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Resumo 

 
Neste trabalho utilizamos como ferramentas de estudo as técnicas de Lente 

Térmica (LT) e Z-scan, ambas resolvidas no tempo, para caracterizar parâmetros 

térmicos e eletrônicos do índice de refração não-linear de sólidos dopados. 

O método de LT usando uma amostra referência e o método variando o 

comprimento de onda de excitação, foram usados para determinar a eficiência 

quântica da fluorescência de sólidos dopados com +3Nd . O efeito da concentração e 

os processos de transferência de energia por “upconversion Auger” e relaxação 

cruzada também foram estudados neste trabalho. 

A técnica de LT também foi aplicada para determinar o coeficiente de 

caminho ótico com a temperatura em vários materiais. Foram estudados vidros 

fluoretos, vidros aluminato de cálcio com baixa concentração de sílica e os cristais 

YAG, YVO4, YLF, LiSAF e LiSGaF. Os resultados mostram o potencial da técnica 

de LT para obter o valor absoluto deste importante parâmetro ótico, o qual é crucial 

para quem trabalha no projeto de cavidade de laseres de estado sólido. 

Em alguns sólidos dopados com íons terras-rara, existe um índice de refração 

não linear 2n  devido a diferença de polarizabilidade, ? a , entre os estados 

fundamental e excitados, chamado efeito de Lente de População (LP). Geralmente, 

parte da energia absorvida é convertida em calor, gerando o efeito chamado de Lente 

Térmica (LT). Neste trabalho mostramos que a técnica de Z-scan pode, em alguns 

casos, discriminar as não linearidades eletrônica (LP) e térmica (LT). Nós medimos 

2n  em vários vidros fluoretos dopados com +3Nd . A diferença de polarizabilidade, 

? a , e a diferença de seção de choque de absorção, σ? , entre o estado excitado 
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( 3/2
4F ) e o estado fundamental ( 9/2

4I ) foram determinados em fluorozirconato, 

fluoroindato e fluoroaluminato. 
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Abstract 

 

In this work we have associated the time-resolved Thermal Lens (TL) and Z-

scan techniques to characterize the thermal and electronic parameters of solids. 

The TL method, using a reference sample, and the multiwavelength method 

were used to determine the fluorescence quantum efficiency of +3Nd -doped solids. 

The concentration doping effects and energy transfer process via Auger 

upconversion, as well as the cross relaxation were also studied in this work. 

The TL technique was also applied to determine the thermal optical path 

length coefficient in several materials. The sample studied were fluoride and low 

silica-content calcium aluminate glasses, and the crystals YAG , 4YVO , YLF , 

LiSAF  and LiSGaF . Results indicate the potentiality of the TL to obtain the 

absolute value of this important optical parameter, which is of crucial importance to 

those working with solid state laser cavities. 

In some rare-earth ion-doped solids there is a non-linear refractive index 2n  

due to the polarizability difference, α∆ , between excited and ground states, the so-

called Population Lens (PL) effect. Usually, part of the absorbed energy is converted 

into heat originating the so-called Thermal Lens (TL) effect. In this work, it is also 

shown that the Z-scan technique may, in some cases, discriminate the electronic (PL) 

and thermal (TL) non-liearities. We measured the 2n  in several +3Nd  doped fluoride 

glasses. The polarizability difference, α∆ , and absorption cross-section difference, 

σ∆ , between excited ( 3/2
4F ) and ground ( 9/2

4I ) states of +3Nd  were determined in 

fluorozirconate, fluoroindate and fluoroaluminate glasses. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

 
As propriedades não-lineares de sólidos dopados com íons têm sido estudadas 

por diferentes técnicas: medidas interferométricas [1], misturas de ondas [2-4], 

automodulação espacial de fase, lente térmica [5-7] e Z-scan [5, 8-12]. Os sólidos 

dopados com +3Nd  e +3Cr  têm sido bastante estudados devido suas aplicações em 

laseres. Nestes materiais as propriedades não lineares ocorrem devido à população do 

estado excitado (metaestável) de íons dopantes, a qual tem uma susceptibilidade 

diferente do estado fundamental. Denominamos este efeito de lente de população 

(LP), o qual gera um índice de refração não linear complexo. As partes real ( ,
2n ) e 

imaginária ( ,,
2n ) do índice de refração 2n  são proporcionais à polarizabilidade 

eletrônica ? a  e a seção de choque de absorção, ? s  entre os estados excitados e o 

estado fundamental, respectivamente. Na maior parte dos sólidos dopados com +3Cr  

ou +3Nd , ,
2n  é uma ordem de magnitude maior do que ,,

2n . Geralmente, parte da 

população do estado excitado decai via um processo não radiativo, de maneira que o 

material é aquecido, gerando uma variação no caminho óptico devido ao coeficiente 

de temperatura do caminho óptico, dTds . Este efeito chamamos de efeito de Lente 

Térmica (LT). 

Uma das mais importantes propriedades de materiais óticos fluorescentes é a 

eficiência quântica, ? , definida pela razão entre o número de fótons absorvidos e 

emitidos. É bem conhecido que para obter laseres de estado sólido eficientes, o meio 

ativo, geralmente constituído de vidros ou cristais dopados com íons, tem que 
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apresentar alta taxa de emissão de radiação. Além disso, para outras aplicações, tal 

como amplificadores óticos, o valor de ?  precisa ser próximo da unidade. No 

entanto, a determinação do valor absoluto de ?  para materiais luminescentes é muito 

importante e indispensável para várias aplicações. 

Apesar do grande número de trabalhos realizados nos últimos anos, ainda 

existem muitos resultados controversos apresentados na literatura, principalmente 

sobre eficiência quântica. De modo que, estudos cada vez mais aprofundados, são 

necessários para o conhecimento destas propriedades, térmicas e eletrônicas, cuja 

importância é fundamental para quem trabalha no projeto de cavidades de laseres de 

estado sólido. De modo geral, este trabalho contribui para um melhor entendimento 

destas propriedades em sólidos dopados, utilizados como meio ativo para laseres. 

 

1.1. Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivos apresentar os resultados de: 

ü Difusividade térmica; 

ü Eficiência quântica em sólidos dopados com diferentes concentrações de 

+3Nd ; 

ü Variação do caminho ótico com a temperatura ( dTds ); 

ü Processos de transferência de energia (por “upconversion Auger” e 

relaxação cruzada); 

ü Estudo da separação entre as propriedades não lineares eletrônica e 

térmica. 

Para isto, nós fizemos uso de duas importantes técnicas: a de Lente Térmica 

(LT) [13] e a de Z-scan [14], ambas resolvidas no tempo. A idéia básica destas 
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técnicas consiste em relacionar a medida da variação da intensidade no centro do 

feixe no campo distante com a variação do índice de refração da amostra. Estas 

técnicas se destacam por sua simplicidade na montagem experimental, pela alta 

sensibilidade e por serem técnicas não contaminantes e não destrutivas. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

ü Capítulo 1 – Introdução. Neste capítulo é feito uma breve revisão das 

características de sólidos dopados com +3Nd  e uma revisão sobre a 

origem da não linearidade eletrônica em sólidos dopados. 

ü Capítulo 2 – Espectrometria de LT. Neste capítulo é apresentado o efeito 

de LT, a configuração experimental utilizada e os resultados das 

propriedades térmicas em sólidos, difusividade térmica e condutividade 

térmica. 

ü Capítulo 3 – Medidas de eficiência quântica. Neste capítulo apresentamos 

um estudo sobre o decréscimo da eficiência quântica com a concentração 

de +3Nd  e comparamos os nossos resultados de LT com outras técnicas. 

ü Capítulo 4 – Medidas de dTds . Apresentamos um estudo pioneiro de 

comparação de valores de dTds  experimentais, obtidos através da 

técnica de LT, com o teórico que considera a contribuição de dTdn , 

coeficiente de expansão térmica e do efeito fotoelástico. 

ü Capítulo 5 – Transferencia de energia. Neste capítulo mostramos que a 

técnica de LT também pode ser utilizada como uma ferramenta alternativa 

para determinar os processos de transferência de energia, que pode ser por 

“upconversion Auger” ou relaxação cruzada. Estes processos são 

responsáveis pela diminuição do valor absoluto da eficiência quântica 
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com o aumento da concentração de dopante. Nós estudamos conjuntos de 

amostras com diferentes concentrações. Apesar de existir vários trabalhos 

a respeito deste assunto, são poucos os trabalhos que retratam estes 

processos para um mesmo conjunto de amostra com diferentes 

concentrações. 

ü Capítulo 6 – Estudo dos efeitos de LP e LT através da técnica de Z-scan. 

Este capítulo é dedicado ao estudo da separação entre as propriedades não 

lineares eletrônica e térmica, através da técnica de Z-scan. No caso de 

óxidos (cristais e vidros) geralmente a contribuição do efeito de LP é 

muito maior que o devido a LT. Entretanto, os materiais fluoretos (cristais 

e vidros) geralmente apresentam ? a  e condutividade térmica muito 

menores que os óxidos, o que diminui o efeito de LP e aumenta a LT. 

Consequentemente, a LP e LT podem dar contribuições de mesma 

magnitude ao sinal de Z-scan. Nestes casos, é preciso discriminar estes 

dois efeitos para determinar ? a . 

ü Capítulo 7 – Conclusão. 

Gostaria de observar que, esta tese dá continuidade a uma linha de trabalhos 

que vem sendo desenvolvidos com o objetivo de caracterizar materiais por meio das 

técnicas de Lente Térmica e Z-scan. Os trabalhos são desenvolvidos em nosso grupo, 

Espectroscopia de Sólidos em conjunto com o grupo de Fototérmica da Universidade 

Estadual de Maringá. As técnicas de Lente Térmica e Z-scan têm sido aplicadas no 

estudo de diversos materiais, tais como: vidros (fluoretos, calcohaletos, calcogenetos, 

silicatos (puro e dopados com +3Nd ) e aluminato de cálcio (dopado com +3Nd  e 

+3Er ); cristais dopados com Nd3+ (YAG, YVO4 e YLF) e com Cr3+ (LiSAF, LiSGaF, 

Al2O3 (Rubi) e BeAl2O4 (Alexandrita)). Recentemente, a técnica de Lente Térmica 
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também vem sendo aplicada na caracterização de cristais líquidos [5, 7-9, 12, 15-44] 

e polímeros [25-27, 41, 45]. Isto mostra a grande potencialidade destas duas técnicas 

na caracterização de propriedade em materiais utilizados como meio ativo e/ou 

amplificadores óticos. 

 

1.2. Características espectrocópicas de sólidos dopados com +3Nd . 
 

Os íons terras raras têm uma longa história em aplicações óticas, e dentre ele 

o que mais se destacou, principalmente como meio ativo para laser, foi o +3Nd . 

Embora não tenha sido o primeiro íon a emitir luz em um sólido, ele se tornou o mais 

importante íon ativador para laseres. O interesse por este íon vem do fato dele 

apresentar um sistema de quatro níveis quando inserido em matrizes cristalinas ou 

vítreas. Num sistema de três níveis pode ocorrer reabsorção do fóton emitido entre o 

nível metaestável e o nível fundamental, enquanto que num sistema de quatro níveis 

a probabilidade de ocorrer a reabsorção é pequena, pois a transição ocorre entre o 

níveis metaestáveis e um nível intermediário. Outra vantagem do uso do +3Nd  em 

meio ativo para laser é a alta seção de choque de absorção da banda em torno de 

nm800 , permitindo um bombeio com laser de diodo.  

Para uma melhor compreensão dos laseres de +3Nd , é necessário uma certa 

familiaridade com os detalhes da estrutura dos níveis de energia do +3Nd . Referindo-

se a Figura 1.1, o estado fundamental é o nível 29
4 I ; o espectro de absorção visível 

ocorre do estado fundamental para vários níveis do estado excitado. O nível 23
4 F  é o 

nível laser. Ele possui um tempo de vida radiativo tipicamente da ordem de 

sµ1100200 − . Do nível 23
4 F  os átomos decaem radiativamente através de quatro 
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possíveis transições [ )m80,1(IF 215
4

23
4 µ→ , m)(1,35I 231

4 µ , m)(1,06I 211
4 µ , 

m)(0,88I 29
4 µ ]. Note que a transição ( 29

4
23

4 IF → ) é uma emissão ressonante com 

o estado fundamental. É muito comum em materiais laseres, as radiações m1,80µ  e 

m1,35µ  não serem detectadas por causa do forte processo de relaxação cruzada neste 

comprimento de onda no +3Nd  [46]. 

Transições

Energia

 
Figura 1.1 – Diagrama de níveis de energia do Nd3+. Figura tirada da referência [47]. 

 
Entre os laseres de estado sólido mais importantes temos o de +3: NdYAG , 

que é também o mais utilizado. Ele possui uma combinação de propriedades 
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favoráveis para a operação laser, como por exemplo sistema de 4 níveis, boa 

qualidade ótica, alta condutividade térmica )KcmW14~(  e longo tempo de vida do 

nível emissor )s260~( µ . Além disso, a sua estrutura cúbica favorece uma estreita 

largura de linha de fluorescência, a qual resulta em um alto ganho e um baixo limiar 

(“threshold”) para a operação laser. 

A Figura 1.2 ilustra os intervalos dos tempos de vida do nível laser emissor 

23
4 F  para vários tipos de vidros encontrados na literatura [46]. Podemos observar 

que os silicatos exibem o maior intervalo, seguido pelos borosilicatos, enquanto que 

os menores intervalos ficam por conta dos vidros teluretos e fluorozirconatos. 

200 400 600 800 1000 1200

Fluorozirconato

Fluorofosfato

Fosfato

Telureto

Borato

Borosilicato

Germanato

Silicato

Ti
po

s 
de

 v
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ro
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4F3/2 tempo de vida (µs)
 

Figura 1.2 – Intervalo dos tempos de vida radiativo para o estado metaestável 4F3/2 [46]. 

 

A Figura 1.3 ilustra a emissão da transição 211
4

23
4 IF →  para vários vidros 

dopados com +3Nd . Podemos observar que, de uma matriz para outra podem ocorrer 

deslocamentos, alargamentos ou estreitamentos da banda de emissão do íon. Isto é 

devido ao desdobramento e deslocamento dos níveis de energia do íon luminescente. 
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Figura 1.3 – Espectro da seção de choque de emissão da transição 4F3/2→ 4I11/2 para 
vários vidros [46]. 

 

Os materiais, vidros ou cristais, dopados com íons, podem apresentar 

mecanismos de perda que comprometem a sua operação laser. Um exemplo disto é a 

transferência de energia entre os íons, por “upconversion Auger” e relaxação 

cruzada, que resulta em um forte efeito de lente térmica no material [48-50]. Isto 

ocorre porque o processo de transferência de energia propicia os processos não-

radiativos, ao invés dos processos radiativos que são desejados para a obtenção do 

laser. Estes processos são discutidos no Capítulo 5. 

 

1.3. Investigação da origem da não-linearidade em sólidos dopados. 
 

Efeitos não-lineares são particularmente importantes em fibras óticas, onde a 

energia laser é concentrada no centro da fibra, produzindo uma alta intensidade de 

luz, mesmo no caso de uma onda contínua. Também os efeitos térmicos tal como a 
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variação térmica do índice de refração, expansão térmica e a tensão termicamente 

induzida são importantes no projeto de laseres de estado sólido [51]. 

A técnica de Z-scan, utilizada neste trabalho, tem se mostrado muito eficiente 

no estudo de materiais onde a não-linearidade tem um tempo de resposta s10 4−>  [5, 

8-12, 52, 53]. Em sólidos dopados a não-linearidade origina-se da variação da 

população do estado metaestável do íon dopante, o qual apresenta uma 

susceptibilidade diferente do estado fundamental. A este processo denominamos de 

efeito de Lente de População (LP) [54]. Neste caso, a parte real do índice de refração 

não-linear é proporcional à diferença de polarizabilidade α∆  entre o estado excitado 

e o estado fundamental, enquanto que, a parte imaginária do índice de refração não-

linear é proporcional à diferença de seção de choque de absorção ? s , entre o estado 

excitado e o estado fundamental [52]. Geralmente, parte da população do estado 

excitado decai via um processo não-radiativo, aquecendo a amostra e gerando uma 

variação no caminho ótico devido ao coeficiente de temperatura do índice de 

refração, dTdn , ao coeficiente de expansão térmica ao longo do caminho ótico e 

aos efeitos fotoelásticos. Todos estes processos conduzem a uma mudança do 

caminho ótico com a temperatura, dTds , o qual causa o chamado efeito de Lente 

Térmica (LT) em sólidos (em líquidos dTdndTds = ) [6]. 

Entre os materiais dopados, o +3Cr  [4, 10, 11, 53, 55, 56] e o +3Nd  [3, 5] têm 

sido os mais estudados devido a suas aplicações em laseres [3, 12]. Estes íons foram 

estudados em diferentes matrizes hospedeiras. Foi observado que a parte real do 

índice de refração não-linear 'n 2  é tipicamente um ordem de magnitude maior do 

que a parte imaginária ''n 2  e que ? a  varia num intervalo de 32526 cm1010 −− − , 

sendo maior nos óxidos do que nos fluoretos (cristais e vidros). 
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Weaver e Powell [4, 56] usaram a técnica de mistura de quatro ondas para 

investigar a diferença de polarizabilidade ? a  em diferentes cristais dopados com 

+3Cr . A Figura 1.4 mostra os resultados de ? a  obtidos pelos autores acima em 

sólidos dopados com +3Nd . No caso dos cristais fluoretos, seus experimentos não 

apresentavam sensibilidade suficiente para determinar ? a , de forma que obtiveram 

apenas um limite superior para ? a . No caso dos sólidos dopados com +3Nd , ? a  

apresenta ser maior nos óxidos do que nos fluoretos. Devido aos fluoretos terem 

menor condutividade térmica do que os óxidos, eles têm um efeito de LT maior. 

Portanto, a grande dificuldade em medir ? a  dos materiais fluoretos, não é somente 

por causa do pequeno valor de ? a  mas também devido ao seu grande efeito de LT. 

 
Figura 1.4 – ? a  do Nd3+ em diversos materiais [4]. 

 

1.4. Efeito não-linear eletrônico 
 

Quando um ion é bombeado em ressonância com uma linha de absorção, 

ambos efeitos LP e LT são proporcionais à população do estado excitado, (t)N ex , 

cuja evolução temporal pode ser calculada através das equações de taxa. 
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Para entendermos como se comportam os sólidos dopados, vamos considerar 

o sistema de diagrama de níveis generalizado da Figura 1.5 que pode ser usado para 

representar sólidos dopados com +3Nd  e +3Cr . Supomos que o sistema é excitado a 

partir do estado fundamental g  para um nível intermediário 1I  o qual decai 

rapidamente )ns~(  para um estado metaestável ex  (com tempo de vida 0t  da ordem 

de milisegundos). No caso do +3Cr  temos a banda 2
4 T  como nível intermediário 

( 1I ) e o nível E2  (ex ) decai diretamente para o estado fundamental (g ). Neste caso 

não existe o nível 2I . No caso do +3Nd  temos 23
4F=ex , o qual pode decair 

diretamente para o estado fundamental g  ou para outro estado intermediário )I( 2  

que corresponde aos níveis 215
4 I , 213

4 I  e 211
4 I  (Figura 1.1). Entretanto, uma vez 

que a diferença de energia g−= 2I? E  é pequena )2000cm~( 1− , o sistema relaxa 

rapidamente para o estado fundamental com a emissão de fônons. 

I1

ex

I2

g
 

Figura 1.5 – Diagrama de um sistema genérico de 4 níveis. 

 

Por meio das equações de taxa, podemos determinar as populações gN  e exN  

correspondentes aos níveis g  e ex . Uma vez que o tempo de vida dos níveis 

intermediários I  é muito pequeno ( ns~ , muito menor que o tempo de vida do 
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estado ex ), podemos considerar 0~N~N
21 II . Portanto, trataremos apenas as 

populações dos estados excitado exN  e fundamental gN . Além disso desprezaremos 

o decaimento direto do nível 1I  para o nível fundamental g , pois a taxa de transição 

do nível 1I  para o nível ex  é muito maior. Desta forma podemos aproximar a 1 a 

eficiência quântica de bombeio do nível ex . Desta maneira temos: 

0

ex
g

g

t
N

N
h?
s I

dt

dN
+−=     (1.1) 

0

ex
g

ex

t
N

N
h?
s I

dt
dN

−=      (1.2) 

exg0 NNN +=      (1.3) 

sendo I  é a intensidade do laser de excitação, 0t  o tempo de vida espontâneo no 

estado metaestável ex , h?  a energia do fóton de excitação e s  a seção de choque 

desta transição. Como a população total 0N  é constante devemos ter 

dt
dN

dt

dN
exg −=      (1.4) 

como pode ser observado por meio das equações (1.1) e (1.3). Substituindo a 

equação (1.3) em (1.2) obtemos: 

( )
ex

00

0ex N
t

S1
t
N

S
dt

dN +
−=     (1.5) 

sendo sIIS = é o parâmetro de saturação e sI  é a intensidade de saturação dada por: 

0
s ? s t

hc
I =       (1.6) 

Supondo que em 0t =  o sistema está no estado fundamental, ou seja, 

0g NN =  e 0N ex = , e neste instante é ligado o laser com intensidade I , das 

equações (1.2) e (1.5) obtemos: 
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( ) 




 −

+
=

− t
t

0ex e1
S1

S
NtN     (1.7) 

( ) 




 −

+
=

− t
t

0g e1
S1

S
NtN     (1.8) 

S1
t

t 0

+
=       (1.9) 

Devido a distribuição da população entre o estado excitado (ex ) e o 

fundamental ( g ) a susceptibilidade do meio fica dada por: 

m
0

exexgg ?
N

?N?N
? +

+
=     (1.10) 

que pela Eq. (1.3) podemos rescrever como: 

( )
0

ex
gexgm N

N
????? −++=     (1.11) 

sendo j?  a susceptibilidade do íon no estado gj =  ou ex  e m?  a contribuição da 

matriz hospedeira (cristal ou vidro). A polarizabilidade do estado j  é dada pela parte 

real de j?  normalizada pela concentração 0N : 

{ } 0jj N?Rea =      (1.12) 

A parte imaginária de j?  é proporcional a seção de choque de absorção js , o qual 

está relacionado com o coeficiente de absorção da intensidade da luz (lei de Beer) 

j0j sNA = , ou seja 

{ } 0j
2

Lj N?Ims f=      (1.13) 

com 

3
2n 2

0
L

+
=f       (1.14) 

sendo Lf  o fator de Lorenz, que é responsável pela correção devido ao efeito do 

campo local no dielétrico. 
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O índice de refração complexo n  pode ser calculado, a partir de ? , através da 

equação de Clausius-Mossotti (no sistema CGS): 









+

+
=

+
−

m
0

exexgg
2

2

?
N

?N?N

3
4p

2n
1n

   (1.15) 

Supondo que a variação de índice de refração é pequena, podemos escrever 

? nnn 0 +=  com 0n? n << , sendo 0n  o índice de refração na ausência do efeito 

não-linear, ou seja, quando 0I =  ( 0g NN =  e 0N ex = ). Como supomos que 

0n? n << , podemos expandir (1.15) e usando (1.7) e (1.8) temos: 

( )mg2
0

2
0 ??

3
4p

2n
1n

+=
+
−

    (1.16) 

( ) 




 −








+
−=

− t
t

gex
2

L e1
S1

S
??

9
2p

? n f   (1.17) 

No caso estacionário ( tt >> ) podemos escrever: 

S1
In

nn 2
0 +

+=       (1.18) 

com 








 −
=

s

gex2
L

0
2 I

??

n
2p

n f     (1.19) 

A parte real de "in'nn 222 −=  é proporcional a diferença de polarizabilidade 

gex aa? a −=  entre os estados ex  e g . Utilizando as Eqs. (1.19) e (1.12) obtemos: 

s
0

0

2
L'

2 I
? a

N
n

2p
n

f
=      (1.20) 

A parte imaginária de 2n  pode ser escrita em termo das seções de choque exs  

e gs  dos estados excitados e fundamental como: 
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s
0

"
2 I

? sN
4p
?n =      (1.21) 

com gex ss? s −=  sendo a diferença entre as seções de choque de absorção dos dois 

estados e ?  o comprimento de onda. Portanto, a redistribuição das populações gN  e 

exN  provoca uma alteração na parte real do índice de refração do meio. 

As expressões acima são muito importantes neste trabalho, pois elas 

permitem a determinação de quantidades microscópicas como ? a  e ? s , através de 

medidas do parâmetro 2n . Deve-se notar ainda a grande importância do fator de 

Lorenz Lf , principalmente nos cristais óxidos que apresentam um alto índice de 

refração ( 2~n 0 ) e consequentemente um alto valor de Lf . 
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Capítulo 2 

2. Espectrometria de LT  

 

As propriedades espectroscópicas, como por exemplo, eficiência quântica e 

tempo de vida da fluorescência desempenham papel fundamental na escolha de um 

material para laser de estado sólido. As propriedades térmicas, tais como 

difusividade térmica e condutividade térmica, também são importantes nessa escolha, 

já que durante a operação laser ocorre uma variação de temperatura no meio ativo, 

que pode distorcer o feixe do laser e consequentemente reduzir o seu desempenho. 

