
 
 
 
 

Novos materiais para amplificadores laser 
 
 
 

Amplificadores de itérbio bombeados por díodos 
 
 
 
 

Celso Manuel Figueiredo Paiva João 
 
 
 
 
 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 
Engenharia Física Tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 

Júri 

Presidente:  Prof. Luís Miguel de Oliveira e Silva 

Orientador:  Prof. Gonçalo Nuno Marmelo Foito Figueira 

Vogais:  Prof. Nelson Manuel Carreira Lopes 

  Prof. Dawei Liang 

 

Abril 2009 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

1 

 

Resumo 
 

A introdução de novos materiais para amplificação laser tem sido um dos principais 

impulsionadores desta tecnologia desde a sua criação, há quase 50 anos. Na última década, 

ganharam especial relevo os materiais dopados com itérbio, graças à capacidade de serem 

bombeados com lasers de díodo. Esta combinação permite uma eficiência eléctrica-óptica várias 

ordens de grandeza superior à de outras fontes, como lâmpadas de flash. Os sistemas laser 

baseados em itérbio e bombeados por díodos têm vindo assim a tornar-se a opção preferencial para 

a geração de impulsos de alta energia a taxas de repetição elevadas. 

O trabalho desenvolvido nesta Tese insere-se na investigação realizada nesta área no 

Laboratório de Laser Intensos do Grupo de Lasers e Plasmas do IST. Neste documento descreve-se 

a implementação de um primeiro amplificador regenerativo capaz de produzir impulsos com energias 

de mJ no infravermelho próximo, baseado em Yb:vidro bombeado por um stack de díodos. Este foi 

caracterizado e os seus limites de operação foram determinados. Simultaneamente foi desenvolvido e 

testado um código numérico para simular de forma fisicamente realista um amplificador genérico 

deste tipo, tendo sido aplicado a quatro materiais dopados diferentes (vidro, CaF2, KYW e YAG). O 

acordo entre os resultados experimentais e o código permitiu verificar a sua fiabilidade. Esta 

ferramenta foi usada para estudar uma configuração de amplificador em multi-passagem desenhado 

para permitir a geração de impulsos na gama dos 100 mJ e a uma taxa de repetição cem vezes 

superior à actualmente disponível no L2I, cuja implementação preliminar é descrita. 
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Abstract 

 

The introduction of new laser amplifier materials has been one of the main drivers of this technology 

since its invention, almost 50 years ago. In the last decade, ytterbium-doped materials have become 

the focus of particular attention, due to their ability to be diode-pumped. This combination allows a 

wall-plug efficiency several orders of magnitude greater than other sources such as flashlamps. 

Diode-pumped ytterbium-based laser systems have thus become the preferred option for the 

generation of high energy, high repetition rate pulses.  

The work done in this Thesis is part of the research done in this area at the Laboratory of Intense 

Laser of the Group of Lasers and Plasmas of IST. In this document we describe the implementation of 

a first regenerative amplifier capable of producing mJ pulses in near infrared, based on Yb:glass 

pumped by a diode stack. This amplifier was characterized and its limits of operation were determined. 

Simultaneously, a numerical code was developed and tested in order to simulate in a physically 

realistic fashion any generic amplifier of this kind, which was then applied to four different hosts (glass, 

CaF2, KYW and YAG). The agreement between the experimental results and the code demonstrates 

its reliability. This tool was used to study a multi-pass amplifier setup designed to generate pulses in 

the 100 mJ range and a repetition rate a hundred times greater than the currently available at the L2I, 

whose preliminary implementation is described. 
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Introdução 

Nesta Tese descreve-se um estudo comparativo do comportamento de diversos materiais de 

estado sólido em amplificadores laser, nomeadamente materiais dopados com itérbio. Com o 

objectivo de enquadrar a importância que os diversos materiais tiveram na evolução da tecnologia 

laser ao longo dos últimos 50 anos, iniciamos este trabalho com uma perspectiva histórica onde se 

resumem os principais passos desta evolução. 

A história do laser começa em 1916, quando Albert Einstein lança os fundamentos teóricos de 

um fenómeno de interacção da radiação com a matéria denominado de emissão estimulada. Este 

fenómeno surge quando um fotão, ao interagir com um ião excitado, produz um outro fotão 

exactamente igual ao primeiro (com a mesma direcção, frequência, fase e polarização) [Koechner 

06]. 

Contudo, a demonstração prática deste conceito teórico teve que aguardar até aos anos 50. Só 

em 1954, Charles Townes desenvolve um sistema que utilizava a inversão de população entre dois 

níveis moleculares da amónia para amplificar radiação com um comprimento de onda de cerca de 

1,25 cm [Koechner 06], dando origem ao MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation ou, em português, Amplificação de Microondas por Emissão Estimulada). Poucos anos 

depois, começaram a ser construídos masers à base de cristais de rubi. A partir da divulgação do 

primeiro maser, gerou-se uma intensa especulação sobre a possibilidade de se obter o mesmo 

processo de amplificação para comprimentos de onda na luz visível. Em 1958, Townes, em conjunto 

com Arthur Schawlow, lança um artigo onde expõe as condições físicas gerais que se deveriam 

verificar, de forma a originar aquilo que mais tarde haveria de chamar de LASER, (Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation ou Amplificação de Luz por Emissão Estimulada). No entanto, 

não conseguiram achar um material ou um meio excitado que tivesse o grau necessário de inversão 

de população para a criação de um laser [Koechner 06]. 

Finalmente, em 1960, Theodore Maiman, contrariando as ideias concebidas por Schawlow 

sobre como deveriam ser os meios usados em lasers, consegue com um cristal de rubi cor-de-rosa 

(safira dopada com iões trivalentes de crómio, Cr:safira), do tamanho de um dedo, bombeado por 

uma lâmpada de flash, colocar em funcionamento o primeiro laser [Figueira 08]. A demonstração do 

laser de rubi fez disparar uma intensa procura de outros materiais para amplificação laser, tendo sido 

identificado um grande número de iões, que inseridos nas mais variadas matrizes cristalinas ou 

estruturas vítreas, poderiam servir como materiais laser. Os iões identificados foram: iões trivalentes 

pertencentes ao grupo das terras raras ou dos lantanídeos Nd3+, Er3+, Ho3+, Ce3+, Tm3+, Pr3+, Gd3+, 

Eu3+ e Yb3+; iões bivalentes pertencentes ao grupo dos lantanídeos Sm2+, Dy2+ e Tm2+; iões de metais 

de transição Cr3+, Ni2+, Co2+, Ti3+ e V2+; e o ião actinídeo U3+. Foi demonstrado ainda que a 

amplificação também era possível em gases e líquidos. 

No final do ano de 1960, surge o laser de U:CaF2 (laser de fluoreto de cálcio dopado com iões 

trivalentes de urânio). Pouco depois, já em 1961, é descoberto o primeiro laser de neodímio, presente 

numa matriz de CaWO4. Nesse ano, é também criado por E. Snitzer o laser de Nd:vidro. Um laser 

muito promissor comparado com os lasers de rubi, uma vez que podia ser produzido com dimensões 
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maiores e com uma melhor qualidade. Além disso, permitia obter energias mais elevadas do que os 

lasers de rubi. 

Durante toda a década de 60, os materiais que dominaram a maioria dos sistemas lasers foram 

materiais dopados com Nd3+, nomeadamente, o Nd:vidro e o Nd:YAG, descoberto em 1964 por J. 

Geusic. O Nd:YAG, após a sua descoberta, tornou-se um dos materiais amplificadores laser mais 

importantes devido às suas boas propriedades térmicas, mecânicas e ópticas [Koechner 06]. 

No final da década de 70 e na década de 80, são demonstrados uma série de lasers 

sintonizáveis como os lasers de alexandrite, de Ti:safira e de cristais de fluoretos dopados com 

crómio [Koechner 06]. 

O mais importante destes lasers sintonizáveis foi o Ti:safira, devido ao grande intervalo de 

comprimentos de onda em que pode ser sintonizado (em comparação, por exemplo, com a 

alexandrite), entre os 700 nm e os 1100 nm [Koechner 06], e por permitir impulsos amplificados com 

uma grande largura de banda, podendo-se, assim, originar impulsos com durações mais curtas dos 

que as que resultam de lasers de neodímio. 

 

O ião itérbio e o bombeamento por díodos 

Apesar de se ter identificado em 1962 que determinados cristais e materiais vítreos dopados 

com o ião itérbio (Yb3+) permitiam a formação e amplificação de lasers, só a partir do início da década 

de 90 é que estes materiais começaram a ser seriamente utilizados em sistemas laser, devido em 

grande parte ao início do desenvolvimento industrial dos lasers de díodos [Koechner 06], no final dos 

anos 80. 

Antes do aparecimento dos lasers de díodos, o bombeamento óptico destes materiais era 

efectuado por lâmpadas de flash. Estas lâmpadas possuem um amplo espectro de emissão, o que 

tornava qualquer laser de Yb3+ muito pouco eficiente, devido à sua estrutura electrónica simples 

(como pode ser visto na Figura 1), uma vez que a maior parte da luz emitida não era absorvida. Na 

verdade, constata-se que quando o ião Yb3+ se encontra isolado, este possui dois níveis de energia, 

que são divididos em subníveis quando este ião se encontra incorporado num cristal ou num vidro 

[Raybaut 03a] [Chénais]. 

Os díodos, ao contrário das lâmpadas, possuem um pequeno espectro de emissão, o que 

permite que praticamente toda a radiação emitida possa ser absorvida por materiais com picos de 

absorção intensos em determinados comprimentos de onda. Se a esta característica adicionarmos o 

facto de que os díodos poderem emitir radiação a potências elevadas, com eficiências 

eléctricas/ópticas que podem atingir os 85 % (eficiências superiores a qualquer outro dispositivo de 

bombeamento) e que têm uma vida longa, concluímos que se tratam de fontes de bombeamento 

mais adequadas para qualquer laser de itérbio. 

A “redescoberta” dos materiais dopados com itérbio e sua crescente aplicação em dispositivos 

laser não foi nem é por acaso, pois estes possuem grandes vantagens em comparação com outros 

materiais amplificadores (nomeadamente, os dopados com neodímio). A estrutura electrónica simples 

do ião itérbio evita efeitos parasíticos envolvendo outros níveis de energia, como acontece com 
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outros lantanídeos. Os materiais dopados com este ião possuem uma grande capacidade de 

armazenamento de energia e elevados tempos de fluorescência, comparativamente a outros 

materiais (ver Tabela 1.1 no Capítulo 1.4.1), possibilitando, assim, elevados tempos de 

bombeamento. São materiais que permitem taxas de repetição mais elevadas em comparação, por 

exemplo, com o Nd:vidro, uma vez que possuem perdas térmicas mais baixas devido ao seu pequeno 

defeito quântico (diferença entre as energias de um fotão do bombeamento e de um fotão do laser). 

Além disto, estes materiais necessitam de uma menor superfície para gerar a mesma energia que a 

maioria dos outros materiais usados em amplificadores (ver Figura 2), o que facilita assim o seu 

arrefecimento e a sua refrigeração, podendo levar consequentemente ao aumento da taxa de 

repetição. [Raybaut 03a] [Chénais] 

 

Figura 1: Níveis de energia dos iões dos lantanídeos trivalentes em cloretos [Pressley] 
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Figura 2: Área necessária para gerar 1 J de energia, para diferentes materiais [Nees] 
 

 

É importante relembrar ainda, que não só a procura e o desenvolvimento de materiais 

contribuiu e contribui para o progresso dos sistemas laser, mas, também, o desenvolvimento de 

várias técnicas, onde se destaca claramente a invenção do método de Chirped Pulse Amplification 

(CPA, ou Amplificação de Impulsos com Chirp) [Strickland] e do Optical Parametric Chirped Pulse 

Amplification (OPCPA, Amplificação Óptica Paramétrica de Impulsos com Chirp) [Ross]. 

A primeira técnica consiste em expandir os impulsos curtos no tempo, no início de uma cadeia 

laser, para depois os amplificar e posteriormente os comprimir. A expansão e a compressão dos 

impulsos curtos só são possíveis devido à grande largura de banda espectral que caracteriza os 

próprios impulsos. A descoberta desta técnica permitia assim atingir potências elevadas com a 

redução da duração dos impulsos. Isto levou a que, pouco tempo depois da sua invenção, fosse 

possível obter em laboratórios universitários potências da ordem dos terawatts, com energias que 

rondavam os poucos Joules, algo que só era possível em restritos, grandes e dispendiosos centros 

de investigação, com energias da ordem dos quilojoules. 

O OPCPA é uma técnica que consiste em usar um cristal não linear para estimular a 

transferência directa de energia entre dois impulsos, estando o impulso que serve de sinal 

previamente “trinado” (chirped). Ou seja, recorre-se a um amplificador óptico paramétrico, onde o 

impulso com mais energia (bombeamento) reparte a sua energia com o impulso de sinal chirped. No 

final do processo de transferência de energia resultam três impulsos: o impulso de sinal chirped 

amplificado, o impulso de bombeamento reduzido e o impulso de diferença (idler) que acumula a 

maior parte dos defeitos do impulso de bombeamento inicial [Cardoso]. 

São inúmeras as aplicações que surgem com as melhorias da eficiência, da fiabilidade, do 

aumento da potência e da diminuição das dimensões dos sistemas laser. De entre algumas, 

destacamos as aplicações na medicina [Loesel] [Kurtz], na precisão de trabalhos mecânicos [Pronko], 

na deposição de filmes por laser [Qian], na geração de raios ultravioletas e de raios X [Gibson] e na 

aceleração de partículas [Malka] [Faure] [Hegelich] [Schwoerer]. Estes progressos nos lasers 

contribuem, também, para uma melhor compreensão da interacção destes com a matéria. 

Com esta Tese pretendeu-se, em primeiro lugar, desenvolver esta nova e emergente 

tecnologia, que são os amplificadores de itérbio bombeados por díodos, em Portugal, de modo a que 

Ti:safira 

Nd:vidro 

Alexandrite 

Yb:vidro 

1 cm2 
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o nosso Laboratório de Laser Intensos, L2I [Figueira 01], acompanhe os mais recentes progressos 

desta tecnologia a nível internacional e lidere a mesma no nosso país. Outras motivações passam 

pela construção de um amplificador regenerativo de itérbio fiável, que seja competitivo com o actual 

amplificador regenerativo de Ti:safira, que existe no laboratório, e, ainda, pelo estudo e posterior 

construção de um amplificador de multipassagem de itérbio de 100 mJ, bombeado por díodos, que 

possa ser usado como fonte de bombeamento para um amplificador óptico paramétrico (aplicação em 

OPCPA). 

Esta Tese tem como principal objectivo experimental a instalação e a caracterização de um 

amplificador regenerativo de itérbio, bombeado por díodos, que permita obter impulsos com energias 

da ordem dos milijoules de forma consistente. Desta forma, os objectivos experimentais específicos 

desta Tese são: 

• o estudo do desempenho do amplificador regenerativo de itérbio a diferentes taxas de 

repetição, nomeadamente, 1 Hz e a 0,5 Hz (as mais altas taxas de repetição possíveis), 

tendo, à saída do amplificador, impulsos com energias da ordem dos milijoules; 

• a determinação da evolução da energia dos impulsos em função do bombeamento; 

• o estudo da sintonização do amplificador para diferentes sinais; 

• o estudo da sintonização do amplificador para diferentes performances espectrais da 

cavidade; 

• e a determinação dos limites de desempenho do amplificador instalado, limite máximo das 

energias dos impulsos e janela espectral sintonizável. 

Foi, também, necessário nesta Tese a criação de um código capaz de simular da forma mais 

realista possível a performance de qualquer amplificador de itérbio, tendo para isso uma robustez 

suficiente para permitir a simulação tanto de amplificadores regenerativos como de multipassagem. 

Com este trabalho pretendeu-se determinar de um grupo de quatro materiais dopados com itérbio 

(Yb:vidro, Yb:CaF2, Yb:KYW e Yb:YAG), aquele que melhor se adequa às características do sistema 

laser multiterawatt do L2I, tanto ao nível de um amplificador regenerativo como de um amplificador 

multipassagem capaz de emitir impulsos da ordem dos 100 mJ. Desta forma, os objectivos numéricos 

a concretizar são: 

• a demonstração da fiabilidade e do código desenvolvido, comparado os resultados numéricos 

com os resultados experimentais; 

• o estudo numérico da sintonização e da amplificação a 1053 nm para os quatro materiais 

dopados com itérbio, referidos em cima; 

• a simulação e à análise de um amplificador de multipassagem de 100 mJ, para o material 

mais promissor dos analisados no ponto anterior. 

Ainda no âmbito do trabalho desenvolvido para a tese, pretendeu-se lançar os fundamentos 

para a construção de um amplificador multipassagem, desenhado para funcionar até aos 100 mJ. 

Para isso, definiu-se o objectivo de determinar experimentalmente os ganhos simples em função do 

diâmetro do sinal, para um conjunto de materiais dopados com itérbio candidatos ao amplificador de 

multipassagem (três cristais de Yb:CaF2 de diferentes tamanhos e o meio vítreo usado na construção 

do amplificador regenerativo de Yb:vidro). 
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A Tese encontra-se estruturada em cinco capítulos: 

No Capítulo 1 são introduzidas as noções fundamentais, como a geração e a amplificação de 

impulsos. São enunciadas as características gerais dos materiais dopados com itérbio e as 

propriedades que estes possuem durante os processos de bombeamento e de amplificação, e é 

descrita matematicamente a sua evolução. O capítulo conclui com a descrição de alguns sistemas 

laser baseados nesta tecnologia. 

No Capítulo 2 são apresentadas as características gerais do L2I e dos estágios de amplificação 

utilizados durante a actividade experimental abrangida pela Tese. São descritas as características e o 

modo de funcionamento do amplificador regenerativo de Yb:vidro, e é descrito o trabalho realizado e 

estudado para o amplificador de multipassagem de itérbio. Neste capítulo, apresentamos também os 

instrumentos e os métodos usados durante a aquisição de dados. 

No Capítulo 3 começam por ser apresentadas as razões para o desenvolvimento do código 

que permite a simulação dos processos de bombeamento e de amplificação num qualquer 

amplificador de itérbio. Neste capítulo, dão-se alguns exemplos de códigos já desenvolvidos para 

testar determinados parâmetros dos processos de bombeamento e de amplificação. De seguida, 

descrevemos a estrutura e do funcionamento do nosso código, onde são justificadas as opções 

tomadas para a sua construção. São, ainda, enunciadas as potencialidades do código. 

No Capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados dos testes e da caracterização do 

amplificador regenerativo de Yb:vidro. São comparados alguns dos resultados experimentais com os 

obtidos numericamente. São mostrados alguns resultados numéricos para a sintonização e para a 

amplificação a 1053 nm para diferentes materiais de itérbio. E, são, ainda efectuados os primeiros 

estudos para um amplificador de multipassagem. 

Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões e as perspectivas futuras, incluindo 

considerações sobre a continuação do desenvolvimento de sistemas laser de itérbio bombeados por 

díodos no Laboratório. 
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1. Noções fundamentaisNoções fundamentaisNoções fundamentaisNoções fundamentais    

1.1. Geração de impulsos laser 

 

A geração de impulsos laser realiza-se em dispositivos denominados por osciladores. Estes 

são constituídos de uma forma geral por uma cavidade composta por dois espelhos colocados a uma 

distância L. No interior da cavidade é colocado um meio activo, no trajecto que os impulsos realizam 

entre os espelhos, sendo necessária, também, uma fonte de energia com o objectivo de excitar o 

maior número de átomos, iões ou moléculas do referido meio. Executada a inversão de população do 

meio activo, haverá a probabilidade de ocorrer um processo designado por emissão estimulada, 

quando um fotão com uma energia exactamente igual ao processo de transferência do nível excitado 

(neste caso, estamos a referirmo-nos a um nível metaestável) para um nível de menor energia 

atravessa o meio activo. O processo de emissão estimulada consiste na criação de um fotão com a 

mesma energia, polarização, fase e momento do fotão que atravessa o meio excitado, conduzindo 

assim, também, à desexcitação do mesmo meio. Com isto, concluímos que as propriedades do meio 

activo definem as frequências que podem ser amplificadas. Contudo, só algumas farão parte do 

espectro do oscilador, uma vez que a cavidade do oscilador selecciona apenas as frequências, υn, 

com os seguintes valores: 

 

 L

c
nn

2
=υ  (1.1) 

 

onde, n é um número natural e c é a velocidade da luz no vácuo [Koechner 06]. 

A exemplificação de um resultado da combinação dos dois processos de selecção das 

frequências é apresentada na Figura 1.1. 

Actualmente os osciladores são capazes de gerar impulsos da ordem dos femtossegundo, o 

que significa que o meio activo deve ser capaz de amplificar uma larga banda de frequências, de 

algumas centenas de THz. Além disso, estes osciladores são concebidos com cavidades com 

comprimentos da ordem do metro, possibilitando, segundo Equação (1.1), um número de modos de 

frequências diferentes da ordem dos milhões. É de salientar que estes modos encontram-se muito 

próximos uns os outros, dando aos impulsos formados um perfil praticamente contínuo de 

frequências. 
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Figura 1.1: Exemplificação de um resultado da combinação dos dois processos de selecção 

de frequências no espectro de um oscilador. Em cima, a curva de ganho do meio activo; no 

meio, os modos de frequências permitidos na cavidade; em baixo, a representação do 

espectro do oscilador. [Wikipedia] 

 

Para se passar de modos de frequências sem qualquer relação de fase para impulsos de luz 

periódicos, à saída do oscilador, é necessário induzir uma fase fixa entre os modos da cavidade, de 

forma a que as frequências possam, periodicamente, interferir construtivamente e sempre da mesma 

maneira, criando assim os impulsos de luz. A este processo de sincronização no tempo das 

frequências é dado o nome de mode-lock. Existem várias formas de realizar o mode-lock. No entanto, 

como veremos adiante, o método usado por nós no nosso oscilador, e o mais comum hoje em dia, é 

designado por mode-lock por lente de Kerr ou auto mode-locking. O efeito de Kerr, trata-se de um 

efeito não linear, que consiste na alteração do índice de refracção de um material e, 

consequentemente da velocidade da radiação neste, consoante a intensidade da luz que atravessa o 

meio. Este efeito permite assim que o material se comporte como uma lente e que foque os impulsos 

de luz mais intensos onde ocorre o mode-lock, sendo depois a selecção dos impulsos que saem do 

oscilador feita por uma abertura que unicamente deixa passar a radiação focada. Este método como 

podemos ver é passivo, uma vez que não necessita de um sinal externo ao oscilador para gerar os 

impulsos. 
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1.2. Amplificação de impulsos 

 

Os impulsos de femtossegundos produzidos por um oscilador em mode-lock (do género que 

nós temos no laboratório) são muito pouco energéticos (com energias da ordem dos nJ), o que os 

torna, à primeira vista, inúteis para a maioria das aplicações atribuídas aos lasers pulsados. Assim, 

torna-se necessário recorrer a amplificadores para aumentar consideravelmente as suas energias. 

Contudo, apesar da sua baixa energia, os impulsos são curtos o suficiente para atingirem 

intensidades da ordem das dezenas MW/cm2, o que limita consideravelmente o seu processo de 

amplificação, uma vez que estas intensidades não são muito inferiores às máximas suportadas pelos 

componentes ópticos que irão formar os amplificadores (à volta de alguns GW/cm2). Assim, antes de 

amplificarmos os impulsos, é preciso espraiá-los no tempo (por factores que normalmente rondam 

vários milhares), sem perder a coerência entre frequências. 

Para este processo de alongamento no tempo dos impulsos recorre-se a um expansor que, de 

uma forma geral, é constituído por duas redes de difracção, as quais vão ser responsáveis pela 

criação de diferentes atrasos para cada frequência dos impulsos, levando, assim, à criação de 

impulsos “trinados” e mais longos no tempo. 

Após a amplificação dos impulsos, é possível executar a operação inversa da expansão, ou 

seja, a compressão, sendo este processo executado, também, através de redes de difracção. 

Durante a compressão, a energia dos impulsos mantém-se constante (pelo menos teoricamente, 

sempre há perdas a considerar). Contudo, a intensidade dos impulsos é multiplicada pelo factor de 

compressão (que deverá ser idêntico ao de expansão), originando, assim, impulsos curtos de alta 

potência. Esta técnica de expansão, amplificação e compressão dos impulsos designa-se, como 

vimos na introdução, por amplificação de impulsos com chirp, conhecida, também, pela sigla em 

inglês CPA. (Figura 1.2, primeira implementação da técnica referência [Strickland]) 

 

 

Figura 1.2: Representação do perfil temporal ao longo dos vários passos da técnica CPA 

[Wemans 04] 
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1.3. Amplificadores laser de estado sólido 

 

Os amplificadores de estado sólido [Koechner 06] são dispositivos laser constituídos por um 

material vítreo ou um cristal responsável pela amplificação dos impulsos através do processo de 

emissão estimulada. Estes possuem um sistema de bombeamento que permite excitar os elementos 

do cristal ou do material vítreo. O processo de amplificação desenrola-se à medida que os impulsos 

gerados por um oscilador passam através do meio excitado ou meio activo. 

Os amplificadores podem ser divididos em pelo menos duas classes, dependendo do número 

de passagens que os impulsos realizam pelo meio activo. 

Estes podem ser identificados como amplificadores de multi-passagem quando os impulsos 

atravessam o meio activo entre 2 a 16 vezes, ou por amplificadores regenerativos caso o número de 

passagens pelo meio activo possa ascender a várias centenas. 

Com os amplificadores de multi-passagem (Figura 1.3.a) pretende-se maximizar o ganho por 

cada passagem dos impulsos pelo meio activo. Assim, estes são muitas vezes, construídos com 

configurações mais ou menos complexas (consoante o número de passagens que possibilitam), de 

modo a que os impulsos a cada passagem possam atravessar o meio activo por caminhos diferentes. 

Com estes amplificadores atingem-se ganhos totais que podem ir das várias dezenas a alguns 

milhares. 

Os amplificadores regenerativos (Figura 1.3.b) possuem uma configuração geralmente simples. 

Estes são caracterizados por possuírem, tal como os osciladores, uma cavidade, onde está inserido o 

meio activo, que confina dos impulsos num determinado percurso de ida e volta repetitivo. No 

entanto, ao contrário dos osciladores a função do amplificador regenerativo não é gerar impulsos mas 

sim amplificar os que recebe. Desta forma, é necessário que este contenha na sua cavidade pelo 

menos uma célula de Pockels para efectuar o controlo da injecção e da extracção dos impulsos, 

apoiada por um polarizador. 
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Figura 1.3: a) Exemplo de um esquema de um amplificador de multipassagem; b) Exemplo de um 

esquema de um amplificador regenerativo. A azul, temos os meios activos e a cinzento, temos uma 

célula de Pockels 

 

Os amplificadores regenerativos são ideais para amplificar impulsos de baixa energia com 

pequenos ganhos por passagem (ganhos um pouco acima da unidade). Contudo, devido ao 

significativo número de passagens que estes possibilitam, é possível atingir ganhos totais superiores 

a 106. Estes ganhos, todavia, acabam por ser limitados pela capacidade de armazenamento de 

energia do meio activo ou pela intensidade máxima suportada pelos componentes ópticos da 

cavidade. Além disso, com amplificações muito superiores, os amplificadores regenerativos poderiam 

acabar por se comportar como osciladores autónomos, uma vez que ajustariam o espectro dos 

impulsos completamente de acordo com os níveis de energia do seu meio activo. 

Em cadeias laser de alta potência com ganhos que rondam os 109 (ganho típico para uma 

cadeia laser TeraWatt) é usual que, logo a seguir ao oscilador e ao expansor, surja um amplificador 

regenerativo seguido de um ou mais amplificadores de multi-passagem. 

À medida que se avança na cadeia, a energia dos impulsos aumenta, podendo, desta forma, 

danificar os componentes ópticos utilizados nos dispositivos de amplificação, caso não se aumente o 

diâmetro dos impulsos, de modo a reduzir a intensidade que é aplicada a estes componentes. 

 

a) 

b) 
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1.4. Amplificadores laser de itérbio 

 

1.4.1.  Materiais dopados com itérbio 

 

O itérbio (Yb) é um elemento químico pertencente ao grupo dos lantanídeos ou terras raras, 

que na sua forma de ião trivalente, Yb3+, tem nos últimos anos gerado um grande interesse como 

elemento dopante de materiais para a criação e amplificação de impulsos laser. 

O ião trivalente itérbio, quando isolado, possui unicamente dois níveis de energia disponíveis 

para o domínio da óptica, o nível fundamental 2F7/2 e o nível excitado 2F5/2. Contudo, estes, quando 

são sujeitos a um campo eléctrico cristalino, subdividem-se em vários subníveis através de um 

fenómeno designado por efeito de Stark. Se juntarmos a este efeito os modos de vibração que 

existem nos materiais vítreos ou cristalinos à temperatura ambiente (temperatura a que o nosso 

sistema laser opera), o sistema de níveis dos materiais dopados com itérbio pode ser aproximado a 

um sistema simples de quasi-três-níveis (a explicação da origem do níveis nos matériais dopados 

com itérbio ultrapassa os objectivos propostos desta Tese. Contudo esta pode ser vista em pormenor 

na referência [Gaumé]). Este é o sistema mais simples e eficaz para a amplificação de impulsos logo 

após o sistema de três níveis. O funcionamento deste tipo de sistema para a amplificação de 

impulsos consiste nos seguintes pontos (ver Figura 1.4): 

 

Figura 1.4: Representação dos passos do funcionamento de um sistema de quasi-três-níveis 

[rp-photonics] 
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1. Uma fonte de radiação monocromática é utilizada para bombear o material dopado com 

itérbio, sendo os fotões de energia correspondente à transição entre o estado fundamental e 

o estado excitado mais elevado. 

2. Invertida a população, ocorre um decaimento rápido do estado excitado mais elevado para 

um estado intermédio mais estável (estado metaestável), podendo-se desenrolar a partir 

daqui a amplificação dos impulsos. 

3. Os impulsos são obrigados a atravessar várias vezes o material ainda excitado, provocando a 

formação de fotões exactamente iguais aos dos impulsos e a desexcitação do material para 

um nível muito próximo do fundamental, através do processo denominado de emissão 

estimulada. Apesar do decaimento não se dar para o estado fundamental, como aconteceria 

num sistema de três níveis, o último nível intermédio é tão próximo deste que, em condições 

normais de operação à temperatura ambiente, a sua população se encontra em equilíbrio 

térmico com a população do estado fundamental. É devido a esta característica particular que 

o sistema se designa a quasi-três-níveis e não a quatro níveis (Figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5: Representação de sistemas de níveis. À esquerda, um sistema de três níveis; no 

centro, um sistema de quatro níveis; e à direita, um sistema de quasi-três-níveis [rp-

photonics] 

 
Devido à simplicidade que caracteriza o sistema quasi-três-níveis dos iões de itérbio, são 

evitados determinados efeitos parasitas que estão presentes em outros materiais dopados com 

lantanídeos, nomeadamente, efeitos como a absorção e a desexcitação para outros níveis que não 

os adequados para o processo de amplificação. Isto quer dizer, que fenómenos como o cross 

relaxation e o up-conversion não existem em laser de itérbios [Chénais]. No entanto, nestes lasers, 

como nos restantes, existem outros processos parasitas não radiativos como a relaxação através da 

emissão de múltiplos fonões (um processo muito pouco provável) e o concentration quenching que 

retrata as perdas durante as transferências de energia que podem existir entre os iões que dopam o 

meio activo (este fenómeno é importante, principalmente, em meios com uma elevada densidade de 

impurezas) [Chénais] [Yang]. 

Além da simplicidade dos sistemas de quasi-três-níveis, no caso dos materiais dopados com 

itérbio, o nível intermédio metaestável encontra-se bastante próximo do nível excitado mais elevado, 

uma vez que estes resultam da divisão do estado 2F5/2 devido ao efeito de Stark. Este facto é mais 
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uma razão para a elevada eficiência dos materiais dopados com itérbio no processo de amplificação, 

dado que o seu defeito quântico é pequeno (a diferença entre os comprimentos de onda do 

bombeamento e dos impulsos a amplificar é pequena), o que quer dizer, que grande parte da energia 

utilizada para bombear o meio é readquirida na amplificação dos impulsos, perdendo-se uma 

pequena parte no aquecimento do meio. Isto não só torna os amplificadores de itérbio mais eficientes 

em termos energéticos, como os dota de uma taxa de repetição mais elevada em comparação com 

outros amplificadores de lantanídeos. Isto claro, desde que a matriz cristalina seja a mesma. 

Como exemplo, na Figura 1.6 é representado o esquema típico dos níveis de energia 

relevantes de um ião de itérbio numa rede cristalina. Neste caso, a rede é a do cristal YAG. 

No que diz respeito à largura espectral, esta é sobretudo influenciada pelo número de modos 

de vibração que a estrutura cristalina possui. Sendo assim, estruturas mais desorganizadas como o 

caso do Yb:vidro possuem espectros com maiores bandas do que materiais como o Yb:CaF2, 

Yb:KYW e o Yb:YAG (ver Tabela 1.1). No entanto, estas estruturas mais desorganizadas acabam por 

ter condutividades térmicas inferiores, o que limita significativamente a taxa de repetição dos 

amplificadores que utilizam estes materiais, como também a própria energia final dos impulsos, uma 

vez que haverá maiores perdas resultantes das lentes térmicas. 

 

 

Figura 1.6: Representação dos níveis de energia de interesse para a óptica do Yb:YAG [Koechner 06] 

 

Material K (Wm-1K-1) [Gaumé] τf  (ms) [Gaumé] 
Ti:safira 34 0.003 
Nd:vidro 0.84 0.33 
Yb:KYW 3.8 0.6 
Yb:vidro 0.85 1.3 
Yb:CaF2  10 2.5 
Yb:YAG 11 0.95 

Tabela 1.1: Condutividade térmica, K, e tempo de vida médio, fluorescência, τf, para os materiais mais 

comuns de itérbio e para os já bastante estudados e confiáveis materiais de amplificação laser, 

Ti:safira e o Nd:vidro. 
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Devido ao defeito quântico que existe nos materiais amplificadores, parte da energia absorvida 

do bombeamento é perdida termicamente. Como resultado, a temperatura das zonas do material 

bombeado sobe em relação à das outras zonas. Isto provoca a dilatação dessa zona do cristal, a 

formação de um gradiente do índice refracção e a indução de um stress mecânico. A formação 

destes fenómenos caracteriza uma lente térmica, e são os responsáveis pela divergência dos 

impulsos. A lente térmica e os seus efeitos serão tanto maiores quanto menor for a condutividade 

térmica, uma vez que, a baixa condutividade térmica leva a uma aumento da concentração de calor 

nas zonas bombeadas do material. 

1.4.2. Bombeamento e amplificação em materiais dopados com itérbio 

Quando um fotão se propaga num meio não excitado tenderá a ser absorvido, sendo a sua 

energia armazenada na forma de excitação electrónica do meio. 

Para a realização do processo de amplificação laser é necessário, como já foi referido 

anteriormente, que um meio esteja excitado, ou seja, que tenha armazenado energia, de modo a que 

se possam desenrolar fenómenos de emissão espontânea. Assim é importante para a amplificação 

de impulsos ter um eficiente armazenamento de energia. 

O armazenamento de energia depende de vários factores relacionados com as propriedades 

do bombeamento e do meio que se pretende excitar. No caso de um material dopado com itérbio, a 

eficiência do armazenamento da energia está directamente relacionada com a densidade de iões por 

unidade de volume, com a sua dimensão e com as secções eficazes de absorção e de emissão do 

respectivo meio. Deste modo, é essencial para um elevado armazenamento de energia no material 

que o bombeamento efectuado tenha um comprimento de onda adequado, para se ter uma elevada 

absorção e uma baixa emissão de fotões. Na Figura 1.7 são apresentadas as curvas para as secções 

eficazes de absorção e de emissão típicas de um material dopado com itérbio, neste caso do Yb:vidro 

(material usado no amplificador regenerativo do L2I). 

 

 

Figura 1.7: Representação das curvas para as secções eficazes de absorção e de emissão 

doYb:vidro [Petrov] 
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A partir da Figura 1.7 podemos observar que as secções eficazes de absorção e de emissão 

possuem picos nos 974 nm, e, embora, o pico da secção eficaz de absorção seja maior que o da 

secção eficaz de emissão, não significa que um bombeamento com este comprimento de onda seja o 

mais adequado para se conseguir uma elevada inversão de população no Yb:vidro, uma vez que a 

razão entre o valor da secção eficaz de absorção e o valor da secção eficaz de emissão para esse 

comprimento de onda é inferior a mesma razão mas para a secções eficazes correspondentes, por 

exemplo, ao comprimento de onda de 937,1 nm (comprimento de onda de emissão dos díodos, 

usando como fonte de bombeamento no nosso amplificador regenerativo de Yb:vidro). 

