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Resumo
Realizamos neste trabalho a construção de um Oscilador Paramétrico Ótico triplamente ressonante bombeado por um laser de Titânio Safira sintonizável na faixa entre 730 nm e 800
nm com potencial de extensão. Os feixes emitidos possuem comprimento de onda em torno de
1560 nm que estão na janela de transmissão das fibras óticas, com potência de saída máxima
em torno de 420 mW e um limiar de oscilação mínimo de 53(3) mW quando bombeado por
λ = 780.126(0.030) nm. Para os feixes gêmeos a finesse da cavidade vale F = 155 e as perdas
intracavidade 0.05(0.10)%, permitindo, em tese, uma compressão de ruído próxima a 97(6)%.
Esse OPO foi construído com o propósito de que o utilizemos como fonte geradora de estados
triplamente emaranhados em um sistema de armazenamento e transferência de informação
quântica quando em interação com um sistema atômico de rubídio. Medimos a potência de
limiar e a eficiência de conversão para cada comprimento de onda do feixe de bombeio utilizado
para caracterizar o sistema.

Abstract
At the present work we conducted the construction of a triply resonant Optical Parametric
Oscillator pumped by a Titanium-Sapphire laser, which is tunable between 730 nm to 800 nm.
The emitted beams have wavelength around 1560 nm, in the optical fibers transmission window,
maximum output of 420 mW and minimum oscillation threshold of 53(3) mW. For the twin
beams, the cavity finesse is F = 155 mW and the intracavity losses are 0.05(0.10)%, allowing,
in principle, a noise compression close to 97(5)%.
The present OPO was built having the purpose of being used as source of triply entangled
states in a system for quantum information storage and transfer, while interacting with an
atomic rubidium system. We measured the power threshold and conversion efficiency for each
pump beam wavelength that we used to characterize the system.
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Capítulo 1
Introdução
Diariamente transmitimos e processamos grande quantidade de informação, como ao utilizarmos um computador para enviarmos um correio eletrônico. Esses processos ocorrem por meio
de sistemas físicos os quais apresentam características e limitações intrínsecas, sendo natural
buscar novos princípios para aperfeiçoa-los. Nesse sentido, a informação codificada por estados
quânticos permite novos protocolos de segurança, transporte e armazenamento, como nos estudos em criptografia quântica [1], teletransporte de informação [2] e memórias quânticas [3],
utilizando-se de propriedades exclusivas, como o emaranhamento.
O emaranhamento foi elemento central em discussões sobre a completude da descrição da
mecânica quântica em meados do século XX, iniciada no famoso artigo escrito por Einstein,
Podolsky e Rosen [4] e posteriormente estudado de forma sistemática por diversos cientistas, dos
quais podemos citar, Bohr[5], Schrödinger [6], Bell [7]. Porém, somente nos últimos 30 anos o
emaranhamento passou a ser visualizado como uma importante ferramenta no desenvolvimento
de novas formulações teóricas e experimentais, como trabalhos na área de computação[8], [9]
e criptografia[10] quântica, dado que sistemas emaranhados apresentam propriedades como a
impossibilidade de se tratar os subsistemas de forma independentemente do todo, de modo que
a comunidade científica está em contínua busca pelo aperfeiçoamento dos métodos para geração
e controle desses sistemas.
O oscilador paramétrico ótico é uma fonte de luz que pode gerar feixes emaranhados sendo
composto por uma cavidade ótica e um cristal que possui susceptibilidade não linear de segunda
3

ordem. O seu funcionamento é baseado na conversão paramétrica descendente em que um
fóton do feixe de bombeio é aniquilado ao interagir com o cristal gerando dois outros fótons,
denominados sinal e complementar, processso que ocorre por conservação de energia e momento.
Os feixes ressonantes com a cavidade ótica são amplificados a cada interação com o meio
não linear, para uma determinada potência de bombeamento, os ganhos superam as perdas
intracavidade, e o sistema oscila. Acima desse limiar há a emissão de luz coerente.
O objetivo deste trabalho foi a construção de um oscilador paramétrico ótico triplamente
ressonante bombeado por um laser de Titânio Safira sintonizável numa faixa entre 730 e 800
nm [11]. Essa região é compatível com as linhas D1(794.98 nm) e D2(780.24 nm) do

87

Rb.

