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Recomendável o uso de computadores.

Atividade 01: Energia de um pulso laser

Um átomo particular tem dois ńıveis de energia com uma transição no comprimento de onda
de 420 nm. Em 297 K há 2, 5× 1021 átomos no estado de menor energia.

(a) Quantos átomos há no estado de maior energia?

(b) Supunha que 1, 8× 1021 dos átomos que estão no estado de menor energia são bombeados
para o estado de maior energia. Quanta energia esse sistema poderia liberar em um único
pulso do laser?

Atividade 02: Laser de rubi

O laser de rubi tem um comprimento de onda de 694 nm. Um certo cristal de rubi possui
4 × 1019 átomos de Cr (os átomos responsáveis pelo efeito laser). A transição envolvida é do
primeiro estado excitado para o estado fundamental, e o pulso produzido dura 2 µs. Quando
o pulso começa, 60% dos ı́ons estão no primeiro estado excitado, e os outros estão no estado
fundamental. Qual é a potência média emitida durante o pulso?

Atividade 03: Cavidade de um laser

Os espelhos de um laser, que estão separados por uma distância de 8 cm, formam uma cavidade
ótica na qual podem se estabelecer ondas estacionárias da luz do laser. Para qualquer onda es-
tacionária a distância de 8 cm deve corresponder a um número inteiro n de meios comprimentos
de onda. Na prática n é um número muito grande e, portanto, a diferença entre os compri-
mentos de onda das ondas estacionárias é muito pequena. Nas proximidades de λ = 533 nm
qual é a diferença entre os comprimentos de onda de duas ondas estacionárias correspondentes
a valores sucessivos de n?

Atividade 04: Simulação simples de um laser

Usando o simulador PhEt para lasers, na aba “Múltiplos Átomos (Laser)”, obtenha os parâmetros
necessários para uma operação do laser com uma potência de sáıda (Output Power) no verde e
estável de no mı́nimo 8± 1 barras. Os parâmetros são:

(a) Refletividade do espelho de sáıda (Mirror Reflectivity).

(b) Quantidade de ńıveis de energia (Energy Levels). Especificar se usou dois ou três.

(c) Tempos de vida dos estados (Lifetime). Especificar se usou mı́nimo, intermediário ou
máximo.

(d) Potência de bombeio (Lamp Control). Especificar se usou mı́nimo, intermediário ou
máximo.
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