Este capítulo será dedicado à apresentação da técnica de Lente Térmica (LT), 

isto é, a teoria envolvida e a montagem experimental utilizada. Também serão 

apresentados resultados obtidos para as propriedade térmicas: difusividade térmica e 

condutividade térmica. 

 

2.1. Técnica de Lente Térmica (LT) 
 

O efeito de lente é causado pela deposição de calor por um processo de 

decaimento não-radiativo, após a luz do laser ter sido absorvida pela amostra, 

gerando uma distribuição de temperatura. Quando um laser contínuo incide na 

amostra, ela vai se esquentando e ao mesmo tempo o calor vai se difundindo 

radialmente (no caso de excitação por um feixe gaussiano TEM00 que tem simetria 

radial) tal como mostra a Figura 2.1. Este processo tem um tempo característico dado 

por: 
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4D
w

t
2
e

c =      (2.1) 

sendo (cm)w e  a cintura do feixe de excitação na amostra, c?kD =  a difusividade 

térmica, )(gcm? 3−  a densidade, )K(Jgc 11 −−  o calor específico e )KcmW(k  a 

condutividade térmica. Podemos observar pela Figura 2.1 que o aumento da 

temperatura é maior no centro do feixe e tende a zero para valores de ewr  muito 

maiores do que a unidade. Além disso, a temperatura aumenta inicialmente com o 

tempo, tendendo ao estado estacionário quando ctt >> . Podemos estimar a variação 

de temperatura ? T  sofrida no centro da amostra após a radiação laser ser absorvida. 

Como exemplo tomemos um vidro fluoreto com KcmW107~k 3−× , coeficiente de 

absorção 1cm1A −=  e sendo excitado por uma potência de W100mP = , para um 

25tt c =  temos que C1,1~? T 0 . 

T
PA
k

∆
24,0
4π

 
Figura 2.1 – Distribuição de temperatura ?T(r)  na LT em função do tempo [57]. Sendo 

(mW)P  a potência do laser de excitação, )(cmA 1−  o coeficiente de absorção da amostra. 
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No primeiro tratamento teórico do efeito de LT foi usado a chamada 

aproximação parabólica, onde a evolução temporal do perfil de temperatura ( )r? T  e 

consequentemente, o perfil do índice de refração ?n(r)  são dados por uma parábola. 

Neste caso, ?n(r)  é equivalente a uma lente fina com distância focal f  a qual no 

regime estacionário é dada por [58] 

2
0

1

wpkn
dTdnPAL

2,3=−f      (2.2) 

com (cm)L  sendo a espessura da amostra, 0n  o índice de refração inicial e 

)(KdTdn 1−  o coeficiente do índice de refração com a temperatura, (mW)P  a 

potência do laser de excitação e )(cmA 1−  o coeficiente de absorção da amostra. Em 

líquidos, dTdn  é geralmente negativo, tal que a LT é equivalente a uma lente 

divergente. A mudança da divergência de um laser passando através de uma amostra, 

devido ao efeito de LT, pode ser determinada através da medida da intensidade no 

centro do feixe no campo distante. Isto é feito colocando um “pinhole” na frente do 

detetor que se encontra no campo distante. A mudança relativa no sinal do detetor é 

proporcional a 1−f  ou a )dTdn(Ak 1−  como mostra a Eq. (2.2). 

Embora a aproximação parabólica descreva qualitativamente as principais 

características da LT, ela não é quantitativamente correta, ou seja, fornece resultados 

de difusividade e dTdn  errados (fator de 50%≈ ), como mostrado mais tarde por 

Sheldon e colaboradores [57]. Eles usaram a integral de difração de Kirchhoff para 

calcular o perfil do feixe no campo distante, o qual foi chamado modelo aberrante, 

pois considera termo de ordem superior a 2 em n)wr( , sendo equivalente as 

aberrações óticas. 
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Os experimentos de LT podem ser feitos tanto na configuração de feixe único 

quanto de feixe duplo (excitação e prova), sendo que no segundo caso pode ser na 

configuração casada ou descasada [6]. Na configuração de feixe duplo, um feixe de 

maior intensidade é utilizado para provocar a LT e outro de menor intensidade para 

provar a LT criada. Na configuração descasada, o feixe de maior intensidade (feixe 

de excitação) tem sua cintura na amostra e o de menor intensidade (feixe de prova) 

tem a amostra na sua posição confocal (Figura 2.2). A cintura do feixe de prova é 

opw , e os raios do feixe de prova e de excitação na amostra são pw  e ew , 

respectivamente. No caso da configuração de feixe simples, o feixe de excitação faz 

simultaneamente o papel de excitação e de prova, tal como no experimento de Z-scan 

convencional. Neste caso tem-se pe ww = . A vantagem, no caso da configuração de 

modo descasado, em relação ao modo casado ou de feixe simples, é que a 

sensibilidade pode ser significativamente aumentada com ep ww > . Este aumento na 

sensibilidade é uma conseqüência da difusão de calor que faz com que o perfil do 

índice de refração ?n(r)  seja mais longo do que o perfil de intensidade do feixe de 

excitação. A partir da utilização de um pequeno orifício posicionado na frente do 

detetor do feixe de prova, a intensidade do centro do feixe 0)(r1 =  pode ser 

monitorada e associada à absorção do material, permitindo a determinação 

quantitativa de suas propriedades termo óticas tais como: difusividade térmica, D , 

variação do caminho ótico com a temperatura, dTds  e ϕ  a fração de energia 

convertida em calor. 
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ωe

 
Figura 2.2 – Arranjo dos feixes de excitação e prova na configuração do experimento de 
LT com feixe duplo de modo descasado, onde L1 e L2 são as lentes e ew  e opw  os raios dos 

feixes de excitação e prova respectivamente . 

 

O modelo aberrante foi generalizado para o caso de modo descasado por Shen 

e colaboradores [59] e a seguinte expressão para a intensidade no detetor foi obtida: 

( ) ( )
( )[ ]

2

2c22

1

V2m12t
tV2m1

2mV
tan

2
?

10ItI





































+++




++

+= −   (2.3) 

onde 

2

e

p

w

w
m 








= ,   

cpz
z

V = ,   
4D
w

t
2
e

c =   (2.4) 

(cm)z  é a distância entre a cintura do laser de prova e a amostra, (cm)z cp  o 

parâmetro confocal do feixe de prova e I(0)  o valor de I(t)  quando t  ou θ  é zero. A 

amplitude do sinal de LT, θ , é proporcional a sua variação de fase dada por [6, 13]: 

dT
ds

k?
PAL

?
p

eff ϕ−=      (2.5) 

sendo (mW)P  a potência do feixe de excitação, )(cmA 1−  o coeficiente de absorção 

da amostra, (nm)pλ  o comprimento de onda do feixe de prova, A)e(1L AL
eff

−−=  

a espessura efetiva e (cm)L  a espessura da amostra. A Figura 2.3 mostra um sinal 



Capítulo 2                                                                                                                   21 

  

típico de LT para a o vidro aluminato de cálcio (LSCAS ). Os dados são ajustados 

pela Eq. (2.3), de onde se obtém o parâmetro 0,0001)rad(0,2018? ±−=  e 

0,001)ms(0,685t c ±= . Usando este valor de ct  juntamente com o valor medido de 

cm100,04)(3,80w 3
e

−×±=  na expressão c
2
e 4twD =  (Eq. (2.4)), nós obtemos 

s/cm100,1)(5,3D 23−×±= . 

0 10 20 30 40

1,00

1,05

1,10
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1,20
LSCAS

 Dados experimentais
 Ajuste teórico

θ = -0,2018 ± 0,0001
t

c
 = 0,685 ± 0,002
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id
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e 

(u
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Figura 2.3 - Curva da evolução temporal do efeito de LT em uma amostra de LSCAS  
dopada com +3Nd2% , com dT/ds  positivo. Com 13,3cmA −=  e 0,38cmL = . A medida 

foi realizada com 810nm?exc =  e 69mWP = . Ajuste teórico realizado com a Eq. (2.3), 

com 23m =  e 1,73V = . 

 

Na prática observa-se que os parâmetros θ  e ct  dependem ligeiramente do 

intervalo de tempo utilizado no ajuste. Por exemplo, para 40ms=ft  obtém-se 

ms0,685t c = , rad0,2018? −= , enquanto que para 20ms=ft  obtém-se 

ms0,66t c =  e rad0,2? −= . Observa-se que os valores de ct  e θ  tendem a 

estabilizar para ft  longo (Figura 2.4). 

A Figura 2.5 mostra que o erro relativo do ajuste diminui significativamente 

para cf tt 30> . Por isso, fizemos a maioria dos ajuste com cf tt 40~ . Outro fator que 
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pode influenciar nos resultados da difusividade térmica é a não homogeneidade da 

amostra. Em amostras com qualidade ótica não muito boa, há uma variação de até 

20%~  no valor da difusividade térmica. 

10 20 30 40 50 60
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 t
c
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Figura 2.4 – θ  e ct  normalizados versus ctt . 
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Figura 2.5 – Erro relativo de θ  e ct  versus ctt  

 

Na grande maioria dos líquidos, o índice de refração diminui com a 

temperatura de modo que teremos dTdn  (variação do índice de refração com a 

temperatura) negativo e a lente formada provocará uma divergência do feixe laser. 
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Em sólidos, dependendo da composição da amostra, dTdn  pode ser negativo ou 

positivo. No caso de amostras que apresentem alta mudança de polarizabilidade com 

a temperatura, dTdn  tende a ser positivo e assim o feixe laser é convergido após 

passar pela amostra. 

É importante observar que com o parâmetro θ  obtido do ajuste dos dados 

experimentais, nós obtemos dTdsϕ . Por exemplo no caso do LSCAS  (Figura 2.3), 

16 K104,3dTds −−×=ϕ , onde KcmW101,53k 2−×= . 

O termo ϕ  representa a fração de energia que é transformada em calor, sendo 

dada por: 

exc
1

em
exc

em ???1
?

?
?1 −−=−=ϕ     

 (2.6) 

em que (Hz)? exc  a freqüência de excitação, em?  é a freqüência média de emissão, 

(nm)? exc  o comprimento de onda de excitação, ?  a eficiência quântica da 

fluorescência e 1
em? −  o valor médio do inverso do comprimento de onda da emissão, 

em? . Normalmente a diferença de energia entre a excitação e a emissão é transferida 

para o sistema via emissão de fônons gerando calor (vide Figura 2.6). Na literatura o 

termo )?h(? emexc −  é conhecido como defeito quântico, parâmetro que deve ser 

minimizado em laseres, uma vez que ele gera calor. Além disso, o calor gerado 

aumenta se a eficiência quântica do estado excitado for diferente da unidade, isto é, 

1? < . Sendo 1? = , 11
em m0,95? −− = µ  (valor típico em sólidos dopados com +3Nd ) 

e 810nm? exc =  temos 0,23=ϕ , enquanto que para 514nm? exc =  temos 0,51=ϕ , 

um aumento de aproximadamente 2 vezes no calor gerado dentro do material. 
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hνemhνexc

I1

ex

g

I2

 

Figura 2.6 – Defeito quântico. Onde g  é o estado fundamental, 1I  e 2I  estados 
intermediários e ex  o estado excitado. 

 

2.2. Montagem experimental. 
 

Na Figura 2.7 está esquematizado a montagem experimental para a LT na 

configuração no modo descasado. Em nossos experimentos utilizamos como laser de 

prova, um laser de HeNe  marca Coherent, operando em 632nm  com potência de 

5mW  e como laser de bombeio um laser de +Ar  marca Coherent, ou laseres 

sintonizáveis de corante Rhodamina ( nm630540? −= ) e Ti-safira 

( nm1100700? −= ). Os laseres sintonizáveis eram excitados pelo lazer de +Ar . A 

montagem se dá da seguinte forma: o feixe laser de excitação é conduzido até a 

amostra pelos espelho M-1 e M-2, sendo focalizado por uma lente convergente de 

foco f . A amostra é posicionada na cintura do feixe de excitação, onde a 

intensidade é máxima, e ligeiramente deslocada da cintura do feixe de prova. O 

tempo de exposição da amostra ao feixe de excitação é controlada por um chopper, 

ch , cuja freqüência é variada de acordo com o tempo de resposta da amostra 
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(dependendo de ew ). O feixe de excitação, após passar pela amostra, é atenuado por 

um filtro de densidade neutra, F-2, e incide no detetor D-1. Este sinal é utilizado para 

disparar o osciloscópio digital. O laser de HeNe  é focado por uma lente convergente 

de foco maior do que a da lente do feixe de excitação, de forma que a suas posições 

focais fiquem descasadas [60]. O alinhamento é feito de maneira que o laser de 

HeNe  cruze na cintura do feixe do laser de excitação, posição em que se encontra a 

amostra, com um ângulo de aproximadamente 1,5 graus. Ao passar pela amostra o 

feixe de HeNe  percorre um longo caminho garantindo que apenas o centro do feixe 

do laser seja detectado pelo detetor D-2. O sinal é armazenado por um osciloscópio 

digital Tektronix modelo TDS 210, que está conectado a um computador, onde é 

feito a aquisição e a análise dos dados. A utilização de filtros na frente dos detetores 

é necessário para eliminar sinais indesejáveis do laser de excitação no fotodiodo. 

 

L-2

F-1

F- 3

Pinhole
D-2

AmostraCh

He-Ne

F-2
D-1

Trigger

Sinal

L-1

M-1

M-3

M-2

M-4

M-5

Laser de excitação

Osciloscópio
digital

 
Figura 2.7 – Aparato experimental do experimento de LT. Onde M são os espelhos, L as 
lentes com distância focal cmf 20≈ , F os filtros, D os detetores e ch o “chopper”.  
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2.3. Determinação da cintura do feixe do laser. 
 

Para obter a cintura do feixe do laser e seus parâmetros confocais, utilizamos 

um medidor de diâmetro de feixe (Omega Meter – Beam Profiler, marca Thorblass, 

modelo WM100). 

Da teoria sabemos que um feixe gaussiano TEM00, tem um perfil de 

intensidade dado por: 

22 w2r
0eII(r) −=      (2.7) 

com 

)zz(1ww 2
c

22
0

2 +=      (2.8) 

sendo ?pwz 2
0c=  o chamado parâmetro confocal do feixe1, 0w  a cintura do feixe no 

ponto de máxima intensidade axial. Para obter-mos 0w , nós medimos o diâmetro do 

feixe em várias posições na frente da lente, tanto da lente que focaliza o feixe de 

prova quanto na lente que focaliza o feixe de excitação (vide Figura 2.7), passando 

pelo seu foco e indo um pouco alem deste. Fazendo o gráfico do quadrado dos 

valores de w  obtido como o medidor, em função da distância, temos uma parábola, 

que pode ser ajustada pela equação 2czbzay ++= , fornecendo as constantes a , b  

e c . O centro da parábola 2cbz1 −=  indica a posição de menor diâmetro do feixe, 

normalmente f≈1z  onde f  é a distância focal da lente. 

Na Figura 2.8 temos os valores experimentais para o diâmetro do feixe do 

laser de HeNe  em 632nm  utilizado em nossos experimentos como feixe de prova. A 

partir do ajuste obtivemos: )100,9(0,3a 3−×±= , 3100,1)(25,6b −×±−=  e 

                                                 
1 O parâmetro zc também é conhecido como comprimento de Rayleigh. 
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4100,02)(5,97c −×±= . Utilizando estes dados encontramos a posição da cintura do 

laser de prova (HeNe ) em 0,2)cm(21,4zz p1 ±== . 

6 12 18 24 30 36
0

3

6

9

12  Dados experimentais
 Ajuste teórico

w
 2  (1

0-4
cm

2 )

Posição (cm)  
Figura 2.8 – Quadrado do diâmetro do feixe do laser de HeNe  em função da distância da 
lente convergente de foco, 20cmf = . Os dados experimentais foram ajustados com a 
equação da parábola . 

 

Para determinar o valor do parâmetro confocal do feixe, cz , fizemos o 

seguinte procedimento: diminuímos dos valores das abscissas o valor da posição da 

cintura do laser, 1z . Fizemos novamente o gráfico de 2w  em função da posição 

(vide Figura 2.9) e ajustamos com a equação da parábola. Os novos valores das 

constantes foram: )100,1(0,01a 3−×±= , 8100,1)(8,2b −×±=  e 

4100,02)(5,97c −×±= . De modo que fazendo caz c = , determinamos o 

parâmetro confocal do feixe. Para o feixe de prova (HeNe ) cm0,2)(4,1z cp ±= . 

Usando este valor determinamos o diâmetro da cintura do feixe na posição de foco 

( cm100,2)(9,1w 3
op

−×±= ). Este mesmo procedimento foi usado para determinar o 

diâmetro do feixe de excitação ew . Após determinar ew  e opw , calculamos através 
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da Eq. (2.4) o parâmetro m  que é utilizado na equação de ajuste (Eq. (2.3)). Em 

nossas medidas trabalhamos com 1,73V = , onde se tem a otimização do sinal de LT 

(demonstrado por Sheldon e colaboradores [57]). 

 

-15 -10 -5 0 5 10 15
0

3

6

9

12  Dados experimentais
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w
 2  (1

0-4
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2 )

Posição (cm)  
Figura 2.9 – Quadrado do diâmetro do feixe de prova ( HeNe ) em 632nm , com o centro 
da parábola em 0z = . Os dados experimentais foram ajustados com a equação da 
parábola . 

 

Na Tabela 2.1 são apresentados os parâmetros utilizados nas medidas de LT, 

para os comprimentos de onda 632  488  514  e 808nm . É importante dizer que nós 

utilizamos em nossos experimentos vários comprimentos de onda, cujos dados não 

estão apresentados na tabela abaixo. 

λ     (nm) 632 488 514 810 

cz    (cm ) 4,1 1,1 0,75 0,56 

V  1,73 1,73 1,73 1,73 

ew  ( cm10 3− ) __ 4,2 3,5 3,8 

pw  ( cm10 3− ) 18,2 __ __ __ 

m  __ 18,8 27,0 23,0 

Tabela 2.1 – Valores típicos dos parâmetros usados nos experimentos de LT. 
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2.4. Resultados 
 

É preferível que os materiais utilizados como meio ativo para laser de estado 

sólido possuam alta condutividade térmica, a fim de que seja possível ter um 

processo eficiente de dispersão do calor durante a operação laser, evitando desta 

forma aberrações óticas devido ao calor que possa ficar confinado no material.  

A determinação da difusividade térmica foi realizada utilizando a técnica de 

LT. A Figura 2.10 mostra o transiente de LT excitando em nm808  a amostra de 

YAG  dopada com 0,75%  de +3Nd . Com o ajuste teórico a partir da Eq. (2.3), 

determinamos os parâmetros rad100,005)(2,400? 2−×±−=  e 

ms100,06)(12,00t 2
c

−×±= . Com o valor de ct  e usando a equação 4Dw 2
oe=ct , 

obtivemos 122 scm100,05)(4,80D −−×±= . Este valor está em bom acordo com o 

valor encontrado na literatura 122 scm104,6D −−×=  [51]. Na Tabela 2.2 estão 

apresentados os resultados para todas as outras amostras estudadas. 
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 Dados experimentais
 Ajuste teórico
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Figura 2.10 - Sinal do feixe de prova, 632nm?p = , com mW54P =  808nmexc =λ . 

Ajuste teórico Eq. (2.3), com 1,73V =  e 4,16m = . 
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Amostra c?  

KcmJ 3  

D  

/scm10 23−  
Calk  

W/Kcm10 3−  

Litk  

W/Kcm10 3−  

YAG  

(Y3Al5O12) 

2,69 (a) 48 129 130 (a) 

4YVO c//  1,1 (a) 48 52 52 (a) 

4YVO c⊥  1,1 (a) 44 48,4 51 (a) 

BTO  

(Bi12TiO20) 

1,9 (b) 6,8 12,9  

BSO  

(Bi12SiO20) 

2,5 (b) 5,8 14,5  

Fluorozirconato 
( ZBLAN ) 

2,96 (c) 2,6 (c) 7,7  

Fluoroindato ( PGIZCa ) 3,58 (c) 2,9 (c) 10,4  

Fluoroaluminato (YABC ) 2,48 (c) 3,3 (c) 8,2   

Aluminato  

( LSCAS ) 

2,82 (d) 5,5 (d) 15,5  

Soda lime 2,04 (e) 4,9 (e) 10  

Calcohaleto 1,5 (f) 1,3 (f) 1,9  

Filme polimérico ( PPV ) 

(p-fenileno-vinileno) 

1,48 3,9 5,8  

Tabela 2.2 – Valores de difusividade térmica ( D ). Sendo ρ  a densidade, c  o calor 

específico, Calk  a condutividade térmica calculada, Litk  a condutividade térmica da 
literatura. (a) [61], (b) [62], (c) [7], (d) [16], (e) [6, 13], (f) [31]. 

 

Apesar dos cristais BTO  e BSO  pertencerem a mesma família dos silenitas, 

observamos uma diferença de %17~  entre os valores obtidos para a difusividade 

térmica. Para o ocalcohalet  a difusividade térmica é aproximadamente a metade da 

difusividade dos vidros fluoretos e um quarto do vidro LSCAS . No cristal 4YVO  foi 

observado uma pequena diferença no valor da difusividade com a orientação. Esta 

diferença é esperada, uma vez que, neste tipo de material o valor da difusividade 

depende da orientação [63-65]. 
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Capítulo 3 

3. Eficiência Quântica. 

 

A eficiência quântica da fluorescência ?  é uma das propriedades mais 

importantes de materiais óticos. Nas últimas duas décadas várias técnicas têm sido 

utilizadas para determinar o valor da eficiência quântica ? . Apesar de vários 

métodos terem sido desenvolvidos para determinar ? , a determinação precisa de seu 

valor, especialmente em amostras sólidas, tem sido muito difícil [16, 66, 67]. A 

distribuição espacial e espectral da luz emitida combinada com alguns processos, tal 

como reabsorção, reemissão, polarização, mudança no índice de refração e 

transferência de energia entre os íons, são limitações nos métodos aplicados para 

determinar ? , e pode ser a principal razão para os controvérsios resultados 

encontrados na literatura para este parâmetro. 

 

3.1. Medidas de Eficiência Quântica da Fluorescência. 
 

A eficiência quântica da fluorescência, ? , é definida como o número de 

fótons emitidos espontaneamente dividido pelo número de fótons de bombeio 

absorvidos. É comum expressar esta eficiência quântica através da relação dada por: 

RT

R

t

t

W
W

? exp==       (3.1) 
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onde RW  é a taxa de transição radiativa, TW  é a taxa de decaimento total, expτ  é o 

tempo de vida obtido experimentalmente e Rt  o tempo de vida puramente radiativo 

calculado pela teoria de Judd-Ofelt. 

Vários fatores podem contribuir para o decaimento não radiativo de íons 

terras raras. Desta forma a taxa de decaimento total dada por 1
expT tW −= , pode ser 

expressa como uma soma de várias contribuições [46]: 

rcImpRT WWWWW +++=      (3.2) 

onde mpW  representa o processo de decaimento por fônon (do inglês 

“multiphonon”), IW  a transferência de energia para impurezas da matriz hospedeira 

e rcW  o processo de transferência de energia entre íons terras raras, normalmente 

atribuído a um processo de relaxação cruzada (“cross-relaxation”). 

ν = 0

ν = 1

ν = 2

ν = 3

ν = 4

(d ) Nd - OH-

(b) Nd - ion metal

4F3/2

4I15/2
4I13/2
4I11/2

4I9/2

(c) Decaimento multifonon

(a) Nd - Nd

 

Figura 3.1 – Processos de “quenching” da fluorescência para o +3Nd . Figura tirada da 
Ref. [68]. 
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O tempo de vida radiativo, Rt , é obtido através do método de Judd-Ofelt 

(JO). O cálculo é feito através das forças de oscilador obtidas a partir das várias 

linhas de absorção determinadas experimentalmente. Entretanto, deve-se lembrar que 

este método requer o conhecimento da concentração de íons, 0N , de modo que há 

uma imprecisão no cálculo do tempo de vida, geralmente entre 15%10 −  [46]. 

No processo de relaxação cruzada ( crW ), um íon no estado 23
4 F  relaxa não 

radiativamente para o 215
4 I  transferindo a energia para um outro íon +3Nd  

inicialmente no estado fundamental (Figura 3.1 a). Na situação final, portanto, os 

dois íons encontram-se no mesmo estado 215
4 I  e o resultado final é a conversão da 

energia de excitação em calor devido ao decaimento não radiativo em cascata até o 

nível fundamental. 

Um outro processo que contribui para o decaimento não radiativo, é a 

transferência de energia para impureza (vide Figura 3.1 b e d). É sabido que no caso 

dos vidros fosfatos, o tempo de vida da fluorescência é fortemente afetado pela 

presença de −OH . Atualmente, se consegue controlar o processo de fabricação de 

vidros de tal forma a tornar desprezível o efeito de impurezas (água ou íons). 