Os feixes emitidos pelo OPO possuem comprimento de onda em torno de 1560 nm, região
das telecomunicações (C-band) [12], o que faz possível a transmissão por meio de fibras óticas.
Buscaremos numa próxima etapa caracterizar o emaranhamento entre os feixes emitidos pelo
OPO e o feixe de bombeio refletido, fato esse demonstrado experimentalmente no trabalho[13].
A construção desse OPO é um passo intermediário para a realização de um sistema maior que
consiste na interação entre os feixes emaranhados emitidos pelo OPO e uma armadilha magneto ótica de rubídio(MOT), já presente no laboratório. O meio atômico seria utilizado como
memória quântica, em que armazenaria a informação contida no feixe de bombeio refletido, de
modo que o vapor atômico guardaria o emaranhamento gerado entre os feixes do OPO.
Essa dissertação está dividida da seguinte forma, no capítulo 2 faremos uma revisão sobre
cavidades óticas e feixes gaussianos, teoria necessária para o estudo da cavidade do OPO. No
capítulo 3 estudaremos alguns processos não lineares, tais como a amplificação paramétrica e a
geração de segundo harmônico. Conceitos clássicos sobre o Oscilador Paramétrico Ótico são estudados no capítulo 4, estudaremos a potência mínima para o qual o OPO oscila e situações de
estabilidade. Os resultados experimentais são expostos no capítulo 5, onde colocaremos os principais resultados e medidas. No último capítulo, apresentaremos as perspectivas e conclusões
sobre esse trabalho.
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Capítulo 2
Conceitos básicos
Neste capítulo apresentaremos conceitos relacionados à ótica clássica. Em um primeiro momento iremos estudar as propriedades de uma cavidade ótica que não contenha elemento de
ganho. Calcularemos quais as amplitudes dos campos transmitidos e refletidos pela cavidade e
descreveremos os principais parâmetros de sintonia.
Faremos uma breve revisão sobre matrizes ABCD, ferramenta que facilita o cálculo da
propagação da luz por meio dos elementos óticos. Todo o tratamento será feito considerando a
propagação do campo elétrico na aproximação paraxial.
Por fim, descreveremos o feixe de luz como um feixe gaussiano e apresentaremos as principais
características desses feixes. Relacionaremos os conceitos desenvolvidos sobre cavidade ótica e
matrizes ABCD com as propriedades dos feixes gaussianos.

2.1

Cavidades Óticas

Um conjunto de espelhos que confine ondas eletromagnéticas é denominado de cavidade ótica.
Nos casos mais gerais, temos a (i) cavidade linear, em que o campo percorre o mesmo caminho
nos dois sentidos, formada por dois espelhos posicionados um frente ao outro; (ii) cavidade em
anel ou cavidade de ondas viajantes, em que o campo interno pode circular em duas direções.
Na figura 2.1 temos alguns exemplos de cavidades. Podem ser usadas como filtro de frequências,
análise espectrométrica, entre outras.

5

Figura 2.1: Exemplos de cavidades óticas: a) cavidade formada por dois espelhos planos; b)
cavidade formada por dois espelhos curvos; c) cavidade em formato de anel.

O nosso interesse no estudo das propriedades das cavidades óticas provém do fato de que para
a construção do OPO é necessário que saibamos os principais conceitos associados à construção
de cavidades lineares (pois foi o formato de cavidade que usamos para construir o OPO em
estudo), tais como, critérios de estabilidade, acordo de modo, assim como as propriedades
dos feixes gerados pela cavidade, cuja geometria garante um feixe de saída que tenha perfil
gaussiano simétrico e livre de astigmatismo.

2.2

Cavidade Fabry-Perot

A cavidade Fabry-Perot é amplamente utilizada como um interferômetro de feixes múltiplos e foi
primeiramente construída por Charles Fabry e Alfred Perot em 1800 [14]. O campo transmitido
para a cavidade sofre múltiplas reflexões em seu interior e se o comprimento da cavidade for
um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, o campo transmitido a cada volta se soma.
Nesse caso, após uma volta completa, a fase se reproduz [15].

2.2.1

Campo Transmitido e Refletido

Seja uma onda plana incidente no espelho M1 que forma um ângulo θ0 em relação a normal
à cavidade, queremos saber qual a forma do campo transmitido e do campo refletido por essa
cavidade após múltiplas reflexões:

6

Figura 2.2: Múltiplas reflexões para duas superfícies refletoras.
Para um meio livre de perdas, o campo total trasmitido, Et , pela cavidade é dado pela soma
dos campos transmitidos que são representados pelas amplitudes Fj , onde j=1,2,3...n:

Et = F1 + F2 + F3 + ....

(2.1)

em que

F1 = t1 .t2 e−iφ/2 Ai , F2 = t1 e−iφ/2 .r2 .r1 .t2 .e−iφ Ai ,
F3 = t1 e−iφ/2 .r2 .r1.r2 .r1 .t2 .e−i2φ Ai , ....

sendo φ a fase acumulada a cada ida e volta, ti o coeficiente de transmissão e ri o coeficiente de
reflexão, onde i = 1, 2, 3, ...; d a distância entre os espelhos M1 e M2 , Ai a amplitude do campo
incidente e n1 , n2 os índices de refração do meio externo e do meio intracavidade, respectivamente. Após a soma de todos os termos, obtemos a amplitude total do campo transnmitido:

Et =

t1 .t2 .e−iφ/2
Ai .
1 − r1 .r2 .e−iφ
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(2.2)

Para o campo refletido, a situação é semelhante:

Er = r1 −

t21 .r2 .e−iφ
1 − r1 .r2 .e−iφ


Ai .

(2.3)

Podemos calcular a fase φ descrita nas amplitudes totais dos campos refletido e transmitido
a partir da diferença de caminho ∆S entre duas reflexões sucessivas no meio intracavidade. Na
figura 2.3 vemos que ∆S = BA + AC = d( cos2θ
+
cosθ

d
)
cosθ

= 2dcosθ. A fase da onda plana e a

diferença de caminho se relacionam da seguinte forma:

2π∆Sn2
,
λ
4πn2 d cos θ
φ =
,
λ

φ =

(2.4)

em que n2 é o índice de refração intracavidade, θ é o ângulo interno de incidência, λ é o
comprimento de onda no vácuo e d a distância entre os dois espelhos.

Figura 2.3: Esquema para cálculo da diferença de fase.

