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  RESUMO 

 

ORTEGA, T. A. Laser self-Raman dobrado intracavidade de alta potê ncia CW 
operante na região amarela do espectro eletromagnét ico de aplicações 
oftalmológicas. 2011. 215p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de 
Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

 

 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e otimização de uma cavidade 

laser self-Raman de aplicações oftalmológicas. A cavidade laser é do tipo estado 

sólido bombeada longitudinalmente por um diodo laser infravermelho. A cavidade é 

dita self-Raman pois um cristal Raman intracavidade faz o papel de meio ativo e 

deslocador Raman. Esse tipo de configuração é extremamente vantajoso uma vez 

que promove uma redução dimensional, de custos e de perdas intracavidade. Outro 

elemento não linear intracavidade é responsável pela geração do segundo 

harmônico da primeira linha Stokes gerada pelo cristal Raman. Dessa maneira 

obtém-se radiação em 586.5nm da cavidade laser, o que corresponde a porção 

amarela do espectro eletromagnético.  Essa região amarelo-alaranjada do espectro 

é de muita importância e aplicabilidade na indústria, ciências e na medicina. Na 

oftalmologia, em particular, é de enorme interesse que se construa um laser amarelo 

para fotocoagulação da retina uma vez que há muito tempo sabe-se que essa 

porção do espectro possui uma absorção desprezível pela Xantofila, cromóforo 

abundantemente presente na mácula. A mácula é a porção da retina responsável 

pela visão central e não deve absorver radiação laser pois isso seria desastroso 

para o paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Laser. Laser de estado sólido. Efeito Raman. Fotocoagulação. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 
ORTEGA, T. A. High power intracavity doubled CW self-Raman laser operating 
in the yellow range of electromagnetic spectra of o phthalmological 
applications.  2011. 215p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 
 

 

The objective of this work is the development and optimization of a self-Raman laser 

cavity with ophthalmological applications. The laser cavity is a longitudinally diode 

pumped solid state laser. The laser cavity is so-called self-Raman because an 

intracavity Raman crystal plays a role as an active media and Raman shifter. This 

type of configuration is extremely advantageous because it promotes a reduction in 

costs, dimensions and intracavity losses. Another non linear intracavity element is 

responsible for the second harmonic generation of the first Stokes line generated by 

the Raman crystal. Thereby one obtains 586.5nm radiation coming out of the laser 

cavity, a wavelength in the yellow portion of the electromagnetic spectra. This yellow-

orange range of the spectra is very important and has many and increasingly 

applications in science, industry and medicine. Particularly in ophthalmology, a 

yellow laser for retina photocoagulation is of great interest once it is well known that 

this portion of the spectra is negligibly absorbed by the Xanthophylls, pigment 

strongly present at the macula. The macula is the portion of the retina responsible for 

the central vision and because of this laser absorption would be disastrous for the 

patient’s eye.  
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 

1.1 Uma Breve História do Laser 

 

 

A palavra LASER é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, ou Amplificação da Luz pela Emissão Estimulada de 

Radiação. Ou seja, um laser é um dispositivo capaz de produzir uma amplificação na 

radiação eletromagnética através da emissão estimulada. Geralmente uma pequena 

fração dessa radiação, que pode estar compreendia do ultravioleta ao infravermelho, 

é extraída do laser na forma de um feixe colimado e possui as mais diversas 

aplicações.  Os eventos que fomentaram o desenvolvimento dessa tecnologia que 

acaba de completar seus 50 anos tiveram início no começo do século passado.  

No início do século XX o conceito da existência de níveis discretos de energia 

em átomos, íons e moléculas já estava estabelecido na comunidade científica e já se 

sabia que para interagir com a matéria um campo eletromagnético deveria possuir 

uma energia de valor coincidente com a separação desses níveis. A interação a qual 

promove a transferência da nuvem eletrônica a um nível energético mais elevado 

ficou conhecida como absorção e à emissão de um fóton com energia igual a 

separação entre esses níveis e a conseqüente transferência da nuvem eletrônica de 

um nível mais elevado para um nível menos elevado energeticamente foi dado o 

nome de emissão espontânea. O conceito da emissão estimulada da radiação veio 

alguns anos mais tarde quando Einstein formulou as equações de taxa para as 

probabilidades de transição de um sistema atômico, em 1916. Dessas equações de 

taxa surgiram os famosos coeficientes A e B de Einstein.  

O conceito de inversão de população já dava seus primeiros sinais de 

surgimento na década de 40 e experimentos mostrando a emissão estimulada 

começaram a dar resultados. Deu-se inicio então a busca por materiais capazes de 
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sofrer inversão de população em freqüências no regime de microondas, uma porção 

do espectro eletromagnético que estava sendo largamente explorada na época. Foi 

então em julho de 1954 que Townes publicou seu artigo sobre a criação do primeiro 

MASER.1 O Maser de Townes, Gordon e Zeiger era baseado na freqüência de 

tunelamento do átomo de nitrogênio na estrutura piramidal da molécula de amônia 

em 23.79GHz. Poucos anos depois foram desenvolvidos com sucesso os primeiros 

masers de estado sólido sendo o mais famoso deles o de rubi o qual baseava-se na 

inversão de população em íons de Cr+3. 

Novas técnicas de produção de masers foram desenvolvidas e a tecnologia 

foi se solidificando. Deu-se inicio então às primeiras discussões acerca da migração 

desse tipo de tecnologia para o ramo óptico do espectro eletromagnético. As 

principais dificuldades estavam no sistema de bombeio, que não poderia ser os 

convencionais geradores de sinais de microondas dos masers, e nas intensidades 

de radiação envolvidas, agora muito mais altas. Toda a comunidade científica 

apostava nos gases nobres e vapores de metais alcalinos como principais 

candidatos a meios ativos para laser. Porém, contrariando todas as expectativas, a 

história se escreveu de outra maneira e o primeiro laser a ser desenvolvido foi de 

estado sólido.  

Em 7 de julho de 1960 Theodore Harold Maiman anunciou ao mundo a 

desenvolvimento do primeiro laser, em funcionamento no Hughes Research 

Laboratories, em Malibu, California.2 O laser de Maiman era baseado num cristal de 

rubi bombeado com lâmpada flash de xenônio que emitia radiação em 694.3nm. No 

final desse mesmo ano Javan et al, anunciavam o desenvolvimento do primeiro laser 

de He-Ne.3 

A partir de então o investimento massivo de capitais fomentou novas 

descobertas e novas técnicas eram desenvolvidas a cada dia. No início da década 

de 60 o íon Nd+3 já era apontado como um promissor meio laser e a geração de 

segundo harmônico já impulsionava um forte desenvolvimento da óptica não linear.  
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1.2 O Laser na Oftalmologia 

 

 

1.2.1 História da Fotocoagulação no Século XX 

 

 

 A fotocoagulação de retina teve início antes mesmo da comprovação 

experimental do laser. Ela feita pela primeira vez com sucesso em seres humanos 

em 1946 por Meyer-Schwickerath, oftalmologista alemão que construiu um protótipo 

de fotocoagulador a base de luz solar.4 

Alguns anos depois, em 1954, esse mesmo pesquisador em parceria com a 

Carl Zeiss desenvolveu o primeiro fotocoagulador a arco-voltaico denominado 

heliocautério. Logo em seguida, no ano de 1957, os engenheiros da Zeiss 

aprimoram a tecnologia desenvolvendo os primeiros fotocoaguladores a base de 

lâmpada de xenônio que emite de 400 a 1000nm. Vários modelos de 

fotocoaguladores a xenônio continuaram a surgir durante toda a década de 60.  

Em 1961 apenas um ano após o surgimento do laser, as primeiras cirurgias 

de retina já estavam sendo realizadas com laser de rubi. Com o advento dos lasers 

de gás, em 1968 foi feito o primeiro tratamento de retina com um laser de argônio 

operante na região azul-verde.5 Esse equipamento começou a ser comercializado 

em 1971 e perdurou por muito tempo como o mais eficiente e consequentemente 

mais utilizado para a fotocoagulação.  

Lasers de argônio possuem algumas características indesejáveis como 

tamanho e peso excessivos (125-250kg) o que dificulta a portabilidade, e relativa 

baixa durabilidade em comparação com outras tecnologias. Essas desvantagens 

foram suprimidas com o aperfeiçoamento dos diodos de semicondutor.  

A fotocoagulação a laser de diodo começou a ser testada ao final da década 

de 80 exibindo resultados promissores.6 Lasers de diodo operando em 808nm 

começaram então a integrar consoles de fotocoaguladores portáteis, relativamente 

baratos e com uma durabilidade média três vezes maior que uma ampola de 
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argônio. No início da década de 90 as vendas desse tipo de fotocoaguladores 

cresceram vertiginosamente.  

Essa tendência mercadológica de equipamentos portáteis e duráveis se 

firmou praticamente extinguindo já em no final da década de 80 as vendas dos 

antigos fotocoaguladores de ampola. Todavia, a radiação em 808nm possui certas 

desvantagens clínicas como dor ao paciente e necessidade de maiores tempo e 

intensidade de exposição quando comparado com os lasers de Argônio. 

Essas desvantagens são explicadas estudando-se a interação da radiação 

com os componentes do tecido retiniano.   

 

 

1.2.2 Histologia Retiniana 

 

 

A Figura 1.1 mostra uma retina saudável com destaque para seus principais 

componentes.  

 

Figura 1.1 - Retina humana com destaque para seus c omponentes principais:  
A – Mácula Lútea, B – Fóvea Central, C – Artérias, D – Disco Óptico 
Fonte: http://webvision.med.utah.edu/imageswv/retina.jpeg . Acesso 
em 28 Dez. 2009. 
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No olho humano, a retina é responsável por receber sinais luminosos e 

transformá-los em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são enviados ao cérebro 

pelo nervo óptico (indicado por D na Figura 1.1) e então interpretados na forma do 

que se entende por visão. 

Na retina existem basicamente dois tipos de células fotorreceptoras 

chamadas de cones e bastonetes. Os bastonetes são em maior número que os 

cones, e respondem pela visão na penumbra. Já os cones são responsáveis pela 

visão em claridade, fina e em detalhes. A periferia da retina possui uma maior 

quantidade de bastonetes enquanto a mácula, em particular na região da fóvea 

(indicadas, respectivamente, por A e B na Figura 1.1) é rica em cones. Desse modo, 

a fóvea é responsável pela visão central e possibilita, pois a habilidade de leitura, 

direção de um veículo, etc. 

 

 

1.2.3 Interação da Radiação com o Tecido Retiniano 

 

 

A interação entre a radiação e a matéria mais relevante para a fotocoagulação 

é a absorção. Assim, é de fundamental importância o conhecimento do espectro de 

absorção dos cromóforos retinianos para o estudo da fotocoagulação. Os principais 

cromóforos envolvidos nesse processo são a melanina, a hemoglobina, a 

hemoglobina reduzida e a xantofila cujo espectro de absorção é dado pela Figura 

1.2.   
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Figura 1.2 - Coeficiente de absorção dos principais  cromóforos retinianos. 
Boyd 7 

 

 

Do espectro mostrado na Figura 1.2 observa-se que a melanina é fortemente 

absorvida em todo espectro visível-infravermelho próximo (400-1100nm). Já a 

hemoglobina reduzida e a oxihemoglobina apresentam picos de absorção na região 

verde-amarelo do espectro visível caindo drasticamente a partir de 600nm. Esse fato 

explica a dor e necessidade de um maior tempo de exposição à radiação em 808nm.  

 A xantofila, por sua vez, apresenta um pico de absorção na região do azul 

(~450nm) que cai continuamente tornando-se desprezível sua absorção a partir de 

540nm. A xantofila está presente em abundância na mácula e, portanto é 

extremamente desejável que a radiação do laser de tratamento não seja absorvida 

por esse pigmento. 

Assim, o laser em 808nm apresenta a vantagem de não ser absorvido na 

mácula, mas em contrapartida é muito menos absorvido pelos outros cromóforos em 

comparação a um laser de Argônio operante em 514nm.  
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1.2.4 Historia da Fotocoagulação no Século XXI 

 

 

Com os avanços na tecnologia laser de estado sólido tornou-se 

comercialmente viável no início dos anos 2000 a produção de lasers DPSS em 

532nm baseados na SHG da linha fundamental de Nd+3. Esses fotocoaguladores a 

laser verde tornaram-se sucesso de vendas e passaram a dominar o mercado pois 

combinavam a alta absorção pela hemoglobina, oxihemoglobina e melanina com a 

baixa absorção pela xantofila. Entretanto, apesar de pequena a absorção em 532nm 

pela xantofila existe.  

Um laser com o comprimento de onda ideal para a fotocoagulação de retina 

deve operar na região amarela do espectro eletromagnético visível, pois estará no 

pico de absorção da hemoglobina e oxihemoglobina e não será absorvido pela 

xantofila, sendo assim seguro para a mácula.  

Nos últimos anos o acesso a essa porção do espectro tem se tornado 

possível e ao final de 2008 uma empresa norte-americana lançou o primeiro 

fotocoagulador amarelo em 577nm. Neste trabalho nos propusemos a desenvolver o 

primeiro fotocoagulador a laser amarelo desenvolvido e fabricado na America Latina.   

 

 

1.3 Motivação e Justificativa do Trabalho 

 

 

A partir de meados da década de 90 o Brasil deu início à pesquisa e 

desenvolvimento de equipamentos e tecnologias em oftalmologia. Em 1998 o Brasil 

já contava com o seu primeiro fotocoagulador a laser infravermelho desenvolvido 

inteiramente com tecnologia e mão de obra nacional. No ano de 2004 o nosso país 

já dispunha também de um retinógrafo comercial. Com esses desenvolvimentos 

muito bem sucedidos, não faltaram incentivos dos governos Federal e Estadual 
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através de seus órgãos FINEP e FAPESP, respectivamente, para o desenvolvimento 

de tecnologias cada vez mais avançadas. 

 O primeiro fotocoagulador a laser de diodo infravermelho presente no 

mercado mundial surgiu no ano de 1990, ou seja, quase 10 anos antes do primeiro 

similar nacional. Nove anos mais tarde o Brasil já produzia também um 

fotocoagulador a laser verde, operante em 532nm equipamento este que chegou ao 

mercado também com cerca de 8 anos de atraso em relação aos concorrentes 

internacionais.8  

O fotocoagulador a laser amarelo teve o lançamento de seu primeiro 

exemplar no mercado mundial de oftalmologia no final do ano de 2008, por uma 

empresa Norte-Americana. Com o desenvolvimento deste trabalho, o Brasil foi 

capaz de lançar um fotocoagulador a laser amarelo extremamente competitivo com 

os concorrentes internacionais em Agosto de 2009, ou seja, com menos de um ano 

de atraso em relação ao mercado internacional. Esse é um enorme passo do nosso 

país no sentido de equiparar-se em tecnologia oftálmica com o resto do mundo.  

Devido a esse trabalho árduo, esforço e incentivos fiscais continuados, o 

Brasil vem desenvolvendo tecnologias cada vez mais avançadas e vai se firmando 

gradativamente como um país exportador de tecnologia oftalmológica.  

Através da persistência desses incentivos e a capacitação continuada da mão 

de obra, o Brasil tem plenas condições de se tornar referencia global no mercado de 

oftalmologia.  
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Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica  

 

 

2.1 Interação da Radiação com a Matéria 

 

 

2.1.1. Teoria Fundamental 

 

 

É de fundamental importância ao estudo de lasers uma introdução as leis 

físicas que governam a interação entre um campo eletromagnético e um átomo ou 

sistema atômico.  

Da formulação da mecânica quântica sabe-se que qualquer átomo, íon, 

molécula ou sistema atômico possui níveis discretos de energia. A mudança de 

estado energético é conhecida como transição e depende da absorção ou emissão 

de energia em níveis também discretos. Em muitos casos essas transições realizam-

se mediante troca de energia eletromagnética, ou seja, através da emissão ou 

absorção de radiação eletromagnética. Considere os dois níveis de energia de um 

átomo ilustrados na Figura 2.1(a). A separação energética entre esses dois níveis 

atômicos se relaciona com o comprimento de onda da radiação emitida ou absorvida 

segundo a relação de Bohr:  

 

∆� � ��� � �� � �� � ��                                           (2.1) 

 

onde E2 é o nível mais energético, E1 representa o nível menos energético, � 

é a constante de Planck e ν a freqüência da radiação. 
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Figura 2.1 – Sistema atômico de dois níveis. (a) se paração energética, (b) 
excitação através da absorção de um fóton e (c) dec aimento 
através da emissão de um fóton.  

 

 

Portanto, um átomo com os níveis eletrônicos definidos tais como na Figura 

2.1 pode interagir com um campo eletromagnético de freqüência ν absorvendo um 

fóton como mostrado em (b) migrando então para um estado mais excitado. 

Analogamente, se o átomo estiver nesse estado excitado pode decair emitindo essa 

diferença de energia na forma de um fóton como mostrado em (C).  

 

 

2.1.2. Coeficientes de Einstein 

 

 

Para uma coleção de átomos com os níveis descritos tal como a Figura 2.1(a) 

a população relativa desses níveis no equilíbrio a uma temperatura T é dada pela 

mecânica estatística:9 
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	� � �
�� ����
������ �
                                                    (2.2) 

 

onde �� � �� � ������ , Ni, gi, e Ei representam a população em átomos/cm3, 

degenerescência e a energia do nível i , respectivamente. k é a constante de 

Boltzmann. NTOTAL simboliza a população total de átomos nesse sistema a qual 

considera-se constante.  

Existem, porém, basicamente três maneiras da a população relativa desses 

níveis ser alterada.  

 

 

Absorção 

 

 

Um átomo no estado fundamental N1 pode absorver um fóton com energia 

hν=∆E e ser promovido então ao estado excitado E2. Esse fenômeno requer um 

campo eletromagnético interagente o qual fornece energia ao sistema atômico. A 

taxa com que esses átomos absorvem a radiação é dada por: 

 

 
�	
�� � ������ ���                                            (2.3) 

onde B12 é conhecido como o coeficiente B de Einstein e representa a 

probabilidade de um átomo no estado fundamental absorver um fóton. ρ(ν) é a 

densidade de energia por classe de freqüência do campo eletromagnético. 
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Emissão Espontânea 

 

 

 Um átomo no estado excitado tende naturalmente a retornar ao estado 

fundamental através da emissão espontânea de um ou mais fótons. Para o sistema 

atômico em questão, um átomo excitado espontaneamente emitiria um fóton de 

energia hν=∆E retornando assim ao estado fundamental. A taxa de emissões 

espontâneas é diretamente proporcional ao número de átomos excitados. 

 

�	
�� � �!����                                                 (2.4) 

cuja solução é facilmente obtida: 

���"� � ���0�� �$%
��
                                           (2.5) 

 

nessa equação é introduzido o coeficiente A de Einstein, A21. Esse coeficiente 

relaciona-se com a probabilidade de um átomo decair espontaneamente por unidade 

de tempo. O termo τ21 = A21
-1 é conhecido como tempo de vida do estado excitado e 

representa o tempo médio que um átomo permanece no estado excitado. 

É de fundamental importância observar que os fótons emitidos 

espontaneamente não possuem qualquer correlação uns com os outros, sendo pois 

a radiação emitida incoerente . 
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Emissão estimulada 

 

 

Na presença de um campo externo com fótons de energia hν=∆E átomos no 

estado excitado podem ser estimulados por esse campo a emitirem radiação 

eletromagnética retornando assim para o estado fundamental. Esse decaimento é 

conhecido como emissão estimulada e os fótons emitidos possuem uma fiel 

correlação de fase com os fótons do campo. Esses fótons emitidos estão todos em 

fase com o campo e entre si. Portanto a radiação estimulada é dita coerente. A taxa 

com que a emissão estimulada ocorre em um sistema de dois níveis também pode 

ser expressa com o através de um coeficiente de Einstein (B21). 

 

 
�	
�� � ������ ���                                                (2.6) 

 

Portanto a emissão estimulada é um mecanismo de amplificação da radiação 

eletromagnética o qual preserva todas as suas propriedades. Os fótons emitidos 

pelo meio amplificador são indistinguíveis daqueles que provocaram a emissão 

estimulada. Isso porque a emissão estimulada preserva a fase, direcionalidade, 

propriedades espectrais e a polarização do campo interagente. 

Esses três processos governam a interação de um sistema atômico de dois 

níveis e um campo eletromagnético incidente de freqüência ν. Da conservação do 

número total de átomos derivamos uma relação de taxa global:  

 

 
�	��� � � �	
�� � ������ ��� � !���� � ����� ���                   (2.7) 
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Considerando que no equilíbrio o número de átomos excitados por unidade de 

tempo se iguala ao número de átomos que decaem para o estado fundamental 

temos:  

 

�	��� � �	
�� � 0                                            (2.8) 

 

e 

 ����� ��� � �!���� � ����� ���                                 (2.9) 

 

nessa igualdade o lado esquerdo representa a absorção e o lado direito as emissões 

espontânea e estimulada. 

 

Substituindo (2.2) em (2.9) obtém-se  

 

 �� ��� � ��
�/'
��
�(�(
��)�
)
�� *+,�-.
�/� �0�                                          (2.10) 

 

quando comparamos (2.10) com a radiação de corpo negro 

 

 �� �1� � 234
54
67

84
9-.//�0�                                          (2.11) 

 

obtemos uma relação para os coeficientes A e B e Einstein: 
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�
�'
� � 234
84
67                                          (2.12) 

e 

��� � ��'�
�
                                                        (2.13) 

 

em um meio sem degenerescência g1 = g2 e B21 = B12. 

 

 

2.1.3. Linhas Atômicas: Alargamento homogêneo e não-homogêneo 

 

 

A largura finita de uma transição atômica, ou seja, a faixa de freqüências que 

são capazes de promover uma transição é conhecida como linha atômica ou linha 

espectral. A largura dessas linhas é uma característica de cada sistema atômico e 

pode ser obtida através de uma espectroscopia do material. A Figura 2.2 ilustra o 

espectro de absorção de um cristal de Er+3:YAG. 

 

Figura 2.2 – Espectro de absorção de um cristal de Er:YAG. Fonte: 
http://www.as.northropgrumman.com/products/synoptic s_er_ya
g/index.html . Acesso em 05 Mar. 2010. 



34 
 

Em um sistema atômico observa-se que a largura de linha de uma transição é 

maior do que aquela esperada para um único átomo isolado. Isso se deve ao que 

chamamos de alargamento das linhas atômicas e eles se subdividem em 

alargamento homogêneo e alargamento não-homogêneo. 

 

 

Alargamento Homogêneo 

 

 

No alargamento homogêneo todos os átomos do sistema são considerados 

indistinguíveis e as causas do alargamento da linha afeta todo o sistema de maneira 

homogênea. Nesse caso, todos os átomos do meu sistema possuem exatamente o 

mesmo espectro de absorção e emissão com a mesma largura de linha.  

Dentre as causas do alargamento homogêneo destacam-se as colisões 

interatômicas, o alargamento por temperatura, o alargamento por tempo de vida, o 

alargamento por pressão em meios gasosos.  

O alargamento homogêneo produz uma forma de linha Lorentziana, que 

normalizada é dada por: 

:� � � �;<
�3� =� �  >�� � �;<

� ��? 0�                     (2.14) 

cujo valor de pico é  

:� >� � �
3;<                                  (2.15) 

 

onde ν0 é o centro da Lorentziana e ∆ν a largura a meia altura (Full Width at Half 

Maximum - FWHM). O fator ∆ν/2π advém da normalização. 
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Alargamento Não-homogêneo 

 

 

Nesse mecanismo de alargamento os átomos não mais são indistinguíveis e 

as fontes de alargamento afetam diferentemente cada átomo. Pode-se considerar 

que um sistema alargado não - homogeneamente possui um espectro de interação 

resultado de uma composição de cada contribuição individual.Clássicos exemplos 

desse tipo de alargamento são o alargamento Doppler e o alargamento por 

impurezas ou imperfeições cristalinas.  

No alargamento Doppler tem-se uma freqüência de absorção ligeiramente 

diferente para cada átomo. Isso se deve ao fato do movimento randômico dos 

átomos que provoca um deslocamento Doppler na freqüência da radiação incidente.  

Em meios cristalinos, imperfeições ou impurezas na rede resultam em um 

meio circundante particular para cada átomo. Isso provoca uma separação dos 

níveis de energia diferente para cada átomo do cristal. Conseqüentemente a linha 

atômica será alargada de maneira não – homogênea. 

O alargamento não-homogêneo produz uma forma de linha Gaussiana, que 

normalizada é dada por: 

 

:� � � �
;< �AB�

3 ��/� CD=� EF0FG;F �H I� JK2?                      (2.16) 

cujo valor de pico é  

:� >� � �
;< �MN�

3 ��/�                                            (2.17) 

 

onde ν0 é o centro da Gaussiana e ∆ν a largura FWHM. 
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Considere então a interação de linhas atômicas alargadas. Um feixe de prova 

de freqüência νp e largura dν interage com um sistema atômico de dois níveis com 

banda de absorção centrada em ν0 de largura ∆ν. A Figura 2.3 ilustra essa situação. 

 

 

Figura 2.3 – Interação de um feixe de prova ( νp) e uma banda de absorção 
atômica ( ν0) de larguras finitas. 

 

 

Nesse caso, o numero de átomos disponíveis no estado fundamental capazes 

de interagir com o campo não mais é dado simplesmente por (g2/g1N1 – N2). Mas 

sim, apenas aqueles dados pela seguinte relação: 

 

��
�� �� � ��� :��O, �>�1�                                         (2.18) 

 

Desse modo, desconsiderando o efeito da emissão espontânea e 

contabilizando apenas a emissão estimulada e a absorção, a partir da substituição 

de (2.12) e (2.13) em (2.7) tem-se: 
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� �	��� � ����� � ��
�� �� � ��� :��O, �>�1�                     (2.19) 

 

multiplicando ambos os lados da equação por hv/V podemos reescrevê-la em 

função da variação na densidade de energia do campo: 

 

� �=Q�4R�54?
�� � ����� ��
�� K� � K�� :��O, �>��� �1�                      (2.20) 

 

em (2.20) ni representa agora a densidade de átomos no nível i. 

Considerando a largura de absorção atômica muito maior que a largura do 

corpo de prova (∆ν>>dv) e o feixe atravessando um material teremos: 

 

� �=Q�4R�?
�� � �����O ��
�� K� � K�� :��O, �>����O�                      (2.21) 

 

� �=Q�4R�?
�S � '
�84R6T ��
�� K� � K�� :��O, �>����O�                       (2.22) 

 

onde c’ é a velocidade da luz no meio (c’=c/n) e  dt = dx/c’.   

Integrando (2.22) obtém-se: 

 

� �UQ�4R�U
Q�4R� � '
�84R6T ��
�� K� � K�� :��O, �>�VC                               (2.23) 

 

UQ�4R�U
QG�4R� � CD W� '
�84R6T ��
�� K� � K�� :��O, �>�CX                          (2.24) 

���O� � �>��O�CD=�Y��O�C?                                    (2.25) 



38 
 

A equação (2.25) nos indica que uma radiação incidente em um meio 

absorvedor decai exponencialmente em função de um coeficiente de absorção dado 

por: 

 

   Y��O� � ��
�� K� � K�� Z����O�                                (2.26) 

 

O coeficiente σ21 (νs) possui unidade de área e é chamado de secção de 

choque de emissão. 

