etapas(60): primeiramente um elétron é exctitado para a banda de

condução por absorção multifotônica, em seguida ocorre um processo termodinâmico de

resfriamento do par elétron-buraco, o que permite a formação de éxciton e, logo depois, a

relaxação do par elétron-buraco. Após a formação, há uma recombinação do par elétron-

buraco e a emissão de um fóton. Esta dinâmica de emissão possui um tempo de vida da

ordem de poucos nanossegundos(61).

A emissão da banda de defeitos do ZnO tem sua origem ainda não bem entendida e

tem sido objeto de muitas interpretações como: vacâncias de oxigênio(62, 63, 64, 65, 66),

intersśıtios do zinco(67), transições dos intersśıtios do Zn para vacâncias do ZnO(68),

antisśıtios Zno(69) e impurezas extŕınsecas (70, 71). Muito embora, possa ser encontrado

na literatura, que a emissão verde de defeitos do ZnO possa ser atribúıda à elétrons na

banda de condução para um ńıvel aceitador profundo devido a vacâncias de zinco(72).

Propriedades ópticas não-lineares do ZnO já foram temas de estudo de muitos tra-

balhos recentes, (61, 73, 74, 75, 76, 77, 78) nos quais observou-se absorções multifotônicas
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de altas ordens. Desta forma, para caracterizar o tipo de processo envolvido no presente

trabalho, ou seja, quando se usa pulsos laser de femtossegundos operando fora da região

de absorção linear do ZnO (em torno de 800 nm), medimos a intensidade de emissão de

cada uma das bandas em função da potência média do pulso para diversos comprimen-

tos de ondas. Para efetuar a medida, utilizamos uma objetiva de 10x para focalizar o

feixe na amostra e coletamos a emissão do cristal através de uma fibra óptica colocada

perpendicularmente ao cristal. A luz captada pela fibra foi acoplada a um espectrômetro

(USB2000 - Ocean Optics), e, com o aux́ılio de filtros de luz, variamos a intensidade do

laser de excitação.

Na Fig.5.2 mostramos a dependência da intensidade de emissão para das bandas de

defeitos (a) e de éxciton (b) em função da potência média de excitação. Para a banda de

defeitos (Fig.5.2a), em todas as curvas (760nm,770nm,780nm,790nm), observamos uma

inclinação de aproximadamente dois, evidenciando uma absorção de dois fótons. Obser-

vamos que a banda de éxciton(Fig.5.2b) apresenta uma inclinação de aproximadamente

quatro, indicando um processo de absorção de 4 fótons, o que está em acordo com os valo-

res encontrados na literatura(75). Para uma descrição completa das propriedades ópticas

do ZnO (entre outras propriedades f́ısicas, tais como propriedades mecânicas e térmicas)

q.v. Özgür et. al. (79), que apresenta uma revisão detalhada do material.

Figura 5.2 – (a) Absorção de dois fótons na banda de defeitos (b) absorção multifotônica na
banda de éxciton. A amostra foi excitada com comprimentos de onda variando
desde 760nm até 790nm.
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5.2 Algoritmo genético em conjunto com o SLM

5.2.1 Calibração do SLM

De maneira bastante geral, o algoritmo genético desenvolvido neste trabalho tem

por finalidade manipular a fase relativa das componentes espectrais do pulso através do

SLM, conforme mencionado anteriormente. Portanto, os pixels do SLM estão na raiz do

algoritmo genético. O SLM que utilizamos neste trabalho tem 640 elementos de cristal

ĺıquido (pixels). Para que a correta manipulação da fase a ser imposta ao pulso ultracurto

possa ser realizada, é necessário que façamos, primeiramente, uma calibração espectral do

SLM no sistema experimental, ou seja, devemos saber qual a faixa do espectro dos pulsos

atinge cada pixel do SLM.

A calibração do SLM foi realizada com o aux́ılio de um polarizador a 45o, colocado

imediatamente em frente ao SLM. Ao passar pelo polarizador, teremos um campo que

pode ser decomposto em polarização vertical e horizontal incidindo no SLM. Porém, o

SLM modula apenas as componentes do campo com polarização horizontal. Desta forma,

se aplicamos uma fase de π{2 a todos os pixels do SLM, o que corresponde a uma fase

total de π uma vez que a luz passa duas vezes por cada pixel, a polarização do campo

óptico será alterada para - 45o, ou seja, o SLM funcionará como uma lâmina de meia onda.