A taxa de relaxação por multi-fônons mpW  depende fortemente do espectro 

dos fônons da matriz hospedeira, pois decresce exponencialmente com o número de 

fônons ω≈ η?Eq , onde ? E  é diferença de energia entre o estado excitado e o nível 

inferior mais próximo e ωη é a energia de fônon. No caso do +3Nd , 1cm5500? E −≈  

entre os níveis 23
4 F  e 215

4 I , vide Figura 3.1(c). Os vidros em geral apresentam 

energia de fônons entre 500  e 11000 −cm . Por exemplo, o vidro fluoreto ZBLAN  

tem uma energia de fônon 1580cm~ −  e o aluminato (LSCAS ) 1800cm~ − , o que 
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corresponde a 10~q  e 7~q , respectivamente. Isto quer dizer que, no caso do vidro 

fluoreto, são necessários 10  fônons para ocorrer o decaimento não radiativo do nível 

215
4

23
4 IF → , o que é um número muito grande. Na grande maioria dos vidros (com 

exceção dos vidros boratos) o efeito de mpW  é despresível [46]. 

Tanto em vidros quanto em cristais, tem-se observado que expt  decresce com 

o aumento da concentração, vide Figura 3.2. Este comportamento pode ser descrito 

pela seguinte expressão empírica [69]: 

p

cq

0

0
exp

N
N1

t
t







+

=      (3.3) 

onde 0t  é o tempo de vida experimental no limite de concentração zero, 

)cmíons(N 3
0  é a concentração de íons, )cmíons(N 3

qc  é a concentração de 

supressão crítica (“quenching”), na qual o tempo de vida experimental é reduzido 

pela metade. O parâmetro p  indica o número de íons envolvidos no mecanismo de 

supressão. 

 
Figura 3.2 – Tempo de vida em função da concentração. Figura tirada da Ref. [68]. 
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Observa-se que para um mesmo íon (no nosso caso o +3Nd ) cqN  varia muito 

com a matriz. Na Tabela 3.1 estão listados vários valores da concentração de 

“quenching” para vários vidros dopados com +3Nd  encontrados na literatura. 

 

Tipo de vidro 
cqN  

( 320 cm10 − ) 

Ref. 

Silicato 3,9-6,0 [46] 

Fosfato 3,9-8,6 [46] 

Fluorofosfato 3,0-4,0 [46] 

Fluorozirconato 
(ZBLAN) 

7,9 [70] 

Aluminato    
(LSCAS) 

2,3 [71] 

Tabela 3.1 – Valores da concentração de “quenching” para o +3Nd . 

 

Balda e colaboradores [72] estudaram a dependência do tempo de vida com a 

concentração de +3Nd  em vários tipos de vidros fluoretos (ZBLAN , BIGaZYTZr  e 

PZG ) tal como mostra a Figura 3.3. Eles compararam o tempo de vida radiativo Rt , 

obtido pelo método de Judd-Ofelt com o tempo de vida experimental, expt , para 

determinar a eficiência quântica ?  pela razão Rexp tt . Nós usamos a expressão 

(3.3) para ajustar os resultados de Balda, tal como mostra a Figura 3.2, e 

determinamos 0τ  e cqN  (vide Tabela 3.2). É esperado que 0τ  seja aproximadamente 

igual ao tempo de vida radiativo Rt . A diferença observada entre 0τ  e Rt , pode ser 

explicada considerando que no cálculo de JO tem uma imprecisão intrínseca de 

15%10 − . 
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Figura 3.3 – Tempo de vida experimental, τexp, em função da concentração [72]. Ajuste 
teórico usando a expressão (3.3). 
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Vidros 
cqN  

)cmíons(10 320  

0t  

)( sµ  

Rt  

s)(µ  

JO?  

Fluorozirconato 
( ZBLAN ) 

7,9 445 499 0,89 

Fluoroindato 
( BIGaZYTZr ) 

5,7 448 537 0,83 

Fluoroindato 
( PZG ) 

4,3 324 375 0,86 

Fosfato 
( 750−LG ) 

6,87 366 352 1,04 

Tabela 3.2 – Tabela comparando a concentração cúbica de supressão ( cqN ), JO?  - 

eficiência quânticao, tempo de vida de baixa concentração 0t  (obtido através da Eq. (3.3)) 

e o tempo de vida radiativo, Rt , calculado pelo método de JO. 

 

Há várias dificuldades envolvidas na determinação experimental da eficiência 

quântica, η . Dentre os métodos experimentais mais utilizados para determinar η , 

podemos citar o método da esfera integradora cuja desvantagem é a necessidade de 

calibração do detetor e imprecisão nos resultados obtidos, uma vez que a luz da 

fluorescência é policromática. O método da fluorescência, cuja dependência com o 

tempo de vida e o decaimento da fluorescência, torna-o inadequado para sistemas de 

energia de multi-níveis, uma vez que o comportamento destes parâmetros não 

obedecem uma forma exponencial. A idéia fundamental dos métodos fototérmicos, é 

a detecção dos processos não radiativos, ou seja, determinar a fração da energia que é 

absorvida e convertida em calor devidos aos processos não radiativos. Nesta área, a 

espectroscopia fotoacústica foi um dos métodos pioneiros na determinação da 

eficiência quântica da fluorescência de sólidos [73]. Desde então estes métodos têm 

sido aplicados para determinar a eficiência quântica da fluorescência de líquidos 

[74], polímeros [75], vidros [16, 66] e cristais [76, 77]. 
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Outro método utilizado para determinar a eficiência quântica da fluorescência 

é o método de LT. Este método foi introduzido por Brannon e Magde em 1979 [78]. 

Em 1982 ele foi usado para determinar a eficiência quântica, η , de soluções 

fluorescentes por Lesiecki e Drake [75] e em 1989 em polímeros por Shen e Snook 

[74]. Em nosso grupo, este método foi utilizado pela primeira vez em 1998 para 

determinar o valor absoluto de η  em sólidos dopados [16]. 

Devido a dificuldade experimental e incerteza dos métodos tradicionais, 

existem poucas medidas absolutas de eficiência quântica na literatura. Também são 

poucos os trabalhos que relatam medidas da eficiência quântica em função da 

concentração de dopante. A Figura 3.4 e Figura 3.5 mostra valores da eficiência 

quântica dos vidro silicato 2ED −  e do fluoreto 750LG −  dopados com +3Nd . Na 

Figura 3.6 temos resultados de eficiência quântica no YAG . Como podemos 

observar, existe muitos resultados controversos. 

No caso do YAG , cálculos de Judd-Ofelt e tempo de vida [79] indica que 

uma amostra com %1  de +3Nd  pode ter uma eficiência quântica de 0,91~ . Medidas 

de luminescência por Dianov e colaboradores [80], um experimento de refrigeração 

ótica por Kushida e Geusic [81] e estudos dos tempos de vida com a temperatura por 

Liao e Weber [82] concordam com esta previsão e dão valores de ?  que varia de 

0,880,98 − . O resultado obtido por Rosencwaig e Edward [66] ( 0,020,97? ±= ) 

para uma amostra com %2,1  (vide Figura 3.6), também corrobora com estes valores. 
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0,0 2,0 4,0 6,0

0,4
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1,0

 (a) Fotoacústica (1981)
 (b) ηJO (1979)
 (c) ηJO (1974)

ED-2

 η

Nd3+ (% peso)  
Figura 3.4 – Eficiência quântica do vidro silicato +− 3Nd:2ED  em função da 
concentração. Os dados de (a) foram obtidos por Rosencwaig [66] por método fotoacústico, 
(b) pelo método de Judd-Ofelt por Linford e colaboradores [83] com s359t R µ=  e (c) pelo 

método de Judd-Ofelt por Krupke [84] com s372t R µ= . 
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 (a)  Esfera integradora (1981)
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Figura 3.5 - Eficiência quântica do vidro fosfato +− 3:Nd750LG  em função da 
concentração. Os resultados de (a) e (b) foram determinados por Caird e colaboradores 
[85] utilizando o método da esfera integradora e o método de Judd-Ofelt com µs352t R= , 
respectivamente. O resultado indicado por (c) foi obtido por Ramponi [86] utilizando o 
método de calorimetria. 
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Figura 3.6 – Eficiência quântica do +3YAG:Nd  em função da concentração obtida por 
vários métodos. (a) Krupke [79] com µs259t R = ; (b) Powell e colaboradores [87], (c) 
Singh e colaboradores [88] e (d) Rosencwaig e Edward [66]. 

 

3.2. Medidas de eficiência quântica com a técnica de LT 
 

Neste item iremos apresentar os resultados de eficiência quântica obtidos por 

meio da técnica de LT. As medidas foram realizadas no vidro silicato LSCAS  e nos 

vidros fluoretos YABC , ZBLAN , PGIZCa . 

É importante relembrar que o sinal de LT é proporcional a effTPAL? = , 

dado por (Eq. (2.5)) 

ϕ











=








=

dT
ds

k?
1

PAL
?

T
peff

     (3.4) 

Como vimos no Capítulo 1, em sólidos dopados com +3Nd , geralmente todos 

os níveis de energia excitados com energia maior do que o nível 23
4 F  decaem não 

radiativamente em forma de cascata, com emissão de fônons, para o nível 

metaestável 23
4 F  (Figura 3.7). A partir deste nível a fluorescência pode ser gerada. 
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A freqüência média da emissão pode ser obtida através da relação ∑= iiem ?ß? , 

onde iß  são as razões de ramificação ou “branching ratios”. Este parâmetro mede a 

relação entre as probabilidades das transições eletrônicas que ocorrem a partir do 

mesmo nível, neste caso o nível 23
4 F  como pode ser visto na Figura 3.7. 

4I9/2

4I11/2

4F3/2

4I15/2

4I13/2

4G7/2 + 2G9/2

514nm

(1)β1
(2)β2

(3)β3
(4)β4

4F5/2

808nm

 

Figura 3.7 - Diagrama parcial dos níveis de energia do +3Nd . 

 

Como a medida de LT é feita de maneira a determinar o valor de ϕ , o valor 

de ?  pode ser obtido pela equação excem ???1−=ϕ  (Eq. (2.6)) com o prévio 

conhecimento do valor de em? . Esta é a idéia básica para determinar ?  por 

qualquer método fototérmico. Em princípio, ϕ  pode ser determinado a partir de θ  se 

o fator dTdsk 1−  for conhecido. Porém, dTdsk 1−  geralmente não é encontrado na 

literatura. No nosso primeiro trabalho utilizamos uma amostra como referência que 

apresenta fluorescência desprezível, consequentemente 0? =  e 1r =ϕ . No caso de 

amostras com baixa concentração de dopante, suas propriedades físicas 

(particularmente k  de dTds ) são similares aos valores dos sólidos não dopados (a 

matriz hospedeira) [16]. Portanto comparando os dados da amostra dopada ( dT ) com 

a amostra referencia ( rT ), Eq. (3.4), temos 
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ex
1

emNd
r

Nd ???1
T
T −−== ϕ     (3.5) 

Pela lei de Lambert-Beer, AL2 eR][1T −−= , podemos estimar o quanto de luz 

é transmitida por uma amostra, onde R  é o coeficiente de reflexão, A  o coeficiente 

de absorção e L  a espessura da amostra. De acordo com essa expressão, por 

exemplo, o vidro aluminato (LSCAS ) com %0  de +3Nd  (não dopada), 

0,36cmL = , 10,07cmA −=  em 810nm? =  e 0,06R = , apresenta uma 

transmitância de 86%T ≈ . Ou seja, quase toda luz incidente é transmitida pela 

amostra. Este exemplo ilustra que a principal dificuldade deste método, em amostras 

não dopadas, está em determinar o coeficiente de absorção da amostra referência, 

que é um parâmetro crucial na normalização de rT . A precisão da medida de A  é 

pequena se 1AL << . Quanto maior for a transparência da amostra, maior será o erro 

na determinação da eficiência quântica. 

Na Figura 3.8 temos os resultados de LT no aluminato (LSCAS ) em função 

da potência de excitação, para várias amostras com diferentes concentrações de 

+3Nd (0  a %4,5 ). As medidas foram realizadas excitando com um laser de Ti:safira 

sintonizado em nm810 . A vantagem de excitar nesta linha, é que ela que 

corresponde ao comprimento de onda máximo do pico de absorção do nível 5/2
4 F  

(Figura 3.7). Como a amplitude do sinal de LT é proporcional a absorção, erros na 

determinação do parâmetro T  podem ser minimizados. 

Nós ajustamos os dados da Figura 3.8 com uma função linear, 

bPaL? eff += , obtendo as constantes a  e b  para cada amostra. Desde que 

effPL?b = , normalizando pelo coeficiente de absorção, A , nós obtemos o 

parâmetro NdT  para cada amostra, cujos resultados estão apresentados na Figura 3.9. 
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Usando o parâmetro -1
r W11,54T =  da amostra base, nós calculamos a fração da 

energia absorvida e convertida em calor para cada amostra, ϕ ,  respectivamente. A 

eficiência quântica da fluorescência, η , é então obtida pela Eq. (3.5) usando o valor 

0,767?? 1
emexc =− , onde 11

em m0,949? −− = µ  [16]. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
 base
 0,5%
 2,0%
 3,5%
 4,0%
 4,5%
 ajuste linear

θ/
L ef

f (r
ad

/c
m

)

P (W)  
Figura 3.8 - Sinal de lente térmica do vidro aluminato de cálcio (LSCAS) , para diferentes 
valores da potência de excitação do laser em nm810 . Comprimento de onda do feixe de 

prova nm632?p = . A linha sólida é o ajuste linear. 
 

Estas mesmas amostras já haviam sido estudadas pelo nosso grupo em 1998 

excitando em 514nm  [16]. Porém, neste trabalho anterior cometemos um erro na 

análise dos resultados. Em geral, nos artigos de LT, na Eq. (3.4), é usado a AL  ao 

invés de effAL . Para baixo coeficiente de absorção onde 0,1AL < , é válida a 

aproximação effLL ≈ . No entanto, esta aproximação não é válida nas amostras que 

estudamos, levando ao erro mencionado acima. Nós refizemos os cálculos da 

eficiência quântica considerando agora o termo effAL . Os resultados podem ser 

vistos na Figura 3.10. Nesta figura temos também o comportamento da eficiência 



Capítulo 3                                                                                                                   44 

  

quântica em função da concentração de +3Nd . Podemos verificar ainda que os 

resultados obtidos tanto em 810nm  como em 514nm  estão em bom acordo. 

 

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0
4,0

5,0

6,0

7,0

8,0 LSCAS

 

Θ
 (W

-1
) 

Nd3+ (1020ions/cm3)  
Figura 3.9 - Sinal de lente térmica normalizado versus a concentração de +3Nd  para o 
vidro aluminato (LSCAS)  em nm810? exc = . 

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
 

LSCAS
 (a) η

LT
 (810nm)

η

Nd3+ (1020íons/cm3)

 (b) η
LT

 (514nm)
(c) τ

exp
/τ

0

 (d) Ajuste

  

 
Figura 3.10 - Eficiência quântica do vidro aluminato (LSCAS)  em função da 

concentração de +3Nd . (a) Resultado de LT em 810nm?exc = ; (b) resultado em 

14nm?exc 5= ; (c) resultado obtido pelo método de Judd-Ofelt e (d) ajuste teórico usando a 

Eq. (3.3) obtendo 320
cq íons/cm100,05)(5,48N ×±= , 2p =  e s2)(322t 0 µ±= . 
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Utilizando a mesma metodologia, nós determinamos a eficiência quântica nos 

vidros fluoretos ZBLAN  e PGIZCa , excitando em nm797 , comprimento de onda 

que corresponde ao pico máximo da absorção do nível 23
4 F  destes vidros. Os 

resultados estão apresentados na Figura 3.11 e Figura 3.12. Nestas amostras, devido 

a grande dificuldade em determinar o coeficiente de absorção da amostra referencia 

(amostra pura), nós utilizamos como referência matrizes dopadas com baixa 

concentração de +2Co . Neste caso, é conhecido que matriz dopada com este íon a 

fluorescência é desprezível, tal que 1~ϕ  ( 0? ≈ ) [7]. 

O decréscimo do tempo de vida experimental com a concentração, Figura 

3.10, Figura 3.11 e Figura 3.12, foi ajustado com a expressão empírica Eq. (3.3), de 

onde determinamos o tempo de vida no limite de baixa concentração 0t  e a 

concentração de “quenching” cqN . O resultados podem ser vistos na Tabela 3.3. 

Como podemos notar, o tempo de vida 0t  obtido do ajuste é bem próximo do tempo 

de vida radiativo Rt  obtido pelo método de Judd-Ofelt. 

Nossos resultados de tempo de vida, Figura 3.10, Figura 3.11 e Figura 3.12, 

decrescem com a concentração similarmente aos dados de Balda e colaboradores 

[72]. Como as nossas amostras foram preparadas em atmosfera seca, não podemos 

atribuir o decaimento não radiativo observado devido à presença de água. E levando 

em conta o fato deles apresentarem baixa freqüência de fônon (aluminato 1cm800~ −  

e fluoretos 1cm500~ − ), a probabilidade de decaimento não radiativo do nível 

215
4

23
4 IF →  pode ser desprezada e valores de 1~?  são esperados no regime de 

baixa concentração. 
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A Figura 3.13 mostra o comportamento de ?  com a concentração de +3Nd  

para as quatro amostras estudadas e juntamente os resultados do vidro calcogeneto 

GaLaS  obtidos no grupo [43]. Para o intervalo de concentração %mol1,00,5 −  de 

+3Nd , os valores obtidos de ?  variaram entre 1,00,76 −  com um erro experimental 

de aproximadamente 10% . Desde que Rexp tt? = , nossos resultados mostram que 

?  se aproxima da unidade para todas as amostras com baixa concentração de 

dopante, com exceção do LSCAS , onde a eficiência quântica obtida pelo método de 

JO é aproximadamente 17%  maior do que a eficiência quântica obtida pela LT. Na 

Tabela 3.4 sumarizamos os resultados obtidos neste item. 

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0

0,4

0,6

0,8

1,0

 

ZBLAN
η

LT

η

Nd3+ (1020íons/cm3)

 τexp/τ0

 Ajuste

  

 

Figura 3.11 – Eficiência quântica do vidro fluoreto ZBLAN . 797nm?exc = . 
320

cq íons/cm100,2)(5,3N ×±= , 2p =  e s11)(527t 0 µ±= . 
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0,0 2,0 4,0 6,0

0,4

0,6

0,8

1,0 PGIZCa
 τ

exp
/τ

0

 η
LT

 Ajuste

 η

Nd3+ (1020íons/cm3)
 

Figura 3.12 - Eficiência quântica do vidro fluoreto PGIZCa . 797nmexc=λ . 
320

cq íons/cm100,2)(4,8N ×±= , 2p =  e s8)(446t 0 µ±= . 

 

 

Vidros 
cqN  

)cmíons(10 320  

0t  

)( sµ  

Rt  

)( sµ  

JO?  0?  

Aluminato 
( LSCAS ) 

5,48 322 320 (a) 1,0 0,85 

Fluorozirconato 
( ZBLAN ) 

5,3 527 499 (b) 1,05 1,02 

Fluoroindato 
( PGIZCa ) 

4,8 446 448 (c) 0,99 0,97 

Tabela 3.3 - Tabela comparando o tempo de vida de baixa concentração 0t (obtido com a 

Eq. (3.3)) e o tempo de vida radiativo, Rt , calculado pelo método de JO. JO?  obtido pelo 

método de Judd-Ofelt e 0?  obtido por LT. (a) Ref. [71]; (b) Ref. [72]; (c) Ref. [89]. 
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0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5

0,4

0,6

0,8

1,0
 ZBLAN
 LSCAS
 PGIZCa
 YABC
 GaLas

 η

Nd3+ (1020 íon/cm3 )  

Figura 3.13 – Eficiência quântica, η , versus a concentração de +3Nd  para YABC , 
ZBLAN , PGIZCa  LSCAS  e GaLaS . 
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Amostras A  

)( 1−cm
 

%4±  

L  

)(cm  

%2±  

expt  

)( sµ  

%5±  

dTdsk 1− (a) 

)cmK(10 14 −−  

%5±  

Ndϕ  

 

%10±  

?  

 

%8±  

Aluminato     
Base 

0,073 0,36 - 7,3 1 - 

0,5% 0,84 0,168 320 7,3 0,35 0,84 

2,0% 3,3 0,18 260 7,3 0,40 0,78 

3,5% 5,44 0,10 190 7,3 0,52 0,63 

4,0% 6,2 0,115 170 7,3 0,55 0,58 

4,5% 6,94 0,078 153 7,3 0,66 0,44 

Fluoraluminato 
1,0% 

3,1 0,23 520 -2,4(a) 0,41 0,76 

2,0% 6,9 0,22 430 -2,4 0,58 0,54 

Fluoroindato 

0,56% 

2,4 0,24 421 -2,3(a) 0,23 0,94 

1,0% 4,1 0,24 367 -2,3 0,38 0,80 

2,0% 7,7 0,24 248 -2,3 0,48 0,67 

3,0% 12,6 0,22 164 -2,3 0,62 0,48 

Fluorozirconato 
0,5% 

1,77 0,23 515 -8,9(a) 0,21 1,00 

1,0% 2,8 0,23 460 -8,9 0,28 0,93 

2,0% 5,25 0,24 380 -8,9 0,41 0,75 

3,0% 7,57 0,23 260 -8,9 0,57 0,56 

3,5% 9,1 0,26 230 -8,9 0,69 0,40 

Tabela 3.4 - Parâmetros termo óptico experimental dos vidros: Aluminato (LSCAS) com os 
resultados em nmexc 810=λ ; Fluoraluminato (YABC), Fluoroindato (PGIZCa) e 

Fluorozirconato (ZBLAN) com resultados obtidos em nmexc 797=λ . expt  representa o 

valor experimental do tempo de vida. Nos fluoretos 11
em m0,97? −− = µ  [72]. (a) Dados 

obtidos da Ref. [7]. 
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3.3. Medida de LT em função do comprimento de onda de excitação. 
 

Neste item, descreveremos um método que permite a determinação absoluta 

de ?  sem a necessidade de utilização de amostra de referência. Neste caso mede-se o 

parâmetro T  em função do comprimento de onda de excitação exc?  [32]. Os sólidos 

dopados com +3Nd  são particularmente favoráveis para esta técnica porque toda a 

fluorescência vem do nível 3/2
4 F , tal que 1

em? −  não varia. Portanto, ambos ?  e 

1−
emλ  não dependem de exc? , para excitações em ressonância com o nível do +3Nd . 

Consequentemente, pela Eq. (3.4), ( )[ ]1
emexc ???1T −−∝∝ ϕ  e o ajuste de Θ  por 

exc?  pode ser usado para determinar η . 

A Figura 3.14 mostra o resultado de NdT  para o LSCAS  dopado com %2  de 

+3Nd . A partir do ajuste com a Eq. (3.4) nós obtivemos 

11
p W0,5)(12,3dTds)(k? −− ±=  e 03,082,0 ±=η . Este valor de dTds)(k? 1

p
−  está 

em razoável acordo com o valor 1W11,5 −  para a amostra referência (não dopada). O 

valor de 0,030,82? ±=  é comparável com 0,080,78? ±=  obtido na seção anterior 

(3.2). 
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Figura 3.14 - Sinal de lente térmica normalizado versus o comprimento de onda de 
excitação no aluminato (LSCAS ) com %0,2  +3Nd . Comprimento de onda de prova 

nm632?p = . 

 

O mesmo procedimento foi utilizado no vidro ZBLAN  dopado com %5,0  de 

+3Nd  (Figura 3.15) e no YAG  dopado com %0,75  de +3Nd  (Figura 3.16). Os 

dados referentes a amostra de YAG  encontram-se detalhados no Apêndice B. Para o 

ZBLAN  obtivemos 11
p W0,9)(13,7dTds)(k? −− ±=  e 0,03)(0,99? ±= . Estes 

valores estão em bom acordo com 11
p W14,07dTds)(k? −− =  e 1,0? =  apresentados 

na Tabela 3.4. 

Para o YAG  obtivemos 0,090,95? ±=  e 11
p 0,02)W(1,67dTds)(k? −− ±= . 

Nosso resultado de ?  está em bom acordo com o valor 02,097,0? ±=  obtido por 

Rosencwaig e Edward [66] (vide Figura 3.6). De fato, nosso valor de 95,0  é 

realmente um pouco maior do que 0,880,91 − , valor que seria predito pelos cálculos 

de Judd-Ofelt e pelas medidas do tempo de vida da fluorescência. No entanto, nós 

acreditamos que esta pequena diferença nos resultados é conseqüência de erros 
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cometidos nas medidas, que no nosso caso pode chegar a 10%± . Uma outra 

explicação para esta variação nos valores medidos, pode ser devido as diferentes 

concentrações de íons de +3Nd  nas amostras. 
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Figura 3.15 - Sinal de lente térmica normalizado versus o comprimento de onda de 
excitação, no fluorozirconato ( ZBLAN ) com %5,0  +3Nd . Comprimento de onda de prova 

nm632?p = . 
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Figura 3.16 - Medidas de lente térmica em função do comprimento de onda no YAG . 
Espessura da amostra mm1,2L =  e concentração de 0,75%  de +3Nd . Comprimento de 

onda de prova nm632?p =  e 11
em µm0,952? −− =  
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3.3.1. Discussão. 