A importância desta razão entre os valores das secções eficazes para a taxa máxima de 

inversão de população conseguida, tem uma explicação simples, que será dada de seguida. No início 

do bombeamento a probabilidade de ocorrer emissão espontânea é praticamente nula, dado que o 

meio não se encontra excitado. Contudo, à medida que o número de iões no estado excitado 

aumenta e o número de iões no estado fundamental diminui, o número de fenómenos de absorção e 

de emissão vão-se equilibrando, até atingir um ponto em que o número de iões que passam ao 

estado fundamental é praticamente igual ao número de iões que passam ao estado excitado. Ora, a 

razão entre os valores das secções eficazes está directamente relacionada com a quantidade de iões 

no estado excitado necessário para que o número de processos de absorção e de emissão sejam 

iguais. Assim, uma razão entre os valores das secções eficazes mais elevada traduz-se numa 

inversão de população mais alta. Daí, para o Yb:vidro ser possível obter uma percentagem de 

inversão de população mais elevada para um bombeamento com comprimento de onda nos 937,1 

nm, do que com um comprimento de onda nos 974 nm. Este facto é evidenciado numericamente mais 

abaixo. 

Outra propriedade importante do meio para o armazenamento de energia é o tempo de vida 

médio do estado excitado. Invertida a população, esta não se mantém no estado excitado 

indefinidamente. Esta começa decair ao longo do tempo, de forma exponencial, de acordo com uma 

constante de decaimento (o inverso do tempo de vida médio do estado excitado), através de um 

fenómeno denominado de emissão espontânea. Uma das propriedades mais importantes dos 

materiais dopados com itérbio para processos de amplificação laser, é o facto do seu tempo de vida 

médio ser superior à maioria dos outros materiais usados em amplificadores laser, atingindo em 

muitos dos casos, valores da superiores a um milissegundo. Por exemplo o tempo de vida médio do 

Yb:vidro é de cerca de 1,3 ms, enquanto, o do Nd:vidro ronda os 330 µs. Este facto acaba por 

garantir, também, uma maior eficiência no armazenamento de energia, uma vez que os materiais 

dopados com itérbio podem ser bombeados durante mais tempo que outros materiais. Isto permite, 

assim, que o bombeamento se possa realizar de forma mais lenta através de fontes de baixa 

intensidade. 

Desta forma, a energia absorvida pelos materiais dopados com itérbio terá que ser definida, de 

modo a ter em conta, os fenómenos de absorção, emissão estimulada e emissão espontânea. A 

energia máxima absorvida para o comprimento de onda do bombeamento é atingida no momento em 



 

 

 

30 

o número de iões que passam ao estado excitado devido à absorção, é igual ao número de iões que 

passam ao estado fundamental devido à emissão estimulada e à emissão espontânea. 

Outro ponto a ter em conta para caracterizar os processos de bombeamento e amplificação é o 

facto de um sistema de quasi-três-níveis, como um amplificador de itérbio, ter uma população 

homogénea ao longo dos subníveis de Starck alargados, resultantes dos modos de vibração da rede 

cristalina ou do meio vítreo durante a realização dos dois processos (a constatação experimental 

deste facto para materiais dopados com itérbio, é demonstrado nas referências [Raybaut 05] e 

[Raybaut 03b]). A distribuição da população pelos vários subníveis de Starck será, assim, sempre 

dada pela relação de Boltzmann [Chénais]. 

Por exemplo, a fracção de população para um dos subníveis de Starck, f1, do estado 

fundamental, 2F7/2, com uma degenerescência g1 e uma energia E1, a uma temperatura T, é dada pela 

expressão: 
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onde, kB é a constante de Boltzmann, n é número de subníveis de Starck no estado 2F7/2, gn  e En são 

a degenerescência e a energia do subnível n, respectivamente. 

 

1.4.3. Equações de evolução 

Dada a informação em cima, podemos, de um forma simples, achar a equação para a evolução 

da densidade de população do nível excitado, Nexc (
2F5/2) ao longo do tempo, durante o bombeamento 

do material dopado com itérbio, considerando, para isso, os fenómenos de excitação ou desexcitação 

do meio, ou seja, os fenómenos de absorção, de emissão estimulada e de emissão espontânea e a 

sua probabilidade de ocorrência. A equação que traduz a evolução da população nos níveis excitados 

ao longo do tempo é dada por: 
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onde, Nground é a densidade de população no nível fundamental, σa é a secção eficaz de absorção σe é 

a secção eficaz de emissão estimulada, h é a constante de Planck, Ipump é a intensidade do 

bombeamento, νpump é a frequência da radiação do bombeamento, τfluor é o tempo de vida média do 

estado excitado e λpump é o comprimento de onda do bombeamento. 

Contudo, a Equação (1.3) é insuficiente para descrever completamente o processo de 

bombeamento. A sua solução possibilitaria unicamente o cálculo do número de iões no estado 



 

 

 

31 

excitado ao longo do tempo t num material dopado com itérbio infinitamente pequeno, isto porque a 

intensidade do bombeamento, Ipump, na realidade, varia à medida que esta atravessa o cristal. Assim, 

para a descrição do processo do bombeamento estar completo, é necessário determinar a evolução 

da intensidade do bombeamento à medida que este percorre o cristal. Os fenómenos que contribuem 

para a evolução da intensidade do bombeamento são a absorção e a emissão estimulada. Deste 

modo teremos: 
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dz
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onde, z é a distância percorrida pelo bombeamento no material. 

Como é óbvio a Equação (1.4) só é valida para intervalos de tempo infinitamente pequenos. 

Assim, a descrição do bombeamento é dada por um sistema de duas equações diferenciais 

dependentes uma da outra: 
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Tendo em conta o exemplo dado anteriormente, para o Yb:vidro, ao resolvermos 

numericamente o sistema de equações (S1.1), para os comprimentos de onda de bombeamento de 

937,1 nm e de 974 nm (resultados apresentados no gráfico da Figura 1.8) verificamos que apesar de 

a absorção do primeiro comprimento de onda ser menor que a do segundo, se consegue obter uma 

maior inversão de população para primeiro comprimento de onda do que para o segundo. 

Observamos, também, que só temos uma elevada eficiência no armazenamento de energia para um 

bombeamento a 974 nm a baixas energias de bombeamento. Estas são as principais razões para se 

ter usado uma fonte de bombeamento nos 937,1 nm e não nos 974 nm. 

O processo de amplificação é, no fundo, bastante similar ao processo de bombeamento. Não 

só os fenómenos de excitação e desexcitação do meio são os mesmos do processo de 

bombeamento, como a descrição matemática deste, também o é (implica a resolução de um sistema 

de duas equações diferenciais, mutuamente dependentes uma da outra). A grande diferença neste 

caso, é o facto de querermos que o nosso sinal seja amplificado, e não absorvido como no caso do 

bombeamento. Assim, o fenómeno dominante terá que ser a emissão estimulada. Tal só será 

possível, se a gama de comprimentos de onda, que caracteriza o sinal, tenha secções eficazes de 

emissão, significativamente maiores que as secções eficazes de absorção (no caso do Yb:vidro, 

podemos ver pela Figura 1.7, que estamos a falar da gama de comprimentos de onda entre os 1010 

nm e os 1080 nm). 

Dada a simplicidade da estrutura electrónica dos iões de itérbio no meio (sistema quasi-três-

níveis), não é possível a absorção dos fotões do bombeamento ou do sinal para outros níveis que 
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não o correspondente ao nível excitado. Isto limita muito as perdas nestes amplificadores. A partir de 

determinado ponto, deixa de haver amplificação o sinal, e sempre que os impulsos passam pelo 

cristal sofrem perdas, devido, sobretudo, à sua passagem pela superfície do material dopado com 

itérbio. 

 

 

 

Figura 1.8: Influencia da energia do bombeamento na inversão de população de um meio de Yb:vidro. 

A linha a tracejado é para um comprimento de onda do bombeamento de 974 nm, enquanto a linha a 

contínua é para o comprimento de onda de 937,1 nm [Wemans 08]. 

 

 

Pelo que foi descrito em cima, é patente que a expressão que forneça a variação de iões no 

estado excitado ao longo do tempo no processo de amplificação seja análoga a (1.3): 
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onde, Iseed é a intensidade do sinal, νseed é a frequência da radiação do sinal e λseed é o comprimento de 

onda do sinal. 

A variação da intensidade do sinal, à medida que atravessa o meio activo no processo de 

amplificação, é assim descrita por uma expressão idêntica à (1.4): 
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Tal como as Equações (1.3) e (1.4), para o bombeamento, também as Equações (1.5) e (1.6) 

para sinal, só são válidas para meios e para tempos infinitamente pequenos. O sistema que descreve 
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completamente todo o processo de amplificação ao longo de todo o cristal é, assim, dado pelo 

sistema de equações: 
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1.5. Sistemas baseados em tecnologia laser de materiais 

dopados com itérbio bombeados por díodos 

Um dos principais projectos a nível europeu que utiliza exclusivamente amplificadores de 

itérbio bombeados por díodos é designado por POLARIS (Petawatt Optical Laser Amplifier for 

Radiation Intensive Experiments). Este está a ser desenvolvido pelo Institut für Optik und 

Quantenelektronik da Friedrich-Schiller-Universität de Jena, na Alemanha, com o fim de atingir 

impulsos finais com comprimento de onda centrais de 1035 nm, com energias de 200 J e durações de 

150 fs. Tudo isto para uma taxa de repetição de 0,1 Hz, e de forma a possibilitar intensidades num 

alvo da ordem dos 1021 W.cm-2 [physik.uni-jena] [Hein 02]. Todo o processo de amplificação pensado 

neste projecto baseia-se na técnica CPA, sendo a amplificação dos impulsos feita em cinco estágios 

consecutivos de diferentes amplificadores laser de itérbio bombeados por díodos. Até ao momento a 

cadeia laser já foi testada com sucesso até ao quarto estágio de amplificação, tendo-se obtido 

impulsos com uma energia de 8 J [Hein 04]. 

 

 

Figura 1.9: Esquema dos estágios de amplificação do POLARIS [physik.uni-jena] [Hein 02]. 
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Figura 1.10: Fotografia do amplificador do quarto estágio do POLARIS [Siebold] 
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2. LLLL2222I e sistema laserI e sistema laserI e sistema laserI e sistema laser    

2.1. Características gerais do L2I 

 

Como se deu já a entender, a parte experimental desta Tese foi conduzida no Laboratório de 

Lasers Intensos (L2I) do Grupo de Lasers e Plasmas (GoLP), que se localiza no Instituto Superior 

Técnico. Neste laboratório, o principal objectivo passa por possibilitar a execução de experiências de 

interacção laser-plasma de altas intensidades. Desta forma, podemos diferenciar duas áreas distintas 

no laboratório: uma dedicada ao desenvolvimento e funcionamento de um sistema laser de TeraWatt 

tipo CPA com um comprimento de onda central de 1053 nm e uma outra dedicada ao estudo das 

interacções laser-plasma. Na Figura 2.1 pode ser visualizado o esquema geral da instalação que 

existe no L2I. A descrição do sistema laser e das suas características podem ser encontradas na 

referência [Figueira 01]. Mais em baixo, é feita uma descrição mais pormenorizada dos componentes 

do sistema laser necessários à parte experimental desta Tese. Na referência [Lopes] pode ser 

encontrada a descrição das características dos sistemas de apoio ao laboratório e dos componentes 

existentes na parte de interacção laser-plasma. 

Dado que no laboratório estamos na presença de um sistema laser de TeraWatt onde os 

impulsos percorrem distâncias da ordem dos 200 m, todo o ambiente deste tem de ser devidamente 

controlado, sendo por isso o laboratório uma sala limpa de classe 10000 (sala com um limite máximo 

de 10000 partículas de 0,5 µm e de 70 partículas de 5 µm por pé cúbico) equipada com equipamento 

que permite o controlo da humidade e da temperatura assegurando um ambiente estável necessário 

ao correcto funcionamento do sistema laser, evitando ao máximo, por exemplo, a deposição de 

partículas, a dilatação térmica e a condensação de água nos componentes ópticos. 
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Figura 2.1: Esquema geral dos sistemas instalados no L2I. 

 

2.2. Descrição do sistema laser usado 

 

O sistema laser usado consiste basicamente no oscilador, no expansor, no seleccionador de 

impulsos e no novo amplificador de Yb:vidro, em vez dos restantes estágios que são apresentados na 

Figura 2.1. 

 

2.2.1.  Oscilador 

 

O oscilador trata-se de um dispositivo comercial, modelo Mira 900F que gera impulsos de 

comprimento de onda central de 1053 nm, podendo ser regulado para outros comprimentos de onda. 

A criação dos impulsos é por mode-lock passivo através de uma lente de Kerr, existindo à saída do 

oscilador uma fenda que permite forçar o laser a operar neste estado. Os impulsos são gerados a 

uma taxa de repetição de 76 MHz, a uma potência entre os 30 mW e os 250 mW, o que significa que 

cada impulso pode possui uma energia entre 0.5 nJ e 4 nJ. Os impulsos têm uma duração de cerca 

de 100 fs, considerando que estes apresentam um perfil temporal modelado pela função sech2. 

O oscilador é bombeado por Verdi V-10 de 532 nm com 10 W, sendo ambos os dispositivos da 

marca Coherent. 

É de referir que, após o oscilador, é colocada uma célula de Faraday, com o objectivo de ser 

usada como isolador. Esta permite impedir a entrada de radiação no oscilador através da fenda, 

evitando uma possível alteração do funcionamento do oscilador, ou mesmo impedindo que este seja 

danificado. 
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2.2.2. Expansor 

 

A passagem dos impulsos por um expansor corresponde ao início da utilização da técnica CPA 

no nosso sistema laser. Este é constituído por duas redes de difracção de 1740 linhas por milímetro a 

uma distância óptica de 60 cm. A configuração usada é em dupla passagem, permitindo o 

alargamento da duração do impulso por um factor de 10000, ou seja, os impulsos passam de 100 fs 

para 1 ns. Este aumento da duração do impulso é feito de forma reversível, de modo a que os 

impulsos mais tarde possam ser comprimidos. Tem como principais objectivos possibilitar uma maior 

e mais eficiente amplificação dos impulsos e evitar, também, o aparecimento de fenómenos não 

lineares durante o processo de amplificação. 

No expansor é utilizada uma montagem designada de tripleto de Offner [Chériaux 96], na qual 

só são utilizados espelhos, e um corner-cube. Estes permitem aumentar a eficiência da expansão, 

corrigir assimetrias e reduzir aberrações ópticas que ocorrem durante o processo de expansão 

[Chériaux 97]. 

Alguns dos problemas que resultam do expansor advêm do facto das redes de difracção e dos 

espelhos terem tamanhos definidos, o que significa que só um intervalo limitado de comprimentos de 

onda que são enviados para o expansor é que saem deste. Os problemas que resultam do corte de 

comprimentos de onda e consequente diminuição da largura de banda espectral dos impulsos são o 

aumento da duração final impulso após a compressão, e o aparecimento de pré e pós impulsos no 

tempo [Chériaux 97]. 

Principalmente devido às perdas de 10 % que existem em cada rede de difracção, a energia 

dos impulsos à saída do expansor é reduzida para aproximadamente 0,4 nJ. 

 

2.2.3. Seleccionador de impulsos 

O seleccionador de impulsos é um dispositivo constituído basicamente por um polarizador 

seguido por uma célula de Pockels (com todo os aparelhos necessários para que esta ligue durante 

determinadas janelas de tempo muito curtas) e por um outro polarizador. Este dispositivo tem como 

objectivo seleccionar 1 impulsos a uma frequência de 10 Hz dos 76 x 106 que são expandidos no 

tempo pelo expansor, durante cada segundo. 

O seleccionador de impulsos usado na parte experimental desta Tese destinava-se e estava 

adequado para que o estágio seguinte do sistema laser fosse o amplificador regenerativo de Ti:safira 

que existe no L2I, uma vez que, este amplificador funciona a uma taxa de repetição de 10 Hz. A 

importância, neste caso, do seleccionador de impulsos resume-se ao facto de permitir a amplificação 

de um único impulso a cada 0,1 segundos. Não possibilitando, por isso, a entrada na cavidade do 

amplificador de outros impulsos “parasitas” que poderiam retirar energia ao meio activo e 

consequentemente ao impulso que realmente se queria amplificar. 
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Figura 2.2: Esquema do amplificador quando a extracção dos impulsos finais era efectuada pela 

célula de Pockels, CP2 

 

2.2.4. Amplificador regenerativo de Yb:vidro (fluorofosfato) 

 

No amplificador regenerativo de Yb:vidro (Figuras 2.2 e 2.3), como o próprio nome indica, o 

material amplificador é o vidro (fluorofosfato) dopado com itérbio. O material vítreo usado possui um 

comprimento de 6,5 ± 0,05 mm (comprimento que os impulsos atravessam em cada passagem do 

processo de amplificação) e uma densidade de 6 x 1020 iões de Yb3+ por cm3 de material. Este 

material possui, ainda, uma superfície anti-reflectora. Para além do cristal de Yb:vidro no interior da 

cavidade do amplificador, estão ainda presentes um polarizador, uma célula de Pockels ligada a um 

gerador de impulsos de alta tensão e uma lâmina de um quarto de onda, λ/4, responsáveis pela a 

entrada e pela saída dos impulsos da cavidade na mesma direcção. Esta montagem da cavidade 

obriga ainda à instalação de mais um conjunto de elementos à sua entrada/saída, de forma a se 

poder efectuar a extracção dos impulsos. A extracção dos impulsos pode ser efectuada através de 

dois conjuntos de elementos distintos: por uma célula de Pockels (ligada a um temporizador, e a uma 

fonte de tensão) e um polarizador (Figura 2.2), ou então, por um Faraday rotator, uma lâmina de meia 
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onda (λ/2) e um polarizador (Figura 2.3). No nosso amplificador, durante o decorrer desta actividade 

experimental, foram utilizados estes dois conjuntos de elementos. A principal diferença nos resultados 

entre estes dois conjuntos de elementos reside no contraste que é atribuído aos impulsos finais. A 

utilização da célula de Pockels permite contrastes da ordem de 104 vezes, enquanto o uso de um 

Faraday rotator e da lâmina de meia onda fornecem contrastes de cerca de 102 vezes. 

 

 

Figura 2.3: Esquema do amplificador quando a extracção dos impulsos finais era pelo Faraday 

rotator, FR. O “X” indica onde normalmente era posicionado um fotodíodo de resposta rápida. Nessa 

posição, este, durante o processo de amplificação, captava as perdas no polarizador, permitindo a 

medição de ganhos e facilitando o controlo da amplificação. 