 

Z����O� � '
�84R6[ :��O, �>� �  �
�\G
23N
 :��O, �>�                    (2.27) 

 

Em sistemas lasers podemos considerar que o centro do campo externo 

coincide com o centro da linha de emissão. Dessa maneira, podemos substituir a 

linha atômica pelo seu valor de pico. Para um alargamento homogêneo: 

 

Z����O� � �
�\G
]3
N
;4                                         (2.28) 

 

e para um alargamento não-homogeneo: 

 

Z����O� � �
�\G
]3N
;4 �MN�
3 ��/�

                             (2.29) 

  

Com essas expressões torna-se mais fácil a tarefa de obtenção dos valores 

das secções de choque de absorção e emissão de um material. As secções de 
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choque de absorção e emissão estão relacionadas pelo fator de degenerescência 

dos níveis. 

 

^
�^�
 � ���
                                             (2.30) 

 

 

2.1.4. A Inversão de População 

 

 

Para a ação laser é fundamental a existência da emissão estimulada.  E para 

que esta última ocorra, é necessário que o número de átomos no estado excitado 

supere o número de átomos no estado fundamental. No equilíbrio térmico a relação 

de Boltzmann dada por (2.2) nos indica que essa situação não ocorre.  

Portanto é necessário um mecanismo que reverta essa situação 

estabelecendo, pois a chamada inversão de população. A dinâmica da inversão de 

população em um sistema atômico depende da maneira com que os níveis de 

energia envolvidos na transição estão dispostos no diagrama energético do átomo 

em questão.  

Nos lasers de estado sólido podemos representar os sistemas atômicos 

basicamente de duas maneiras. 
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Sistema de Três Nível 

 

 

Em sistemas atômicos reais existem diversos níveis de energia possíveis para 

a nuvem eletrônica. Geralmente, quanto mais energético esses níveis menor se 

torna a separação entre níveis adjacentes. Assim, os níveis mais energéticos 

formam a chamada banda de absorção ou de bombeio. Essa banda forma uma faixa 

quase contínua de absorção de radiação e encontra-se acima do estado excitado da 

transição laser. A Figura 2.4 ilustra um diagrama simplificado para uma transição 

laser de três níveis. 

 

 

Figura 2.4 – Sistema atômico de três níveis. Koechn er10 

 

 

Nesse tipo de sistema, alguma fonte externa promove a transferência dos 

átomos do estado fundamental para a banda de bombeio à uma taxa W13. Esses 

átomos decaem quase que instantaneamente (τ32 é muito pequeno) e de forma não-
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radiativa para o nível superior da transição laser N2. Essas transições não-radiativas 

geralmente dissipam energia na rede cristalina. 

 O tempo médio de permanência desses átomos em N2 já é bem maior, na 

ordem dos microssegundos, e está indicado na figura por τ32.  Assim, com uma taxa 

de bombeio constante inicia-se um acúmulo de átomos no em N2. Finalmente, esses 

átomos em N2 decaem para o estado fundamental liberando um fóton. Para taxas de 

bombeio abaixo de um limiar chamado threshold esses fótons são emitidos 

espontaneamente em um simples fenômeno de fluorescência. Acima desse limiar de 

bombeio o sistema emite espontânea e estimuladamente. Em um sistema laser a 

emissão estimulada é privilegiada em detrimento da emissão espontânea. 

Um sistema laser de três níveis apresenta uma séria desvantagem quando 

comparado a um de quatro níveis e é bem menos eficiente que este último, mas tem 

sua grande importância uma vez que o primeiro laser desenvolvido (rubi) 

apresentava um sistema desse tipo.   

Para o predomínio de uma emissão estimulada é necessário que os dois 

níveis envolvidos estejam igualmente populados, ou seja, N1 = N2 = NTOTAL/2. Mas 

em um sistema de apenas três níveis o nível mais baixo da transição é o próprio 

estado fundamental, o qual já encontra-se abundantemente populado termicamente. 

Portanto, é necessária a promoção da metade de todo o sistema atômico ao estado 

excitado. 

 

 

Sistema de Quatro Níveis 

 

 

Um sistema atômico de quatro níveis é representado na Figura 2.5. Nesse 

sistema átomos no estado fundamental absorvem radiação eletromagnética a uma 

taxa W13 transferido suas nuvens eletrônicas para a banda de bombeio. Esses 

átomos então decaem muito rapidamente(τ32) para o nível superior da transição 
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laser N2. Após a transição esses átomos decaem para N1 e muito rapidamente(τ10)  

retornam para o estado fundamental N0.  

 

 

Figura 2.5 – Sistema atômico de quatro níveis. Koec hner 10 

 

 

A grande vantagem desse sistema reside no fato nível inferior da transição 

atômica ser não coincidente com o estado fundamental e conseqüentemente sua 

população no equilíbrio térmico ser desprezível. Desse modo uma pequena 

população em N2 promovida por um bombeio já configura uma inversão de 

população N2 → N1 permitindo assim a transição laser.  
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2.1.5. Equações de Taxa Para os Sistemas de Três e Quatro Níveis 

 

 

A diferença fundamental entre os sistemas de três e quatro níveis resulta em 

implicações muito significativas na dinâmica de populações das nuvens eletrônicas 

em interação com radiação eletromagnética para esses sistemas distintos. 

Desse modo é conveniente substituir em (2.7) as expressões obtidas para os 

coeficientes de Einstein e analisar suas implicações para esses dois sistemas. Em 

ambos os casos consideraremos desprezível o tempo de permanência dos átomos 

na banda de bombeio assumindo então uma população direta do estado excitado da 

transição laser.  

 

 

Sistema de Três Níveis 

 

 

Com o auxilio de (2.27) e (2.7), e considerando que os átomos encontram-se 

essencialmente em N1 ou N2 podemos escrever: 

 

   
�N��� � � �N
�� �  �K� �  �
�� K�� _`Z � N
a
� �  bcK�                  (2.31) 

 

onde fizemos a substituição ρ(ν) = hvg(ν) e substituímos as populações por suas 

respectivas densidades. Wp é a taxa de bombeio em s-1. 

Podemos interpretar os termos a direita em (2.31) como as taxas de emissão 

estimulada, espontânea e bombeio, respectivamente. 

Definido a inversão de população por, 
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                                K �  K� � �
�� K�                                                   (2.32) 

e sabendo que ntot = n1 + n2, podemos reescrever (2.31): 

       �N
�� �  �_`ZK �1 �  �
��� �  NeN$f$(
(�a
� �  bc�K�g� � K�                  (2.33) 

 

 

Sistema de Quatro Níveis 

 

 

Efetuando agora considerações análogas para um sistema de quatro níveis 

podemos escrever as seguintes equações de taxa para os dois níveis envolvidos na 

transição laser: 

 

        
�N
�� �  �_`Z �K� � �
�� K�� �  � N
a
� � N
a
G� �  bcK>             (2.34) 

 

                 
�N��� �  _`Z �K� �  �
�� K�� �  � N�a�G � N
a
��                        (2.35) 

 

onde, no lado direto de (2.34) e (2.35) o primeiro termo contabiliza as variações de 

população devido a emissão estimulada, o segundo termo entre parênteses é fruto 

da emissão espontânea, e o terceiro termo em (2.34) é fruto do bombeio dos átomos 

no estado fundamental. 

 

Nesse sistema o número total de átomos é dado por: 

                               K�g� � K> � K� � K�                                     (2.36) 



45 
 

Em um sistema de quatro níveis ideal o tempo de relaxação dos átomos do 

estado N1 para o estado fundamental é infinitamente pequeno, ou seja, τ10 = 0. 

Conseqüentemente, teremos a seguinte equação de taxa para a inversão de 

população: 

                                      K � K�                                            (2.37)  

e, 

               
�N
�� � �N
�� �  �_`ZK� � � N
a
� � N
a
G� �  bcK>                   (2.38) 

 

 

2.2 Efeitos Ópticos Não Lineares 

 

 

Na óptica linear a polarização induzida por unidade de volume depende 

linearmente do campo elétrico segundo a relação:11 

 

                              hij�"� � k>l����ij�"�                                                  (2.39) 

onde l��� é a susceptibilidade linear e k> é a permissividade do vácuo. 

Essa relação aplica-se muito bem a sistemas com baixa intensidade de 

campos eletromagnéticos. 

Em se tratando de lasers as intensidades envolvidas são extremamente altas 

necessitando assim uma abordagem mais refinada para a resposta do meio devido 

ao estímulo de um campo eletromagnético. 

De fato, necessita-se expandir a dependência da polarização induzida em 

uma série de potências do campo elétrico:  

 



46 
 

hij�"� � k>ml����ij�"� � l����ij��"� � l�n��ijn�"� � l�]��ij]�"� �  … p  
                   q hij����"� � hij����"� � hij�n��"� � hij�]��"� � …                 (2.40) 

 

Nesse caso os termos em χ(n) e hij (n) são chamados de susceptibilidade óptica 

e polarização não-linear de ordem n, respectivamente. Para o meio apresentar 

fenômenos não-lineares de ordem n é estritamente necessário que o mesmo 

apresente um coeficiente não-linear de ordem n não nulo. 

 

 

2.2.1. Efeitos Não Lineares de Segunda Ordem 

 

 

Considere dois campos eletromagnéticos de freqüência óptica ω1 e ω2 

interagindo com um meio não linear com coeficiente de segunda ordem não nulo 

χ
(2). Nesse caso o campo elétrico resultante no meio será dado pela soma dos 

campos individuais: 

 

               �ij�"� �  ��0rs�����0rs�� �  _. _.                             (2.41) 

 

A polarização de segunda ordem será então dada por: 

 

 

  hij����"� � k>l����ij�"�� �  k>l���m���0�rs�� � ���0�rs
� �  2����0r�s�es
�� �
 2����u0r�s�0s
�� � _. _. ? � 2k>l���=����u � ����u?                         (2.42) 
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Pode-se notar a presença de termos com todas as combinações simples de 

soma e diferença das freqüências envolvidas. As amplitudes complexas desses 

termos e seus respectivos fenômenos não lineares associados são dados por: 

 

 

h�2v�� � k0l������  �wxy � wz{çã~ 1 x:�K1~ y{z�ôK�_~�        (2.43a) 

h�2v�� � k0l������ �wxy � wz{çã~ 1 x:�K1~ y{z�ôK�_~�        (2.43b) 

h�v� � v�� � 2k0l������� �wx� � wz{çã~ 1 x~�{ 1 �z��K_�{��      (2.43c) 

h�v� � v�� � 2k0l�������u �w�� � wz{çã~ 1 ���zKç{ 1 �z��êK_�{��  (2.43d) 

h�0� � 2k0l���=����u � ����u? ��"���_{çã~ ÓD"�_{�             (2.43e) 

 

 

Os quatro primeiros fenômenos são basicamente operações de soma e 

diferença de freqüências. O primeiro efeito não linear registrado na literatura foi um 

caso particular da soma de freqüências: a geração de segundo harmônico.13 

A Figura 2.6 ilustra as interações de segunda ordem entre fótons com 

freqüências diferentes em um meio não linear bem como uma descrição dos 

fenômenos do ponto de vista energético. Em particular ilustra-se a GSF e GDF, 

respectivamente.  Para a geração de segundo harmônico o efeito é análogo a soma 

de freqüências com ω1 = ω2 e ω3 = 2ω1. 
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Figura 2.6 – (a)Soma e (b) Diferença de Freqüências . Boyd 11 

 

 

Na prática a incidência de fótons de freqüências ω1 e ω2 em um meio não 

linear de segunda ordem produz um fóton emergente de freqüência ω3 = ω1 + ω2 

para a GSF e ω3 = ω1 - ω2 para a GDF. Na GSH dois fótons em ω1 somam-se 

resultando em um fóton emergente em ω3 = 2ω1. 

Para a observação desses fenômenos condições muito especiais para os 

fótons incidentes devem ser satisfeitas. Por esse fato, apesar da equação (2.42) 

possibilitar a expressão de todos os fenômenos conjuntamente isso dificilmente seria 

observável na prática. 

Do contrário, o que se faz é proporcionar condições favoráveis ao 

aparecimento de um desses fenômenos. Essas condições são chamadas de 

casamento de fase. 
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Equações de Ondas Acopladas 

 

 

As componentes não lineares da polarização agem como fontes de campo 

eletromagnético para essas novas freqüências como pode ser observado pelas 

equações de Maxwell. Para um sistema sem cargas livres: 

 

                               �iij · �iij �  � � 0                                                 (2.44a) 

                                 �iij · �ij �  0                                                    (2.44b) 

                              �iij � �ij � � �'ij
��                                                  (2.44c) 

                          �iij � yiij � �j � ��iij
�� � ��iij

��                                           (2.44d) 

 

onde  

                                      �>�ij � yiij                                                   (2.45a) 

e 

                         �iij � k�ij � k>�ij � hij                                         (2.45b) 

Aplicando um rotacional em (2.44c) encontramos a tradicional equação de 

ondas para o campo elétrico: 

 

       

                     �iij � �iij � �ij �  �
6


�
�ij
��
 � � �

�G6

�
�ij
��
                                    (2.46) 
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Nesse caso a simplificação usual não deve ser feita uma vez que para meios 

não lineares o termo �iij · �iij é diferente de zero. Separando o campo deslocamento em 

sua parte linear e não linear, teremos para um meio isotrópico e sem dispersão:11 

 

 

                ���ij � ����
_2

�
�ij
��
 � 1

k0_2
�
�ij��

��
                                   (2.47) 

 

 onde k��� é um escalar para o meio isotrópico e não dispersivo,  

 

                               hij � hij��� � hij	�                                            (2.48) 

 

e 

                     �iij � �iij��� � hij	� � �k>�ij � hij���� � hij	�                                (2.49) 

Para um meio com dispersão teremos uma equação análoga à (2.47) para 

cada componente de freqüência: 11 

 

         �iij � �iij � �ijN �  ������s��·
6


�
�ij���
 � � 1
k0_2

�
�ij���
��
                           (2.50) 

 

E os campos totais serão dados pela soma dos campos individuais: 

              �ij�zj, "� �  ∑ �ijN�zj, "�N � ∑ m�N�zj�0rs�� � _. _pN                   (2.51a) 

         �iij����zj, "� �  ∑ �iijN����zj, "�N � ∑ m�N����zj�0rs�� � _. _pN             (2.51b) 

           hij	��zj, "� �  ∑ hiijK���zj, "� � ∑ �hiijK���zij�0rs�� � _. _�NN             (2.51c) 
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Desenvolvendo as derivadas temporais em (2.50) teremos: 

 

     ���ijN�zj� � s�

6
 k����vN� · �ijN�zj� � � s�


k06
 hijN	��zj�                (2.52) 

 

Esta equação pode ser desenvolvida para descrever os mais diversos efeitos 

não lineares.  

 

 

Tensor Suceptibilidade Óptica Não Linear 

 

 

A suceptibilidade óptica não linear χ(2) pode ser matematicamente 

representada por um tensor de ordem três. Porém ela é mais comumente 

representada através do tensor de coeficientes d não lineares: 

                                  1r�� � �
� lr�����                                                   (2.53) 

Nas condições da Simetria de Kleinman, esse tensor é representado por uma 

matriz 3x6: 

 

 

              1r� �  1�� 1�� 1�n 1�] 1�¡ 1�¢1�� 1�� 1�n 1�] 1�¡ 1�¢1n� 1n� 1nn 1n] 1n¡ 1n¢
£                           (2.54) 
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Essas matrizes são separadas pelos grupos cristalinos. Cada grupo cristalino 

apresenta uma correlação específica entre os termos não nulos da matriz.  

Por conveniência costuma-se representar essa matriz por um valor efetivo 

conhecido como deff. Midwinter e Warner formularam uma regra básica para a 

obtenção desses coeficientes efetivos Para a geração de soma de freqüências 

teremos:14 

 

                      h	� � h�vn� � 4k>19¥¥��v����v��                               (2.55) 

 

 

Geração de Soma de Freqüências 

 

 

Considere então a GSF tal qual ilustrado na Figura 2.6(a). Para um meio sem 

perdas por absorção a seguinte expressão para o campo elétrico com freqüência em 

vn propagando na direção +z é dada por: 

 

                    �ijn�¦, "� � �nr��7§0s7�� � _. _                                  (2.56) 

onde 

     

                                 ¨n � N7s76                                                   (2.57) 

e  

                           Kn � mk����vn�p�/�
                                         (2.58) 
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Em (2.56) E3 é uma amplitude cujo valor varia muito lentamente no tempo 

devido ao termo fonte não linear: 

 

 

                    hijn�¦, "� � hnrs7� � _. _                                  (2.59) 

 

A partir de (2.41) e (2.55) obtemos o seguinte valor para a amplitude P3: 

 

                    hn � 4k>19¥¥����r���e�
�§                                     (2.60) 

 

Substituindo então (2.56), (2.59) e (2.60) em (2.50) obtemos a equação 

diferencial para o campo elétrico com freqüência vn1111  

 

�V2�3V¦2 � 2�¨3 V�3V¦ � ¨32�3 � �����s7�v32�3_2 � r��7§0s7�� � _. _ �
0]5ª««v32_2 ����r=���e�
�§0s7�? � _. _                                                        (2.61)                            

 

mas,   

 

                              ¨n� � k�1��v3�s7
6
                                             (2.62) 

 

então 
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�
�7�§
 � 2�¨n ��7�§ � �41��s7
6
 �1�2��¨1�¨2�¨3�¦                      (2.63)     

 

Fazendo agora a aproximação da lenta variação na amplitude E3, podemos 

descartar a derivada segunda da amplitude em função da coordenada z: 

 

                                
��7�§ � 21��s7


¨36
 �1�2�∆¨¦                                         (2.64)     

 

Efetuando o mesmo desenvolvimento para os outros dois campos envolvidos 

teremos: 

 

 

                                
����§ � 21��s�


¨16
 �3�2u �∆¨¦                                      (2.65)     

 

 

                                  
��
�§ � 21��s



¨26
 �3�1u �∆¨¦                                     (2.66)     

 

Note que a variação das amplitudes dos campos envolvidos é extremamente 

sensível ao termo de defasagem: 

 

                    ∆¨ � ¨� � ¨� � ¨n                                         (2.67) 
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Integrando (2.66) para campos interagindo em um meio não linear de 

comprimento L obtemos a amplitude E3 emergente11 

 

�n��� � 21��s7

¨36
 �1�2 ¬ �∆¨¦V¦�

0 � 21��s7

¨36
 �1�2��∆¨��1

�∆¨ �               (2.68) 

 

 

A intensidade desse mesmo campo será então dada por:11 

 

              n��� � 8k05ª««
 s7̄
¨3267 |�1|2|�2|2K3 ±�∆¨��1

�∆¨ ±2
                            (2.69) 

 

onde 

  

            ±9²∆��0�
r∆� ±� � �� ³´B
�∆��/��

�∆��/��
 q �� sinc��∆¨�/2�                         (2.70) 

 

Substituindo (2.70) e r � 2Krk0_|��|2, pode-se reescrever (2.69):  

 

              n��� � 8¹25��
 12
K1K2K3k0º32_ �2 sinc2�∆¨�/2�                              (2.71) 

 

Tem-se então que a intensidade do campo elétrico o qual expressa o efeito 

não linear é proporcional a uma função sinc2 cujo gráfico normalizado é dado pela 

Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Dependência da eficiência na GSH em fu nção do casamento de 
fase ∆k. 

 

 

Quando esse termo é igual a zero, ou seja, ∆k = 0 tem-se a condição 

chamada casamento de fase, e o campo E3 cresce linearmente em z e sua 

intensidade com z2. Se o termo ∆kL aumenta a eficiência do processo não linear 

diminui a menos de pequenas oscilações. Esse fato deve-se a defasagem dos 

campos envolvidos. 

 

 

Óptica de Cristais Uniaxiais 

 

 

Quando se deseja a máxima eficiência em um processo não linear, em 

particular de segunda ordem, necessita-se satisfazer a condição de casamento de 

fase entre os campos envolvidos. Nessas condições, tem-se: 
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                   ïjn,] �  ïj� » ïj�                                               (2.72) 

 

onde  ïjn e  ïj] representam, respectivamente, o campo gerado pela GSF e GDF. A 

natureza vetorial de (2.70) generaliza espacialmente a condição de casamento de 

fase. 

Na prática geralmente recorre-se a condição colinear de propagação dos 

feixes envolvidos: 

 

                    ¨n,] � ¨� » ¨�              ¼½½¾ vn,]Kn,] �  v�K� »  v�K�                       (2.73) 

Para a GSH: 

 

                                       ¨n � 2¨�               ¼½½¾ Kn �   K�                                    (2.74) 

 

Essas condições podem ser atendidas com o uso de cristais anisotrópicos. 

Cristais uniaxiais possuem dois eixos cristalográficos indistinguíveis e um terceiro 

eixo distinto. A esse eixo é dado o nome de eixo Z ou eixo óptico. O plano formado 

pelo eixo óptico e o vetor de propagação ïj é o chamado plano principal. O feixe 

pode ser classificado a partir da direção de sua polarização em relação ao plano 

principal.  

Um feixe é dito ordinário quando sua polarização é ortogonal ao plano 

principal e extraordinário caso sua polarização seja paralela a este mesmo plano. 

Ambas situações estão ilustradas na Figura 2.8. 
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Figura 2.8 – (a)Feixe Ordinário e (b) Extraordinári o. Dmitriev 12 

 

 

O índice de refração do material para um feixe ordinário (no) independe da 

direção de propagação ao passo que o feixe extraordinário possui um índice de 

refração dependente de θ, ângulo formado entre o eixo Z e ïj: 
 

                                 K9�¿� �  KgÀ �eÁÂB
 Ã
�e�Nf/Nª�
 ÁÂB
 Ã                                      (2.75) 
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onde no e ne são os chamados valores principais dos índices ordinário e 

extraordinário, respectivamente. Ou seja, valores para os índices quando a 

polarização é normal ao eixo óptico do cristal. 

A partir de (2.75) podem ser traçadas as superfícies de índices de refração do 

material em função dos ângulos de propagação θ e φ para os feixes ordinário e 

extraordinário. O ângulo φ é obtido através da projeção de ïj no plano XY. Em 

cristais uniaxiais esse gráfico é composto por uma esfera de raio no para o feixe 

ordinário e um elipsóide de revolução com semi eixos no e ne para o extraordinário. 

Para um dado φ, teremos gráficos tais qual ilustra a Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 – Índice de refração em função da polari zação e do ângulo de 
incidência para cristais uniaxiais (a)positivos e ( b)negativos em 
um dado comprimento de onda. Dmitriev 12 
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Um cristal uniaxial é dito negativo quando ne < no e positivo quando ne > no. 

Esses gráficos de índice de refração representados pela  Figura 2.9 

dependem da freqüência da radiação e da temperatura. A técnica de obtenção de 

casamento de fase consiste em encontrar os ângulos θ, φ e a temperatura na qual 

as freqüências envolvidas no processo possuem o mesmo índice de refração. Essa 

situação é hipoteticamente ilustrada na Figura 2.10 para GSH e está indicada pelo 

ponto A.  

 

 

Figura 2.10 – Obtenção da ângulo de casamento de fa se Θm para uma GSH. 
Koechner 10 

 

 

No ponto A da Figura 2.10 o índice de refração ordinário para o campo 

fundamental ω se iguala ao índice de refração extraordinário para o campo de 

segundo harmônico 2ω. Essa condição é obtida para um feixe propagando na 

direção Θm. 
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Tipos de Casamento de Fase 

 

 

A partir da compreensão da óptica de cristais uniaxiais fica evidente a 

necessidade de existência das duas polarizações no processo não linear. Tanto os 

feixes originais quanto o campo gerado por efeito não linear podem estar 

polarizados ordinária ou extraordinariamente. A única premissa é que as duas 

polarizações devem necessariamente estar presentes. 

O casamento de fase pode ser basicamente dividido em duas categorias: 

 

 

-Tipo I 

 

 

No casamento de fase Tipo I os campos elétricos incidentes possuem a 

mesma polarização e o campo não linear possui a polarização ortogonal. Isso é 

possível de duas maneiras distintas. Os campos incidentes podem possuir 

polarização extraordinária e o não linear polarização ordinária ou a situação 

recíproca, como mostram as equações (2.76) e (2.77). 

 

                             ¨�9�¿� � ¨�9�¿� � ¨ng                                          (2.76) 

ou 

 

                             ¨�g � ¨�g � ¨n9�¿�                                           (2.77) 
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-Tipo II 

 

 

No casamento de fase Tipo II os campos elétricos incidentes já possuem 

polarizações distintas. O casamento Tipo II é atingível de quatro maneiras distintas 

como mostram as equações (2.78) a (7.81). 

 

                               ¨�9�¿� � ¨�g � ¨ng                                             (2.78) 

                             ¨�9�¿� � ¨�g � ¨n9�¿�                                          (2.79) 

                               ¨�g � ¨�9�¿� � ¨ng                                             (2.80) 

                             ¨�g � ¨�9�¿� � ¨n9�¿�                                          (2.81) 

 

 

 

Criticidade do Casamento de Fase 

 

 

Muitos fatores podem reduzir a eficiência de uma conversão não linear 

através do desvio da condição ótima de casamento de fase. Variações na 

temperatura ou desvios no ângulo de casamento de fase por exemplo, podem 

aniquilar por completa a conversão não linear. 

Para obter uma expressão da diferença de fase em função do desvio angular 

pode-se reescrever (2.67) considerando GSH Tipo I: 

 

                    ∆¨ � 2¨� � ¨n � ]3
\� �KÄg � K�Ä9 �¿��                           (2.82) 
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onde λ1 é o comprimento de onda de freqüência ω.Para a diferença nos 

índices de refração pode-se escrever: 

 

                    KÄg � K�Ä9 �¿� � ��NÅf 0N
Åª �Ã��
�Ã �¿ � ¿Æ�                           (2.83) 

 

A partir de (2.75) pode-se aproximar K�Ä9 �¿� por: 

 

                   K�Ä9 �¿� � K�Äg � �K�Äg � K�Ä9 � sin� ¿                           (2.84) 

 

Substituindo (2.84) em (2.82) e anulando as derivadas angulares dos índices 

ordinários obtém-se uma relação linear entre a defasagem e o desvio angular: 

 

                                            ∆¨ � ÇÃÈ¿                                               (2.85) 

 

onde 

 

                         ÇÃ � ]3
\� �K�Äg � K�Ä9 ���K2¿Æ                                (2.86) 

 

A partir dessas equações define-se a largura de banda de aceitação do cristal 

não linear. Essa largura de banda é definida como a largura angular (FWHM) a qual 

provoca uma queda de 50% na eficiência de conversão dada por (2.71).  

Um caso muito conveniente é aquele cujo ângulo de casamento de fase θm é 

90º. Nessa situação, tem-se: 
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                              ∆¨ � ÇÃT�È¿��                                             (2.87) 

 

onde a seguinte consideração foi feita para o desvio:  

 

                         ��K2�¿Æ � È¿� �  ��K2È¿ É 2È¿                                (2.88) 

e 

                                      ÇÃT � 23
\� �K�Äg � K�Ä9 �                                        (2.89) 

 

 

Essa situação particular é conhecida como casamento de fase não crítico, ou 

NCPM (Non-Critical Phase Matching), uma vez que a sensibilidade angular do 

processo não linear é extremamente reduzida pela ortogonalidade entre o eixo 

óptico do cristal e o vetor de propagação da radiação. 

