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Resumo 

 

 

Nesta dissertação apresentaremos os resultados obtidos no desenvolvimento e caracterização 

de guias de onda canal para amplificação óptica. As guias foram fabricadas usando pulsos de 

laser com ~80 fs de duração, em amostras de vidro fosfato dopado com Er3+-Yb3+, e em vidros 

de telureto dopado com Er3+, óxido de prata e sem dopagem. Este é um método bastante 

promissor para o desenvolvimento de dispositivos ópticos, que explora a interação de radiação 

com a matéria num regime de alta intensidade e envolvendo fenômenos ultra-rápidos. 

Inicialmente, faremos uma introdução a respeito das aplicações que a interação pulso 

ultracurto/matéria está tendo em diversas áreas da ciência, como, por exemplo, biologia, 

medicina, comunicação óptica, entre outras. Em seguida, discutiremos os princípios da 

propagação de feixes laser de alta intensidade (~1014 W/cm²) em meios transparentes, 

exemplificando alguns efeitos, como auto-modulação de fase, auto-focalização, entre outros. 

Descreveremos também os processos que levam à ionização não-linear dos elétrons do material, 

principal mecanismo responsável pela modificação permanente do índice de refração do meio. 

Finalmente, apresentaremos os resultados obtidos no desenvolvimento de guias para 

amplificação óptica.  Nos vidros de fosfatos dopados com Er3+-Yb3+, observamos perdas da 

ordem de ~3 dB/cm, e máximo de ganho interno em 1534 nm (~2.3 dB/cm), para bombeamento 

em 980 nm e potências de 200 mW.  Nos vidros de telureto, observamos perdas da ordem de 

~3.5 dB/cm. Nos vidros de telureto dopado com Er3+, observamos emissão espontânea, mas não 

observamos ganho.  Acreditamos que a pequena concentração de Er3+ e o comprimento reduzido 

da amostra não foram suficientes para amplificar o sinal óptico. Os resultados para os vidros 

fosfato dopados com Er3+-Yb3+ são compatíveis com medidas já descritas na literatura. Para os 

resultados com os vidros de telureto (dopado e não dopado), não encontramos outros resultados 

na literatura para comparação. 

 

Palavra-chave: fentosegundo, guia de onda, microfabricação laser, amplificador óptico. 
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Abstract 

 

 
In this dissertation, we will present the results obtained in the development and 

characterization of channel waveguides for optical amplification. The waveguides were 

manufactured using laser pulses with ~80 fs of duration, in samples of phosphate glass doped 

with Er3+-Yb3+, and in tellurite glasses un-doped and doped with Er3+, and silver oxide. This is a 

quite promising method for the development of optical devices, which explores the radiation-

matter interaction in a regime of high intensity and involving ultrafast phenomena. 

Initially, an introduction about the applications that the interaction of ultra-short pulse/matter 

is having in several areas of the science, for example, biology, medicine, optical communication, 

among others. Next, we will discuss the principles of propagation of high intensity beam laser 

(~1014 W/cm²), in transparent media, exemplifying some effects, like self-phase modulation, 

self-focusing, among others. We will also describe, the process that leads to the non-linear 

ionization of the material, principal mechanism responsible for the permanent modification of 

the refractive index. 

Finally, we will present the results obtained in the development of the waveguides for optical 

amplification. In the phosphate glasses doped with Er3+-Yb3+, we observe losses of the order of 

~3 dB/cm, and maximum of internal gain at 1534 nm (~2.3 dB/cm) for pumping at 980 nm and 

powers of 200 mW. In the tellurite glasses, we observed losses of the order of ~3.5 dB/cm. In the 

tellurite glasses doped with Er3+, we observe spontaneous emission, but no internal gain. We 

believe that the small concentration of Er3+ and reduced length of the sample are not sufficient to 

amplify the optical sign. The results for the phosphate glasses with Er3+-Yb3+ are compatible 

with measurements reported in the literature. For the tellurite glasses (doped and un-doped), we 

don’t find others results in the literature for comparison. 

 

Keywords: femtosecond, waveguides, laser microfabrication, optical amplifier.  
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CAPÍTULO 1 
 

1. Introdução 
 

O advento de pulsos laser de fentosegundos, abriu novas possibilidades para a investigação 

científica. Primeiro, porque pulsos de fentosegundos aumentam a resolução temporal em medidas 

do tipo bombeamento e prova, possibilitando o estudo de fenômenos extremamente rápidos, tais 

como: o espalhamento eletrônico por interação com fônons, recombinação de portadores, 

dinâmica de plasma, vibrações coerentes da rede, e a quebra de ligações químicas. Estes são 

alguns dos efeitos que agora podem ser diretamente resolvidos temporalmente.  

Segundo, um pulso ultracurto pode gerar um campo elétrico muito intenso, mesmo com 

potência média moderada. Por exemplo, um sistema laser comercial com pulsos de 

fentosegundos, pode alcançar intensidades de campo elétrico da ordem do campo que mantém os 

elétrons ligados ao núcleo. Só para darmos uma idéia numérica, o campo elétrico atômico é da 

ordem de Eato= e/a0 (1), onde e é a carga do elétron e a0 é igual ao raio de Bohr. Encontramos 

Eato≈ 6x1011 V/m, correspondendo à intensidade laser da ordem de 5 x 1020 W/m²,  facilmente 

alcançados pelos sistemas laser  vendidos comercialmente (2). Vamos exemplificar usando um 

sistema laser baseado em um amplificador regenerativo Ti:Safira que emite pulsos de 100 

fentosegundos, energia  máxima  de  ~1 mJ, e  taxa de repetição  de  1 kHz, correspondendo a 

uma  potência  de  pico por pulso de  ~10 GW.  Focalizando o feixe laser em uma região de ~100 

μm² temos intensidade óptica ~1020 W/cm² suficiente para observarmos efeitos não-lineares. 

À medida que o campo elétrico incidente no meio torna-se comparável ou maior que o campo 

que mantém os elétrons ligados, a aproximação linear que é usada para descrever a interação luz 

matéria já não pode ser usada. Neste caso, os processos físicos devem ser explicados por uma 

abordagem não-linear para tratar corretamente a interação. Neste regime de altas intensidades, 

vários fenômenos novos aparecem. O estudo de processos não-lineares, tais como, geração de 

segundo e terceiro harmônicos, auto-focalização, auto-modulação de fase, geração de contínuo, já 

se tornaram rotineiros. Com o constante advento de sistemas laser mais potentes, fenômenos 

como geração de harmônicos de alta ordem  (3), geração de raios-X de attosegundos (4) e óptica 

não-linear relativística (5), tornaram-se acessíveis.  
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Nesta dissertação, trataremos da interação de pulsos de laser ultracurtos com meios 

transparentes tais como vidros, cristais, polímeros, etc, descrevendo os possíveis mecanismos que 

levam à modificação permanente no material. Por exemplo, ionização multifotônica e quebra 

óptica serão temas abordados. Também discutiremos as aplicações que modificações permanentes 

têm no desenvolvimento de dispositivos ópticos.   

 

Logo após a demonstração da emissão laser em 1960 (6), cientistas observaram que pulsos 

laser intensos conseguiam ionizar o ar, criando um plasma visível, fenômeno conhecido como a 

quebra óptica (7) (optical breakdown é o termo em inglês usado na literatura para descrever a 

geração do plasma visível). Este fato levou a uma série de trabalhos a respeito do limiar e dos 

mecanismos responsáveis pela ionização do meio (8; 9; 10). Alguns anos depois foram 

observados danos em vidros devido à interação com feixe de laser intenso (11), descoberta que 

teve implicações práticas no desenvolvimento de sistemas lasers mais potentes, já que a maioria 

dos componentes ópticos é feitos de vidro (12). 

 

Em aplicações na manipulação e preparação de materiais, sistemas laser de alta potência foram 

inicialmente utilizados para cortar e polir superfícies. Theodore Maiman, ainda nos anos 60, já 

utilizava luz laser para ablação e polimento da superfície de suas amostras (6). Nos anos 90, foi 

demonstrada a possibilidade em desenvolver dispositivos ópticos utilizando laser de pulsos 

ultracurtos (13). A técnica se baseia na conexão de regiões onde o pulso laser induziu 

modificações permanentes, formando estruturas por onde a luz pode ser guiada e manipulada. 

Grupos científicos já apresentaram componentes óticos tais como: guias de onda (13; 14; 15; 16), 

separadores de junção-Y (17), acopladores X (18) grades de período longo (14; 19), grades 

holográficas (20), estruturas birrefringentes (21), amplificadores de onda dopados com terras 

raras (22; 23; 24), e mais recentemente guias de onda em polímeros (25; 26).   

Lasers de fentosegundos também encontram aplicabilidade em diferentes áreas da ciência 

como, por exemplo, na biologia e na medicina, onde já é possível realizar micro-cirurgias, que, 

devido às propriedades de interação entre pulsos ultracurtos e a matéria, afetam somente a 

localização do foco sem danificar a vizinhança da área onde está sendo feita o procedimento.  

Em micro cirurgia vascular, um laser de pulsos ultracurto perfura pequenos orifícios para 

desobstruir a passagem de sangue oxigenado (27). Podemos citar também um experimento 

realizado por médicos do Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia. Neste 

experimento, médicos utilizavam pulsos ultracurtos para retirar tumores ósseos da coluna 

vertebral, sem danificar os tecidos nervosos adjacentes (28). Assim também, oftalmologistas da 
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Universidade de Heidelberg, na Alemanha e da Universidade de Michigan, desenvolveram um 

procedimento que focaliza um feixe de pulsos ultracurtos no tecido abaixo da superfície da 

córnea, criando uma fina rede de bolhas formadas por evaporação da água presente no local. Após 

a incidência do laser, a córnea pode ser deslocada, deixando exposto um disco de tecido 

profundo, que devidamente retirado, corrige a miopia ou a hipermetropia. Em seguida eles 

recolocam a camada superior que ficou intacta (28).   

Para materiais vítreos e cristalinos, ainda não há uma teoria simples que explique como a 

excitação eletrônica relaxa, trocando energia com a rede, resultando na modificação permanente 

da estrutura do material. O modelo mais aceito até o momento propõe que a intensidade de um 

pulso ultracurto, mesmo com energias moderadas, é alta o suficiente para levar à absorção não-

linear de materiais que normalmente não absorveriam o comprimento de onda incidente (4; 30). O 

pulso deposita energia em uma escala de tempo muito mais curta comparada com quaisquer 

processos de relaxação, isto é, os elétrons absorvem a energia do pulso elevando sua energia 

interna, enquanto os íons permanecem “frios” (31; 32).  

Para excitação com pulsos ultracurtos, a distribuição de energia ao final do pulso pode ser não-

térmica. Dentro de uma fração de picossegundos, a distribuição de energia dos elétrons relaxará 

para uma distribuição Fermi-Dirac, a qual pode ser apropriadamente caracterizada por uma 

temperatura.  Só então haverá relaxação eletrônica, ocorrendo troca de energia entre os elétrons 

excitados e os diversos estados de energia do sistema (33). Após a recombinação elétron/íon 

(gerando o brilho característico do plasma), a energia restante no sistema é térmica, a qual irá se 

difundir para fora do volume focal.  Em altas energias, este processo leva à fusão do material ou a 

movimentos não-térmicos dos íons levando a mudanças permanentes na estrutura do material 

(34). 
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O restante da dissertação está organizada da seguinte maneira. 

  

Capítulo 2: Apresenta uma breve abordagem ao assunto da propagação não-linear e dos 

canais de ionização eletrônica que governam o comportamento de um pulso ultracurto com 

materiais transparentes. As seções presentes neste capítulo são importantes na elucidação dos 

possíveis processos que possam induzir às modificações permanentes no material.  

Capítulo 3: Descreve algumas aplicações do uso de lasers de fentosegundos na 

microfabricação de dispositivos ópticos, revisando os principais resultados obtidos na literatura. 

Também discutiremos a importância dos parâmetros nas características de guias de onda escritas 

usando pulsos de laser ultracurtos.     

Capítulo 4: Apresenta os resultados obtidos na fabricação de guias de onda desenvolvidas no 

Laboratório de Optoeletrônica e Fotônica do Departamento de Física da Universidade Federal de 

Pernambuco.     

Capítulo 5: Apresentaremos as conclusões gerais da dissertação e discutiremos as 

perspectivas do trabalho.   
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CAPÍTULO 2 
 

2. Propagação Não-Linear de Pulsos Ultracurtos 
 

Neste capítulo, revisaremos alguns dos conceitos físicos que governam a propagação de um 

pulso laser de fentosegundos em um meio transparente, relembrando os principais fenômenos 

decorrentes da interação da luz com a matéria. 

As interações da luz com a matéria são descritas pelas equações de Maxwell (35). Em geral, 

sistemas óticos são lineares em sua resposta a campos eletromagnéticos incidentes, determinadas 

pelas propriedades do material (36). Mais geralmente, podemos caracterizar as respostas lineares 

como tendo as seguinte propriedades: 

 

• Luz não interage com luz, isto é, para n-campos incidentes, a resposta do meio ao sinal             

incidente é soma das respostas individuais para cada campo aplicado; 

• Luz não muda de freqüência à medida que se propaga por um meio; 

• As propriedades dos materiais são independentes da intensidade do campo. 

 

Quando o meio material é submetido a um campo elétrico intenso (~ 6×109 V/m), a resposta 

do meio torna-se altamente não-linear. Então, podemos descrever algumas propriedades do 

material, como sendo: 

 

• Luz pode interagir com luz através do meio onde se propaga; 

• A freqüência da luz pode mudar à medida que o pulso se propaga no meio; 

• As propriedades se tornam dependentes da intensidade do campo incidente. 

 

O índice de refração, por exemplo, torna-se dependente da intensidade, levando à observação de 

fenômenos físicos novos, tais como, auto-focalização, auto-modulação de fase, geração de contínuo, etc. 
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2.1 Propagação linear 
 

A propagação de um campo eletromagnético é governada pelas equações de Maxwell. 

Combinando as quatro equações e considerando apenas respostas dipolares, temos (37): 

 

                                
(2.1) 

         

 Onde E é o vetor do campo elétrico, P é o vetor momento de dipolo induzido por unidade de 

volume ou polarização, c é a velocidade da luz no vácuo e ε0 é a permissividade do espaço livre. 