 

O bombeamento no amplificador de itérbio é efectuado por um stack de 25 barras de díodos 

(Figura 2.4), modelo JOLD-4000-QAXH-25A da JENOPTIK Laserdiode GmbH, que possui uma 

eficiência electro-óptica de 45,6 % à potência máxima. Este stack, a uma temperatura de 25º C, emite 

radiação infra-vermelha com um comprimento de onda central de 931,7 nm e com uma largura de 

banda espectral de 1,3 nm. A potência de emissão depende directamente da corrente que é aplicada 

ao stack, podendo variar de cerca de 120 W com uma corrente de 20 A, a aproximadamente 4000 W 

com uma corrente de 199 A. A dependência da potência com a corrente é praticamente linear, sendo 

dada aproximadamente pela razão de 21,73 W/A. Este stack de díodos possui, ainda, um conjunto de 

micro-lentes, que permitem reduzir significativamente a divergência da luz emitida por este. As 

características do stack de díodos fornecidas pelo fabricante são exibidas no anexo I. 
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A taxa de repetição máxima que pode atingir o amplificador regenerativo de Yb:vidro é de 1 Hz, 

um valor baixo em comparação com o amplificador de Ti:safira utilizado no laboratório, devendo-se à 

incapacidade do dispositivo que controla a potência e o tempo de bombeamento do stack dos díodos 

(Laser Diode Driver da Töpfer & Hein) em efectuar mais do que uma ordem de “disparo” dos díodos 

por cada segundo. Para além desta limitação, o Laser Diode Driver impõe um tempo máximo de 

bombeamento de 3 ms, mais de duas vezes o tempo de vida média do estado excitado do Yb:vidro 

(1,3 ms). 

 

 

Figura 2.4: Fotografia do stack de díodos usado. 

 

Apesar da diferença entre a taxa de repetição do Yb:vidro - 1 Hz - e da frequência com que o 

seleccionador de impulsos utilizado escolhe os impulsos - 10 Hz - não se verificava o consumo da 

energia armazenada no meio activo por parte dos nove impulsos não seleccionados para a 

amplificação. Tal constatação deve-se, pela simples razão, de que todos os processos de 

bombeamento/amplificação ocorrem no seu conjunto em tempos da ordem de vários milissegundos, 

ou seja, em tempos significativamente inferiores aos correspondentes aos atrasos entre impulsos, 

uma décima de segundo. 

A uma taxa de repetição de 1 Hz, é possível com o amplificador regenerativo de Yb:vidro, como 

veremos no capítulo dos resultados, obter impulsos com vários mJ de energia de forma consistente. 

No entanto, obtêm-se melhores resultados a uma taxa de repetição 0,5 Hz. 

O controlo dos processos de bombeamento e de amplificação são efectuados por uma placa 

electrónica inserida num computador. Esta é programada através de um programa em LabVIEW, 

Delay Generator Control of one BME SGO2p, e recebe como trigger um sinal sincronizado com o 
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sinal dos 10 Hz do funcionamento do seleccionador de impulsos através do gerador de impulsos 

Stanford Research Systems, INC, MODEL DG 535, Four Channel Digital Delay / Pulse Generator. A 

partir daqui, e de acordo com os tempos introduzidos pelo utilizador no programa, esta placa envia os 

sinais ao Laser Diode Driver para iniciar o bombeamento e para a célula de Pockels no interior da 

cavidade do amplificador de Yb:vidro, para que esta possibilite a permanência dos impulsos no 

interior da cavidade ou então provoque a saída dos mesmos. 

 

2.3. Construção do novo amplificador regenerativo 

 

A cavidade do amplificador regenerativo de Yb:vidro foi concebida de forma a possuir as 

características de amplificação de uma cavidade linear simples. No entanto, devido ao pouco espaço 

disponível em comprimento para a sua construção, teve-se que optar por uma construção em forma 

de “Γ”. Deste modo, sempre que os impulsos efectuam um percurso de ida e volta na cavidade deste 

amplificador, são obrigados a atravessar o meio activo duas vezes, na mesma direcção mas em 

sentidos opostos. A cavidade tem um comprimento total de aproximadamente 160 cm, o que significa 

que os impulsos demoram cerca de 10,6 ns a efectuar um percurso de ida e volta nesta. Esta é 

constituída por três espelhos: um espelho plano de reflexão a zero graus, um espelho plano de 

reflexão a 45º plano e um espelho convergente de reflexão a zero graus com uma distância focal de 4 

m. Encontrando-se a cavidade delimitada pelos espelhos de reflexão a zero graus. O meio 

amplificador (Yb:vidro) foi colocado entre os espelhos planos a uma distância de cerca de 25 cm do 

espelho plano de reflexão a zero graus. 

Para a construção da cavidade do amplificador foi tomado em conta o efeito das lentes 

térmicas, que surgiam no meio dopado com itérbio após o seu bombeamento. Através de simulações 

e medições descritas na referência [Wemans 08], chegou-se à conclusão que o efeito das lentes 

térmicas originadas no respectivo meio seria equivalente à presença de uma lente convergente com 

uma distância focal de 3 m. 

Conhecendo o efeito das lentes térmicas, foi possível dimensionar a cavidade para que esta 

tivesse um sinal com um diâmetro definido. Utilizando o programa de simulação WinLase 2 (Figura 

2.5), determinou-se que o sinal teria um diâmetro 1,8 mm para as actuais dimensões e propriedades 

da cavidade (cavidade com um comprimento total de 160 cm e constituída por um espelho 

convergente de reflexão a zero graus com uma distância focal de 4 m). Este valor para o diâmetro do 

sinal, como vermos já a seguir, é concordante com o diâmetro mínimo que o bombeamento pode ter, 

após ter sido focado no material dopado com itérbio. Além disso, para a prevenção de possíveis 

danos nos espelhos da cavidade e no próprio meio activo é aconselhável que a fluência dos impulsos 

seja inferior a 1 J.cm-2. Neste caso, como temos um diâmetro para o sinal de 1,8 mm a energia 

necessária para que os impulsos atinjam este valor limite é de aproximadamente 25 mJ. O que 
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significa que este valor para o diâmetro do sinal é suficientemente adequado para impulsos que se 

querem com uma energia de alguns milijoules. 

 

 

 

Figura 2.5: Determinação do raio do feixe a partir do programa WinLaser 2 [Wemans 08] 

 

O bombeamento, como já foi referido em cima, é efectuado por um stack de 25 barras de 

díodos. E apesar de emitir o bombeamento com uma ligeira divergência, é possível observar, à saída 

do stack, através de um cartão sensível ao infravermelho, um conjunto de traços luminosos 

horizontais e paralelos entre si, correspondentes à luminosidade emitida por cada uma das barras de 

díodos. O bombeamento após a sua emissão percorre um percurso de 35 cm antes de atingir uma 

das superfícies do material dopado com itérbio. Durante esse percurso, o bombeamento atravessava 

um conjunto de três lentes convergentes e o espelho plano de reflexão a 45º da cavidade. As duas 

primeiras lentes são cilíndricas, de modo a colimar o feixe de bombeamento. A última lente é esférica, 

e tem como objectivo focar e a homogeneizar o feixe que incide no material dopado com itérbio. O 

diâmetro mínimo conseguido para o feixe de bombeamento que incide no meio dopado com itérbio é 

de 2 mm (em concordância com 1,8 mm do diâmetro do sinal), devendo-se, este valor, à baixa 

qualidade óptica do stack dos díodos [Wemans 08]. Entre o material e a lente esférica, o 

bombeamento é obrigado a atravessar o espelho plano de reflexão de 45º da cavidade. Este funciona 

como um espelho dicróico, reflectindo os comprimentos do sinal e transmitindo os comprimentos de 

onda do bombeamento. 

Os impulsos que chegam à cavidade do amplificador regenerativo de itérbio são os mesmos 

que chegam ao amplificador regenerativo de Ti:safira após a sua escolha pelo seleccionador de 

impulsos. Estes chegam à cavidade a uma taxa de repetição de 10 Hz, com uma energia 0,1 nJ, com 

uma duração de 1 ns, com um comprimento de onda central de 1053 nm, com uma largura de banda 

de 12 nm e com uma polarização vertical. 

O processo de amplificação inicia-se após o processo de bombeamento, quando os impulsos à 

entrada da cavidade são reflectidos pelo polarizador que os encaminhava para a extremidade da 

mesma, que possui o espelho convergente de reflexão a zero graus, obrigando-os a passar logo ao 

início pela célula de Pockels e pela λ/4 que se encontravam no interior da cavidade do amplificador. 

Numa primeira fase, a célula de Pockels tem que se encontrar desligada, de modo a que a 

polarização dos impulsos sofra uma rotação de 90º ao passar duas vezes pela λ/4 (uma vez antes e a 

outra depois dos impulsos terem sido reflectidos pelo espelho convergente de reflexão a zero graus). 

Tendo os impulsos uma polarização horizontal, estes são, assim, transmitidos pelo mesmo 
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polarizador que os tinha introduzido na cavidade, permanecendo, deste modo, no interior desta 

durante um percurso de ida e volta, e efectuando duas passagem pelo meio activo. Caso a célula de 

Pockels não seja ligada durante o período de tempo em que os impulsos se situam próximos da outra 

extremidade da cavidade (uma janela temporal inferior a 10 ns), estes são impedidos de continuar na 

mesma, porque voltam a possuir uma polarização vertical, mal passem as duas vezes pela λ/4, 

acabando, no final, por serem reflectidos pelo polarizador para fora da cavidade, na mesma direcção 

em que tinham entrado. Com a célula de Pockels ligada, os impulsos mantém a polarização 

horizontal, permitindo, assim, que estes continuem na cavidade, até ao momento em que a célula de 

Pockels é desligada. Para uma boa eficiência, tanto da injecção como da extracção dos impulsos da 

cavidade, a célula de Pockels só pode ser ligada/desligada em períodos de tempo em que impulsos 

se localizem próximo da outra extremidade, delimitada pelo espelho plano de reflexão a zero graus. 

 

 

Figura 2.6: Fotografia do amplificador quando a extracção dos impulsos finais era pelo Faraday 

rotator, FR. Nesta fotografia, é possível observar: a azul, o percurso do bombeamento; a verde, o 

percurso dos impulsos no interior da cavidade; a vermelho, os percursos efectuados pelos impulsos 

durante a injecção e a extracção; e à amarelo, um percurso de alinhamento [Wemans 08]. 

 

O controlo das operações realizadas no amplificador regenerativo de Yb:vidro é feito por uma 

placa electrónica inserida num computador e pelo Laser Diode Driver. A placa electrónica recebe 

como trigger um sinal sincronizado com o sinal de 10 Hz do seleccionador de impulsos, vindo da 

caixa que controla o funcionamento do amplificador regenerativo de Ti:safira, da Stanford Research 

Systems, INC, MODEL DG 535, Four Channel Digital Delay / Pulse Generator. Esta última envia para 

a placa um sinal 300 ns antes do sinal para o seleccionador de impulsos. A programação da placa é 

feita por um programa em LabVIEW, denominado por Delay Generator Control of one BME SGO2p. 

Neste, o utilizador define a que altura envia os sinais para ligar e desligar a célula de Pockels e para 

iniciar o bombeamento. 
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Normalmente, o sinal que dá a ordem para que a célula de Pockels seja ligada, é gerado entre 

290 a 300 ns, após a placa ter recebido o sinal de trigger. O atraso gerado depende do percurso que 

os impulsos efectuam até ao amplificador e do percurso que o sinal gerado pela placa tem no interior 

dos cabos. 

O sinal para que a célula de Pockels seja desligada está dependente do número de passagens 

que se pretende que os impulsos executem pelo meio activo. O número de passagens pelo meio 

activo é sempre um número par. Este número pode ser tanto maior ou tanto menor consoante o valor 

temporal definido pelo utilizador no programa Delay Generator Control of one BME SGO2p, para a 

geração do sinal responsável pelo desligar da célula de Pockels. Os valores mais comuns para a 

geração deste sinal variam entre os 320 ns e os 1800 ns (entre 4 a 280 passagens do sinal pelo 

cristal), após a chegada do sinal de trigger à placa. 

Tendo em consideração que todo o processo é repetido a uma taxa de repetição de 1 Hz 

(frequência máxima de emissão dos díodos) e que o tempo máximo de bombeamento é 3 ms, o sinal 

que dará a ordem ao laser diode driver para o início do bombeamento é gerado 997 ms após o sinal 

trigger ter chegado à placa. 

Um problema que se podia colocar estaria relacionado com as flutuações nos tempos de 

resposta da célula de Pockels e do conjunto constituído pelo stack de díodos e o laser diode driver. 

No entanto, apesar de se saber que essas flutuações existem, estas acabam por ter uma influência 

praticamente nula durante os processos de bombeamento e amplificação, uma vez que as variações 

do tempo de resposta da célula de Pockels são inferiores a um nanossegundo, enquanto as do 

conjunto constituído pelo stack de díodos e pelo laser diode driver tem variações no tempo inferiores 

a um microssegundo. 

Em cima, descrevemos como se processava a extracção dos impulsos da cavidade. No 

entanto, é de lembrar que este processo era efectuado na mesma direcção que a injecção dos 

impulsos. Tal situação tornava o nosso amplificador de Yb:vidro inútil para qualquer utilidade prática, 

uma vez que, assim, não era possível direccionar os impulsos amplificados para outros estágios de 

amplificação ou para experiências de interacção. 

A separação do feixe que entra do que sai da cavidade, foi realizada de duas maneiras 

distintas durante a actividade experimental desta Tese. 

A primeira maneira, consistia em fazer passar o feixe do sinal no exterior da cavidade por um 

outro polarizador e por uma outra célula de Pockels. Esta última, só seria ligada um momento antes 

dos impulsos amplificados passarem por ela, rodando a polarização destes de vertical para 

horizontal, e obrigando-os a atravessar o polarizador em transmissão, ao contrário dos impulsos que 

vão a caminho da cavidade que passam pelo polarizador em reflexão. O momento em que a célula de 

Pockels liga é decidido pelo temporizador Medox, que obriga quase momentaneamente à geração de 

um impulso de alta tensão nesta mesma célula por parte da fonte de alta tensão Kentech. 

O segundo procedimento realizado durante a actividade experimental, que permitia a 

separação dos feixes que entram dos que saem da cavidade, resumia-se à colocação de um 

polarizador, de uma lâmina de meia onda e de um Faraday rotator no percurso dos feixes. 



 

 

 

45 

Faraday rotator é um instrumento que permite rodar, em 45º, a polarização de uma onda 

electromagnética, através de um fenómeno designado por efeito de Faraday ou efeito magneto-

óptico. Este fenómeno consiste na rotação do plano de vibração de uma onda electromagnética sob a 

acção de um campo magnético aplicado segundo a direcção de propagação, quando esta atravessa 

um meio material. O efeito é levogiro quando as ondas electromagnéticas se propagam 

paralelamente ao campo magnético e dextrogiro quando se propagam antiparalelamente [Hecht]. 

Deste modo, após a montagem deste último sistema de extracção, os impulsos que seguem na 

direcção da cavidade acabam por manter a mesma polarização após passarem pela lâmina de meia 

onda e pelo Faraday rotator, enquanto os que saem da cavidade, sofrem uma rotação de 90º na sua 

polarização, permitindo deste modo a separação dos feixes através do polarizador presente neste 

sistema de extracção. 

A principal vantagem de se efectuar a extracção a partir do primeiro sistema constituído por 

uma célula de Pockels e por um polarizador, é o facto de se poder obter um elevado contraste - 104 - 

em comparação com o alcançado através do segundo sistema formado por um polarizador, por uma 

lâmina de meia onda e por um Faraday rotator - 102. No entanto, a implementação do primeiro 

sistema acaba por ser mais dispendiosa e mais complexa que a aplicação do segundo sistema. 

Todos os elementos ópticos presentes na cavidade do amplificador têm efeito na variação do 

espectro dos impulsos ao longo das passagens. Estes componentes acabam por ter um papel crucial 

no controlo da sintonização dos comprimentos de onda, permitindo regular o deslocamento do 

espectro do sinal e o seu do ganho de estreitamento. O componente óptico com principal 

preponderância no controlo da sintonização é o polarizador presente no interior da cavidade. Este 

funciona como filtro intra-cavidade devido à alteração do seu comportamento reflector ou transmissor 

para determinados comprimentos de onda, quando é mudado o ângulo de incidência dos impulsos 

neste. 

 

2.4. Amplificador de multipassagem de itérbio 

 

No decorrer desta Tese, iniciou-se o desenvolvimento de um amplificador de multipassagem de 

itérbio que permitisse obter impulsos com energias da ordem dos 100 mJ a partir de impulsos com 

alguns milijoules. Antes de iniciar a construção do respectivo amplificador, foram realizados um 

conjunto de testes numéricos e experimentais, no intuito de escolher qual o material dopado com 

itérbio que mais se adequava a um amplificador do género no laboratório. 

Através do código que desenvolvemos, e que se encontra descrito no capítulo seguinte, foi 

possível aferir qual o material que seria mais promissor para este caso. Com esse material foi 

realizado um conjunto de simulações, de forma a prever o seu comportamento num amplificador de 
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multipassagem, Capítulo 4.3. Os materiais testados numericamente foram o Yb:vidro, o Yb:CaF2, o 

Yb:KYW e o Yb:YAG, ou seja, os materiais dopados com itérbio mais conhecidos. 

A nível experimental foram determinados os ganhos de quatro materiais dopados com itérbio 

que existiam no laboratório para diferentes diâmetros de sinal, também com o objectivo de aferir qual 

dos quatro conduziria a melhores resultados num amplificador de multipassagem. No laboratório, os 

materiais candidatos são três cristais de Yb:CaF2 de diferentes tamanhos e o meio vítreo utilizado no 

nosso amplificador regenerativo. 

Efectuados estes testes, e antes de se iniciar a construção propriamente dita do amplificador 

de multipassagem, foi analisada a melhor geometria a aplicar ao amplificador de multipassagem de 

itérbio. As geometrias propostas eram em forma de “V” e em forma de “X”. Na geometria em forma de 

“V”, os impulsos ao atravessarem o meio activo eram reflectidos por um espelho de reflexão a zero 

graus, que os reenviava de volta ao meio activo numa direcção ligeiramente diferente. A geometria 

em forma de “X”, consistia em obrigar os impulsos a passar sempre por um ponto do meio activo. As 

principais vantagens desta última geometria, e que determinaram que fosse a escolhida para o 

amplificador de multipassagem, são o facto de não necessitar de um espelho de reflexão a zero graus 

próximo do cristal, e por isso próximo do plano focal do bombeamento, e o facto de os alinhamentos 

serem significativamente mais fáceis de realizar do que com a geometria em V, uma vez que a 

geometria em forma de X obriga, logo à partida, que haja em qualquer passagem dos impulsos pelo 

meio activo, pelo menos um ponto onde ocorra amplificação. A grande desvantagem desta geometria 

em forma de “X”, é o facto de necessitar de uma quantidade mais elevada de espelhos do que 

necessitaria a geometria em forma de “V” para executar o mesmo número de passagens. 