 

 

Ângulo de Walk-off 

 

 

O vetor de Poynting, vetor que indica a direção de propagação da energia do 

campo eletromagnético, pode ser obtido para um campo propagando em um cristal 

uniaxial a partir da tangente da curva de n(θ) no ponto de intersecção com o vetor de 

propagação ïj. O vetor de Poynting é normal a essa tangente da curva n(θ). Como 

ilustrado na Figura 2.11, nem sempre esses vetores possuem a mesma direção. Em 

particular, a curva no(θ) para o feixe ordinário é uma circunferência. Logo, a energia 
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e a frente de onda se propagam na mesma direção como mostrado na Figura 

2.11(a).  

 

 

 

Figura 2.11 – O ângulo de Walk-off. 

 

 

Porém, para um feixe extraordinário, isso só será válido para ângulos bem 

particulares. Para um ângulo qualquer �j e ïj propagam-se em direções diferentes 

como mostra a Figura 2.11(a). A diferença angular entre eles é dada por: 

     

                          ��¿� � »{z_"{K=�Kg/K9��"{K¿? Ê ¿                             (2.90) 
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Essa diferença angular é conhecida como ângulo de walk-off e promove uma 

perda na superposição dos feixes ordinários e extraordinários. Conseqüentemente a 

eficiência das conversões não lineares são severamente comprometidas.  

Para um casamento de fase não crítico a tangente de ne(90º) é ortogonal ao 

vetor de onda e  �j e ïj propagam-se então na mesma direção. Esse fato agrega 

ainda mais valor a condição de casamento de fase não crítico. 

 

 

2.2.2. Efeitos Não Lineares de Terceira Ordem 

 

 

Os efeitos não lineares de terceira ordem estão associados com a 

componente da polarização não linear dependente em terceira ordem do campo 

elétrico: 

 

                                 hij�n��"� � l�n��ij�"�n                                       (2.91) 

 

Devido a sua mais alta ordem esses fenômenos geralmente envolvem 

intensidades mais altas que os de segunda ordem. Uma expansão análoga a (2.42) 

para três campos distintos interagindo resultaria em 44 termos independentes para a 

polarização não linear de terceira ordem hij�n��"�. Todos esses termos referem-se a 

processos chamados paramétricos. Processos paramétricos são aqueles nos quais 

o estado quântico do sistema permanece inalterado. Dentre esses processos 

podemos destacar todas as combinações possíveis de soma e diferença de 

freqüências para três campos interagentes incluindo a Geração de Terceiro 

Harmônico (GTH). 

A outra categoria de processos possível é aquela cujo estado quântico do 

sistema muda após o processo não linear. Esses processos são denominados não 
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paramétricos. Diferentemente do que ocorre nos processos paramétricos a 

suceptibilidade é representada por um numero complexo nos processos não 

paramétricos. Por esse motivo a energia não necessariamente é conservada nesses 

processos. O que ocorre em sua maioria é uma transferência de energia do campo 

para o meio não linear ou vice-versa. 

Dente esses processos destacam-se a absorção saturada, biestabilidade 

óptica, os espalhamentos Raman e Brillouin, a absorção de dois fótons, e etc. 

 

 

Espalhamento Raman Estimulado 

 

 

O espalhamento Raman, ou Raman Scattering, é um processo inelástico no 

qual a radiação tem seu comprimento de onda alterado através da interação com o 

meio.15 

Em meios gasosos ou líquidos essa interação se dá na forma de excitação 

(ou captação de energia) de modos vibracionais. Já no caso de meios ativos de 

estado sólido essa excitação (ou captação) é na forma de fônons.  

Quando um fóton incide na estrutura cristalina com energia � M parte dessa 

energia pode ser dissipada na rede na forma de um fônon de energia � Ë. Dessa 

forma, a radiação emergente possuirá uma energia � Ì segundo a relação: 

  

                          � Ì � � M � � Ë                                               (2.92) 
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Esse fenômeno é conhecido como espalhamento Stokes e a radiação emitida 

é conhecida por linha Stokes. A Figura 2.12 ilustra essa situação. 

 

 

Figura 2.12 – Representação do Stimulated Raman Sca ttering(SRS). (a) linha 
Stokes (b) linha Anti-Stokes. 

 

 

Analogamente, o processo reverso pode ocorrer. Uma molécula estando no 

estado excitado pode adicionar energia ao fóton produzindo uma radiação 

emergente de maior energia que a incidente. Esse processo chama-se Anti-Stokes e 

também está ilustrado na Figura 2.12. Nesse caso teremos: 

 

                        � �Ì � � M � � Ë                                             (2.93) 

 

Normalmente a linha Anti-Stokes é consideravelmente mais fraca que a 

Stokes uma vez que a população do estado excitado no equilíbrio térmico é menor 

que a no fundamental pelo fator de Boltzmann, CDm��� N�/¨ÍÎ�p, onde kb é a 

constante de Boltzmann e T a temperatura. 

A expressão espontânea do espalhamento Raman é muito fraca e sua secção 

de choque de emissão é da ordem de 10-6cm-1. Porém esse fenômeno pode ser 

estimulado dando origem então ao Espalhamento Raman Estimulado, ou SRS 
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(Stimulated Raman Scattering). O fenômeno pode ser estimulado por altas 

intensidades luminosas, com feixes laser focalizados por exemplo. 

O SRS pode ser explicado do ponto de vista do número de ocupação dos 

fótons para os vários modos do campo elétrico. Para a probabilidade de emissão de 

um fóton Stokes por unidade de tempo tem-se:11 

 

                        hÌ � �ÆR�� � ��M��Ì � 1�                                      (2.94) 

 

 onde D é uma constante de proporcionalidade, ms é o número médio de 

fótons Stokes e ml o número médio de fótons laser.  

A derivada temporal em (2.94) pode ser substituída por uma derivada 

espacial. Considerando a radiação Stokes propagando em z: 

 

                        
�ÆR�§ � �

6/N
�ÆR�� � �

6/N ��M��Ì � 1�                                (2.95) 

 

O termo entre parênteses em (2.94) considera a contribuição na probabilidade 

de transição devido ao fenômeno estimulado (mS) e ao espontâneo (1). Para um 

fenômeno espontâneo predominante, teremos mS<<1, e, consequentemente: 

 

                                      
�ÆR�§ � �

6/N ��M                                             (2.96) 

 

para ml independente de z,  

 

                                  �Ì�¦� � �
6/N ��M¦                                         (2.97) 
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A equação (2.97) mostra uma dependência linear da geração de fótons 

Stokes com o comprimento do cristal para a emissão espontânea. Para o efeito 

predominantemente estimulado, devemos considerar mS>>1, e com isso (2.95) 

assume a seguinte forma: 

 

                                      
�ÆR�§ � �

6/N ��M�Ì                                             (2.98) 

 

                                      �O�¦� � �O�0�Ï§                                           (2.99) 

 

onde 

                                             w � �
6/N ��M                                             (2.100) 

O fator G é chamado de coeficiente de ganho Raman. O número de ocupação 

inicial mS(0) é dado pelo número de ocupação do modo Stokes para a radiação ao 

incidir no material Raman. Caso nenhuma radiação Stokes incida no material esse 

número será dado pelo ruído quântico. 

Para o espalhamento Raman estimulado a intensidade do campo Stokes 

cresce então exponencialmente segundo (2.99). Essa dependência possui o fator de 

ganho G o qual pode ser descrito em função da secção de choque de emissão do 

fenômeno espontâneo. 

Para isso considera-se que para cada fóton Stokes produzido um fóton da 

radiação laser será consumido: 

 

                               
5ÆÐ5§ � �ÑÒ 5ÆR5§ � 0�NÆÐÓÍ

6                                     (2.101) 

 

onde M contabiliza todos os possíveis modos Stokes de emissão,16 
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                                             Ñ � ÔsR
;s
3
�6/N�7                                               (2.102) 

V é o volume no qual esses modos estão definidos e ∆ω representa a largura 

da linha Stokes. Em (2.101) fator b considera uma emissão angular de 

espalhamento não necessariamente uniforme: 

 

 

                                     Ò � ¬|¥�Ã,Õ�|
5Ω/]3
|¥�Ã×,Õ×�|
                                          (2.103) 

 

A função ��¿, Ø� representa a distribuição angular da radiação Stokes e 

��¿Ì, ØÌ� é o valor dessa função na direção particular do modo Stokes para o qual D 

fora determinado. 

A variação do número de fótons laser em (2.101) pode ser escrita em função 

da secção de choque de espalhamento Raman, σ, e da densidade de moléculas N: 

 

                                     
5ÆÐ5§ � ��Z�M                                             (2.104) 

 

A partir de (2.101), (2.102) e (2.104) podemos escrever o fator D em função 

da seção de choque de emissão: 

 

                                      � � 	^3
�6/N�¯
Í ÔsR
;s                                               (2.105) 

 

E, para o coeficiente de ganho teremos: 
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                       w � 	^3
�6/N�7ÆÐÍ ÔsR
;s q 	3
�6/N�7ÆÐÍ ÔsR
 ��^
�s�>                          (2.106) 

 

A equação (2.106) pode ser escrita em função de intensidade do laser Il. Essa 

intensidade pode ser escrita em função da energia total no volume do meio Raman, 

a área A de secção transversal desse meio, e do tempo de trânsito do fóton nesse 

meio de comprimento L da seguinte maneira: 

 

                                      M � ÆÐÙsÐ��N�/6�                                                (2.107) 

 

Logo,  

 

                                 w � 	3
�6/N�

Í sR
ÙsÐ ��^

�s�> M                                       (2.108) 

 

Considerando a secção de choque espectral diferencial,  

 

                                  ��^
�s�> � 4¹Ò � �
^

�s�Ω�>                                         (2.109) 

tem-se: 

                            w � ]37	�6/N×�

sR
ÙsÐ � �
^

�s�Ω�> M                                    (2.110) 

 

A equação (2.110) expressa o ganho Raman em função de parâmetros 

acessíveis e por essa razão é amplamente utilizada. 
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2.3 Propagação Óptica em Meios Homogêneos e Não 

Homogêneos 

 

 

2.3.1 Formalismo Matricial 

 

 

Uma maneira muito comum e extremamente simples de representar a 

propagação óptica nos mais diversos meios é o chamado formalismo matricial. 

Nesse método representa-se um raio por uma matriz coluna 2x1 e os mais diversos 

elementos e meios envolvidos na propagação como matrizes 2x2. Estas matrizes 

2x2 representam translações, refrações, reflexões, interfaces dielétricas, espelhos 

esféricos, meios com perfis quadráticos de índice de refração, prismas e etc. Para 

obter a condição final de um raio após sua propagação bastará multiplicar o raio 

inicial sucessivamente por todas as matrizes representantes dos fenômenos 

envolvidos. 

Considere o raio paraxial representado na Figura 2.13. Esse raio ao passar 

por uma lente delgada sofre uma alteração em sua direção de propagação:17 

 

 

Figura 2.13 – Propagação de um raio em uma lente de lgada.  
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Definindo a coordenada r(z) como sendo a distância desse raio ao eixo óptico 

z, e θ como o ângulo que o ângulo que o raio faz com o eixo óptico, teremos: 

 

                              z�T � 5Ë�5§ � "{K¿�                                              (2.111) 

 

Um raio paraxial ao entrar a uma altura ri em uma lente delgada de foco EFL 

emergirá à mesma altura rj = ri, porém com seu ângulo de propagação alterado, ou 

seja,  θj ≠ θi. De fato, tem-se: 

 

                                     zr � z�                                                      (2.112a) 

 

                                 z�T � zrT � ËÚ�Û�                                                (2.112b) 

Representando um raio propagando-se em função de sua coordenada z por 

uma matriz coluna: 

 

                            z�Ü �¦� � Ez��¦�z�T�¦�I                                              (2.113) 

 

As equações (2.112) podem então ser representadas por uma simples 

relação matricial.17 

 

 

                     Ez�z�TI � E 1 0�1/��� 1I EzrzrTI                                     (2.114) 
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A Figura 2.14 ilustra a representação matricial para os principais elementos e 

meios envolvidos em uma propagação óptica paraxial: 

 

Figura 2.14 – Representação matricial para os princ ipais elementos envolvidos 
na propagação óptica. Yariv 17 

 

 

Para uma complexa propagação de um raio sofrendo refrações, translações, 

etc. pode-se obter o raio final através da multiplicação sucessiva dessas matrizes 

pelo feixe de entrada. O que é feito mais comumente é a obtenção da matriz 

resultante da propagação, MR. Considerando por exemplo um raio sofrendo uma 
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translação d1 seguida de uma incidência em uma lente de foco f e uma nova 

translação d2 tem-se: 

 

          Ez�z�TI � �1 1�0 1 � E 1 0�1/� 1I �1 1�0 1 � EzrzrTI                       (2.115) 

ou alternativamente, 

 

                               Ez�z�TI � ÑÝ EzrzrTI                                           (2.116) 

onde 

 

 

                 ÑÝ � E1 � 1�/� 1� � 1�1�/� � 1��1/� 1 � 1�/� I                       (2.117) 

 

 

2.3.2 Óptica de Feixes Gaussianos 

 

 

Em se tratando de lasers sua natureza física não pode ser completamente 

explicada pela propagação óptica tradicional. Feixes laser possuem um perfil 

transversal de intensidade do tipo Gaussiano. Por esse motivo ao se tratar da 

propagação óptica de lasers deve-se lançar mão da chamada Óptica Gaussiana. 

Considere a equação (2.46) para um feixe propagando-se no vácuo e em 

regime linear. Nesse caso, podemos efetuar a famosa substituição: 
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                    � � � � Eiij q ��� · Eiij� � ��Eiij                                    (2.118) 

Resultando na equação de ondas para o campo elétrico no vácuo, 

 

                               ��Eiij � k�Eiij � 0                                            (2.119) 

e 

                                  ¨� � s

6
                                                         (2.120) 

 

Considerando que o campo elétrico será do tipo, 

 

Eiij�x, y, z, t� � Eiije´s� � Ψ�x, y, z�e0´��§0s��                           (2.121) 

 

E substituindo então (2.120) e (2.121) em (2.119) e considerando a variação 

longitudinal de Ψ muito pequena, se obtém: 

 

� æ

æç
 � �

ç
æ

æç� Ψ � 2ikΨT � 0                              (2.122) 

onde r2 = x2 + y2 , e ΨT � ∂Ψ/ ∂z. 

 

Introduzindo como solução tentativa em (2.122) a seguinte forma para 

Ψ�x, y, x�: 

 

Ψ�x, y, z� � eé0´mê�ë�e�/�ì�ë�ç
pí                           (2.123) 

 

Chega-se a seguinte equação diferencial envolvendo P(z) e Q(z): 
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�î�z� � 2�î � ¨z�îT � 2¨hT � 0                          (2.124) 

 

 

Para que a equação (2.124) seja válida para todo e qualquer valor da variável 

r os coeficientes de mesma potência nessa variável devem se anular: 

 

î� � ¨îT � 0                                                (2.125) 

 

�î � ¨hT � 0                                               (2.126) 

 

Para resolver a equação (2.125) pode-se efetuar a seguinte substituição: 

 

î�¦� � ¨ O[�§�
O�§�                                                 (2.127) 

 

obtendo-se imediatamente que s’’= 0. Logo,  

 

�T � { � _~K�"{K"                                        (2.128) 

e 

� � {¦ � Ò                                                (2.129) 

 

onde b também é uma constante. Tão logo, pode-se escrever: 

 

î�¦� � ¨ ï
ï§eÍ                                              (2.130) 
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Introduzindo então a função q(z) tem-se: 

 

��¦� � �
ð�§� � �3N

\ð�§� � ¦ �  �>                                       (2.131) 

e 

hT � 0r
ñ � 0r

§eñG                                                    (2.132) 

 

h�¦� � �� JK�1 � §
ñG  �                                           (2.133) 

 

Escolhendo-se a constante q0 como puramente imaginária em função da nova 

constante ω0, 

 

�> � � 3sG
N
\                                                     (2.134) 

 

E efetuando sua substituição em (2.131), (2.133), (2.123) e finalmente em 

(2.121) pode-se encontrar a solução Gaussiana fundamental para (2.119): 

 

 

��C, ò, ¦� � �> sGs�§� CD ó� Ë

s
�§� � � W �Ë


�Ý�§� � ¨¦ � tan0� §
§GXõ           (2.135) 

 

 

A equação (2.135) é comumente referida como equação do feixe Gaussiano. 

Nessa equação alguns parâmetros foram definidos, a saber: 



80 
 

-Raio do feixe: raio da secção transversal do feixe gaussiano no qual a 

energia cai a 1/e                  

 

  v��¦� �  v>�1 � §

§G
�                                        (2.136) 

A chamada cintura do feixe gaussiano (ω0) é a posição de mínimo de (2.136), 

ou seja, o menor raio admitido pelo feixe. Na posição da cintura do feixe define-se z 

= 0. 

 

-Raio de curvatura da frente de onda                  
 

��¦� �  ¦ W1 � §G

§
 X                                        (2.137) 

 

 

-Comprimento Rayleigh: distância a partir de z = 0 na qual a área do feixe 

gaussiano é o dobro da área na cintura do feixe, ou seja, v��¦>� � 2v>. 

 

¦> �  3sG
N
\                                           (2.138) 

 

Definindo-se basicamente um comprimento de onda, uma cintura e sua 

localização no espaço, determina-se de maneira única um feixe gaussiano. 

A Figura 2.15 ilustra um feixe que se propaga em z com um perfil transversal 

gaussiano de intensidade. Nessa mesma figura também está representada a 

evolução no raio de curvatura da frente de onda dada por (2.137). Já na Figura 2.16 

ilustra-se a distribuição do campo elétrico de um feixe gaussiano em torno de sua 

cintura. 
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Figura 2.15 – Representação de um Feixe Gaussiano p ropagando na direção z. 
Fonte: http://www.rp-photonics.com/gaussian_beams.html . 
Acesso em 08. Jul. 2010.  

 

 

 

Figura 2.16 – Representação do campo elétrico de um  Feixe Gaussiano. Fonte: 
http://www.rp-photonics.com/gaussian_beams.html . Acesso em 
08. Jul. 2010. 

 

 

A assíntota ao feixe gaussiano forma um ângulo com o eixo óptico a partir do 

qual se define a divergência do feixe gaussiano como ilustrado na Figura 2.17. 
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Figura 2.17 – Divergência do feixe gaussiano. Fonte : http://www.rp-
photonics.com/gaussian_beams.html . Acesso em 08. Jul. 
2010. 

 

 

Essa divergência é dada por: 

 

¿¥9rS9 � \
3sGN                                          (2.139) 

 

 

Outra relação também muito utilizada é dada pela equação (2.140): 

 

�
ñ�§� � �

Ý�§� � � \
3Ns
�§�                                        (2.140) 

 

A introdução de q(z) é muito útil, pois ela permite a aplicação do formalismo 

matricial ao feixe gaussiano. De fato, as mais diversas matrizes representantes de 

fenômenos da propagação óptica tais quais as exemplificadas na Figura 2.14 podem 
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ser aplicadas ao feixe gaussiano. A função q(z2) imediatamente após um evento da 

propagação relaciona-se com q(z1) da seguinte maneira17 

 

��¦�� � �ñ�§��e'
öñ�§��e �                                        (2.141) 

onde A, B, C e D são os elementos da matriz 2x2 correspondente ao evento: 

 

�! �÷ ��                                             (2.142) 

 

Analogamente ao traçado de raios, uma complexa propagação de um feixe 

gaussiano pode ser descrita encontrando-se a matriz resultante MR da propagação. 

 

 

2.3.3 Modos Transversais de propagação do Feixe Gaussiano 

 

 

O feixe gaussiano descrito por (2.135) representa um feixe no seu modo 

fundamental de propagação, ou no modo E00(x,y,z). Essa solução é obtida com a 

imposição de V/VØ � 0 na solução da equação de ondas. A solução generalizada de 

(2.119) mostra que o campo elétrico pode propagar-se nos mais variados modos em 

função dos polinômios de Hermite:18 

 

 

           �MÆ�C, ò, ¦� � �> v>v�¦�  yM �√2 Cv�¦�� yÆ �√2 òv�¦��  
� CD ó� �S
eS
�

s
�§� � � W��S
eS
�
�Ý�§� � ¨¦ � �J � � � 1� tan0� §

§GXõ              (2.143) 
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Em (2.143) o modo transversal do feixe é definido pelos índices l e m, e os 

polinômios Hi representam os polinômios de Hermite de ordem i. Esses modos são 

conhecidos como os modos retangulares. Para simetrias cilíndricas existe uma 

solução para (2.119) análoga à (2.143) na qual o campo elétrico é dado em função 

de polinômios de Laguerre. A Figura 2.18 ilustra a secção transversal de um feixe 

gaussiano propagando em alguns desses possíveis modos. 

 

 

Figura 2.18 – Exemplos de modos de propagação do fe ixe gaussiano para 
simetria Cilíndrica (a) e Retangular (b). Koechner 10 
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2.3.4 Fator de Qualidade do Feixe 

 

 

O parâmetro mais utilizado para quantificar a qualidade de um feixe laser é o 

chamado fator M2. Esse fator basicamente pode ser interpretado como uma medida 

de quão limitado por difração está um feixe. 

A ISO11146 é a norma responsável por lasers e equipamentos laser no que 

diz respeito a testes de diâmetros de feixe, ângulos de divergência e modos de 

propagação (ISO Standard 11146, “Lasers and laser-related equipment – Test 

methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios” 

(2005)). Segundo esta norma, o fator de qualidade de um feixe laser é dado por:19 

 

Ñ� � '��\ 3H � Ã«ª²ùªsG3
\                                          (2.144) 

 

onde BPP é o chamado Beam Parameter Product, parâmetro do feixe dado 

pelo produto de sua cintura pelo ângulo de divergência θfeixe.  

 

O menor valor possível para M2 é obtido para um feixe limitado por difração e 

tem valor igual a 1. Em sistemas reais M2 é maior que 1 e costuma-se dizer que o 

laser é M2 vezes limitado por difração. Para feixes propagando sem simetria 

cilíndrica é possível se obter valores de qualidade de feixe distintos para as 

diferentes direções. Em sistemas reais, o estado da arte da tecnologia produz lasers 

com M2 <1.1. 
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2.4 Cavidades Ópticas Ressonantes 

 

 

A criação de uma cavidade óptica ressonante é de fundamental importância 

na realimentação da emissão estimulada. Desse modo cavidades ópticas 

ressonantes são componentes essências de um laser. 

Um feixe gaussiano confinado em uma cavidade óptica possuirá via de regra 

diversos modos ressonantes possíveis para oscilar. Esses modos são basicamente 

divididos em transversais e longitudinais. Os modos longitudinais relacionam-se com 

as possíveis freqüências de oscilação permitidas na direção longitudinal da cavidade 

óptica, na direção do eixo óptico. Já os modos transversais estão relacionados com 

a variação da intensidade do campo eletromagnético na direção perpendicular ao 

eixo óptico, tal qual definido na secção 2.3.3. 

 

 

2.4.1 Configurações Básicas de Cavidades Ópticas 

 

 

Toda a teoria será derivada do modelo mais simplificado de uma cavidade 

óptica ressonante o qual é composto por dois espelhos esféricos coaxiais. 

Naturalmente o caso de espelho plano está contido nesse modelo considerando-se 

nesse caso o raio do espelho com sendo infinito. Os espelhos possuem raios de 

curvatura R1 e R2, respectivamente, e estão separados de uma distância L. Algumas 

configurações possíveis desse modelo são encontradas na  Figura 2.19. 
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Figura 2.19 – Possíveis configurações de cavidade ó ptica. 

 

A condição de ressonância da cavidade impõe que na posição dos espelhos o 

raio de curvatura da frente de onda dado por (2.137) se iguale ao raio de curvatura 

dos mesmos, ou seja: 

 

��¦�� � ¦� W1 � §G

§�
X � ��                                     (2.145a)  
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��¦�� � ¦� W1 � §G

§

X � ��                                      (2.145b) 

 

onde z1 e z2 são as posições dos espelhos R1 e R2, respectivamente. 

Convenciona-se como positivo o raio de curvatura do espelho cujo centro está a 

esquerda do mesmo. 

Considerando � � ¦� � ¦� ú 0  podemos escrever a partir de (2.145): 

 

¦>� � ��0Ý�0���Ý
0���Ý
0Ý�0��
�Ý
0Ý�0���
                                       (2.146) 

  

 

Dessa maneira, dados R1 e R2, L, pode-se facilmente obter ω0 para definir 

então completamente o ressonador óptico e seus modos.  

 

 

2.4.2 Critério de Estabilidade 

 

 

A partir da introdução dos parâmetros g da cavidade: 

 

:� q 1 � �
Ý�                                            (2.147a) 

:� q 1 � �
Ý
                                            (2.147a) 

 

Pode-se reescrever (2.146) e as posições dos espelhos da seguinte maneira:9 
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¦>� � ���
��0���
�
���e�
0����
�
 ��                                     (2.148) 

¦� � �
��0���
��e�
0����
 �                                      (2.149a) 

 

¦� � ����0�
�
��e�
0����
 �                                      (2.149b) 

 

 

O valor da cintura do feixe e seu diâmetro na posição dos espelhos serão 

então dados por: 

 

v>� � �\
3 À ���
��0���
�

���e�
0����
�
                                    (2.150) 

 

v�� � �\
3 À �
�
��0���
�                                       (2.151a) 

 

v�� � �\
3 À ������0���
�                                       (2.151b) 

 

Esses parâmetros g além muito úteis a teoria de cavidades ópticas 

ressonantes e foram introduzidos no inicio do desenvolvimento da teoria e por esse 

motivo foram conservados na literatura. 

O critério de estabilidade de uma cavidade óptica pode ser facilmente 

interpretado a partir dos parâmetros g. A observação das equações (2.148) a (2.151) 

permite afirmar que uma cavidade óptica ressonante só possuirá soluções reais 

caso o produto g1g2 torne verdadeira a seguinte inequaçao: 
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0 û :�:� û 1                                                 (2.152) 

 

À equação (2.152) é dado o nome de critério de estabilidade da cavidade 

óptica. O gráfico do produto g1g2 é chamado de diagrama de estabilidade e está 

ilustrado na Figura 2.20. Nesta figura a área sombreada satisfaz (2.152). Para uma 

cavidade óptica qualquer efetua-se o produto g1g2 e localiza-o no diagrama. Caso 

ele pertença à área sombreada a cavidade será estável. Do contrário, um produto 

g1g2 o qual produza um ponto fora dessa área será representará uma cavidade 

instável. 

 

 

Figura 2.20 – Diagrama de estabilidade. Koechner 10 
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2.4.3 Exemplos de Cavidades Ópticas 

 

 

Cavidades Simétricas 

 

 

As cavidades simétricas são aquelas cujos espelhos possuem raios de 

curvatura iguais, ou seja, R1 = R2 = R, e conseqüentemente g1 = g2 = g. O conjunto 

de todas essas configurações de cavidades estáveis é descrita pela linha tracejada 

na Figura 2.20 indo da condição concêntrica à plano-paralela. Nessa configuração 

os valores para a cintura do feixe e seu diâmetro na posição dos espelhos serão: 

 

 

v>� � �\
3 À �e�

]��0��                                               (2.153) 

 

v�,�� � �\
3 À �

��0��
                                             (2.154) 

 

Em cavidades simétricas a cintura do feixe localiza-se sempre na posição 

central da cavidade. 
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Confocal 

 

 

Um caso muito particular de cavidades simétricas é a chamada confocal. 