Portanto, no caminho de volta, a luz não será transmitida pelo polarizador (orientado a

+ 45o). Sendo assim, a ideia geral do método de calibração é impor uma fase total de

π (ida e volta) em todos os pixels exceto em um, onde não será aplicada nenhuma fase

(zero). Deste modo, ao medirmos o espectro do feixe de retorno após o polarizador, com

o aux́ılio de um espectrômetro (USB2000 - Ocean Optics), observaremos um pico apenas

no comprimento de onda correspondente àquele pixel onde não impomos nenhuma fase.

Com a ajuda de um programa, por nós elaborado, esse pixel com fase nula é varrido,

de tal forma a observarmos o deslocamento da posição do pico no espectro. Com esses

dados, podemos fazer um gráfico do comprimento de onda em função do pixel utilizado.

Desta forma, conseguimos determinar quais comprimentos de ondas do pulso laser estão

passando por cada pixel do SLM. Na Fig.5.3 apresentamos o resultado obtido a partir do

experimento de calibração. Podemos observar uma relação linear entre o comprimento de

onda da componente espectral do pulso e o pixel do SLM. Estes dados foram ajustados

por uma linha reta (linha sólida na Fig.5.3), a qual permite calibrar os experimentos,

ou seja, calibrar espectralmente as máscaras de fases que serão impostos ao pulso pelo
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algoritmo genético.

Figura 5.3 – Curva de calibração do SLM. Cada ponto corresponde a uma medida realizada
e a curva sólida vermelha representa o ajuste linear realizado.

Além da calibração espacial (pixel versus comprimento de onda), é necessário tam-

bém conhecer a quantidade de modulação da fase imposta a cada pixel do SLM em função

do parâmetro de Counts do modulador. Esta medida, porém, já foi realizada anterior-

mente em nosso laboratório (80) e, portanto, usamos seus valores já tabelados. Para a

configuração reflexiva do SLM, os valores de 500 a 750 correspondem à modulação de fase,

variando de 0 a 2π, respectivamente.

5.2.2 Algoritmo genético com o SLM

O programa para realizar o algoritmo genético foi desenvolvido utilizando-se a lin-

guagem LabView. Toda a parte que envolve cálculo matemático do algoritmo foi desen-

volvida em Fortran, criando-se uma biblioteca dinâmica à qual o LabView tem acesso.

Esta biblioteca dinâmica contém o código referente às operações necessárias para realizar

o GA, tais como: criação de população inicial, critério de seleção e geração dos cromos-

somos filhos mediante crossover e mutação. Na Fig.5.4 apresentamos a tela principal do

programa do GA desenvolvido neste trabalho. Além desta tela, podemos observar mui-
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tos outros parâmetros em tempo real durante a execução do programa, como pode ser

observado pelas diversas abas(Fig.5.4).

Figura 5.4 – Tela principal do programa desenvolvido.

Através deste programa podemos controlar os parâmetros necessários para realizar

o GA, ou seja:

• População Inicial - Controla o número de cromossomos iniciais. Nem todos estes

cromossomos irão sobreviver para a primeira geração Inicial.

• População por geração - É o número de cromossomos pais que darão origem aos

cromossomos filhos.

• Número de filhos - Número de cromossomos filhos que irão passar por um processo

de seleção para fazer parte dos cromossomos pais através do Loop de interação.

• Número de genes - Representam o bloco de pixels que iremos utilizar. Podemos

utilizar cada pixel individualmente, mas a utilização de blocos de pixels tem se

mostrado mais eficiente na convergência do processo.

• Número de gerações - Critério de parada do algoritmo. Quando a evolução

atingir a geração especificada, o algoritmo se encerra. O valor desse parâmetro deve

ser seguro o suficiente para garantir que o processo já tenha atingido o valor ideal

para convergência.
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• Range dos valores do SLM - Valores em tensão que podemos aplicar aos pixels

individuais do SLM, de modo a produzir uma fase que varie de 0 a 2π.

• Range dos pixels do SLM - Faixa do SLM que será utilizada. Este valor é

determinado através da curva de calibração do SLM (5.3).

• Porcentagem de mutação - Corresponde à quantidade de mutação que podemos

introduzir aos pixels individuais após a geração dos cromossomos filhos.

• Porcentagem de crossover - Corresponde à probabilidade de dois indiv́ıduos

gerarem um novo.