O amplificador foi construído de forma a permitir um total de 8 passagens pelo meio activo, 

como podemos ver pelo esquema apresentado na Figura 2.7. Após as primeiras 4 passagens pelo 

meio activo, os impulsos são reenviados para trás através de um espelho de reflexão a zero graus, 

obrigando-os a percorrer, novamente, o percurso das primeiras 4 passagens. A extracção é feita por 

um polarizador e por uma λ/4, que se encontram no início do amplificador. Os espelhos de reflexão de 

45º, que dirigem os impulsos para o meio activo, encontram-se o mais afastados possível deste, de 

forma a que os ângulos de incidência dos impulsos no mesmo sejam os mais pequenos possível, de 

modo a maximizar o percurso no volume do meio activo onde há uma elevada taxa de inversão de 

população. Para além disso, o próprio suporte dos espelhos foi escolhido de forma a ocupar o menor 

espaço possível, permitindo que os espelhos pudessem ser colocados, também, o mais próximo 

possível do eixo central do percurso do bombeamento. O bombeamento é efectuado pelo mesmo 

stack de díodos utilizado no amplificador regenerativo de Yb:vidro, assim como o controle do tempo 

de bombeamento, da potência e da taxa de repetição são efectuados pelo mesmo Laser Diode 

Driver. 

Neste amplificador, a ordem para o início do bombeamento é efectuada pela mesma placa 

electrónica inserida num computador usada para controlar os tempos no amplificador regenerativo de 

Yb:vidro. Esta, tal como no amplificador regenerativo, recebe como trigger um sinal sintonizado com o 

sinal do seleccionador de impulsos e é programada pelo programa em LabVIEW, Delay Generator 

Control of one BME SGO2p. 
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Figura 2.7: Esquema do amplificador de multipassagem. 

 

Apesar deste amplificador ter sido construído de forma a receber os impulsos com energias 

dos mJ vindos do amplificador regenerativo de Ti:safira, este passo não chegou a ser concretizado. 

Até ao momento, os testes foram realizados com impulsos de energias da ordem de 1 nJ vindos do 

expansor. No entanto, estes testes já nos permitiram deparar com um problema no nosso 

amplificador. O facto de não existir nada que delimite e controle o diâmetro dos impulsos à medida 

que estes vão atravessando o meio activo, como existe no amplificador regenerativo de Yb:vidro (o 

espelho convergente de reflexão a zero graus), faz com que os impulsos sejam difractados, devido às 

lentes térmicas que são criadas no meio activo pelo bombeamento. Este facto, leva a que o perfil 

espacial do feixe seja deformado para a forma de um anel. Este perfil, para além de não ser desejado 

devido à sua reduzida utilidade prática, leva, também, à diminuição do ganho por passagem pelo 

material, uma vez que a parte mais intensa do sinal deixa de passar pelo volume do meio activo que 

foi mais densamente bombeado. 
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Diagnosticado que foi este problema, a sua resolução passa, todavia, pelo estudo e pela 

análise de outras simulações que se afastam dos objectivos propostos desta Tese, e que por isso não 

vão ser aqui discutidos. 

2.5. Aquisição de dados 

Durante a actividade experimental foi necessário proceder à aquisição de determinados dados, 

como o ganho por cada percurso de ida e volta dentro da cavidade, a energia dos impulsos à saída 

do amplificador regenerativo de Yb:vidro, os espectros dos impulsos antes e após amplificação, e, 

ainda, as imagens dos sinais e do bombeamento que incidem nos materiais dopados com itérbio. 

Para estas medições recorreu-se a determinados procedimentos e equipamentos que agora 

vamos descrever. 

Para a medição do ganho por cada percurso de ida e volta dentro da cavidade procedeu-se à 

colocação de um fotodíodo de resposta rápida da Thorlabs, modelo DET 10 A/M, na posição “X”, 

indicada no esquema e na fotografia apresentados pelas Figuras 2.3 e 2.6. O fotodíodo estava ligado 

a um osciloscópio da Hewlett Packard, modelo 54522A, que recebia como trigger o sinal que dava a 

ordem para que a célula de Pockels, no interior da cavidade, ligasse. Nesta posição, o fotodíodo 

captava, a cada percurso de ida e volta na cavidade, as intensidades das perdas percentuais 

resultantes das travessias dos impulsos pelo polarizador. No osciloscópio foi observado um conjunto 

de “picos” resultantes de cada travessia. Na Figura 2.8 é apresentado um exemplo do que era 

observado no osciloscópio. 
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Figura 2.8: Medição das perdas percentuais do polarizador, através do fotodíodo, à medida que os 

impulsos efectuam os percursos de ida e volta no interior da cavidade. 

 

A medição dos ganhos por cada percurso e ida e volta foi efectuada de forma simples, fazendo 

a razão entre os valores das tensões de dois picos consecutivos. O ganho a cada passagem simples 
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dos impulsos pelo meio activo teve que ser obtido de forma indirecta, efectuando a raiz quadrada do 

valor obtido para essa razão entre voltagens. 

Esta localização do fotodíodo não só é importante porque permitia medir ganhos, mas também 

porque facilitava o processo de alinhamento da cavidade e permitia o controlo de uma forma expedita 

da amplificação. 

A determinação da energia dos impulsos à saída do amplificador foi efectuada por um medidor 

de energia da Coherent, modelo J9LP, ligado ao mesmo osciloscópio referido em cima. O sinal de 

trigger recebido pelo osciloscópio podia ser qualquer um dos sinais que era enviado para a célula de 

Pockels, localizada no interior da cavidade, uma vez que o sinal originado pelo medidor de energia 

era da ordem dos milisegundos. Este medidor de energia estava preparado para responder de forma 

linear a impulsos com energias da ordem dos milijoules, através da relação de 504,1 V/J. 

A aquisição dos espectros dos impulsos, antes e após a amplificação, foi efectuada através de 

um espectrómetro, Triax 320 da JOBIN YVON – SPEX, com uma distância focal de 32 cm e dotado 

de três redes com 150, 600 e 1200 linhas por milímetro, em conjunto com uma câmara CCD linear de 

7 µm por pixel. As aquisições podiam atingir resoluções dos espectros de 0,016 nm. As aquisições 

efectuadas pelo espectrómetro foram controladas a partir de um programa em LabVIEW, 

desenvolvido no GoLP. 

Para a aquisição dos espectros, foi colocada uma das pontas da fibra óptica, que conduz os 

impulsos até ao espectrómetro, à saída do seleccionador de impulsos (medição do espectro dos 

impulsos antes da amplificação) ou à saída do amplificador regenerativo Yb:vidro (medição do 

espectro dos impulsos após a sua amplificação). 

A obtenção das imagens dos sinais e do bombeamento que incide no meio dopado com itérbio 

foi feita por meio de uma câmara CCD da Cohu, modelo 4912-5000/0000, e através do mesmo 

programa que controla o espectrómetro. O procedimento para a aquisição da imagem do 

bombeamento consistia em bombear o meio dopado com itérbio com uma potência 122,0 ± 28,2 W, 

equivalente a uma corrente nos díodos de 20 A. O feixe resultante à saída do cristal era então 

direccionado por um espelho de bombeamento convergente que foca a imagem resultante na câmara 

CCD. Os feixes, antes de chegarem à câmara, passavam por um conjunto de filtros para evitar que a 

esta saturasse completamente. A obtenção das imagens dos sinais foi em tudo semelhante à do 

bombeamento. Neste caso, os sinais após passarem pelo material dopado com itérbio eram 

desviados em direcção à câmara CCD, sendo, também, obrigados a atravessar um conjunto de filtros 

para não saturarem completamente a mesma. 
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3. Simulação da amplificação Simulação da amplificação Simulação da amplificação Simulação da amplificação     

Simultaneamente com o decorrer da parte experimental desta Tese, foi desenvolvido um 

código com objectivo de simular o comportamento de qualquer amplificador de itérbio. Como veremos 

mais adiante, a fiabilidade do código foi confirmada após a comparação dos resultados deste com os 

resultados experimentais. 

3.1. Introdução ao código de simulação 

Dada a grande diversidade de materiais dopados com itérbio com as mais diversas 

características e dada a elevada variedade de parâmetros a ter em conta durante o funcionamento de 

um amplificador itérbio, tornou-se necessário o desenvolvimento de um código que permitisse 

simular, o mais realisticamente possível, o comportamento de qualquer tipo de amplificador de itérbio. 

Assim, sem grandes custos e em pouco tempo, poderíamos analisar e ter uma ideia a nível 

experimental de como seriam as performances dos amplificadores de materiais dopados com itérbio. 

Do mesmo modo, com o código seria mais fácil descobrir quais os meios dopados com itérbio que 

melhor se adequavam aos nossos objectivos e ao nosso laboratório. 

O desenvolvimento de códigos de simulação de processos de bombeamento e de amplificação 

é comum nos dias de hoje. Todos eles foram concebidos com o objectivo de testar e determinar os 

mais diversos parâmetros e características da amplificação. Entre estes códigos encontram-se alguns 

que simulam: a evolução da inversão de população e da energia dos impulsos em função da energia 

do bombeamento para um amplificador de Ti:safira [Figueira 01]; os ganhos de estreitamento e de 

deslocamento dos espectros dos impulsos após a sua emissão por amplificadores de itérbio [Raybaut 

05], a eficiência de absorção em função das dimensões do meio, para materiais bombeados por 

díodos [Koechner 86]; os efeitos térmicos num material, após o seu bombeamento por radiação 

emitida por díodos (mapa de temperaturas na superfície de um material) [Altmann] [Didierjean]. 

O código foi concebido em MatLab, sendo todo o seu funcionamento baseado em variáveis 

discretas e em cálculos numéricos. A simulação dos processos de bombeamento e de amplificação 

são baseados no cálculo numérico dos sistemas de equações diferenciais referidos no Capítulo 1.4.2.  

Os parâmetros de funcionamento testados pela simulação do amplificador itérbio podem-se 

resumir essencialmente em quatro pontos: o tipo de cristal (secção eficaz de absorção, sessão eficaz 
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de emissão, concentração de iões, comprimento, tempo de fluorescência); as condições de 

bombeamento (potência, duração, comprimento de onda e diâmetro); as características do sinal 

(largura de banda, comprimento de onda, diâmetro, energia, duração); e, por fim, as propriedades da 

cavidade (perdas, espectro permitido). A especificação de todas estas variáveis, excepto as 

relacionadas com as propriedades da cavidade, é essencial ao cálculo numérico dos sistemas de 

equações diferenciais reportados no Capítulo 1.4.2. A inserção das quantidades relacionadas com as 

propriedades da cavidade, apesar de não serem fundamentais para o funcionamento das rotinas que 

simulam o bombeamento e a amplificação, têm como objectivo tornar o código mais concordante com 

a realidade experimental. 

O programa de simulação é composto basicamente por três partes: na primeira parte, são 

definas as secções eficazes de absorção e de emissão do material que se pretende estudar; a 

segunda parte, trata-se da rotina que executa a simulação do processo de bombeamento; e, por fim, 

a última parte do código corresponde à rotina que simula o processo de amplificação. Para cada uma 

das rotinas são inseridas algumas variáveis necessárias e calculadas algumas quantidades 

fundamentais à simulação de ambos os processos. 

 

 

Figura 3.1: Esquema geral do código desenvolvido 

 

Com estas três partes do código é possível obter as mais variadas características do 

amplificador de itérbio, como o ganho entre passagens, a energia máxima extraída, o número de 

passagens para o qual se obtém essa energia máxima e, ainda, o espectro de intensidade do sinal a 

qualquer passagem pelo meio activo. 
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3.1.1. Definição das secções eficazes de absorção e de emissão. 

 

As secções eficazes de absorção e emissão desempenham um papel fulcral na simulação dos 

processos de bombeamento e de amplificação. Estas estão presentes em todas as equações 

diferenciais necessárias a estes dois processos. A introdução das secções eficazes no código não 

deve ser feita através de um valor único e absoluto, mas sim de forma a conter a dependência destas 

com o comprimento de onda. Desta forma, será possível obter uma simulação mais real do processo 

de amplificação, podendo ser observada a evolução dos espectros dos impulsos à medida que estes 

vão realizando as passagens pelo meio activo, e, assim, estudar numericamente efeitos como o 

ganho de estreitamento e a sintonização dos comprimentos de onda dos impulsos. 

Para isto, teve-se que recorrer a um conjunto de literatura científica que possuísse a 

representação gráfica das secções eficazes de absorção e de emissão, em função dos comprimentos 

de onda dos materiais dopados com itérbio, que nós pretendíamos usar nas nossas simulações. 

Dessas representações gráficas foi retirado um conjunto de pontos correspondentes a alguns valores 

das secções eficazes para determinados comprimentos de onda. A partir daqui foi realizada uma 

interpolação dos pontos, sendo os dados guardados em matrizes. Apesar deste procedimento tornar 

o código mais concordante com a realidade, este acarreta o aparecimento de alguns erros que 

podem distanciar significativamente os resultados experimentais dos previstos numericamente, para 

as mesmas condições de amplificação. As causas destes erros devem-se, sobretudo, ao facto de 

estarmos limitados à resolução gráfica das secções eficazes apresentadas na literatura científica e à 

incapacidade das interpolações efectuadas descreverem de forma totalmente correcta as respectivas 

secções eficazes. Acrescenta-se ainda, o facto da a interpolação ser discreta. Apesar destes erros 

serem de alguma forma pouco significativos, a sua propagação ao longo das várias passagens é 

exponencial. Assim, é natural que ao fim de uma centena de passagens possa existir uma grande 

diferença entre o espectro experimental do sinal, à saída do amplificador, e o respectivo espectro 

numérico, após a simulação do processo de amplificação. 

Este código pode simular qualquer tipo de amplificador de itérbio, bastando para isso que 

sejam retirados um determinado número de pontos das representações gráficas das secções eficazes 

encontradas na literatura e executar a interpolação aos mesmos pontos. 

A primeira parte do código de simulação tem como objectivo fazer as interpolações dos pontos 

retirados dos gráficos das secções eficazes e proceder à gravação dos pontos das interpolações nos 

vectores σe(λ) (vector com os valores da secção eficaz de emissão) e σa(λ) (vector com os valores da 

secção eficaz de absorção). Ambos os vectores tem a mesma dimensão e os valores das suas 

entradas estão ordenados de forma a corresponderem a determinado comprimento de onda. Os 

valores dos comprimentos de onda respeitantes a cada entrada dos vectores σe(λ) e σa(λ) estão 

guardados ordenadamente noutro vector, wavelength. Como iremos ver, as dimensões destes 

vectores também vão ser responsáveis pelos tamanhos das matrizes na rotina de simulação do 

processo de amplificação. 
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Para as nossas simulações foram considerados quatros materiais dopados com itérbio: 

Yb:vidro (Figura 3.1), Yb:CaF2 (Figura 3.2), Yb:KYW (Figura 3.3) e Yb:YAG (Figura 3.4) 

 

 

 

Figura 3.2: Apresentação dos polinómios de interpolação que representam as curvas das secções 

eficazes de absorção (a azul) e de emissão (a vermelho) para o Yb:vidro [Petrov]. 

 

 

 

Figura 3.3: Apresentação do polinómios de interpolação que representam as curvas das secções 

eficazes de absorção (a azul) e de emissão (a vermelho) para o Yb:CaF2 [Petit]. 
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Figura 3.4: Apresentação do polinómios de interpolação que representam as curvas das secções 

eficazes de absorção (a azul) e de emissão (a vermelho) para o Yb:KYW [Kuleshov]. 

 

 

 

Figura 3.5: Apresentação do polinómios de interpolação que representam as curvas das secções 

eficazes de absorção (a azul) e de emissão (a vermelho) para o Yb:YAG [DeLoach]. 

 

3.1.2. Rotina de simulação do processo de bombeamento 

Esta rotina tem como fim simular a quantidade de bombeamento absorvido pelo meio dopado 

com itérbio e determinar numericamente a inversão de população originada neste. 

Nesta rotina é considerado que o bombeamento só incide numa das faces do material dopado 

com itérbio. O seu funcionamento assenta sobretudo no cálculo numérico do sistema de equações 

(S1.1), através da aplicação do método de Euler a cada uma das equações, com passos diferentes. 

Como veremos em baixo, no código não é calculado directamente a densidade de iões no estado 

excitado, mas sim, a densidade de iões no estado fundamental. Isto significa que, na equação 

responsável pelo cálculo numérico da densidade de iões no estado fundamental, os termos que 
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representam a influência dos fenómenos de absorção, emissão estimulada e emissão espontânea 

terão sinais simétricos aos apresentados pela Equação (1.3). 

De forma a aplicarmos o método de Euler, nós repartirmos o comprimento do cristal e o tempo 

de bombeamento em vários intervalos ou fatias, tornado o cálculo da inversão de população um longo 

processo iterativo. Nesta rotina são definidas duas matrizes Ipump e Nground, onde vão ser guardados os 

valores das intensidades de bombeamento e das densidades de iões no estado fundamental, 

calculadas durante o processo iterativo. 

Este processo começa por pegar na primeira fatia de tempo do bombeamento, Dt, e por 

calcular a intensidade desta após a sua passagem por cada divisão do meio activo. A expressão que 

traduz este primeiro passo iterativo é: 

 

 ( )[ ] ),1(,),1(,),1(,),1(,)1,1(, )()( zpumpzpumpzgroundpumpezgroundpumpazpump IDzINNNI +−+−=+ λσλσ  (3.1) 

 

onde, Dz é o comprimento de cada divisão do meio, N é a densidade total de iões de itérbio no meio 

e z é um número que corresponde a uma divisão espacial do meio. 

Determinada a intensidade de bombeamento para a sua primeira fatia Dt, após a sua 

passagem pelas divisões espaciais Dz do meio, podemos estimar as densidades de iões no estado 

fundamental ao logo de todas as divisões Dz, resultantes da passagem desta primeira fatia do 

bombeamento, através da expressão: 
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τ
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Actualizada a densidade de iões que se encontra no estado fundamental, em cada divisão do 

meio, é repetido o processo para a segunda fatia do bombeamento, Dt. É determinada a intensidade 

da segunda fatia após a sua passagem por cada divisão espacial do meio, voltando-se de seguida, 

novamente, a actualizar, pela segunda vez, a densidade de iões no estado fundamental presente em 

cada divisão do meio. Todo este processo iterativo termina quando se atinge a última fatia temporal 

do bombeamento e se actualiza, pela última vez, a densidade de iões no estado fundamental em 

cada divisão espacial do meio. Chegado a este ponto, temos a simulação do processo de 

bombeamento concluída. 