Nessa cavidade os raios de curvatura dos espelhos é o mesmo e esse valor é igual 

a separação entre eles, ou seja, R1 = R2 = L e g1 = g2 = g =0. Nesse caso, tem-se: 

 

 

v>� � �\
�3                                                    (2.155) 

 

v�,�� � �\
3                                                   (2.156) 

 

A cavidade confocal possui a desvantagem de possuir um pequeno volume 

de modo, o que pode resultar num ganho não tão elevado. Porém, esse sistema é 

extremamente estável e possui uma baixa sensibilidade a desalinhamento. Um tilt 

provocado em um dos espelhos manterá seu centro de curvatura na superfície do 

outro espelho além de resultar em um pequeno desalinhamento do eixo óptico. Seu 

modo pequeno também resulta em pequenas perdas por difração. 

 

 

Cavidades Hemisféricas 

 

 

Cavidades hemisféricas são aquelas que possuem um espelho plano e um 

espelho côncavo cujo raio de curvatura é igual à separação entre eles. Esse tipo de 

configuração é extremamente popular em cavidades laser. 
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Na prática a separação dos espelhos L é ligeiramente inferior ao raio do 

espelho côncavo, pois no limite R2 = L o diâmetro do feixe iria à zero no espelho 

plano e divergiria no espelho côncavo. O que se tem usualmente é R1 = ∞ e R2 = 

L+∆L. Nesse caso, tem-se: 

 

v>� � v�� ü �\
3 À∆�

�                    �∆� ý ��                 (2.157) 

 

v�� ü �\
3 À �

∆�                       �∆� ý ��                  (2.158) 

 

 

Cavidades Instáveis 

 

 

Cavidades confocais assimétricas são aquelas que possuem diferentes raios 

de curvatura em seus espelhos porém suas distancias focais coincidem 

espacialmente: 

     

Ý�� � Ý
� � �                                                 (2.159) 

e 

:� � :� � 2:�:�                                             (2.160) 

 

Esse tipo de cavidade não é estável porém possui seu interesse prático. Em 

cavidades confocais assimétricas a radiação eletromagnética em circulação na 

cavidade é sempre colimada e pode ser utilizada como feixe de saída. O maior 

interesse prático em cavidades instáveis deve-se ao seu modo fundamental 



94 
 

extremamente grande fato este o qual pode ser muito útil em lasers de gases. Em 

sistemas de estado sólido a aplicabilidade de cavidades estáveis é bem limitada. A 

sensibilidade a desalinhamento em cavidades instáveis também é extrema. 

 

 

2.4.4 Sensibilidade ao Alinhamento 

 

 

Um fator de análise muito importante em cavidades ópticas é a sensibilidade 

do sistema ao desalinhamento de seus componentes. Em particular mede-se o 

ângulo entre o centro de curvatura do espelho e o eixo óptico produzido por um 

desalinhamento dos elementos. A Figura 2.21 ilustra uma cavidade óptica com dois 

espelhos de raios de curvatura R1 e R2 separados por L. Na figura pode-se notar que 

o espelho de raio R1 está desalinhado de um ângulo α com relação ao eixo óptico. 

 

 

 

Figura 2.21 – Cavidade com espelho desalinhado. Koe chner 10 

 

 

Esse desalinhamento do espelho provoca um deslocamento no centro de 

curvatura do mesmo de P1 para P’1  e um desalinhamento do eixo óptico de um 
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ângulo θ, como mostra a Figura 2.21. Esse deslocamento do eixo óptico provoca um 

deslocamento do centro dos modos nos espelhos dados por d1 e d2. 

Geometricamente, tem-se:10 

 

¿ � Y �0���0���
                                                 (2.161) 

 

e  

1� � ��þ�
�0���
 � Ý��Ý
0��

Ý�eÝ
0� Y                                      (2.162a) 

 

1� � þ�
�0���
 � Ý�Ý
Ý�eÝ
0� Y                                      (2.162b) 

 

Nota-se que quanto maior os raios de curvatura maior a sensibilidade ao 

desalinhamento e que em particular na condição �� � �� � � a sensibilidade diverge. 

Para o caso da cavidade quase plano-pararalela (�� � �� � � � �� os 

deslocamentos d1 e d2 são iguais: 

1� � 1� � Ýþ
�                                              (2.163) 

 

Isso significa que para pequenos deslocamentos de um dos espelhos o eixo 

óptico translada-se paralelamente a sua posição original.  

Para o caso confocal ou para uma cavidade hemisférica cujo espelho plano 

tenha sido desalinhado,  

1� � 0                                                  (2.164a) 

e 

1� � �Y                                                 (2.164b) 
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Para uma cavidade hemisférica cujo espelho esférico fora desalinhado: 

 

1� ü 1� ü �Y                                             (2.165) 

 

 

 

2.4.5 Perdas por Difração 

 

 

Elementos intracavidade os quais provoquem um limite diametral na 

propagação do feixe causam as chamadas perdas por difração. Esses limites podem 

ser de fato pupilas inseridas na cavidade ou mesmo o limite físico imposto pelo 

diâmetro dos espelhos ou cristais dentro da cavidade laser.  

A radiação com seu diâmetro finito 2ω(z) ao passar por essas pequenas 

aberturas com um diâmetro também finito poderá sofrer difração, fenômeno este o 

qual provocará perdas de energia no ressonador. A presença ou não do fenômeno 

da difração dependera principalmente da relação dimensional entre o diâmetro do 

modo e o diâmetro da pupila. Para tratar das perdas pro difração introduz-se o 

chamado número de Fresnel:10 

 

� � ï

\�                                                 (2.166) 

onde a é o raio da pupila, L o comprimento da cavidade óptica de dois 

espelhos esféricos, e λ o comprimento de onda da radiação. 

 

Considerando como a o diâmetro de um dos espelhos, o número de Fresnel 

pode ser interpretado como a quantidade de zonas de Fresnel estarão contidas 
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nesse espelho tendo como referencia o espelho oposto. O caso N=1 define o 

comprimento L a partir do qual a radiação de diâmetro a passa a sofrer fortes perdas 

por difração. Quanto maior o número de Fresnel menores serão as perdas por 

difração.  

As perdas por difração podem ser utilizadas como uma ferramenta de seleção 

de modos em uma cavidade óptica uma vez que essas perdas são diferentes para 

cada modo. De fato, modos mais altos possuem uma maior perda para uma dada 

abertura. A  Figura 2.22 ilustra as perdas por difração para os primeiros modos de 

oscilação de uma cavidade óptica confocal. 

 

  

Figura 2.22 – Perdas por difração em uma cavidade ó ptica confocal. Koechner 10 
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A escolha da pupila apropriada pode forçar a cavidade a operar apenas no 

modo fundamental. No caso da Figura 2.22, para N próximo de 1, apenas o modo 

fundamental e o modo TEM01 possuem perdas pequenas da ordem de 1%. Assim, a 

inserção de uma pupila a qual faça N~1 forçará essa cavidade a operar apenas 

nesses dois modos inferiores. Já para N próximo de 2, vários modos possuem 

perdas inferiores a 1% e nesse caso a cavidade certamente será multímodo. 

A difração da luz é apenas uma das fontes de perda em cavidades ópticas 

que deve ser considerada durante um projeto de cavidade. Fatores como 

desalinhamento, perda por transmissão ou absorção dos elementos, por tempo de 

vida dos fótons, perdas por eficiência de acoplamento de radiação, e etc. 

representam outras fontes de perda que devem ser cuidadosamente gerenciadas. 

 

 

2.4.6 Modos Longitudinais 

 

 

Em uma cavidade óptica ressonante um feixe gaussiano possui modos 

longitudinais e transversais de propagação. Esses modos transversais dizem 

respeito ao perfil de intensidade do campo no plano perpendicular a direção de 

propagação e são dados por (2.143). 

Os modos longitudinais descrevem as possíveis freqüências de oscilação na 

direção do eixo óptico. A condição de existência para o campo eletromagnético no 

que diz respeito à direção longitudinal impõe que o comprimento L dessa cavidade 

seja um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda (λ/2), ou equivalentemente, a 

fase do campo deve ser múltipla de 2π após uma volta completa na cavidade. Para 

a cavidade com comprimento L e dois espelhos esféricos localizados 

respectivamente em ¦� e ¦�:17 

 

¿Æ,N�¦�� � ¿Æ,N�¦�� � �¹                                       (2.167) 
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onde q é um número inteiro e ¿Æ,N representa a fase do campo para o modo 

transversal mn dada na equação (2.143):  

 

¿Æ,N�¦� � ¨¦ � �� � K � 1�"{K0��¦/¦>�                        (2.168) 

 

Substituindo (2.168) em (2.167), tem-se: 

 

¨ñ� � �� � K � 1��"{K0��¦�/¦>� � "{K0��¦�/¦>�� � �¹            (2.169) 

e 

 

¨ñe� � ¨ñ � ¹/�                                       (2.170) 

 

Substituindo ¨ �  2¹ K>/_ encontramos o espaçamento entre duas 

freqüências de ressonância adjacentes: 

 

Δ �  ñe� �  ñ � 6
�NG�                                  (2.171) 

 

Em cavidades ópticas usuais com �~10_� tem-se Δ  ~ 1.5wy¦ e 

Δº ~ 100]K� considerando o espectro visível e infravermelho próximo. 

Considerando linhas atômicas de largura da ordem de 150GHZ cavidades 

tradicionais seriam capazes de acomodar da ordem de 100 modos longitudinais. 
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2.5 Dinâmica de Cavidades Laser Raman com Geração d e 

Segundo Harmônico Intracavidade 

 

 

A dinâmica operacional de uma cavidade laser é função do equilíbrio entre 

mecanismos de ganho e de perda óptica promovidos pelos seus componentes. 

Como elementos de ganho podem ser apontados basicamente o ressonador óptico 

e as amplificações ópticas fruto da interação da radiação com a matéria. Já as 

fontes de perda são inúmeras destacando-se entre elas as reflexões indesejadas em 

interfaces ópticas, absorção e espalhamento nos elementos intracavidade, 

desalinhamento dos espelhos, ineficiência no bombeio, etc. 

 Para o bom desempenho de uma cavidade laser o sistema deve possuir um 

elemento de ganho óptico cuja realimentação promovida pelo ressonador compense 

as perdas oriundas de todas as fontes. 

 

 

2.5.1 A Condição de Threshold 

 

 

A condição a partir na qual esses ganhos se igualam aos mecanismos de 

perda é chamada de condição de threshold ou limiar. Na condição de limiar os 

ganhos e as perdas experimentados pela radiação eletromagnética se igualam após 

uma volta completa na cavidade. 

Para uma cavidade composta por dois espelhos com refletividades R1 e R2, e 

um elemento com coeficiente de ganho g e comprimento l essa condição de 

threshold por ser matematicamente expressa pela equação (2.172). 
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w � ���� CD�2:J� � 1                                            (2.172) 

 

Quando o ganho G é maior que a unidade a emissão estimulada se 

estabelece e a depleção do estado excitado reduz o coeficiente de ganho g para o 

seu chamado valor saturado e atinge-se então a condição estacionária.  

A equação (2.172) pode ser reescrita introduzindo-se os coeficientes de perda 

α e δD. Este primeiro é dependente do comprimento do elemento de ganho e 

representa as perdas por absorção e espalhamento no mesmo. Já o segundo 

contabiliza todas as perdas diversas independentes desse comprimento como 

reflexões em interfaces por exemplo. Neste coeficiente está embutida a perda no 

espelho de entrada R1.   

 

�1 � È���� CD=2�: � Y�J? � 1                                          (2.173) 

 

2:J � �JK�1 � È���� � 2YJ                                           (2.174) 

 

2:J � �JK�� � È ü Î � È                                            (2.175) 

 

onde T = 1 - R2 é a transmissão do espelho de saída e È � 2YJ � È� 

representa a perda por passagem total do sistema. 

Para níveis de bombeio abaixo da condição de limiar o coeficiente de ganho g 

é representado pelo coeficiente de ganho de baixo sinal, g0 como mostra a equação 

abaixo.10 

 

:> � �^a«���R8FÔ                                                 (2.176) 
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onde  σ representa a secção de choque de emissão laser, τf o tempo de vida 

de fluorescência, η a eficiência da cavidade laser e  hυ a energia de um fóton laser. 

 

Acima da condição de threshold a densidade de fótons no ressonador 

aumenta exponencialmente e o coeficiente de ganho é reduzido ao seu valor 

saturado.10 

 

: � �G�e�/�×                                                   (2.177) 

 

onde IS é a chamada intensidade de saturação dada por:  

 

Ì � Ebc � �
a«I 8F

	^ É 8F
a«^                                                (2.178) 

Onde WP é a taxa de bombeio, e γ um fator indicativo de um sistema três ou 

quatro níveis. A aproximação de Wp << 
¥0�e γ = 1 é válida para sistemas de quatro 

níveis. 

A intensidade de saturação dada pela equação (2.178) representa a 

intensidade de radiação no meio ativo na qual o coeficiente de ganho se reduz a 

metade de seu valor de baixo sinal, ou seja, : �  :>/2. 
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2.5.2 Potência Intra e Extracavidade 

 

 

A partir da equação (2.177) e da condição de limiar pode ser encontrada uma 

expressão para a intensidade de radiação eletromagnética no meio de ganho óptico 

dada por: 

 

 � Ì W ��GM
�0MNÝ
 � 1X                                         (2.179) 

 

A equação (2.179) indica que a intensidade de radiação no elemento de 

ganho será dada pela intensidade de saturação multiplicada pela quantidade de 

vezes acima do threshold que o sistema está sendo bombeado. A porção dessa 

radiação confinada a qual será extraída pelo espelho de saída pode ser obtida por 

um modelo extremamente simplificado.  

Considerando o modelo de cavidade laser com dois espelhos sendo um de 

entrada com refletividade R1 e outro de saída com refletividade R2, comprimento 

total L e um meio de ganho de comprimento l a densidade de potência no interior da 

cavidade pode ser simplificadamente representada pela Figura 2.23 . Nesta figura 

exibe-se um diagrama da intensidade de radiação em função da posição ao longo do 

eixo óptico da cavidade. As intensidades I1 e I2 representam as intensidades de 

radiação caminhando no sentido dos espelhos 1 e 2, respectivamente. 
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Figura 2.23 – Densidade de energia no interior da c avidade laser simplificada. 
Koechner 10 

 

 

Neste modelo simplificado está sendo levada em conta a perda extremamente 

baixa experimentada pelos lasers de estado sólido. Esta consideração é de 

fundamental importância pois permite as seguintes aproximações em primeira 

ordem: 

 

 � � � � � _~K�"{K"                                   (2.180) 

e 

6rË � ���e�
�
�                                               (2.181) 

 

Ou seja, em primeira ordem pode-se considerar a intensidade total de 

radiação dentro da cavidade constante e independente da posição e a densidade de 

potência circulante Icir como uma média das intensidades circulantes nos dois 
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sentidos. A partir das equações acima e com o auxilio da Figura 2.23 pode-se 

encontrar a intensidade da radiação emergente Iout: 

 

 

g�� � �1 � ����                                            (2.182) 

 

 

substituindo (2.180) em (2.182), tem-se: 

 

hg�� � ! ��0Ý
�
��eÝ
� � ! ��0Ý
�

��eÝ
� Ì W ��GM
�0MNÝ
 � 1X                      (2.183) 

 

Onde Pout representa a potência de saída da cavidade e A é a área de secção 

transversal do meio ativo.  

A Figura 2.24 representa qualitativamente a dependência da potência de 

saída e da densidade de energia no interior de uma cavidade laser em função da 

refletividade do espelho de saída. É possível notar na figura que a energia confinada 

no ressonador é máxima para uma refletividade total desse espelho e 

conseqüentemente a potência útil extraída da mesma nesse caso é nula. Nota-se 

também que existe um valor muito bem definido para essa refletividade a qual 

resulta em uma máxima potência extraída da cavidade laser.  
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Figura 2.24 – Dependência da potência de saída e de nsidade de energia interna 
na cavidade laser em função da refletividade do esp elho de saída. 
Koechner 10 

 

 

Esse valor de refletividade é comumente chamado de refletividade ótima e 

pode ser encontrada através da diferenciação de (2.183): 

 

�JK�gc� � �2:>J/È � 1�È                                    (2.184) 

 

Nesse caso, a potência de saída do sistema atinge seu valor máximo o qual 

será dado por: 

 

hgc� � !Ì:>J�1 �È/2:>J��                                (2.185) 
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2.5.3 Conversão Raman Intracavidade 

 

 

Em um ressonador laser com deslocamento Raman intracavidade a dinâmica 

de equilíbrio dos mecanismos de ganho e perda torna-se mais complexa quando 

comparada com uma cavidade operante em um comprimento de onda fundamental. 

Um laser Raman deslocado intracavidade possui uma realimentação extremamente 

elevada para o comprimento de onda fundamental. Isso é obtido basicamente 

reduzindo-se as perdas por passagem e utilizando espelhos com alta refletividade 

nesse comprimento de onda. 

Desse modo a radiação fundamental é confinada na cavidade laser atingindo 

então intensidades altíssimas, necessárias para o deslocamento Raman. A 

conversão dessa radiação fundamental à radiação Stokes realiza o papel de 

acoplamento de saída para o campo fundamental, exercendo função análoga a 

transmissão de um espelho de saída. Essa conversão possui uma eficiência ótima 

uma vez que um valor demasiado alto pode provocar uma depleção exacerbada do 

campo fundamental destruindo, pois o processo de conversão não linear de terceira 

ordem. 

A radiação Stokes por sua vez deve ser também realimentada pela cavidade 

laser e possuir um valor otimizado para seu acoplamento de saída. Esse 

acoplamento de saída pode ser obtido através de transmissão parcial em um 

espelho para a extração desse comprimento de onda da cavidade laser ou a GSH 

intracavidade, por exemplo. 

 A Figura 2.25 ilustra o caso de uma cavidade laser bombeada por diodo 

contendo dois espelhos, um cristal gerador do comprimento de onda fundamental, 

um deslocador Raman e um cristal para GSH opcional. 
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Figura 2.25 – Diagrama de uma cavidade laser Raman com GSH intracavidade. 

 

 

Nesse modelo, tanto para a cavidade operando no comprimento de onda 

Stokes quanto no caso com o cristal para GSH intracavidade, pode-se obter a 

potência de bombeio necessária para atingir a condição de limiar:20 

 

h� � ����M�
\�\�

��×e�×����e���
�                                       (2.186) 

 

onde PP representa a potência de bombeio, AR é a área do spot no cristal 

Raman, λP e λF indicam, respectivamente, os comprimentos de onda de bombeio e 

fundamental, gR é o coeficiente de ganho Raman, lR o comprimento do cristal Raman 

e TSt, LSt, TF, LF representam as transmissões e perdas por passagem, 

respectivamente, para o comprimento de onda Stokes e fundamental. 

Neste modelo simplificado todos os feixes são considerados com perfis 

transversais do tipo “top-hat”, e também o diâmetro do spot em cada elemento é 

considerado constante. O feixe de bombeio também possui um diâmetro de 

propagação constante ao longo da cavidade laser. 

A observação de (2.186) permite concluir que para um dado cristal Raman 

quanto menor for o diâmetro do spot nesse cristal menor será o nível de threshold, e 

consequentemente, maior será a eficiência. Para um laser Raman a condição de 

limiar representa a situação na qual o campo fundamental já atingiu intensidade 

suficientemente alta no interior da cavidade, em particular no cristal Raman. Essa 

intensidade é então capaz de igualar as perdas ao ganho para a geração de 

radiação Stokes. 
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Este mesmo modelo prevê a potência de saída da cavidade na ausência do 

cristal GSH e para a eficiência óptica total desse sistema20 

 

hÌ�g�� � hÌ�ÎÌ�                                                (2.187) 

 

�×$f�$
�� � �×$��×$e�×$� \�\×$ � �×$���e���

�
\�\×$

������M�                                (2.188) 

 

 

Apesar de (2.188) ter sido obtida para a condição de limiar ela é válida para 

bombeios acima do threshold uma vez que a intensidade do campo fundamental 

permanece constante a partir desse ponto. 

O termo adimensional �Ý � h�:ÝJÝ/!Ý é referido como parâmetro de 

acoplamento Raman. Quanto maior for esse parâmetro mais a cavidade laser será 

eficiente na geração Stokes aproximando-se do limite teórico para a geração dado 

pelo primeiro termo de (2.188). 

Também é possível se obter uma eficiência teórica máxima de conversão de 

potência fundamental para potência Stokes. No caso ideal, quando o acoplamento 

de saída do campo fundamental para radiação Stokes se iguala a perda ótima obtida 

em (2.184) para o caso da cavidade operando no comprimento de onda 

fundamental, pode-se escrever: 

 

hÌ�g�� � \�\×$ hgc�                                                (2.189) 

 

onde Popt fora obtida em (2.184).  
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A equação (2.189) fornece como valor teórico máximo para a potência de 

saída de uma cavidade laser Raman a potência de saída do caso fundamental 

multiplicada pelo fator de eficiência Stokes λF/λSt. Este fator contabiliza a perda 

energética da radiação fundamental na forma de fônons na rede cristalina do meio 

Raman ativo. 

 

 

2.5.4 Laser Raman com GSH Intracavidade  

 

 

Para uma cavidade laser Raman com GSH intracavidade as perdas nos 

comprimentos de onda fundamental e Stokes são reduzidas ao mínimo possível e o 

cristal gerador de segundo harmônico realiza a função de acoplador de saída para a 

radiação Stokes.  

Nesse caso então as intensidades dos comprimentos de onda fundamental e 

Stokes no interior da cavidade laser são extremamente altas. A escolha apropriada 

do cristal para a GSH do comprimento de onda Stokes dobra então a freqüência 

desta radiação. A transmissão total do espelho de saída para o comprimento de 

onda fruto da GSH permite a extração dessa radiação dobrada do ressonador. 

Nessa situação, o acoplamento de saída ótimo obtido em (2.184) deve ser 

igualado à eficiência da GSH obtida a partir de (2.71) na busca da extração máxima 

da radiação de segundo harmônico: 

 

�ÏÌ� �  ��
�× � 8¹21��2 x"

�0Kx2K�ºx2_ �2 sinc2�∆¨�/2�                         (2.190) 
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onde em (2.190) os coeficientes de (2.71) foram substituídos pelos 

coeficientes correspondentes a radiação Stokes e a radiação em segundo 

harmônico. 

 

 

2.6 Efeitos Térmicos em Lasers Raman 

 

 

Em cavidades laser uma das maiores fontes de perda na eficiência de 

conversão de energia (seja ela elétrica ou óptica) na radiação laser de interesse se 

dá na forma de dissipação térmica no meio ativo. 

A carga térmica no meio ativo em sistemas convencionais deve-se 

principalmente a diferença de energia existente entre o comprimento de onda de 

bombeio e a radiação laser. A razão entre o comprimento de bombeio e o 

comprimento de onda laser é conhecida como eficiência Stokes do sistema e 

fornece uma medida da porcentagem de energia perdida no meio ativo em forma de 

calor.  

No caso de um laser self-Raman devido à natureza não linear de terceira 

ordem do SRS as intensidades de radiação intracavidade são extremamente altas. 

Nesse caso os efeitos térmicos mais significativos são fruto da diferença de energia 

entre a linha Stokes e a linha fundamental. Para uma cavidade laser self-Raman a 

potência depositada na forma de calor no meio ativo será dada por: 

 

P�ÂA�ç � hÌ�g�9O ���
��

� 1�                                     (2.191) 

 

onde λf e λs representam, respectivamente os comprimentos de onda de 

fundamental e a primeira linha Stokes e PStokes a potência total convertida na primeira 
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linha Stokes. Neste caso está sendo considerada apenas a primeira linha Stokes 

como comprimento de onda existente no sistema.  

Para efeitos de simplicidade pode-se escrever a quantidade de calor por 

unidade de volume depositada ao longo do cristal por um feixe gaussiano operante 

na primeira linha Stokes por:21 

 

î�z� �  �����Ðf�3sR
M � CD �0�Ë

sR
 �                                     (2.192) 

onde l é o comprimento do cristal cilíndrico de raio R. Nesse caso considera-

se a deposição de calor uniforme ao longo do eixo óptico da cavidade. 

Considerando o diâmetro do feixe suficientemente menor que as dimensões 

do cristal pode-se contabilizar um fluxo de calor puramente radial caminhando do 

centro do cristal para suas bordas. O perfil de temperaturas em uma secção 

transversal do cristal será então dado pela solução da equação diferencial: 

 

 

î�z� � �¨ö  5
��Ë�
5Ë
                                            (2.193) 

onde kc é a condutividade térmica do cristal. 

 

Este perfil de temperaturas será responsável por produzir um perfil de índices 

de refração no cristal. Esta variação quadrática do índice de refração ao longo do 

plano perpendicular ao eixo óptico atua no campo eletromagnético de maneira 

análoga a uma lente. Por esse motivo este efeito termo óptico é conhecido como 

lente térmica.  

Para esta variação radial no índice de refração pode-se encontrar um poder 

refrativo o qual equivale a uma lente colocada na posição do cristal. A análise deste 

poder refrativo é muito importante pois o efeito da adição de uma lente no interior da 

cavidade ressonante afeta todo o seu critério de estabilidade. 
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 A partir da solução de (2.193) é obtida uma expressão para a variação no 

perfil de índice de refração em função da temperatura21 

 

K�z, ¦� � Î�z, ¦� �5N
5�� � K>�1 � z��                             (2.194) 

onde dn/dT é a variação do índice de refração com a temperatura para o 

cristal e n0 o índice de refração no centro do mesmo. 

A partir de (2.194) é possível encontrar o poder refrativo de uma lente térmica 

equivalente21 

 

�
¥ � �5N

5�� �
� 

�×3sR
 ���
�!

� 1�                                    (2.195) 

 

Para os casos de um laser self-Raman a dinâmica de lente térmica é 

extremamente delicada uma vez que o poder refrativo da lente térmica é diretamente 

proporcional a densidade de potência produzida pela cavidade no comprimento de 

onda Stokes. Esta mesma densidade de potência está diretamente relacionada com 

a área do modo ocupado pela radiação Stokes que por sua vez depende dos 

elementos ópticos intracavidade o que inclui a lente térmica. A dependência mutua 

dessas grandezas exige um cuidado ainda maior no projeto da cavidade laser. 

O gerenciamento térmico de um laser de estado sólido e a contabilidade da 

lente térmica no projeto óptico do ressonador é um dos tópicos mais delicados e 

importantes em um projeto de cavidade laser.  

Existem duas maneiras fundamentais de atacar este problema. A primeira 

delas consiste em reduzir ao máximo o poder refrativo da lente térmica tornando 

seus efeitos mínimos ao ressonador. Alternativamente pode-se contabilizar esse 

poder refrativo no projeto óptico da cavidade. Nesse caso a cavidade depende então 

da lente térmica para exibir um bom desempenho. 
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Capítulo 3 – Lasers de Estado Sólido 

 

 

Neste capítulo será descrito um panorama geral da tecnologia laser de estado 

sólido. Os principais materiais, meios ativos, técnicas de bombeio mais comumente 

utilizadas, etc. Exemplos de estado da arte nas principais tecnologias também serão 

apresentados. 