• Tempo do SLM - Permite o controle do tempo de espera entre a troca de máscara

de fase no SLM. Este tempo, de fato, está ligado ao tempo de orientação das mo-

léculas de cristal ĺıquido no SLM. De acordo com o manual do dispositivo, deve-se

esperar um tempo de pelo menos 50 ms.

Após o desenvolvimento do programa, este passou por uma fase inicial de testes para

determinar sua eficiência e confiabilidade. Os testes foram realizado através da otimização

da fluorescência excitada via absorção de dois fótons em uma solução de Rodamina, um

composto orgânico altamente fluorescente geralmente usado como meio ativo para laser.

A partir desses testes, determinamos os parâmetros básicos gerais a serem usados no GA,

conforme listado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Parâmetros utilizados para realizar o algoritmo genético. Note que os valores
de pixels foram estimados através da curva de calibração do SLM, enquanto o
restante dos parâmetros através dos testes iniciais.

Parâmetros Valor
Pixels[min,max] [200,455]
Número de genes 35

Porcentagem de crossover 100 %
Porcentagem de mutação 5%

População inicial 200
População por geração 50

Número de gerações 60
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5.2.3 Controle coerente da fluorescência excitada via absorção

multi-fotônica do ZnO

Como o GA é um processo aleatório, devemos colher uma amostra suficiente de

medidas para que possamos fazer uma análise dos resultados obtidos. Sendo assim, a

otimização da fluorescência relativa emitida pelo ZnO foi repetida cinco vezes, mantendo

sempre os mesmos parâmetros, tanto para o laser quanto para o GA. A fluorescência do

cristal de ZnO foi excitada através da focalização do laser de Ti:Safira (790 nm) na amos-

tra, utilizando uma lente de distância focal f � 5cm. Uma fibra óptica foi posicionada

perpendicularmente à direção de excitação para coletar a fluorescência emitida. Esta fibra

foi acoplada ao espectrômetro, permitindo assim a determinação do espectro de emissão

(similar ao apresentado na Fig.5.1). Basicamente, o programa que implementamos analisa

o espectro de emissão para cada máscara de fase imposta ao pulso ultracurto pelo sistema

de formatação. Como parâmetro de fitness para o GA, não utilizamos explicitamente a

razão entre as bandas de emissão do material. Em particular, utilizamos um parâmetro

de fitness com dois termos e atribúımos um peso a cada um deles:

1. Parâmetro que leva em conta somente a banda de éxciton.

2. Parâmetro da razão entre as bandas de emissão do ZnO.

Para o primeiro parâmetro, utilizamos uma função exponencial negativa e�λBe , onde

λ representa o quão rápido o termo se torna constante e Be é a amplitude de pico da banda

de éxciton. Para o segundo termo, utilizamos a razão entre o máximo da banda de éxciton

pelo máximo da banda de defeitos, ou seja, a razão entre a fluorescência em 400 nm pela

fluorescência em 550 nm.

A escolha de utilizar dois termos para o parâmetro de fitness deve-se ao fato de

que ao ińıcio da evolução do algoŕıtmo genético, a banda de éxciton possui um aplitude

de pico da ordem da banda de defeitos. Desta forma, o algoŕıtmo não consegue evoluir a

razão entre as bandas, pois o programa entende o valor como sendo ideal.

Sendo assim, o objetivo do controle coerente que efetuamos era aumentar a emissão

do éxciton em relação à emissão dos estados de defeitos. O parâmetro de fitness do

programa implementado leva em conta ainda que o sinal de emissão do éxciton possa ser

inicialmente nulo. Neste caso, o GA inicialmente buscará um formato de pulso onde tanto

a banda de éxciton quando de defeitos sejam mensuráveis e, a partir dáı, fará a otimização

da razão como descrito anteriormente.
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Na Fig.5.5 apresentamos cinco curvas de convergência do GA (curva de evolução),

para a otimização do parâmetro de fitness anteriormente descrito. As linhas em vermelho

representam o melhor indiv́ıduo (melhor máscara de fase) da geração apresentada, o que

nem sempre corresponde ao melhor indiv́ıduo da evolução (linha preta na Fig.5.5).

Figura 5.5 – Curvas de evolução para as 5 medidas realizadas. As curvas pretas representam
o melhor indiv́ıduo da evolução, enquanto as curvas vermelhas representam o
melhor indiv́ıduo de cada geração(que se torna o melhor da evolução em alguns
pontos).