 
Para analisar a dependência da eficiência quântica com a concentração, 

podemos rescrever a Eq. (3.2) como rc0T WWW += , onde ImpR0 WWWW ++= . 

Notamos ainda que ( ) Rrc0RT
1 WWWWW? +==−  (Eq. (3.1)). Desta forma temos 

que: 

R

rc1
0

1

W
W

?? =− −−      (3.6) 

onde R0
1

0 WW? =− . O termo 1
0

1 ?? −− −  representa apenas a contribuição da 

interação entre íons. Esta análise supõe que 0W  não depende da concentração de 

+3Nd . 

Convém ainda relacionar a Eq. (3.6) com a expressão empírica (Eq. (3.3)) que 

descreve a dependência do tempo de vida ( expt ) com a concentração de íons. 

Lembrando que R
11 tt? −− = , a Eq. (3.3) pode ser rescrita em termos da eficiência 

quântica: 

























+= −−

p

cq

01
0

1

N
N

1??     (3.7) 

A Figura 3.17 mostra o gráfico de 1
LT? −  (onde LT?  é a eficiência quântica 

obtida pelo método de LT) em função da concentração de íons de +3Nd  para os 

vidros LSCAS , ZBLAN  e PGIZCa . As curvas foram ajustadas com a Eq. (3.7), de 

onde obtivemos o parâmetro 1,030,979;1,18;? 1
0 =− , respectivamente. A Figura 3.18 

mostra o gráfico (em escala logarítmica) de ( ) 1/?? LT0 −  (Eq. (3.7)) e ( ) 1tt exp0 −  

(Eq.(3.3)) em função da concentração de íons para as três amostras, respectivamente. 
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Fazendo um ajuste linear dos dados experimentais, podemos determinar a 

concentração de “quenching” cqN  (isto é, a concentração na qual a eficiência 

quântica e o tempo de vida caem pela metade) e o processo que determina a taxa de 

decaimento não radiativo. O valor da concentração de “quenching” corresponde ao 

valor da concentração na qual ( ) 11/?? LT0 =−  e ( ) 11tt exp0 =− . Os valores de p  

obtidos dos ajustes do tempo de vida da fluorescência e da LT (vide Tabela 3.5) 

estão em bom acordo dentro do erro experimental. 
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Figura 3.17 - Comportamento do inverso da eficiência quântica em função da 
concentração de +3Nd  para os vidros: LSCAS , ZBLAN  e PGIZCa . Gráficos feitos com 
os dados da Tabela 3.4. A linha sólida representa o ajuste feito com a Eq. (3.7). 
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Figura 3.18 –  O símbolo (o) representa o gráfico de ( ) 1tt exp0 −  e (∇) o gráfico de 

( ) 1/?? LT0 − , ambos em função da concentração de +3Nd . A linha sólida é o ajuste linear 
dos dados. 

 

Para efeito de comparação com os resultados obtidos em nossas amostras, nós 

também analisamos os dados dos vidros calcogeneto, fluorozirconato ( ZBLAN ), 

fosfato ( 750LG− ) e silicato ( 2ED− ), cujos dados foram tirados da literatura. As 

respectivas referências encontram-se na legenda da Figura 3.19 e os resultados da 

análise podem ser vistos na Tabela 3.5. 
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Os resultados do parâmetro p , obtidos pelos dois métodos Judd-Ofelt e LT, 

mostra que na maioria das amostras apresentadas na Tabela 3.5, a taxa de decaimento 

não radiativo pode ser atribuída a um processo de interação entre dois íons. A 

diferença entre os resultados de eficiência quântica, JO?  e LT? , pode ser entendida 

como sendo o erro cometido no cálculo do tempo de vida radiativo que varia entre 

15%10 −  [46] e talvez por impurezas presentes nas amostras. 
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Figura 3.19 - O símbolo (o) representa o gráfico de ( ) 1tt exp0 −  e (∇) o gráfico de 

( ) 1/??0 − . Os dados de (a) foram tirados da Ref. [43]; (b) da Ref. [85]; (c) da Ref. [72] e 
(d) da Ref. [66]. 
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                    Fluorescência + JO    LT 

Vidro Rτ  

sµ  
0τ  

sµ  
JOη  

 

p  
cqN  

32010 −cm  

0η  

 

p  
cqN  

32010 −cm  

Aluminato 
( LSCAS ) 

320 322 1,0 1,9 5,5 0,85 2,0 7,9 

Fluorozirconato 
( ZBLAN ) 

499 527 1,05 2,1 5,3 1,02 2,1 5,6 

Fluorozirconato 
( ZBLAN )(a) 

499 445 0,89 2,1 7,9    

Fluoroindato 
( PGIZCa ) 

448 446 0,99 2,0 4,8 0,97 1,9 6,1 

Calcogeneto 78 (b) 75,5 0,97 2,6 4,6 0,98   

Fosfato 
( 750−LG ) 

352 366 1,04 1,7 6,9 0,85 (c) 1,9 6,9 

BIGaZYTZr  537 448 0,76 2,3 5,7    

Silicato 
( 2−ED ) 

     0,96 (d) 1,5 3,8(%peso)2 

Tabela 3.5 – Tabela com os parâmetros obtidos através das medidas de LT e do tempo de 
vida. (a) Dados tirados da Ref. [72], (b) dado tirado da Ref. [30]; (c) obtido por esfera 
integradora [85]; (d) obtido por fotoacústica [66]. 

 

3.4. Medidas de LT no filme de PPV  (p-fenileno-vinileno). 
 

Os vidros e cristais dopados com +3Nd  têm sido muito estudados nas últimas 

três décadas. Agora, pretendemos mostrar que a aplicação do método de LT também 

pode ser aplicado a filmes poliméricos. 

No item anterior mostramos que, quando toda fluorescência vem de um 

mesmo nível, como é o caso dos sólidos dopados particularmente com +3Nd  tal que 

1
em? −  não varia, o método de LT variando o comprimento de onda de excitação pode 

ser aplicado para determinar a eficiência quântica ? . Neste item, mostraremos que o 

                                                 
2 Para esta amostra não encontramos o valor da concentração em íons/cm3. 



Capítulo 3                                                                                                                   58 

  

filme de PPV  (p-fenileno-vinileno), também é possível de ser estudado utilizando 

este método de LT. Isto é possível, como veremos a seguir, porque como nos sólidos 

dopados, o PPV  também apresenta um intervalo cuja variação do comprimento de 

onda de excitação não altera o valor da eficiência quântica, de modo que a técnica de 

LT variando o comprimento de onda pode ser aplicada. 

Inicialmente vamos analisar algumas características dos filmes de PPV  (p-

fenileno-vinileno). A Figura 3.20 mostra espectros típicos de absorbância e 

luminescência de um filme PPV  tratado a C110 o . 
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Figura 3.20 - Espectro de absorção ótica e fotoluminescência ( K300T o= ) do filme 
PPV  tratado a 110 oC. As medidas foram realizadas pelo Dr. A. Marlleta no grupo de 
polímeros do IFSC. 

 
A medida de absorbância, Figura 3.20, no UV-Vis foi realizada em um 

espectrofotômetro Hitachi U-2001. O espectro é composto por uma banda larga 

centrada em nm458 . No caso da fotoluminescência, denominado PL (do inglês 

“photoluminescence”), o espectro foi obtido com a seguinte montagem experimental: 

um laser de +Ar  excitando a amostra em 458nm , a emissão analisada por um 

monocromador DIGIKROM DK480 e detectada por uma fotomultiplicadora tipo 
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Hamamatsu R446. A amostra foi condicionada em um criostato de circuito de hélio, 

fechado sob vácuo de 510− torr. O espectro apresenta três picos centrados em 518 , 

554  e nm597 . 

Na Figura 3.21, temos o espectro de excitação da fotoluminescência, 

usualmente denominado PLE, do inglês “photoluminescence excitation”. O espectro 

foi obtido pelo monitoramento da intensidade da fotoluminescência (PL) em um 

comprimento de onda de detecção fixo em 500nm  (vide Figura 3.20) e variando o 

comprimento de onda de excitação. As medidas foram realizada em um espctrômetro 

de luminescência Perkin Elmer LS50B no laboratório do Prof. Luis Antônio. 

Normalizando o sinal da PLE pela absorbância e pelo comprimento de onda de 

excitação podemos observar que no intervalo de nm500450 −  a eficiência quântica 

é aproximadamente constante, como pode ser visto na Figura 3.22. Os pontos da 

Figura 3.22 representam a intensidade da luminescência obtida durante o 

experimento de LT (excitando com o laser de +Ar ). Como no caso da linha contínua, 

os pontos foram normalizados pela absorbância e pelo comprimento de onda de 

excitação. 
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Figura 3.21 – Espectro de excitação da fotoluminescência (PLE). 
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Figura 3.22 - Sinal da fotolumenescência (linha forte) e intensidade da luminescência (o). 
Ambos os sinais foram normalizados pela absorbância (linha fraca) e pelo comprimento de 
onda de excitação. Os resultados estão apresentados mesma escala. 

 

Uma vez determinado o intervalo de comprimento de onda, no qual a 

eficiência quântica permanece constante, as medidas de LT foram realizadas. E para 

comprovar que eficiência quântica assume diferentes valores fora da região 

determinada, nós excitamos a amostra em 7 diferentes comprimentos de onda. A 

Figura 3.23 mostra que, no intervalo de 450  a 500nm , o parâmetro effPAL?T =  

decresce linearmente com exc? , o que comprova que neste intervalo a eficiência 

quântica é constante, como observado na Figura 3.22. Fazendo o ajuste com a Eq. 

(3.4) para os quatro pontos compreendidos no intervalo de 450  a nm500 , nós 

obtivemos 11
p W2,3)(42,9dTds)(k? −− ±=  e 0,15)(0,85? ±= . Para os pontos que 

se encontram fora da curva (Figura 3.23), calculamos uma eficiência quântica 

relativa. O cálculo foi feito tomando o valor de T  em cada ponto e assumindo como 

constante o valor de dTds)(k? 1
p

− . Os resultados estão apresentados na Tabela 3.6. 
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Figura 3.23 - Sinal de lente térmica normalizado versus o comprimento de onda de 
excitação para o PPV . Comprimento de onda de prova 632nm?p =  e 

11
em m1,81? −− = µ . 

 

λ )(nm  η ? %)15(±  

450 – 500 0,85 

363 1,14 

501 0,86 

514 0,90 

Tabela 3.6 - Eficiência quântica do PPV  determinada pelo método de lente térmica. 

 
 

Da literatura é esperado que a eficiência quântica, ? , seja maior do que %50  

em filmes de PPV  parcialmente conjugados [90, 91]. Nossos resultados indicam que 

o filme de PPV  termicamente convertido a baixa temperatura apresenta poucos 

defeitos estruturais (relacionados com canais não radiativos, como grupos carbonila). 
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Capítulo 4 

4. Medidas de dTds . 
 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados do parâmetro dTds . Os 

resultados mostram a potencialidade do método de LT para obter o valor absoluto 

deste importante parâmetro ótico, o qual é crucial para quem trabalha no projeto de 

cavidade de laseres de estado sólido. Faremos também uma comparação entre os 

valores de dTds  obtidos experimentalmente com a técnica de LT com os valores 

calculados através da Eq. (4.5). Aqui é importante lembrar que, para o obter o 

parâmetro dTds  por meio de medidas de LT, é preciso conhecer não só a 

condutividade térmica do material em questão, mas também a sua eficiência 

quântica, ? , a qual já foi apresentada no Capítulo 3. 

O parâmetro dTds , o qual descreve a distorção induzida termicamente por 

um feixe de laser durante sua passagem em um meio absorvedor, é uma das 

propriedades mais importantes de materiais óticos. Este parâmetro carrega 

informações sobre o coeficiente de expansão térmica da amostra, índice de refração e 

coeficiente de tensão ótica. É bem conhecido que a combinação destas propriedades 

podem ser usadas para minimizar o valor de dTds . Isto é feito no projeto de 

materiais óticos atérmico, isto é, materiais que apresentam 0dTds ≈ , o que é muito 

importante para sistemas óticos que experimentam uma grande variação de 

temperatura, tal como bastão laser para sistemas de alta potência [16, 24, 32, 52]. 

Apesar de que vários métodos terem sido desenvolvidos para investigar dTds , uma 

determinação precisa de seu valor absoluto tem se mostrado muito difícil. Nas 
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medidas de LT, dTds  é um dos parâmetros que pode ser medido quantitativamente 

[6, 24]. 

Originalmente, a técnica de LT e sua teoria foram desenvolvidas 

principalmente considerando experimentos em amostras líquidas, onde 

dTdndTds = . No caso de amostras sólidas homogêneas, a teoria original pode ser 

aplicada simplesmente substituindo dTdn  por dTds  [6]. Para amostras 

homogêneas, o caminho ótico (cm)S , é uma função da temperatura como 

( ) ( ) ( )TLTnTS = . O perfil de temperatura induzido pelo feixe de excitação radial, 

causa uma variação no caminho ótico [24]: 

? n1)?(n? S 00 ll +−=     (4.1) 

onde (r)? l  está esquematizado na Figura 4.1. É importante lembrar que, ambos os 

fatores l?  e ? n  dependem da temperatura e da tensão (ou “stress”) térmica [92]: 

( )fr
z

0

ss
Y
?

Y
s

? Ta +−+=
l
?l

   (4.2) 

onde ? T  é o aumento da temperatura induzida pelo laser, )(Ka 1−  o coeficiente de 

expansão térmica, Y  o módulo de Young, ?  a razão de Poisson, rs , zs  e fs  são o 

tensor radial de tensão, as componentes axial e azimutal, respectivamente. 

lo

amostra

r

1/2∆l(r,t)
Laser de
excitação

Plano de
entrada

Plano de
saída

z

 
Figura 4.1 – Diagrama esquemático da variação do caminho ?l(r)  induzida pelo laser. 
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Com respeito a variação do índice de refração, nós consideramos 

) ) ? TTn? n? n 0stensão =∂∂+= , onde ) 0sTn =∂∂  é o coeficiente termo ótico, dTdn . 

)tensão? n  depende da direção de polarização r  ou φ  [51]. 

No experimento de LT, o aquecimento da amostra pela radiação laser, induz 

uma variação de temperatura entre o centro e a borda, impedindo a expansão da parte 

central mais quente gerando a tensão (ou “stress”). No caso de geometria de disco 

fino (amostra com diâmetro od l>> ) pode ser mostrado que [92] 

( )? T?1a
?

+=
l
l

     (4.3) 

( ) ? TqqY
4

n
dT
dn

? n //

3
0









++= ⊥    (4.4) 

onde //q  e ⊥q  são os coeficientes de tensão óptico para as orientações paralela e 

perpendicular relativa polarização do feixe de excitação. Substituindo (4.3) e (4.4) 

em (4.1) e chamando dTdSdTds 1
0
−= l , nós temos: 

( )( ) ( )⊥+++−+= qqYa
4
n

?11na
dT
dn

dT
ds

//

3
0

0   (4.5) 

Para facilitar a interpretação, vamos escrever a Eq. (4.5) como a soma de três 

termos: 

qa ??
dT
dn

dT
ds

++=     (4.6) 

Como mencionado no Capítulo 2, na medida de LT a área iluminada da 

amostra é aquecida e tende a se expandir. Como conseqüência das bordas estarem 

mais frias, a amostra impede a expansão gerando uma tensão (“stress”). Este efeito é 

calculado pelo terceiro termo da Eq. (4.6). Em líquidos, dTdn  geralmente é 

negativo porque o coeficiente de expansão térmica é o termo dominante na Eq. (4.6). 
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Para muitos vidros óxidos e cristais, dependendo da estrutura, os três termos na Eq. 

(4.6) são positivos. Por outro lado, materiais com dTdn  negativo são desejáveis 

para minimizar dTds , e consequentemente, o efeito de lente térmica na ação laser.  

Embora a expressão acima seja comumente usada, não temos conhecimento 

de nenhum experimento de LT em que ela tenha sido verificada experimentalmente. 

 

4.1. Resultados. 
 

Nós calculamos o parâmetro dTds  para o YAG , tomando os dados 

experimentais obtidos no Capítulo 2 (vide Figura 2.10), onde do ajuste com a Eq. 

(2.3) foi obtido rad100,005)(2,400? 2−×±= . A Eq. (2.5) pode ser usada para obter 

dTds  a partir de θ  se ϕ  e outros parâmetros forem previamente determinados. 

Para o YAG  a eficiência quântica é sabida para ser próximo da unidade ( 1~? ), tal 

que usando nm808exc =λ  e 11
em m0,94? −− = µ  temos que 240,=ϕ . Portanto 

substituindo os valores de θ , ϕ  e KcmW0,13k =  na Eq. (2.5), obtivemos 

) 16
LT K1014dTds −−×= . Nós comparamos este valor com o calculado pela Eq. 

(4.6). Usando os dados obtidos na literatura, calculamos 

) ( ) 1616
cal K1015,7K100,677,77,3dTds −−−− ×=×++= , onde os três termos estão 

escritos na mesma ordem como na Eq. (4.6). Portanto, para o YAG  as contribuições 

dos termos dTdn , a?  e q?  são %46 , %49  e %4 , respectivamente. O )caldTds  

está em bom acordo com o obtido experimentalmente )LTdTds . A discrepância de 

%10~  é menor do que a soma de todas as incertezas experimentais envolvidas no 

cálculo de )caldTds  e )LTdTds . O mesmo processo foi usado para obter o valor de 
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)LTdTds  para o LSCAS  e o ZBLAN . Os resultados estão apresentados na Tabela 

4.1. 

 

Amostras dTdn  

)10( 16 −− K  

a ?? 

)10( 16 −− K  

α∆ ? 

)10( 16 −− K  

q∆  

)10( 16 −− K  

)caldTds  

)10( 16 −− K  

)LTdTds  

)10( 16 −− K  

YAG  7,3 (a) 7,5 (a) 7,7 0,67 15,7 14  

Fluorozirconato 
( ZBLAN ) 

-12 (b) 14 (b) 9,5 2,5 0,0 -6,3  

Aluminato 
( LSCAS ) 

8,05 (c) 8,2 (c) 8,47 1,0 17,6 12  

Tabela 4.1 – Propriedade das amostras estudados. (b) Ref. [93]; (c) Ref. [94]; (a) Ref. 
[51]. µ)a1)(1(n?a +−=  e 4)q(qYn? //

3
q += ⊥α . 

 

O resultado obtido para o ZBLAN  ) 16
LT K106,3dTds −−×−=  discorda com 

) ( ) 0~K102,59,512dTds 16
cal

−−×++−= . Existe muitas razões para esta 

discrepância. O )caldTds  desprezível resulta de um cancelamento de contribuições 

positivas e negativas, como mencionadas no item anterior. Por outro lado, as 

incertezas experimentais de todas as contribuições sempre se somam, tal que 

estimando uma incerteza de %20  para cada termo, nós obtemos um erro em 

)caldTds  da ordem de 16 K105,0 −−×± , o qual se aproxima do valor 

) 16
LT K100,5)(6,3dTds −−×±−= . 

ZBLAN  é um nome geral para vidros com muitos componentes 

fluorozirconatos e suas propriedades físicas variam muito com a composição [93]. 

Por exemplo, Izumitami e colaboradores mediram 16 K1014,75dTdn −−×−= , 

16 K1017,2a −−×=  e C257T o
g =  [95]. Nossa amostra de ZBLAN  apresenta 

relativamente um alto valor de gT  ( C298o ), baixo coeficiente de expansão 
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( 16 K1014a −−×= ) e 16 K1012dTdn −−×−= . A magnitude do termo q?  não foi 

calculada para a nossa especifica composição, o valor foi obtido do trabalho de 

Jewell e colaboradores [93], tal que a incerteza em q∆  pode justificar a discrepância 

entre )caldTds  e )LTdTds . Também é interessante dizer que, para quatro diferentes 

composições de vidros fluoroindatos, com C0
g 290270~T − , apresenta dTds  

entre 1,3−  e 16 K102,4 −−×−  [92], próximo ao valor calculado para o ZBLAN . 

Nos cristais uniaxiais ( 4YVO , YLF , LiSAF  e LiSGaF ) os parâmetros α , k  

e D  dependem da orientação [63-65], as medidas de LT foram realizadas com o 

feixe de prova polarizado com o objetivo de verificar o comportamento da 

birrefringência de dTds . As respectivas orientações estão apresentadas na Figura 

4.2. É importante lembrar que para o LiSAF  e LiSGaF , c⊥α  é positivo e c//α  é 

negativo, conduzindo a uma grande tensão (“stress”). 

                (a)                                     (b)                                     (c)
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Figura 4.2 - Orientação das amostras investigadas em relação a polarização do feixe de 

prova. Onde k
ρ

 é o vetor de onda. 

 

Na Figura 4.3 é mostrado uma curva transiente para o cristal LiSAF  dopado 

com 1%  de +3Cr , cujo formato da curva é característico de dTds  positivo. A 

excitação foi realizada utilizando um feixe laser de +Ar  sintonizado em 488nm  e 
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fixo com polarização cE⊥ . Os quadrados fechados representam a medida realizada 

na configuração (a), e círculos abertos na configuração (b). 
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Figura 4.3 - Sinal de LT no cristal LiSAF  com %1  de +3Cr . Feixe de excitação 
( 488nmexc =λ ) com polarização cE⊥ . (o) feixe de prova ( 632nm?p = ) polarizado de 
acordo com configuração (a) e (∩) configuração (b) da Figura 4.2, respectivamente. Ajuste 
teórico feito com a Eq. (2.3). Com 23 cm104,15w −×= , 1,73V = , 2,19m =  e 

s100,01)(0,58t 3
c

−×±=  para ambas as curvas. 
 

Na Figura 4.4 é mostrado a linearidade da amplitude do sinal de LT com a 

potência do feixe de excitação, P . Os dados da Figura 4.4 foram ajustados com uma 

função linear, bPaAL? eff += , onde 0,0070,008a ±−=  e 0,010,39b ±=  para a 

medida com o laser de prova cE⊥  (curva com círculos abertos) e 0,0070,02a ±−=  

e 0,010,27b ±=  para cE //  (curva com quadrados fechados). Como a difusão de 

calor ocorre em ambas as direções, paralela e perpendicular ao eixo c , então para 

obter dTds  da Eq. (2.5), foi tomado o valor médio 2)k(kk //+= ⊥ . Desde que 

effPAL?b =  e usando o valor cmK104,36?k 16
p

−−×=ϕ , onde 46,0=ϕ  e 

KcmW1031,5k 3−×= , nós calculamos 16
c K100,04)(1,7dTds −−

⊥ ×±=  e 

16
//c K100,04)(1,18dTds −−×±= . 
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Figura 4.4 - Medidas de LT no cristal LiSAF  com o feixe de prova ( 632nm?p = ) 
polarizado. (g) representa a medida feita com o laser de prova com polarização paralela ao 
eixo c da amostra e (o) com polarização perpendicular ao eixo c. 

 

Quando a medida foi realizada de acordo com a configuração (c), observamos 

uma inversão no sinal de LT (Figura 4.5). Isto significa que neste configuração 

dTds  é negativo. O valor obtido foi 16
c* K100,06)(1,86dTds −−

⊥ ×±−= . 
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Figura 4.5 - Sinal de LT no cristal LiSAF  com %1  de +3Cr . Feixe de excitação 
( nm488exc =λ ) com polarização cE⊥  e feixe de prova ( 632nm?p = ) polarizado de 

acordo com a configuração (a). Ajuste teórico feito com a Eq. (2.3). 23
e cm104,15w −×= , 

s100,01)(0,70t 3
c

−×±=  e 2100,02)(11,23? −×±= . 
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No nosso experimento o feixe de excitação sempre se propagou 

perpendicularmente ao eixo c , com exceção da direção representada na Figura 4.2 

(c). Portanto, o termo α?  foi calculado usando ⊥α , desde que este termo está 

relacionado a expansão térmica ao longo do eixo c . Similarmente a tensão (“stress”) 

é devido ao perfil de temperatura radial, tal que no cálculo de q∆  foi considerado 

( ) 2aaa //+= ⊥ . No caso da configuração (c), como o feixe de excitação se 

propaga ao longo do eixo, foi considerado o valor de α  paralelo, //α  e para o 

terceiro termo o valor de α  perpendicular, ⊥α .Os resultados obtidos para os cristais 

uniaxiais estão sumarizados na Tabela 4.2. 

 

Amostras dTdn  

)10( 16 −− K  

a  

)10( 16 −− K ? 
α∆ ? 