 

 

3.1 Elementos Básicos de um Laser 

 

 

Para que a ação laser ocorra, ou seja, para que aconteça a amplificação da 

luz por meio da emissão estimulada de radiação, é preciso que uma série de fatores 

ocorra conjuntamente. Ao conjunto de materiais e mecanismos que são capazes de 

emitir esse tipo de radiação comumente é dado o nome cavidade laser. A Figura 3.1 

ilustra uma cavidade laser em sua forma mais fundamental.  

 

 

Figura 3.1 – Elementos básicos de uma cavidade lase r. 
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Na Figura 3.1  temos os seguintes elementos em destaque: 

Bombeio: Fonte de energia do sistema; fornece energia ao meio ativo; Ex: 

Descarga elétrica, Lâmpada Flash, Outro Laser, etc. 

Meio Ativo: Elemento que absorve energia da fonte de bombeio reemitindo-a 

na forma de radiação eletromagnética. As propriedades da energia absorvida e da 

radiação emitida são específicas de cada meio ativo. O meio ativo pode ser um gás 

(HeNe, CO2, Ar, Kr, XeCl, etc.), um liquido (rodamina 6G, fluoresceína, estilbeno, 

etc.) ou um elemento sólido ( rubi, Nd:YAG, Er:YAG, Nd:YVO4, Alexandrita, etc.). A 

esses últimos damos o nome de lasers de estado sólido (Solid State Lasers – SSL). 

Espelhos: Formam uma cavidade óptica ressonante com um fator de 

qualidade e freqüência de ressonância determinados pelas suas propriedades 

especificas de transmissão e reflexão da radiação e por seus raios de curvatura. A 

cavidade óptica promove a amplificação e realimentação do sistema. Ex: Substratos 

vítreos com deposição de filmes finos. 

 

 

3.2 Materiais Laser de Estado Sólido 

 

 

O meio ativo em uma cavidade laser é considerado o elemento de ganho do 

sistema. Ele é responsável por absorver a energia da fonte de bombeio e emiti-la na 

forma de radiação eletromagnética. 

 Os elementos de ganho em lasers de estado sólido são basicamente íons 

terras raras (Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb) ou metais de transição 

(Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni). Redes cristalinas ou até mesmo meios vítreos 

dopados com esses íons constituem os chamados meios ativos de estado sólido, ou 

materiais laser de estado sólido. 
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Os materiais candidatos a hospedeiros de íons para formarem meios ativos 

laser devem possuir algumas propriedades ópticas, térmicas e mecânicas 

particulares.  

Em primeiro lugar o material deve possuir uma excelente qualidade óptica nos 

comprimentos de onda envolvidos na cavidade laser permitindo assim uma 

propagação homogênea do feixe. 

 A condutividade térmica do material hospedeiro deve ser a mais alta o 

possível. Em lasers de estado sólido as potências envolvidas podem ser 

extremamente altas e conseqüentemente a energia térmica dissipada no meio ativo 

será muito alta. Portanto, quanto maior a condutividade térmica mais rapidamente 

esse calor pode ser extraído do meio ativo. 

Os materiais de uma maneira geral apresentam uma variação do índice de 

refração com o a temperatura. Para um material hospedeiro deseja-se que essa 

variação seja a menor possível. Os gradientes de temperatura criados no meio ativo 

devido ao bombeio associados a essa variação de índice de refração causarão os 

geralmente indesejados efeitos de lente térmica. 

Também devidos as altas potências envolvidas espera-se de um bom material 

hospedeiro uma alta temperatura limite de fratura mecânica.    

A dopagem do meio ativo á feita através da substituição de átomos da rede 

cristalina pelos íons dopantes. Em alguns casos também é necessária a inserção de 

um elemento inerte para promover o balanço de cargas na rede. O limite dessa 

dopagem depende basicamente da diferença dimensional entre o dopante e o átomo 

o qual ele irá substituir. A Tabela 3. 1 ilustra alguns exemplos de patamares de 

substituição comumente atingíveis para meios ativos de estado sólido. 
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Tabela 3. 1 - Exemplos de dopagem em meios laser de  estado sólido. 

Material Substituição Realizada Átomos Substituídos  (%) 

Nd:Y3Al5O12 Y substituído por Nd 0.2 – 1.2at% 

Yb:Y3Al5O12 Y substituído por Yb 5 – 25at% 

Nd:KGd(WO4)2 Gd substituído por Nd 2 – 10at% 

Er:Y3Al5O12 Y substituído por Er 0.5 – 50at% 

Yb:KY(WO4)2 Y substituído por Yb 1 – 100at% 

 

 

Alguns exemplos dos principais meios cristalinos utilizados como hospedeiros 

são: 

Óxidos: Principalmente Safira (Al2O3) e as Granadas (Y3Al5O12 –YAG; 

Gd3Ga5O12 – GGG; Gd3Sc2 Al3O12 – GSGG). 

Fluoretos: Principalmente YLiF4(YLF), LiCaAlF6(LICAF) e LiSrAlF6(LISAF). 

 

Os vidros possuem seu espaço frente aos meios cristalinos devido ao seu 

potencial tamanho ser extremamente superior ao tamanho típico de um cristal e 

também por sua capacidade de aplicação em sistemas de alta potência. 

 

 

3.2.1 Rubi 

 

 

O Rubi consiste num cristal de Safira (Al2O3) dopado com íons de Cromo 

resultando em Cr+3: Al2O3. Esse cristal laser possui uma fundamental importância 

histórica por ter sido o meio ativo do primeiro sistema laser a operar na história da 

ciência.  
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Esse cristal possui um sistema atômico de três níveis para a emissão 

estimulada. Desse modo as altas intensidades de bombeio necessárias a inversão 

de população resultam num sistema pouco eficiente o que explica sua baixa 

utilização na atualidade. Ainda assim a safira é um cristal extremamente duro e com 

excelente condutividade térmica sendo considerado o cristal com as melhores 

propriedades termo-mecânicas dentre os materiais laser de estado sólido. 

A Figura 3.2 ilustra o diagrama de energia do Rubi. 

 

 

Figura 3.2 – Diagrama de energia do Rubi. 

 

 

O rubi é um cristal o qual possui duas bandas amplas de absorção localizadas 

na região visível do espectro eletromagnético, em particular no verde e no azul. 

Essas bandas estão indicadas por E3 e E4 respectivamente. Essas bandas 

possuem um tempo de vida extremamente curto promovendo um rápido decaimento 

dos íons ao nível E2, nível superior da transição laser. Esse nível é subdivido em 

duas transições separadas de 29cm-1. Ambas linhas de E2 encontram-se também no 

espectro eletromagnético visível e são conhecidas por R1(694.3nm) e R2(692.7nm). 

A diferença de população entre os níveis de E2 é dada pelo fator de 

Boltzmann, que no equilíbrio térmico é da ordem de 0.87. Desse modo o nível 
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menos energético R1 por estar mais termicamente populado atingirá o nível de 

thershold anteriormente a R2. Nessa situação a depleção de R1 provoca uma 

transferência extremamente rápida de íons em R2 para R1 o que impede a obtenção 

do nível de threshold para R2. Desse modo a emissão em 694.3nm no rubi acaba se 

tornando predominante em detrimento da linha R2. A Tabela 3. 2 ilustra as principais 

propriedades opto-mecânicas do rubi. 

 

 

Tabela 3. 2 – Principais propriedades opto-mecânica s do rubi. 

Parâmetro Valor 

Densidade 3.98 g/cc 

Modulo de Young 345 GPa 

Dureza 9 Mhos 

Condutividade Térmica 46.02 W/mK (0ºC) 
25.10 W/mK (100ºC) 

Expansão Térmica 5.8x10-6/ºC 

Índice de Refração a 700nm n0 =1.7638 
ne =1.7556 

Variação no índice de Refração por %Cr 3x10-3 

Tempo de Vida de Fluorescência  
(0.05%Cr) 3ms (300K) 

Largura da Linha R1 5Å (300K) 

Comprimento de Onda de Emissão (R1) 694.3nm 

Principais Bandas de Bombeio 404 e 554nm 

Fonte: http://www.roditi.com/Laser/Ruby.html. Acesso em 13 Nov. 2010. 
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3.2.2 YAG 

 

 

O YAG é um acrônimo para Yttrium Aluminium Garnet(Y3Al5O12), um 

cristal sintético de simetria cúbica. Esse cristal pode ser dopado com íons terras 

raras formando assim meios ativos para a geração laser. Em particular, sua 

dopagem com Neodímio constitui o principal meio ativo de estado sólido, o 

Nd:YAG. Essa estrutura cristalina se firmou predominante na tecnologia laser de 

estado sólido devido as suas excelentes propriedades opto-mecânicas e 

cristalinas. 

A rede de YAG é incolor e não apresenta birrefringência. Sua estrutura 

cristalina é bastante estável e apresenta uma elevada dureza. Suas propriedades 

térmicas como a elevada condutividade são outros parâmetros extremamente 

favoráveis a sua utilização como meio ativo laser. A Tabela 3. 3 sumariza as 

propriedades do cristal de YAG. 

 

Tabela 3. 3 – Principais propriedades YAG(Y 3Al 5O12). 

Parâmetro Valor 

Densidade 4.56 g/cc 

Modulo de Young 280 GPa 

Dureza 8.5 Mohs 

Ponto de Fusão 1970ºC 

Condutividade Térmica 14 W/mK (0ºC) 

Expansão Térmica 7.5x10-6/ºC 

Índice de Refração a 1064nm 1.82 

∂n/∂T 7.3x10-6 

Birrefringência Não possui 

Fonte: http://www.rp-photonics.com/yag_lasers.html. Acesso em: 18 Nov. 2010.  



122 
 

Nd:YAG 

 

 

O Nd:YAG sem duvida é o meio ativo laser de estado sólido mais amplamente 

utilizado em todas as áreas de aplicação do laser. Esse cristal é formado a partir da 

substituição de átomos de íons Y+3 da rede cristalina por Nd+3. O cristal de YAG 

dopado com Neodímio ganhou popularidade por aliar as propriedades da rede 

cristalina com as excelentes propriedades atômicas do íon dopante como um baixo 

nível de threshold e excelente ganho. 

Uma dopagem cristalina é limitada principalmente pela diferença entre os 

raios atômicos dos elementos envolvidos. Nesse caso, o Ítrio possui um raio cerca 

de 3% inferior ao dopante Neodímio o que limita a dopagem na ordem de 1%. 

Substituições acima de 1.5% provocam reduções no tempo de vida do estado 

excitado, alargamento de linha, redução na secção de choque de emissão além de 

gerar tensões na rede cristalina que prejudicam a qualidade óptica do cristal. 

A Figura 3.3 ilustra o diagrama de energias do Nd:YAG com as principais 

transições laser envolvidas em destaque. Na figura podemos observar a subdivisão 

provocada por efeito Stark nos níveis energéticos.  
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Figura 3.3 – Diagrama de energias do Nd:YAG com des taque para suas 
principais transições laser. Koechner 10 

 

 

A principal transição desse cristal, em 1064nm, se dá entre o subnível R2 de 
4F3/2 e o subnível Y3 de 4I11/2 (seta destacada na figura). Nessa transição bem como 

nas transições em 1.3µm (4F3/2 –
 4I13/2) o Nd:YAG opera como um sistema laser de 

quatro níveis. Apenas na transição em 946nm o nível inferior é o próprio nível 

fundamental (4I9/2) sendo essa condição de sistema quase-três níveis. 

O Neodímio apresenta uma forte absorção em torno de 808nm, como mostra 

a Figura 3.4.  
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Figura 3.4 –  Espectro de absorção do Nd:YAG. Koech ner 10 

 

 

A Tabela 3. 4 indica as principais propriedades atômicas do Nd:YAG 

dopado a 1%. 

Tabela 3. 4 – Principais propriedades atômicas do N d:YAG. 

Parâmetro Valor 

Fórmula Química Nd3+:Y3Al5O12 

Porcentagem de Nd em peso 0.725 

Átomos de Nd/cm 3 1.38x1020 

Largura de Linha 120 GHz 

Tempo de Vida de Fluorescência 230 µs 

Secção de Choque de Absorção em 808nm 0.7x10-19 cm2 

Secção de Choque de Emissão em 946nm 6.5x10-19 cm2 

Secção de Choque de Emissão em 1064nm 2.8x10-19 cm2 

Secção de Choque de Emissão em 1319nm 0.95x10-19 cm2 

Secção de Choque de Emissão em 1338nm 1x10-19 cm2 

Fonte: http://www.rp-photonics.com/yag_lasers.html. Acesso em: 18 Nov. 2010.  
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Yb:YAG 

 

 

O Yb:YAG é um meio ativo de grande aplicabilidade no segmento de lasers 

de alta potência e também para sistemas de estado sólido sintonizáveis. Sua 

estrutura eletrônica é extremamente simples envolvendo apenas os níveis 2F5/2 e 

2F7/2 num sistema quase três níveis, como ilustra a  Figura 3.5. Por esse fato o 

gerenciamento térmico do cristal é de suma importância.  

 

 

 

Figura 3.5 –  Principais níveis energéticos do Yb:Y AG. Fonte: http://www.rp-
photonics.com/ytterbium_doped_gain_media.html . Acesso em 19 
Nov. 2010. 

 

 

O cristal basicamente absorve muito bem em torno de 940nm e emite em 

1030nm. Essa proximidade dos comprimentos de onda de absorção e emissão 

resulta em um defeito quântico de apenas 9%, versus 24% no Nd:YAG. Essa fato 

promove uma menor dissipação de calor na rede cristalina e um menor efeito de 

lente térmica. O Yb:YAG também possui um elevado tempo de vida do estado 

excitado de 951µs. 
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Portanto, apesar de possuir o nível inferior de sua transição laser 

termicamente populado provocando um elevado nível de threshold e uma secção de 

choque de emissão relativamente pequena(2.1x10-20cm2), o Yb:YAG possui 

excelentes características de absorção e baixa carga térmica. Este cenário permite 

ao cristal operar muito bem em lasers de quilowatt de potência. 

 

 

Er:YAG 

 

 

O cristal de Er:YAG possui expressivas aplicações médicas fruto de sua 

emissão em 2.9µm, um pico de absorção da água.  

O Érbio possui bandas de absorção no visível, como ilustrado na Figura 2.2, e 

também no infravermelho. Desse modo o cristal pode ser eficientemente bombeado 

por lâmpada flash ou lasers de diodo. Geralmente sua dopagem é de 50% para 

bombeio por lâmpada e em torno de 0.5% para bombeio laser. 

A Tabela 3. 5 destaca as principais propriedades atômicas do Er:YAG. 

Tabela 3. 5 – Principais propriedades atômicas do E r:YAG. 

Parâmetro Valor 

Dopagem  50% 

Comprimento de Onda de 
Emissão 2.94 µm 

Transição Laser 4I11/2 - 
4I13/2 

Tempo de Vida de 
Fluorescência 90µs 

Comprimento de Onda de 
Bombeio 600-800nm 

Fonte: http://www.scientificmaterials.com/products/er-yag.php. Acesso em 19 Nov. 

2010. 
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3.2.3 Er:Vidro 

 

 

Meios vítreos também podem ser dopados com íons terras raras para 

formarem meios ativos laser de estado sólido. Esses vidros, basicamente fosfatos 

(P205) e silicatos (Si02), possuem as vantagens de permitir altíssimas concentrações 

de dopante e a versatilidade em sua forma e tamanho. Devido a seu método de 

fabricação os vidros não possuem as limitações de tamanho existentes em um cristal 

podendo ser produzidos com comprimentos na ordem de metros e alguns 

centímetros de diâmetro.  

A própria natureza dos vidros faz com que a emissão dos íons dopantes seja 

mais larga que em um cristal. Isso acontece devido ao alargamento não homogêneo 

provocado pela diferença na vizinhança de cada íon dopante. Esta propriedade 

confere aos vidros destaque nas aplicações de alta energia e para sistemas 

sintonizáveis. Meios vítreos também possuem características térmicas inferiores aos 

principais cristais. 

Fosfatos e Silicatos dopados com Érbio são de grande aplicação militar. 

Esses materiais apresentam uma forte transição laser em 1.54 µm envolvendo os 

níveis 4I13/2 e 4I15/2. Tal transição é utilizada na produção de rangefinders ditos eye-

safe (seguros à visão). Radiação eletromagnética com comprimento de onda 

superior a 1.4µm é dita eye-safe na medida em que é toda absorvida pela córnea e 

humor aquoso, não oferecendo riscos a retina. 

Devido à natureza de três níveis da transição laser em 1.54 µm é muito 

comum o vidro a ser dopado com Érbio também o ser com Itérbio. Essa co-dopagem 

com Yb é uma maneira de aumentar a eficiência do sistema uma vez que existe uma 

excelente transferência de energia dos níveis eletrônicos excitados do Itérbio para o 

Érbio como representado na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 –  Níveis energéticos envolvidos em um v idro dopado com Er e Yb. 
Koechner 10 

 

 

A absorção do Yb em 940nm promove uma transferência dos elétrons de 2F7/2 

para 2F5/2. Essa energia absorvida é muito bem transmitida ao nível excitado 4I11/2 

dos íons Er+3
. De fato, essa transferência é dez vezes maior que a própria relaxação 

desse estado 2F5/2.  

O curto tempo de relaxação do estado 4I11/2 (menor que 10µs) não permite 

que essa energia retorne aos íons Yb+3 viabilizando então a transição laser. 

Geralmente esses matérias são eficientemente bombeados com diodos laser 

no infravermelho operantes de 0.9 a 1 µm. A Tabela 3. 6 ilustra algumas 

propriedades de um fosfato dopado com Érbio.  

 

Tabela 3. 6 – Propriedades de um Er:Vidro. 

Parâmetro  Valor  
Comprimento de Onda de Emissão 1.54 µm 
Tempo de Vida de Fluorescência 8ms 

Índice de Refração a 1.54 µm 1.531 
dn/dT 63x10-7/ºC 

Coeficiente de Expansão Térmica 124x10-7/ºC 
Coeficiente Termo Óptico -3x10-7/ºC 
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3.2.4 YLF 

 

 

O fluoreto de Lítio e Ítrio (Yttrium Lithium Fluoride) é um cristal birrefringente 

utilizado como meio ativo laser. A birrefringência desse cristal produz uma emissão 

polarizada de radiação o que evita as perdas por despolarização termo induzida 

como ocorre no Nd:YAG por exemplo. 

As principais propriedades físicas desse material estão descritas na      Tabela 

3. 7. Esse cristal possui características físicas inferiores ao YAG o que restringe um 

pouco sua aplicabilidade. 

     Tabela 3. 7 – Propriedades do YLF. 

Parâmetro Valor 

Fórmula Química LiYF4 

Densidade 3.95g/cm3 

Módulo de Young 7.65x108 g/cm2 

Dureza 4-5 Mohs 

Pontode Fusão 825°C 

Condutividade Térmica 0.06 W /cm°C 

Coeficiente de Expansão Térmica 13x 10-6 /°C (eixo a) 
8x 10-6 /°C (eixo c) 

Birrefringência Sim 

Fonte:http://www.as.northropgrumman.com/products/synoptics_nd_ylf/index.html. 

Acesso em 26 Nov. 2010 
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Pr:YLF 

 

 

O cristal de YLF dopado com íons Praseodímio constitui um meio ativo laser 

que vem sendo amplamente estudado na Academia. O crescente interesse por esse 

material provém do seu peculiar diagrama de energia. Esse cristal possui bandas de 

absorção e emissão no espectro visível. Em particular, o Pr:YLF possui bandas de 

absorção na região azul do espectro eletromagnético e linhas de emissão no 

amarelo, verde e vermelho. A Figura 3.7 ilustra o diagrama energético desse 

material. 

 

 

Figura 3.7 – Níveis energéticos do Pr:YLF. 22 
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As principais linhas de emissão desse cristal são em 720, 640, 620 e 522nm e 

suas principais bandas de absorção encontram-se em 445 e 479nm. Porém, esse 

cristal possui mais de 15 diferentes linhas de emissão no visível e infravermelho 

próximo como mostra a Figura 3.8.  

 

 

 

Figura 3.8 –  Linhas de emissão do Pr:YLF. 22 

 

 

Uma potencial aplicação desse meio ativo seria na produção de imagens a 

laser uma vez que um laser de Pr:YLF envolve bandas no vermelho, verde e azul 

sendo, pois, um sistema RGB (Red Geen Blue) por natureza. Esse material também 

pode ser utilizado na geração de radiação ultravioleta em 261 e 320nm através da 

geração de segundo harmônico de suas linhas visíveis. A Tabela 3. 8 reúne as 

principais propriedades do cristal.  
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Tabela 3. 8 – Propriedades do Pr:YLF. 22 

Parâmetro Valor 

Principais Comprimentos de Onda 
de Emissão 

522nm 
 640nm 
 720nm 

Tempo de Vida de Fluorescência 37µs 

Principais Comprimentos de Onda 
de Bombeio 

445nm 
479nm 

Seção de Choque de Emissão 
0.4x10-19 cm2 (522nm) 
0.6x10-19 cm2 (640nm) 
1.9x10-19 cm2 (720nm) 

 

 

3.2.5 Nd:YVO4 

 

 

O ortovanadato de Ítrio dopado com Neodímio é o principal meio ativo 

utilizado na construção de lasers bombeados longitudinalmente operantes no modo 

TEM00. Isso se deve principalmente a sua excelente absorção em 809nm. De fato, 

esse cristal birrefringente quando bombeado na direção π em 809nm apresenta uma 

absorção sete vezes maior que a do Nd:YAG em 808nm. 

Uma maior absorção permite a construção de cavidades laser com meio ativo 

de tamanho reduzido o quer resulta em um excelente casamento dos modos de 

bombeio e da cavidade ressonante. 

A Tabela 3. 9 ilustra as principais propriedades desse material. 
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Tabela 3. 9 – Propriedades do Nd:YVO 4. 

Parâmetro Valor 

Principais Comprimentos de Onda 
de Emissão 

1064nm 
 1342nm 

  

Tempo de Vida de Fluorescência 90µs 

Principais Comprimentos de Onda 
de Bombeio 

809nm 
880nm 

Seção de Choque de Emissão 
 

25x10-19 cm2 (1064nm) 
 

Largura de Banda do Ganho 0.95nm 

Índice de Refração no=1.97  
ne = 2.192 

Estrutura Cristalina Tetragonal 

Densidade 4.22g/cm3 

Dureza Mohs 4-5  

Condutividade Térmica a 300K 
//c:0.0523W/cm/K 
⊥c:0.0510W/cm/K 

Polarização da Emissão Laser π - paralela ao eixo 
óptico (c) 

Ganho Raman gR = 4.5 – 5 cm/GW 

Fonte:http://www.castech.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.

html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e90570de6c1e8f7f848a8f232242&Pr

oductInfoExhibit_isRefreshParent=false. Acesso em 01 Dez. 2010. 
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A sua baixa condutividade térmica aliada a sua baixa dureza restringem a 

aplicação desse cristal em sistemas de alta potência. Esses fatores podem levar a 

fratura termo induzida devido à má dissipação do calor. Por esse motivo dopagens 

inferiores a 0.5% são recomendadas para bombeios na casa dos 30W.  

Um mecanismo por vezes utilizado para reduzir os indesejados efeitos 

térmicos é bombear o cristal em um comprimento de onda mais alto. Em particular, o 

Nd:YVO4 possui uma banda de absorção centrada em 880nm conhecida como 

banda direta e o seu bombeio nesse comprimento de onda é conhecido como 

bombeio direto. O Bombeio do cristal nesse comprimento de onda eleva a eficiência 

Stokes do sistema de 76% para 82.7%. Pode-se fazer uma relação de proporção 

inversa entre a eficiência Stokes e a quantidade de energia dissipada na rede 

cristalina. 

 

 

3.2.6 Nd:GdVO4 

 

 

O ortovanadato de Gadolínio dopando com Neodímio é um cristal 

birrefringente com propriedades muito semelhantes ao Nd:YVO4. Esse material foi 

apresentado como um novo meio ativo laser em 1992 e suas principais propriedades 

encontram-se na Tabela 3. 10.23 
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Tabela 3. 10 – Propriedades do Nd:GdVO 4. 

Parâmetro Valor 

Comprimentos de Onda de 
Emissão 

1062.9nm 
1340nm 

Tempo de Vida de 
Fluorescência 95µs 

Principais Comprimentos de 
Onda de Bombeio 

809nm 
880nm 

Seção de Choque de 
Emissão 

 
7.6x10-19 cm2 (1064nm) 

 

Estrutura Cristalina Tetragonal 

Densidade 5.47g/cm3 

Condutividade Térmica a 
300K ⊥c:0.117W/cm/K 

Polarização da Emissão 
Laser π - paralela ao eixo óptico (c) 

Ganho Raman gR = 4.5 – 5 cm/GW 

Fonte:http://www.castech.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.

html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e90570dee4658f7f848a8f232242&Pr

oductInfoExhibit_isRefreshParent=false. Acesso em 02 Dez. 2010. 

 

 

Esse cristal vem ganhando cada vez mais espaço na tecnologia laser de 

estado sólido por apresentar uma excelente absorção em 808 e 880nm além de 

apresentar também uma elevada secção de choque de emissão. Uma grande 

vantagem desse material em relação ao Nd:YVO4 relaciona-se a sua condutividade 

térmica. O Nd:GdVO4 apresenta uma condutividade quase tão alta quanto o YAG. 

Recentes estudos comparativos mostram uma maior eficiência do Nd:GdVO4 

em relação ao Nd:YVO4 para geração 1064nm bem como 1342nm.24 
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3.2.7 Ti:Safira 

 

 

O Óxido de Alumínio dopado com Titânio, Ti:Al2O3, é um importantíssimo 

meio ativo para a produção de lasers sintonizáveis e de femtossegundo. Lasers de 

Ti:Safira podem ser sintonizados para emitir de 670 a 1070nm e absorvem muito 

bem entre 450 e 600nm. A Figura 3.9 ilustra os espectros de absorção e 

fluorescência do Ti:Safira. 

 

 

 

Figura 3.9 –  Espectro de Absorção e Fluorescência do Ti:Safira. 
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As principais fontes de bombeio do Ti:safira são lasers de argônio em 514nm 

ou laser de Nd:YAG dobrados operantes em 532nm. O íon Ti+3 apresenta em sua 

estrutura eletrônica apenas um elétron em sua camada mais energética: 3d1. A 

ausência de uma blindagem eletrônica eficiente nesses níveis envolvidos na 

transição laser resulta em forte influência do campo externo na nuvem eletrônica dos 

íons. Tal influência se expressa na forma de um alargamento na linha de emissão. 

A Tabela 3. 11 reúne as principais propriedades do Ti:Al2O3. 

 

Tabela 3. 11 – Propriedades do Ti:Al 2O3. 

Parâmetro Valor 

Índice de Refração a 633nm 1.76 

Tempo de Vida de Fluorescência 3.20µs 

Seção de Choque de Emissão 
 

4.1x10-19 cm2 (790nm) 
 

Estrutura Cristalina Hexagonal 

Densidade 3.98g/cm3 

Dureza Mohs 9  

Módulo de Young 335GPa 

Ponto de Fusão 2040ºC 

Condutividade Térmica a 300K 33W/m/K 

Polarização da Emissão Laser uniaxial negativa 

Fonte: http://www.rp-photonics.com/titanium_sapphire_lasers.html. Acesso em 04 

Dez. 2010. 
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Apesar de seu curto tempo de vida de fluorescência o Ti:Al2O3 apresenta um 

elevado ganho e uma alta condutividade térmica. 