A partir daqui, é fácil determinar a percentagem de inversão de população após o 

bombeamento do material e a percentagem de bombeamento absorvido. Fazendo a média das 

densidades finais de iões no estado fundamental das várias divisões do meio e dividindo pela 

densidade total de iões de itérbio presente no mesmo material, obtemos a percentagem de iões de 

itérbio no estado fundamental. De modo que, a percentagem de inversão de população será dada 

por: 
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N

N
populaçãodeinversão

ztground ),( max1__% −=  (3.3) 

 

onde, ),( max ztgroundN  é a média das densidades finais de iões no estado fundamental das várias 

divisões do meio. tmax indica que se trata da última fatia temporal do bombeamento e z é um número 

natural que representa as divisões espaciais do meio activo: 1, 2, 3, …, zmax (última divisão espacial). 

A soma das intensidades de cada uma das fatias temporais, após estas terem passado por 

todo o meio, a dividir pela intensidade total do bombeamento antes de este passar pelo meio activo, 

dá-nos a percentagem de bombeamento que não foi absorvido por este. Desta forma, podemos 

determinar a percentagem de bombeamento absorvido pela equação: 
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onde, ∑
t

ztpumpI ),(, max
 é o somatório das intensidades de cada uma das fatias temporais, após estas 

terem passado por todo o meio, Ipump_inicial é a intensidade inicial do bombeamento antes de este 

passar pelo meio activo e t é um número natural que representa as fatias temporais do 

bombeamento: 1, 2, 3, …, tmax. 

É de referir que os cálculos durante o processo de simulação do bombeamento só se realizam 

em função de um único comprimento de onda, isto porque a radiação emitida pelos díodos é 

praticamente monocromática, tendo-se considerado, assim, que as suas secções eficazes de 

absorção e de emissão teriam unicamente um valor para cada uma delas. 

Como vimos, o funcionamento desta rotina está dependente de uma quantidade de parâmetros 

relacionados com o meio activo e com o bombeamento. Na Tabela 3.1 são apresentados das 

variáveis necessárias a esta rotina. 

Os inputs apresentados na Tabela 3.1 representam os parâmetros que são mais fáceis de 

obter através de medições experimentais, ou da literatura, ou ainda dos fornecedores dos materiais 

dopados com itérbio e do dispositivo de bombeamento (os díodos). Desta forma, antes de se 

proceder à simulação do bombeamento, é necessário através dos inputs indicados, elaborar um 

conjunto de operações simples que nos permitam obter algumas quantidades presentes nas 

equações (3.1) e (3.2). As quantidades calculadas antes da simulação do bombeamento estão 

indicadas na Tabela 3.2. 
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Densidade de iões de itérbio no material N (cm
-3

) 

Secção eficaz de emissão para radiação do 
bombeamento σe (cm

-2
) 

Secção eficaz de absorção para radiação do 
bombeamento 

σa (cm
-2

) 

Tempo de vida média (fluorescência) τfluor (s) 

Comprimento de onda do bombeamento λpump (m) 

Comprimento do meio activo Lpump (cm) 

Diâmetro do bombeamento Dpump (cm) 

Duração do bombeamento Tpump (s) 

Potência do bombeamento Ppump (W) 

Tabela 3.1: Lista de inputs necessários à rotina de simulação do bombeamento 

 

Área do bombeamento Apump (cm
2
) 

2

pumppump DA π=  

Energia do bombeamento Epump (J) pumppumppump PTE =  

Intensidade do bombeamento Ipump (W.cm
-2

) 
pump

pump

pump
A

P
I =  

Tabela 3.2: Quantidades calculadas antes da simulação do bombeamento. 

 

3.1.3. Rotina de simulação do processo de amplificação 

Esta rotina tem como objectivo simular o processo de amplificação do sinal a cada passagem 

pelo meio activo dopado com itérbio, permitindo, assim, estudar amplificadores regenerativos ou 

amplificadores de multi-passagem. Contudo, é de referir que as passagens pelo meio activo são 

sempre na mesma direcção em que foi efectuado o bombeamento. 

Nesta rotina não só são estimados numericamente a energia e o ganho, a cada passagem, 

como, também, é simulada numericamente a evolução do espectro do sinal após as passagens. 

Deste modo, todos os cálculos desta rotina que envolvam a intensidade do sinal terão que ser em 

função dos comprimentos de onda que este possui. 

Esta rotina utiliza os resultados obtidos na rotina anterior relativos à inversão de população do 

meio activo e mais um conjunto de variáveis e de quantidades respeitantes às propriedades do sinal e 

do amplificador que se pretendem simular. Nas Tabelas 3.3 e 3.4 são apresentados os inputs 

necessários, assim como as quantidades calculadas logo no início da rotina. 



 

 

 

58 

 

Densidade de iões de itérbio no material N (cm
-3

) 

Comprimento do meio activo Lpump (cm) 

Vector wavelength λrange (m) 

Vector da secção eficaz de emissão do sinal σe(λ) (cm
-2

) 

Vector da secção eficaz de absorção do sinal σa(λ) (cm
-2

) 

Largura de banda do sinal Bandwidhseed (nm) 

Energia do sinal Eseed (J) 

Diâmetro do sinal Dseed (cm) 

Duração do sinal Tseed (s) 

Comprimento de onda central do sinal λseed (m) 

Percentagem de inversão de população %inversão_de_população 

Percentagem de perdas perdas (%) 

Número de passagens Passos 

Expansor Expansor 

Cavidade cavidade(λ) 

Tabela 3.3: Inputs necessários ao desenrolar da rotina de simulação do processo de amplificação. 

 

Na Tabela 3.3 podemos observar que, nesta rotina, entram os vectores que nós definimos na 

primeira parte do código para as secções eficazes de absorção e emissão, assim como o vector 

wavelength que possui os valores dos comprimentos de onda correspondentes aos valores das 

secções eficazes guardados nos vectores σe(λ) e σa(λ). Como foi referido anteriormente, é devido a 

estes três vectores que vai ser possível simular a evolução espectral do sinal, após as várias 

passagens que este vai realizar pelo meio activo. 

Como podemos ver pela Tabela 3.3, um dos inputs inseridos pelo utilizador é designado por 

Expansor. Com este, pretende-se representar a influência experimental que o expansor tem no 

espectro do sinal. Afinal, este funciona como filtro para determinados comprimentos de onda, não só 

devido às limitações físicas dos seus componentes, como, também, devido ao nosso uso dele, para 

controlar e modificar o espectro e a intensidade do sinal que entra na cavidade. Não se tratando de 

um parâmetro relacionado com a cavidade ou com a amplificação, este só entra no cálculo do 

espectro e da intensidade do sinal que entra na cavidade (Tabela 3.4). 
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Tabela 3.4: Quantidades calculadas no início da rotina de simulação do processo de amplificação. 

 

Destas quantidades apresentadas na Tabela 3.4, salienta-se o facto de se considerar o 

espectro inicial do sinal gaussiano. A representação do espectro do sinal, e consequentemente da 

Iseed(λ), é feita por vectores com dimensão igual à do vector wavelength. Todos os cálculos 

relacionados com a intensidade ao longo do processo de amplificação serão efectuados em função 

dos comprimentos de onda indicados pelo vector wavelength. 

A base teórica e matemática desta rotina é representada pelo sistema de equações (S1.2), o 

que quer dizer, que a simulação vai ter em conta os fenómenos de interacção de fotões com o meio, 

ou seja, os fenómenos de absorção e emissão estimulada. Não é tido em consideração o fenómeno 

de emissão espontânea, uma vez que os materiais dopados com itérbio têm tempos de fluorescência 

da ordem de alguns milissegundos, enquanto todo o processo de amplificação se deve desenrolar no 

máximo em poucos microsegundos. 

Nesta rotina os cálculos também serão realizados iterativamente, apesar de cada iteração, 

neste caso, corresponder a uma passagem pelo meio activo, como veremos mais abaixo. Durante o 

período de iteração, antes de cada passagem, é sempre corrigida a intensidade do sinal que 

atravessa realmente o meio activo. Esta correcção da intensidade do sinal deve-se às perdas 

associadas à cavidade, ou seja, às perdas nos espelhos, na célula de Pockels, no polarizador e no 

momento em que o sinal penetra no meio activo (perdas devido à reflexão na superfície do meio e 

devido à lente térmica). A expressão matemática que fornece as intensidades para cada um dos 

comprimentos de onda do sinal, contabilizando todas estas perdas, é: 

 

 )().(.)( ,___ λλλ cavidadeIperdasI pmatrixseedperdascomseed =  (3.5) 
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onde, Iseed_matrix é uma matriz onde são guardados os valores da intensidade de cada um dos 

comprimentos de onda do sinal, à saída do meio activo, na passagem p-1, e cavidade(λ) é o vector 

que fornece a gama de comprimentos de onda seleccionados pela cavidade. 

A presença do vector cavidade(λ) no código representa, a nível experimental, a influência de 

todos os elementos ópticos presentes na cavidade do amplificador (sobretudo do polarizador) no 

espectro do sinal ao longo das várias passagens. Este termo é muito importante, uma vez que, tem 

uma influência muito grande na sintonização dos comprimentos de onda dos impulsos. 

Consoante a “cavidade” que temos, tanto a nível experimental como a nível numérico, 

podemos atenuar ou acentuar efeitos espectrais, como deslocamentos do espectro e ganhos de 

estreitamento. 

O número de entradas de cada um dos vectores presentes na expressão (3.5) é igual ao 

número de entradas do vector wavelength, uma vez que o cálculo é efectuado para os comprimentos 

de onda, λ, indicados no vector wavelength. 

Corrigida a intensidade do sinal, podemos calcular a sua intensidade após a sua passagem p 

pelo meio activo, através da aplicação do método de Euler à Equação (1.6): 

 

( ) ( ) ( )( )[ ] ( ) ( )λλλσλσλ perdascomseedpumpperdascomseedpmatrixexapmatrixexepmatrixseed ILINNNI ____,_,_1,_ +−−=+
 (3.6) 

 

onde, Nex_matrix, como vermos mais abaixo, é uma matriz onde são guardados, após cada iteração (ou 

passagem), a densidade de iões que ainda se encontram no estado excitado. Neste caso em 

concreto, Nex_matrix,p está-nos a fornecer a densidade de iões que se encontram no estado excitado 

durante a passagem p do sinal pelo meio activo. Como se pode ver, na expressão (3.6), o passo 

utilizado no método de Euler é o comprimento percorrido pelo sinal no meio, durante uma passagem, 

Lpump. A principal razão que nos levou a utilizar este passo, e não um passo mais pequeno, como 

aconteceu na rotina de simulação do bombeamento, deve-se simplesmente a questões de eficiência 

do código. É preciso não esquecer que a expressão (3.6) é executada durante cada iteração uma 

elevada quantidade de vezes, isto porque estamos a calcular a intensidade do sinal para cada 

comprimento de onda indicado pelo vector wavelength. O mesmo já não acontecia na rotina de 

simulação do processo de bombeamento, onde os cálculos efectuados eram exclusivamente para um 

ponto dessas interpolações, correspondente a um valor do comprimento de onda central do 

bombeamento. 

Com a determinação do Isignal_matrix,p+1(λ) é possível quantificar a energia do sinal após a 

passagem p, a partir do cálculo do ganho Gp (razão entre os valores das intensidades do sinal à 

saída do meio activo nas passagens p e p-1). A energia do sinal após a passagem p pelo meio activo 

é dada então por: 
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onde, Eseed,p é a energia do sinal logo após a passagem p-1, M é o número de entradas do vector 

wavelength e λi são os comprimentos de onda indicados em cada uma das entradas do vector 

wavelength. 

A determinação do número de iões excitados para a passagem seguinte requer que se 

quantifique exactamente a quantidade de energia retirada do cristal. Por esta razão, o ganho líquido 

não terá em conta as intensidades dos sinais à saída do meio activo em duas passagens 

consecutivas, mas, sim, as intensidades à entrada e à saída do meio activo, na mesma passagem. A 

energia extraída do meio activo numa dada passagem p é dada pela expressão: 
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onde, NetE_signal,p é a energia do sinal um momento antes de esta incidir sobre o meio activo pela p-

ésima vez. 

A densidade de iões excitados após a passagem p é igual à subtracção da densidade de iões 

excitados antes dessa passagem, pela densidade de iões que passou para o estado fundamental 

após passagem p, ou seja: 

 

 

pumpseed

seed

pextraidaE

pmatrixexpmatrixex

LA
hc

Net
NN

λ

,_

,_1,_ −=+  (3.9) 

 

Determinada a densidade de iões no estado excitado após a passagem p do sinal pelo cristal, 

todo o processo de iteração volta a ser repetido para a passagem seguinte. Tudo isto termina quando 

se atinge o limite de passagens imposto pelo utilizador através da variável de input passos. 

É de notar que, o modelo considerado na nossa rotina de simulação está de acordo com o que 

foi referido no Subcapítulo 1.4.2, na questão da manutenção da homogeneidade da população ao 

longo dos subníveis de Starck alargados. Isto quer dizer, que a cada passagem se considerou a 

existência de uma distribuição uniforme para a energia dos iões no estado excitado, ou seja, a 

distribuição de iões nesse estado não é alterada por haver uma maior ou menor emissão de 

determinados comprimentos de onda. 
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4. ResultadosResultadosResultadosResultados e comparação e comparação e comparação e comparação    

Efectuada toda a montagem experimental referente ao amplificador (cavidade, injecção e 

extracção) e desenvolvido o código de simulação, foi realizado um conjunto de procedimentos 

experimentais e de simulação com vista a atingir os objectivos propostos por esta Tese. Neste 

capítulo são mostrados e analisados os resultados experimentais e numéricos ao longo de todo o 

percurso desta Tese. 

Durante a execução de todos os procedimentos experimentais, o número de passagens que os 

impulsos realizam pelo meio activo foi rigorosamente controlado, para evitar que atingissem fluências 

que danificassem os elementos da cavidade do amplificador. Assim, contando com o fotodíodo de 

resposta rápida sempre direccionado, de forma a captar as perdas dos impulsos relativos à 

passagem pelo polarizador localizado no interior da cavidade, foi aumentado gradualmente o número 

de passagens pelo meio activo, até serem atingidas energias próximas do milijoule. 

 

4.1.  Caracterização do amplificador de Yb:vidro 

 

Um dos primeiros testes realizados com o amplificador regenerativo de Yb:vidro está 

relacionado com a sua performance a diferentes taxas de repetição. Durante estes testes foram 

medidas as energias de 20 impulsos à saída do amplificador após terem efectuado 184 ± 2 

passagens pelo meio activo: os primeiros 10 impulsos a uma taxa de repetição de 1 Hz e os restantes 

10 impulsos a uma taxa de 0,5 Hz. A potência de bombeamento em todas essas medições foi 

mantida constante em 1624 ± 37 W, correspondente a uma corrente de 90 A1. 

No gráfico da Figura 4.1 é possível observar os valores das energias dos impulsos para as 

várias medições efectuadas. A análise do gráfico demonstra que para as taxas de repetição máximas 

do amplificador, 1 Hz e 0,5 Hz, é possível amplificar impulsos até energias de alguns milijoules de 

forma estável. Os resultados indicam que, nas condições em que foram realizadas as medições dos 

impulsos, a energia média dos que eram adquiridos a 1 Hz foi de 1,54 ± 0,17 mJ (desvio à precisão 

                                           
1 Em todas as situações descritas ao longo da Tese, para a conversão corrente/potência dos díodos, 
usou-se a característica fornecida pelo seu fabricante, ver anexo I. 
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de 11,1 %), enquanto que a energia média dos obtidos a 0,5 Hz foi de 2,59 ± 0,25 mJ (desvio à 

precisão de 9,7 %). O aumento em média de 169 % da energia dos impulsos quando se passou de 1 

Hz para 0,5 Hz, indica que o ganho por passagem no meio activo é superior para esta última taxa de 

repetição. Outra constatação que se pode retirar destes resultados é que a estabilidade a 1 Hz era 

menor que a 0,5 Hz, uma vez que o desvio à precisão para as energias dos impulsos no primeiro 

caso é superior ao desvio à precisão no segundo caso. A justificação destas constatações, para o 

ganho por passagem dos impulsos pelo meio activo e para a estabilidade, reside na baixa 

condutividade térmica do meio vítreo dopado com itérbio e na formação das lentes térmicas. A uma 

taxa de repetição de 0,5 Hz a deposição de calor no material vítreo é mais lenta, permitindo um maior 

arrefecimento do meio e consequentemente uma maior homogeneização da temperatura deste. 

Assim, as dilatações criadas no material (lentes térmicas), sempre que este é bombeado, têm 

amplitudes inferiores a uma taxa de repetição de 0,5 Hz do que a uma taxa de 1 Hz. 
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Figura 4.1: Teste da performance a diferentes taxas de repetição. Registo das energias para as 

medições efectuadas a 1 Hz (azul) e a 0,5 Hz (vermelho). 

 

Apesar de ter ficado provado que é possível obter impulsos com energias superiores a 1 mJ, 

de forma consistente, através deste amplificador a uma taxa de repetição de 1 Hz, nas etapas 

seguintes as medições foram realizadas a 0,5 Hz, de forma a garantirmos em todas medições 

estabilidade e energias da ordem dos milijoules. 