Quando a intensidade é baixa, estamos no regime linear. A polarização do material é dada por: 

 

                                                          (2.2) 

 
 Onde χ¹ é o tensor susceptibilidade linear, e supomos, também, que a resposta do material é 

instantânea, isto é, a polarização segue o campo sem atrasos. Considerando o meio isotrópico, χ¹ 

é uma quantidade escalar, então, podemos escrever a equação na forma: 

 

 

 
                

 

(2.3) 

Onde n0 é índice de refração, dado por: 

 

 
    
 

   
 

 
Para chegarmos a esta equação consideramos 0=•∇ E , relacionado à ausência de cargas 

livres no meio. Em ótica não-linear este termo é geralmente não-nulo. Mas, podemos tomar o 

divergente como sendo muito pequeno e desconsiderá-lo, mesmo não sendo identicamente nulo 

(1). 
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A equação (2.3) descreve a propagação de um campo elétrico e é o ponto de início para toda 

a ótica linear. 

 

2.2 Propagação não-linear. 
 

 

Para intensidades de campo elétrico alta, a aproximação de que a polarização depende 

linearmente com o vetor campo elétrico não é mais válido. Neste caso, é mais conveniente 

escrever a polarização como uma série de potência. 
 

(2.5) P = ε0 [ χ¹ E + χ² E E + χ³ E E E +...  + ... ] = PP

(1) + P(2)
P + PP

(3)+ ... + P{n}
P  + ... 

 

  Neste caso podemos usar uma aproximação não-linear perturbativa para resolver a equação 

de onda (2.1), onde PP

(2) = χ²EE é a polarização de segunda ordem, P(3) = χ³ EEE é a polarização 

de terceira ordem e P{n} é a polarização de n-ésima ordem. χ² e χ³ são a susceptibilidade de 

segunda ordem e terceira ordem, respectivamente, e χ{n} é a susceptibilidade de n-ésima ordem. 

Aqui, P e E foram tratadas como grandezas escalares, mas se formos tratar na sua vetorial, χ¹ se 

torna um tensor de segunda ordem, χ² um tensor de terceira ordem, etc. Também, não foi 

mostrado explicitamente a dependência espacial e temporal, para uma maior clareza. 

Em meios com simetria de inversão, podemos mostrar que o termo P(2) deve ser 

identicamente nulo. Para isso, consideremos um meio com centro de inversão, então uma 

operação de inversão leva  P(2) → − P(2) e E → − E, contudo   χ² →  χ²  porque o material possui 

centro de inversão. Então,                                        

 

−P²  = ε0  χ² ( −E ) ( − E) =  P²  

 
Somente se P² = 0,  a equação (2.6) é válida, o que implica que χ² = 0. Podemos usar argumentos 

semelhantes para mostrar que todos os termos de ordem par serão identicamente nulos.  
 

Nesta dissertação estamos primeiramente interessados na interação de pulsos de 

fentosegundos com meios materiais amorfos, tais como vidros. Neste caso para materiais 

isotrópicos, a natureza tensorial da susceptibilidade pode ser desconsiderada. Além disso, 
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materiais como estes possuem centro de inversão, e como já vimos, todos os termos de ordem 

não linear pares são nulos.  

Para lasers com intensidades moderadas (algo em torno de 1012 W/cm²), onde o campo 

elétrico já é da ordem do campo que mantém os elétrons ligados ao núcleo, podemos mostrar 

que χ(3) ≈ ħ8/m4e1 ≈ 3x10-15 esu e o próximo termo χ(5) será da ordem de χ(5)≈ ħ16/m8e10 ≈ 1.5x10-

22 esu, uma diferença de 107 ordens de grandeza. Por tanto, podemos truncar nossa série no 

termo χ(3)(8). Sabendo que o meio é isotrópico, P e E (E linearmente polarizado) são paralelos, e 

portanto, podem ser representados como escalares. Além disso, devido à isotropia do meio e ao 

fato do índice de refração ser dependente da freqüência, os únicos processos que apresentarão 

casamento de fase na propagação do feixe, deve ter a mesma freqüência e a mesma velocidade 

de grupo (1).  

 

Incluindo as três permutações do campo que contribuem para a polarização não linear de 

terceira ordem, temos que: 

 

                               P³ (ω) = ε03 χ³  (ω = ω + ω  – ω ) | E (ω)|² E (ω) (2.7) 
  

A polarização total é da forma: 
 

(2.8)   PTot =  ε0 [χ¹ E (ω) +  χ³ | E (ω) |² E (ω)] 

 

Substituindo na equação (2.1) e seguindo os mesmo passos que usamos para descrever a 

propagação linear, encontramos que o índice de refração assume a forma: 

 

(2.9)                                             n=  

 

Queremos escrever o índice de refração na forma n = n0 + n2I.  

 

 Considerando o termo não-linear pequeno, podemos fazer uma aproximação por série de 

Taylor, usando que: 

 

(2.10)   ≈   +  x              x≈0 
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Obtemos que: 

n =   +     χ³ |E |² 

 

Lembrando que  

I =  ε0. c n0 | E |² 

 

Podemos escrever o índice de refração como: 

 

n =  +  

 

onde,  
 

n0 =   

Chamamos de n2: 

 

n2 =  

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.12) 

(2.11) 

 

   Mostrando, portanto, que podemos escrever o índice de refração exibindo sua dependência 

com a intensidade do feixe. O termo não linear do índice de refração é responsável pelos 

fenômenos de auto-modulação de fase e auto-focalização.  
Descreveremos agora alguns dos vários processos devido a não-linearidade da interação 

pulso curto/matéria e da dependência do índice de refração com a intensidade do pulso. 

 

2.2.1 Auto-focalização 
 

   Auto-focalização é resultado da dependência com a intensidade do índice de refração do 

meio. A distribuição  espacial  da  intensidade da luz laser induz uma variação espacial no índice 

de refração, como representado esquematicamente na fig. 2.1. 
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Fig.2.1 Esquema da variação do índice de refração devido à distribuição da intensidade na frente de onda, 

para meio com n2 > 0. 

  

Considerando um meio com índice de refração não-linear  positivo, temos que  a variação  no 

índice de refração é maior no centro do feixe que nas bordas, fazendo com que a frente de onda 

do laser perceba índices de refração diferentes. Como mostra na fig.2.2, esta variação no índice 

de refração n age como uma lente e focaliza o feixe. 

 

                    
Fig.2.2 Representação do efeito da variação no índice de refração na propagação do pulso laser. 

 

 

Embora a variação do índice de refração dependa da intensidade da luz, a eficiência da auto-

focalização depende da potência da luz incidente (38), ao invés de uma dependência com a 

intensidade.  À medida que a potência do laser incidente vai aumentando a tendência do feixe de 

focalizar-se devido à interação com o meio aumenta. A uma determinada potência crítica Pcr, a 

auto-focalização é balanceada pela difração, fazendo que o pulso se propague com diâmetro 

constante.  

   Se a potência crítica é ultrapassada, ocorre o chamado colapso catastrófico à singularidade do 

feixe (38), mostrado esquematicamente na fig.2.2.  Esta potência crítica é dada por (1): 
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(2.16) 

 

   Para meios vítreos, χ³ ~5×10-23 m²/V², e substituindo na equação (2.15) encontramos, 

n2~1,2×10-20 m²/W. Substituindo na equação (2.16), para  λ= 800 nm, temos Pcr~5 MW (39; 40).  

   À medida que o feixe diminui o seu diâmetro devido à auto-focalização a intensidade vai 

crescendo e torna-se suficiente para ionizar não-linearmente elétrons. A ionização não-linear vai 

gerar uma densidade de elétrons dentro do material, por processos que serão estudados nas 

próximas seções. A distribuição de intensidade da frente de onda do pulso laser induz uma 

densidade maior  de elétrons no centro do pulso em relação às bordas, causando um gradiente na 

densidade eletrônica. A densidade de elétrons será maior no centro do pulso e irá diminuindo, 

radialmente, em direção à periferia do pulso. Como resultado, temos que o feixe é defocalizado 

pela densidade de elétrons livres, o qual age como uma lente divergente, possivelmente 

balanceando o efeito da auto-focalização (41).  

 

A intensidade do laser no foco, na presença de auto-focalização abaixo da potência crítica Pcr é 

dada por: 

                                                            

(2.18) 

 

   Onde Isf é a intensidade do laser no foco, P é a potência do laser e Pcr é a potência crítica para 

o colapso do pulso laser e I é a intensidade do laser em um meio sem auto focalização (38). 

Usando a eq. (2.18), podemos escrever a dependência da cintura do feixe com a potência crítica 

de auto-focalização. Temos que: 

                                                        
cr

sf

P
P

w
w

−= 1
0

              (2.19) 

onde wsf  /w0  é a razão entra a cintura do feixe com auto-focalização e sem auto-focalização. Pcrit 

é a potência crítica para o colapso da auto focalização.   
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2.2.2 Auto-modulação de fase 
 

   Auto-modulação é o análogo temporal da auto-focalização. Na auto-focalização, a 

distribuição espacial do feixe induz uma variação no índice de refração do meio, que age como 

uma lente, focalizando o feixe. Na auto-modulação de fase, a distribuição temporal do pulso 

induz uma variação temporal no índice de refração, o que produz uma modulação na fase do 

pulso, que por sua vez introduz um alargamento espectral (1; 37).  

   Figura 2.3 mostra, esquematicamente, o que ocorre na fase do pulso quando o mesmo se 

propaga por um meio com índice de refração não-linear  n2  positivo. No início do pulso, a 

freqüência é reduzida pelo efeito da auto-modulação de fase (deslocamento para o vermelho), 

enquanto que no final do pulso, ocorre um aumento na freqüência (deslocamento para o azul). 

  

             

Deslocamento 
para o azul. 

Fig. 2.3 Esquema demonstrativo da auto-modulação de fase.  Devido à dependência do índice de refração 

com a intensidade. Supondo um material com n2 positivo, o contrário para materiais com índice não-linear 

negativo 

Deslocamento 
para o vermelho. 

 

   Considerando a propagação de um pulso através de um meio em que o índice de refração 

dependa da intensidade na forma (2.11), e usando a aproximação de uma variação lenta da 

amplitude do campo elétrico, encontramos a seguinte expressão para a auto-modulação de fase: 

 
(2.20) E(r,t) = A(z,t)  + c.c. 

 

onde A(z,t) é o envelope do pulso. Após a propagação através de um material com comprimento 

L , o pulso adquire uma fase: 

 

              Φ = ( kz- ωt ) = ωL . n(t) / c – ωt = ωL . (n0 + n2I(t)) / c – ωt (2.21) 
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Sabemos que a freqüência instantânea é o negativo da primeira derivada  da fase, 

 
(2.22)                                                          Φ’ = - ω(t) 

 

 Então,  

ω(t) = ω – n2 ω L/c. ∂ I(t) (2.23) 
                            ∂t 

   

   Esta expressão explica porque, em meios com índice não-linear positivo, o início do pulso é 

deslocado para o vermelho, já que a primeira derivada da intensidade é positiva, diminuindo a 

freqüência instantânea e o final do pulso é deslocado para o azul, onde a primeira derivada da 

intensidade, para um pulso gaussiano, é negativa. Para materiais com índice de refração não-

linear  negativos, iremos observar o contrário.   

 

 

2.2.3 (Self - steepening) 
 

   Vimos que, devido á dependência do índice de refração com a intensidade, existe uma 

modulação na fase do pulso, acarretando um alargamento/compressão do pulso (1). Outro 

processo relacionado à dependência do índice de refração com a intensidade é o chamado self-

steepening, (sem uma boa tradução para o português, seria algo como “auto-abruptamento”) 

processo pelo qual o máximo na amplitude do envelope do pulso é retardado em relação à sua 

parte mais larga deformando o pulso.  

   Na auto-modulação de fase, a dependência da velocidade de fase com a intensidade leva a um 

deslocamento (para o vermelho ou para o azul) das freqüências que compõem o pulso. Já no self-

steepening, a dependência aparece na velocidade de grupo. A velocidade de grupo é dada por: 

 

                                                 
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=

dk
dn

n
k

n
cvg 1  (2.24) 

 

   Assumindo que a mudança no envelope do pulso é representada na fig. 2.4 para um material 

com índice de refração não-linear n2 positivo. Em meios transparentes o índice de refração não 

varia significativamente, podemos considerar o segundo termo pequeno, então, como n=n0+n2I, 
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a velocidade de grupo é menor para intensidades maiores, causando um retardo na parte central 

do pulso em relação às extremidades. Provocando a formação de um degrau, com uma queda 

abrupta na intensidade do campo. 
 

                                
 Fig.2.4 (a) Demonstra a propagação de um pulso através de um meio material, supondo uma evolução 

gaussiana no tempo. (b) A dependência da velocidade de grupo com a intensidade causa um retardo do 

pico em relação à parte mais larga do pulso. (c) Quando o self-steepening se torna muito pronunciado, no 

momento em que a intensidade muda abruptamente, ocorre a formação de ondas de choque. 

 

Self-steepening foi descrito por DeMartini (42), por Yang e Shen (43) e por Gaeta (44). Como 

mostrado na Fig. 2.4, vemos a formação de um degrau na parte final do pulso. 

Experimentalmente, este efeito leva a uma interferência na forma temporal do pulso.  

 

 

2.2.4 Geração de super-contínuo 
 

 

   Quando um pulso ultracurto de laser com suficiente potência propaga-se através de um meio 

transparente, ele sofre um significante alargamento no seu espectro (1; 37). Este efeito foi  

primeiramente observado por Alfano e Shapiro (45). Por exemplo, para um pulso de 80 fs e uma 

intensidade de ≈1014 W/cm², se propagando através de 0.5 mm de etileno glicol, Fork et al (46) 

observou  um alargamento no espectro se estendendo de 0.4ω0 a 3.3ω0, onde ω0 é a freqüência 

central do pulso.   