 

 

3.3 Principais Fontes e Geometrias de Bombeio 

 

 

Lasers de estado sólido são basicamente bombeados por duas fontes de 

radiação: Lâmpadas ou Lasers.  

 

 

3.3.1 Lâmpada 

 

 

As lâmpadas utilizadas para bombeio de cavidades laser são basicamente 

tubos de vidro preenchidos com algum gás pressurizado a algumas atmosferas ao 

qual aplica-se uma descarga elétrica. O Criptônio e o Xenônio são gases muito 

utilizados nessas lâmpadas. 

Lâmpadas de arco voltaico são geralmente utilizadas para bombear 

cavidades operantes em regime contínuo ao passo que os pulsos de lâmpadas flash 

são utilizados para o bombeio de sistemas Q-switched. 

O bombeio por lâmpada apresenta como principais desvantagens a 

necessidade de sistemas eletrônicos que envolvam altas tensões além da grande 

quantidade de energia de bombeio desperdiçada devido à larga banda de emissão 

da lâmpada em comparação com a banda de absorção do meio ativo.   
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3.3.2 Lasers 

 

 

Uma fonte laser pode ser utilizada como mecanismo de bombeio para outro 

laser. Nos sistemas de estado sólido a fonte laser mais utilizada como mecanismo 

de bombeio são os lasers de diodo. 

Esses lasers são basicamente junções de semicondutor do tipo p-n. Uma 

tensão aplicada na junção promove a recombinação dos elétrons excedentes na 

camada n com os buracos da camada p. Ao decair em um buraco o elétron emite 

um fóton. Para produzir emissão estimulada com uma junção necessita-se criar uma 

inversão de população e realimentação óptica. A inversão de população em um 

diodo laser é atingida com uma alta corrente de injeção ao passo que a 

realimentação óptica pode ser atingida através do corte da junção na forma de uma 

cavidade de Fabry-Perot. 

Lasers de diodo são relativamente baratos e de fácil operação. Encontra-se 

no mercado lasers de diodo de alta potência de emissão operantes nas mais 

variadas regiões do espectro eletromagnético. Em particular, na região de maior 

interesse para o bombeio dos principais materiais laser de estado sólido a tecnologia 

laser de diodo está plenamente desenvolvida.  

Diodos laser possuem um tempo de vida da ordem de 30000 horas de 

operação no contínuo e podem ser aplicados nas mais diversas geometrias de 

bombeio. 

Diodos laser de emissor único estão disponíveis de alguns miliwatts até 

poucos watts de potência ao passo que os diodos compostos de linhas de emissores 

ou as chamadas pilhas de emissores podem chegar a casa dos 120W de potência 

contínua. 

Outra facilidade proporcionada pelos diodos laser está na possibilidade de 

aumento da potência de bombeio com a simples inserção de novos diodos laser no 

sistema. 
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3.3.3 Geometrias de Bombeio 

 

 

Entende-se por geometria de bombeio o método utilizado para acoplar a 

radiação da fonte de bombeio ao meio ativo. Basicamente essa geometria 

contempla a direção de propagação da radiação de bombeio em relação ao eixo 

óptico da cavidade laser.  

No bombeamento lateral a radiação de bombeio incide perpendicularmente ao 

eixo óptico da cavidade laser. Essa geometria é permitida tanto para o bombeio por 

lâmpadas quanto via laser. No bombeamento lateral via lâmpada geralmente o 

cristal laser é cortado na forma de uma barra e colocado em uma cavidade refletora 

elíptica. Nesse caso o cristal e a lâmpada são posicionados nos focos da elipse para 

obter a máxima eficiência de acoplamento óptico, como ilustra a Figura 3.10. Outra 

maneira muito aplicada é a utilização de uma lâmpada helicoidal com o cristal em 

seu eixo central. Naturalmente existem outras maneiras de se efetuar o bombeio 

lateral via lâmpada diferente das acima citadas. 

 

 

Figura 3.10 –  Exemplo de um bombeamento lateral vi a lâmpada. 

 

 

Diodos laser também são muito empregados no bombeamento lateral. Nesse 

caso, o diodo pode bombear diretamente o cristal ou possuir alguma óptica de 

colimação. É muito comum no bombeamento lateral por diodo laser a utilização de 

múltiplos diodos dispostos simetricamente ao redor do cristal, como ilustra a Figura 

3.11. Devido às altas potências envolvidas é muito comum a utilização de fluidos 
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refrigerantes para reduzir os danosos efeitos de lente térmica. Outra maneira muito 

utilizada para o bombeio lateral via diodo laser está ilustrada na Figura 3.12. Nesta 

figura pode-se observar um diodo laser com uma lente cilíndrica de colimação 

focando no interior de um cristal de secção quadrada. 

 

 

Figura 3.11 –  Exemplo de um bombeamento lateral vi a diodo laser. 

 

 

Figura 3.12 –  Bombeamento lateral via laser de dio do com lente de colimação. 

 



142 
 

Quando a radiação de bombeio é colinear ao eixo óptico da cavidade laser o 

bombeamento é dito longitudinal. O bombeamento longitudinal é muito conveniente 

aos lasers de diodo, uma vez que podem ser acoplados a uma fibra óptica e então 

colimados em um cristal laser ou podem ser diretamente colimados por um sistema 

óptico e focados em um cristal.  

No bombeamento longitudinal geralmente se produz um spot circular da 

ordem de centenas de mícrons de diâmetro no interior do cristal laser. Esse spot 

possui uma altíssima densidade de potência e deve ser absorvido no cristal em 

poucos milímetros. O projeto da cavidade laser deve produzir uma excelente 

sobreposição desse spot com o modo da cavidade para atingir assim uma máxima 

eficiência de bombeio.  

A pequena área de bombeio atingível via bombeamento longitudinal facilita a 

operação laser em modo fundamental. Dessa forma sistemas bombeados 

longitudinalmente são muito utilizados na produção de laser operantes em TEM00. 

A Figura 3.13 ilustra algumas possíveis configurações de bombeio 

longitudinal. Na parte superior da figura pode-se notar um diodo acoplado em fibra 

óptica sendo colimado no interior de um cristal laser e na parte inferior um diodo 

acoplado diretamente a um sistema óptico de colimação. Neste último note a 

presença de um par de lentes cilíndricas necessárias a colimação dos eixos rápido e 

lento de emissão do diodo.  

 

 

Figura 3.13 –  Principais configurações do bombeio longitudinal.  
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Diodos laser possuem ângulos de divergência diferentes nos seus eixos de 

emissão proporcionais a dimensão física do emissor. Na direção de menor dimensão 

do emissor a divergência é maior e esse eixo é conhecido como eixo rápido. Na 

direção de maior dimensão e conseqüentemente menor divergência tem-se o 

chamado eixo lento. A divergência dos eixos rápido e lento giram em torno de 40º e 

10º FWHM, respectivamente. A Figura 3.14 representa um perfil espacial de uma 

junção p-n. 

 

 

Figura 3.14 –  Perfil espacial típico de um laser d e diodo. 

 

 

3.4 Elementos Não Lineares 

 

 

3.4.1 Cristais Geradores de Segundo Harmônico 

 

 

Uma das maiores aplicações de cristais não lineares está na geração de 

segundo harmônico das linhas do Neodímio, principalmente na obtenção de 

radiação em 532nm a partir da linha fundamental em 1064nm. 
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Existem diversas propriedades do cristal as quais devem ser avaliadas na 

escolha do material mais indicado para uma dada aplicação. De fato, não é 

suficiente simplesmente optar pelo cristal com coeficiente não linear mais alto. 

Apesar de parecer a melhor escolha a primeira vista, outras propriedades opto-

mecânicas como dureza, estabilidade química, densidade de potência suportada 

pelo cristal e a temperatura de operação por exemplo, devem ser cuidadosamente 

consideradas. 

Existem diversas opções de cristais não lineares de segunda ordem 

disponíveis no mercado e dentre todos eles os que mais se destacam são o KTP, 

LBO, BBO, e o KDP. 

 

 

KTP 

 

 

O Fosfato de Titanila Potássio (Potassium Titanyl Phosphate) é um dos 

cristais não lineares mais populares da tecnologia. O conjunto de suas propriedades 

não lineares, mecânicas, e térmicas tornam este material extremamente atrativo 

para a conversão não linear da radiação eletromagnética. O cristal possui um ganho 

não linear razoável, um largo ângulo de aceitação, boas propriedades térmicas, uma 

dureza moderada e alto limiar de danificação. A Tabela 3. 12 sumariza as principais 

propriedades desse cristal. 
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     Tabela 3. 12 – Propriedades do KTP. 

Parâmetro Valor 

Fórmula Química KTiOPO4 

Estrutura Cristalina Ortorrombica 

Ponto de Fusão 1172ºC 

Densidade 3.01g/cm3 

Dureza Mohs 5  

Índice de Refração  1.74 (1064nm) 
1.79 (532nm) 

Coeficiente Não linear Efetivo, deff 3.57pm/V 

Limiar de Destruição 1GW/cm2 

Eficiência de conversão 60% 

Faixa de possível casamento de 
fase tipo II 497 – 1800nm 

Fonte:http://www.castech.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.

html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e90570de4efa8f7f848a8f232242&Pro

ductInfoExhibit_isRefreshParent=false.Acesso em 29 Dez.2010 

 

 

Como pode se observar esse cristal possui um excelente conjunto de 

propriedades e é capaz de produzir a geração de segundo harmônico desde o azul 

até o infravermelho. Sua faixa de transparência vai do ultra violeta até o 

infravermelho (350 a 4000nm). Cristais KTP de até 25mm estão facilmente 

disponíveis no mercado.  
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LBO 

 

 

O Triborato de Lítio é outro material não linear muito utilizado na geração de 

segundo harmônico. Esse cristal possui um excelente ganho não linear, uma dureza 

alta, boas propriedades termo mecânicas e uma larga banda de aceitação quando 

cortado para um casamento de fase não critico (NCPM). A        Tabela 3. 13 sintetiza 

as principais propriedades do LBO. 

       Tabela 3. 13 – Propriedades do LBO. 

Parâmetro Valor 

Fórmula Química LiB3O5 

Estrutura Cristalina Ortorrombica 

Ponto de Fusão 834ºC 

Densidade 2.47g/cm3 

Dureza Mohs 6  

Índice de Refração  1.56  

Coeficiente Não linear Efetivo, deff 0.84pm/V 

Limiar de Destruição 2.5GW/cm2 

Ângulo de walk-off 
 (SHG em 1064nm) 

0.60° (Tipo I) 
0.12°(Tipo II) 

 

Faixa de possível casamento de 
fase tipo II 

551 ~ 2600nm (Tipo I) 
790-2150nm (Tipo II) 

 
Fonte:http://www.castech.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.

html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e90570dd04198f7f848a8f232242&Pr

oductInfoExhibit_isRefreshParent=false. Acesso em 29 Dez.2010. 
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O LBO é facilmente encontrado em comprimentos de até 40mm, e torna-se 

mais indicado em aplicações que exijam altas potencias de pico pois suporta altas 

densidades de potência. 

 

 

BBO 

 

 

O beta-Bário Borato é um cristal não linear de ótimas propriedades para a 

conversão não linear. O cristal possui um bom ganho não linear, um bom limiar de 

destruição e seu casamento de fase é bem tolerante a temperatura. Seu principal 

defeito está na baixa aceitação angular. Desse modo o cristal exige feixes com 

divergências muito pequenas para a obtenção de conversões não lineares 

eficientes. Outro fator negativo desse cristal é sua dureza relativamente baixa. Essa 

propriedade pode representar problemas de montagem em sistemas reais. As 

propriedades desse material estão ilustradas na Tabela 3. 14. 

 

Tabela 3. 14 – Propriedades do BBO  

Parâmetro Valor 

Fórmula Química β-BaB2O4 

Estrutura Cristalina Trigonal 

Ponto de Fusão 1095ºC 

Densidade 3.85g/cm3 

 Continua 
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Continuação  

Parâmetro Valor 

Dureza Mohs 4  

Índice de Refração  1.65  

Coeficiente Não linear Efetivo, deff 4.7pm/V 

Limiar de Destruição 1.5GW/cm2 

Ângulo de walk-off 
 (SHG em 1064nm) 

2.70° (Tipo I) 
3.2°(Tipo II) 

 

Faixa de possível casamento de 
fase tipo II 

409,6- 3500nm (Tipo I) 
525-3050nm (Tipo II) 

 
Fonte:http://www.castech.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductInfoExhibit.

html?ProductInfoExhibit_ProductID=c373e90570dd0d938f7f848a8f232242&Pr

oductInfoExhibit_isRefreshParent=false. Acesso em 29 Dez. 2010. 

 

 

Preferivelmente este cristal é utilizado para a geração de segundo harmônico 

de feixes limitados por difração e operantes na região azul do espectro 

eletromagnético. A eficiência de conversão desse cristal pode chegar à casa dos 

60%. 
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3.4.2 Cristais Raman 

 

 

Vanadatos Tetragonais 

 

 

Os vanadatos tetragonais de Ítrio e Gadolínio, YVO4 e GdVO4 

respectivamente, são cristais Raman de extrema importância na tecnologia laser de 

estado sólido. Esses cristais de estrutura tetragonal apresentam duas moléculas por 

célula primitiva como mostra a Figura 3.15. Para o caso do GdVO4 a estrutura é 

completamente análoga tendo-se apenas os átomos de gadolínio no lugar dos 

átomos de ítrio. 

 

 

Figura 3.15  – Estrutura cristalina do YVO 4. Os átomos de Ítrio são 
representados por círculos e os tetraedros represen tam os 
íons VO 4

-3.Kaminskii 25 

 

 

Esse cristal apresenta uma freqüência de vibração correspondente ao modo 

respiração totalmente simétrico dos íons VO4
-3 ilustrado na Figura 3.16. No YVO4 

esse modo de vibração provoca um deslocamento Stokes em 890cm-1 e no GdVO4  
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esse deslocamento é de 882cm-1.26 Para uma radiação de comprimento de onda 

fundamental em 1063.9nm esse modo produz uma primeira linha Stokes em 

1176nm para o YVO4 e 1173nm para o GdVO4.  

 

 

Figura 3.16 – Modo de vibração totalmente simétrico  para estrutura tetraédrica. 
No YVO4 esse modo possui uma freqüência de 890cm -1. 
Kaminskii 26 

 

 

Um cristal capaz de produzir o comprimento de onda fundamental e também o 

deslocamento Raman é referido como um cristal self-Raman, ou traduzindo 

literalmente do inglês auto-Raman. Os meios ativos laser Nd:YVO4 e Nd:GdVO4 são 

exemplos desses materiais e um espectro Raman do Nd:YVO4 mostrando o 

comprimento de onda fundamental e as duas primeiras linhas Stokes está ilustrado 

na Figura 3.17. 
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Figura 3.17 – Espectro Raman do YVO4.  

 

 

Tugstatos 

 

 

Muitos dos tungstatos são capazes de produzir deslocamento por efeito 

Raman. Para o SRS um cristal bastante explorado é o tungstato de potássio e 

gadolínio KGd(WO4)2.  Esse cristal biaxial de estrutura monoclínica possui 

freqüências de oscilação do complexo WO6 com picos em 907 e 768cm-1. 

Esse cristal também pode ser dopado com íons Nd+3
 produzindo o meio ativo 

laser conhecido como Nd:KGW cujas principais propriedades constam na Tabela 3. 

15: 
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Tabela 3. 15 – Propriedades do Nd:KGW  

Parâmetro Valor 

Fórmula Química Nd: KGd(WO4)2 

Comprimentos de Onda de 
Emissão 

911nm 
1067nm 
1351nm 

Tempo de Vida de Fluorescência 110µs (3%dopagem) 
90µs (8%dopagem) 

Comprimento de Onda de Bombeio 808nm 

Estrutura Cristalina Monoclínica 

Ponto de Fusão 1075ºC 

Densidade 7.27g/cm3 

Dureza Mohs 5  

Índice de Refração  2.05  
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3.5  Panorama Tecnológico 

 

 

Equipamentos laser de estado sólido possuem lugar de destaque nas mais 

diversas áreas de aplicação laser. Na medicina, indústria, ciência, defesa, etc. lasers 

de estado sólido possuem presença expressiva. Para cada possível aplicação existe 

alguma vertente da tecnologia laser de estado sólido mais adequada. 

A  Tabela 3. 16 reúne exemplos de sistemas laser de estado sólido das mais 

diversas configurações de cavidade laser e de várias aplicações distintas. 

 

Tabela 3. 16 – Exemplos de sistemas laser de estado  sólido 27-33 

Fabricante Produto Meio 
Ativo  

Comprimento 
de Onda 

Potência 
de Saída 

Fator de 
Qualidade 

M2 
Observação 

Trumpf 
TruDisk 
16003 

Yb:YAG 1030nm 16kW <36 
Utilizado no 

processamento 
de materiais 

Coherent Mamba Nd:YAG 1064nm 525W <20 
Q-switched 
pulso <80ns 

Coherent Verdi Nd:YVO4 532nm 2-18W <1.1 
GSH produzida 

por LBO 
intracavidade 

Spectra-
Physics 

Navigator 
 1064-12Y 

Nd:YAG 1064nm 12W <1.15 Q-switched 
Pulso <80ns 

Toptica 
FemtoFiber 

pro TVIS 

Fibra 
dopada 

com Er+3 
488-640nm 1-10mW <1.2 

Laser 
Sintonizavel 

Spectra-
Physics 

Spitfire pro 
6W 

Ti:Al2O3 780-820nm 
6W 

(800nm) 
<1.3 Modelocked 

Coherent 
Evolution 

HE 
Nd:YLF 527nm 90W - Multimodo 

JDSU Q-301-HD Nd:YAG 355nm >10W <1.2 

Geração de 
Terceiro 

Harmonico. 
Q-switched 

Coherent COMPexPro KrF 248nm 15W - Eximer 
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Capítulo 4 – Desenvolvimento de uma Cavidade Laser 

DPSSL 

 

 

Neste capítulo será abordada toda a metodologia envolvida no projeto e 

desenvolvimento de uma cavidade laser. Esta metodologia não define uma regra 

para o desenvolvimento, mas sim uma diretriz lógica a qual pode ser seguida com o 

objetivo de maximizar as chances de sucesso. Esta metodologia pode ser escrita da 

seguinte maneira: 

Especificação de Projeto - A primeira etapa do projeto antecede o 

desenvolvimento em si e consiste na elaboração de uma especificação de projeto a 

qual define as características técnicas necessárias ao produto final. Em se tratando 

de um equipamento a laser essas características contemplam principalmente o 

comprimento de onda de emissão, potência de saída, regime temporal de operação, 

qualidade óptica do feixe, modo de oscilação, etc. Outros eventuais parâmetros de 

entrada como, por exemplo, limitações físicas, mecânicas, eletrônicas ou até mesmo 

de caráter financeiro devem ser amplamente abordadas antes do início formal do 

desenvolvimento.  

Prova de Conceito - Em seguida dispondo de todas as informações 

necessárias deve ser iniciada a fase de desenvolvimento propriamente dita. O 

primeiro modelo a ser desenvolvido é a chamada Prova de Conceito. Este modelo 

tem por objetivo provar a viabilidade técnica do projeto sem grandes preocupações 

com custo, dimensões físicas, estética e etc. Geralmente esta montagem é realizada 

em bancadas de laboratório e busca atingir o máximo desempenho possível para o 

sistema.   

A elaboração da Prova de Conceito inicia-se com o levantamento dos 

principais elementos existentes no mercado capazes de compor o sistema. Os 

principais meios ativos candidatos devem ser eleitos, as fontes e geometrias de 

bombeio mais adequadas a cada caso devem ser levantadas e finalmente os 

principais layouts de ressonador possíveis também devem ser avaliados. 
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Pela existência de um espaço com inúmeras variáveis esta fase exige 

diversas iterações e recombinações de elementos até obter-se um resultado 

satisfatório. Obviamente que a experiência e a intuição técnica dos condutores do 

projeto podem guiar o desenvolvimento por atalhos valiosos e reduzir muito o tempo 

despendido nesta etapa. O bom desenvolvimento de cavidades laser envolve muito 

conhecimento técnico, experiência, intuição física e software.  

Nesta etapa do projeto uma parceria técnica fora realizada com o Raman 

Laser Group do MQ Photonics Research Centre da Macquarie University, situada em 

Sydney – Austrália. Os principais colaboradores australianos desse projeto são a 

Profª Dra Helen Pask e o Dr. Andrew Lee. 

 

Modelo de Engenharia – Uma vez provada a viabilidade tecnológica do 

projeto se da inicio a construção do Modelo de Engenharia. Este modelo já carrega 

em seu desenvolvimento a preocupação com um produto final. Apesar de passível 

de modificações o Modelo de Engenharia deve ser capaz de atender as principais 

restrições de projeto como por exemplo dimensões desejadas, certa robustez, 

reprodutibilidade de resultados, estabilidade, custo compatível, etc. 

 

Modelo de Qualificação - Este modelo representa a etapa final do 

desenvolvimento. O Modelo de Qualificação consiste numa atualização, quando 

necessário, do Modelo de Engenharia e representa a versão do produto final. O 

Modelo de Qualificação deve, necessariamente, atender a todos os requisitos de 

projeto plenamente. Eventuais problemas encontrados na etapa do Modelo de 

Engenharia serão mitigados para a obtenção de um Modelo de Qualificação 

completo. Este modelo deverá ser aprovado em todos os testes funcionais e 

operacionais cabíveis para a conclusão do projeto. 
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4.1  Especificação de projeto 

 

 

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um fotocoagulador laser 

operante na região amarela do espectro eletromagnético de aplicações 

oftalmológicas. A Tabela 4.1 sintetiza as principais especificações do console laser. 

 

Tabela 4. 1 – Especificações de projeto do console laser 

Propriedade Valor 

Cavidade Laser DPSSL 

Comprimento de 
Onda do Laser 

Principal 
Entre 570 - 590nm  

Potência de Saída 2000mW 

Regime de Operação 
do Laser  

Pulsos de 50 a 3000ms 

Diodo Laser de Mira 635nm, 1mW 

Fibra Óptica de Saída 100µm/0.22NA 

Refrigeração da 
Cavidade 

TEC (Thermo Electric 
Cooler) 

 

 

A saída laser do console será realizada por intermédio de uma fibra óptica de 

100µm de núcleo e abertura numérica de 0.22. A potência desejada de 2000mW 

deverá ser medida na ponta da fibra óptica. Desse modo, a potência efetiva 

produzida pela cavidade laser deverá se superior a 2W para contabilizar as perdas 

existentes. Cerca de 5% da potência produzida deverá ser desviada para os 
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fotodiodos do sistema eletrônico de controle de potência. Outros 10 a 12% de 

potência são perdidos no acoplamento dessa radiação à fibra óptica.  

No pior cenário a cavidade deveria exibir uma potência de saída de 2400mW 

considerando uma perda de 17%. Como margem de segurança e pensando na vida 

útil do produto final foi definido como meta de projeto o desenvolvimento de uma 

cavidade laser com potência de saída superior a 2750mW. 

Um laser de baixa potência também é acoplado na fibra óptica com o objetivo 

de indicar ao usuário a posição na qual o laser de tratamento será disparado. Para 

esse laser de mira será utilizado um laser de diodo no vermelho, em 635nm. Este 

laser de mira é obrigatório pela norma médica IEC60601 e deve necessariamente 

possuir um comprimento de onda distinto do laser de tratamento, também chamado 

de laser principal. 

 

 

4.2  Possíveis materiais e geometrias de bombeio 

 

 

A técnica escolhida para acessar esta porção tão estratégica do espectro 

eletromagnético compreendida entre 570 e 590nm foi a GSH de linhas Stokes de 

cristais Raman. A alta confiabilidade e robustez dos lasers de estado sólido aliadas a 

alta qualidade óptica dos cristais Raman produzidos atualmente fornecem muita 

segurança a esta linha de desenvolvimento. As inúmeras combinações possíveis 

desses cristais e seus harmônicos também permitem inúmeras possibilidades de 

geração laser amarela eficiente. A tarefa deste desenvolvimento será eleger a mais 

adequada entre as possíveis. 

Uma das preocupações consideradas no início do desenvolvimento diz 

respeito a produção de um equipamento robusto e compacto. Desse modo quão 

menor a cavidade laser e quanto menos elementos internos ela possuir mais robusta 

e compacta será.  



159 
 

4.2.1 Meio Ativo 

 

 

A escolha do meio ativo mais apropriado para um projeto de cavidade laser é 

uma tarefa complexa e cujos resultados impactam fundamentalmente em todo o 

projeto.  

Nesta etapa serão selecionados os principais meios ativos capazes de 

produzir radiação cujas linhas Stokes possuam segundo harmônico na região 

amarela do espectro eletromagnético. A Tabela 4. 2 mostra esses materiais 

candidatos. 

 

Tabela 4. 2 – Meios ativos candidatos 

Material 
Comprimento de 

Onda Fundamental 
(nm) 

Primeira Linha 
Stokes 
(nm) 

Segundo 
Harmônico da 
Primeira Linha 

Stokes 
(nm) 

Nd:YVO4 1064 1176 588 

Nd:GdVO4 1062.9 1173 586.5 

Nd:KGW 1067 1179 589.5 

 

 

Como pode ser observado da tabela acima somente foram selecionados 

materiais self-Raman, ou seja, cristais que funcionam como meio ativo e deslocador 

Raman. Esta escolha elimina um elemento intracavidade permitindo assim uma 

cavidade laser mais compacta além da benéfica eliminação de duas interfaces 

ópticas do sistema. 
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Através da experiência da equipe e dos colaboradores australianos optou-se 

pelo Nd:GdVO4 como meio ativo para a cavidade laser uma vez que esse material 

possui absorção muito superior ao Nd:KGW em 880nm e principalmente uma 

condutividade térmica consideravelmente maior que o YVO4 o que implica em uma 

melhor performance em alta potência. 

 

 

4.2.2 Geometria de bombeio 

 

 

O bombeio da cavidade será realizado por um diodo laser infravermelho em 

880nm na tentativa de amenizar a carga térmica do meio ativo. Por se tratar de um 

laser self-Raman a quantidade de calor depositada no meio ativo fruto do 

deslocamento Stokes é extrema. Assim, o bombeio direto do cristal promove uma 

menor dissipação de calor quando comparado ao bombeio em 808nm facilitando 

então o gerenciamento térmico da cavidade. 

A natureza não linear de terceira ordem do espalhamento Raman também 

exige intensidades de radiação altíssimas no interior da cavidade laser. Por esse 

fato o bombeio longitudinal pelo diodo laser mostra-se muito mais viável do que as 

configurações de bombeio laterais. 

Logo a cavidade será do tipo linear bombeada longitudinalmente por um diodo 

laser em 880nm. A definição da geometria linear vai ao encontro do 

desenvolvimento de um equipamento compacto uma vez que as dimensões de uma 

cavidade dessa geometria são menores que as do tipo em “V” ou em “Z”. 
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4.2.3 Cristal Gerador de Segundo Harmônico 

 

 

Existem diversos cristais com boas propriedades não lineares disponíveis no 

mercado para a geração de segundo harmônico. Neste projeto partimos de três 

cristais extremamente bem difundidos na tecnologia: KTP, BBO e LBO.  A Tabela 4. 

3 resume as propriedades mais relevantes desses cristais na melhor configuração 

obtida para a GSH em 1173nm. As propriedades descritas na tabela acima têm seus 

valores obtidos do software SNLO. 