)10( 16 −− K  

q∆  

)10( 16 −− K  

)caldTds  

)10( 16 −− K  

)TLdTds  

)10( 16 −− K  

NdYVO :4      //c 
⊥c 

3,0 

8,5 (a) 

11,37 

4,43 (a) 

5,7 

5,7 

1,1 (d) 

1,1 (d) 

9,8 

15,3 

15,4 

12,7 

NdYLF :      c//  

c⊥  

*c⊥  

-4,3 (b) 

-2,0 (b) 

--- 

8,3 (b) 

13,3 (b) 

--- 

8,3 

8,3 

5,2 

0,25 (e) 

0,25 (e) 

0,32 (e) 

4,3 

6,5 

3,5 

18 

20 

CrLiSAF :   c//  

c⊥  
*c⊥  

-4,0 (b) 

-2,5 (b) 

--- 

-10 (b) 

25 (b) 

--- 

13,2 

13,2 

-5,3 

0,28 (e) 

0,28 (e) 

0,93 (h) 

9,5 

11,0 

-6,8 

1,2 

1,7  

-1,86 

CrLiSGaF : c//  

c⊥  

*c⊥  

-4,0 (c) 

-2,5 (c) 

--- 

-6 (b) 

13 (b) 

--- 

6,76 

6,76 

-3,12 

0,13 (e) 

0,13 (e) 

0,47 (h) 

2,9 

4,4 

-5,1 

2,7 

4,0  

-0,2 
 
Tabela 4.2 - Propriedade das amostras estudados. (a) Ref. [96]; (b) Ref. [61]; (c) dados 
do LiSAF ; (d) q∆  calculado com os dados do YAG ; (e) calculado com os dados do 2CaF . 

µ)a1)(1(n?a +−=  e )/4q(qYn? //
3

q += ⊥α . 
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4.2. Discussão. 
 

Uma vez que, para alguns materiais, os parâmetros fotoelásticos não são 

encontrados na literatura, para estimar a contribuição relativa do termo devido ao 

efeito fotoelástico, os valores para os cristais fluoretos foram estimados usando os 

valores do 2CaF  obtidos na Ref. [97]. Para o cristal 4YVO  foi usado o valor do 

YAG . Embora, esta aproximação seja um tanto grosseira, ela serve para dar uma 

idéia da contribuição do efeito fotoelástico. Para os cristais LiSAF  e YLF  o 

parâmetro dTdn  exibe um valor negativo, com exceção do LiSGaF  cujo valor de 

dTdn  não foi encontrado na literatura; isto é uma propriedade comum de muitos 

cristais fluoretos [65]. Desde que a contribuição negativa de dTdn  para a lente 

térmica, contribui para cancelar o efeito positivo devido ao termo da expansão 

térmica, a lente térmica tende a ser muito menor em cristais fluoretos, quando 

comparados por exemplo a cristais óxidos tal como o +3Nd:YAG , onde os termos 

da Eq. (4.5) se somam resultando em uma forte lente térmica. 

Para o 4YVO  um bom acordo foi obtido para ) cdTds ⊥ , mas para )//cdTds  

existe uma discrepância de %100~ . No entanto, devemos lembrar que nem todos os 

dados necessários para o cálculo de dTds , para a maioria dos materiais estudados, 

são encontrados na literatura. Devemos lembrar também que, as propriedades 

anisotrópicas dos cristais não são propriamente levadas em conta no modelo teórico 

da LT que nós usamos. Nós achamos que isto é provavelmente a principal razão para 

a divergência entre )caldTds  e )LTdTds  observado nos cristais uniaxiais, mostrado 

na Tabela 4.2. 
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Em conclusão, neste capítulo nós demonstramos a potencialidade da técnica 

de LT para medir o valor absoluto de dTds  em materiais óticos. Foi observado que 

o coeficiente de expansão térmica tem uma alta contribuição para o valor de dTds  

medido. 

A soma dos termos devido ao coeficiente de expansão térmica e ao efeito 

fotoelástico que contribuem para dTds , é positivo na maioria dos materiais. 

Portanto, materiais com dTdn  negativo são interessantes para minimizar dTds , o 

qual é altamente desejável em algumas aplicações tipo laseres de vidro de alta 

potência, janela para laser e em algumas fibras óticas. Este trabalho pode ajudar a 

encontrar composições de vidros de modo a minimizar ou controlar dTds  para 

aplicações especiais. 

 

4.3. Espectroscopia de LT 
 

Nos materiais onde não conhecemos o valor do calor específico e nem a 

condutividade térmica, k , de tal forma que não podemos determinar o valor de 

dTds , que é o caso do vidro calcohaleto, é interessante escrever a Eq. (2.5) como 

[7]: 

dT
ds

?C
1

dQ
ds

;
dQ
ds

D?
PAL

? eff =







−






=    (4.7) 

onde )J(cmdQds 13 −  representa a variação do caminho ótico com o calor depositado 

por unidade de volume. 

Nós estudamos uma amostra de vidro calcohaleto 

)S30%AsS30%Sb(40%PbI 32322 −−  [31] que é similar ao de GaLaS  com a 
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diferença que sua absorção (ou “UV edge”) ocorre em torno de 720nm. Ou seja, o 

vidro absorve totalmente 633nm , como pode ser visto na Figura 4.5. Este vidro é 

interessante por apresentar larga janela de transparência no infravermelho ( m13~ µ ) 

e baixa energia de fônon. Estas são características de vidros com fraca ligação entre 

seus constituintes (baixo Tg) que apresentam a desvantagem de terem baixa 

condutividade e difusividade térmicas e alto coeficiente de expansão. 

Nesta amostra, devido sua alta absorção em 633nm , as medidas de LT foram 

realizadas na configuração de feixe único, sem a utilização do laser de HeNe  como 

feixe de prova. As medidas foram realizadas usando um laser de Ti-safira, com o 

objetivo de investigar a dependência de dQds  com o comprimento de onda no 

intervalo de 730  a 840nm . 
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Figura 4.6 – Espectro de transmitância do vidro calcohaleto no infravermelho próximo. 

 

A Figura 4.7 mostra o comportamento de dQds  e do coeficiente de 

absorção, A , em função do comprimento de onda entre 730  e 840nm  (devido a alta 

absorção não conseguimos fazer medidas para 730nm? < ). Podemos notar que 
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dQds  e o coeficiente de absorção, A, cresce por um fator de 3,9  e 7,1 , 

respectivamente, quando o comprimento de onda decresce de 840  para nm730 .  

O decréscimo de dQds  era esperado, uma vez que os três termos na Eq. 

(4.5) dependem do comprimento de onda. No entanto, medidas da intensidade do 

laser incidente e refletido, nos possibilitou determinar a refletância, R , do vidro e 

através da relação 22 1)(n2)(nR +−= , o índice de refração. Nós observamos que 

n  permanece aproximadamente constante 2,5)~(n . Portanto, a variação de dTds  

foi atribuída a dependência de dTdn  ao comprimento de onda e ou aos coeficientes 

de tensão, q . Este estudo espectrocópico é interessante, uma vez que pode ajudar a 

distinguir as diferentes contribuições para dTds . 
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Figura 4.7 - Variação do caminho ótico com o calor depositado por unidade de volume, 

dQds , (círculo aberto) e coeficiente de absorção, A , (círculo fechado) versus o 
comprimento de onda, λ . 
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Capítulo 5 

5. Transferência de energia. 

 

Neste capítulo iremos apresentar a técnica de LT como uma ferramenta 

alternativa para medir os parâmetros de transferencia de energia em sólidos dopados, 

que podem ocorrer por “upconversion Auger” e relaxação cruzada. Como já 

discutido no Capítulo 3, o conhecimento destes parâmetros é extremamente 

importante, uma vez que eles são responsáveis pela diminuição da eficiência 

quântica em sólidos com altas concentrações de íons dopantes. 

 

5.1. Estudo dos mecanismos de transferência de energia nos sólidos dopados 
com +3Cr  e +3Nd  utilizando a técnica de LT. 

 

No Capítulo 3 mostramos que vários fatores podem contribuir para o 

decaimento não radiativo. Aqui iremos mostrar que, um outro processo, 

extremamente importante, também contribui para o decaimento não radiativo, o 

processo de conversão ascendente de energia “upconversion Auger” [48-50]. Neste 

processo ocorre uma interação entre dois íons no nível excitado )F( 23
4 , como 

ilustrado na Figura 5.1. Estes íons interagem de tal forma que um íon +3Nd  é 

transferido para um nível de maior energia, enquanto o outro retorna para um estado 

de menor energia. O resultado final desta transferência de energia é o aumento de 

calor dentro da matriz que pode ser determinado pela técnica de LT. 
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Doualan e colaboradores [98] calcularam o parâmetro de “upconversion” em vidros 

silicatos e fosfatos dopados com +3Nd , diretamente dos microparâmetros de 

transferência de energia obtidos pelo modelo de Dexter [99]. Payne e colaboradores 

[50] também mediram o parâmetro de “upconversion” em vários vidros dopados com 

+3Nd . 

Apesar do grande número de trabalhos a respeito do parâmetro de 

transferência de energia em sólidos dopados, ainda não se encontra na literatura 

resultados experimentais destes parâmetros em função da concentração para um 

mesmo conjunto de amostras. 

 

Figura 5.1 -  Diagrama esquemático dos processos de transferência de energia no +3Nd  
(a) “Upconversion Auger” (b) Relaxação cruzada. Figura tirada da Ref. [49]. 

 

A dinâmica do nível 23
4 F , considerado os processos “upconversion Auger” e 

relaxação cruzada, pode ser descrita pela equação de taxa 

gexrc
2
exup

0

ex
g

ex NN?N?
t

N
N

h?
s I

dt
dN

−−−=    (5.1) 
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onde exN  é a população do nível excitado 23
4 F , gN  a população do nível 

fundamental 29
4 I , σ  a seção de choque de absorção, I  a intensidade do laser de 

excitação, h?  a energia do fóton de excitação, 0t  é o tempo de vida medido na 

amostra de baixa concentração. Os parâmetros up?  e rc?  são os parâmetros de 

“upconversion Auger” e relaxação cruzada, respectivamente. Assumindo que a 

população total é exg0 NNN +=  e 0exex NNn = , a Eq. (5.1) pode ser rescrita 

( ) ( )rcupo
2
ex0rc

0
exex

ex ??NnN?
t
1

nn1
h?
s I

dt
dn

−−







+−−=   (5.2) 

ou 

( ) ß
t

n
S1

t
n

t
S

dt
dn 2

exexex −+−=    (5.3) 

com 
( )0rc

1
0

1 N?tt += −−      (5.4) 
e  

)?t(?Nß rcup0 −=      (5.5) 

onde sII(r)S =  é o parâmetro de saturação, s th?I s =  a intensidade de saturação. 

Para obter o parâmetro S , devemos considerar a intensidade média ao longo da 

amostra e da direção radial, tal que s0 IIS = , sendo L2LII eff0 /= , 

2
0 wP2I π= / . É importante lembrar também que, no cálculo da intensidade devemos 

levar em conta a reflexão da amostra (R) . De tal forma que teremos uma intensidade 

média dada por )w(LpR)LP(1I 2
eff−= . 

Nota-se que a Eq. (5.4) é similar a Eq. (3.3) com 

p
cq0

1p
0

rc Nt
N

?
−

=       (5.6) 
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ou seja, para os nossos vidros, como obtivemos 2p ≈  (vide Capítulo 3) 

2
cq

-1
00rc NtN? −= . 

A Eq. (5.3) pode ser usada para estudar a evolução de (t)n ex  tanto na 

excitação quanto no decaimento. No caso de decaimento, 0S = , a solução da Eq. 

(5.3) fica 

)e(0)(1nß1
(0)en

(t)n
tt

ex

tt
ex

ex −

−

−+
=    (5.7) 

onde em 0t =  (0)n(t)n exex = . 

No caso de excitação, 0S ≠ , a solução para a Eq. (5.3) no estado estacionário 

é dada por: 

( ) ( )
2ß

4Sß1S1S
N
N

n
2

o

ex
ex

++±+−
==    (5.8) 

A Figura 5.2 mostra uma simulação do comportamento da população do 

estado excitado considerando os processos “upconversion Auger” e relaxação 

cruzada, em função do parâmetro de saturação S . Podemos observar que, para altos 

valores do parâmetro ß  (vide Eq. (5.5)), há uma forte depopulação do estado 

excitado. No caso de não haver perdas devido aos processos de “upconversion 

Auger” e relaxação cruzada ( 0ß = ), a depopulação do estado excitado é devido 

somente a saturação. Esta simulação nos mostra a grande importância do 

conhecimento destes processos de transferência de energia, pois eles limitam o ganho 

e a potência de saída de laseres e amplificadores. 
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,0

0,1

0,2

0,3
 β = 0
 β = 0,1
 β = 10

 

n ex

S  
Figura 5.2 - Simulação da fração de população do estado excitado em função do 
parâmetro do saturação S , para vários valores do parâmetro de perda ß . 

 

No Capítulo 3 mostramos que a eficiência quântica de um dado nível de 

energia é definida por Rexp tt? =  (vide Eq. (3.1)). Na ausência de qualquer 

processo de transferência de energia (amostra de baixa concentração), nós definimos 

a eficiência quântica como sendo R00 tt? =  (vide Eq. (3.6)). Na presença dos 

processos de “upconversion Auger” e relaxação cruzada, a expressão da eficiência 

quântica deve ser mudada devido as novas perdas e nós temos que: 

ex

lp

grcexup
1

0

1
R

nß1

?

N?N?t
t

?
+

=
++

=
−

−

   (5.9) 

onde Rlp tt? =  é a eficiência quântica medida em baixa potência de bombeio 

( 0n ex → ) e exn  é dado pela Eq. (5.8). Como podemos observar na Figura 5.2, com 

o aumento da potência de excitação, ocorre um aumento da população do estado 

excitado e esta deixa de ser desprezível, de forma que a eficiência quântica é reduzia 

devido ao fator exßn1+  na Eq. (5.9). Esta redução na eficiência quântica, resulta no 

aumento no calor gerado dentro da matriz hospedeira. A expressão para o sinal de LT 
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T  (Eq.(3.4)) na presença dos processo “upconversion Auger” e relaxação cruzada, 

pode ser agora escrita como: 

( ) ( )























 +−+++

−−=
−

S1Sß4S1
2
1

1

???
1

dT
ds

K?
1

T
2

exc
1

emlp

p

  (5.10) 

Esta equação mostra que o sinal de LT T  em função do parâmetro de 

saturação S , tem uma forte dependência com os parâmetros de “upconversion 

Auger” e relaxação cruzada. Podemos observar que com o aumento do parâmetro ß  

há um significativo aumento no sinal de LT, tal como mostrado na Figura 5.3. 
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S  
Figura 5.3 - Simulações teórica do sinal de LT normalizado versus o parâmetro de 
saturação S  para vários valores de ß  onde effPAL?T = . Para estas simulações foram 

adotados 1dTds)(1/k?p =  e 0,5?? 1
emexc =− . 

 

5.2. Medidas de “upconversion Auger” no cristal LiSAF  dopado com +3Cr . 
 

O primeiro estudo do efeito da transferência de energia por “upconversion 

Auger” utilizando a técnica de LT, foi feito recentemente no nosso grupo em cristais 

fluoretos dopados com +3Cr  [100]. O +3Cr  no cristal de LiSAF  funciona como um 
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sistema de três níveis, de tal modo que não existe o processo de relaxação cruzada, 

ou seja, 0?rc = , como pode ser visto na Figura 5.4. Neste caso, a depopulação do 

estado excitado é devido somente ao processo de “upconversion Auger”, de modo 

que tN?ß 0up=  (vide Eq. (5.5)). 
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Figura 5.4 - Níveis de energia do +3Cr . Sendo exch?  a energia do fóton de excitação e 

emh?  a energia do fóton emitido. 

 

Para determinar o parâmetro up?  do LiSAF , nós realizamos medidas de LT 

em função da potência de bombeio. Como fonte de bombeio nós utilizamos um laser 

de +Ar  sintonizado em 488nm  e como feixe de prova, um laser HeNe  de baixa 

intensidade sintonizado em nm632  [6]. A montagem experimental é a mesma 

apresentada no Capítulo 2. Como o cristal apresenta eixo de simetria, as medidas 

foram realizadas na direção perpendicular ao eixo c. Nesta direção o cristal apresenta 

uma maior absorção (vide Figura 5.5), o que facilita a obtenção do sinal de LT e 

minimiza erro nas medidas relacionados com a determinação do coeficiente de 

absorção. 
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Figura 5.5 - Espectro de absorção do LiSAF  com %1  +3Cr . O espectro mostra a 
absorção nas direções paralela e perpendicular ao eixo c. 3,2mmL = . 

 

Na Figura 5.6 são apresentadas as amplitudes do sinal de LT, proporcionais a 

? , em função da potência do laser de bombeio. As medidas foram realizadas em duas 

amostras dopadas com 1 e %7  de +3Cr . Lembramos que o parâmetro ?  é obtido a 

partir do ajuste com a Eq.(2.3). O comportamento não linear de P? ×  observado 

particularmente para a amostra mais dopada, indica um aumento do calor gerado na 

amostra, que é causado pelo processo de decaimento não-radiativo devido ao efeito 

de “upconversion Auger”. 

Para interpretação destes resultados, é mais conveniente usar o parâmetro 

effPAL?T = . Na Figura 5.7 temos o comportamento de Θ  e ?  em função do 

parâmetro de saturação S . Os dados experimentais da Figura 5.7 (a ) foram 

ajustados com a Eq. (5.10), de onde obtivemos os parâmetros ß  e 0T , onde 0T  é o 

valor de T  na ausência de transferência de energia ( 0ßS → ). Os valores de ß  
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obtidos foram 6,04ß =  e 76,3ß =  para as amostras de 1 e %7 , respectivamente. A 

Figura 5.7 (b) foi obtida a partir dos valores de ß  e fazendo uso da Eq. (5.9). 
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Figura 5.6 - Sinal de LT para diferentes potências do feixe de excitação em 

nm488exc =λ , para o LiSAF  com %7  ( 1,4mmL =  e 13,37cmA −= ) e com %1  

( 2,4mmL =  e 10,66cmA −= ). 
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Figura 5.7 - (a) Θ  em função do parâmetro de saturação 0S . Os valores de 0T  são 
0,010,31±  e 0,010,44 ±  para 1 e %7 , respectivamente. Ajuste realizado com a 

Eq.(5.10). (b) Eficiência quântica em função de 0S . 
 

O comportamento mostrado na Figura 5.7 (a) pode ser quantitativamente 

explicado considerando o limite para baixa excitação ( 0S → ), onde pela Eq. (5.8) 

ßS)S(1~n ex −  tal que pela Eq.(5.9) ]S)(ßS[1?~? 2
0 β+− . Portanto para 1ßS << , ?  

decresce linearmente com S , como observado para a amostra com +3Cr1% . No 
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entanto, para a amostra com +3Cr7% , ß  é aproximadamente 13 vezes maior do que 

da amostra com +3Cr1% , tal que o comportamento de T  é parabólico com 

concavidade positiva, como previsto pelas simulações teórica, Figura 5.3. 

Na Tabela 5.1 são comparados os valores de up?  obtidos neste trabalho, com 

os valores obtidos pela primeira vez em nosso grupo por Pilla [100]. 

 

Cristal 

LiSAF  

+3Cr  

(%)  
up?  

)scm10( 361−  

Método Ref. 

 1 10 LT Este trabalho 

 7 19,4 LT  

 1 10,8 LT Pilla [100] 

 7 19,2 LT Pilla [100] 

Tabela 5.1 – Resultados obtidos de up?  para o LiSAF . 

 

5.3. Medidas de transferência de energia em sólidos dopados com +3Nd . 
 

De maneira análoga as medidas realizadas no item anterior, nós estudamos o 

efeito dos processos de transferencia de energia nos fluoretos: fluorozirconato 

( ZBLAN ) e fluoroindato (PGIZCa ) com diferentes concentrações de +3Nd  e nos 

cristais: YLF  e YAG . 

Na Figura 5.8 temos as amplitudes do sinal de LT normalizada pela espessura 

efetiva da amostra, effL , em função da potência de bombeio para um conjunto de 

amostras de ZBLAN  dopadas com 5,0 , 0,1 , 0,2  e %0,3  de +3Nd . As medidas 

foram realizadas com um laser de Ti:safira sintonizado em nm797? exc = .Na Figura 

5.9 temos o comportamento T  em função do parâmetro de saturação S . Os valores 
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dos parâmetros ß  e 0T  determinados a partir do ajuste teórico com a Eq.(5.10), 

estão apresentados na Tabela 5.3. 
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Figura 5.8 - Sinal de LT normalizado por effL  em função da potência do feixe de excitação 

em nm?exc 797= , no vidro fluorozirconato dopado com Nd3+ (ZBLAN). 
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Figura 5.9 - T  em função do parâmetro de saturação S0. Ajuste realizado com a 
Eq.(5.10). 
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Fluorozirconato 
(ZBLAN) 

 

0N  

( 320 cm10 − ) 

 
τ  

)( sµ  
L  

)(cm  
sI  

)/cm(KW 2  
0T  
 

ß  
 

0,5% 0,9 515 0,23 24,0 3,4 1,4 

1,0% 1,9 460 0,076 27,0 3,7 3,7 

2,0% 3,5 380 0,076 32,4 5,7 10,2 

3,0% 5,2 260 0,08 48,0 7,8 15,9 

Tabela 5.2 – Resultados do processo de transferência de energia em função da 
concentração de Nd3+ no vidro fluorozirconato (ZBLAN). 

 

Usando os valores do parâmetro ß  e a Eq. (5.9), nós graficamos o 

comportamento da eficiência quântica ?  em função do parâmetro de saturação S , 

cujo resultado está apresentado na Figura 5.10. As curvas da eficiência quântica 

foram normalizadas pelo valor da eficiência quântica ( lp? ) medida em baixa potência 

de bombeio ( 0n ex → ). 

 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04
0,90

0,93

0,95

0,98

1,00 ZBLAN
 

η
/η

lp

S
0

 0,5 %
 1 %
 2 %
 3 %

 
Figura 5.10 – Comportamento da eficiência quântica da fluorescência em função do 
parâmetro 0S . 
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Após determinar o parâmetro ß , o próximo passo foi determinar o parâmetro 

de relaxação cruzada ( rc? ) e isolar o parâmetro de “upconversion Auger” ( upγ ) dos 

resultados experimentais. Para isto, usamos 2
cq00rc N/tN? =  (Eq. ((5.6)) com 

µs11)10(527t 6
0

−±=  e 320
cq íons/cm100,2)(5,3N ×±=  obtidos no Capítulo 3 (vide 

Tabela 3.5), de modo que 0
639

rc /s]Ncm100,6)[(6,8? −×±= . Usando a Eq. (5.5) e o 

valores de 0N , 0t  e ß  apresentados na Tabela 5.3, determinamos a diferença entre 

os parâmetros rcup ?? − . Observamos uma dependência linear de rcup ?? −  com a 

concentração de íons ( 320
0 íons/cm1051~N ×− ) como mostra a Figura 5.11. 

Fazendo um ajuste linear dos dados encontramos que 

0
637317

rcup s]N/cm100,1)[(2,1s/cm100,5)(0,8)?(? −− ×±+×±=−   (5.11) 

 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
0,0

4,0

8,0

12,0
ZBLAN

 

γ up
 (1

0-1
7 cm

3 /s
)

Nd3+ (1020íons/cm3)  
Figura 5.11 - Valores de up?  do fluorozirconato ( ZBLAN ) em função da concentração de 
Nd3+. 

 

Usando o resultado 0
639

rc /s)Ncm10(6,8? −×=  na Eq. (5.11), podemos 

observar que up?  é aproximadamente duas ordens de magnitude maior do que rc? . 
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Consequentemente, a aproximação uprcup ?~?? −  pode ser feita, pois o efeito de rc?  

é muito menor que a incerteza experimental de up? . 

De acordo com Payne e colaboradores [50], o aumento linear de up?  com 0N  

caracteriza uma transferência de energia assistida por migração (conhecida como 

processo Burshstein ou “B”) enquanto que a parte residual s/cm100,5)(0,8 317−×±  

na Eq. (5.11) é devida a transferência estática (de Forster-Dexter ou F-D), onde os 

íons excitados permanecem fixos no espaço (não há migração). Consequentemente, a 

taxa total de “upconversion” é o resultado desses dois mecanismos, ou seja, 

BDFup WWW += −      (5.12) 

Podemos também escrever exupup N?W = , onde BDFup ??? += −  é o 

parâmetro de “upconversion” e exN  a população do estado excitado. Segundo Payne 

[50] exDF NW ∝−  e 0exB NNW ∝ , logo DF? −  não depende da concentração e 

0B N? ∝ . Usando um valor típico de 0N  de vidros comerciais podemos ter uma 

idéia da grandeza Bγ . Por exemplo, usando o valor 320
0 íon/cm101,8N ×≈  

(concentração típica usada em laser) na Eq. (5.11), obtemos 

s/cm103,8)(0,8? 317
up

−×+= , ou seja, DFB 4,8?~? − , o processo B é o dominante. 