2.2.2

Intensidade dos campos refletido e transmitido

A partir do cálculo dos campos (2.2) e (2.3), podemos determinar qual a intensidade dos campos
transmitido e refletido pelo Fabry-Perot:
√
√
√ √
( R1 − R2 )2 + 4 R1 R2 sin2 φ2
Ir =
Ii ,
√ √
√ √
(1 − R1 R2 )2 + 4 R1 R2 sin2 φ2
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(2.5)

It =

(1 −

√

(1 − R1 )(1 − R2 )
Ii ,
√
√ √
R1 R2 )2 + 4 R1 R2 sin2 φ2

(2.6)

em que Ij = |Ej |2 , onde j = r, t, i são subíndices para os campos refletido, transmitido e
incidente; |rl |2 = Rl e |tl |2 = Tl em que Tl e Rl são as amplitudes de transmissão e reflexão,
onde l=1,2 são os subíndices para os espelhos de entrada e saída, respectivamente. Vamos
analisar a fração entre as intensidades transmitida e incidente em função da fase φ, para isso
reescrevamos a equação 2.6:
(1 − R1 )(1 − R2 )
It
.

=
√
√
√
Ii
(1 − R1 R2 )2 1 + (1−4 √RR11RR22 )2 sin2 φ2

(2.7)

Para facilitarmos a análise, consideremos uma cavidade simétrica, ou seja, as reflexões em
ambas as superfícies são iguais. Por conservação de energia, R+T=1, dessa forma a razão entre
a intensidade transmitida e incidente fica dada por:
1
It
,
=
Ii
1 + F sin2 φ2
chamada função de Airy e F =

4R
(1−R)2

(2.8)

é conhecido como coeficiente de Finesse. Essa função tem

um valor máximo para φ = 2mπ e um valor mínimo para φ = (2m+1)π em que m = 0, 1, 2, 3.....
Na ressonância, caso em que φ = 2mπ , a transmissão é máxima. O gráfico abaixo 2.4 representa
a transmissão em função da fase φ, para diferentes valores de R.
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Figura 2.4: Transmissão característica de uma cavidade Fabry-Perot para diferentes valores de
R.

2.2.3

Parâmetros de Sintonia de uma Cavidade Fabry-Perot

Para identificarmos os principais parâmetros de sintonia de uma cavidade Fabry-Perot iremos
considerar o seguinte pico de transmissão (uma única curva da figura 2.4):

Figura 2.5: Transmissão característica de uma cavidade Fabry-Perot, onde ∆ν é o intervalo
espectral livre e ∆φ 1 a largura de banda.
2

A frequência de ressonância, νm , ocorre sempre que a fase for um múltiplo inteiro de 2π.
10

Dessa forma, escrevemos a frequência de ressonância como:

νm =

mc
,
2dn2 cos θ

(2.9)

em que m é um número inteiro, d a separação entre os espelhos e n2 o índice de refração do
meio(figura 2.2).
A separação em frequência entre dois picos consecutivos é conhecida como intervalo espectral
livre (FSR-da sigla em inglês para free spectral range) e calculado como segue,
c
.
2n2 d cos θ

∆ν ≡ νm+1 − νm =

(2.10)

Na situação em que a onda incide normalmente à superficie dos espelhos, ou seja, θ = 0,
reescrevemos o FSR como:
∆ν ≡ νm+1 − νm =

c
.
2n2 d

(2.11)

Para sabermos qual a largura de banda, ∆φ 1 , ou largura a meia altura (FWHM, da sigla
2

em inglês - full width half at maximum) em termos da fase, devemos saber para qual valor da
fase φ a intensidade transmitida vale a metade da intensidade máxima, ou seja, quando:

F sin2

φ
= 1,
2
−1



φ = 2 sin

lembrando que F =

4R
,
(1−R)2


1
√
.
F

(2.12)

temos que a largura de banda é justamente a diferença de fase entre

os dois pontos que nos dão metade da transmissão máxima,

∆φ 1 = φ+ − φ− = 4 sin

−1



2


1−R
√
.
2 R

(2.13)

Em termos da frequência ν, a largura de banda é reescrita como:
−1

2 sin
∆ν 1 = ∆ν

h

π

2
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1−R
√
2 R

i
.

(2.14)

A razão entre o intervelo espectral livre e a largura de banda nos fornece a finesse da
cavidade, parâmetro relacionado somente com as características dos espelhos da cavidade:

F =

2.3

π
h

2 sin−1

1−R
√
2 R

i.

(2.15)

Matrizes ABCD

Em ótica geométrica podemos representar a propagação da onda através de raios, que são
vetores perpendiculares à frente de onda. Um raio é descrito por um ângulo (θi ) e uma altura
(ri ) em relação ao eixo ótico. Para descrevermos o comportamento de um raio de luz através dos
diferentes elementos óticos usaremos o conceito de matrizes ABCD, sob a ótica da aproximação
paraxial (quando os raios se propagam muito próximos ao eixo ótico, de tal forma que podemos
aproximar a tan θ e sin θ ≈ θ, em que θ é o ângulo formado entre o eixo e o raio ótico)[16].
Consideremos a propagação de um feixe por uma distância d do ponto (r1 , θ1 ) até o ponto
(r2 , θ2 ).