Além das curvas de evolução, medimos também os espectros de emissão do ZnO

para cada geração, os quais estão apresentados na Fig.5.6 para as gerações 10, 20, 35 e

60. As linhas marcadas como FLAT (pretas) representam o espectro de emissão antes do

GA, ou seja, não há nenhuma fase imposta sobre o pulso laser. Podemos observar que

houve um aumento significativo no sinal da fluorescência em todas as evoluções, as quais

convergiram basicamente para os mesmos valores finais.
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Para ilustrar mais propriamente a convergência do GA, na Fig.5.7 mostramos um

gráfico em cascata dos espectros de emissão obtidos para os melhores indiv́ıduos da evo-

lução. Este gráfico ilustra a dinâmica de evolução do GA, onde podemos observar um

aumento da emissão dos picos de defeitos e éxciton e, em seguida, um pequeno aumento

na razão entre os picos, onde o pico de defeitos sofre um decrescimento em relação ao pico

de éxciton que sofre um aumento. Esta dinâmica de evolução é um reflexo do parâmetro

de fitness, que visa maximizar a razão do pico de éxciton em relação ao de defeitos a partir

do ponto que a magnitude do sinal de éxciton já seja apreciável.

Figura 5.6 – Espectro de emissão das bandas de ZnO durante o GA. Medida realizada para
o pulso FLAT (nenhuma fase imposta) e nas gerações 10, 20, 35 e 60 (última
geração).
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Figura 5.7 – Gráfico em cascata representando a evolução do espectro dos melhores indiv́ı-
duos da evolução. Podemos notar um aumento das bandas de éxciton e defeitos,
seguido do aumento das razões.

Além do espectro de emissão obtido via controle coerente através do GA, é inte-

ressante também analisar as máscaras de fase responsáveis pela convergência, uma vez

que elas devem trazer interessantes informações a respeito do problema em questão. Na

Fig.5.8 apresentamos as fases espectrais (máscaras de fase) resultantes da convergência do

GA, sobrepostas ao espectro do laser. Estas máscaras de fase se referem àquelas obtidas

ao fim do GA, ou seja, aquelas que otimizam a razão entre as duas bandas de emissão

do ZnO. Como podemos observar pela Fig.5.8, as máscaras de fase encontradas pelo GA

são relativamente complexas, exibindo um padrão oscilatório. Além disso, as máscaras de

fase obtidas se assemelham muito a funções pares, em relação ao centro do pulso, para as

evoluções 1, 4 e 5. Por outro lado, para as evoluções 2 e 3 as máscaras de fase se asseme-

lham a funções ı́mpares. Voltaremos a discutir sobre as máscaras de fase no caṕıtulo 6,

onde empregaremos o método de PCA para ajudar na interpretação dos resultados.
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Figura 5.8 – Fases espectrais obtidas a partir da evolução do GA. As fases apresentadas
representam a convergência final (última fase no GA). Podemos notar uma
caracteŕıstica de funções pares na curvas 1, 4, 5 e caracteŕısticas de funções
ı́mpares nas curvas 2 e 3.

Finalmente, para auxiliar na interpretação dos resultados obtidos para a otimização

da emissão do ZnO através do GA, realizamos medidas de autocorrelação do pulso inicial e

após a convergência. Para levar em conta a dispersão introduzida pela lente utilizada para

excitar a amostra na medida de autocorrelação, inserimos na entrada do autocorrelator

30 mm de vidro BK7 (espessura e material da lente).

Na Fig.5.9 apresentamos os traços de autocorrelação, determinados para os pulsos

antes (FLAT) e ao final do GA para cada uma das cinco evoluções medidas. Note que

o pulso inicial (FLAT) tem duração de 35 fs (considerando perfil sech2). Esses resulta-

dos mostram ainda que, ao final das evoluções, o pulso se torna mais longo do que o

pulso inicial, assumindo durações da ordem de 150 fs. Além dos traços de autocorrelação
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apresentados(Fig.5.9), medimos também os traços para todas as gerações de cada evolu-

ção. Porém, estes resultados não foram mostrados, pois a grande maioria dos traços são

redundantes com os já apresentados.