 

Tabela 4. 3 – Cristais geradores de segundo harmôni co 

  LBO BBO KTP 

Configuração para 
Casamento de Fase 

NCPM Tipo I 
Θ=90º  φ=0º 

a 316K  

Tipo I 
Θ=21.5º  φ=0º 

a 298K   

  Tipo 2 
Θ=69.3º  φ=0º 

a 298K 

deff (pm/V) 0.84 2 3.5 

Ângulo de Walk-off 
(mrad) 

~0 53 34 

Ângulo de Aceitação 
(mrad.cm) 

88.7 1.34 1.89 

Intervalo de 
Temperatura (K.cm) 

7.1 50.2 28 

Largura de Banda de 
Aceitação (cm-1. cm) 

150 55.3 10.2/44.7 

Tolerância Angular do 
Cristal (mrad.cm) 

14.19 0.67 1.9 
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Analisando essas propriedades conclui-se que o LBO é o candidato mais 

indicado para a construção de uma prova de conceito. A permissão de um 

casamento de fase não crítico resultante em um ângulo de walk-off quase nulo, 

aliados aos altos ângulos e largura de banda de aceitação tornam esse cristal o 

melhor candidato. O baixo valor para o seu coeficiente não linear efetivo pode ser 

administrado através da produção de volume de modo pequeno dentro do cristal.   

 

 

4.3 Seleção dos materiais para a prova de conceito 

 

 

Feitas as análises preliminares obtém então a configuração básica da 

primeira cavidade laser a ser construída chamada de prova de conceito.  A Tabela 4. 

4 sumariza os componentes escolhidos. 

 

Tabela 4. 4 – Escolha preliminar dos componentes da  prova de conceito 

Função Componente 
Escolhido 

Meio Ativo Nd:GdVO4 

Comprimento de 
Onda de Bombeio 

880nm 

Geometria de 
Bombeio 

Longitudinal 

Geometria de 
Cavidade Laser Linear 

Cristal GSH LBO 
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Capítulo 5 – Resultados  

 

 

Neste capítulo serão abordados todos os resultados esperados e obtidos nas 

diversas etapas de desenvolvimento do Laser DPSSL Amarelo, desde a Prova de 

Conceito ao Modelo de Qualificação e a obtenção do produto final.  

 

 

5.1 Projeto da Prova de Conceito 

 

 

A primeira montagem da cavidade laser chamada de Prova de Conceito será 

feita com os elementos já pré-selecionados na Tabela 4. 4. A Figura 5.1 ilustra um 

diagrama básico da cavidade com seus elementos principais. Uma fibra óptica 

proveniente de um diodo laser em 880nm promove o bombeio longitudinal da 

cavidade. Este comprimento de onda de bombeio é absorvido pelo Nd:GdVO4 o qual 

reemite na sua primeira linha Stokes em 1173nm. Ao incidir no cristal não linear a 

radiação sofre GSH e é convertida em 586nm produzindo assim o comprimento de 

onda de saída da cavidade. 

 

 

Figura 5.1  – Diagrama básico da cavidade laser. 
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Apesar da geometria da cavidade já estar definida é necessário decidir acerca 

dos raios de curvatura dos espelhos e da óptica de bombeio. O espelho de entrada 

será plano e o espelho de saída possuirá algum raio de curvatura (ROC – Radius of 

Curvature) menor que 250mm. O raio de curvatura do espelho de saída possui um 

papel fundamental na cavidade laser hemisférica uma vez que definirá, juntamente 

com a lente térmica, o volume do modo dentro do ressonador. Para aumentar a 

eficiência na conversão não linear do GdVO4 e do LBO este volume deve ser 

pequeno dentro desses cristais.  

A óptica de bombeio indicada na Figura 5.1 é responsável por transferir a 

radiação de bombeio ao meio ativo. Devido a natureza não linear de terceira ordem 

do deslocamento Raman é necessário que a intensidade de radiação seja bastante 

alta no Nd:GdVO4. Por esse motivo esta óptica deverá produzir um diâmetro de spot 

de bombeio da ordem de 500µm ou inferior. O valor final desse spot será definido 

após o projeto do espelho de saída pois também deve ser ligeiramente menor que o 

volume do modo na região de bombeio. Caso o volume de bombeio seja maior que o 

volume do modo na região do meio ativo ocorre uma perda de energia devido à 

excitação de um volume do meio ativo cujos átomos não estão participando da 

dinâmica laser da cavidade. Quão mais eficiente for essa sobreposição entre os 

volumes do modo e de bombeio no meio ativo melhor. Este parâmetro é chamado 

de eficiência de overlap.  

Os filmes finos depositados nos espelhos devem suportar densidades de 

potência da ordem de GW/cm2 e ambos devem possuir uma alta reflexão nos 

comprimentos de onda fundamental do Nd+3 e na primeira linha Stokes do GdVO4, 

ou seja, 1062.9 e 1173nm respectivamente. 

O projeto do ressonador óptico do Modelo Prova de Conceito será efetuado 

com o auxílio de um software para cálculos de estabilidade e lente térmica de 

cavidade laser chamado LASCAD. Com este software é possível definir as 

propriedades dos espelhos, do meio ativo e da óptica de bombeio. Através de uma 

Análise de Elementos Finitos (FEA – Finite Element Analysis) o programa permite 

avaliar a estabilidade da cavidade laser, os efeitos térmicos produzidos no meio 

ativo, a potência de saída esperada e etc. O LASCAD não realiza cálculos de 
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deslocamento Raman e GSH o que torna necessário o uso de ferramentas indiretas 

para o projeto do comprimento dos cristais não lineares. 

Para uma cavidade operante no comprimento de onda fundamental pode-se 

observar a variação na potência de saída versus a transmissão do espelho de saída 

nesse comprimento de onda. As cavidades laser apresentam um ponto ótimo para 

essa perda de radiação no espelho de saída muito bem definido. No caso de um 

ressonador com deslocamento Raman e GSH intracavidade a transmissão do 

espelho de saída para o comprimento de onda fundamental e primeira linha Stokes é 

reduzida a valores muito próximos de zero com o objetivo de confinar essa radiação. 

O cristal gerador de segundo harmônico realiza então o papel de elemento de perda 

no sistema.  

Portanto para uma cavidade laser seu ponto ótimo de funcionamento está 

vinculado a um equilíbrio entre os mecanismos de ganho e de perda. É indiferente 

para a eficiência do sistema se essas perdas se dão através de transmissão no 

espelho de saída ou GSH intracavidade. 

 Antes da montagem física da primeira Prova de Conceito foi então realizado 

o projeto teórico de uma cavidade laser. A Tabela 5.1 indica os parâmetros da 

cavidade modelada. O comprimento total da cavidade laser contabiliza um 

espaçamento mínimo dos elementos ópticos em suas montagens mecânicas, 

inclusive um espaço para acomodar o cristal LBO.  
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Tabela 5.1 – Parâmetros da primeira cavidade modela da. 

Função Componente 
Escolhido 

Comprimento de 
Onda de Bombeio 

880nm 

Geometria de 
Bombeio 

Longitudinal 

Comprimento do 
Nd:GdVO4 

20mm 

Raio de Curvatura do 
Espelho de Entrada 

Plano 

Raio de Curvatura do 
Espelho de Saída 

50mm 

Comprimento Total 
da Cavidade 

50mm 

 

 

O primeiro passo no software de projeto consiste em posicionar os elementos 

com as dimensões desejadas, definir os índices de refração dos materiais e raio de 

curvatura dos espelhos. Com essas informações efetua-se uma análise preliminar 

do critério de estabilidade do sistema e também se estima o spot de bombeio 

desejado. A Figura 5.2 ilustra a cavidade descrita na Tabela 5.1 projetada no 

LASCAD. Nesta figura as linhas verdes representam o campo eletromagnético no 

interior da cavidade e as linhas laranja no exterior. Na cavidade estão representados 

os espelhos e o cristal laser. Neste modelo preliminar representa-se o meio ativo 

simplesmente por duas interfaces dielétricas separadas do comprimento total do 

cristal. Os índices de refração também estão definidos porém ainda não está 

contabilizada a lente térmica. Por esse motivo a frente de onda pouco se deforma no 

interior da cavidade. 
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Figura 5.2  – Projeto do modelo de cavidade laser em LASCAD. 

 

 

Com este modelo podemos encontrar o menor spot existente no interior da 

cavidade além de analisar o critério de estabilidade deste projeto. Esses resultados 

estão sintetizados na Figura 5.3 e mostram uma cavidade estável e com um spot 

radius em seu interior da ordem de 82µm na face do espelho plano e nas 

proximidades do cristal chegando ao tamanho máximo de 184µm no espelho de 

saída para o modo fundamental. 
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Figura 5.3  – Spot size e diagrama de estabilidade.  

 

 

Partindo desses dados preliminares é possível substituir o material do meio 

ativo e definir as características de bombeio para a FEA. A Figura 5.4 ilustra a 

cavidade vista no software após a FEA e a inserção da lente térmica no sistema, 

representada pela área em amarelo. Na Figura 5.4 é possível observar também a 

redução do volume do modo produzida pela lente térmica. A variação no índice de 

refração e a distribuição de temperatura resultante do bombeio estão ilustrados, 

respectivamente, nas Figura 5.5 e Figura 5.6. 
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Figura 5.4  – Modelo de cavidade laser após FEA. 

 



170 
 

 

 

Figura 5.5  – Variação no índice de refração do meio ativo resu ltante do 
bombeio. 
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Figura 5.6  – Distribuição de temperatura no meio ativo resulta nte do bombeio.  

 

 

A introdução da lente térmica na cavidade laser promove uma ligeira redução 

no volume do modo e uma alteração no diagrama de estabilidade a qual pode ser 

observado na Figura 5.7. Nesta figura, o ponto em azul indica a posição anterior da 

cavidade laser no diagrama enquanto o ponto vermelho representa a atual posição. 

De fato, a inserção de uma lente térmica positiva nesse sistema aumentou a 

estabilidade da cavidade laser.  
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Figura 5.7  – Diagrama de estabilidade com e sem lente térmica.  

 

 

Após toda a análise dos resultados da FEA pode-se estimar a potência de 

saída para esse ressonador em função da refletividade do espelho de saída como 

ilustrado na Figura 5.8. 
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Figura 5.8  – Potência de saída versus refletividade do espelho  de saída. 

 

 

Para uma potência injeção de 30W em 880nm pelo diodo laser é possível se 

extrair 12.84W de infravermelho da cavidade fazendo uso de um espelho de saída 

com refletividade 72.5% no 1062.9nm. Isto representa uma eficiência óptica de 

42.8%.  
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5.1.1 Análise do comprimento do Cristal Raman 

 

 

O meio ativo utilizado no projeto óptico possui um comprimento muito superior 

ao necessário para a absorção da radiação do diodo laser. De fato, a radiação em 

880nm é absorvida logo nos primeiros milímetros do cristal. Porém, a geração da 

radiação Stokes se dá ao longo da propagação do feixe fundamental pelo cristal 

Raman e portanto a eficiência na conversão da radiação fundamental para a 

primeira linha Stokes depende diretamente do comprimento deste cristal. 

É possível avaliar a eficácia do comprimento escolhido para o cristal a partir 

da análise da potência de threshold da cavidade laser. Para o espelho de saída na 

condição de refletividade ótima considere o gráfico da potência de saída no 

comprimento de onda fundamental versus a potência de injeção representado na 

Figura 5.9. 
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Figura 5.9  – Potência de saída versus potência de bombeio. 

 

 

O gráfico da figura acima fornece como valor para o threshold uma potência 

de bombeio em torno de 2.75W. Para a operação no comprimento de onda Raman 

uma ligeira elevação em sua potência de threshold para algo em torno de 3W seria 

completamente aceitável. A partir da substituição deste valor na equação (2.186) é 

possível estimar o comprimento do cristal Raman: 
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Na equação (5.1) foi considerada uma perda de 1% em cada comprimento de 

onda e gR = 5.10-11mW-1.21 O valor fornecido em (5.3) é completamente inviável uma 

vez que torna-se da ordem do raio de curvatura do espelho de saída o que 

provocaria a instabilidade da cavidade laser. Outro fator contrário a utilização de um 

meio ativo tão extenso é o fator custo o qual cresce praticamente de maneira 

exponencial com o volume do material. 

A partir da análise da equação (5.1) é possível observar que trabalhando o 

diâmetro do spot de bombeio ou reduzindo as perdas nos comprimentos de 

interesse será possível reduzir a potência de theshold aumentando assim a 

eficiência da cavidade laser.  

Para uma perda em torno de 0.75% em cada comprimento de onda e o cristal 

com 20mm de comprimento tem-se para a potência de theshold: 

 

h� � �3�>>#Æ
�
�¡.�>����>>�

�>¢�,$NÆ
22>NÆ

�>,>>%¡�

�                                        (5.4) 

h� � 4.27b                                               (5.5) 

Devido a alta sensibilidade do desempenho da cavidade em função dos 

diversos parâmetros e da dificuldade em estimá-los com precisão o comprimento de 

20mm do Nd:GdVO4 é considerado suficiente para a construção da Prova de 

Conceito. Se necessário este valor será aumentado para o Modelo de Engenharia. 
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5.1.2 Cálculo do Comprimento do LBO 

 

 

O ultimo projeto teórico em falta para a montagem física da primeira cavidade 

laser Prova de Conceito é o cálculo do comprimento do cristal para a GSH. 

Conforme discutido anteriormente, para a operação da cavidade laser no visível os 

espelhos do ressonador possuirão máxima refletividade nos comprimentos de onda 

fundamental e Stokes. O acoplamento de saída para a radiação Stokes será 

efetuado pela GSH intracavidade promovida por um cristal LBO. Esta radiação em 

586.5nm será totalmente transmitida pelo espelho de saída emergindo, pois da 

cavidade. 

O comprimento do cristal para a GSH pode ser obtido através da eficiência de 

conversão esperada. Para a obtenção desta eficiência é necessário em primeiro 

lugar obter o coeficiente de ganho não saturado g0 para esse sistema. Esse 

coeficiente pode ser facilmente obtido a partir da equação (2.176).  

Considerando a eficiência da cavidade como η = 0.428 (potência de saída 

dividida pela potência de bombeio, 12,84/30), σ = 7,6x10-19 cm2 e τf = 95µs (Tabela 

3. 10), hν = 1,868.10-19J, V = 4,189.10-4cm3 (obtido com o auxílio do Lascad), 

Pabs=26.61W, tem-se: 

 

:> � >,]�2�%,¢.�>��'��$¡.�>�(��¢,¢�
�,2¢2.�>��'�],�2$.�>�¯� � 10,51_�0�                         (5.6) 

  

Para o ganho não saturado no comprimento de onda Stokes é possível fazer 

a seguinte consideração: 

 

:>Ì�g�9O � \�\× :> � 9,52_�0�                                   (5.7) 
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A partir do valor ganho obtido para o meio ativo é possível calcular a 

intensidade de radiação Stokes no interior da cavidade para um ressonador cujos 

filmes finos dos espelhos confinem toda a radiação fundamental e primeira linha 

Stokes.  

Considerando R=99.9%, g0
Stokes = 9,52cm-1, l = 0,333cm (comprimento ativo 

do cristal para o bombeio – dados do Lascad), δ = 2,2% (nesse caso está sendo 

considerada uma perda adicional de 0,2% devido a adição de mais um elemento 

intracavidade), σ = 7,6x10-19 cm2 e τf = 95µs (Tabela 3. 10), hν = 1,692.10-19J, tem-se 

a partir de (2.179): 

 

Ì� � ��,¢$�.�>��'�
�$¡.�>�(��%,¢+�>0�$� W �S$,¡�S>.nnn

>.>��0MN>.$$$ � 1X                             (5.8) 

 

Ì� � 6,44. 10¡b. _�0�                                       (5.9) 

 

Esta intensidade pode ser convertida em potência intracavidade a partir da 

multiplicação de (5.9) pela área da secção transversal do modo, 1,256.10-3cm2: 

 

h�	�Ý� � 6,44. 10¡C1,256. 100n                                (5.10) 

 

h�	�Ý� � 808b                                          (5.11) 

 

A eficiência necessária para extrair 2750mW desta cavidade será então de: 

 

�ÏÌ� � �,%¡
2>2 � 3,4. 100n                                    (5.12) 
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A obtenção do comprimento ideal do LBO é então facilmente obtida a partir da 

substituição da eficiência encontrada em (5.12) na equação (2.190). Considerando 

um casamento de fase perfeito (∆k=0), deff = 0,84 pm.V-1, ISt =6,44.105W.cm-2, nS = 

1,603  e nD = 1,618 (obtidos com o software SNLO) , λD = 1173nm, e c = 3.108m.s-1, 

ε0 = 8,85.10-12 m.V-1 tem-se:  

 

 

�ÏÌ� � 3,4. 10�3 � 23
�>,2].�>��
�
�6,44.105�
�8,85.�>��
 ��,¢>n
�,¢�2���%n.�>�'�
�3.�>+ � ��            (5.13) 

 

� � 1,19_�                                               (5.14) 

 

 

Logo, o comprimento ideal do cristal LBO para a geração de segundo 

harmônico nesse sistema será da ordem de 1cm. 
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5.2 Montagem da Prova de Conceito 

 

 

Com os resultados obtidos no projeto teórico do modelo Prova de Conceito a 

primeira montagem física a ser realizada possuirá a configuração descrita na Tabela 

5.2. Assim como no projeto teórico, a montagem física será realizada, comparada 

com os resultados esperados e melhorada conforme a necessidade de projeto. Em 

se tratando de cavidades laser uma etapa muito importante e rica do projeto consiste 

em sentir na prática as dificuldades e peculiaridades da montagem física e otimizá-la 

dinamicamente.  

Apesar de muito importante, o estudo preliminar e o projeto teórico efetuam 

diversas considerações acerca de coeficientes de ganho, mecanismos de perda e 

fenômenos térmicos por exemplo. Ligeiras variações nessas propriedades e 

coeficientes podem gerar alterações consideráveis nos resultados numéricos 

fornecidos por esses modelos. Desse modo, o resultado mais importante fruto do 

projeto teórico de cavidades laser consiste na compreensão dos parâmetros chave 

envolvidos na dinâmica da cavidade e do impacto esperado no projeto fruto de uma 

alteração nesses parâmetros. 

Portanto, de vital importância é a montagem e otimização do modelo real da 

cavidade laser efetuando-se alterações conscientes em seus elementos. 
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Tabela 5.2 – Configuração da Prova de Conceito. 

Parâmetro Valor 

Diodo Laser de 
Bombeio 

30W - 880nm 

Geometria de 
Bombeio 

Longitudinal 

Meio Ativo 0.3% Nd:GdVO4 

Comprimento do Meio 
Ativo 

20mm 
 

Cristal GSH 
LBO (NCPM; θ = 90º, 

φ = 0) 

Comprimento do GSH 10mm 

Raio de Curvatura do 
Espelho de Entrada 

Plano  

Característica 
Espectral do Espelho 

de Entrada 

Alta Refletividade em 
1062.9nm e 1173nm - 
Alta Transmissão em 

880nm 

Raio de Curvatura do 
Espelho de Saída 50mm 

Característica 
Espectral do Espelho 

de saída 

Alta Refletividade em 
1062.9nm e 1173nm - 
Alta Transmissão em 

586nm 
Comprimento 

Aproximado da 
Cavidade 

40mm 

 

 

 

O Modelo Prova de Conceito será concebido em sua maioria em montagens 

opto mecânicas comerciais explorando ao máximo os graus de liberdade possíveis e 

sem preocupações estéticas ou dimensionais. Os suportes dos cristais, a base do 

diodo laser e algumas peças de integração por exemplo serão usinadas na oficina 

mecânica da Opto Eletrônica. Este modelo será montado sobre bancada óptica 
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convencional. A Figura 5.10 ilustra o projeto mecânico tridimensional da Prova de 

Conceito realizada no software 3D SolidWorks. Na Prova de Conceito o meio ativo e 

o diodo laser de bombeio são refrigerados a água de modo a garantir a melhor 

estabilidade térmica possível.  

 

 

Figura 5.10  – Modelo Prova de Conceito em SolidWorks. 

 

 

A montagem física do Modelo Prova de Conceito com suas partes principais 

em destaque está ilustrada na Figura 5.11. Nesta figura os sensores de temperatura 

bem como os terminais do diodo laser estão desligados. 
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Figura 5.11  – Montagem Física do Modelo Prova de Conceito. 

 

 

O diodo laser de bombeio possui 30W de potência de saída em 880nm para 

aproximadamente 40A de corrente de injeção. Este diodo é acoplado a uma fibra 

óptica com abertura numérica de 0.22 e núcleo de 200µm de diâmetro a qual é 

acoplada a chamada óptica de bombeio. Esta óptica de bombeio é responsável por 

transferir a radiação do diodo laser para o meio ativo: duas lentes anesféricas 

formam um conjunto com magnificação 2X produzindo assim um spot de 400µm de 

diâmetro no interior do cristal laser. O layout desse sistema óptico de bombeio bem 

como o spot produzido no interior do cristal foram simulados no software de desenho 

óptico Zemax e são ilustrados na Figura 5.12. O spot obtido possui um diâmetro 

ligeiramente superior ao esperado uma vez que a fibra óptica simulada em Zemax 

possui uma emissão do tipo “top hat” em toda a abertura numérica e não uma 

intensidade que decai como uma gaussiana, o que se observa na prática. De 

qualquer maneira esse diâmetro de spot é suficiente para a montagem.   
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Figura 5.12  – Óptica de Bombeio. 

 

 

O espelho de entrada da cavidade laser é plano e possui uma refletividade 

superior a 99% nos comprimentos de onda fundamental e Stokes, 1062.9 e 1173nm. 

Esse espelho também possui alta transmissão (T>90%) em 880nm, o comprimento 

de onda de bombeio. O espelho de saída possui um raio de curvatura de 50mm e 

possui as mesmas especificações de refletividade nos comprimentos de onda 

fundamental e Stokes que o espelho de entrada. O espelho de saída também deve 

possuir um anti-reflexo no comprimento de onda emergente (R<1% em 586,5nm). 

Ambos os espelhos foram montados em suportes comerciais com ajuste de tilt do 

tipo XY. 

O meio ativo self-Raman consiste em um cristal de Nd:GdVO4 dopado a 0.3% 

com dimensões físicas de 4x4x20mm3. A seção transversal do cristal foi escolhida 

com 4x4mm2 para possibilitar a translação desse material no plano ortogonal ao eixo 

da cavidade. Essa translação pode ser muito útil para a otimização da cavidade 

laser uma vez que o deslocamento Raman é um processo não linear de dissipação 

de fônons na rede cristalina cuja eficiência está diretamente associada a qualidade 
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óptica e uniformidade desta rede. Transladando, pois o cristal é possível encontrar 

regiões com a rede cristalina mais uniforme e com menor número de impurezas. O 

Nd:GdVO4 é envolto em uma folha de Índio e montado em um suporte de cobre 

resfriado a água. A folha metálica envolta no cristal tem por função melhorar seu 

contato térmico com o suporte. A água circulante no suporte de cobre extrai o calor 

dissipado pelo meio ativo.  

O cristal para a GSH intracavidade é um LBO Tipo I, NCPM (θ = 90º, φ = 0) 

ajustado para operar a 316K com dimensões de 4x4x10mm3. Este cristal também é 

envolto em uma folha de Índio e montado em um suporte de cobre. Ao suporte do 

LBO está acoplado um resistor cuja função é aquecer o cristal até sua temperatura 

de trabalho. 

Ambos cristais possuem filme anti-reflexo nos comprimentos de onda 

fundamental e Stokes (R<0.5% em 1062.9nm e 1173nm) enquanto o meio ativo 

possui também um anti-reflexo no comprimento de onda de bombeio (R<1% em 

880nm) e o LBO possui anti-reflexo no amarelo (R<1% em 586nm). 

As temperaturas dos cristais e do diodo laser são medidas com sensores de 

temperatura to tipo termistores NTC acoplados a seus suportes. 

Toda a eletrônica de controle consiste em um console laser modificado do 

Opto Hyalus Green Laser, fotocoagulador a laser verde produzido pela Opto 

Eletrônica. O console utilizado não possui a cavidade laser verde e o software fora 

ligeiramente modificado. As principais características do console estão resumidas na 

Tabela 5.3.  
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Tabela 5.3 – Características do Console Laser. 

Parâmetro Valor 

Corrente Máxima de 
Injeção no Diodo 

60 Amperes 

Ajuste de 
Temperatura do 

Diodo 
15 a 35ºC 

Ajuste de 
Temperatura do 

Nd:GdVO4 
15 a 25ºC 

Ajuste de 
Temperatura LBO 

35 a 55ºC 

 

 

O comprimento de onda central de emissão do diodo laser varia linearmente 

com a temperatura do mesmo em uma proporção de 0.3nm/ºC. Desse modo, um 

ajuste fino na temperatura do diodo é fundamental para o bom funcionamento da 

cavidade laser. De fato, uma etapa no processo de alinhamento da cavidade 

consiste em otimizar a temperatura de trabalho do diodo laser de bombeio. Uma vez 

que a especificação do diodo laser é de 880nm de pico de emissão a 25ºC o ajuste 

disponível na eletrônica de controle permite variar esse pico de 877nm a 883nm. O 

elemento atuador no diodo laser para a variação de sua temperatura é um TEC 

(Thermo Electirc Cooler) acoplado a sua base de cobre de dissipação de calor. 

O controle de temperatura do meio ativo no Modelo Prova de Conceito não 

será efetuado pelo console laser mas sim pelo circulador de água o qual pode variar 

sua temperatura de -20 a 120ºC. A estabilidade na temperatura do meio ativo é mais 

importante que seu valor absoluto. Variações na temperatura da rede cristalina 

durante a operação da cavidade laser são prejudiciais ao deslocamento Raman uma 

vez que este efeito não linear envolve a deposição de fônons nesta rede. Logo, a 

temperatura do meio ativo será mantida estável em uma temperatura próxima a 

ambiente. 

Os elementos da cavidade foram então conectados ao console laser e o 

sistema foi ligado. Após o alinhamento do sistema a melhor potência extraída da 
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cavidade laser em função potência de bombeio do diodo laser está ilustrada na 

Figura 5.13. Os parâmetros de temperatura ajustados na cavidade laser para a 

obtenção desse desempenho estão sintetizados na Tabela 5.4. 
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Figura 5.13  – Potência de saída em 586nm versus potência bombea da pelo 
diodo laser para a primeira Cavidade Prova de Conce ito. 

 

 

Tabela 5.4 – Valores de temperatura para a primeira  Cavidade Prova de Conceito. 

Parâmetro Valor 

Temperatura do 
Diodo 23.5ºC 

Temperatura do 
Nd:GdVO4 

18ºC 

Temperatura LBO 45.5ºC 
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Para uma potência de bombeio de 31.9W em 880nm foi possível extrair 

2350mW de radiação em 586.5nm. Isso representa uma eficiência óptica de 7.36% 

na conversão de 880nm para 586nm. Esse valor de potência está abaixo do 

esperado para a cavidade laser. 

A GSH é um processo não linear o qual não tem um sentido preferencial de 

ocorrência no eixo da cavidade. De fato, a GSH ocorre nos dois sentidos ao longo 

do eixo da cavidade laser. Dessa maneira, parte da radiação Stokes convertida em 

laser amarelo propaga-se na direção oposta a saída da cavidade. Nessa primeira 

montagem do Modelo Prova de Conceito esta radiação em 586.5nm 

contrapropagante não é extraída do sistema sendo então perdida. Principalmente 

por esse motivo a potência extraída encontra-se abaixo do esperado.  