   Inicialmente, a geração de contínuo era explicada principalmente pela auto-modulação de 

fase. Mas, foi observado que havia uma assimetria no espectro gerado em relação à freqüência 

central, a qual não podia ser explicado somente pela auto-modulação de fase. A  maior  parte  do  

alargamento  ocorre  no  lado  azul  (anti-Stokes), podendo chegar a 10 vezes o alargamento para 

o lado vermelho (43), formando uma longa asa espectral que usualmente termina abruptamente. 
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Em 1998, Brodeur (47; 48) mostrou que o alargamento para o azul só ocorre quando a potência 

crítica Pcr para auto-focalização é excedida.  

         

   Sinal    
(arb. units) 

                                                                                      Frequência ( eV )  

 

Fig.2.5 Espectro da radiação emitida por uma amostra de sílica por onde se propaga um pulso de 

femtossegundos com comprimento de onda 800nm. Vemos o alargamento do pulso devido à auto-

modulação de fase, como também, a assimetria devido ao self-steepening, o qual gera o alargamento no 

azul. 

    

 A geração de contínuo ocorre em diversos meios e pode ter diferentes origens. Aqui está 

descrito uma das maneiras de gerar continuo. Temos que, acima da potência crítica para auto-

focalização, o feixe sofre colapso reduzindo drasticamente seu diâmetro, resultando em um 

aumento significativo em sua intensidade (47). Como visto anteriormente, a densidade de 

elétrons livres vai agir balanceando a auto-focalização, fazendo com que o feixe se propague 

como um filamento.  A  auto-modulação de fase vai agir alargando o pulso como um todo, 

enquanto o self-steepening causa o alargamento assimétrico no azul (41). O efeito só termina 

quando a densidade de elétrons  é suficiente para divergir o feixe novamente, ver ref. (48).  

   Quanto maior o gap entre as bandas de valência e condução, menores serão as taxas de 

ionização não-linear, possibilitando que o pulso percorra um caminho maior no material, 

aumentando o alargamento espectral do pulso, antes que a densidade de elétrons cause a 

divergência do feixe (44). 
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2.3 Ionização Não-linear 
 

   Nesta seção, apresentaremos uma introdução a respeito dos processos responsáveis pela 

ionização dos elétrons em meios dielétricos transparentes e amorfos, descrevendo os possíveis 

mecanismos que levam à quebra óptica. 

   Em materiais não-metálicos, o nível mais alto ocupado por um elétron na banda de valência é 

separado por um gap do nível mais baixo que não está ocupado na banda de condução. Ionizar o 

meio significa levar elétrons da banda de valência para a banda de condução. Em metais, a banda 

de condução já esta parcialmente ocupada, com níveis excitados muito próximos uns dos outros. 

À temperatura ambiente, elétrons de um metal já possuem energia suficiente para se mover 

quase livremente no metal.   

                         

 

B.VB.V. 

B.C
B.C

Metálico Dielétrico

SiO2 fundido Eg~9eV 
BK7 Eg~4,5 eV 
CaF2 Eg~10,2 eV 
LiF Eg~11,8 eV 
 

Fig.2.6. Esquema das bandas de condução (B.C.) e valência (B.V.) para materiais metálicos e dielétricos. 

A seta representa a ionização de um elétron da banda de valência.   

   

 A excitação e ionização de materiais dielétricos têm sido extensivamente estudadas ao longo 

dos anos (49; 50; 51), ainda permanecendo questões em aberto a respeito de qual processo ou 

quais processos, e o balanço entre eles, que levam a ionização do material.  

   No caso mais simples, a excitação eletrônica ocorre por absorção de um fóton (ionização 

linear) (36). Contudo, a seção de choque de absorção linear para dielétricos é muito pequena nas 

freqüências usuais dos sistemas laser de fentosegundos (infravermelho próximo). 

    Em amostras sob radiação intensa, a ionização do material se torna efetivamente não-linear, 

então, processos como ionização multifotônica, ionização por tunelamento e ionização avalanche  

tornam-se dominantes para a excitação eletrônica em dielétricos (30).   
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2.3.1 Fotoionização Não-linear 
 

   Fotoionização é o nome dado ao processo no qual  ocorre a excitação do elétron pelo campo 

do laser. Se estivermos tratando com materiais dielétricos, por exemplo SiO2 (~9 eV), um único 

fóton na região do infravermelho (λ=800 nm → Efóton ~1,5 eV) não terá energia suficiente  para 

excitar um elétron da banda de valência para a banda de condução diretamente. Deste modo, a 

absorção simultânea de múltiplos fótons deve estar envolvida no processo de excitação 

eletrônica. Conseqüentemente, a taxa de fotoionização não-linear depende fortemente da 

intensidade do pulso. Podemos expressar a taxa de absorção não-linear multifotônica como 

sendo σI m  onde I é a intensidade,   σ é a seção de choque de absorção de m fótons da banda de 

valência para a banda de condução e m é o menor inteiro que satisfaz a condição Eg<mħω.  

   Podemos ressaltar que, devido à alta intensidade alcançada por um pulso laser de 

fentosegundo, comparado a pulsos mais longos, ele pode induzir transições interbanda de ordem 

superior. 

   Dependendo do comprimento de onda incidente e da intensidade do laser, dois tipos de 

processos podem ter maior importância na excitação eletrônica por fotoionização: a Ionização 

Multifotônica e a Ionização por Tunelamento.  Keldysh foi o primeiro a mostrar que estes dois 

processos podiam ser tratadas com a mesma formulação teórica. Como também foi Keldysh (10) 

que introduziu o regime de transição entre um tipo de processo e o outro, definida pelo 

parâmetro de Keldysh ou parâmetro γ, dado por: 

T
ττωγ ≈×=  (2.25) 
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τ  

(2.26) 

  

  Onde τ é o tempo de tunelamento. Na eq. (2.26) ω é a freqüência do laser incidente na amostra, 

I é a intensidade do laser no foco, ε0 é a permissividade do vácuo, m é a massa de reduzida do 

elétron, n é o índice de refração do material, c é a velocidade da luz no vácuo, e a carga 

elementar de um elétron.  
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                              1>γ           ⇒           Multifotônica       (τ >T) 

                              1<γ           ⇒           Tunelamento        (τ >T) 

 
O parâmetro de Keldysh estabelece que, para valores maiores que 1 o processo dominante seria a 

ionização por absorção múltipla de fótons, para valores menores que 1 o processo dominante 

seria a ionização por tunelamento (10). Para valores intermediários Keldysh prediz que deve 

existir um processo que seria intermediário entre os dois, ilustrado na fig.2.9. 

 

Na ionização por tunelamento, a superposição do campo Coulombiano núcleo/elétrons e o 

campo elétrico do laser resultam em  uma oscilação da barreira de potencial gerada pelos 

núcleos. A oscilação reduz a magnitude da barreira possibilitando que os elétrons ligados 

escapem do potencial, tornando-se elétrons livres (30). A fig. 2.7 ilustra o processo de ionização 

por  tunelamento. 

 

                                           
                      Fig.2.7 Esquema do processo de Ionização por Tunelamento. 

 

 

Para lasers com freqüências mais altas, mas não o suficiente para um único fóton ser absorvido, 

ionização não-linear é descrita, usualmente, como sendo devida a absorção de múltiplos fótons 

simultaneamente por um elétron (10).  Para isto, um fóton da banda de valência deve absorver 

um número de fótons que seja  multiplicada pela energia de cada fóton, supere o gap entre a 

banda de valência e a banda de condução. Mostrado esquematicamente na fig. 2.8. 
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            Fig.2.8 Ilustração da ionização eletrônica devido à absorção simultânea de múltiplos fótons. 

 

                                        
Fig.2.9 Ilustração do processo intermediário  entre a ionização por tunelamento e a absorção 

multifotônica.     

 

A fig. 2.10 mostra um gráfico das taxas de fotoionização por absorção multifotônica, por 

tunelamento e um gráfico da fórmula completa do parâmetro de Keldysh (10) para sílica fundida.  
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IMF 

                                                            

Fig.2.10 Gráfico da taxa de ionização usando a teoria de Keldysh (10). A curva pontilhada representa a 

dependência da ionização por tunelamento com a intensidade, a tracejada representa a dependência da 

ionização multifotônica e a continua representa a curva predita pela teoria de Keldysh. Podemos ver que 

para valores do parâmetro acima de 1 a curva teórica concorda com a ionização multifotônica e para 

valores menores, concorda com ionização por tunelamento  

   
 

Tendo em vista que a densidades de fótons é proporcional a intensidade do laser, a probabilidade 

para absorção multifotônica é proporcional a Im. Portanto, a probabilidade de absorção 

multifotônica varia com a intensidade na forma: 

 

                                                                 
Onde k é o número de fótons, tal que a energia total destes fótons seja maior que o gap entre as 

bandas de valência e condução, σk é a seção de choque de absorção de k fótons e I é a 

intensidade do campo elétrico incidente. 

(2.27) 
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   Alguns experimentos têm discordado da teoria de Keldysh (54; 55). Lenzner, et al encontrou 

que a taxa de ionização para absorção multifotônica, predita pela teoria de Keldysh, não 

demonstrava os resultados obtidos (56). Contudo, outros pesquisadores, tiveram sucesso fitando 

seus dados com a teoria de Keldysh (49). Mais experimentos devem ser realizados para 

comprovar ou não tal teoria.  

 

   Outro processo que deve ser incluído para descrever a ionização eletrônica é a ionização 

avalanche, também chamada de ionização cascata ou ionização por impacto. Este processo 

envolve a absorção de fótons pelos portadores livres seguida de ionização por impacto (53). Para 

ocorrer ionização avalanche é necessária a existência de elétrons semente durante a propagação 

do pulso. Elétrons semente são originados de defeitos na rede, impurezas e variações na 

concentração do material. A densidade de elétrons semente pode chegar a 108-1010 cm-3 (36), 

considerando um volume focal de um spot laser de 1 μm, isto é, da ordem de 10-9 cm³. O 

número de elétrons semente pode ser da ordem de uma unidade, mas este valor pode 

variar bastante devido a flutuações estatísticas. Para pulsos de fentosegundos, devido a sua 

alta intensidade de pico, a fotoionização não-linear durante o início do pulso leva à formação de 

sementes para ionização avalanche durante o resto do pulso (57; 58).  

   Uma vez gerada por ionização multifotônica ou tunelamento, a densidade de elétrons semente 

não apresenta grandes flutuações estatísticas, deixando mais determinístico a medida do limiar 

para a quebra ótica.    

 

                      
Fig. 2.11 (a) Elétrons semente sendo excitados para a banda de condução via ionização multifotônica nos 

primeiros fs do pulso. b) Elétrons na banda de condução absorvendo fótons por absorção de portadores 

livres. c) Elétrons na banda de valência sendo excitado para a banda de condução por ionização avalanche. 

 

Como representado na fig. 2.11,  ionização avalanche se dá da seguinte forma, um elétron na 

banda de condução pode continuar absorvendo fótons do pulso incidente. Quando a energia 
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desse elétron ultrapassa o mínimo da banda de condução por mais que uma energia do gap, ele 

pode ionizar outro elétron na banda de valência. Estes dois elétrons, agora na banda de 

condução, podem continuar absorvendo fótons do pulso e ionizando outros elétrons, como 

representado esquematicamente na fig. 2.11. Este continua enquanto o pulso laser tiver presente 

e a densidade de elétrons na banda de condução cresce exponencialmente.  

   Vários autores têm desenvolvidos modelos para a ordem da dependência da taxa de variação 

da densidade de elétrons em função da intensidade do laser incidente. Por exemplo, Stuart (49) 

assumiu que a taxa de ionização avalanche variava linearmente com a intensidade. Contudo 

outros autores discordam, e propõem valores, geralmente menores para a ordem da variação, 

Thornber, por exemplo, prediz uma dependência raiz quadrática na intensidade do laser (57). 

Mais estudos teóricos e medidas experimentais precisam ser feitas para solucionar a questão em 

aberto. 

 

 

2.4 Absorção por plasma 
 

   Um elétron excitado pode absorver seqüencialmente muitos fótons quando a densidade de 

plasma está alta o suficiente. O coeficiente de absorção α0 é igual ao inverso do comprimento de 

absorção, que depende da parte imaginária do índice de refração k, α0 = 2ωκ/c, onde c é a 

velocidade da luz no vácuo. O índice de refração complexo, ñ=n + iκ, está relacionado com a 

função dielétrica ε. De acordo, com o modelo de Drude : 

                                     

(2.28) 

 

   Com τ sendo o tempo característico de espalhamento de Drude, tipicamente uma fração de 

femtossegundo (da ordem de 0.2fs) (59) ,  e ωp é a freqüência de plasma, dada por: 

 

                                                   

(2.29) 
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   Onde, N é   a   densidade    de    portadores    de   carga  e ε0   é    a   permissividade    do   

vácuo. 

   A densidade de portadores livres cresce através da ionização avalanche até a freqüência de 

plasma dos elétrons, na banda de condução, se aproximar da freqüência do laser incidente. A 

densidade crítica de plasma para um laser em 800nm é da ordem de 10-21cm-3 . Esta densidade de 

plasma absorve fortemente a energia do laser por absorção de portadores livres. O coeficiente de 

absorção de portadores livres fica: 

 

                                                      

(2.30) 

 

    Já foi mostrado que os elétrons na banda de condução podem  alcançar valores altos de 

energia (por exemplo, até três vezes a energia do gap de banda) (59). 

   A absorção descrita acima ocorre numa escala de tempo menor que a escala de tempo para 

transferência de energia de rede, desacoplando os processos de absorção e o aquecimento da 

rede. No final do pulso, ficamos essencialmente com elétrons quentes e átomos frios.  

 
 

2.5 Quebra em dielétricos 
 

   Laser induzindo quebra óptica e dano em materiais dielétricos foi mostrado ser um processo 

extremamente não-linear. Um grande número de experimentos e estudos teóricos já foi realizado 

com o intuito de determinar os mecanismos que levam à geração dos danos no material. A 

maioria dos experimentos trata da importância da duração do pulso na determinação do limiar 

para danificar o material. Stuart (49) mostrou que para pulsos com duração da ordem  dezena de 

picossegundos, uma lei bem estabelecida para o limiar de danificação do material escala com 

(τpulso)1/2
 .   