O valor de up?  medido por Payne e colaboradores [50], por meio de medidas 

transientes para uma amostra ZBLAN  com 320 íons/cm102,5×  de +3Nd , foi de 

/scm101,4)(4,6 317−×± . Vale dizer que suas medidas foram realizadas próximo da 

potência de “threshold” da amostra, com um 0,63~Sß?tN ex = . No entanto, nós 

medimos um vidro ZBLAN  similar ao medido por Payne com um exN  muito menor, 

correspondendo a ßS  no intervalo de 0,030,015 − . Isto indica que a sensibilidade do 



Capítulo 5                                                                                                                   89 

  

nosso método é 20≈  vezes maior. Dos valores apresentados na Figura 5.11, nós 

calculamos /scm106,0~? 317
up

−×  para uma mesma concentração de +3Nd  

( 320
0 íons/cm102,5N ×= ). A discrepância entre os resultados pode ser atribuída aos 

diferentes métodos utilizados na determinação do parâmetro “upconversion” e 

considerando todos os erros envolvidos, estes números podem ser considerados em 

bom acordo. 

O mesmo procedimento foi utilizado para estudar os processos de 

transferência de energia no vidro fluoroindato (PGIZCa ), cujos resultados podem ser 

vistos na Figura 5.12, Figura 5.13, Figura 5.14 e Figura 5.15. Fazendo um ajuste 

linear nos dados experimentais apresentados na Figura 5.15, obtivemos 

0
637317

up /s]Ncm100,10)[(2,85/scm100,5)(0,8? −− ×±+×±= . Usando o valor do 

tempo de vida no limite de baixa concentração µs108)(446t 6
0

−×±=  e o valor de 

320
cq cmíons/100,2)(4,8N ×±=  (vide valores apresentados na Tabela 3.5), 

determinamos 0
639

rc s]N/cm101)[(9,7? −×±= . Novamente podemos observar que rc?  

é muito menor do que up? . 

Para o cristal YLF  (com 320
0 íons/cm101,7N ×= ) obtivemos 

s/cm100,6)(1,9? 316
up

−×±= . Este valor está em bom acordo com o valor 

determinado por Guyot e colaboradores [101]. Eles determinaram através do método 

da fluorescência um s/cm101,7? 316
up

−×=  em uma amostra com 

320
0 íons/cm102N ×= . 
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Figura 5.12 - Sinal de LT normalizado por effL  em função da potência do feixe de 

excitação em 797nm? exc = , no vidro fluoroindato (PGIZCa) dopado com Nd3+. 
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Figura 5.13 - T  em função do parâmetro de saturação S0. Ajuste realizado com a 
Eq.(5.10). 
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Figura 5.14 - Eficiência quântica da fluorescência em função do parâmetro 0S . 
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Figura 5.15 - Valores de up?  em função 0N  para o PGIZCa . 

 

Amostra 

 
0N  

( 320 cm10 − ) 

τ  

( sµ ) 

L  

)(cm  
sI  

)/cm(KW 2  

0T  

 

ß  

 

Fluoroindato 
0,56% 

1,2 421 0,24 29,6 1,2 2,3 

1,0% 2,3 367 0,24 34,0 1,7 5,4 

2,0% 4,2 248 0,24 50,3 2,1 13,1 

3,0% 6,5 164 0,22 76,0 2,7 20,7 

YLF  1,7 520 0,2 115 2,4 16,8 

Tabela 5.3 - Resultados do processo de transferência de energia, em função da 
concentração de +3Nd  no vidro fluoroindato ( PGIZCa ) e no cristal YLF . 
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No cristal de YAG , não foi possível determinar o parâmetro de transferencia 

de energia através das medidas de LT. Na Figura 5.16 temos o comportamento do 

sinal de LT normalizado pela absorção e pela espessura efetiva da amostra em função 

da potência de bombeio com excitação em 514nm? exc = . Como mostramos para as 

outras amostras aqui estudadas, esperava-mos que houve-se um aumento no sinal de 

LT com a potência de bombeio. No entanto, observamos no YAG um efeito contrário 

(vide Figura 5.17). Houve um aumento no sinal até a potência de aproximadamente 

200 mW que corresponde a um 030S ,≈ . Um comportamento similar foi observado 

quando excitamos o cristal em 9nm86? exc =  (Figura 5.18 e Figura 5.19) e 

nm808? exc =  (Figura 5.20 e Figura 5.21). Para nm514? exc =  e 9nm86? exc = , T  

decai com 0,04S > . Da Eq. (5.8), assumindo que não há contribuição do parâmetro 

β , temos que SNN 0ex ~ , usando o valor de 320
0 cmíons10031N /, ×=  (vide 

Tabela B 2), podemos estimar a população do estado excitado 

318
ex cmíons103N /~ × , que é cerca de 34 vezes menor do que a população total. 

Após esta potência o sinal sofreu uma forte queda, como pode ser visto na Figura 

5.17 e Figura 5.19. Neste caso, nós ainda não temos uma explicação para o fenômeno 

que está ocorrendo. De modo que, para obter os parâmetros de LT, devemos 

considerar apenas os pontos onde o sinal é linear com a potência. 

Mostraremos no Capítulo 6, que o parâmetro de transferência de energia 

também pode ser medido através da absorção saturada do estado excitado. A medida 

é feita utilizando a técnica conhecida como Z-scan (varredura-z). 
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Figura 5.16 - Sinal de LT normalizado por ALeff em função da potência do feixe de 
excitação em nmexc 514=λ . 
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Figura 5.17 - T  em função do parâmetro de saturação 0S , com nmexc 514=λ . 
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Figura 5.18 – Sinal de LT normalizado por ALeff em função da potência do feixe de 
excitação em nmexc 869=λ . 
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Figura 5.19 - T  em função do parâmetro de saturação 0S , com nmexc 869=λ . 
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Figura 5.20 - Sinal de LT normalizado por ALeff em função da potência do feixe de 
excitação em nmexc 808=λ . 
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Figura 5.21 - T  em função do parâmetro de saturação 0S , com nmexc 808=λ . 
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Capítulo 6 

6. Estudo dos efeitos de LP e LT através da técnica de Z-scan. 

 

Além das propriedades espectrocópicas lineares, as propriedades não-lineares 

são particularmente importantes no meio ativo para laser. E estas propriedades têm 

sido estudadas usando várias técnicas tais como interferométrica [1], mistura de onda 

[2-4], modulação espacial de fase [53], lente térmica [5, 6, 19] e Z-scan [5, 8-12, 22]. 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados das medidas de Z-scan nos 

vidros fluoretos e nos cristais: YAG  e YLF , dopados com +3Nd . Nós utilizamos a 

técnica de Z-scan para discriminar as não-linearidades eletrônica e térmica. Como 

apresentamos no Capítulo 1, a não-linearidade eletrônica aparece devido a diferença 

de polarizabilidade )(? α  entre o estado excitado e o fundamental, chamado efeito de 

Lente de População (LP). A não-linearidade térmica ocorre devido a conversão de 

energia absorvida em calor, chamado efeito de Lente Térmica (LT). 

 

6.1. Técnica de Z-scan. 
 

A técnica conhecida como Z-scan, foi desenvolvida em 1989 por Sheik-

Bahae e colaboradores [14] e é a mais popular para medidas de índice de refração 

não linear 2n . Ela tem sido utilizada para estudos de diversos materiais assim como 

sólidos dopados com +3Cr  [102], vidros [9], semicondutores [103], materiais 

orgânicos [104], etc. A técnica de Z-scan permite determinar o sinal e a magnitude 

do índice de refração não-linear, o qual está relacionado com a susceptibilidade de 
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terceira ordem ( 3? ). A idéia básica da técnica, consiste em relacionar a variação da 

intensidade no centro do feixe no campo distante com a variação do índice de 

refração da amostra. Esta técnica se destaca pela simplicidade e alta sensibilidade, 

comparada com técnicas como: mistura de ondas e de interferometria não linear, que 

embora sensíveis, necessitam de um aparato experimental mais complexo. 

A Figura 6.1 mostra o aparato experimental da técnica de varredura z . Um 

feixe laser que se propaga na direção z  é focalizado no plano 0=z . A amostra é 

deslocada ao longo do eixo z , varrendo a região focal do feixe. A variável que se 

mede nesta varredura z , é a potência transmitida através de uma íris que é 

posicionada em frente ao detetor como função da posição z  da amostra. O resultado 

de uma medida é expresso em termos da transmitância normalizada, T(z) , definida 

como a razão entre P(z)  e a potência transmitida com a amostra longe do foco, onde 

a intensidade é suficientemente pequena para que se possa desprezar qualquer efeito 

não linear: 

)z|zP(|
P(z)

T(z)
c>>

=      (6.1) 

O seguinte exemplo qualitativo explica como a curva de Z-scan está 

relacionada com o índice de refração não-linear da amostra. Consideremos um 

material não-linear fino, isto é, com espessura menor do que o comprimento focal do 

feixe, tendo 0n 2 >  e que pode ser considerado como uma lente fina de comprimento 

focal variável. Começando a varredura de uma distância longe do foco (z  negativo) 

onde a intensidade do laser é fraca para que se possa observar efeitos não-lineares, a 

transmitância medida permanece relativamente constante 1T(z) =  (Figura 6.1). 

Como a amostra é movida através do foco, o aumento da intensidade conduz a um 

efeito de lente positiva que tende a colimar o feixe, conduzindo a uma expansão do 
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feixe no plano da íris e um decréscimo na transmitância. Para z  positivo, a auto-

focalização aumenta a convergência do feixe, conduzindo a um estreitamento no 

plano da íris, o qual resulta em uma diminuição da transmitância medida [14]. 

Finalmente em czz >>  a transmitância novamente volta a tender ao valor 1. Esta 

análise mostra que a transmitância em função de z  possui um mínimo em 0z <  e 

um máximo em 0z >  (vide Figura 6.1). De maneira análoga, para o caso em que o 

meio apresenta 0n 2 < , podemos verificar que o comportamento será o oposto ao 

caso 0n 2 > , ou seja, o meio se comporta como uma lente divergente e as posições 

do máximo e do mínimo de transmitância estarão invertidas em relação ao caso 

anterior ( 0n 2 > ). 

z (cm)

T
ra

ns
. N

or
m

al
iz

ad
a.

Detetor

Íris
Z<0

Z=0

Z > 0

(c)

(b)

(a)

 
Figura 6.1 – Efeito de lente na técnica de Z-scan para o caso em que 0n2> . Em (a) temos 
o caso em que a amostra está situada antes do foco ( 0z< ) e o feixe aparece expandido na 
posição da íris. Em (b) a amostra se encontra após o foco ( 0z< ) e o feixe tende a ser 

colimado. Em (c) temos a curva característica de Z-scan, com 0n2> . A linha pontilhada 
representa o feixe quando o efeito não-linear é nulo ( 0n2= ). 
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O modelo teórico desenvolvido por Sheik-Bahae e colaboradores [105], 

fornece a expressão que descreve a curva obtida experimentalmente, isto é: 

)V)(1V(9
? F 4V

1)? FT(V,
22

0
0 ++

+=     (6.2) 

sendo 20eff0 nI?)L/(2p? F = , 2
0 wP2I π= /  e cz/zV =  (vide Eq. (2.4)). A expressão 

(6.2) tem a forma característica mostrada na Figura 6.1 com dois extremos, um 

máximo (posição de pico) e um mínimo (posição de vale) dados por czz 86,0±= , de 

tal forma que a separação entre o pico e o vale seja: 

c1,7z~? Z pv       (6.3) 

É importante observar que a medida de Z-scan é feita no campo distante com 

uma abertura (íris) circular de raio ar  (íris - Figura 6.1) posicionada em frente ao 

detetor. Assim sendo, é necessário que se leve em consideração o tamanho da 

abertura da fenda com a qual é realizado o experimento. Logo, a potência não é 

medida somente em 0=r , o que corresponde a utilizar o raio da fenda ( ar ) 

infinitesimal quando comparado ao raio do feixe, w. Do ponto de vista experimental, 

é importante considerar o caso em que o raio da fenda ( ar ) e o tamanho do feixe 

sejam comparáveis, já que uma abertura muito pequena tende a ser muito sensível às 

flutuações do modo do laser e imperfeições da amostra. Logo, sendo w  o valor da 

cintura do feixe no regime linear, a transmissão linear da fenda (sem a amostra) é 

dada por: ]/w2rexp[1A 22
ab −−= . Baseando-se em resultados de simulações 

numéricas [105] verifica-se que quando o tamanho da abertura da fenda é levado em 

consideração, a expressão (6.2) precisa ser corrigida por um fator 0,25
b )A(1− . Desta 

maneira a variação de transmissão entre o pico e o vale fica dada por: 
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0
0,25

bpv ? F)A0,406(1~? T −     (6.4) 

No caso da fenda totalmente aberta ( %100A b = ) tem-se a seguinte relação: 

)V(1
I

''n
?
L4

?T(V)
22

eff

+
π

=      (6.5) 

As Eqs. (6.3), (6.4) e (6.5) são expressões fundamentais na determinação de 

2n  de uma medida de Z-scan. Através dos dados experimentais de T(z)  usa-se a 

variação de transmissão ? T  para encontrar 2n . 

Entretanto, o modelo teórico desenvolvido por Sheik-Bahae e colaboradores 

só é válido somente para perfis de fase gaussiano [105]. Na ótica não-linear é muito 

importante o caso de não-linearidade saturável. Neste caso a dependência do índice 

de refração com a intensidade é dada por (Eq. (1.18)): 

s

2
0

I
I1

In
nn

+
+=      (6.6) 

Uma vez que o laser tem um perfil de intensidade gaussiano I(r) , pela Eq. 

(6.6) vemos que o perfil de índice de refração é gaussiano somente quando sII << . 

Como a teoria de Sheik-Bahae só é valida para perfil gaussiano, neste caso ela pode 

ser aplicada. Entretanto, a Figura 6.2 mostra que para sII >  o perfil de índice de 

refração deixa de ser gaussiano e consequentemente a teoria de Sheik-Bahae deixa de 

ser aplicável. 

Através de cálculos numéricos, Oliveira e colaboradores [11], obtiveram uma 

expressão empírica que relaciona a variação da transmitância normalizada pv? T  a 

0? F  e S : 
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( ) ( )( )

( )0.525
0S10.25

bpv S1
? F

A10.406? T
bA1

+
−≈

−+
   (6.7) 

onde sIIS =  é o parâmetro de saturação, vppv TT? T −=  a diferença entre o pico e o 

vale de uma curva de Z-scan. A equação acima pode ser considerada uma extensão 

da Eq. (6.4) para o caso de meios saturáveis. Foi obtido também uma expressão 

empírica para o caso do experimento com a fenda totalmente aberta ( 1A b = ): 

( )0.76
0

eff
,,
2p

S1

I
Ln

?
2p

1T
+

≈−     (6.8) 

sendo pT  a transmissão normalizada em 0z = . 

 

-3,0 -1,5 0,0 1,5 3,0

S=10

S=0

 n(
r)

r/w  
Figura 6.2 – Perfil do índice de refração n(r) num meio não-linear saturável para S=0 e 
S=10. 

 

6.2. Montagem experimental. 
 

As medidas de Z-scan foram realizadas utilizando o aparato experimental 

mostrado na Figura 6.3. As lentes L-1 e L-2 foram dispostas da forma apresentada na 

figura para diminuir o tamanho do diâmetro do feixe de laser na posição do 

“chopper”, pois com isto é possível diminuir o tempo que a pá do “chopper” leva 
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para interromper o feixe. A amostra é deslocada ao longo da direção de propagação 

do feixe laser, próximo à posição focal da L-3 da figura. Um divisor de feixe Dv é 

utilizado para que se possa medir simultaneamente a parte real e a parte imaginária 

do índice de refração não-linear da amostra. A parte real devido à refração é medida 

pelo detetor D-2 colocado atrás de uma íris (fenda) regulada para transmitir apenas a 

parte central do feixe (ela é ajustada para transmitir %50 ). A parte imaginária, 

devido à absorção, é captada pelo detetor D-1. Os sinais lidos pelos detetores são 

armazenados no sistema de aquisição [106]. 

Grande parte dos efeitos lineares provenientes do mau polimento ou não 

paralelismo das faces da amostra, podem ser eliminados normalizando uma medida 

realizada com alta intensidade por outra realizada com baixa intensidade. 

Imediatamente após a abertura da pá do “chopper”, em 0=it , os estados excitados 

metaestáveis com tempos de vida longos ms)(~  ainda não foram populados (no caso 

de Lente de População, LP) e/ou a amostra não recebeu energia suficiente para 

aumentar sua temperatura (no caso de Lente Térmica, LT). Quando o tempo evolui, 

os estados excitados são populados e/ou a amostra se aquece o suficiente para que os 

efeitos não lineares e/ou térmico comecem a se manifestar. Para t>>ft  a população 

do estado excitado atinge seu estado estacionário e a transmitância apresenta 

contribuições lineares e não-lineares. O sistema de aquisição sincronizado com o 

sinal do “chopper”, realiza uma medida de transmissão )T(t i  em itt =  e uma 

segunda )T(t f  em ftt =  como mostra a Figura 6.4. Como imediatamente após a 

abertura do “chopper”, em um tempo inicial 0~itt = , o laser não induz variação no 

índice de refração, de tal forma que a medida em ft  pode ser normalizada pela 

medida em it . Este método permite também o estudo da evolução temporal do índice 
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de refração o que é muito importante para distinguir os efeitos de LT e de LP. No 

Apêndice C é discutido em detalhes o fator de correção do tempo que deve ser 

levado em conta na análise dos resultados de uma varredura z. 

AM

OS

Sistema de Aq.

       E-1

E-2

D-2         D-1

L-5    L-4

    L-3

 L-2

E-3
  Dv

-z +z

Amostra

Laser Ar+

 L-1

Íris

Ch

M

 

Figura 6.3 – Aparato experimental utilizado nas medidas de Z-scan. L representa lentes 
convergentes, E espelhos, D detetores, Dv divisor de feixe e Ch “chopper”. Os sistema de 
aquisição é constituído por um microcomputador (M), um osciloscópio (OS) e um 
amplificador (AM). 

 

ti tf

 

Figura 6.4 – Evolução temporal do sinal de Z-scan da amostra de +3
3 :CrGdAlO  

( 0n2> ), colocada em (a) cz85.0z = , (b) cz85.0z −=  e (c) cz7z =  [11]. 
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6.3. Medidas nos cristais de YAG  e YLF . 
 

As medidas de Z-scan, tanto no YAG  quanto no YLF , foram realizadas com 

a frequência do chopper igual 820 Hz. O tempo inicial escolhido foi st i µ20~  e o 

tempo final st f µ400~ . O propósito desta medida é escolher cf tt <<0τ  de 

maneira a termos em ftt = , uma maior contribuição do sinal de Lente de População 

(LP) do que do sinal de Lente Térmica (LT). 

Primeiramente, iremos apresentar os resultados obtidos no YAG . Nós 

estudamos duas amostras uma com %0,44  de +3Nd  e outra com 0,75% . Mais 

detalhes sobres estas amostras podem ser vistos no Apêndice B. As medidas foram 

realizadas excitando em 514nm? =  e 808nm? = . 

A Figura 6.5 mostra os resultados de uma varredura z em 514nm? =  na 

amostra dopada com %0,44  de +3Nd . As medidas de Z-scan foram realizadas com a 

fenda em uma abertura de 50%A b1 =  e normalizada pela medida realizada com a 

fenda em abertura de 100%A b2 = , de modo a eliminar o efeito da absorção não-

linear. Podemos observar que a parte real do índice de refração não-linear 2n  é 

positivo (fenda fechada), caracterizando um efeito de origem não-linear. Para este 

comprimento de onda ( 514nm? = ) estimamos uma intensidade de saturação 

2
s cm/400KWs t/h?I == . A intensidade de bombeio que utilizamos foi de 

2cm/42KW , lembrando que 2
00 pw/2PI = , onde no nosso experimento mW190P =  

e m17µw 0 = . No experimento foi utlizado um lente com comprimento focal 

10cm~f . A partir da análise das medidas encontramos W/cm101,4'n 210
2

−×=  e 
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fazendo uso da Eq. (1.20), calculamos 326cm108,0? a −×= . Para o YAG  com 

0,75%  de +3Nd , encontramos W/cm101,8'n 210
2

−×=  e 326cm106,5? a −×= . 

O resultado da medida feita com abertura da fenda em %100A b2 = , Figura 

6.5, nos possibilitou estimar, pela Eq. (1.21), apenas um limite superior para a parte 

imaginária W/cm102,5"n 212
2

−×< . 
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Figura 6.5 - Medida de Z-scan resolvido no tempo no cristal de +3Nd:YAG , com %,440  

de +3Nd ( mmL 4,1= ). Freqüência do chopper )820( Hzf = , nm514exc =λ  e potência 
)mW190P( = . Ajuste teórico feito com a expressão de Z-scan , Eq. (6.2) [107]. Ab1 e Ab2 

representam a abertura da fenda. 

 

Na Figura 6.6 temos o resultado da varredura z na amostra dopada com 

%0,44  de +3Nd , excitando em 808nm . Uma das vantagens de realizar as medidas 

excitando em 808nm , é que a energia de radiação incidente convertida em calor por 

fóton ( 12970cm~ − ) é muito menor que no caso de excitação em 514nm , onde cada 

fóton converte 110600cm~ −  em calor, ou seja, em 808nm  temos 0,24≈ϕ  e em 

514nm  0,50≈ϕ  (vide Eq. (2.6)). Sendo assim, o efeito de LT gerado pelas 

transições não radiativas podem ser minimizados. Neste comprimento de onda 
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(808nm ) determinamos W/cm10i)1,5(2,7'n 29
2

−×+= , 326 cm106,2? a −×=  e 

220 cm105,8? s −×−= . Para a amostra com %,750  de +3Nd  obtivemos 

W/cm10i)2,2(5,6'n 29
2

−×+= . Os resultados obtidos para as duas amostra de 

YAG  estão apresentados na Tabela 6.1. 
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Figura 6.6 – Medida de Z-scan resolvido no tempo no cristal de +3Nd:YAG ( %,440  de 
+3Nd  e cm14,0L = ), com nm808=λ , mWP 102=  ( 2

0 cm/KW2,7I = ) e 

Hzf 820= . (a) fenda fechada 50%Ab1=  (ajuste teórico realizado com a Eq. (6.2)); (b) 

fenda aberta %100A 2b =  (ajuste realizado com a Eq. (6.5)) [107]. 

 
 

YAG λ  

(nm ) 

σ  

( 220 cm10− ) 

sI  

( 2cmKW/ ) 

0N  

( 319cm10 − ) 

α∆  

( 326 cm10− ) 

σ∆  

( 220 cm10− ) 

0,44% 514 0,42 400 6,1 8,0  

 808  15,3  6,2 -5,8 

0,75% 514 7,0 (a)  10,3 6,5  

 808    6,2 -5,1 

Tabela 6.1 – Valores dos parâmetros obtidos no YAG. (a) valor obtido da Ref. [108]. O 
valor de sI  foi obtido através da relação ?st/h?I s = . 
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Comparando os resultados das duas amostras estudadas, podemos observar 

que em nm514 , a amostra mais dopada apresenta ?a~1,2  vezes menor que a 

amostra menos dopada. Esta diferença pode ser entendida pelo provável erro na 

determinação do coeficiente de absorção em 514nm  na amostra com menor 

concentração. A Figura B 2 do Apêndice B mostra o espectro de absorção da amostra 

com %0,44 , e nele podemos observar que existe uma banda larga de absorção, na 

região entre 700nm400 − , provavelmente devido a algum tipo de impureza. Isto 

dificulta uma obtenção precisa do valor do coeficiente de absorção interferindo no 

resultado final de ? a . 

Os resultados de ? a , tanto em 514nm  quanto em 808nm , estão em 

razoável acordo o resultado obtido por Powell [109], 326 cm104,9? a −×= em 514nm  

(vide Figura 1.4 do Capítulo 1), através de mistura de quatro ondas. Há uma 

diferença de aproximadamente 30%  entre os dois resultados. Entretanto, 

acreditamos que nosso resultado seja mais confiável devido a técnica experimental 

utilizada e ao fato de que fizemos medidas em 514nm  e 808nm  (não é esperado que 

α∆  varie muito com λ  nesta região). 

Uma outra maneira de se determinar 'n 2  e sI , é analisar o comportamento da 

variação do sinal ( pv? T ) da fenda fechada em função da intensidade de bombeio, 0I , 

como pode ser visto na Figura 6.7. Fazendo o ajuste dos dados experimentais com a 

Eq. (6.7), obtivemos /Wcm100,1)(5,7'n 2-9
2 ×±=  e 2

s cm/)KW11,6,7(1I ±= . 