Um outro estudo realizado a partir deste amplificador, consistiu da avaliação da evolução da 

energia dos impulsos à saída do amplificador, em função da potência do bombeamento emitido pelos 

díodos. Estes resultados foram obtidos variando a corrente aplicada aos díodos de 3 em 3 amperes, 

num intervalo entre os 75 A e os 93 A. O tempo de bombeamento era 3 ms e o número de passagens 

dos impulsos pelo cristal era de 184 ± 2. A partir do gráfico apresentado na Figura 4.2, é possível 

observar que a energia dos impulsos à saída aumenta, indicando que o ganho dos impulsos por 

passagem no meio activo também aumenta com a potência do bombeamento. Com isto, podemos 

deduzir que a capacidade máxima de armazenamento de energia (ou a saturação) por parte do 

Yb:vidro não foi atingida para as potências de bombeamento utilizadas, uma vez que o facto do 

ganho por passagem aumentar significa, segundo o sistema de equações (S1.2), que a inversão de 

população também aumentou, ou seja, uma maior intensidade de bombeamento foi absorvida por 

parte do Yb:vidro. 
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Nesta experiência foi ainda observado para uma potência de 1662,9 ± 37,6 W (correspondente 

a uma corrente de 93 A aplicada aos díodos), que começa a existir dano nos componentes da 

cavidade. No entanto, ainda se conseguiu verificar que as energias dos impulsos a essa potência 

seriam superiores a 5 mJ. 
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Figura 4.2: Evolução da energia dos impulsos à saída do amplificador regenerativo de Yb:vidro em 

função da potência de bombeamento 

 

De forma a estudar a sintonização do amplificador, foram executados dois procedimentos. No 

primeiro, o objectivo era mostrar a resposta do amplificador para sinais com diferentes comprimentos 

de onda centrais iniciais, λi, sem contudo descurar o facto de se querer impulsos com energias de 

alguns milijoules. Neste, optou-se por utilizar o expansor como filtro, ou seja, regulando-o de forma a 

cortar mais ou menos o espectro dos impulsos que chegam a este, vindos do oscilador, fazendo, 

assim, variar o λi que é injectado. Para este estudo da sintonização, os impulsos foram obrigados a 

atravessar o meio activo cerca de 186 ± 2 vezes e a potência de bombeamento era a equivalente a 

uma corrente 90 A nos díodos. Os resultados obtidos, para este estudo, são apresentados na Tabela 

4.1, nas Figuras 4.3 e 4.4. O espectro que retrata o sinal que estava a ser enviado para os 

amplificadores, antes de qualquer ajuste no expansor, é o indicado a vermelho. 

 

Cor λi (nm) ∆λi (nm) λo (nm) ∆λo (nm) 
Azul Ciano 1049.3 9.2 1038.0 5.5 
Magenta 1050.3 10.1 1040.0 4.1 

Verde 1051.4 12.2 1044.9 3.9 
Vermelho 1053.7 11.2 1043.6 5.4 
Amarelo 1055.0 12.0 1047.1 3.8 

Azul 1056.9 10.3 1049.2 3.1 
Tabela 4.1: Estudo da sintonização do amplificador para diferentes sinais. Nesta Tabela são 

apresentados os comprimentos de onda centrais, λo, e larguras de banda, ∆λo, dos impulsos finais 

correspondentes aos sinais com comprimentos de onda centrais, λi, e larguras de banda, ∆λi. A 

colona com a indicação das cores permite uma melhor associação dos valores aqui registados com 

os espectros representados na Figura 4.4. 
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Figura 4.3: Registo das energias dos impulsos finais em função do comprimento de onda do sinal, 

para o estudo da sintonização do amplificador para diferentes sinais. 

 

 

 

Figura 4.4: Estudo da sintonização do amplificador para diferentes sinais. Representação dos 

espectros dos sinais (em cima) e dos impulsos finais (em baixo). O espectro de um sinal corresponde 

ao espectro de um impulso final, caso a cor de ambos seja a mesma. 
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A partir do gráfico da Figura 4.3, é possível observar que, para todos os sinais injectados no 

decorrer deste procedimento experimental, foi possível obter, após a amplificação, impulsos com 

energias de vários milijoules. É possível observar, também, que, de forma geral, a energia dos 

impulsos à saída do amplificador diminui com o aumento de λi. Este facto deve-se à influência 

sobretudo das secções eficazes de emissão, σe, e de absorção, σa, do meio de ganho. Através da 

Figura 1.7, podemos facilmente observar que para o Yb:vidro temos σe > σa no intervalo 1020 -1070 

nm. É, também, observável que σe aumenta nesse intervalo quando o c.d.o. diminui. Estes factos 

acabam por contribuir significativamente no deslocamento dos espectros dos impulsos à saída para 

c.d.o’s. mais pequenos que os iniciais e por beneficiar energeticamente os sinais com λi mais 

pequenos. Uma possível influência em sentido contrário por parte de σa só começa a sentir-se a partir 

dos 1035 nm, onde esta começa a ter um valor mais considerável. Até lá, o deslocamento do 

espectro devido a σe só pode ser contrariado pela cavidade. 

É de referir que ao longo deste procedimento foi necessário realizar alguns pequenos 

ajustamentos nos espelhos da cavidade, de forma a evitar que os sinais com λi mais pequenos 

pudessem atingir durante a amplificação fluências que danificassem os materiais. 

A partir dos gráficos da Figura 4.4 e da Tabela 4.1, podemos retirar informação acerca dos 

espectros dos impulsos amplificados. É de notar que, como seria de esperar, devido ao que foi dito 

anteriormente, que a diminuição de λi dá origem a impulsos à saída com comprimentos de onda 

centrais λo mais pequenos. Ou seja, era de prever que se respeitasse a seguinte ordem dos 

espectros: azul, magenta, verde, vermelho, amarelo e azul. Esta ordem verifica-se na generalidade 

dos impulsos medidos, com a excepção do impulso correspondente ao sinal com λi = 1051,4 nm 

(espectro a verde). A possível explicação para esta excepção poderá ter a ver com pequenos ajustes 

que foram efectuados aos espelhos da cavidade, nomeadamente, quando caminhávamos para sinais 

com λi mais baixos. Ora, esses ajustes, com o objectivo de diminuir a eficiência da amplificação (de 

forma a evitar danos nos materiais da cavidade), podem ter alterado a resposta espectral da 

cavidade, dificultando, neste caso, a amplificação para os λi mais baixos. A partir destes resultados 

experimentais, para o estudo da sintonização do amplificador, foi testado o nosso código. Foram 

considerados três sinais, dos seis injectados no amplificador durante o decorrer deste estudo 

(correspondentes aos espectros com as cores magenta, vermelha e azul da Figura 4.4), e 

determinou-se numericamente, para cada um deles, os espectros dos impulsos após a amplificação. 

Ao código foram fornecidos dados reais dos três sinais (tendo sido feito inclusive um ajuste a cada 

um dos espectros), do bombeamento e do meio de ganho. Foi ainda, para cada uma das situações, 

ajustado o número de passagens, a influência do expansor como filtro e a resposta espectral da 

cavidade. 

A comparação dos resultados experimentais com os numéricos para os três sinais pode ser 

observada na Figura 4.5. Em todos os gráficos apresentados nessa Figura é possível observar que 

os espectros numéricos apresentam cortes bem vincados a partir de determinados c.d.o’s. Estes 

devem-se à acção do expansor como filtro, que, a partir de determinado limite, não deixa passar 

radiação para o amplificador, não havendo, por isso, amplificação para os c.d.o.’s filtrados. A nível 
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experimental, estes cortes espectrais também acontecem e, apesar de não serem tão abruptos, 

podem ser facilmente constatados pelas elevadas assimetrias dos espectros após a amplificação 

(nomeadamente, para os espectros resultantes de sinais com λi igual a 1050,3 nm e 1056,9 nm). 

  

  

  

Figura 4.5: Comparação dos resultados numéricos (a vermelho) com obtidos experimentalmente (a 

azul) para o estudo da sintonização do amplificador para diferentes sinais. À esquerda temos os 

espectros dos sinais, enquanto à direita temos os espectros dos impulsos finais correspondentes aos 

sinais que estão à sua esquerda. Estes resultados, de cima para baixo, são para sinais centrados nos 

1050,3 nm, nos 1053.7 e nos 1056,9 nm 

 

Os resultados numéricos apresentados na Figura 4.5 são, de uma forma geral, compatíveis 

com os resultados experimentais, apesar de terem necessitado de uns ligeiros ajustes nos polinómios 

de interpolação das secções eficazes de emissão e de absorção. Isto demonstra que os espectros 

numéricos para os impulsos amplificados são bastante sensíveis a pequenas variações que os 

polinómios possam ter, em relação às secções eficazes que eles representam. No entanto, apesar 

deste problema, os espectros dos impulsos seguem de uma maneira geral o comportamento dos 

obtidos experimentalmente. Se os espectros experimentais se deslocam para menores comprimentos 

de onda à medida que os impulsos são amplificados, também os numéricos o fazem. Se os espectros 

experimentais ficam mais estreitos, também os numéricos sofrem estreitamento. Contudo, podem 
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existir, por exemplo, diferenças de 1 nm ou 2 nm, entre os resultados numéricos e os obtidos 

experimentalmente, para os comprimentos de onda centrais e para as larguras de bandas. Deste 

modo, fica demonstrada a fiabilidade do código para simular os mecanismos de bombeamento e de 

amplificação. 

O outro procedimento que utilizámos para estudar a sintonização dos comprimentos de onda 

do amplificador, consistiu na recolha de cinco espectros à saída para um mesmo sinal. Estes foram 

obtidos para diferentes performances espectrais da cavidade do amplificador, obtidas através da 

variação do ângulo com que os feixes atravessavam o polarizador presente no seu interior. Os 

resultados deste estudo são apresentados na Tabela 4.2 e na Figura 4.6. Utilizou-se uma potência de 

bombeamento de 1502,4 ± 36,0 W (equivalente a uma corrente de 80 A nos díodos), para um número 

de 260 ± 2 passagens dos impulsos pelo meio activo e para um sinal de λi=1056,3 nm e uma largura 

de banda ∆λi =11,1 nm (curva a preto na Figura 4.6). 

 

Cor λ (nm) ∆λ (nm) 
Preto 1,056.3 11.1 
Azul 1,051.8 6.3 

Amarelo 1,049.4 6.4 
Verde 1,047.7 6.8 

Vermelho 1,045.7 4.4 
Azul ciano 1,045.1 3.6 

Tabela 4.2: Estudo da sintonização do amplificador para diferentes performances espectrais da 

cavidade. Os valores referentes à cor “preto” correspondem às propriedades do sinal usado neste 

estudo, enquanto os restantes correspondem aos impulsos finais obtidos. Estes espectros podem ser 

observados na Figura 4.6, correspondendo a cor indicada na tabela à cor do espectro. λ e ∆λ são o 

comprimento de onda central e a largura de banda dos espectros 

 

As energias dos impulsos para os quais foram feitas estas medições não atingiam os milijoules. 

Isto facilitava a aquisição dos espectros, uma vez que se reduzia o risco de dano nos materiais, 

enquanto se voltava a alinhar a cavidade após a alteração do ângulo do polarizador. Contudo, era 

possível atingir energias da ordem dos milijoules, caso se aumentasse o número de passagens. 

No gráfico da Figura 4.6, é possível observar que a sintonização para o sinal injectado no 

amplificador só se realiza para comprimentos de onda  λ< λi, sendo mesmo muito difícil conseguir 

espectros de impulsos amplificados com λo superiores ao do espectro indicado a azul (λo = 1051,8 

nm). Este facto deve-se, como já foi referido em cima, às secções eficazes σe e σa do Yb:vidro, que 

fazem com que o meio activo prefira amplificar comprimentos de onda obedecendo a λ< λi. 
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Figura 4.6: Representação da janela espectral sintonizável, para estudo da sintonização do 

amplificador para diferentes performances espectrais da cavidade. A preto, temos o espectro do sinal 

utilizado neste estudo. As restantes curvas, correspondem aos espectros dos impulsos obtidos para 

diferentes performances espectrais da cavidade. 

 

Também é possível observar que a largura de banda ∆λo dos três espectros dos impulsos 

amplificados com maior λo (espectros azul, amarelo e verde) vai aumentando ligeiramente quando a 

cavidade se vai abrindo para c.d.o.’s menores. A explicação plausível para isto, poderá ser um 

declive pouco acentuado da curva de σe do Yb:vidro (σa só começa a ter maior peso para λ<1035 nm, 

ver gráfico da Figura 1.7), para 1045< λ<1056 nm, permitindo assim uma menor diferenciação dos 

ganhos para cada λi. 

É ainda observado, que os espectros dos impulsos amplificados com λo mais baixos (espectros 

azul ciano e vermelho) têm uma largura de banda ∆λo mais baixa que os restantes. Este facto deve-

se, sobretudo, ao expansor que filtra completamente a radiação do sinal para λi<1040 nm, pelas 

razões já discutidas em cima.  

A partir dos resultados obtidos para os dois procedimentos de sintonização dos impulsos à 

saída do amplificador, foi possível constatar que o amplificador regenerativo, em conjunto com os 

estágios laser anteriores a este, pode sintonizar os comprimentos de onda centrais dos impulsos 

finais no intervalo entre os 1037 nm e os 1052 nm. 
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4.2. Sintonização e amplificação a 1053 nm para vários materiais 

dopados com itérbio 

Neste subcapítulo apresentamos alguns resultados do código de simulação para a sintonização 

e para a amplificação a 1053 nm, para os quatro materiais dopados com itérbio mais comuns 

(Yb:vidro, Yb:CaF2, Yb:KYW e Yb:YAG). 

Todas as simulações foram realizadas para as mesmas condições de bombeamento e de 

amplificação, de modo a podermos comparar, de forma objectiva, o comportamento e a performance 

da amplificação para os vários materiais. Estes testes foram realizados com o objectivo de identificar 

qual dos materiais em questão seria o mais adequado para realizar processos de amplificação no 

laboratório, tendo em conta as características actuais do sistema laser. 

Em todos os casos, foi considerado que: o bombeamento tinha uma potência de 2000 W, um 

diâmetro de 2 mm e uma duração de 3 ms; os materiais tinham um comprimento de 7 mm e uma 

densidade de 6 x 1020 iões por cm3; o sinal injectado tinha uma energia de 10 pJ, um diâmetro de 1,8 

mm e uma largura de banda de 12 nm; e a largura de banda espectral permitida pela cavidade fosse 

de 20 nm. Para cada material foram testados quatro sinais diferentes, com comprimentos de onda 

centrais de 1030 nm, 1040 nm, 1050 nm e 1060 nm, para quatro cavidades distintas, centradas nos 

1040 nm, 1045 nm, 1050 nm e 1055 nm, respectivamente. De forma a se poder estudar a 

amplificação nos 1053 nm, foi ainda realizado mais um teste, para cada um dos materiais, sempre, 

com a cavidade centrada nos 1055 nm, mas com sinais que pudessem permitir impulsos amplificados 

com comprimentos de onda centrais próximos dos 1053 nm. 

Os resultados encontram-se expostos nos gráficos Figura 4.7 e nas Tabelas 4.3 a 4.6. 

 

 

 

Figura 4.7: Resultados numéricos para o estudo da sintonização para quatro materiais dopados com 

itérbios. Espectros dos impulsos amplificados para: a) Yb:vidro; b) Yb:CaF2; c) Yb:KYW; d) Yb:YAG 

a) b) 

c) d) 
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Yb:vidro 
λi (nm) λc (nm) λo (nm) ∆λo (nm) Eo (mJ) 
1030 1040 1031.9 4.20 3.209 
1040 1045 1037.6 5.31 4.435 
1050 1050 1045.1 6.27 5.218 
1060 1055 1050.8 7.36 2.868 
1064 1055 1052.7 8.96 0.002 

Tabela 4.3: Resultados numéricos para o estudo da sintonização e da amplificação a 1053 nm para 

Yb:vidro. λi é o comprimento de onda central do sinal; λc é o comprimento de onda central da 

cavidade; λo, ∆λo, e Eo são, respectivamente, o comprimento de onda central, a largura de banda e a 

energia máxima obtidos para os impulsos amplificados. As quatro primeiras linhas correspondem aos 

espectros apresentados na Figura 4.7.a). 

 

 

Yb:CaF2 
λi (nm) λc (nm) λo (nm) ∆λo (nm) Eo (mJ) 
1030 1040 1033.6 3.76 0.338 
1040 1045 1040.0 6.39 0.475 
1050 1050 1046.7 5.95 0.520 
1060 1055 1050.7 4.20 0.192 
1080 1055 1052.9 5.48 0.00003 

Tabela 4.4: Resultados numéricos para o estudo da sintonização e da amplificação a 1053 nm para 

Yb:CaF2. λi é o comprimento de onda central dos sinal; λc é o comprimento de onda central da 

cavidade considerada; λo, ∆λo, e Eo são, respectivamente, o comprimento de onda central, a largura 

de banda e a energia máxima obtidos para os impulsos amplificados. As quatro primeiras linhas 

correspondem aos espectros apresentados na Figura 4.7.b). 

 

 

Yb:KYW 
λi (nm) λc (nm) λo (nm) ∆λo (nm) Eo (mJ) 
1030 1040 1030.7 2.47 32.559 
1040 1045 1040.2 4.29 59.852 
1050 1050 1042.3 3.96 48.026 
1060 1055 1045.0 3.45 12.729 
1080 1055 1045.9 3.41 0.017 

Tabela 4.5: Resultados numéricos para o estudo da sintonização e da amplificação a 1053 nm para 

Yb:KYW. λi é o comprimento de onda central dos sinal; λc é o comprimento de onda central da 

cavidade considerada; λo, ∆λo, e Eo são, respectivamente, o comprimento de onda central, a largura 

de banda e a energia máxima obtidos para os impulsos amplificados. As quatro primeiras linhas 

correspondem aos espectros apresentados na Figura 4.7.c). 
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Yb:YAG 
λi (nm) λc (nm) λo (nm) ∆λo (nm) Eo (mJ) 
1030 1040 1032.8 1.10 135.467 
1040 1045 1033.0 1.58 34.265 
1050 1050 1034.3 1.78 0.495 
1060 1055 1051.5 0.81 5.711 
1080 1055 1051.6 0.80 0.004 

Tabela 4.6: Resultados numéricos para o estudo da sintonização e da amplificação a 1053 nm para 

Yb:YAG. λi é o comprimento de onda central dos sinal; λc é o comprimento de onda central da 

cavidade considerada; λo, ∆λo, e Eo são, respectivamente, o comprimento de onda central, a largura 

de banda e a energia máxima obtidos para os impulsos amplificados. As quatro primeiras linhas 

correspondem aos espectros apresentados na Figura 4.7.d). 

 

A partir dos gráficos da Figura 4.7, podemos observar que tanto Yb:vidro, como o Yb:CaF2 e 

ainda Yb:KYW apresentam a sintonização do espectro dos impulsos amplificados para um intervalo 

de comprimentos de onda entre os 1030 nm e 1060 nm. Com Yb:YAG, verifica-se que este só 

amplifica em torno de dois comprimentos de onda, dos 1032,7 nm e dos 1051,6 nm, devendo-se esta 

observação ao facto da sua sessão eficaz de emissão apresentar dois picos bem definidos nesses 

dois comprimentos de onda. É, ainda, observado que os espectros dos impulsos amplificados 

possuem, para os quatro casos, uma forma gaussiana. 