   Atualmente, os esforços se concentraram no entendimento dos processos com pulsos de 

fentosegundos, especialmente quando a duração do pulso é muito menor que o tempo 

característico para a difusão térmica, verificando-se que o limiar para o dano nesta situação não 

escala mais com a raiz quadrada da duração do pulso (54).   
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   Além disso, dois pontos são muito importantes para a explicação de como ocorre a 

modificação no material. Primeiro, saber o papel de cada tipo de ionização não-linear e entender 

o que acontece após os elétrons serem ionizados. Segundo, quais os processos de relaxação que 

levam à formação do dano, por exemplo, resolidificação não-uniforme, geração de centros de 

cor, etc. 

   Nas próximas subseções vamos explorar os efeitos que os diferentes parâmetros, tais como, 

distância focal, duração do pulso, abertura numérica,  têm na morfologia e na intensidade limiar 

da modificação do material. Este entendimento vai nos ajudar a compreender melhor os 

resultados para a microfabricação ótica por pulsos de fentosegundos. 

 

Interação com pulsos longos 
 

   Para pulsos longos, maiores que algumas dezenas de picossegundos, ocorre transferência da 

energia dos elétrons excitados para a rede na escala de tempo da duração do pulso (60). 

Fig. 2.12 Escala de tempo para alguns processos envolvidos na modificação permanente em um dielétrico. 

Absorção de fótons 

Ionização Avalanche 

Espalhamento elétron-elétron 

Espalhamento elétron-fônon 

Resolidificação 

10-15 10-12 10-9 10-6 
Tempo (s)

Difusão térmica 

Emissão de ondas de choque 

 

   O processo de difusão térmica se dá enquanto o pulso ainda esta no material. Portanto o 

sistema todo já estará em equilíbrio antes do pulso deixar o meio. A fig.12 exibe tempos 

característicos para alguns processos importantes na modificação do material. 

   A energia depositada no meio é transportada para fora por difusão térmica. O dano ocorre 

quando a temperatura do material na região irradiada é alta o suficiente para a fusão do material 

ou a fratura do mesmo (52). Cálculos numéricos detalhados foram feitos por Stuart et al (57), 
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que incluem os efeitos da ionização multifotônica, aquecimento Joule, e ionização avalanche, 

estão de acordo com a maioria dos resultados experimentais apresentados.  

   Estes cálculos mostram que a fluência limiar para o dano ótico escala com a raiz quadrada da 

duração do pulso. Soileau (61) foi o primeiro a observar um desvio da teoria para pulsos 

menores que 10 ps.  

   Para pulsos longos (~ns), a modificação do material depende muito de elétrons semente na 

banda de condução. A ionização avalanche é muito eficiente para pulsos de longa duração, pois 

permite um tempo maior para o crescimento exponencial da densidade eletrônica. Devido à alta 

eficiência da ionização avalanche para pulsos da ordem de nanossegundo, a intensidade limiar é 

menor se fossemos considerar uma maior probabilidade por absorção multifotônica direta. 

   O fato da eficiência da ionização avalanche depender da existência de elétrons sementes no 

meio, torna a determinação da intensidade limiar não determinística, quando tratamos de pulsos 

longos. Tal indeterminação é resultado das flutuações de elétrons sementes no local. Na fig. 2.13 

ilustramos a variação da densidade de elétrons na banda de condução em função do tempo e os 

processos de ionização mais importantes para pulsos longos.  

                                    
                                                     -100 ns         0                 100 ns  

Fig. 2.13 Esquema dos processos envolvidos na ionização eletrônica para pulsos longos.  

 
Interação com pulso curto 
 

   Para pulsos mais curtos que alguns picosegundos é importante que a absorção não-linear 

ocorre numa escala de tempo muito menor que o tempo necessário para transferência da energia 

para a rede. Isto causa entre o desacoplamento o processo de absorção e o de aquecimento do 

meio (57). Como resultado, a densidade de elétrons livres cresce por ionização avalanche até a 

densidade crítica de plasma, quando o plasma passa a absorver uma fração considerável da 

energia do pulso. Somente após o pulso ter passado ocorrerá a transferência de energia para a 

rede. É esta deposição de energia no meio, mais rápida que o tempo para difundi - lá, que causa a 

modificação estrutural da amostra somente na região focal, preservando a vizinhança. 
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   Os elétrons semente necessários para a ionização avalanche, são gerados pela absorção direta 

de fótons, fazendo com que a potência limiar para modificar a amostra não seja tão dependente 

dos elétrons sementes já existentes na rede. Isto faz com que a medição do limiar para o dano 

seja mais determinística (50). Contudo, devido às extremas condições de não-equilíbrio 

associadas com a interação de pulsos de femtossegundos com meios transparentes a análise 

teórica fica comprometida, sendo importante levar em consideração um tratamento quântico 

(62), para uma explicação mais formal do fenômeno. Na fig. 2.14 ilustramos a variação da 

densidade de elétrons na banda de condução em função do tempo e os processos de ionização 

mais importantes. Podemos observar que para pulsos ultracurtos, fotoionização não-linear é mais 

eficiente no início do pulso, enquanto ionização avalanche é mais eficiente no final do pulso, 

devido aos elétrons semente gerados pela fotoionização.   

                             
 D

ensidade de elétrons (cm
-3) 

1015 

1020 

Fotoionização 
Ionização por Avalanche 

                                             -100 fs             0                100 fs 

                                                               Tempo (s) 

Fig. 2.14.  Representação dos processos envolvidos na ionização eletrônica, para o caso de pulso 

ultracurtos.   

 

 

2.6 Influências dos parâmetros experimentais na intensidade 
limiar e na morfologia da modificação do meio transparente 
 

2.6.1 Influência da abertura numérica 
 
 

   A modificação no material é um processo pelo qual a energia ótica é transferida ao meio 

causando a ionização de muitos elétrons, que por sua vez, transferirá energia para os íons da rede 

através de fônons. Em meios transparentes, um único fóton não possui energia suficiente para 
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excitar um elétron da banda de valência até a banda de condução, não podendo ser absorvido. 

Para os elétrons serem excitados, deve haver uma interação não-linear com o campo elétrico. 

Para termos absorção não-linear, a intensidade do campo deve ser aproximadamente igual ou 

maior que o campo inter-atômico. Para conseguirmos tal intensidade é necessário um feixe 

bastante focalizado. Devido à focalização, conseguimos intensidade suficiente para que o meio 

interaja não - linearmente com o pulso, depositando energia em uma pequena região no interior 

da amostra, de uma maneira bastante localizada. No entanto, a forma como iremos focalizar vai 

influenciar nos resultados obtidos. 

 

   Nos anos noventa, vários grupos realizavam medidas da intensidade limiar para a 

modificação do meio, mas os valores discordavam bastante entre os grupos. Schüler (63) 

reportava não haver evidências de formação de plasma, nem de dano no material quando um 

pulso de fentosegundo era focalizado em sílica fundida. Ao contrário de Glezer (64), que 

reportava clara evidência de dano no interior da amostra. A diferença entre os dois grupos 

citados acima estava na maneira que o pulso era focalizado na amostra. No primeiro foi usada 

uma lente com abertura numérica baixa, enquanto no segundo foi usado uma objetiva 

microscópica com abertura numérica alta.   

   Podemos entender esse comportamento da seguinte maneira. A energia do pulso quando 

focalizado com uma lente com abertura numérica alta, pode alcançar a intensidade crítica para o 

dano do material, mesmo estando abaixo do limiar de potência crítica para auto-focalização. No 

foco, o feixe alcança intensidades da ordem 1014 W/cm², ionizando o meio e gerando elétrons 

livres, que dependendo da duração do pulso pode chegar à densidade crítica de plasma  ( ≈1021 

cm-3 ), por absorção não- linear, ainda na primeira metade do pulso (58).  

   O plasma gerado continua absorvendo fótons (a absorção agora é linear) aumentando sua 

temperatura.  O pulso é defocalizado  devido à difração induzida pela alta abertura numérica. 

Não é gerado contínuo, pois o pulso não tem chance de propagar por uma distância apreciável 

com alta potência e não há um comprimento de interação suficiente para a formação de ondas de 

choque, através de self-steepening, nem para a auto-modulação de fase gerar o alargamento 

característico da geração de contínuo.  

   A potência do feixe é reduzida, á medida que fótons são absorvidos pelos elétrons, podendo 

ser reduzida até a potência limiar para que ocorra auto-focalização. Contudo a abertura numérica 

alta previne o colapso do pulso depois do foco. 
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   Focalizando com abertura numérica baixa, é necessário maior energia para danificar o  meio, 

aproximando-se da potência crítica  para auto-focalização, a qual vai agir aumentando a 

intensidade do feixe durante um percurso maior. A intensidade maior vai ionizar elétrons, com 

valores típicos da ordem de 1018 cm-3, que reduz o efeito da auto-focalização, evitando que 

ocorra a formação de uma densidade crítica de plasma.  Contínuo é gerado pela acumulação de 

auto-modulação de fase, modificada por outros efeitos não-lineares, tais como self-steepening, 

auto-focalização espaço-tempo) enquanto o pulso propaga como um filamento.  

No regime de baixa abertura numérica, podem ser causados danos no material, mas com uma 

intensidade limiar muito mais alta que a intensidade limiar para a geração de contínuo.  

   Podemos relacionar o valor da energia limiar para o dano no material, lembrando que a 

abertura numérica, é dada por: 

 

                                                                              

(2.31) 

 

A eq. (2.31) pode ser resolvida para , onde  é a cintura do feixe: 

(2.32) 

 

(2.34) 

(2.33) 

                                                                      
 

Usando a formula para a cintura do feixe; 
 

                                                                             

 

Substituindo eq. 2..33 na eq. 2.34; 
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Encontramos, 
 

                                           

(2.35) 

 

 E é a energia limiar para o dano do material. Onde Pcrit é a potência crítica de auto-focalização. 

   Resumindo temos que, para aberturas numéricas altas, acima de 0.25 (65), há formação de 

modificação no material. Para aberturas numéricas abaixo (até ~ 0.1) deste valor, há geração de 

contínuo, mas pode haver formação de dano por efeitos acumulativos de vários pulsos na mesma 

região. Com aberturas numéricas muito abaixo de 0.1, foi observado dano  com energias muito 

acima do limiar para geração de contínuo, mas com a morfologia bastante diferente. 

   O uso de lentes com  abertura numérica alta pode levar a aberrações. Aberrações são 

distorções no feixe laser perto ou no foco resultado do processo de focalização. Podemos citar 

dois tipos de aberrações: a cromática e a esférica, que poderiam ser mais importantes para 

microfabricação usando pulsos laser de fentosegundos.  

   A aberração cromática pode ser desconsiderada se a largura de banda do laser for 

suficientemente estreita.  O uso de micro objetiva diminui as aberrações devido a um complexo 

arranjo que permite a correção do feixe. A degradação do foco devido às aberrações afeta o 

limiar de dano do meio material. Micro objetivas com abertura numérica maior exibem um grau 

de aberração maior que objetivas com abertura numérica menor. 

 
 

2.6.2 Influência da taxa de repetição 
 
    Usualmente temos dois tipos de sistemas laser usados para microfabricação por pulsos de 

femtossegundos, os lasers osciladores e os amplificados. Uma das diferenças entre eles é a taxa 

de repetição: para osciladores temos taxas da ordem de MHz, com energia média normalmente 

na casa dos nanojoules. Para sistemas amplificados temos taxas da ordem de kHz com energia 

média na casa dos milijoules.  

   Então, considerando o tempo para difusão de calor em materiais dielétricos da ordem de 1 μs 

(36), o intervalo entre um pulso e outro em um sistema oscilador é bem menor que o tempo para 

difusão térmica. Já para sistemas amplificados, o intervalo entre um pulso e outro é maior que o 
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tempo para difusão térmica. Em conseqüência disto, a energia depositada difunde-se para fora do 

volume focal, esfriando novamente, antes que o próximo pulso chegue, fazendo com que o 

volume modificado esteja confinado na região irradiada. Já em sistemas osciladores, não há 

tempo suficiente para difundir a energia absorvida de sucessivos pulsos na região focal, funciona 

como um ponto de aquecimento, enquanto o material estiver submetido ao trem de pulso. Tão 

quanto maior a temperatura fique maior será a região modificada. Já foi observado estruturas de 

até 50 μm (66). 

   Morfologicamente, foi encontrado que as modificações do material, quando usado um 

oscilador de fentosegundos, são mais uniformes e tem o formato mais arredondado, isto porque, 

o calor que funde o material se espalha para além do volume focal, levando a esta forma mais 

arredondada (65).     
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CAPÍTULO 3 
 
3. Microfabricação usando pulsos de laser de fentosegundos 
 

A técnica de microfabricação é baseada no uso de pulsos laser ultracurtos para produzir 

estruturas de tamanhos micrométricos na superfície ou no interior de materiais ópticos. Na 

superfície do material ocorre a ablação, onde é transferida energia cinética suficiente para que os 

íons possam vencer o potencial formado pela rede (68). O resultado final do processo é a 

remoção do material na região focal (69). O volume removido é bastante dependente dos 

parâmetros usados (49). No interior do meio, podemos ter modificação do índice de refração (13; 

14), formação de estruturas birrefringentes (21; 70) ou a formação de buracos (34; 64; 65). Em 

materiais vítreos, para condições onde a duração do pulso e a abertura numérica da objetiva 

estão fixas, estes três processos são distintos pela energia incidente: para energias próximas do 

limiar de dano material (~1 µJ), observa-se variação no índice de refração. Para energias mais 

altas (~10 µJ) a região focalizada torna-se birrefringente (21). Para energias bem acima deste 

valor é observada a formação de buracos (65).  

Birrefringência aparece devido ao surgimento de “faixas” periódicas de aumento e 

decréscimo na densidade do material, com tamanhos namométricos, em torno de 20 nm, 

causadas pela interferência entre o campo elétrico incidente e o plasma de elétrons formado (71; 

72). Buracos são originados de expansões explosivas do material para fora da região focal, 

levando a regiões menos densas na parte mais interna e mais densa na parte externa (73). 

A modificação do índice de refração pode ser usada na produção de componentes óticos, tais 

como, guias de onda (13; 15; 16; 41), separadores de feixes (18), grades com período longo (14), 

grades holográficas (20), entre outros. A formação de buracos pode ser usado para a produção de 

estruturas com  micro canais, que pode ser utilizado em aplicações biológicas e médicas (74).  