Outro fator relacionado a propagação da radiação visível no sentido oposto ao 

espelho de saída é o fato de que esta radiação ao propagar-se ao longo da rede 

cristalina do Nd:GdVO4 também pode atrapalhar a conversão não linear de terceira 

ordem bem como provocar uma aumento na carga térmica no cristal fruto da 

absorção dessa radiação visível. 

Para viabilizar a extração desta radiação contraprogante mais um elemento 

fora introduzido na cavidade laser: o espelho intracavidade. O espelho intracavidade 

é um elemento o qual será introduzido entre o Nd:GdVO4 e o LBO. Este espelho 

deverá possuir alta transmissão nos comprimentos de onda fundamental e Stokes 

(T>99.5% em 1064 e 1173nm) e uma alta refletividade no amarelo (R>98% em 

586.5nm). Dessa maneira a radiação emitida no sentido oposto ao espelho de saída 

ao incidir no espelho intracavidade será refletida emergindo, pois, pelo espelho de 

saída e sendo extraída como radiação útil. O novo diagrama da cavidade laser após 

a inserção do espelho intracavidade está ilustrada na Figura 5.14. 
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Figura 5.14  – Diagrama da cavidade laser após inserção do espel ho 
intracavidade. 

 

 

O espelho intracavidade deve possuir um raio de curvatura plano para não 

alterar o diagrama de estabilidade da cavidade laser. O Modelo Prova de Conceito 

fora então montado com a adição do espelho intracavidade como ilustrado na Figura 

5.15. 

 

 

Figura 5.15  – Montagem mecânica do Modelo Prova de Conceito. 
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Esse sistema fora então alinhado e otimizado. Todos os elementos de ajuste 

foram exaustivamente utilizados até obter-se a máxima potência. O tilt dos espelhos, 

a translação dos cristais, o ajuste da óptica de bombeio e a temperatura dos 

elementos foram variadas individualmente até a obtenção do melhor desempenho 

da cavidade laser.  

Sem dúvida esta montagem representa a etapa mais importante do projeto 

uma vez que nela será determinado o limite da tecnologia. A potência de saída da 

Cavidade Laser Prova de Conceito após a inserção do espelho intracavidade está 

ilustrada na Figura 5.16. Nesta figura estão ilustrados os resultados para a operação 

em modo contínuo (CW) e em modo chaveado. No modo chaveado a corrente do 

diodo laser opera com pulsos de duração e intervalo de 100ms o que representa um 

duty cylcle (DC) de 50%. A configuração de temperaturas desse sistema está 

indicada na Tabela 5.5. 
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Figura 5.16  – Potência de saída em 586nm versus potência bombea da pelo 
diodo laser para a Cavidade Prova de Conceito com o  espelho 
intracavidade. 
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Tabela 5.5 – Valores de temperatura otimizados para  a Cavidade Prova de 
Conceito com o espelho intracavidade. 

Parâmetro Valor 

Temperatura do 
Diodo 

23ºC 

Temperatura do 
Nd:GdVO4 

18ºC 

Temperatura LBO 46.ºC 

 

 

Como pode ser observado na Figura 5.16, para uma potência de bombeio de 

31.9W em 880nm foi possível obter 4430mW de radiação laser amarela CW e 

5520mW para o laser operando em 50%DC. Esses valores representam uma 

eficiência óptica da cavidade de 13.89% no modo CW e 17.3% para 50%DC. 

A potência extraída da cavidade laser para o modo chaveado é superior 

aquela extraída no modo contínuo devido à menor carga térmica depositada no 

sistema. De fato, a carga térmica depositada no meio ativo para um bombeio 

contínuo de 32W é extremamente severa e para um duty cycle de 50% é reduzida a 

metade de seu valor contínuo. 

Esses resultados, obtidos em Novembro de 2009, representavam a maior 

potência CW extraída de uma cavidade laser self-Raman com GSH intracavidade já 

apresentadas na literatura de que se tinha conhecimento. 

De fato, a potência obtida em 586nm supera as expectativas de projeto o que 

deve-se principalmente a excelente qualidade óptica dos cristais e do filme fino 

aplicado aos elementos ópticos. Coatings com refletividade superior a 99.9% em 

1064 e em 1173nm foram medidos nos espelhos da cavidade. A translação do cristal 

Raman no plano perpendicular ao eixo da cavidade também permitiu encontrar a 

região cristalina mais adequada a geração Stokes e conseqüentemente a ação 

laser. 
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5.3 Modelo de Engenharia 

 

 

Os satisfatórios resultados obtidos com a Cavidade Prova de Conceito 

permitem o desenvolvimento da Cavidade Modelo de Engenharia. Este modelo de 

cavidade visa a confecção de um sistema robusto, com dimensões e desempenho 

compatíveis com o produto final. Elementos e graus de liberdade os quais se 

mostraram desnecessários na Prova de Conceito já são eliminados no Modelo de 

Engenharia. 

A maioria dos suportes comerciais utilizados na Prova de Conceito são 

substituídos por elementos projetados e usinados na Opto Eletrônica. Dentre eles 

destacam-se os suportes dos espelhos de entrada e intracavidade. No Modelo de 

Engenharia dissipadores metálicos com ventilação forçada substituem os 

dissipadores resfriados a água anteriormente utilizados. 

 O projeto da Cavidade Laser Modelo de Engenharia efetuado em SolidWorks 

com suas partes principais em destaque está ilustrado na Figura 5.17. Na Figura 

5.18 está ilustrada a Cavidade Laser Modelo de Engenharia bem como o diodo laser 

montados no dissipador. 
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Figura 5.17  – Cavidade Laser Modelo de Engenharia em SolidWorks . 

 

 

Figura 5.18  – Cavidade Laser Modelo de Engenharia e diodo laser  montados em 
seu dissipador. 

 



194 
 

Neste modelo o ajuste translacional do meio ativo foi reduzido apenas a um 

eixo de modo a simplificar este suporte. O ajuste fino de tilt do LBO também fora 

eliminado. As lentes do lentes da óptica de bombeio são agora montadas em um 

suporte mais robusto e com ajustes de passo normal e não mais micrométrico como 

no modelo anterior. Por questões de redução dimensional o único suporte opto-

mecânico comercial utilizado é o suporte do espelho de saída. A altíssima potência 

fornecida pela Prova de Conceito forneceu segurança para a eliminação desses 

referidos ajustes e simplificação do projeto mecânico. 

A Figura 5.19 ilustra a montagem mecânica do Modelo de Engenharia. 

 

 

 

Figura 5.19  – Montagem mecânica do Modelo de Engenharia. 

 

 

O Modelo de Engenharia fora então alinhado e otimizado em potência. O 

desempenho obtido com esse sistema encontra-se representado graficamente na 

Figura 5.20. Novamente o sistema fora otimizado operando em modo CW e com 

50%DC. As temperaturas utilizadas nos elementos ópticos mantiveram-se as 

mesmas relacionadas na Tabela 5.5. 
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Figura 5.20  – Potência de saída em 586nm versus potência bombea da pelo 
diodo laser para o Modelo de Engenharia. 

 

 

Como pode ser observado na Figura 5.20 para uma potência de bombeio de 

31.8W a Cavidade Laser Modelo de Engenharia forneceu 4,39W de potência em 

586nm operando em 50%DC e 3,32W operando no modo CW. Isto representa uma 

eficiência de 13,8% e 10,45% para a operação em modo 50%DC e CW, 

respectivamente. 

Assim como já observado na Prova de Conceito a cavidade laser exibe uma 

maior potência quando operante em regime chaveado devido a menor carga térmica 

depositada no sistema. A simplificação do sistema de gerenciamento térmico 

efetuada no Modelo de Engenharia resultante da troca dos resfriadores a água pelo 

sistema de ventilação forçada acentuou ainda mais esta diferença de desempenho. 

Na Prova de Conceito os dois sistemas comportam-se de forma equivalente até uma 

potência de injeção de 20W ao passo que no Modelo de Engenharia o sistema 

chaveado supera o modo CW de operação a partir dos 10W de bombeio. De 

qualquer maneira a cavidade laser apresenta uma potência 20% superior a 

especificação de projeto. 
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Os elementos óticos desta cavidade laser foram então resinados e ancorados 

de modo a garantir a estabilidade ótica e mecânica do sistema ao longo do tempo. 

Em seguida a óptica de acoplamento da cavidade fora integrada ao sistema. A 

Figura 5.21 e a Figura 5.22 ilustram o projeto em SolidWorks do sistema de 

acoplamento do laser na fibra óptica. 

 

 

 

Figura 5.21  – Sistema de acoplamento da radiação laser em fibra  óptica. 
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Figura 5.22  – Princípio de funcionamento do sistema de acoplame nto. 

 

 

Como é possível observar na figura acima a radiação laser ao emergir do 

ressonador atinge dois espelhos a 45º antes de incidir na óptica de acoplamento. O 

ajuste de tilt desses espelhos permite o direcionamento do laser de modo a garantir 

sua incidência normal na óptica de acoplamento. Atrás dos espelhos 45º estão 

posicionados fotodiodos os quais realizam a realimentação eletrônica de potência da 

cavidade laser. 

Os filmes finos depositados nos espelhos 45º possuem uma refletividade de 

(98±1)% em 586nm e uma transmissão superior a 95% a partir de 850nm. Esses 2% 

de radiação amarela transmitidas pelo espelho são lidas pelos fotodiodos como sinal 

da malha de controle de potência.  

A transmissão desses espelhos no infravermelho tem por objetivo efetuar a 

filtragem de alguma radiação residual em 880nm, 1064nm ou 1173nm a qual pode 
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eventualmente emergir do sistema. Desse modo, defronte aos fotodiodos são 

colocados filtros KG3 para absorver essa possível radiação infravermelha incidente. 

Após ajustado o tilt dos espelhos para a incidência normal da radiação na 

lente de acoplamento os parafusos de ajuste desta lente são então otimizados de 

modo a garantir a máxima eficiência de acoplamento na fibra óptica como mostrado 

na Figura 5.23. A posição do conector também é otimizada de modo a garantir que a 

ponta da fibra estará no ponto focal da lente. 

 

 

 

Figura 5.23  – Ajuste da lente de acoplamento. 

 

 

A Figura 5.24 ilustra o sistema de acoplamento montado na Cavidade Laser 

Modelo de Engenharia. A cavidade fora então acoplada em uma fibra óptica 

SMA905 de 100µm de núcleo com abertura numérica de 0.22NA.  
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Figura 5.24  – Sistema de acoplamento da radiação em fibra óptic a integrado a 
cavidade laser. 

 

 

O gráfico da Figura 5.25 representa a potência medida na ponta da fibra 

óptica após o acoplamento. O sistema de acoplamento apresentou uma eficiência de 

92% considerando a potência medida imediatamente após a lente de acoplamento e 

a potência medida após a fibra óptica. A eficiência global levando em conta as 

perdas de 2% em cada espelho do acoplamento mais a perda na lente é de 87.5%. 
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Figura 5.25  – Potência de saída na ponta da fibra óptica. 

 

 

Finalmente, o diodo laser de mira fora introduzido no sistema e também 

acoplado a fibra óptica. Um diodo laser de 3mW em 635±3nm acoplado a uma lente 

colimadora e um sistema de tilt foi inserido no sistema de acoplamento tal qual 

ilustra a Figura 5.26. A translação da lente colimadora em relação ao diodo laser 

promove a colimação do mesmo, ao passo que o ajuste de tilt permite o tornar 

colinear com o feixe laser de tratamento, acoplando-o também na fibra óptica. 
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Figura 5.26  – Diodo laser de mira. 

 

 

Com esse sistema foi possível acoplar 1.5mW de radiação laser em 635nm 

na ponta da fibra óptica. O controle eletrônico da corrente do diodo laser de mira 

efetuado pelo console laser controlará essa potência limitando-a em 750µW. 

Validado então o sistema de acoplamento este também foi resinado a fim de 

garantir sua estabilidade mecânica. A cavidade laser foi então tampada e vedada. A 

Figura 5.27 ilustra a Cavidade Laser Modelo de Engenharia finalizada. 
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Figura 5.27  – Cavidade Laser Modelo de Engenharia. 

 

 

Os resultados exibidos pelo Modelo de Engenharia são extremamente 

satisfatórios. A cavidade laser supera em 20% a potência mínima exigida de 

2750mW CW enquanto os 2900mW acoplados na fibra óptica superam em 45% a 

especificação de projeto de 2000mW. A excelente eficiência de acoplamento deve-

se a qualidade dos filmes finos e dos ajustes dos espelhos e da lente de 

acoplamento. 

 Esta ampla margem de desempenho obtida aliada a facilidade de montagem 

do sistema, qualidade e confiabilidade dos ajustes opto-mecânicos desenvolvidos 

conferem automaticamente ao Modelo de Engenharia um status de Modelo de 

Qualificação uma vez que não serão necessárias alterações de projeto para a 

obtenção de um produto final.  

Além disso, a cavidade laser poderá trabalhar tranquilamente bem abaixo de 

seu limite máximo de operação para atender a especificação de projeto. Isto implica 

em operar o diodo laser a correntes mais baixas o que resultará em um 

prolongamento de sua vida útil, e conseqüentemente do equipamento. Outra grande 
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vantagem é que a operação do diodo laser a potência mais baixas reduz ainda mais 

a carga térmica do ressonador reduzindo a lente térmica e preservando a 

estabilidade da cavidade. 

 

 

5.4 O Console Laser 

 

 

Finalizado o projeto da cavidade laser e viabilizado tecnicamente o novo 

produto deu-se início então ao projeto do console laser. Toda a eletrônica do 

console do equipamento teve como ponto de partida a eletrônica de controle do 

Opto Hyalus Green Laser, fotocoagulador a laser verde já comercializado pela Opto 

Eletrônica.8 

O projeto do hardware eletrônico do fotocoagulador é composto por sete 

placas as quais estão interligadas através de conectores que se comunicam com a 

cavidade laser, com o touch-screen e com o display TFT. A eletrônica de controle 

pode ser simplificadamente descrita pelo diagrama de blocos ilustrado na Figura 

5.28. 
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Figura 5.28  – Diagrama de blocos da eletrônica. 

 

 

O sistema de controle baseia-se num microcontrolador de 16 bits, o qual 

processa as informações de entrada e executa funções no hardware através dos 

parâmetros de saída. Como suporte ao processamento, a placa do microcontrolador 

possui memórias, circuitos de proteção, circuitos de endereçamento e comunicação, 

entre outros. Como dispositivos de entrada, temos aqueles manipulados pelo 

usuário e aqueles decorrentes de sensores no próprio hardware. O usuário possui 

como entrada o touch screen para navegação nas telas da interface, pedal para o 

acionamento do laser, encoders para alteração de parâmetros do laser como a 

intensidade de potência, duração do pulso e intervalo. O hardware informa ao 

microcontrolador níveis de grandezas elétricas importantes para o controle do 

equipamento e proteção. Essas informações são provenientes de sensores de 

temperatura NTC (Negative Temperature Coefficient), corrente, tensão, e potência 

luminosa. Como parâmetros de saída o microcontrolador envia informações da 

interface, display, e níveis de tensão que servirá como referencia para os controles 

de potência e temperatura.  
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Todos os circuitos de condicionamento de sinais e controle de potência e 

temperatura estão na placa de controle. São circuitos que recebem os sinais 

provenientes do microcontrolador, condicionam os sinais e aplicam nas cargas do 

sistema através da placa de potência. As principais funções executadas pelo circuito 

de controle são operações de ganho, conversão analógico digital (periféricos para 

microcontrolador), conversão digital analógico (sinal do microcontrolador para 

periféricos) e controle em malha fechada.  

A potência do laser é controlada através de um controlador de malha fechada, 

PID (“Proportional Integral Derivative”), tanto para a corrente do laser, quanto para a 

potência laser, e para o controle de temperatura foi implementado PID´s em 

software, já que não exigem respostas extremamente rápidas, por ser um sistema 

térmico e possuir inércia grande.  

As cargas do sistema como diodo laser, TEC, termo resistor, “fan”, e os 

sensores são conectados na placa de potência. Ela possui os drivers  para ativar as 

cargas, e esses drivers possuem capacidade de corrente elevada, os quais dissipam 

em forma de calor uma potência considerável.  

O consumo do diodo laser pode chegar a 50A x 1,7V, que corresponde a uma 

potência drenada de 85W. O consumo do circuito de refrigeração pode chegar a 8A 

x 9V, que corresponde a uma potência drenada de 72W. Outros circuitos como o 

controle de temperatura do LBO e do Nd:GdVO4, controle de velocidade do Fan e 

outros, consomem até 30W. Todos os circuitos de potência foram agrupados na 

placa de potência. 

O dispositivo de proteção garante que o sistema eletrônico não será 

danificado ou o paciente não correrá risco de ficar exposto a uma potência laser 

indesejada. Ele trabalha paralelamente aos controles do laser, e fica constantemente 

testando limites de parâmetros elétricos provenientes de sensores de temperatura, 

potência, corrente, etc. Caso esses limites ultrapassem um valor de segurança, o 

laser entra automaticamente em estado de erro e o laser principal é desligado 

automaticamente. 

A Figura 5.29 ilustra as quatro placas eletrônicas principais. Dentre elas 

destacam-se a placa de controle (3) e a placa de potência (2). 
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Figura 5.29  – Conjunto de placas principais da eletrônica embar cada. 

 

 

A cavidade laser, todo o conjunto de placas, cablagem, fontes de 

alimentação, display, filtros, etc. devem ser acomodados no interior do console. O 

projeto mecânico do interior do rack do equipamento fora elaborado pela Opto 

Eletrônica em parceria com a empresa de design Design Connection. A Figura 5.30 

ilustra o projeto do interior do console. 
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Figura 5.30  – Projeto do interior do console. 

 

 

Toda a parte externa do fotocoagulador bem como seu painel, e diagramação 

visual do software fora cuidadosamente desenvolvida pela Design Connection de 

modo a adequar o equipamento na identidade visual da empresa. O resultado final 

do projeto de design do Fotocoagulador Mitra está ilustrado na Figura 5.31. 
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Figura 5.31  – Design do Fotocoagulador Mitra. 

 

 

A excelência obtida no design fora internacionalmente premiada recebendo o 

console o IF Product Design Award e o Reddot Design Award. O projeto do console 

laser foi finalizado e o equipamento recebeu certificação ANVISA, CE e está prestes 

a adquirir FDA. O Fotocoagulador Mitra está sendo comercializado pela Opto 

Eletrônica e é o único fotocoagulador a laser amarelo a ser desenvolvido e fabricado 

no Hemisfério Sul, a exceção da Austrália. Figura 5.32 ilustra o Fotocoagulador Mitra 

completo. 
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Figura 5.32  – Fotocoagulador Mitra. 
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Capítulo 6 – Conclusão  

 

 

O desenvolvimento de uma cavidade laser Self-Raman dobrada intracavidade 

operante em 586nm com mais de 4.4W CW e mais de 5.5W em regime de 50%Duty 

Cycle fora apresentado. Esses resultados, obtidos em 2009, representaram a maior 

potência CW para uma cavidade laser Self-Raman dobrada intracavidade já 

apresentada na literatura de que se tinha conhecimento na época, o que confere 

impacto global ao projeto. 

Como já esperado a cavidade laser apresentou um desempenho superior 

quando operada em regime pulsado em comparação ao regime em modo contínuo. 

De qualquer maneira ambas condições de operação apresentaram desempenho 

mais que suficiente. 

Todas as especificações de projeto foram contempladas plenamente pelo 

desenvolvimento. De fato, a potência fornecida pela cavidade laser superou em 20% 

a especificação de projeto enquanto a potência desejada na ponta da fibra óptica o 

fez em 45%. 

A alta potência fornecida pela cavidade laser deve-se, principalmente, a alta 

qualidade óptica dos cristais e a alta qualidade dos filmes finos depositados. Sem 

dúvida a perícia no alinhamento e montagem dos elementos também é de 

fundamental importância para o bom funcionamento do sistema. O excelente projeto 

opto-mecânico do sistema de acoplamento também resultou em uma eficiência de 

acoplamento acima das expectativas. 

Os níveis de potência obtidos com o ressonador possibilitam a operação do 

diodo laser em uma corrente bem abaixo de seus limites. Este fato resulta em uma 

maior vida útil do diodo laser e conseqüentemente do sistema. A redução na 

potência de bombeio necessária a extração da potência de saída desejada também 

é salutar à estabilidade da cavidade laser. Uma menor potência de bombeio resulta 

em uma menor carga térmica no meio ativo o que exige menos do sistema de 

gerenciamento térmico.  
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O sucesso na migração de um Modelo Prova de Conceito para um Modelo de 

Engenharia o qual já se definiu como a versão final do sistema, não necessitando 

mais de alterações, deve-se a experiência da equipe de projeto no desenvolvimento 

de cavidades lasers DPSSL  

Este trabalho é sem dúvida alguma de importância ímpar para o país. 

Tecnologias dessa magnitude eram exclusividade de alguns países da Europa, 

Estados Unidos, Japão e Austrália. A inovação tecnológica aqui apresentada 

culminou no desenvolvimento de um produto competitivo a nível mundial o qual 

posicionou ao Brasil neste seleto grupo.  

   



213 
 

REFERÊNCIAS 

 

1 TOWNES, C. H. et al. Molecular microwave oscillator and new hyperfine 
structure in the microwave spectrum of NH3. Physical Review, v.95, n.1, p.282-
284,1954. 
 
 
2 MAIMAN, T. H. Stimulated optical radiation in ruby. Nature, v.187, p.493-494, 
1960. 
 
 
3 JAVAN, A. et al. Population inversion and continuous optical maser oscillation 
in a gas discharge containing a He-Ne mixture. Physical Review. Letters,  v.6, n.3, 
p.106–110, 1961. 

 
 

4 MEYER-SCHWICKERATH, G. Light coagulation  St. Louis: C. V. Mosby, 
1960. 306p. 

 
 

5 L’ESPERANCE, F. A., JR An Ophthalmic argon laser photocoagulation 
system: design, construction, and laboratory investigations. Transactions of the 
American Ophthalmological Society , v.66, p.827-904, 1968. 

 
 

6 PULIAFITO, C. A., et al. Semiconductor laser endophotocoagulation of the 
retina. Archives of Ophthalmology,  v.105, n.3, p.424-427, 1987. 

 
 

7 BOYD, S., et al. Laser surgery of the eye – The Art of Lasers in 
Ophthalmology,  Highlights in Ophthalmology, 2005. 426p. 

 
 

8 ROSSI, G. Desenvolvimento de cavidade laser em 532nm para uso  
oftalmológico . 2009. 177p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)—Escola 
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,2009. 

 
 

9 SIEGMAN, A. E. Lasers , USA: University Science Books, 1986. 1283p  
 
 

10 KOECHNER, W. Solid-state laser engineering . 6th ed. USA: Springer-
Verlag, 2006. 747p 

 
 

11 BOYD, R. W.  Nonlinear optics . USA: Academic Press, 1992. 439p. 
 
 



214 
 

12 DMITRIEV, V. G., et. al Handbook of nonlinear optical crystals.  3rd ed. 
Alemanha: Springer-Verlag, 1999. 413p. 

 
 

13 FRANKEN, P. A., et al Generation of optical harmonics. Physical Review 
Letters,  v.7, n.4, p.118-119, 1961. 

 
 

14 MIDWINTER, J. E., WARNER, J. The effects of phase matching method and 
of uniaxial crystal symmetry on the polar distribution of second-order non-linear 
optical polarization. British Journal of Applied Physics,  v.16, n.11, p.1635-1642, 
1965. 

 
 

15 RAMAN, C. V., et al A new type of secondary radiation. Nature,  v.121, p.501-
502, 1928. 

 
 

16 BOYD, R. W. – Radiometry and the detection of optical radiation . USA: 
Wiley, 1983. 272p.   

 
 

17 YARIV, A. Quantum electronics. 3rd Ed. USA: Wiley, 1989. 676p. 
 
 

18 PIERCE, J. R. Theory and design of electron beams. 2nd ed. USA: Van 
Nostrand, 1954. 197p. 

 
 

19 PASCHOTTA, R. P. Encyclopedia of laser physics and technology . 
Disponível em: <http://www.rp-photonics.com/>. Acesso em: 01 Jan. 2011. 

 
 

20 SPENCE, D. J., et al. Modeling of continuous wave intracavity Raman lasers. 
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electron ics, v.13, n.3, p.756-763, 
2007. 

 
 

21 PASK, H. The Design and operation of sold-state Raman lasers. Progress in 
Quantum Electronics, v.27, n.1, p.3-56, 2003. 

 
 

22  Visible ultrashort pulse Pr 3+:YLF lasers.  Disponível em: 
<http://www.imperial.ac.uk/research/photonics/research/topics/lasers/pr-ylf.htm>. 
Acesso em: 30 Nov. 2010. 

 
 

23 ZAGUMENNYI, A. I. et al The Nd3+:GdVO4 crystal: a new material for diode-
pumped lasers. Sovietic Journal of Quantum Electronics,  v.22, n.12, p.1071-1072, 
1992. 



215 
 

24 WANG, C. Q. et al A Comparative study of the laser performance of diode-
laser-pumped Nd:GdVO4 and Nd:YVO4 crystals. Applied Physics B,  v.70, n.6, 
p.769-772, 2000. 

 
 

25 MILLER, S. A., et al. Lattice vibrations of yttrium vanadate. Physical Review 
v.168, n.3, p.964-969, 1968. 

 
 

26 KAMINSKII, A. A., et al. Tetragonal vanadates YVO4 and GdVO4 — new 
efficient χ(3) – materials for Raman lasers. Optics Communication, v.194, n.3, 
p.201-209, 2001. 

 
 

27 TRUMPF. TruDisk lasers. Disponível em 
<http://www.us.trumpf.com/products/laser-technology/products/solid-state-
lasers/disk-lasers/trudisk.html>. Acesso em: 05 Jan 2011. 

 
 

28 COHERENT. Verdi V series laser. Disponível em: 
<http://www.coherent.com/products/?1852/Verdi-V-Series>. Acesso em: 05 Jan 
2011. 

 
 

29 NEWPORT. Navigator modular lasers . Disponível em: 
<http://www.newport.com/store/genproduct.aspx?id=501257&lang=1033&print=1>. 
Acesso em: 05 Jan 2011. 

 
 

30 TOPTICA. Femtofiber pro tvis: tunable visible femtosecond fi ber laser.  
Disponível em: 
<http://www.toptica.com/products/ultrafast_fiber_lasers/femtofiber_pro/femtofiber_pro
_tvis.html>. Acesso em: 05 Jan 2011 

 
 

31 JDSU. High-power q switched diode-pumped UV laser.  Disponível em: 
<http://www.jdsu.com/ProductLiterature/qseries_ds_cl_ae.pdf>. Acesso em: 06 Jan 
2011. 

 
 

32 COHERENT. Evolution Nd:YLF Green pump lasers.  Disponível em: 
<http://www.coherent.com/downloads/Evolution_DS_0710RevB_1.pdf>. Acesso em: 
05 Jan 2011. 

 
 

33 COHERENT. Compexpro series.  Disponível em: 
<http://www.coherent.com/products/?1027/COMPexPro-Series>. Acesso em: 06 Jan 
2011. 