Figura 2.6: Parâmetros de entrada r1 e θ1 e parâmetros de saída r2 e θ2
Os parâmetros de saída r2 e θ2 estão relacionados com os parâmetros de entrada r1 e θ1 da
seguinte forma:

r2 = r1 + dθ1 ,
θ2 = θ1 .
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(2.16)

Reescrevendo em notação matricial:






 



 r2   1 d   r1 

=
.
,
θ2
0 1
θ1

(2.17)

ou seja, a matriz que representa uma propagação livre é dada por:




 1 d 

.
0 1

(2.18)

De forma geral, a propagação de um feixe através de um meio pode ser descrita através de
matrizes ABCD.






 



 r2   A B   r1 

=
.
.
θ2
C D
θ1

(2.19)

B )) de um dado elemento ótico, podemos
Conhecendo a matriz de transformação (Mt = ( CA D

descrever qual a propagação através de um sistema que contenha vários elementos óticos pelo
processo de multiplicação de matrizes ABCD,

MSistema = Mn .Mn−1 .Mn−2 .Mn−3 ....M1 ,

(2.20)

em que n representa o elemento ótico. Na figura a seguir temos os tipos mais utilizados de
matrizes ABCD.
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Figura 2.7: Alguns exemplos de matrizes ABCD. a) Propagação por uma lente delgada de
distância focal f, b) propagação através de uma interface dielétrica com índices de refração n1
e n2 , c) propagação através de uma interface dielétrica esférica de raio R.

2.3.1

Condições de estabilidade para uma cavidade formada por espelhos curvos

Na seção 2.2 estudamos o comportamento de cavidades óticas formadas por espelhos planos.
Esse tipo de configuração é muito sensível a desalinhamentos, pois haverá muitas perdas por
difração se os espelhos não estiverem posicionados de forma perfeitamente paralela ou se os
raios não estiverem perfeitamente normais às superfícies dos espelhos. Entretanto, as cavidades
formadas por espelhos curvos fornecem configurações mais estáveis para o confinamento da luz
em seu interior e são menos suscetíveis a desalinhamentos.
Vamos considerar uma cavidade composta por dois espelhos curvos de raios de curvatura
Ri , i = 1, 2. Esse sistema é equivalente a um conjunto de lentes com distância focal fi =
separados por uma distância d.
14

Ri
,
2

Figura 2.8: a) Cavidade formada por dois espelhos curvos de raios de curvatura R1 e R2 , b)
equivalência com um sistema de lentes em que fi = R2i .
A matriz ABCD para esse sistema é:






 r2  

=
θ2

 
−1
f1

1−

d
f2

1
f2

+

−

d(2 −
d
f1 f2

(1 −

d
)(1
f1

d
)
f2

−

d
)
f2

−

d
f1



  r1 
.
.
θ1

(2.21)

Critérios de estabilidade
Para que uma cavidade seja dita estável, após n voltas, o raio ao sair do espelho de entrada
em direção ao espelho de saída deve ficar confinado dentro da cavidade, dessa forma, rn < r0
e θn < θ0 . Devemos descobrir quais relações de parâmetros nos levam a obter essas condições,
para tal, vamos escrever a equação de autovalor para a matriz ABCD, M, considerando que r
seja um autovetor dessa matriz [17].
Mr = λr.

(2.22)

Buscamos as soluções não triviais para det[M − λI]r = 0, ou seja,




B 
 A−λ
2

 = λ − (A + D)λ + 1 = 0,
C
D−λ

(2.23)

em que usamos o fato de que det[MABCD ] = 1 (uma explicação bem detalhada pode ser
encontrada em [17]). Vamos denominar A + D = 2x, as possíveis soluções para a equação
15

acima são,
√

x2 − 1 = e±ψ

→ |x| > 1,

√
x ± i 1 − x2 = e±iψ

→ |x| < 1,

λ=x±

(2.24)

tanto para a solução real, |x| > 1, quanto para a solução complexa, |x| < 1, o valor de ψ é real.
Para que após n voltas a solução da equação (2.22) não divirja, devemos ter:








r
 rn 
±inψ  0 

,

=e
θ0
θn

(2.25)

ou seja, a convergência ocorre para |x| ≤ 1. Dessa forma, podemos escrever as condições de
estabilidade para a cavidade:

A+D
λ=
±i
2



A+D
2

s



1−

A+D
2

2
≤ 1 → −1 ≤

2
,

(2.26)

A+D
≤ 1.
2

(2.27)

Agora que conhecemos os critérios de estabilidade para uma cavidade, apliquemos ao caso da
cavidade formada por espelhos curvos. Ao substituirmos os termos da matriz 2.21 na condição
dada pela equação 2.27, obtemos as condições de estabilidade para uma cavidade formada por
espelhos curvos:
d
d
)(1 −
) ≤ 1,
2f2
2f1
d
d
0 ≤ (1 −
)(1 −
) ≤ 1.
R2
R1

0 ≤ (1 −
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ou
(2.28)

Podemos reescrever essa inequação como:

0 ≤ g1 g2 ≤ 1,

em que gi = (1 −

d
)
Ri

(2.29)

para que fique consistente com a literatura sobre laser ([18], [17], [19]).

As condições de estabilidade podem ser expressas em um diagrama, como na figura 2.9.
Observamos que nas regiões escuras (cinzas) o critério de estabilidade é satisfeito. Na separação
entre as regiões claras e escuras, temos o limite da estabilidade e fora desse limite, a cavidade
é instável. As regiões limites são casos especiais:
• g1 .g2 = 1 → L = R1 + R2 → cavidade concêntrica
• g1 = 0 = g2 → L = R1 = R2 → cavidade confocal
• g1 = 1 e g2 = 1 → R1 = R2 = ∞ → cavidade plano-paralela

Figura 2.9: Diagrama de estabilidade para uma cavidade ótica formada por espelhos curvos.
Figura retirada da referência [20].