A partir das Tabelas 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, podemos constatar, mais ao pormenor, que é 

complicado, para qualquer um destes materiais, ter impulsos amplificados com espectros centrados 

nos 1053 nm, com energias da ordem dos milijoules. É possível observar, também, que Yb:KWY e, 

sobretudo, o Yb:YAG sofrem grandes ganhos de estreitamento, atingindo larguras de banda inferiores 

a 4 e 2 nm, respectivamente. É ainda observado que estes dois materiais apresentam ganhos 

elevados, devido às energias que estes são capazes de atingir, em comparação com o Yb:vidro e o 

Yb:CaF2. No entanto, experimentalmente seria impossível ter energias superiores a 25 mJ para o 

diâmetro do sinal considerado nas simulações, uma vez que a partir desses valores os materiais da 

cavidade estariam em risco de sofrer danos devido à intensidade da radiação. 

A partir destas observações podemos, concluir que o material que melhor se adequa às 

características do sistema laser já existente no laboratório é o Yb:vidro. Isto porque este material, 

inserido num amplificador regenerativo, permitiria obter impulsos amplificados com energias da ordem 

dos milijoules e com espectros centrados relativamente próximos dos 1053 nm e, ainda, com larguras 

de banda significativas. Para além disto, podemos inferir que o Yb:KWY é o material mais apropriado 

a ser utilizado num possível amplificador de multipassagem, que obtivesse impulsos finais com 

energias da ordem dos 100 mJ, uma vez que, em comparação com os restantes materiais, este 

possui ganhos elevados para sinais centrados próximos dos 1053 nm. 
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4.3. Amplificador de multipassagem Yb:KYW. Simulação e 

previsão do seu comportamento 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Simulação do amplificador de multipassagem de Yb:KYW. De cima para baixo são 

representados os três gráficos para energia (J), a fluência (J/cm2) e a largura de banda (nm), em 

função do comprimento do cristal e do comprimento de onda do sinal. 

 

 

Dado que no ponto anterior se concluiu que, de quatro materiais dopados com itérbio, o 

Yb:KYW é o mais apropriado para um amplificador de multipassagem capaz de atingir energias da 
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ordem do 100 mJ, resolveu-se simular para este material o funcionamento de um amplificador deste 

tipo, com oito passagens, em função do comprimento do cristal e do espectro do sinal. Para estas 

simulações foi considerado: que o cristal tinha uma densidade de 8 x 1020 iões por cm3; que o 

bombeamento tinha uma potência de 4000 W, um diamêtro de 4 mm e uma duração de 3 ms; que o 

sinal tinha uma energia de 1 mJ, um diâmetro de 4 mm e uma largura de banda de 5 nm; e ainda, que 

a largura de banda espectral permitida pela cavidade era de 20 nm. Nesta simulação, foi determinada 

a energia, fluência e a largura de banda dos impulsos à saída em função do comprimento do cristal e 

do comprimento de onda central do sinal (gráficos da Figura 4.8). É também de referir que, nesta 

simulação, o centro da cavidade, para cada sinal, é igual ao comprimento de onda central do sinal. 

Podemos observar a partir dos gráficos da Figura 4.8 que é possível obter numericamente um 

amplificador que amplifique impulsos da ordem dos milijoules para a ordem dos 100 mJ, sem atingir 

os limites práticos de fluência de 1 J/cm2, para o qual, a partir deste limite, o risco de dano nos 

elementos do respectivo amplificador é elevado. No entanto, como é observável, só é possível obter 

ganhos da ordem 102 para sinais com comprimentos de onda centrais que rodem os 1030 nm e para 

comprimentos de cristal entre 2,2 cm e os 4 cm. Mesmo para ganhos totais de amplificação 

superiores a 50, o sinal de um impulso tem que estar centrado entre os 1025 nm e os 1044 nm, um 

pouco longe dos 1053 nm a que funciona o sistema laser no laboratório. Mais próximo das actuais 

características de funcionamento do sistema laser, podemos ter ganhos de 20, para sinais centrados 

a partir dos 1049 nm (sinais centrados neste comprimento de onda já poderão ser facilmente obtidos 

com a regulação de um ou outro elemento no sistema laser, como por exemplo, o oscilador e o 

expansor). 

Podemos observar, também, que existe um comprimento de cristal óptimo de 3,2 cm, onde o 

ganho do amplificador é máximo. Isto acontece porque, à medida que se aumenta este comprimento, 

o número de iões de itérbio neste aumenta, fazendo com que a uma maior quantidade de 

bombeamento seja absorvido, e beneficiando assim, ao princípio, os processos de emissão 

espontânea. Uma maior quantidade de iões no estado excitado origina uma maior ocorrência de 

fenómenos de emissão estimulada ao longo do material (para comprimentos do cristal entre 0 cm e 

os 3,2 cm). No entanto, à medida que se aumenta ainda mais o comprimento do cristal (a partir dos 

3,2 cm), o bombeamento vai-se tornado cada vez mais insuficiente para manter uma elevada 

densidade de iões no estado excitado, o que leva a que haja um aumento da absorção do sinal 

durante as suas travessias pelo cristal e, como consequência, a uma menor energia dos impulsos ao 

fim da oitava passagem pelo cristal. 

No gráfico da Figura 4.8, que mostra a evolução da largura de banda dos impulsos 

amplificados em função do comprimento de onda central do sinal, λi, e do comprimento do cristal, 

podemos observar que os impulsos amplificados, correspondentes a sinais com comprimentos de 

onda centrais que rondam os 1030 nm e os 1041 nm, apresentam um estreitamento da largura de 

banda, uma vez que, para esses comprimentos de onda, a secção eficaz de emissão do Yb:KYW 

apresenta dois picos. Da mesma forma, é possível constatar que existe um alargamento da largura 

de banda para impulsos amplificados correspondentes a sinais com comprimentos de onda que 

rondam os 1034 nm e os 1035 nm, uma vez que a estes, estamos entre os dois picos referidos antes 
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para a secção eficaz de emissão do Yb:KYW. Neste último caso, ao contrário dos anteriores, a 

amplificação do sinal incide principalmente nos comprimentos de onda que não são centrais, levando 

assim ao alargamento dos impulsos à medida que estes vão atravessando o cristal. 

 

4.4. Amplificador de multipassagem de 100 mJ - Ganhos em 

passagem simples 

 

Antes da construção do amplificador de multipassagem de itérbio de 100 mJ, resolveu-se medir 

os ganhos a uma passagem para vários materiais dopados com itérbio, candidatos a meios activos, 

neste amplificador em função do diâmetro do sinal, de forma a que pudéssemos aferir, com algum 

rigor, qual o material que melhor se adequava a um possível amplificador de multipassagem do 

género. 

Para a realização desta experiência foram utilizados os impulsos gerados e expandidos pelo 

oscilador e pelo expansor, respectivamente. Estes impulsos foram conduzidos em direcção ao meio 

dopado com itérbio, sendo posteriormente dirigidos para o fotodíodo de resposta rápida descrito no 

Capítulo 2.5, onde foram medidas as tensões geradas por este, antes e após o bombeamento do 

material dopado com itérbio a uma frequência de 0,5 Hz. Durante o bombeamento foram retiradas 

dois tipos de tensões correspondentes às intensidades dos impulsos a uma frequência de 1 Hz, ou 

seja, um tipo de tensões foi medido no momento em que o bombeamento incidia no meio dopado 

com itérbio e outro tipo, um segundo após o fim do bombeamento. O controlo do diâmetro dos 

impulsos que atravessavam o material era feito por uma íris colocada próxima do meio. Para cada 

diâmetro de sinal, foi retirada uma imagem dos impulsos no meio activo através da câmara CCD 

referida no Capítulo 2.5, de modo que, recorrendo a uma imagem de calibração (obtida com uma íris 

com uma abertura de 3 ± 0,05 mm no local onde estaria colocado o material dopado com itérbio) 

pudéssemos determinar os diâmetros do sinal para as várias medidas de ganho. Com a câmara CCD, 

também, foi possível obter uma imagem do bombeamento que incide nos materiais, de forma a 

pudéssemos analisar mais ao pormenor os resultados para os ganhos. 

A corrente aplicada aos díodos durante a experiência era de 160 A (corrente máxima fornecida 

pelo Laser Diode Driver), correspondente a potência de 3158,9 ± 46,2 W. Contudo a imagem obtida a 

partir da câmara CCD para o bombeamento, foi adquirida para uma potência equivalente a 20 A, de 

modo a não danificar a câmara CCD ou qualquer outro elemento usado durante essa aquisição, como 

os filtros de infravermelho presentes no percurso do bombeamento. E, ainda, na tentativa de se 

conseguir obter uma imagem para o bombeamento sem que para isso a câmara CCD ficasse 

completamente saturada. 

Para cada material foram determinados 10 ou 12 ganhos para 5 ou 6 diâmetros de sinais 

diferentes, existindo para cada diâmetro de sinal dois tipos de ganho. Os resultados desta experiência  
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Figura 4.9: Representação dos ganhos a uma passagem simples para: a) Yb:CaF2 de 2,1 cm de 

comprimento (cristal grande); b) Yb:CaF2 de 1,37 cm de comprimento (cristal médio); c) Yb:CaF2 de 

0,4 cm de comprimento (cristal pequeno); d) Yb:vidro de 0,65 cm de comprimento 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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são apresentados na Figura 4.9. A azul temos o ganho que os impulsos adquirem após passarem o 

meio excitado, em relação ao caso em que os impulsos passam o mesmo meio sem qualquer 

perturbação. A vermelho temos o ganho que não tem em conta parte do efeito das lentes térmicas, 

uma vez que é calculado a partir da razão entre o valor da intensidade dos impulsos que passam pelo 

meio excitado e o valor da intensidade dos impulsos que passam o mesmo meio sem estar excitado, 

mas ainda perturbado e deformado com lentes térmicas. 

Na Figura 4.10, podemos observar uma imagem do bombeamento que incide nos materiais 

com itérbio. Na Tabela 4.7, encontra-se registada alguma da informação que esta imagem nos 

permite recolher acerca das dimensões do bombeamento que incide nos materiais. Podemos 

observar que o bombeamento que incide nos materiais tem uma forma rectangular/oval, devido à 

disposição das barras de díodos no stack. 

 

 

Figura 4.10: Imagem do bombeamento que incide no materiais 

 

Dimensões do 
bombeamento (mm) 

No eixo maior 3,45 ± 0,19 
No eixo menor 2,01 ± 0,18 

Tabela 4.7: Dimensões do bombeamento que incide nos materiais considerando que este é 

delimitado por uma elipse. Dados recolhidos através da Figura 4.10. 

 

A partir da observação dos gráficos da Figura 4.9, podemos verificar, como seria de esperar, 

que o ganho efectivo é inferior ao ganho que não tem em conta parte do efeito das lentes térmicas. 

Para além desta constatação, podemos observar, para todos os materiais candidatos, que o ganho a 

uma passagem pelo meio activo diminui na generalidade, à medida que aumentamos os diâmetros 

dos sinais. Este aspecto torna-se mais saliente à medida que o tamanho do cristal aumenta, uma vez 

que o fenómeno da absorção se torna mais significativo. 
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Além disso, a partir destes dados, é possível concluir que o perfil do bombeamento não é 

homogéneo ao longo de toda a sua dimensão, uma vez que, para diâmetros de sinal inferiores às 

dimensões do bombeamento, se continua a verificar uma diminuição dos ganhos, à medida que o 

diâmetro do sinal aumenta, nomeadamente nos cristais maiores. Este facto, já não é tão visível 

principalmente nos cristais de Yb:CaF2 menores, onde se pode constatar que os ganhos para os dois 

diâmetros de sinal, mais pequenos, são semelhantes. 

Um outro ponto importante que podemos observar, é que os ganhos simples obtidos para estes 

meios são reduzidos e insuficientes para que um amplificador de 8 passagens (como o que já foi 

construído) tenha um ganho total elevado. Podemos observar, por exemplo, que os ganhos simples 

mais elevados para os cristais de Yb:CaF2, mais pequenos, rondam os 1,3. Ora, ao fim de oito 

passagens, o ganho máximo esperado rondaria os 8,2, muito pouco quando se pretende amplificar 

impulsos de poucos milijoules para valores próximos de 100 mJ. 
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5. ConclusõesConclusõesConclusõesConclusões e perspectivas futuras e perspectivas futuras e perspectivas futuras e perspectivas futuras    

 

Neste capítulo apresentamos as conclusões do trabalho realizado ao longo desta Tese e 

apontamos os próximos passos a realizar para a continuação do desenvolvimento desta promissora 

tecnologia no Laboratório de Laser Intensos. 

O principal objectivo experimental deste trabalho, a instalação e a caracterização de um 

amplificador regenerativo de itérbio bombeado por díodos, capaz de gerar impulsos com energias da 

ordem dos milijoules, de forma consistente, foi atingido com sucesso com o meio activo de Yb:vidro. 

Para este material foi possível: 

• cumprir o objectivo proposto relativamente ao estudo do desempenho amplificador de itérbio 

a diferentes taxas de repetição, tendo-se à saída do amplificador, impulsos com energias da 

ordem dos milijoules. Foram medidas de forma consistente energias superiores a 1 mJ, a 

taxas de repetição de 1 Hz e 0,5 Hz, para uma potência e duração do bombeamento de 1624 

± 37 W (potência equivalente a uma corrente de 90 A aplicada nos díodos) e 3 ms, 

respectivamente. Foi demonstrado, ainda, que a uma taxa de 0,5 Hz o amplificador 

funcionava de forma mais estável, possuindo também um maior ganho por passagem no 

meio activo. Estes resultados devem-se ao facto de existir uma maior concentração de calor a 

1 Hz do que a 0,5 Hz, o que faz com que o efeito das lentes térmicas seja menos sentido no 

segundo caso; 

• realizar o objectivo que propunha a determinação da evolução da energia dos impulsos em 

função da potência de bombeamento, tendo-se observado que esta evolução era 

exponencial, demonstrando que o ganho e a inversão de população estavam a aumentar à 

medida que se aumentava a potência de bombeamento. Nesta experiência foi ainda 

observado que os materiais da cavidade (principalmente no meio activo) começavam a sofrer 

dano quando os impulsos atingiam energias superiores a 5 mJ; 

• efectuar o estudo da sintonização do amplificador para diferentes sinais. Neste estudo foi 

realizada a sintonização de impulsos, com energias da ordem dos milijoules, em 

comprimentos de onda centrais que variam entre os 1037,9 nm e os 1049,2 nm, através da 

alteração do espectro do sinal à entrada do amplificador. 

• estudar a sintonização do amplificador para diferentes respostas espectrais da cavidade. 

Neste estudo, com um sinal centrado nos 1056,3 nm e com uma largura de banda de 11,1 nm 
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foi possível sintonizar os impulsos, à saída do amplificador, no intervalo de comprimentos de 

onda centrais que vai dos 1045,1 nm aos 1051,8 nm; 

• determinar, tendo em conta os pontos anteriores, os limites de desempenho do amplificador 

instalado, concretizando-se o último objectivo experimental específico proposto para o 

amplificador regenerativo de itérbio. Foi observado durante os procedimentos experimentais 

que não se poderia ter impulsos com energias superiores a 5 mJ e que os comprimentos de 

onda centrais dos impulsos finais podiam ser sintonizados entre o intervalo que vai dos 1037 

nm aos 1052 nm. 

Assim, fica demonstrado que o principal objectivo experimental para esta Tese foi atingido com 

êxito. 

Quanto aos objectivos numéricos: 

• foi demonstrada a fiabilidade do código desenvolvido, comparando os espectros 

experimentais relativos à sintonização dos impulsos para diferentes sinais com os espectros 

numéricos obtidos para as mesmas condições de amplificação. Foi verificado que os 

resultados numéricos se adequavam aos resultados experimentais, apesar da necessidade 

de se ter que efectuar uns ligeiros ajustes nos polinómios de interpolação das secções 

eficazes; 

• foi realizado o estudo da sintonização e da amplificação a 1053 nm para o Yb:vidro, Yb:CaF2, 

Yb:KYW e Yb:YAG. Estes estudos confirmaram que dos quatro materiais testados, o que 

melhor se adequava para um amplificador regenerativo no laboratório era o Yb:vidro. Foi 

ainda concluído que o Yb:KYW seria o material mais promissor para um possível amplificador 

de multipassagem no L2I. 

• foi, também, realizada a simulação de um amplificador de multipassagem com Yb:KYW, 

concretizando, assim, o último objectivo numérico proposto para esta Tese. Foi mostrado 

numericamente que este poderia atingir energias superiores a 100 mJ, em 8 passagens, sem 

ultrapassar o valor limite para as fluências de segurança, 1 J.cm-2. No entanto, isto só se 

verifica para sinais com comprimentos de onda centrais próximos dos 1030 nm, bastante 

longe dos 1053 nm. Para sinais centrados em comprimentos de onda mais próximos dos 

1053 nm, foi verificado que o ganho que se conseguiria obter para os impulsos era no 

máximo de 20. 

Nesta Tese, foi ainda cumprido o objectivo experimental de se dar os primeiros passos para a 

construção de um amplificador regenerativo de multipassagem de itérbio de 100 mJ, através da 

medição experimental de ganhos simples em função do diâmetro do sinal, para os materiais 

candidatos ao amplificador de 100 mJ de iterbio. Nesta experiência verificou-se que os ganhos 

simples, de uma forma geral, para todos os materiais testados, diminuem com o aumento do diâmetro 

do sinal. 

No futuro, o desenvolvimento de amplificadores de itérbio bombeados por díodos, no nosso 

laboratório, passa pela concretização do amplificador de multipassagem, permitindo a obtenção de 

energias na gama dos 100 mJ. Esta instalação terá de se fazer através da resolução do problema 

relatado no final do Capítulo 2.4, respeitante à difracção dos impulsos após a sua passagem pelas 
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lentes térmicas e à consequente deformação do perfil espacial do feixe. Para resolver este problema 

terão que se realizar simulações da propagação do sinal no amplificador, de forma a avaliar e a 

corrigir os efeitos térmicos. A nível experimental, uma das ideias para se corrigir o problema poderá 

ser a construção de um amplificador de multipassagem em forma de uma cavidade linear, corrigindo 

a deformação espacial do feixe através de um espelho de reflexão a zero graus convergente. Outro 

passo a realizar no futuro, será a utilização dos impulsos emitidos pelo amplificador de Ti:safira como 

sinal para o amplificador de multipassagem. 

Para além de tudo isto, dados os reduzidos ganhos simples obtidos na última parte 

experimental desta Tese, para os vários materiais candidatos, teremos que provavelmente analisar e 

comparar outros tipos de materiais dopados com itérbio para o amplificador de multipassagem. 
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Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I    

 

 

Figura A.1: Características do stack de diodos fornecidas pela JENOPTIK Laserdiode GmbH 

 

 