Figura 5.9 – Traço de autocorrelação para as 5 gerações e pulso FLAT. Notamos um alar-
gamento do pulso em relação ao pulso inicial. Isto ocorre, pois a fase espectral
apresenta um caracteŕıstica um tanto quanto complexa. Note que o menor
tempo é de 132 fs, o que está bem acima do pulso FLAT (35 fs).
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CAPÍTULO

6

Análise dos resultados do controle coerente

da emissão do ZnO utilizando PCA

Neste caṕıtulo, utilizaremos o método de PCA para analisar os dados do controle

coerente da emissão do ZnO obtidos a partir do GA. Começaremos a análise com as curvas

de evolução, destacando os termos mais importantes. Em seguida, utilizaremos o PCA

para fazer uma análise das máscaras de fase espectrais obtidas.

6.1 Componentes principais das evoluções

Conforme explicado anteriormente, o principal objetivo do PCA é reduzir a dimen-

sionalidade de um determinado problema e projetá-lo em um espaço de dimensão menor.

No caso estudado neste trabalho, o espaço utilizado consiste em uma matriz de (36xn),

onde n é o número de gerações onda há aumento do parâmetro de fitness (melhores indi-

v́ıduos). O valor 36 refere-se ao número de componentes espectrais da fase (35 dimensões)

acrescentando o parâmetro de fitness (1 dimensão). Portanto, iremos reduzir o espaço

de 36 dimensões, projetando-o em um espaço bidimensional de acordo com o método de
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PCA. A idéia da projeção é possibilitar uma melhor visualização da evolução obtida pelo

GA em um espaço simplificado, conforme apresentado na Fig.6.1. Esta figura apresenta

a primeira evolução do GA no espaço das componentes principais para todos os melhores

indiv́ıduos (29 indiv́ıduos). Os números em vermelho nesta figura indicam o número da

geração a qual cada dado corresponde. Podemos observar que há um agrupamento de

indiv́ıduos no eixo positivo da primeira componente principal. Este agrupamento repre-

senta a convergência do algoritmo genético, uma vez que somente os últimos indiv́ıduos

se agrupam naquela região, ficando os primeiros espaçados ao redor. A quantidade de

informação que o PCA preservou, ao projetar o problema em um espaço bidimensional, é

representada pelas porcentagens dadas nos eixos das componentes principais 1 e 2.

Figura 6.1 – Espaço das componentes principais da 1a evolução do GA. Podemos obser-
var um agrupamento no eixo da primeira componente o qual corresponde à
convergência do GA. As porcentagens nos eixos das componentes principais
representam a quantidade de informação que o PCA preservou do problema
original (no presente caso - 39,64 %). O gráfico interno representa as porcen-
tagens cumulativas de todos os autovalores.

O gráfico apresentado na inserção da Fig.6.1 é um demonstrativo dos autovalores

em porcentagem. Este gráfico indica a quantidade de informações do problema origi-

nal que foi preservada ao utilizar o PCA para todos os autovalores. Por exemplo, na

primeira evolução, ao representar o problema em um gráfico bidimensional (PC1,PC2),

preservamos 39.64 % do conjunto de dados iniciais. Portanto, quanto maior o número de

componentes que mantivermos, mais informações preservaremos, de modo que, se man-

tivermos as 36 componentes principais, teremos 100 % da informação preservada. Na

Fig.6.2 mostramos os gráficos das componentes principias para as outras quatro evolu-
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ções obtidas. Novamente, observamos um agrupamento das gerações finais em torno do

eixo positivo da primeira componente, ou seja, comprova-se mais uma vez que a projeção

do conjunto de dados em um espaço bi-dimensional mostra um agrupamento no eixo da

primeira componente. Observamos também que esse agrupamento ocorre somente para

os indiv́ıduos próximos da geração final. Como podemos observar(Fig.6.2), os primeiros

indiv́ıduos não se agrupam junto com os outros, uma vez que estes ainda não convergiram

para a situação final.

Após essa análise inicial usando o PCA para projetar os dados nas suas componen-

tes principais, passamos a uma segunda etapa cujo objetivo é fazer o caminho inverso, ou

seja, após levarmos os conjuntos de dados para o espaço das componentes principais, man-

temos um número de componentes (neste caso três) que preserve boa parte do problema

(> 50 %), e fazemos a transformação que leva o conjunto de dados ao espaço original.

Ao fazermos essa transformação, aplicamos uma espécie de “filtro”, que elimina rúıdos e

suaviza as máscaras de fase espectrais determinadas pelo GA, mantendo as informações

mais importantes.