Substituindo o valor de 'n 2  na Eq. (1.21) temos 326 cm107,7? a −×= . Os valores de 

sI  e ? a  obtidos pelo ajuste da Figura 6.7, é cerca de %15  e %25 , respectivamente, 

maior do que os valores apresentados na Tabela 6.1. Esta diferença pode ser devida 

ao fato de que, na equação de ajuste (Eq. (6.7)), não é considerado o efeito da 
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transferência de energia (discutido no Capítulo 5), mas apenas o efeito de saturação 

S .  

0 3 6 9 12 15
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

YAG:Nd3+

Ab1 = 50%
I

s
 = 17,6 ±1,1

n2'= 5,7 ±0,1

I
0
 (KW/cm2)

∆
T

pv

 
Figura 6.7 - Variação de pv?T (YAG  com 0,75%  de +3Nd ) em função da intensidade, 

0I , com %501=bA  e nm808=λ . 

 

Veremos agora que no caso da fenda aberta encontramos uma expressão que 

considera o efeito da transferência de energia, de modo que podemos determinar, 

através do sinal da amplitude da fenda aberta, o parâmetro β  (Eq. (5.5)) não está 

incluído na Eq. (6.8). 

Antes vamos escrever a expressão para a transmitância normalizada, ?T(r) , 

para o caso onde não é considerado os processos de transferência de energia. Para 

isto vamos considerar que o coeficiente de absorção seja dado por: 

exexgg NNA σ+σ=      (6.9) 

como ex0g NNN −= , temos que ? sNAA ex0 += , onde ? s  é a diferença da seção 

de choque de absorção entre os estados excitado exσ  e fundamental gs . Usando a 

Lei de Lambert-Beer ALeT −=  podemos escrever 
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L]N[1eT ex
LA 0 σ∆−= −     (6.10) 

ou  
?T)(1TT 0 −=      (6.11) 

com  

LA
0

0eT −=       (6.12) 

e 

LN? T ex σ∆=      (6.13). 

Da Eq. (5.1) temos que: 

S1
S

N~N 0ex +
     (6.14) 

sendo sII(r)S =  o parâmetro de saturação. Substituindo a Eq. (6.14) na Eq. (6.13) 

temos: 

S1
S

?sLN?T(r) 0 +
=      (6.15) 

Como em nosso modelo teórico assumimos que o feixe laser tem um perfil 

gaussiano de intensidade de modo TEM00 (que na posição de foco é dado pela Eq. 

(2.6)), a Eq. (6.15) deve ser integrada em toda a área da amostra. Como estamos 

tratando do caso da fenda totalmente aberta, isto é, com wr >> , a integral deve ser 

feita de 0 a ∞ , de modo que a solução para a Eq. (6.15) é dada por: 

L? s N
S

]Sln[1S
? T 0

0

00 +−
=     (6.16) 

onde s00 IIS = . 

Considerando agora os processos de transferência de energia, devemos 

escrever a expressão para a transmitância normalizada ?T(r) , utilizando exN  (Eq. 

(5.8)) dado por: 
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( ) ( )
o

2

ex N
2ß

4Sß1S1S
(S)N

++±+−
=    (6.17) 

de modo que 

( ) ( )
0

2

?sLN
2ß

S4ßS1S1
?T(r)











 ++++−
=   (6.18) 

sendo 0upNt?ß =  (Eq. (5.5)). Porém, esta equação não tem uma solução analítica, tal 

que é possível obter apenas uma solução numérica. Na Figura 6.8 temos simulações 

teóricas comparando o resultado da Eq. (6.18), integrando e sem integrar. Podemos 

notar que para o parâmetro de saturação 0S  até aproximadamente 1, existe uma 

diferença de aproximadamente 8%  entre as curvas. De modo que em uma primeira 

aproximação, a Eq. (6.18) pode ser utilizada para ajustar os dados experimentais, 

pois em nossas medidas os máximos valores de 0S  usados foram até 0,5~S0 . A 

Figura 6.8 também mostra a simulação de ? T  utilizando a Eq. (6.16), caso onde 

0ß = . 

0,0 0,3 0,6 0,9

0,00

0,10

0,20

0,30

β = 5

β = 5

β = 0 (a)
 (b)
 (c)  

∆T

S
0  

Figura 6.8 – Simulações teóricas de T?  versus 0S . (a) 0=β  com a Eq. (6.16), (b) 
5=β  com a Eq. (6.18) integrada e (c) 5=β  com a Eq. (6.18) sem integrar. 
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A Figura 6.9 mostra a variação da amplitude ( 1Tp − ) do sinal da fenda aberta 

em função do parâmetro de saturação 0S . Usando a Eq. (6.18), ajustamos os dados 

experimentais obtendo 1,1)5,7(ß ±=  e 220 cm102)(4,5? s −×±−= . Usando a 

Eq.(5.5) determinamos s/cm100,5)(2,4? 316
up

−×±= . O valor de up?  está próximo 

do valor s/cm101,0)(2,8? 316
up

−×±=  reportado por Guyot e colaboradores [101] 

enquanto Guy e colaboradores obtiveram s/cm100,5? 316
up

−×=  [49]. O valor ? s  

obtido deste ajuste, é cerca de %15  menor do que o valor apresentado na Tabela 6.1. 

Como os valores apresentados na Tabela 6.1 foram obtidos com medidas realizadas 

com baixa potência, onde o efeito de “upconversion” não contribui, e considerando 

os erros experimentais envolvidos, podemos considerar que os resultados estão em 

bom acordo. Mostramos também na Figura 6.9 a curva teórica considerando o caso 

0=β . 

0,00 0,15 0,30 0,45
0,00

0,06

0,12

0,18

0,24

0,30

Resultado
experimental
β = 5,7

β = 0

YAG:Nd3+

T p-1

S
0  

Figura 6.9 - Variação da amplitude do sinal da fenda aberta em função do parâmetro de 
saturação 0S . YAG  com 0,75%  de +3Nd . Ajuste realizado com a Eq. (6.18) usando 

2/6,17 cmKWI s = . Do ajuste obtivemos 1,15,7ß ±=  e 220 cm102)(4,5? s −×±−= . 
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Estudamos também a evolução temporal do sinal de Z-scan, tal como mostra 

a Figura 6.10. Este estudo foi primeiramente realizado por Pilla [12], estudando o 

comportamento transiente do sinal de Z-scan no regime de saturação em cristais 

dopados com +3Cr . Foi observado uma resposta exponencial proporcional )e(1 tt−−  

com tempo de resposta, τ , dependendo da intensidade como )II0,85(1tt sp
1

0
1 += −−  

[110]. O fator 85,0  foi encontrado através de cálculos numéricos da integral de 

difração de Kirchhoff [110]. A dependência linear de 1t −  com sII  é esperada a 

partir das equações de taxa [106]. Deve-se notar, que no experimento I(r)  tem um 

perfil gaussiano sendo pI  a intensidade axial no ponto de pico ( c0,86zz =  e 

0p 0,575II = ). 

A Figura 6.10 (a) mostra um resultado de transiente típico com intensidade 

baixa ( s
2

p I70,12,7KWcmI ≈= − ). O comportamento do sinal obtido é similar ao 

comportamento (t)N ex  dado pela Eq. (1.7), como é esperado para uma absorção não 

linear que é devido ao efeito de LP. A medida foi realizada posicionando a amostra 

na posição de pico (posição de transmissão máxima) da Figura 6.6. As curvas 

50%A b1=  e %001A b2=  foram ajustados com um decaimento exponencial onde 

encontramos s8)(230t 0 µ±=  e s10)(250t 0 µ±= , respectivamente. Como esperado, 

para baixa potência, este resultado é igual ao tempo de vida s230t µ= [51]. A Figura 

6.10 (b) mostra a dependência linear de 1t −  versus pI . Ajustando com 

)II0,85(1tt sp
1

0
1 += −−  obtivemos 0t  e sI  (vide Tabela 6.2) 
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Figura 6.10 – (a) Dependência temporal do sinal de Z-scan no YAG excitando em 

nm808=λ . (b) - valores de 1−τ  versus pI . 

 

YAG  
0τ sµ  

(medido) 

sI  2−KWcm  

(medido) 

sI  2−KWcm  

(calculado) 

0τ sµ  

(literatura) 

Ab1 = 50% 6200 ±  220 ±  15,3 230 [51] 

Ab2 = 100% 12220 ±  24,14 ±    

Tabela 6.2 – Tempo de vida da fluorescência , 0τ , e intensidade de saturação, sI  do 
YAG . 

 

Para as medidas no cristal de YLF , foi adotado o mesmo procedimento 

realizado no YAG . As medidas foram realizadas excitando com o laser de Ti:safira 

sintonizado em 802nm . Na Figura 6.11 temos as curvas da medida realizada com a 

abertura da fenda 50%A b1=  (a) e 100%A b2=  (b). A partir da análise dos resultados 

experimentais determinamos, 0,01)cm(0,50z c ±= , W/cm10i1,1)(10,5n 210
2

−×+= , 

326 cm100,3)(3,5? a −×±=  e 221 cm100,4)(4,8? s −×±−= . No entanto o valor de ∆α 

não está em concordância com o valor obtido por mistura de ondas (vide Figura 1.4 

no Capítulo 1) 326 cm101,4? a −×=  [109]. 
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Figura 6.11 - Z-scan resolvido no tempo para o YLF . (a) fenda fechada %501=bA , (b) 

fenda fechada %100A 2b = , Hz820f = , mW250P= , linha contínua ajuste teórico feito 
com as expressões de Z-scan. 

 

A Figura 6.12 mostra a variação do sinal da fenda fechada ( vp? T − ) em função 

da intensidade, 0I . A partir do ajuste com a Eq. (6.7), foi obtido o parâmetro de 

saturação 2
s cm/8,0)KW(43,4I ±= . Este valor está em bom acordo com o calculado 

2
s cm/41,8KWI = , com 220 cm101,14s −×=  [101] e sµ520t =  [111]. Na Figura 6.13 

temos a variação da amplitude do sinal da fenda aberta em função do parâmetro de 

saturação 0S . Ajustando os dados experimentais com a Eq. (6.18), obtivemos 

s/cm100,5)(1,8? 316
up

−×±= . Este valor está em bom acordo com 

s/cm100,6)(1,9? 316
up

−×±=  obtido com a técnica de LT (vide Tabela 5.3) e com 

s/cm101,7? 316
up

−×=  obtido por Guyot e colaboradores [101]. 

Na Tabela 6.3 apresentamos os resultados de up?  comparando com os valores 

obtidos com a LT e os valores encontrados na literatura. 
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Figura 6.12 - Variação de pv? T  do cristal YLF  em função da intensidade, 0I , com 

%50A 1b =  e nm802=λ . A linha sólida representa o ajuste feito com a Eq.(6.18). 
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Figura 6.13 - Variação da amplitude do sinal da fenda aberta em função do parâmetro de 
saturação 0S , para o cristal YLF . Ajuste com a Eq.(6.18). 6,47,15 ±=β . 
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Amostra % 
0N  

)10( 320 −cm  

γ 

(10-16 cm3/s) 

Método Ref. 

YAG  0,75 1,03 2,4 Z-scan  

 1 1,38 2,8 Fluorescência Guyot e col. [101] 

 // // 1,8  Chen e col. [112] 

 // // 0,5 Fluorescência Guy e col. [49] 

YLF  1,2 

// 

1,7 

// 

1,9 

1,8 

LT 

Z-scan 

 

 1,5 2,1 1,7 Fluorescência Guyot e col. [101] 

PGIZCa
 

3 

// 

6,5 

// 

1,9 

2,0 

LT 

Z-scan 

 

ZBLAN  3 

// 

5,2 

// 

1,2 

1,1 

LT 

Z-scan 

 

 1,5 2,5 0,46 Fluorescência Payne e col. [50] 

Tabela 6.3 – Resultados do parâmetro de transferência de energia γ . 

 

6.4. Contribuições de Lente Térmica (LT) e Lente de População (LP) em vidros 
fluoretos. 

 

Os vidros fluoretos geralmente apresentam diferença de polarizabilidade ? a  

e condutividade térmica K  muito pequenos o que diminui o efeito de Lente de 

População (LP) e aumenta a Lente Térmica (LT), respectivamente. 

Consequentemente, o efeito de LP e LT podem dar contribuições de mesma 

magnitude ao sinal de Z-scan e para determinar ? a  é preciso discriminar estes dois 

efeitos. Uma maneira de discriminar a contribuição dos efeitos de LP e LT, é realizar 

medidas de Z-scan variando a frequência do chopper [8, 9]. No entanto, no fluoretos 

observamos que a técnica de Z-scan, variando a frequência do chopper, não pode por 

si só separar as contribuições dos efeitos de LP e LT. Nós introduzimos então um 

novo metodo para separar estas duas contribuições. Este metodo consiste em medir 
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uma amostra referência onde supomos que exista apenas a contribuição de um dos 

efeitos. 

Nos vidros fluoretos, as medidas de Z-scan foram realizadas com um laser de 

+Ar  sintonizado em nm514 , em ressonância com a linha de absorção 29
2

27
4 GG +  

do +3Nd  (vide Figura 3.7), para bombear o nível metaestável 23
4 F . 

A Figura 6.14 mostra o resultado de uma medida de Z-scan com a fenda 

aberta ( 100%A b2 = ) no vidro fluoroindato ( InSBZnGdN ). Podemos notar que a 

transmitância aumenta no foco indicando que a transmissão aumenta (absorção 

decresce) quando o estado excitado é populado, ou seja, o material é um absorvedor 

saturável. Ajustando os dados experimentais com a Eq. (6.8), obtivemos 

1212
2 Wcm104,3"n −−×−=  e 221cm101,4? s −×−= . 
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Figura 6.14 - Medida de Z-scan resolvido no tempo com abertura, %100A 2b = , para o 

InSBZnGdN  dopado com +3Nd , com Hz824f = , mW187P =  e nm514=λ . A 
linha cheia indica o ajuste feito com a Eq. (6.8). 

 

A Figura 6.15 mostra a medida de Z-scan resolvido no tempo, com 

50%A b1 = , realizada com duas diferentes freqüências do “chopper” com a 
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finalidade de separar os efeitos de LP e LT. Neste experimento o efeito de LP é mais 

rápido do que o de LT, tal que na alta freqüência do “chopper” a curva indica uma 

não linearidade positiva, indicando que o efeito de LP predomina. Seguindo o 

procedimento usual da técnica de Z-scan, a curva de LP mostrada, foi normalizada 

pela medida realizada com abertura 100%A b2 = , devido a absorção do estado 

excitado [12, 14]. Em nossa medida, a intensidade axial de pico foi 

24
0 cm/W104,0I ×= , a qual é muito menor do que a intensidade de saturação 

25
s cm/W102,5I ×= , tal que o efeito de saturação pode ser desprezado. 
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Figura 6.15 - Z-scan resolvido no tempo com nm514=λ  e abertura %50A 1b = , para o 

InSBZnGdN  dopado com +3Nd . (•? ) freqüência do “chopper” Hz180f = , 
mWP 230= , (o) Hz824f =  e mW187P = . 

 

Para baixa freqüência do “chopper” (indicado por 186Hzf =  na Figura 6.15), 

a curva é invertida, indicando que 0? s <  (sendo ? s  a variação do caminho ótico). 

Este resultado indica que neste regime observamos o efeito de LT, o qual é sabido 

ser negativo em vidros fluoretos, que apresentam 0dTds <  [5, 7]. No caso do efeito 
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de LT, a distância entre o pico e o vale é 0pv 3,4z~? Z , o qual é duas vezes maior do 

que o devido ao efeito de LP [14, 57]. Este aumento em pv? Z  é uma conseqüência 

do aumento no perfil do índice de refração, ?n(r) , na LT devido a difusão de calor. 

Nos vidros fluoretos ZBLAN , YABC , InSBZnGaN  e PGIZCa , não 

observamos inversão na curva quando variamos a freqüência do “chopper”. A Figura 

6.16 mostra o resultado no ZBLAN  o qual indica que a contribuição do efeito 

térmico é maior (em módulo) do que a contribuição eletrônica em ambas freqüências. 

Provavelmente as contribuições térmica e eletrônica têm magnitude similar e sinais 

opostos, tal que eles quase se cancelam. 
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Figura 6.16 - Z-scan resolvido no tempo com nm514=λ  e abertura %50A 1b = , para o 

vidro ZBLAN  dopado com +3Nd . (O) freqüência do “chopper” Hz150f = , 
mW145P = , (•?) Hz824f =  e mW245P = . 

 

Para uma melhor compreensão deste problema, realizamos medidas com 

amostras dopadas com +2Co , uma vez que neste material é conhecido [7] que 

praticamente toda a energia absorvida pela amostra é convertida em calor, tal que 

1=ϕ . Nos vidros dopados com +2Co , não existe população no estado metaestável, e 
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portanto não há contribuição eletrônica 2n  (no regime cw). Amostras dopadas com 

baixa concentrações de +2Co  e +3Nd  apresentam as mesmas propriedades termo-

óticas (particularmente dTds  e difusividade térmica, D ), de tal forma que podemos 

utilizar as medidas com amostras dopadas com +2Co  para estimar a magnitude do 

efeito térmico nas amostras dopadas com +3Nd . 

A Figura 6.17 mostra a curva de Z-scan para o vidro fluoroindato 

( InSBZnGdN ) dopado com %0,2  de +2Co , realizada nas mesmas condições 

experimentais como na Figura 6.15 Hz)824(f = , onde para mW100P =  e 

1cm0,8A −=  nós encontramos 3
pv 107,0? T −×−=  (o sinal negativo indica não 

linearidade negativa). 
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Figura 6.17 - Z-scan resolvido no tempo com nm514=λ  e abertura %50A 1b = , para o 

InSBZnGdN  dopado com 2CoF . (•?) Freqüência do “chopper” Hz824f = , 
mW100P= , (o) Hz10f =  e mW100P = . 

 
Relembrando que o sinal devido a não-linearidade térmica é proporcional a 

ϕPA , a contribuição térmica para a Figura 6.15 Hz)824( =f  foi estimada sendo 

igual a 2
thpv 101,3)? T −×−= . A curva de Z-scan da Figura 6.15 )824Hz( =f  pode 
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ser imaginada como uma superposição de duas curvas, ou seja, a curva medida 

exppv )? T , é dada por 

thpvpoppvexppv )? T)? T)? T +=     (6.19) 

sendo pv? T  a diferença de transmissão entre o pico e o vale e o subíndice se refere as 

contribuições de LP )( pop  e de LT )(th . Os subíndices exp, pop e th, referem-se ao 

valor experimental, a contribuição de LP e a contribuição de LT, respectivamente. 

Desde que na Figura 6.15 )824( Hzf =  ? 2
exppv 101,7)? T −×+= , pela Eq. 

(6.19) é possível obter o efeito eletrônico como 

22
poppv 103,0101,3)(1,7)? T −− ×=×+= , onde 2

thpv 101,3)? T −×−= . Utilizando as 

Eqs. (6.7) e (1.20) os valores de 2n  e ? a  podem ser obtidos. 

O mesmo procedimento foi utilizado para estimar ? poppv )? T  para as outras 

amostras, cujos resultados estão mostrados na Tabela 6.4. Por exemplo, na Figura 

6.16 ( ZBLAN ) nós obtivemos 2
exppv 103,5)? T −×−= . A partir da medida com uma 

amostra de ZBLAN  dopada com +2Co  (similar a Figura 6.17 com 824Hz ), nós 

estimamos 2
thpv 107,0)? T −×−= , tal que pela Eq. (6.19), nós obtivemos 

2
poppv 103,5)? T −×= . O mesmo procedimento foi utilizado para o PGIZCa , YABC  

e InSBZnGaN . 

A principal dificuldade em medir 325 cm10? a −<  é discriminar as 

contribuições dos efeitos de LT de LP. Para analisar os resultados, nós definimos o 

fator thpvpoppv )? T)? TQ = . Podemos notar que Q  depende da freqüência do 

“chopper” que define o tempo final, ft , onde a medida é feita. Esta definição é 

mostrada na Figura 6.15 onde para baixa freqüência ( Hz186 ) thpvpoppv )? T)? T <  ou 
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1Q <  e para alta freqüência ( Hz824 ) 1Q > . Este aumento de Q  com a freqüência 

depende de ct  e τ , que determinam os tempos de resposta térmica e eletrônica, 

respectivamente. No regime estacionário (para ctt >>  e τ ) 0poppv 0,406? ,~)? T  

[12, 14] e 1,06?~)? T thpv  [57]. Portanto chamando )Q(∞  o valor de Q  no estado 

estacionário (para ctt >>  e τ ), das Eqs. (2.5) e (6.7)  dT)ds(wkat?)Q( 2
0∝∞ . 

Podemos notar que este fator tem uma forte dependência com matriz e com a 

configuração experimental devido ao parâmetro 0w . Por exemplo, 

0,11e0,97)Q( =∞  pode ser estimado para o InSBZnGdN  e ZBLAN , 

respectivamente. 

O InSBZnGdN  foi a única amostra onde observamos a inversão da curva de 

Z-scan (Figura 6.15). Para esta amostra nós obtivemos exppvpoppv )T1,8?~)? T  

( 2,2Q = ) para 824Hz , de maneira que Q  é o dobro comparado a )Q(∞   Neste caso, 

embora tenhamos 1Q > , a contribuição térmica não pode ser desprezada. Ou seja, a 

técnica de discriminação temporal não é suficiente para eliminar a contribuição 

térmica.. A Tabela 6.4 mostra a razão thpvpoppv )? T)? TQ =  obtido para todos os 

vidros estudados com freqüência 824Hz=f . Pode ser observado que θ  é 

proporcional ao produto dTdsk 1−  (também listados na Tabela 6.4). O ZBLAN  

apresenta o maior dTdsk 1−  e o menor fator Q . 

Nestes experimentos nós notamos que a forma da curva de Z-scan depende da 

escala de tempo experimental, a qual é relacionada à freqüência do “chopper”, 

mesmo quando somente o efeito térmico está presente como na Figura 6.17 para 

+2Co:ZBLAN . Nós observamos que para freqüência alta ( Hz824 ) pv? Z  é 

aproximadamente a metade do valor da curva de baixa freqüência ( Hz10 ). Esta 
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diferença na forma da curva do Z-scan é devido ao efeito da difusão de calor. Para 

freqüência alta (medidas realizadas com ctt < ) o perfil de temperatura t)?T(r,  deve 

ser próximo do perfil de intensidade gaussiano dado por ]pw/2rI(0)exp[I(r) 2
0

2−=  

que conduz a 0pv 1,7z? Z =  de acordo com Sheik-Bahae e colaboradores [14]. No 

caso estacionário o perfil de temperatura t)?T(r,  é muito mais largo que o perfil de 

intensidade. A curva de baixa freqüência se assemelha ao caso estacionário onde 

0pv 3,4z? Z =  como mostrado por Sheldon e colaboradores [57]. 

Nosso resultado de 326cm100,8)(2,7? a −×±=  para o vidro fluoroindato 

( InSBZnGdN ) e 32626 cm103? a101 −− ×≤≤×  para os vidros fluoretos, é similar aos 

valores de ? a  para cristais fluoretos e vidros fluorofosfatos, obtidos por Powell e 

colaboradores usando a técnica de mistura de quatro ondas [3]. 





Amostras τ  

s)(µ  
%5±  

A  

)(cm 1−  
%4±  

dTdsk 1−  

)cmK(10 14 −−  
%15± [7] 

Q  

)824( Hzf =  
%30±  

s  

)cm(10 221−  
%5±  

'n 2  

W)/cm(10 210−  
%30±  

"n 2  

W)/cm(10 212−

%10±  

? s  

)cm(10 221−

%15±  

? a  

)cm(10 326−

%30±  

Fluoroindato 

( %1InSBZnGdN ) 

470 0,64 2,1 2,2 3,3 1,8 -4,3 -1,4 2,7 

Fluoroindato 

( %2InSBZnGaN ) 
460 1,24 1,3 0,83 3,2 1,3 1,8 0,3 1,1 

Fluoroaluminato 

( %2YABC ) 

430 1,24 2,4 0,64 3,2 1,4 10,0 1,8 1,3 

Fluoroindato 

( %2PGIZCa ) 

285 1,36 2,3 0,74 3,4 2,0 3,6 0,9 2,3 

Fluorozirconato 

( %2ZBLAN ) 
432 1,39 8,1 0,50 4,2 1,8 10,0 1,6 1,5 

Tabela 6.4 - Principais parâmetros e resultados de Z-scan em vidros fluoretos dopados com Nd3+ nm514=λ . 
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Capítulo 7 

7. Conclusão 

 
Nesta tese apresentamos uma série de resultados envolvendo o efeito térmico 

e/ou o efeito não-linear em sólidos dopados, onde nosso objetivo principal era 

estudar: 

1) A difusividade térmica. 

2) Eficiência quântica em sólidos dopados com diferentes concentrações de 

Nd3+. 

3) Variação do caminho ótico com a temperatura (ds/dT). 

4) Processos de transferência de energia por “upconversion Auger” e relação 

cruzada. 

5) Separação entre as propriedades não lineares eletrônica e térmica. 