Para a produção de dispositivos óticos, já existiam técnicas bem estabelecidas, usando lasers 

com comprimento de onda na região do ultravioleta e interação fotoquímica com a amostra (75). 

Contudo, devido ao atual avanço dos lasers de fentosegundos na região do infravermelho, a 

utilização destes tipos de sistemas laser já se tornou uma técnica promissora para aplicações 

práticas (75).  

O sistema laser mais comum para microfabricação é o Ti:Safira, o qual emprega um cristal de 

Al2O3 (Safira) dopado com o íon Ti3+ como meio de ganho, e tem um comprimento de onda 
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central perto dos 800 nm. Existem outros tipos de laser de fentosegundos que usam outros tipos 

de meio de ganho, tais como, Nd:glass, Yb:glass, Yb:YAG, Cr:LiSAF que são boas fontes de 

pulsos para microfabricação, especialmente os sistemas que utilizam íons Yb3+, devido a sua 

grande largura de banda de emissão, pode suportar pulsos de fentosegundos e são eficientemente 

bombeados na faixa de 900 nm a 980 nm. 

 

Uma das fronteiras desta técnica está no uso de novos materiais, tais como polímeros. 

Polímeros são materiais que já estão presentes no nosso dia-a-dia. Em aplicações para a 

microfabricação ótica o polímero mais usado é o PMMA ou poli (metil metacrilato), um material 

polimérico plástico, resistente, muito similar a vidro, durável e de baixo custo. Outra vantagem é 

a sua alta transmissão em comprimentos de onda no visível e no infravermelho. Já foi 

demonstrada a produção de guias de onda em PMMA (25) e em PMMA dopados com moléculas 

oticamente ativas (26). 

 

 
Breve histórico da técnica 
 

O uso de pulsos ultracurtos na região do infravermelho para a manipulação micrométrica de 

materiais foi primeiramente demonstrada em 1994, pela equipe de Du et al (50), usando laser 

para produzir estruturas micrométricas, por ablação, na superfície do material. Em 1996, o grupo 

de Hirao (13),  apresentou, pela primeira vez, o uso de pulsos laser de fentosegundos no 

desenvolvimento de guias de onda em materiais vítreos. Usando um amplificador regenerativo 

(810 nm, 120 fs, 200 kHz) Ti:Safira, o grupo reportou a fabricação de guias de onda em sílica 

fundida e sílica fundida dopada com Ge, transladando a amostra perpendicularmente à direção 

de propagação do feixe a uma velocidade de 100 μm/s, conectando suavemente os pontos onde o 

laser interagiu com o meio. 

A região modificada apresentou uma variação no índice de refração de aproximadamente 

0.015, entre a parte da amostra irradiada e não irradiada, em uma única passagem do laser e 

0.035 em 10 passagens do feixe sobre a região onde esta localizada a guia, utilizando potências 

médias entre 40 mW e 800 mW.   

 Logo em seguida, o mesmo grupo reportou a microfabricação de guias de onda em vários 

tipos de vidros, tais como: borosilicatos, boratos, fosfatos, fluorofosfatos, calcogênetos (15), já 

sendo reportada uma variação no índice de ≈3.10-3. Em 1999 Homoelle (17) escreveu guias de 
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onda e um acoplador Y em uma amostra de sílica, transladando a amostra paralelamente à 

propagação do pulso, encontrando variações no índice de refração da ordem de 3.10-3. Homoelle 

usou energia de pulso 1μJ,  20 μm/s para a velocidade de transladação da amostra. Focalizando 

com uma objetiva de 10X e abertura numérica de 0.16.  

Paralelamente, diferentes grupos demonstraram vários outros dispositivos óticos 

microfabricados com pulsos ultracurtos, tais como, grade de difração (14), grades holográficas 

(20), grades birrefringentes (21), entre outros. Existem vários artigos de revisão que tratam 

destes componentes. No momento, vamos nos deter a dispositivos baseados em guias de onda.  

Em 2001, a equipe de Mazur, na Universidade de Harvard, mostrou que era possível produzir 

mudanças estruturais em vidros, usando pulsos com nanojoules, de energia provenientes de um 

oscilador ótico com uma taxa de repetição de 25 MHz e duração de pulso de 100 fs (30). Para 

conseguir produzir dano no material usando nanojoules é necessário que o pulso seja focalizado 

usando uma objetiva com alta abertura numérica (>1 NA). No mesmo trabalho, Schaffer (30) 

observou que os guias de onda, quando produzidas com taxa de repetição alta, apresentam-se 

mais uniformes e menos elípticas. Devido a efeitos acumulativos, o diâmetro da guia depende do 

número de pulsos que chegam ao mesmo ponto. A partir daí, outros autores reportaram a 

possibilidade de escrever guias de onda e outros dispositivos diretamente em vidros usando 

osciladores óticos, que tem como característica a alta taxa de repetição e energias em torno de 

nanojoules. 

Modificação do material usando sistemas com baixa taxa de repetição é geralmente 

denominado como sendo um processo repetitivo. Para sistemas que usam alta taxa de repetição 

(maior que 1 MHz), o tempo entre dois pulso consecutivos (<1 ns)  é bem menor que o tempo 

para difusão térmica e re-solidificação do material, por isso a modificação do material se dá 

através de processos acumulativo.  

A vantagem de usar sistemas laser com amplificador regenerativo é a possibilidade de usar  

objetivas com abertura numérica menores (acima de 0.1 para não ocorrer auto-focalização e 

geração de continuo), podendo então focalizar o feixe mais no interior da amostra. Dispositivos 

com uma arquitetura realmente tri-dimensional podem ser escritos (76).  

 

Uma desvantagem é o formato elíptico da guia  devido ao parâmetro confocal, dado por: 

 

                                               

 (3.1)              
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Usando a expressão (2.32) e a (2.33) encontramos: 

                                         
(3.2)              

E, também: 

                                         

(3.3)              

A fig. 2.15 ilustra o efeito da abertura numérica no parâmetro confocal e na cintura do feixe 

no foco. 

       

w0 

w0

Zr 

Zr

Abertura numérica 
grande 

Abertura numérica 
pequena 

Fig. 2.15 Ilustração para os efeitos da abertura numérica sobre o parâmetro confocal e a cintura 

do feixe no foco. 

 

 Por exemplo, para uma lente com abertura numérica  de 0.3, com λ = 800 nm,  ~1 µm  e   

z rrr ~25µm dando um formato elíptico à guia. 

 

Para sistemas com alta taxa de repetição, precisamos focalizar com aberturas numéricas 

maiores (NA >1), para alcançarmos intensidade o suficiente para causar modificação no 

material. A guia de onda fica mais circular devido à redução no parâmetro confocal. Contudo, a 

distância de trabalho da micro objetiva fica bastante reduzida. Limitando a escrita às 

proximidades da superfície.  

Em 2000, foi apresentada pela primeira vez a escrita de um guia de onda para ser usada como 

um amplificador (24). O amplificador foi desenvolvido em um vidro silicato dopado com Nd, 
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exibindo um ganho de ≈3 dB/cm, a 1054 nm,  para uma potência de bombeio de  350 mW, em  

514 nm.  Em 2002, foi apresentada a primeira demonstração de um amplificador dopado com 

Er/Yb (22), escrito usando um amplificador regenerativo, com 150 fs de duração de pulso, taxa 

de repetição de 1 kHz e energias entre 2 μJ e 5 μJ. Um ganho de 1.6 dB/cm em 1534 nm com 

uma potência total de bombeio de 240 mW foi demonstrado, para comprimento de onda do laser 

de bombeio era 980 nm.  

Em 2004, foi apresentado emissão laser por um guia de onda dopado com Er/Yb fabricado 

com pulsos de fentosegundos. A guia de onda laser apresentava potência de saída de 1,7 mW, 

em 1534 nm, para uma potência de bombeio de 300 mW, em 980 nm. A cavidade era formada 

pela guia de onda dopada com Er/Yb e duas FBG (sigla em inglês para Fiber Bragg Grating).  

O estado da arte apresenta ganho interno de 9.2 dB, em um guia de onda dopado com Er/Yb, 

a 1534 nm e bombeados com 460 mW de potência, em 980 nm (23). As perdas para este 

dispositivo ficaram em torno de ≈2 dB. As guias foram produzidas com um oscilador laser, com 

meio de ganho sendo Yb:KYW e comprimento central de 1040 nm. Em 2008, na Universidade 

Macquarie, na Austrália, foi demonstrado emissão laser em guia de onda dopado com Er3+/Yb3+. 

As grades de Bragg que formam a cavidade óptica foram escritas diretamente na amostra de 

vidro, usando um amplificador regenerativo com taxa de repetição de 1 kHz, 120 fs, focalizando 

na amostra com uma objetiva de 20X (0.35 NA) formando uma cavidade sem auxilio de FBGs 

externos (96). A emissão laser apresentou uma potência limiar  de 640 mW, bastante alto, mas 

abrindo caminho para a integração de dispositivos fabricados com pulsos laser de fentosegundos. 

Há várias questões em aberto, além das apresentadas nos primeiros capítulos. Em 2006       

M. Ams (77) realizou um experimento que demonstrou que guias de onda escritas com 

polarizações diferentes tinha perdas na propagação com valores distintos. As guias com menores 

perdas eram as guias escritas com polarização circular.  

Outro experimento, realizado no Reino Unido (78) observou que, em meios não-

centrossimétricos, a gravação de guias não é recíproca, isto é, escrever guias transladando a 

amostra com velocidade positiva ou negativa leva a resultados diferentes. Pesquisadores 

interpretaram este efeito como sendo devido á pressão da luz e ao fluxo de calor, resultando em 

um gradiente de temperatura não homogêneo.  Mais experimentos devem ser realizados para 

responder a estas questões. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

4.1. Resultados 
 

 
Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos no Laboratório de Optoeletrônica e 

Fotônica do Departamento de Física da UFPE, comentando e comparando nossos resultados com 

os da literatura. Um dos objetivos é o desenvolvimento e caracterização de guias de onda canais 

para amplificação ótica,  trabalho que fez parte do projeto GIGA (apoiado pelo CPqD), onde 

esses amplificadores óticos seriam usados em redes metropolitanas  para comunicação ótica.  

A caracterização do amplificador no guia canal foi baseada nos seguintes parâmetros: 

variação do índice de refração entre a região modificada e a vizinhança, tamanho da guia, perdas 

e ganho interno, em função do comprimento de onda do sinal e da potência de bombeamento. 

Com os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do amplificador ótico usando um vidro 

fosfato dopado com érbio, aplicamos esta técnica na microfabricação  de guias de onda em 

materiais vítreos diferentes, tais como vidros de teluretos (não-dopados e dopados com érbio e 

prata), e germanatos, os quais foram produzidos nos laboratórios da Faculdade de Tecnologia 

(FATEC), localizada em São Paulo,  pelo grupo da Prof.ª Luciana Kassab.  

O recente desenvolvimento das telecomunicações, claramente induzidos pela alta demanda 

devido ao uso cada vez mais intenso de comunicação via internet, requer, entre outras 

características, sistemas com baixo consumo de potência e dimensões reduzidas, exigindo certo 

grau de integração/miniaturização. Neste contexto, guia de onda óticos produzidos em substratos 

planares tem o potencial de substituir fibras óticas em diversas aplicações, entre elas nos 

processos de amplificação ótica e emissão laser. Desta forma, guias de onda com vidros dopados 

com érbio (EDWA, sigla em inglês) tem sido fabricadas e, apesar de ainda não utilizadas em 

sistemas de comunicação instalados, já estão disponíveis no mercado. 

Guias de onda canais são elementos fundamentais na construção de dispositivos óticos 

integrados, para serem utilizados em telecomunicação ótica ou em um chip ótico. Conhecer as 

características das guias em função dos parâmetros de escrita das guias é a chave para o 
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desenvolvimento de dispositivos eficientes. Da mesma forma, o estudo da produção de guias em 

materiais diversos nos auxiliará na escolha das melhores matrizes para hospedar estes 

dispositivos. 

As principais técnicas usadas para fabricação de dispositivos são: processos litográficos, 

gravação por íon reativo (RIE, reactive íon etching), processo que combina corrosão por reação 

química e bombardeamento por íons. Podemos citar também a escrita de guias por feixe de 

prótons, desenvolvido por Frank Watt no Centre for Ion Beam Applications (CIBA), na 

Universidade Nacional de Singapura. É um processo que combina prótons com alta energia 

(entre KeV e GeV) interagindo e colidindo com os íons da amostra, o que causa no material uma 

modificação no seu índice de refração (83). Este método, tem a desvantagem de ser um processo 

muito caro, pois precisa de um acelerador de prótons e campos magnéticos que vão agir como 

lentes para os prótons.   

A técnica mais madura até o momento é a troca protônica, já sendo usada por companhias 

(Teem Photonics, Fi-ra Photonics) para produção de guias de onda. Nesta técnica, íons 

metálicos do substrato são trocados para modificar o índice de refração no local. Materiais 

vítreos dopados com érbio são geralmente processados com esta técnica. Existem outras 

técnicas, mas em geral, todas são caras, complicadas, pois possuem vários passos, e facilmente 

introduzem deterioração da superfície do material. 

As guias aqui apresentadas foram fabricadas utilizando a técnica de escrita direta usando 

pulsos de laser de fentosegundos em meios transparentes e amorfos. Guias de onda já foram 

demonstradas nos mais variados tipos de materiais com geometria realmente tri-dimensional, 

com a vantagem de não alterar as propriedades da superfície, já que devido à interação não-

linear pulso/matéria a modificação fica confinada na região focal. 

 

 

4.1.1 Amplificador à base de Er3+-Yb3+. 
 

Amplificadores óticos são dispositivos optoeletrônicos utilizados para compensar perdas em 

sistemas de telecomunicação óticas. Dos vários tipos de amplificadores óticos disponíveis 

comercialmente ou em protótipo, os amplificadores a fibra dopados com érbio (conhecidos pela 

sigla em inglês EDFA) são os mais atrativos (79), devido à operação na banda C (região 

espectral onde as fibras apresentam menor perda, entre 1530 nm a 1560 nm). O domínio das 

características físicas da excitação e emissão do Er3+, completo domínio da produção, baixo 
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custo de produção, a alta eficiência (ganho em função da potência de bombeamento) e o 

crescente mercado impulsionado pelo aumento de sistemas de telecomunicação baseados na 

transmissão de dados por meio da luz, tornaram o EDFA bastante viável comercialmente (80).  