2.4

Feixes Gaussianos

Vimos que cavidades formadas por espelhos curvos possuem condições de estabilidade muito
bem definidas, agora nos interessa saber qual o perfil do campo ressonante nesta cavidade. É
conhecido, [17],[18],[19], que o modo mais fundamental formado nesse tipo de cavidade é o modo
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gaussiano T EM00 em que o campo que oscila neste modo é uma onda esférica e a distribuição
de intensidade é gaussiana. Como exemplo, seja a representação do padrão de ondas formadas
no meio intracavidade para uma cavidade confocal:

Figura 2.10: Feixes gaussianos confinados em uma cavidade confocal, as linhas pontilhadas
representam as frentes de onda.
Os padrões de ondas estacionárias formados nessa cavidade são exemplos de soluções da
equação de onda de Maxwell, onde é requerido que haja um nó do campo elétrico nas superfícies
dos espelhos e que ele se anule na área fora dos espelhos [21]. Qualquer seção do feixe gaussiano,
por definição, tem uma distribuição transversa do campo elétrico que possui um perfil gaussiano.
Quando esse feixe se propaga, a sua frente de onda muda. Sendo z a direção de propagação e
ρ a coordenada radial transversa, escrevemos a amplitude como [22]:




ρ2
ρ2
W0
exp ikz + ik
E(ρ) = E0
exp − 2
− iφ(z) .
W (z)
W (z)
2R(z)

(2.30)

O perfil de intensidade do feixe gaussiano, dado por, I(ρ, z) = |E(ρ)|2 vale:

I(ρ, z) = I0

W0
W (z)

é máximo quando ρ = 0 e cai para o valor de

2

1
e2


2ρ2
exp − 2
,
W (z)


(2.31)

desse máximo quando ρ = W (z).

Parâmetros de um feixe gaussiano
Vamos analisar alguns parâmetros presentes nas equações (2.30) e (2.31) que representam um
feixe gaussiano. Na figura abaixo estão indicados os principais parâmetros com os quais iremos
trabalhar.
18

Figura 2.11: Ilustração do posicionamento dos parâmetros que caracterizam um feixe gaussiano, onde W0 é a cintura do feixe, θ a divergência, R(z) o raio de curvatura da frente de onda
e b o parâmetro confocal.
• Largura
A largura do feixe gaussiano, W (z), caracteriza a extensão transversal do feixe. A forma
como evolui ao longo da direção de propagação z está representada na figura 2.11.
"
W 2 (z) = W02 1 +



λz
πW02

2 #
.

(2.32)

Percebemos que o feixe possui um máximo de intensidade no plano em que z = 0 e que
a partir desse plano a intensidade do feixe decai com a distância muito rapidamente. No
plano, z = 0, o feixe gaussiano possui uma cintura, denominada W0 .
• Raio de curvatura
A curvatura da frente de onda do feixe gaussiano,
"



R(z) = z 1 +

πW02
λz

2 #
.

(2.33)

Na região do plano z = 0 e z → ∞, a curvatura tende a infinito e a onda se aproxima de
uma onda plana. Na região em que z >>

πW02
λ

a curvatura tende a z, ou seja, a frente de

onda se assemelha a uma frente de onda esférica.
• Parâmetro de Rayleigh
Está relacionado com o comportamento do feixe ao longo da direção de propagação.
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zR =

πW02
.
λ

(2.34)

A figura 2.11 mostra a extensão desse parâmetro, vemos que na posição z = zR , a largura
√
do feixe gaussiano vale 2W0 e o raio de curvatura assume o valor R = 2zR = b, conhecido
como parâmetro confocal.
• Divergência
O parâmetro de Rayleigh tem como referência a cintura do feixe, se olharmos para uma
posição no eixo ótico que se encontra muito distante desse ponto de referência, tal que,
z >> zR , a largura do feixe se comporta como:

z
W (z) = W0
zR


 z 2  12
z
R
, se z >> zR , W (z) → W0 ,
1+
z
zR

(2.35)

assim, obtemos o parâmetro θ(z) que descreve a divergência do feixe gaussiano.

θ=

λ
.
πW0

(2.36)

• Fase de Gouy

φ(z) = tan

−1



z
zR


.

(2.37)

Descreve uma variação de π na fase quando a frente de onda cruza a região da cintura do
feixe.
• Raio de curvatura complexo
Para um feixe gaussiano é possível definir um raio de curvatura complexo que descreve
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tanto o raio de curvatura da frente de onda quanto o tamanho transversal do feixe[23],
1
1
λ
=
−i
,
q
R(z)
πW02

(2.38)

se substitutirmos as expressões para R(z) e W (z) obtemos uma expressão alternativa
para o raio de curvatura complexo,

q(z) = z + izR .