Com relação ao primeiro item, nós determinamos através da técnica de LT a 

difusividade térmica dos cristais: YAG , 4YVO , BTO , BSO ; do vidro calcohaleto e 

do filme fino PPV . Para o YAG  nós determinamos 122 scm100,05)(4,80D −−×±= , 

estando em bom acordo com o valor encontrado na literatura 122 scm104,6D −−×=  

[51]. No vidro calcohaleto, a difusividade térmica obtida 123 scm101,3D −−×=  é 

aproximadamente a metade da difusividade dos vidros fluoretos ( 123 scm102,5~ −−× ) 

[7] e um quarto do vidro aluminato (LSCAS ) 123 scm105,5~ −−×  [113]. Nos cristais 

BTO  e BSO , apesar pertencerem a mesma família dos silenitas, observamos uma 

diferença de %17~  entre os valores obtidos para a difusividade térmica. No cristal 

4YVO  observamos uma pequena diferença no valor da difusividade com a 
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orientação. No entanto, esta diferença já era esperada, uma vez que, neste tipo de 

material o valor da difusividade depende da orientação cristalográfica [63-65]. 

Com relação ao segundo item, medida de eficiência quântica em sólidos 

dopados com diferentes concentrações de Nd3+, apresentamos um estudo de 

eficiência quântica em sólidos dopados com Nd3+. Analisamos o comportamento da 

eficiência quântica com o aumento da concentração de íons de +3Nd  e comparamos 

os resultados obtidos através da técnica de LT com os obtidos por outras técnicas, 

tais como: fotoacústica, esfera integradora, luminescência e calorimetria. 

Para medir a eficiência quântica, nós utilizamos duas variações do método de 

LT. Primeiramente usamos uma amostra referência, onde supomos que toda luz 

absorvida era convertida em calor, tal que a eficiência quântica era zero, isto nos 

permitiu determinar o parâmetro dTds)k?1( p . No segundo método determinamos 

a eficiência quântica, η , medindo o parâmetro T  variando o comprimento de onda 

de excitação. O bom acordo entre os resultados obtidos através dois métodos, indica 

que o método variando o comprimento de onda, é um método confiável e tem a 

vantagem de fornecer o valor absoluto da eficiência quântica da fluorescência sem a 

necessidade de uma amostra referência. Portanto, este método parece ser superior em 

relação ao primeiro, no estudo de materiais altamente transparente e com baixo efeito 

de LT. 

Mostramos ainda que a técnica de LT também pode ser utilizada para medir a 

eficiência quântica de filmes poliméricos. Nós medimos o filme PPV (p-fenileno-

vinileno), termicamente convertido a baixa temperatura, cujo resultado foi 

0,150,85? ±= . Da literatura é esperado que a eficiência quântica seja maior do que 

%50  em filmes parcialmente conjugados [90, 91]. Este nosso resultado indica que o 
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PPV estudado apresenta poucos defeitos estruturais (relacionados com canais não 

radiativos, como grupos carbonila). 

Quanto ao terceiro item, estuda da variação do caminho ótico com a 

temperatura (ds/dT), determinamos ds/dT em vários materiais (vidros e cristais) e 

comparamos os resultados obtidos com o valor calculado através da Eq. (4.5), que 

considera a contribuição de dTdn , do coeficiente de expansão térmica e o efeito 

fotoelástico. Para alguns materiais aqui estudados, os parâmetros fotoelásticos não 

foram encontrados na literatura, de forma que para estimar a contribuição do termo 

devido ao efeito fotoelástico, fizemos algumas aproximações. Para os cristais 

fluoretos usamos os valores do 2CaF  e para o cristal 4YVO  usamos o valor do YAG . 

Apesar desta aproximação ser um tanto grosseira, ela serviu para dar uma idéia da 

contribuição do efeito fotoelástico. Notamos que, a maior contribuição para o 

parâmetro dTds  se deve ao termo da expansão térmica a? , sendo este muito maior 

do que o termo devido ao efeito fotoelástico q? . Nos cristais 4YVO , YLF , LiSAF  e 

LiSGaF , por serem uniaxiais, tal que os parâmetros α , k  e D  assumem diferentes 

valores de acordo com a orientação [63-65], as medidas de LT foram realizadas com 

o feixe de prova polarizado com o objetivo de verificar-mos o comportamento do 

parâmetro dTds  com a orientação do cristal. 

Devido a forte absorção em 632nm  no vidro ocalcohalet  (comprimento de 

onda utilizado como feixe de prova) as medidas de LT foram realizadas com a 

configuração de feixe único. Neste material como não temos conhecimento do valor 

do calor específico e nem da condutividade térmica, k . consequentemente não 

conseguimos determinar o parâmetro dTds , mas apenas dQds , que representa a 

variação do caminho ótico com o calor depositado por unidade de volume. 
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No quarto item, estudo dos processos de transferência de energia por 

“upconversion Auger” e relação cruzada, mostramos que a técnica de LT também 

pode ser utilizada como um método alternativo para estudar os processos de 

transferência de energia “upconversion Auger” ( up? ) e relaxação cruzada ( rc? ) em 

sólidos dopados. Apesar do grande número de trabalhos que tratam dos processos de 

transferência de energia em sólidos dopados, ainda não se encontra na literatura 

resultados experimentais dos parâmetros que descrevem estes processos, em função 

da concentração para um mesmo conjunto de amostras. Neste trabalho, nós 

estudamos cristais dopados com Cr3+ e Nd3+ e os vidros fluorozirconato (ZBLAN ) e 

fluoroindato (PGIZCa ) com diferentes concentrações de Nd3+. Por exemplo, em 

uma amostra de ZBLAN  (com concentração 320 cm/íons102,5×  de +3Nd ), Payne e 

colaboradores [50] obtiveram por meio de medidas transientes um 

s/cm101,4)(4,6? 317
up

−×±= . Para isto eles usaram um 0,63d = , onde Sßd =  

( t?Nd upex= ). No entanto, nós medimos uma amostra de ZBLAN  similar ao medido 

por Payne com um exN  muito menor, correspondendo a um 0,030,015~d − , que é 

um valor muito menor que o utilizado pelos autores. Isto mostra que o nosso método 

é muito mais sensível ( 20~  vezes). Nós determinamos um /scm106,0? 317
up

−×=  

para uma amostra de ZBLAN  com 320
0 cm/íons102,5N ×= , a mesma concentração 

usada por Payne e colaboradores. A discrepância entre os resultados pode ser 

atribuída aos diferentes métodos utilizados na determinação do parâmetro 

“upconversion” e considerando todos os erros envolvidos, estes números podem ser 

considerados em bom acordo. 

Para realizar o quinto item, estudo da separação entre as propriedades não 

lineares eletrônica e térmica, nós utilizamos a técnica de Z-scan resolvida no tempo. 
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Esta técnica nos possibilitou discriminar temporalmente, através da freqüência do 

“chopper”, a contribuição do efeito de LP e do efeito de LT, uma vez que o tempo de 

resposta característico da LP é t  e o tempo do efeito térmico é /4Dwt 2
0c = . 

Determinamos também a diferença de polarizabilidade ? a , a diferença de seção de 

choque de absorção ? s  e a intensidade de saturação sI  dos cristais YAG  e YLF . 

Mostramos ainda que, a técnica de Z-scan também pode ser utilizada para determinar 

os parâmetros de transferência de energia, através do monitoramento do sinal da 

amplitude da fenda aberta em função da potência de bombeio. Para isto, nós 

encontramos uma expressão, para a fenda aberta, que considera o efeito da 

transferência de energia. 

Nos vidros fluoretos, observamos que a técnica de Z-scan resolvida no tempo 

não pode por si só separar as contribuições dos efeitos de LP e LT. No entanto, nós 

introduzimos uma nova metodologia para separar estas duas contribuições. Nós 

realizamos medidas em amostras dopadas com +2Co , onde é conhecido que toda 

energia absorvida é convertida em calor, tal que 1=ϕ , e além disso não existe 

população no estado metaestável, fazendo com que não haja contribuição do efeito 

de LP. Comparando as medidas as amostras de +2Co  com as de +3Nd , conseguimos 

obter uma estimativa da contribuição do efeito de LT. Os valores de s?a '  obtidos 

variaram entre 1 e 326cm103 −× . No entanto, a necessidade de uma amostra de 

referência faz com que o método seja uma medida indireta e haja um aumento na sua 

incerteza experimental. 
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7.1. Perspectivas de Trabalhos futuros. 
 

Como possibilidades de trabalhos futuros, podemos destacar os seguintes 

tópicos: 

Ø Aplicar a técnica de Lente Térmica para determinar a eficiência quântica 

da fluorescência em filmes fino. 

Nas últimas décadas uma nova classe de materiais denominados 

semicondutores orgânico emissores de luz tem sido pesquisada por apresentar 

propriedades óticas e eletrônicas similares às dos semicondutores inorgânicos. A 

grande vantagem destes novos materiais é que podem ser produzidos na forma de 

filmes finos e ultrafinos a um custo extremamente baixo. Isto os torna objeto de 

interesse tanto do ponto de vista tecnológico (dispositivos otoeletrônicos e 

eletrônicos), quanto do ponto de vista da física fundamental e da ciência dos 

materiais (estrutura eletrônica, excitações elementares, transporte e transferência de 

energia, bem como as propriedades e formação de filmes finos). Dentre os materiais 

orgânicos destacam-se os polímeros conjugados e macromoléculas, por apresentarem 

propriedades particulares de emissão de luz. 

Uma característica fundamental destes materiais orgânicos do ponto de vista 

físico e químico é sua a habilidade de transferir energia absorvida de um sítio 

específico para outro induzindo processos de transporte de portadores, 

luminescência, reações fotoquímicas e outros. Do mesmo modo, os polímeros 

semicondutores também apresentam esta riqueza de fenômenos. O estudo detalhado 

dos processos radiativos e não radiativos nesses polímeros, bem como a habilidade 

de se fazer predições e estimativas, são de fundamental importância para elucidar a 

natureza e os mecanismos das transições óticas nesses materiais. 
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Ø Investigar o efeito da transferência de energia nos cristais YAG YLF, 

variando a concentração de íons de Nd3+. No YAG tentar compreender o 

fenômeno que ocorre com o aumento da potência de excitação, como 

apresentado no Capítulo 5. 

Ø Realizar medidas de Z-scan no fluoretos e outros materiais dopados com 

Nd3+ excitando em 800nm , para determinar o índice de refração não-

linear ( 2n ) e a diferença de polarizabilidade (? a ) 

Estas medidas em 800nm~?  são importantes na determinação de 2n  e ? a  

para estes materiais, uma vez que, no infravermelho em ressonância com o nível 

3/2
4 F , é possível diminuir a contribuição do efeito térmico, já que a fração de energia 

que é absorvida e convertida em calor pela amostra, ϕ ,  diminui com o comprimento 

de onda de excitação. 
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Apêndice B 

B1 Amostras estudadas 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas medidas em 

vidros fluoretos e vidros aluminato de cálcio dopados com +3Nd ; em cristais (YAG  

e YLF ) dopados com +3Nd  e em cristais (LiSGaF  e LiSAF ) dopados com +3Cr , 

crescidos pela equipe do Dr. H. Jenssen [114]. Estudamos também o vidro 

calcohaleto )%30%30%40( 32322 SAsSSbPbI −− , os cristais BTO ( 2012TiOBi ) e 

BSO ( 2012SiOBi ), materiais fotorefrativos pertencentes a família dos silenitas e o 

filme fino PPV (p-fenileno-vinileno) preparado pelo método “self assemble” (SA) e 

convertido a C0110 . 

Os vidros fluoretos foram preparados pelo Prof. Dr. R. Lebullenger no 

laboratório de vidros fluoretos do grupo de materiais do IFSC. O processo de 

preparação do vidro, após a pesagem dos vários componentes utilizados, consiste em 

fundir o material em cadinho de platina e verter o vidro líquido em um molde pré-

aquecido. Em seguida, o conjunto “molde-vidro” sofre um recozimento a uma 

temperatura de C015  abaixo da temperatura de transição vítrea ( gT ) da amostra afim 

de eliminar as tensões internas geradas durante a sua solidificação. Entretanto, no 

caso dos fluoretos existem muitas condições para a vitrificação ocorrer resultando 

um vidro de boa qualidade óptica: a água dever ser removida em cada estágio, os 

materiais de partida devem ser extremamente puros e a contaminação posterior 

proveniente de cadinhos ou inclusões externas devem ser prevenidas. Para evitar a 

contaminação por partículas do cadinho utiliza-se cadinho de platina ou de carbono 
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vítreo. Ainda assim, pode ocorrer absorção de espécies químicas indesejáveis que 

serão liberadas durante a fusão. A presença de água e de outras impurezas aniônicas, 

tais como oxigênio, sulfatos e carbonatos podem influenciar drasticamente a 

formação vítrea ou provocar absorções indesejáveis no infravermelho. A produção de 

vidros fluoretos de qualidade óptica requer assim materiais de partida de alto grau de 

pureza, com fundição realizada em atmosfera seca e limpa.  

Os vidros aluminato de cálcio foram preparados por J. Sampaio [94], com a 

colaboração do Prof. M. Baesso e Prof. S. Gama nos laboratórios do IFGW-

UNICAMP. Estes vidros foram preparados à vácuo. Neste processo a diminuição da 

influência da água na estrutura do vidro obtido faz com que este material apresente 

maior transmissão na região do infravermelho. Este comportamento indica que este 

vidro é um candidato para aplicações em sistemas ópticos nesta região espectral, tais 

como janela óptica, filtro de absorção óptica e como meio ativo para laseres de 

estado sólido, este último, através da introdução de íons de terras raras em sua 

composição. No caso dos vidros dopados com terras raras é essencial que o vidro 

base apresente absorção óptica muito baixa na região de comprimentos de onda onde 

haverá a emissão do laser, obtendo-se uma melhor eficiência no processo de 

conversão de luz para luz reduzindo assim o efeito de lente térmica ou seja, a 

interferência dos efeitos térmicos durante a operação do laser. 

Na Figura B 1, apresentamos o espectro de absorção do vidro Fluorozirconato 

(ZBLAN) e do vidro aluminato (LSCAS) e na Tabela B 1 temos a composição dos 

vidros estudados neste trabalho. 
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Figura B 1 - Espectro de absorção dos vidros fluorozirconato (ZBLAN) e aluminato 
(LSCAS). 

 

Amostra Composição ( +3% Nd ) 

Aluminato 
( LSCAS ) 

3AlO  

41,5 

CaO  

47,4 
2SiO  

7 

MgO  

4,1 
32ONd  

x 

  

Fluoroindato 
( InSBZnGdN ) 

3GdF  

2 

3InF  

40 

2SrF  

20 

2BaF  

16 

2ZnF  

20 

NaF  

2 
3NdF  

1 

Fluorozirconato 
( ZBLAN ) 

4ZrF  

53 

2BaF  

29 
3LaF  

4,5 

3AlF  

3,5 

NaF  

10 
3NdF  

x 

 

Fluoroindato 
( PGIZCa ) 

2PbF  

30 

3GaF  

20 

2CaF  

20 

3InF  

15 

2ZnF  

15 

3NdF  

x 

 

Fluoroaluminato 
(YABC ) 

3YF  

20 

3AlF  

40 

2BaF  

20 

2CaF  

20 

3NdF  

x 

  

Tabela B 1– Tabela com a composição dos vidros estudados neste trabalho. Para o 
aluminato x = 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 e 4,5 mol %. Para o ZBLAN  x = 5,0 ; 0,1 ; 0,2  e 

%0,3 mol . Para o PGIZCa  x =0,5; 1,0; 2,0, e 3,0 mol %. Para o YABC  x = 1,0 e 2,0 
mol %. 
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Os vidros calcohaletos )S30%AsS30%Sb(40%PbI 32322 −−  são 

interessantes por apresentarem larga janela de transparência no infravermelho 

( 13mm~ ) e baixa energia de fônon. Estas são característica de vidros com fraca 

ligação entre seus constituintes (baixo gT ) que apresentam a vantagem de terem 

baixa condutividade e difusividade térmica. 

O filme PPV (p-fenileno-vinileno) foi preparado por meio da técnica “self-

assemble” (SA) e submetido a um tratamento térmico a C0110  por duas horas sob 

vácuo. O filme foi preparado pelo Prof. A. Marletta no grupo de polímeros do IFSC. 

Os cristais de +3Nd:YAG  utilizados neste trabalho foram de procedências 

diferentes. Nós utilizamos duas amostras, uma delas, a qual denominaremos de 

amostra (1), nos foi enviada da Rússia pelo Dr. O. L. Antipov e a outra, denominada 

(2), foi crescida na Espanha. Estas amostras nos foram fornecidas sem os valores de 

suas concentrações, o que dificultou muito o nosso trabalho de análise comparativa 

dos resultados. Para determinar as suas concentrações, fizemos uso da relação 

sAN = , onde N  é o número de íons por 3cm , A  é o coeficiente de absorção e σ  

é a seção de choque de absorção da amostra. 

Fizemos experimentos com um laser de +3Ar  em 514,5nm  e um laser de 

Ti+3-safira em 808nm . Para o cálculo da concentração de +3Nd  nos cristais de 

YAG , as medidas de absorção em 808nm~?  são muito mais convenientes pelo 

fato do cristal apresentar maior absorção e um pico bem definido neste comprimento 

de onda tal como mostrado nos espectros de absorção da Figura B 2 e Figura B 3. 



Apêndice B                                                                                                               149 

  

400 500 600 700 800 900 1000
0

1

2

3

4

5

A
bs

or
çã

o 
(c

m
-1
)

λ (nm)  

Figura B 2– Espectro de absorção do +3: NdYAG , amostra (1). Espessura da amostra 
mmL 4,1= . 
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Figura B 3– Espectro de absorção do +3: NdYAG , amostra (2). Espessura da amostra 
mmL 1,2= . 

 

Os valores das absorções das amostras, foram obtidos por dois métodos e o 

melhor resultado foi obtido através das medidas realizadas com o espectrofotômetro 

Cary Modelo n0 17. Para a amostra (1) encontramos em nm808  um coeficiente de 

absorção 1cm4,25A −= . Com este valor e o de 219 cm100,7s −×= , pudemos estimar 
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o seu número de íons/cm3 320 cmíons100,61N ×= , o que eqüivale uma 

concentração de %44,0  de +3Nd . Da mesma forma para a amostra (2), estimamos 

320 cmíons101,03N ×=  e uma concentração de %75,0  de +3Nd . 

Utilizando o valor de N  encontrado para a amostra (2) e o seu coeficiente de 

absorção em 514nm  extraído do espectro, encontramos a seção de choque de 

absorção que foi de 220 cm100,42~s −× . Este valor está em bom acordo com o 

encontrado por Devor et al. [115] 220 cm100,5s −×= . Para a amostra (1), devido a 

grande dificuldade em determinar a linha de base, principalmente na região entre 

700nm400 − , onde apresenta uma banda larga de absorção, achamos conveniente 

utilizar o valor da seção de choque encontrado pela amostra (2), 

220 cm100,42s −×= , que como sabemos independe da concentração de +3Nd , e o 

valor de 320 cmíons100,61N ×= , para estimar o seu coeficiente de absorção em 

514nm , que foi de 1cm0,26 − . Este valor é coerente ao encontrado, quando 

descontamos a banda de absorção da matriz no intervalo de interesse )620~430( . A 

banda larga de absorção que aparece na amostra (1), certamente deve-se a algum tipo 

de impureza, já que quando comparado com a amostra (2), não se observa esta 

absorção. 

Para efeito de comparação, determinamos o coeficiente de absorção 

utilizando a Lei de Lambert-Beer. De acordo com essa lei podemos prever um erro 

que varia de acordo com a expressão AL]?(AL)exp[R)(1? T 2 −−= , ou seja, 

T? TL)1(? A = . O erro na medida do coeficiente de absorção (? ? A é dado pelo 

produto do erro relativo na medida da transmitância T)T(∆  vezes o fator L1 . 

Supondo, por exemplo, 0,03T? T =  (ou %3 ) e mm1,4L =  (amostra 1), temos 
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1cm0,21? A −=  que é um valor alto quando comparado com o coeficiente de 

absorção em 514nm , que é menor do que 1cm0,6 − . Por este motivo, em nossos 

cálculos anteriores utilizamos o coeficiente de absorção obtido através do 

espectrofotômetro Cary. Para efeito de comparação, na Tabela B 2 encontram-se 

listados os valores das absorções obtidos pelos dois métodos (em 514  e 808nm ) 

onde podemos comparar as discrepâncias. 

 

Amostra λ  

nm  

Espectofotômetro 

)( 1−cmA  

Laser 

)( 1−cmA  

N  

)10( 320 −cm  

(1) 808 4,25 3,98 0,61 

 514 0,26 0,52  

(2) 808 7,15 7,20 1,03 

 514 0,43 0,60  

Tabela B 2 - Valores do coeficiente de absorção para o YAG  em 514  e nm808 . 

 

A Tabela B 3, apresenta valores de coeficientes de absorção e seção de 

choque de absorção encontrados na literatura para amostras de YAG  dopados com 

diferentes concentrações de +3Nd . Como podemos observar, em nm514  onde o 

coeficiente de absorção é menor, há uma certa discrepância entre os valores 

apresentados. Isto certamente deve-se ao fato de que, em nm514  a absorção é menor 

e o pico não é bem definido. 
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λ  

nm  

+3% Nd  A  

)( 1−cm  

σ  

)10( 219 cm−  

N  

)10( 320 −cm  

Ref. 

808 1,1 11 0,70 1,57 Jensen[108] 

808   0,70  Kuck[116] 

808 1,7 14,7 0,62 2,37 Guy[49] 

808 3,3 28,6 0,62 4,61 Guy[49] 

514 0,7 0,47 0,050 0,97 Devor[115] 

514  0,691 0,14 0,50 Powell[109] 

514 0,98 0,43 0,030 1,35 Singh[88] 

Tabela B 3 – Tabela com os valores de absorção e de seção de choque encontrados na 
literatura para amostras de YAG  com diferentes concentrações e nos comprimentos de 
onda 514  e nm808 . 
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Apêndice C 

C1 Fator de correção 
 

Em qualquer medida experimental usando um “chopper” a resolução 

temporal está limitada ao tempo de subida e descida, ou seja, o tempo que a pá do 

chopper demora para interromper o feixe de luz. Isto provoca um arredondamento do 

sinal tal como mostra a Figura C 1 que compara o caso de um feixe com diâmetro 

grande (partes a e c) com o caso de diâmetro pequeno (partes b e d). Neste apêndice 

vou comentar como este tempo pode ser minimizado e como corrigir seu efeito nos 

cálculos. 

Vo

ti tf

Tempo

(d)

(a) (b)

Tempo

tf <T/2

Vo
ti

(c)

tch

 
Figura C 1 -  A Figura (a) e (c) onde há a deformação na forma do sinal. A Figura (b) e 
(d) apresenta um caso ideal, sem deformação do sinal. 
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Este tempo é dado por 2wvt ch = , onde 2w  é o diâmetro do feixe do laser, 

? Rv =  é a velocidade linear da pá do “chopper” na posição do centro do feixe a 

uma distância R  do centro, e ?  a velocidade angular da pá (do disco do “chopper”). 

Se o disco tem n aberturas, a freqüência do sinal é ?2pp=f , logo: 

 

f
n

pR
w

t ch =      (C 1) 

onde podemos observar que cht  e w  são grandezas diretamente proporcionais. 

Na maioria dos nossos experimentos usamos o “chopper” com 6=n  e 

45mmR = . Sendo o raio do feixe do laser (w ) na saída do laser igual a s750µ  e 

usando uma freqüência de 826Hz  (o valor mais alto utilizado) da Eq. (C 1) temos 

um sµ39t ch = . Este valor representa uma resolução temporal muito baixa em 

alguns experimentos, por exemplo no caso do +3
5 Cr:SrAlF , onde o tempo de vida 

sµ90~t 0 . Para obter um bom sinal da evolução temporal de ?n(t)  é preciso ter 

0ch tt << . Isto pode ser feito diminuindo o valor de w na posição da pá do chopper 

através de um par de lentes de distância focal curta. Através de experimentos de Z-

scan sabemos que estas lentes focalizam o feixe com m17~w µ , 44 vezes menor 

que o valor original, o que nos dá então sµ1~t ch . 

Consideraremos agora o cálculo da amplitude ? V  do sinal quando a medida 

é feita em it  e ft  (vide Figura C 1). Supondo-se que o sinal é uma exponencial 

crescente com a amplitude ? V  e tempo τ  temos: 
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Figura C 2 - Forma do sinal com uma deformação devido ao tempo de abertura do 
chopper. 

 

Uma vez que no Z-scan trabalha-se com amplitudes pequenas 0V? V << , 

logo de (C 2) e (C 3), temos: 
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∆ ∆
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portanto teremos: 

( )
( )∆

τ τ

V
V

V t

V t
1

exp
t

- exp
t0

f

i

i f

≈

−

−





−











     (C 5) 

onde 

? T1
)V(t
)V(t

i

f =−      (C 6) 

 