Figura 6.2 – Gráficos das componentes principais para as evoluções 2,3,4,5. Podemos obser-
var um agrupamento no lado positivo no eixo da primeira componente principal,
o que representa as convergências finais do GA.

Na Fig.6.3 mostramos as fases espectrais das cinco evoluções após mantermos três

componentes principais e retornamos ao espaço original do conjunto de dados. A escolha
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de manter três componentes principais é a garantia de sempre termos, no mı́nimo, 50 % da

variância original do problema. Na Tabela 6.1 apresentamos os valores das porcentagens

cumulativas relativas a cada uma das cinco evoluções do GA, mantendo três componentes

principais. Como pode-se observar da Tabela 6.1, a escolha de três componentes principais

garante que temos uma variância superior a 50 %. De fato, na maioria dos casos, a

variância é maior que 60 %, atingindo um valor de 70 % para a evolução 4, por exemplo.

Figura 6.3 – Fase espectral após seleção das componentes principais. As linhas vermelhas
pontilhadas representam a fase espectral e as linhas sólidas e pretas representam
o espectro do laser. Observamos uma suavização das máscaras de fase após a
aplicação do PCA.
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Tabela 6.1 – Porcentagem cumulativa dos autovalores utilizados para “filtrar” o conjunto de
dados. No presente caso, utilizamos três autovalores e observamos que essa
escolha manteve, no mı́nimo, 60 % da variância dos dados iniciais em todas as
gerações.

Evolução Porcentagem acumulada

1 53
2 62
3 63
4 70
5 57

Na Fig.6.3, observamos que as fases espectrais do pulso após a filtragem via PCA

foram suavizadas. Por exemplo no caso da Fig.6.3(a) observamos claramente uma função

oscilante que parece ter amplitude modulada. Se compararmos as fases obtidas após

o PCA (Fig.6.3) com as fases sem a aplicação do PCA (Fig.5.8), observamos que as

caracteŕısticas principais das fases espectrais são destacadas.

Outro aspecto interessante referente ao uso do PCA é que, ao fazer a transformação

para o espaço original mantendo poucas componentes, este padroniza as máscaras de

fase acentuando a semelhança entre elas, como mostrado na Fig.6.4, onde comparamos

as máscaras de fase da 1a evolução antes (a) e após (b) o PCA. Ao analisarmos este

resultado, observamos que o pico central (em torno de 780nm) se mantém inalterado;

isto ocorre porque o PCA mantém as informações mais importantes dos dados e, como

podemos observar, o pico central é uma caracteŕıstica presente em praticamente todas as

gerações.

De maneira geral, um dos aspectos mais interessantes das análises feitas com o

método de PCA foi a suavização das máscaras de fase impostas ao pulso laser, destacando

suas principais caracteŕısticas (Fig.6.3). Este aspecto é bastante importante, uma vez que,

quando se usa GA para realizar o controle coerente, em geral, as máscaras de fase obtidas

são relativamente complexas, de tal forma que a interpretação da relação entre elas e as

caracteŕısticas f́ısicas do material se torna bastante dif́ıcil. Além disso, cada vez que se

executa o GA, por tratar-se de um processo estocástico, a semelhança entre os resultados

de diferentes evoluções não são evidentes. Desta forma, o uso do PCA pode auxiliar

bastante na interpretação de resultados de controle coerente, possibilitando encontrar

quais os aspectos f́ısicos que podem estar contribuindo para a otimização.
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Figura 6.4 – Gráficos da fase da 1a evolução antes e após o PCA. Este gráfico ilustra a
padronização das máscaras de fase em todas as gerações.

A partir da filtragem das máscaras de fase com a ajuda do PCA, podemos ten-

tar interpretá-las, uma vez que suas principais caracteŕısticas foram acentuadas (Fig.6.3).