2.4.1

(2.39)

Matrizes ABCD e Feixes Gaussianos

Uma cavidade formada por espelhos esféricos pode aprisionar um modo gaussiano. Estudamos
qual o formato desse feixe e como ele se propaga no espaço, assim como foi visto como um feixe
se comporta ao atravessar um sistema ótico por meio da compreensão de matrizes ABCD e
ótica geométrica. Iremos fazer a conexão entre o estudo sobre matrizes ABCD e a propagação
de feixes gaussianos.
Propagação de feixes gaussianos em cavidades formadas por espelhos curvos
Para que uma cavidade ótica formada por dois espelhos com raios de curvatura R1 e R2 confine
um modo gaussiano, o raio de curvatura dos espelhos deve ser igual ao raio de curvatura do
modo gaussiano. Vamos considerar a montagem da figura 2.12 em que o feixe possui uma
largura W0 em z = 0 dentro da cavidade e os espelhos estão posicionados em z1 e z2 .

Figura 2.12: Cavidade formada por espelhos com raios de curvatura R1 e R2 , posicionados em
z1 e z2 , respectivamente. Em z = 0, está posicionada a cintura, W0 , do feixe. Estudaremos as
condições de estabilidade para essa configuração.
Em termos do parâmetro de Rayleigh montamos o seguinte sistema de equações em relação
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aos raios de curvatura, onde consideramos que o raio de curvatura é positivo para um feixe
divergente e negativo para um feixe convergente (que viaje pela direita).

zR2
= −R1 ,
z1
z2
R(z2 ) = z2 + R = R2 ,
z2

R(z1 ) = z1 +

L = z2 − z1 .

(2.40)

Resolvendo o sistema de equações (2.40) para zR e para as localizações dos espelhos, z1 e
z2 , em termos dos parâmetros gi provindos de (2.28), obtemos a seguinte relação:
g1 g2 (1 − g1 g2 )
L2 ,
(g1 + g2 − 2g1 g2 )2
g2 (1 − g1 )
=
L,
g1 + g2 − 2g1 g2
g1 (1 − g2 )
L.
=
g1 + g2 − 2g1 g2

zR2 =
z1
z2

(2.41)

Com base nessas equações, podemos escrever as larguras do feixe nas posições em que elas
são: mínima (z = 0) e nas posições dos espelhos z1 e z2 .

ω02

 21
g1 g2 (1 − g1 g2 )
,
(g1 + g2 − 2g1 g22 )

 21
Lλ
g2
ω1 =
,
π g1 (1 − g1 g2 )

 21
Lλ
g1
.
ω2 =
π g2 (1 − g1 g2 )

Lλ
=
π



(2.42)

Acordo de modo
O feixe aprisionado pela cavidade ótica, no modo gaussiano, possui propriedades que estão
relacionadas com a geometria dessa cavidade, tais como o raio de curvatura, a cintura e a sua
posição (zR ). Durante o trabalho realizado em laboratório colocamos em interação vários desses
sistemas. Para que haja um casamento entre o modo que sai do primeiro sistema e o modo
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esperado pelo sistema final é necessário fazer o acordo de modo entre esses sistemas com o
auxílio de um conjunto de lentes.

Figura 2.13: Montagem para cálculo do acordo de modo entre o feixe de entrada que possui
cintura W01 e uma cavidade com cintura W0cav .
No sistema acima, temos um feixe que possui cintura W01 em z1 , esse feixe servirá de
bombeio para uma cavidade posicionada a uma distância x (conhecida) da cintura. Para que
seja feito o acordo de modo, calculamos a matriz ABCD do sistema e como são conhecidos os
parâmetros do sistema de entrada e o tamanho da cintura, W0cav , que "cabe"na cavidade ótica,
através da relação([19] e [17]),
qi+1 =

Aqi + B
,
Cqi + D

(2.43)

encontramos, por métodos iterativos, qual ou quais distâncias focais são necessárias para que
ocorra essa transformação. Nessa equação, q = q(z) é o raio de curvatura complexo definido
em 2.39.
Estudamos conceitos relacionados à ótica linear que envolvem a propagação de feixes em
cavidades óticas vazias. Vimos quais os principais parâmetros de sintonia de uma cavidade e
quais as principais características dos feixes gaussianos.
No próximo capítulo, estudaremos qual o efeito da propagação de um feixe em um meio não
linear. Veremos que o meio não linear funciona como um meio de ganho quando inserido em
uma cavidade ótica e que os feixes ressonantes são amplificados a cada interação com o meio
não linear.
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Capítulo 3
Princípios de Ótica Não-Linear
A ótica não-linear trata dos efeitos não-lineares que ocorrem quando feixes intensos incidem em
um meio material. Após a construção do laser em 1960, foi realizado o primeiro experimento
em ótica não-linear por Franken e colaboradores (1961). Radiação emitida por um laser de
rubi (λ = 694.2nm) foi usada como bombeio em um cristal de quartzo com o objetivo de gerar
segundo harmônico (λ = 347.1nm) [24]. Desde então, vários fenômenos relativos à ótica nãolinear, tais como soma e diferença de frequências, espalhamento Raman estimulado, conversão
paramétrica, são estudados.

3.1

Propagação em um meio não-linear

A equação de onda para o campo elétrico em um meio material, na ausência de cargas e
correntes, é obtida a partir das equações de Maxwell e possui a seguinte forma:

∇ 2 E − µ0 

∂ 2P
∂ 2E
=
µ
,
0
∂t2
∂t2

(3.1)

em que P = PL + PN L é a polarização dividida como a soma da parte linear (PL ) e a parte
não-linear (PN L ). Podemos expressar a polarização como uma série de potências do campo
elétrico:
(1)

(2)

(2)

Pk = 0 (χik Ei + χijk Ei Ej + χijlk Ei Ej El + ....).
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(3.2)

(1)

(1)

O termo Pi (t) = 0 χij Ej representa a parte linear da polarização e para um meio livre
de perdas χij = χji [19]. Os demais termos representam a parte não-linear, em que χ(n) , para
n ≥ 2, é o tensor de susceptilidade não-linear de ordem n que obedece as seguintes propriedades
de simetria [25],[19]:

χijk = χikj ,
χijkl = χi[jkl] .