Desta forma, guias de onda dopadas com érbio (EDWA) tem sido fabricadas nas mais 

variadas formas, algumas citadas na introdução. Freqüentemente, a principal dificuldade ao 

trabalhar com guias de onda, ao invés de fibras, para amplificação é o fato que para alcançar 

suficiente ganho em um dispositivo com um tamanho reduzido, é necessário usar uma 

concentração bem maior de dopantes. Isto implica que as distâncias inter-atômicas são 

reduzidas, levando à formação de clusters e aumentando a interação íon-íon (81; 82). A 

amplificação ótica em guias de onda dopadas com íons de Er é resultante de um mecanismo de 

três níveis, com inversão de população entre os níveis 4I13/2 e o estado fundamental 4I15/2. Os 

elétrons são excitados do estado fundamental,  4I15/2 , para o nível 4I11/2, quando bombeado em 

980 nm. O tempo de vida do nível 4I11/2 é bastante curto (~2 μs), então, rapidamente, o elétron 

excitado decai não radiativamente para o nível 4I13/2,  o  qual  tem  um  tempo  de  vida  maior 

(~9 ms), decaindo radiativamente para o estado fundamental. A transição entre 4I13/2 → 4I15/2 tem 

comprimento de onda central de 1,54 μm (ver parte relacionada ao diagrama de níveis do Érbio 

na fig. 4.15). 

Quando a distância entre íons de Er diminui, íons no nível 4I13/2 podem interagir em um 

processo conhecido como conversão ascendente cooperativa (cooperative upconversion, como é 

mais conhecida). Um íon Er3+ excitado (doador) transfere energia para outro íon (aceitador). A 

energia transferida excita o íon aceitador para o nível 4I9/2 e o doador retorna para o estado 

fundamental  não - radiativamente. Os íons aceitadores decaem não - radiativamente novamente 

para o nível 4I13/2. Assim, a população de íons Er3+ no estado 4I13/2 é reduzida. Diminuindo a 

eficiência da amplificação, devido a este efeito da concentração de íons.    

Há um crescente aumento no uso de EDWAs co-dopados com íons Yb3+   (EYDWA, sigla em 

inglês para guias de onda dopadas com Er3+ - Yb3+) EYDWAs demonstraram uma maior 

eficiência na amplificação do sinal na banda-C das telecomunicações óticas ( 1530 nm – 1560 

nm ). Esta é uma técnica bastante conhecida para minimizar os efeitos da concentração de íons 

Er3+. O íon Yb3+ absorvem a maior parte da potência de bombeio, pois possuem uma seção de 

choque maior que os íons de Er3+ para comprimentos de onda em 980 nm. Os íons Yb3+ 

(doadores) transferem energia para os íons Er3+ (aceitadores), através de conversão ascendente.  
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Fig. 4.15  O esquema acima representa a transferência de energia entre os íons de Er3+ e Yb3+. 

 

Íons Yb3+ absorvem energia excitando os elétrons do nível fundamental, 2F7/2, para o nível 2F5/2, 

transferindo energia para os elétrons no estado fundamental do Er3+, que são excitados para o 

estado 4I11/2, decaindo para o estado 4I13/2, ver figura 4.15. A transferência de energia de volta do 

Er3+  ( 4I11/2 → 4I15/2 ) para Yb3+ ( 2F7/2 → 2F5/2 ) depende da energia de fônon do substrato. Por 

exemplo,  é bem estabelecido que substratos vítreos de fosfatos têm energia de fônons bastante 

alta prevenindo a transferência de volta e aumentando a probabilidade da transição 4I11/2 → 4I13/2.  

Os íons são escolhidos de forma que o doador e o aceitador tenham dois níveis de energia 

com gap aproximadamente igual. A transferência é ressonante se há o casamento de energias do 

gap e, caso contrário, dois ou três fônons podem compensar o processo.  Os íons Yb3+  

apresentam algumas vantagens em relação a outros íons de terras-raras, tais como: sua grande 

largura de banda de seção de choque de absorção e emissão entre (800 nm – 1100 nm); Yb3+ é 

um sistema de dois níveis, não permitindo conversão ascendente entre íons Yb3+; o raio iônico 

dos íons Yb3+  é bastante parecido com o raio do Er3+, podendo então, envolver um íon de Er3+ 

com vários íons de Yb3+, aumentado, assim, a deficiência do processo. 
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As equações de taxas e as leis de conservação para o sistema de níveis do sistema Er3+/Yb3+ 

podem ser escritas como (93):   
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Onde A21 e A65 são as taxas de transição espontânea, A32 e A43 são as taxas de relaxação não 

radiativa, Cup é o coeficiente de conversão ascendente (upconversion), Ccr coeficiente de  

transferência de energia entre íons Yb3+ e Er3+. Wij é a taxa de emissão/absorção estimulada. 

As taxas de transição para emissão e absorção estimuladas podem ser escritas como (93): 
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Onde σaij/eji
Er/Yb(νss,,ννpp))  rreepprreesseennttaa  aass  sseeççõõeess  ddee  cchhooqquuee  ddee  eemmiissssããoo  ee  aabbssoorrççããoo  ppaarraa  ooss  ííoonnss  EErr3+3+  

ee  YYbb3+3+  eennttrree  ooss  nníívveeiiss  ii  ee  jj  nnaass  ffrreeqqüüêênncciiaass  ddoo  bboommbbeeiioo  ee  ddoo  ssiinnaall,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  AA  éé  aa  rreeggiiããoo  

aattiivvaa  ddaa  gguuiiaa  ddee  oonnddaa,,  hh  éé  aa  ccoonnssttaannttee  ddee  PPllaanncckk  ee  PPss((zz,,ννss)),,  PPPP((zz,,ννPP))  ee  PPASE±ASE±((zz,,ννjj))  rreepprreesseennttaa  aa  

ppoottêênncciiaa  ddee  ssiinnaall,,  bboommbbeeiioo  ee  ddaa  AASSEE  nnaass  ffrreeqqüüêênncciiaass  ννss,,  ννPP  ee  ννjj  ,,  rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  zz  éé  aa  

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 



ccoooorrddeennaaddaa  lloonnggiittuuddiinnaall  ddaa  gguuiiaa  ddee  oonnddaa..  ΓΓP  P ee  ΓΓS  S   ssããoo  ooss  ffaattoorreess  ddee  eennttrreellaaççaammeennttoo  ddaass  

iinntteennssiiddaaddeess  ddoo  ssiinnaall  ee  ddoo  bboommbbeeiioo..    
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Onde Ψp e ΨS  representam a distribuição de intensidade normalizada do bombeio e do sinal, 

respectivamente, f(x,y) é a distribuição de densidade transversal de íons Er3+/Yb3+ ,  Sendo seu 

valor igual a um para distribuições homogêneas. O valor de Γp,s depende somente da geometria 

da guia de onda e da potência confinada nos comprimentos de onda do sinal e do bombeio (29).  

As variações no estado estacionário das potência Pp, PS e PASE± em função da coordenada 

longitudinal da guia de onda pode ser descrita pelas seguintes equações: 
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(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

Onde α e β são as perdas, m são os modos propagantes nas guias (29). 

                               Comprimento de onda (nm)

Potência da A
SE (m

W
)

          Fig. 4.16 Gráfico da Potência da ASE em função da potência de bombeio (29). 

 

O gráfico representado na figura 4.16 mostra a variação da potência da ASE em função da 

potência de bombeio, obtido na referência (29). 
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 Nesta dissertação, as amostras usadas para escrever guias foram substratos vítreos de fosfato 

(Schott IOG-1) dopados com Er3+ - Yb3+, disponíveis comercialmente.  Existem vários estudos 

teóricos e experimentais, os quais caracterizaram em detalhe, guias de ondas em substrato vítreo 

dopadas com Er3+ e Yb3+, produzidas nas formas convencionais (troca iônica, escrita por feixe de 

prótons, etc.) (83; 84; 85) e todos os resultados apontaram que guias de onda dopadas com  Er3+ - 

Yb3+ em vidros fosfatos são bastantes promissoras para aplicações laser e como amplificador 

ótico (86). Esta parte da dissertação serviu principalmente para treinamento e para reproduzir 

resultados da literatura. 

 

 

4.1 Sistemas laser de pulsos ultracurtos 
  

   O sistema laser utilizado no experimento foi um amplificador regenerativo Ti:Safira (Libra 

Ultrafast Amplifier Laser System, Coherent) emitindo pulsos com comprimento de onda 

centrado em 800nm, largura de pulso de 100 fs, energia máxima de 1 mJ e taxa de repetição de 1 

kHz . 
 Um pulso laser, ao contrário de um laser contínuo, contém uma ampla gama de freqüências, 

e pelas propriedades da transformada de Fourier quanto maior a sua banda de freqüência, mais 

curto será a duração do pulso. Por exemplo, um pulso de 10 fs tem um espectro de freqüência 

com uma largura de 100 nm (67). A título de ilustração, lembramos que esta largura corresponde 

a um terço do espectro (o feixe vermelho de um laser de diodo tem uma largura inferior a 1 nm).  

Um ponto fundamental no processo é a amplificação de uma larga faixa de freqüência, este 

requerimento excluiu sistemas com materiais tipo Nd:YAG ou CO2, que suportam no mínimo 

pulso de até 30 ps (67). A busca por amplificadores óticos de banda mais  largos começou com 

os lasers de corantes orgânicos dissolvidos em solventes viscosos. Esses sistemas eram grandes, 

complicados de serem operados e de difícil manutenção. Consumiam muita energia para 

produzir um feixe com alguns miliwatts.  

Um grande avanço na engenharia de laser de pulsos ultracurtos foi a descoberta de cristais  

que possuíam larga banda de emissão. O mais famoso desses cristais é o Ti:Safira, um material 

cristalino, no qual é adicionada Ti2O3 à safira fundida. Nesse processo uma pequena porção de 

íons Al3+ será substituída pelos íons Ti3+. O responsável pela ação laser é o íon de titânio Ti3+, 

cujo estado fundamental é separado por um par  de  níveis  vibracionalmente alargados.  O 

Ti:Safira absorve  em uma larga faixa que se estende entre 400 nm e 600 nm. A fluorescência 
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ocorre entre o nível vibracional mais baixo do estado excitado e o nível vibracional mais alto do 

estado fundamental. 

Outra característica dos amplificadores Ti:Safira é a alta intensidade de saturação, o que torna 

possível extrair altas energias destes sistemas. Junto com uma larga banda de ganho, é possível 

amplificar pulsos de subpicossegundos. Como já foi dito, um limitante para a energia extraída de 

um pulso são os efeitos causados por interação não-linear com o meio. Normalmente um pulso 

intenso em um sistema laser tende a auto focalizar-se destrutivamente, ou causar danos aos 

componentes óticos, o que fez necessário limitar a intensidade, para valores da ordem de 10 

GW/cm². 

O pulso laser é gerado por um oscilador de modo travado (mode-locked oscillator). 

Usualmente um oscilador ultra-rápido opera em uma taxa de repetição em torno de 100 MHz, e a 

energia do pulso fica em torno de nanojoules. Para a maioria das aplicações práticas de lasers 

pulsados, é necessária amplificação do pulso, normalmente até microjoules, o que nos dá uma 

razão de 106. Para driblarmos os efeitos da auto-focalização, a técnica CPA ( chirped pulse 

amplification) foi introduzida e hoje é usada na maioria dos sistemas laser de femtossegundos. A 

técnica consiste em aumentar a duração do pulso, o que leva a uma redução na potência de pico 

do pulso. Em um alargador de pulso (stretcher),  ilustrado na fig. 4.17, o feixe incide em uma 

grade de difração, causando uma dispersão nas diferentes freqüências presentes. Então, a ótica 

no alargador é alinhada de forma que a porção mais azul do feixe percorra um caminho maior 

que a porção mais vermelha, fazendo com que a porção mais vermelha saia do alargador 

primeiro, aumentando a largura temporal do pulso. 

         

Entrada

Saída

Grade

Epelhos

2f
 

Fig. 4.17  Esquema do sistema alargador do Libra. Na realidade existem mais componentes óticos 

para preservar a forma do pulso, não mostrado no diagrama. 

 

O pulso alargado, agora, é injetado e armadilhado no amplificador regenerativo, figura 4.18, e 

uma combinação de polarizadores e  célula de Pockels  vão agir escolhendo e sincronizando o 
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trem de pulso mode-locked e o meio de ganho. Enquanto o pulso estiver no ressonador, passará 

múltiplas vezes no meio de ganho sendo amplificado e em  média dará 15 a 20 voltas completas.          

      
          

                Fig. 4.18 Esquema representando o amplificador regenerativo do sistema.  

 

 

Após ser amplificado o pulso vai ser comprimido para voltar à sua largura inicial. O compressor 

é basicamente o inverso do alargador. Os componentes óticos são alinhados para que a parte 

mais azul percorra um caminho menor, chegando junto das freqüências mais vermelhas, assim 

comprimindo o pulso. A fig.4.18 mostra alguns dos componentes que fazem parte do 

amplificador regenerativo do Libra, e a fig. 4.19(a) mostra os componentes do compressor 

óptico. 

 

                       

Grade

Grade

Separador 
de feixe

Espelho

Saída

Entrada

 
                      Fig. 4.19(a) Esquema do compressor do pulso.  
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No sistema usado, o pulso é formado em um oscilador ultra-rápido (Vitesse) e o bastão de 

Ti:Safira é bombeado por um laser Q-Switched (Evolution). 

  
Fig.4.19 (b) Imagem dos componentes presentes no sistema laser Libra.  