Como dito anteriormente, as máscaras de fase aparentam ser funções oscilantes com am-

plitude modulada. Sendo assim, em uma primeira aproximação, podemos supor que a

máscara de fase mostrada na Fig.6.3a, por exemplo, possa ser considerada uma função

senoidal simples com um peŕıodo ∆λ � 28 nm. Quando a fase espectral de um pulso

é modulada senoidalmente, no domı́nio do tempo ele apresentará um perfil com pulsos

laterais (trem de pulsos), cuja separação é determinada pelo inverso da freqüência da mo-

dulação espectral da fase(81). De fato, as medidas de autocorrelação (Fig.5.9) mostram

ombros/picos em torno de 500 fs, que podem indicar, portanto, um trem de pulsos com

esta separação temporal. Considerando o peŕıodo de 28 nm estimando para a máscara

de fase, teŕıamos pulsos separados por 73 fs no tempo. Obviamente, esta estimativa não
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corresponde ao que se observa no traço de autocorrelação (500 fs). Portanto, fica claro

que as máscaras de fase determinadas pelo controle coerente não são funções trigonomé-

tricas simples. Como mencionado anteriormente, as fases espectrais encontradas pelo GA

são, de fato, realmente complexas, o que implica em um perfil de intensidade também

complexo.

Ainda observando o resultado de autocorrelação (Fig.5.9), podemos observar que

o controle coerente levou a um acentuado alargamento temporal do pulso (de 38 fs para

aproximadamente 100 fs). Nesta interpretação, vamos considerar que o ombro no traço de

autocorrelação é apenas um efeito colateral do alargamento. Pulsos com 100 fs de duração

estão em uma escala temporal mais próxima a escala dos modos vibracionais do cristal

de ZnO (300 cm�1 ) (79), facilitando a recombinação dos portadores e,consequentemente,

aumentando a taxa de emissão, conforme observado em outros trabalhos(82). Contudo, o

alargamento temporal do pulso leva a uma diminuição de sua intensidade, o que acarreta

uma diminuição do processo de excitação, que ocorre via absorção multifotônica. Portanto,

no mecanismo de otimização via controle coerente deve haver uma competição entre esses

dois mecanismos.

Finalmente, gostaŕıamos de mencionar que o uso do PCA para analisar resultados de

controle coerente via GA, apresentando neste trabalho, é inédito. Sendo assim, acredita-

mos que os resultados e técnicas aqui apresentadas poderão ser exploradas e aprofundadas

em trabalhos futuros nesta área.
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CAPÍTULO

7

Considerações finais e perspectivas futuras

Neste trabalho, investigamos o controle coerente das bandas de emissão de um

cristal de ZnO através da técnica de formatação de pulsos. Inicialmente, montamos um

sistema para a formatação de pulsos constitúıdo por um dispositivo modulador de luz

(SLM). Após a formatação do pulso, este era utilizado para excitar a amostra de ZnO e

a emissão coletada através de uma fibra óptica acoplada a um espectrômetro. Através de

um programa que usa um algoritmo genético, desenvolvido neste trabalho, investigamos

a emissão do cristal (razão entre as bandas). Os resultados obtidos deste experimento

foram submetidos a uma análise através do método das componentes principais.

O algoritmo genético mostrou-se bastante eficiente para a otimização do processo.

Observamos um aumentou da fluorescência emitida pelo ZnO em relação à fluorescência

inicial, muito embora a razão entre as bandas não apresentasse um aumento significativo.

Com o método de análise das componentes principais (PCA), investigamos o conjunto de

dados provenientes do controle coerente via GA. Com o uso desta ferramenta, fomos capa-

zes filtrar os dados experimentais, suavizando as máscaras de fase espectrais determinadas

pelo GA. Ainda, utilizando a técnica de PCA, exploramos suas funcionalidades e obser-

vamos que este padroniza o conjunto de dados mantendo-os semelhantes. A partir desta

análise, pudemos observar que a fase final (após a convergência) apresenta caracteŕısticas

de funções oscilantes complexas. Além disso, coletamos também o traço de autocorrelação

(técnica para medição de pulsos), e verificamos que o pulso que otimiza o processo não é

o LT, mas sim um pulso tão complexo quanto às mascaras de fase impostas.
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Como sugestão para trabalhos futuros, pretendemos investigar mais profundamente

o uso da análise via PCA no estudo do controle coerente de processos não lineares uti-

lizando GA, uma idéia ainda não explorada na literatura. Especificamente com relação

ao controle das bandas de emissão do ZnO, pretendemos aplicar máscaras de fase com

funções ocilantes de vários tipos, de tal forma a entender as razões pelas quais este tipo

de função leva ao controle das bandas de emissão, como mostrado neste trabalho. Além

disso, o uso de máscaras de fase com funções definidas permite a realização de um estudo

teórico do processo de controle coerente, que leva em conta não apenas o formato do pulso

mas também a estrutura de banda do ZnO.
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