(3.3)

onde [jkl] é qualquer permutação sobre (jkl).

3.2

Interação entre três ondas de frequências ω1, ω2 e ω3 por
meio de processos não-lineares de segunda ordem

A resposta não-linear em segunda ordem é responsável por fenômenos como geração de soma e
diferença de frequências, geração de segundo harmônico (GSH), amplificação e oscilação paramétrica. Devemos levar em consideração que a resposta em segunda ordem em cristais somente
é obtida em cristais não centrossimétricos. Cristais centrossimétricos possuem coeficiente não
linear de segunda ordem nulo, pois uma inversão nos sinais das amplitudes do campo gera uma
inversão no sinal da polarização[19],

ω1
ω2
ω1
ω2
0 χijk (−E0j
)(−E0k
) = −0 χijk (E0j
)(E0k
),

(3.4)

o que implica em χijk = 0.
Vamos considerar a interação entre três ondas de frequências ω1 , ω2 e ω3 em que ω3 = ω2 +ω1 .
Assumiremos que tanto o campo elétrico quanto a polarização são descritos como uma onda
plana com amplitude lentamente variável no espaço e no tempo.

1
âiα E0α ei(ωα t−kα z) + c.c ,
2

1
=
0 χijk âjβ âkγ E0β E0γ ei(ωα t−kα t) + c.c .
2

Eiα =
Piα
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(3.5)

Os índices gregos (α, β, γ=1, 2, 3) estão associados ao campo com amplitude E0α e frequência
ωα . Os índices (i, j, k = x, y, z) estão associados à i-ésima componente da polarização e do
campo elétrico, o versor âiα representa a i-ésima direção de polarização dos modos normais
de propagação dos três campos no meio não-linear. Na equação escrita para a polarização foi
considerado um meio livre de perdas, onde vale χijk (ωα , ωβ ) = χijk (ωβ , ωα ).
Nosso objetivo é encontrar as equações de acoplamento entre os três campos, para isso
iremos substituir, por exemplo, o campo de frequência ω1 na equação de onda (3.1) e verificar
como este se relaciona com os campos de frequências ω1 e ω2 .



d2 E01
dE01 i(ω1 t−k1 z)
2
â1i E01 (−ik) + â1i
− 2ik1 â1i
e
+ c.c
dz
dz

1 
â1i E1 (iω1 )2 ei(ω1 t−k1 z) + c.c
− µ0 
2
1
=
µ0 0 χijk â2j â3k E2∗ E3 (iω1 )2 ei(ω1 t−(k3 −k2 )z) + c.c,
2
1
2

usando a aproximação de envelope lentamente variável,
√
µ0 n ωn , obtemos a seguinte equação:
dE01
= −iω1
dz

r

d2 E
dz 2

(3.6)

<< k dE
e lembrando que kn =
dz

µ0
∗ −i(k3 −(k2 −k1 ))z
χef f E03 E02
e
.
1

(3.7)

Analogamente:
r
∗
µ0
dE02
∗ i(k3 −(k2 +k1 ))z
= iω2
χef f E01 E03
e
,
dz
2
r
dE03
µ0
= −iω3
χef f E01 E02 ei(k3 −(k2 +k1 ))z ,
dz
3
onde χef f =

1
2

P

(3.8)

i 0 χijk a1i a2j a3k .

É simples demonstrar que essas equações estão de acordo com o princípio de conservação
de energia,

√
√
d √
1 |E01 |2 + 2 |E02 |2 + 3 |E03 |2 = 0,
dz
∗
∗ i∆kz
∗
i(E01 E02 E03
e
− E01
E02
E03 e−i∆kz ) (ω1 + ω2 − ω3 ) = 0,
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(3.9)

se ω1 + ω2 = ω3 .
Nas próximas subseções iremos tratar dos processos de Amplificação Paramétrica e Geração
de Segundo Harmônico e utilizaremos a formalização acima.

3.2.1

Amplificação Paramétrica

No processo de amplificação paramétrica o cristal não-linear é iluminado por um feixe intenso
(bombeio) de frequência ω3 e por um feixe (sinal) de menor intensidade de frequência ω1 .
Devido ao processo de interação não-linear, o feixe sinal é amplificado e é gerado um feixe
complementar de frequência ω2 = ω3 − ω1 .