 

4.2 Microfabricação de guias de onda 
 

As guias de onda foram escritas na amostra de vidro de fosfato (Schott, IOG – 1, 2% Er3+ 

4%Yb3+), transladando a amostra perpendicularmente à direção de  propagação  do  feixe.  A 

amostra foi colocada em um estágio de translação (Newport Motorized XYZ Translate Stage), 

como mostrado na fig.20 e fig.21: 
  

Espelho 

Espelho 

Micro objetiva 

Polarizador 

λ/2 

                  
           Fig. 4.20 Esquema da montagem experimental. 
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A potência incidente na amostra foi controlada usando um polarizador Glan-Taylor e uma placa 

de meia onda, eventualmente, um filtro circular com transmissão ajustável era usado para uma 

atenuação maior. A potência foi medida usando um medidor de potência (Thorlabs Ultima) com 

o LM 10 HTD como detector. As potências variaram entre 10 mW e  0.5 mW e as velocidades 

usadas para transladar foram 1 mm/s e 0,5 mm/s. O feixe foi focalizado 250 μm no interior da 

amostra de vidro usando uma objetiva (Olympus, objetiva 20X, abertura numérica 0.3 e 

distância de trabalho de 20 mm).      

                                           

Glan-Thompson 

Amostra 

Saída do feixe 
laser. 

          Fig. 4.21 Imagem da montagem experimental utilizada na escrita das guias de onda. 

 

Após a microfabricação das guias, a amostra foi levada para o polimento óptico das faces. 

Em seguida realizamos a caracterização das guias de onda. A fig. 4.22 mostra a imagem das 

guias no vidro IOG-1 ampliadas 10X, usando um microscópio óptico. 

 

                10μm 

2μJ 
5μJ

10μJ

       Fig. 4.22 Imagem de microscópio das guias. 

 

Podemos observar  variação no diâmetro da guia em função da potência incidente. O raio segue 

uma tendência de aumento de tamanho à medida que a energia aumenta. As guias apresentaram 
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formato elíptico, devido ao parâmetro confocal, com o diâmetro do eixo menor entre 4 μm e 9 

μm. O mesmo foi observado por vários autores (16; 65). Para testarmos o guiamento do 

dispositivo, acoplamos luz de um laser de He-Ne (633 nm), focalizando com uma objetiva de 

20X na guia e depois focalizando em uma câmera CCD para verificar o modo, (ver fig. 4.23 e 

fig. 4.24). 

                 

                               
Fig. 4.23 Esquema da montagem para medir as perdas das guias. 

 

                           

Espelho 

Anteparo 

Objetivas 

Íris 

Laser He-Ne 

Amostra 

Fig. 4.24 Imagem da montagem experimental utilizada na observação dos modos presentes na 

guia de onda. 

 

Observamos um modo único de propagação (single mode), quase gaussiano. Provavelmente, o 

formato elíptico adicionou alguma perturbação no modo permitido na guia de onda. 
 

                                     
Fig. 4.25 A imagem acima mostra o modo de propagação de uma das guias.  
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4.2.1 Caracterização da variação no índice de refração 
 

A diferença no índice de refração entre a guia de onda e o meio não irradiado, foi estimada 

pela medida da abertura numérica (87) do cone de luz emitida pela guia de onda. A abertura 

numérica pode ser expressa como sendo: 

                                                      2
2

2
1 nnNA −=  (4.1) 

 

Onde n 1 é o índice do núcleo e n2 é o índice do meio. Para aberturas numéricas pequenas, 

temos que: 

                                             
d

RtgsennNA ≡≈= θθ1  

 

             
                 Fig. 4.26  Esquema usado para medir a variação no índice de refração.      

 

Para estimarmos o valor da abertura numérica, posicionamos um anteparo a uma distância d do 

guia de onda, em seguida medimos a distância (R) do centro até onde as franjas de interferência 

entre a luz propagada por dentro e por fora da guia desaparecem. Substituindo na eq. 4.2 

estimamos o valor da variação do índice de refração. Este método apresenta um erro da ordem de 

20%  (87).       

                                           ⇒               21 nnn −=Δ nnn Δ+= 21  
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2
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⎛=≈Δ⇒Δ≈

d
R

nn
NAnnnNA   (4.2) 

 

No gráfico apresentado na figura 4.28, mostramos os valores para a variação do índice de 

refração induzidos nos vidros dopados com Er3+/Yb3+. 
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R 

         Fig. 4.27 Figura mostrando as franjas de interferência devido à propagação na guia de onda.                               
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          Fig. 4.28  Gráfico da variação do índice de refração em função da energia usada na escrita da guia. 

 

Podemos observar que a variação no índice de refração apresentou um comportamento crescente  

à medida que a energia incidente e a velocidade de varredura estavam sendo aumentadas. A  

variação no índice de refração é principalmente induzida por efeitos acumulativos de pulsos. O 

mesmo foi observado por diversos autores (88). 

 

4.2.2 Caracterização das perdas 
 

As perdas em guias de onda são caracterizadas por: perdas de acoplamento Paco e perdas de 

propagação Pprop. A existência de defeitos no vidro, variações na concentração do vidro, entre 
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outros, são as causas das perdas por propagação (89). A principal causa das perdas no 

acoplamento é o formato elíptico da guia (90). Alguns grupos têm usado técnicas para modificar 

a forma do feixe laser, a fim de que, estruturas menos elípticas sejam obtidas(90; 91). As 

técnicas mais comuns utilizam lentes cilíndricas ou fendas para conseguir um feixe astigmático. 

 

Perdas são usualmente expressas em decibéis (dB). As perdas totais (Ptot=Pprop+Paco) são 

encontradas medindo a potência de entrada e de saída e substituindo na equação: 

                             ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

saída

entrada
tot P

PLogdBP 1010   (4.3) 

Perdas por propagação 

 

As perdas por propagação foram medidas acoplando uma fibra perpendicularmente à guia. A 

fibra é deslocada uma distância L, seguindo a guia de onda e capturando a luz espalhada durante 

a propagação da luz, fig. 4.29. A perda por propagação é calculado através do ajuste do 

decaimento da intensidade da luz acoplada na fibra.  

                
            Fig. 4.29 Esquema para medida das perdas por propagação. 

 

O gráfico nas figs. 4.30 e fig. 4.31 representam a variação da intensidade da luz guiada durante a 

propagação nas guias escritas no vidro dopado com Er/Yb. 
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Fig. 4.30 Variação da intensidade durante a propagação, para guia escrita com velocidade 0.5 mm/s.                             
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        Fig. 4.31 Variação na intensidade durante a propagação, para guia escrita com velocidade 1 mm/s.  

Usando que: 

                                                       LePP α−= 12 (4.4) 

 
Então; 

                                               ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

1

2ln1
P
P

L
α  (4.5) 

Onde α é a perda por propagação em cm-1 e L é à distância de propagação. Usualmente, as 

perdas são dadas em dB/cm.  
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(4.6)                                         )(log10)/( 10 α=cmdBP  

Utilizando  esta  técnica  encontramos  perdas  da  ordem   de ~ 1.0 dB/cm para guias escritas 

com 0.5mm/s e perdas da ordem de ~1.2 dB/cm para as guias escritas com velocidade de 1mm/s.  

 Existem outros métodos para medir as perdas por propagação. Por exemplo,  a técnica de 

corte, onde medidas de perdas são feitas utilizando um tamanho L1 para a amostra. Em seguida a 

amostra é cortada, e novamente são realizadas as medidas das perdas, agora para o comprimento 

L2. A perda por propagação é encontrada através de: 

                                              ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
1

2

21

ln1
P
P

LL
Pprop          (4.7) 

Perdas por acoplamento 

 

As perdas de acoplamento são encontradas, subtraindo as perdas por propagação Pprop das 

perdas totais Ptot.. A fig. 4.32 mostra um esquema da montagem experimental usada para medir 

as perdas totais das guias de onda. A potência é medida na entrada do guia de onda e na saída, 

substituindo na eq. 4.3 temos as perdas características para o guia de onda. 

 

 

Amostra 

Objetiva Objetiva 

Laser He-Ne 

Detector 

Detector 
Detector 

 

Fig. 4.32 Esquema experimental usado para medir as perdas totais das guias de onda.                                      

 

                                             propTotAco PPP −=  (4.8) 
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Fig. 4.33 O gráfico apresenta as perdas por acoplamento para as guias escritas no vidro de fosfato 

dopado com Er3+/Yb3+.  

 

A fig. 4.33 apresenta as perdas das guias escritas com velocidades 0,5mm/s e 1mm/s, 

substituindo estes valores na eq. 4.8 temos que, as perdas de propagação ficaram em torno 

de ~1,0 dB/cm enquanto as perdas no acoplamento ficaram em ~0.9 dB/face. Os valores 

são aproximadamente da mesma ordem de outras medidas apresentadas utilizando taxa 

de repetição de 1 kHz (98) e o mesmo tipo de material  (89; 94).        

 

4.2.3 Caracterização do ganho interno 
 

Para medirmos o ganho interno das guias de onda, usamos um laser de diodo com 

comprimento de onda em 980 nm e potência máxima de 200 mW como bombeio. Variamos o 

comprimento de onda do laser sinal entre 1515 nm a 1570 nm para medirmos a amplificação do 

sinal na região espectral da banda C das telecomunicações ópticas. O laser sinal teve sua 

potência apropriadamente atenuada para  ~ -20 dBm. Na figura 4.34(a) mostramos o esquema 

utilizado, e na figura 4.34(b)  é mostrado a variação na potência da ASE em função do bombeio 

(sem a presença do sinal).  Comparando com a fig. 4.16, vemos que a ASE medida 

experimentalmente concorda qualitativamente com os cálculos teóricos realizados (93).     
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                      Fig. 4.34(a) Esquema da montagem para medida do ganho interno. 
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                        Fig. 4.34 (b) Gráfico da ASE em função da potência de bombeio. 

 

A figura 4.35 mostra os espectros obtidos diretamente no OSA (analisador de espectro 

óptico) com e sem a presença do laser de sinal. A partir de medidas similares, e variando a 

potência de bombeamento, como na figura 4.36, podemos obter os dados para cálculo do ganho. 
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                                             Fig. 4.35 Gráfico da ASE, sinal e ASE juntamente com o sinal.                                       
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      Fig. 4.36 Gráfico da ASE juntamente com o sinal, em 1535nm,  para diferentes potências de bombeio.  

 

O ganho interno foi calculado usando a expressão: 

                               
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
×= +

sinal

sinallog10)(
P

PPdBGanho ASEASE   (4.9) 

Na figura 4.37 temos o gráfico do ganho interno em função da potência de bombeamento. O 

máximo de ganho interno (~ 3.9 dB)  obtido  nas  guias de  onda  foi em  1535 nm,  no centro da 

banda C,  confirmando resultados  já demonstrados em outros trabalhos (23; 90; 94).  
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 Fig. 4.37  Gráfico do comportamento do ganho interno em função da potência de bombeio incidente na 

guia. 

 

Apresentamos na fig.4.38, o gráfico da variação da ASE juntamente com o sinal em função do 

comprimento de onda do laser sinal. A potência de bombeio foi mantida fixa. A partir dos dados 

deste gráfico, construímos o gráfico da figura 4.39, cujo forma segue o perfil de ganho de ASE, 

como esperado. 
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Fig. 4.38  Gráfico mostrando a variação da amplitude do sinal em função do comprimento de onda do 

sinal..                                 
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           Fig. 4.39 Ganho interno em função do comprimento de onda do sinal. 

 

Otimizando o comprimento da guia para evitar reabsorção do sinal, a concentração de Er3+/Yb3+ 

e reduzindo as perdas na guia de onda, esperamos aumentar a eficiência do amplificador. O uso 

de fluido para casamento de índice de refração reduz as perdas na inserção fibra/guia, mas o 

principal fator para otimização da amplificação é o controle da morfologia da guia através dos 

parâmetros de escrita (abertura numérica, taxa de repetição, duração do pulso, etc.) (65).  
 

4.3 Desenvolvimento e caracterização de guias de onda em 
vidros diversos 
 

A interação entre o feixe laser e o vidro induzindo modificações permanentes no material é 

fortemente dependente das características do vidro. Por isso, é importante o estudo das 

propriedades  das guias de onda em materiais diferentes, com a finalidade de encontrar o melhor 

hospedeiro para dispositivos ópticos.  

Fizemos o estudo em vidros de telureto e germanato produzidos na FATEC, São Paulo. As 

amostras tinham comprimentos variados, em torno de 15 mm. Para os vidros de telureto, 

tínhamos disponíveis dois tipos de matrizes, que denotaremos B1 e Q1, que diferem somente na 

concentração de alguns componentes da amostra. (Tabela I). Para os vidros de germanato, 

tínhamos disponível uma amostra sem dopantes e outra com 0,5% Er3+ e 4,0%Ag2O.  As 

composições dos vidros (%mol) estão apresentadas na tabela1. 
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TABELA I 

Vidro  Composição (%mol)  

 TeO2 Ag2O ZnO Na2O PbO GeO2 Er2O3 Yb2O3 P2O4 Al2O3

IOG-1 - - - 22 - - 2 4 60 12 

Q1 Matriz 85,4 - 6,97 4,43 3,2 - - - - - 

Q1 0,5%Er3+ 85,4 - 6,97 4,43 3,2 - 0,5 - - - 

Q15,0% Ag2O  85,4 5 6,97 4,43 3,2 - - - - - 

GP Matriz - - - - 60 40 - - - - 

GP 0,5%Er3+ 

4,0%Ag2O 
- 4 - - 60 40 0,5 - - - 

B1 Matriz 85 - 15 - - - - - - - 

B1 0,5% Er3+  85 - 15 - - - 0,5 - - - 

 

Para as amostras Q1 tínhamos vidros puros, dopados com Er3+ e dopados com Ag++. Para as 

amostras B1 possuíamos amostras puras e dopadas com Er3+. Para os vidros de germanato 

tínhamos vidros puros e dopados com Er3+ e Ag+.  

Os vidros foram escritos seguindo a mesma técnica utilizada nos vidros IOG-1. As 

velocidades utilizadas ficaram entre 5 mm/s e 1 mm/s e energias médias entre 5 µJ e 3 µJ. Após 

a escrita das guias de ondas, as amostras tiveram suas faces polidas manualmente, não passando 

por um processo de polimento óptico.  

A técnica usada para medir as perdas das guias de onda foi a mesma utilizada anteriormente. 

Primeiramente, medimos as potências de entrada e de saída. Em seguida calculamos as perdas 

totais.  Utilizando as equações (4.4), (4.5) e (4.6), encontramos  as perdas de propagação. 

Substituindo na equação (4.7) encontramos as perdas de inserção.  

Observamos perdas maiores comparadas às obtidas com os vidros IOG-1. Podemos citar 

como causa: imperfeições na amostra (estrias, fissuras, etc.) e imperfeições nas faces de entrada 

e saída. Melhorias no tratamento da amostra e polimento óptico irão reduzir as perdas para 

valores da ordem dos valores reportados na literatura (17). Contudo, foi possível observarmos o 

comportamento das guias em função da energia e velocidade de escrita. Não encontramos na 

literatura trabalhos realizados com vidros parecidos para compararmos. Mesmo assim, foi 

possível tirarmos conclusões a respeito dos valores observados para as características das guias 

escritas no vidros de telureto. 
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4.4.1 Resultados da caracterização para guias em amostras de 
vidros de telureto 
 

1.  Matriz Q1: 

 

Primeiramente, acoplamos um laser de He-Ne para observarmos o modo de propagação. A 

fig. 4.40 apresenta o modo observado através da CCD. 

                                 
Fig. 4.40 Modo de propagação para guia escrita com 4 µJ e 0.1 mm/s. 

 

A variação do índice de refração foi estimada utilizando a técnica descrita anteriormente, e os 

resultados estão mostrados na figura 4.41.        
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                           Fig. 4.41 Gráfico da variação do índice de refração para a amostra Q1 matriz 
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Mesmo com o espalhamento nas faces da guia, é possível observar a redução da variação no 

índice de refração quando reduzimos a energia do pulso incidente e aumentamos a velocidade de 

escrita. O mesmo foi observado em outros tipos de vidro (95). 

As perdas seguiram o comportamento contrário ao da variação do índice de refração, ver 

figura 4.42. À medida que diminuímos a energia do pulso e aumentamos a velocidade de 

varredura, as perdas aumentaram. Esse comportamento pode ser explicado, lembrando que 

quanto maior o índice de refração do guia (e portanto a diferença de índice de refração para o 

substrato), mais luz pode ser acoplada, aumentando a eficiência do guiamento. O melhor 

resultado foi para velocidade de 0,1 mm/s e 5µJ. Substituindo nas equações (4.4), (4.5) e (4.6), 

encontramos perdas de propagação da ordem de ~2.2 dB/cm, o que nos fornece 3.2 dB de perda 

no acoplamento da guia. 
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       Fig. 4.42 Gráfico das perdas em relação à energia e velocidade de escrita da guia. 

 
2. Vidro Q1 dopado com 0,5% de Er3+ 

 

Usando o mesmo método das amostras anteriores, verificamos o mesmo comportamento para 

a variação do índice de refração em função da energia incidente e da velocidade de escrita, figura 

4.43. 
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                       Fig. 4.43 Variação do índice de refração da amostra Q1 dopada com Er3+. 

 

As perdas foram medidas para dois comprimentos de onda 633,2 nm (fig. 4.44) e  980 nm (fig. 

4.45), para estimarmos quanto está sendo absorvido do laser em 980nm.   
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                            Fig. 4.44 Perdas em 633nm no vidro Q1 dopado com 0.5% de Er3+. 
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                  Fig. 4.45 Perdas em 980 nm para a amostra Q1 dopada com 0.5% de érbio. 

 

Verificamos uma absorção em 980 nm de ~3 dB em média, compatível com a baixa 

concentração de érbio na amostra. Obtivemos  ~2 dB/cm  de  perda por propagação, o que  nos  

dá  3,5 dB  de perdas no acoplamento com a guia. Pudemos observar algumas fraturas na guia, o 

que colaborou para o aumento das perdas na propagação.              
 

Para esta amostra, não foi possível obter ganho, mas observamos a ASE, conforme a figura 4.46. 
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Fig. 4.46 Variação da ASE em 1550nm  em função da potência incidente para o vidro Q1 dopado com 

0,5% de érbio.                                          
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Caracterização da conversão ascendente nos vidros de telureto dopados com Er3+

 
  Durante o processo de análise das propriedades do vidro, observamos um fenômeno que é 

bastante conhecido na literatura, o de conversão ascendente de freqüência. O processo de 

conversão ascendente é devido a interação entre pares ou agregados maiores de íons. Esta é uma 

interação multipolar através do qual um número de íons relaxa simultaneamente transferindo 

energia ao íon mais próximo, o qual é excitado para um nível mais alto. O íon excitado emitirá 

fótons com energias mais altas que os fótons absorvidos (emissão anti-Stokes) (99).  

  A amostra de vidro de telureto (Q1 0,5% Er3+) foi excitada com comprimento de onda em 

980 nm. A figura 4.47 mostra uma fotografia do guia de onda neste vidro, claramente mostrando 

o guiamento e a emissão verde, excitada em 980nm. O gráfico apresentado na figura 4.48 mostra 

a variação do espectro de conversão ascendente na região do verde.  As bandas de emissão no 

verde, localizadas nos comprimentos de onda a 522 nm e 545 nm, correspondem às transições 
2H11/2→4I15/2 e 4S3/2→4I15/2, respectivamente (ver figura 4.15 para o diagrama de níveis do érbio). 

 

 

                                                
             Fig. 4.47  Imagem da luz propagando através na guia. Vemos a emissão no verde dos íons de Er3+.  
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                  Fig. 4.48 Gráfico da emissão espontânea na região do verdeem função da potência incidente. 

 

A eficiência na transferência de energia depende do acoplamento por fônons entre os íons 

próximos. Quanto mais alta a energia dos fônons, menor a eficiência do acoplamento, pois 

menos fótons possuirão energia necessária para participar do processo. Contudo, a densidade de 

fônons com energia Efônons depende da temperatura do material (36), uma aplicação prática para 

guias deste tipo está no seu uso como sensores térmicos.    

 Na região do vermelho, o espectro de conversão ascendente é devido à transição 4F9/2→4I15/2, 

centrada em 651 nm (29). A figura 4.49 mostra a variação da banda de emissão espontânea na 

região do vermelho para as guias de onda da amostra de vidro de telureto dopada com 0,5% de 

Er3+.  
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       Fig. 4.49 Variação da emissão espontânea na região do vermelho para bombeamento em 980 nm. 
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Estes fenômenos são bastante conhecidos e estudados pelo grupo de óptica do DF-UFPE, 

particurlamente em bulk e em fibras ópticas (99). É possível construir um laser de conversão 

ascendente utilizando um método semelhante ao descrito na ref.(96), escrevendo no mesmo bulk 

a guia de onda e as redes de Bragg, formando uma cavidade ressonante em um dispositivo 

integrado.  

 

 

3. Vidro Q1 com 5,0% de Ag2O 

 

Para as amostras com concentração de prata, não foi possível estimarmos a variação do índice 

de refração pelo método utilizado nas amostras anteriores. Devido ao espalhamento da luz na 

face de saída da guia, as franjas de interferências não eram visíveis para uma estimativa 

confiável. Medidas usando microelipsômetros devem ser feitas para uma análise das 

modificações no material.  

A medida das perdas, cujos resultados estão mostrados na fig. 4.50,  seguiu o mesmo método 

apresentado anteriormente. Interação do pulso com aglomerados de prata podem ter aumentado a 

intensidade do campo, por efeitos de campo local.    
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  Fig. 4.50  Medidas das perdas para guias escritas na amostra Q1 5,0% de Ag2O.  
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4.  Matriz B1 

 

Para o vidro Matriz B1, também não foi possível estimar a variação no índice de refração 

utilizando a abertura numérica  devido ao espalhamento da luz na face de saída da guia de onda.  

Outros métodos devem ser aplicados, por exemplo, o uso de um microelipsômetro para realizar a 

análise das modificações no material. 

 

                             
     Fig. 4.51 Luz de um laser  He-Ne acoplado em uma guia, escrita na amostra de vidro  matriz B1.   

 

O gráfico na figura 4.52  mostra as perdas para as guias de onda na amostra matriz B1. 
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                            Fig. 4.52  Perdas para as guias escritas na amostra matriz B1.  
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Finalmente, devemos destacar que não observamos guiamento nas seguintes amostras: 

 

1. B1 0.5% Er3+; 

2. GP matriz; 

3. GP 0.5% Er3+ 4,0% Ag2O; 

 

As modificações induzidas pela interação com o feixe laser nas amostras de vidro de 

germanato (GP matriz e GP 0,5% Er3+ 4,0% Ag2O) não apresentaram estabilidade. Após certo 

tempo (algumas horas) as modificações no meio material se tornavam fracas o suficiente para 

não ser mais possível o acoplamento de luz nas guias escritas. Novas medidas devem ser feitas 

para um estudo mais detalhado do fenômeno.     

Na tabela II, fazemos um resumo dos resultados obtidos no vidro comercial de fosfato com 

érbio, e nos vidros desenvolvidos na FATEC.  

Os resultados obtidos nas amostras de vidro de fosfato dopados com Er3+-Yb3+ concordam 

com os resultados obtidos por outros grupos (22; 23; 24). Para as amostras de telureto, 

estimamos ,usando a técnica descrita na ref.(87),  uma  variação  no  índice  de  refração  da  

ordem de ~2.10-3 (Q1 Er 0,5%) e ~8.10-3(Q1 matriz). Nos gráficos apresentados nas fig. 4.43 e 

fig. 4.44 podemos observar uma tendência à redução da variação no índice de refração com a 

redução da energia incidente e com o aumento da velocidade de escrita. Nas amostras Q1 

5%Ag2O e Matriz B1 não foi possível fazer uma estimativa do Δn devido ao espalhamento na 

face de saída. Novas medidas usando um microelipsômetro serão realizadas para uma análise 

mais clara das modificações ocorridas no material. Não observamos guiamento nas amostras de 

vidro de telureto B1 0,5%Er3+.  

Nas amostras de vidros de germanato (GP matriz e GP 0,5%Er3+ e 4,0% Ag2O) foi observado 

instabilidade nas modificações ocorridas no material. Após um certo tempo, as guias estavam 

menos visíveis. Novos experimento com vidros de germanato serão realizados para um estudo 

mais aprofundado a respeito da estabilidade de dispositivos escritos em vidros escritos a laser. 

 

 

 

 

 

Tabela II 
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Vidro Velocidade Guiamento Δn ASE Ganho Perda 

IOG-1 2%Er3+-4%Yb3+ 0,5mm/s-1mm/s Sim 8×10-4 Sim 3,9 dB/cm* 2,6 dB 

 Matriz Q1 0,5mm/s-0,1mm/s Sim 8×10-3 - - 5,5 dB 

 Vidro Q1 0.5% Er3+ 0,5mm/s-0,1mm/s Sim 2×10-3 Sim Não 5,5 dB 

 Vidro Q1 5% Ag2o 0,5mm/s-0,1mm/s Sim - - - 6,7 dB 

 Matriz B1 0,5mm/s-0,1mm/s Sim - - - 5,4 dB 

 Vidro B1 0.5% Er3+ 0,5mm/s-0,1mm/s Não - Não Não - 

 Matriz GP 0,5mm/s-0,1mm/s Não - - - - 

GP 0.5% Er 3+ 4.0% Ag20 0,5mm/s-0,1mm/s Não - Não Não - 

 

*Resultados consistentes com a literatura (22; 23; 24). 
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CAPÍTULO 5 
 

5. Sumário e conclusões 
 

Nesta dissertação exploramos aplicações práticas das modificações permanentes induzidas 

por pulsos de laser  em meios transparentes. Pulsos de laser focalizados podem alcançar 

intensidades  suficientes para fundir o material na região do foco, o qual após re-solidificação 

experimentará um aumento (ou redução) na densidade do material. Como conseqüência, o índice 

de refração do meio irá aumentar (ou diminuir). Utilizamos este fato para  fabricar guias de onda  

e dispositivos ópticos capazes de guiar luz. 

 Microfabricação utilizando pulsos de laser de fentosegundos é uma técnica bastante versátil 

e abre as portas para um grande número de dispositivos ópticos com geometrias tri-

dimensionais, muitas das quais com funcionalidades  não conseguidas em geometria planar ou 

usando outros métodos de fabricação.   

Após uma discussão introdutória a respeito da interação não-linear entre pulsos de laser 

intensos e meios transparentes, discutimos sobre o sistema laser usado no experimento, sobre 

outros sistemas laser usados na microfabricação de dispositivos ópticos, analisando os efeitos 

que cada tipo de sistema tem nas propriedades dos componentes fabricados. Em seguida, 

fizemos uma breve revisão do desenvolvimento da técnica desde a sua demonstração até os 

novos resultados na fabricação de dispositivos.   

Apresentamos os resultados obtidos no desenvolvimento de guias de onda canal, a base para 

a maioria dos dispositivos ópticos. As guias de onda foram escritas em vidros fosfatos dopados 

com Er3+/Yb3+, em vidros de telureto puros e dopados com Er3+ e Ag+ e em vidros de germanato. 

Neste últimos, as guias apresentaram baixa estabilidade, não sendo possível medirmos suas 

propriedades.   

Nos vidros fosfato dopados com Er3+/Yb3+, as guias de onda serviram como um amplificador 

para sinal na região espectral da banda C. Perdas de propagação foram calculadas medindo a luz  

espalhada  pela guia. Encontramos  valores da   ordem  de ~1,0 dB/cm, em acordocom valores 

apresentados na literatura (16; 94; 22). Demonstramos ganho interno de ~3,9 dB para  potência 

de bombeio de 200 mW em 980 nm. 
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Utilizando a mesma técnica, desenvolvemos guias de onda em outros tipos de material com a 

finalidade de encontrarmos o melhor hospedeiro para dispositivos ópticos, e novos materiais 

para serem usados em diferentes aplicações. Realizamos medidas das perdas e da variação no 

índice de refração para caracterização das guias. Para as guias em vidros de telureto, as perdas 

ficaram da ordem de ~5 dB e o Δn ~2×10-3. Melhorias no tratamento das amostras e do 

polimento das faces otimizarão a eficiência do guiamento.  

Continuando o estudo, os próximos passos são: aplicação de técnicas para diminuir o formato 

elíptico da guia (reduzindo as perdas no acoplamento), o desenvolvimento de guias de onda 

curvas e a aplicação do método descrito na ref.(96) para o desenvolvimento de um laser de 

conversão ascendente em um  dispositivo integrado.  
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