Figura 3.1: Processo de amplicação paramétrica. Amplificação do feixe sinal de frequência
(ω1 ) através do processo de interação não-linear entre o feixe intenso de bombeio de frequência
ω3 e o feixe sinal, nesse processo é gerado o feixe complementar com frequência ω2 = ω3 − ω1 .
As equações que descrevem o acoplamento entre as amplitudes desses três campos são
p
Em :
similares às obtidas em 3.8. Iremos reescreve-las em termos das variáveis Am = ωnm
m

dA1
= −iκA3 A∗2 e−i∆kz ,
dz
dA∗2
= iκA1 A∗3 ei∆kz ,
dz
dA3
= −iκA1 A2 ei∆kz ,
dz

(3.10)

rh

i
µ ω1 ω2 ω3
onde κ =
χef f em que χef f é o coeficiente não linear efetivo dado por χef f =
0 n1 n2 n3
P
1
ijk χijk a1i a2j a3k .
2
Por simplicidade, para solucionarmos esse conjunto de equações assumiremos inicialmente
que o campo de bombeio não sofre depleção devido à interação não linear, neste caso podemos
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considera-lo como constante.
dA1
g
= −i A∗2 e−i∆kz ,
dz
2
dA∗2
g∗
= i A1 ei∆kz ,
dz
2

(3.11)

onde g = 2κA3 (0). Podemos reescrever cada uma como uma equação diferencial de segunda
ordem desacoplada:

d2 A∗2
dA∗2 |g|2 ∗
−
A = 0,
−
i∆k
dz 2
dz
4 2
d2 A1
dA1 |g|2 ∗
−
A = 0.
+
i∆k
dz 2
dz
4 2

(3.12)

Para solucionarmos essas equações usaremos as condições iniciais Ai (z = 0) = Ai (0). Dessa
forma escrevemos as amplitudes Am como:
g ∗
∆k
A2 (0)sinh(kz) + i
sinh(kz),
2s
2s
g∗
∆k ∗
= A∗2 (0)cosh(kz) + i A1 (0)sinh(kz) − i
A sinh(kz).
2s
2s 2

A1 (z)ei∆kz = A1 (0)cosh(kz) − i
A∗2 (z)e−i∆kz

(3.13)

Para o caso em que há um perfeito acordo de fase, ou seja, ∆k = 0 (situação em que a
intensidade do feixe gerado é máxima):
g ∗
A (0)sinh(kz),
|g| 2
g∗
A∗2 (z) = A∗2 (0)cosh(kz) + i A1 (0)sinh(kz).
|g|
A1 (z) = A1 (0)cosh(kz) − i

(3.14)

As equações acima descrevem a amplificação do sinal de entrada, na condição de acordo de
fase, com ganho cruzado entre as duas entradas.
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3.2.2

Geração de Segundo Harmônico

No processo de geração de segundo harmônico (GSH) um feixe de bombeio com frequência ω3
gera um feixe sinal de frequência ω1 = 2ω3 ao se propagar através de um meio que possui não
linearidade de segunda ordem (χ2 ).

Figura 3.2: Processo de geração de segundo harmônico.
As equações de acoplamento entre os campos de frequência ω3 e ω1 são obtidos das equações
:
r
dE3
µ0
= −iω3
χef f E1 E3∗ e−i(k1 −2k3 )z ,
dz
3
r
dE1
µ0 χef f
= −iω1
E3 E3 ei(k1 −2k3 )z ,
dz
1 2
em que χef f =

P

ijk

(3.15)

a3i a3j a1k .

Na situação em que não há depleção do bombeio, consideramos que E3 é constante o que
implica

dE3
dz

= 0 e nos resta solucionar:
r
dE1
µ0 χef f 2 i∆kz
= −i(2ω3 )
E e
.
dz
1 2 3

(3.16)

Na posição z=0 não há geração do segundo harmônico somente ocorrendo na interação do
feixe de bombeio com o meio não linear, consideremos que o meio seja um cristal não linear de
comprimento L e susceptibilidade χ(2) . Por integração direta obtemos:
r
E1 = −iω1

∆kL
µ0 χef f 2
E3 (0)ei 2 sinc
1 2
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∆kL
2


L.

(3.17)

A intensidade do feixe gerado é obtida através da relação:
1
Im =
2

r

µ0
nm |Em |2 .
0

(3.18)

Que nos fornece uma eficiência de conversão:

ηGSH

I2ω
=
=2
Iω



µ0
0
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1
n2ω n2ω

χ2ef f L2 sinc2 (

∆kL
)Iω .
2

(3.19)

O gráfico a seguir ilustra o comportamento da eficiência de conversão em função do desacordo
de fase ∆k, percebemos que há uma maior eficiência de conversão para quando temos um
perfeito acordo de fase, ou seja, ∆k = 0.
Sinc2

Dk L
2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

-5

5

Dk L

Figura 3.3: Ilustração do comportamento da eficiência de conversão em função do desacordo
de fase, quando ∆kL = 0 a eficiência de conversão é máxima.
Vimos que a resposta não linear de segunda ordem permite de um lado a geração de segundo
harmônico, ou a amplificação paramétrica. Esta última será a ferramenta empregada para,
combinada com a realimentação das cavidades vistas no capítulo anterior, levar o sistema à
oscilação. Assim, teremos o OPO cujo formalismo descreveremos a seguir.
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Capítulo 4
Oscilador Paramétrico Ótico
O oscilador paramétrico ótico é uma fonte de luz que pode ser utilizada para gerar estados não
clássicos da luz, como por exemplo, estados emaranhados([26] e [27]) ou comprimidos[28], o que
os tornam importantes aliados em pesquisas que envolvam experimentos em ótica quântica.
Além dessa aplicação, também podem ser utilizados em espectroscopia, microscopia ótica,
biomedicina e metrologia. O primeiro oscilador paramétrico ótico foi proposto em 1962 por
Kroll [29] e realizado em 1965 por Giordmaine e Miller([30] e [24]).
Neste trabalho temos como foco a construção de um OPO como fonte de emaranhamento
entre os feixes de bombeio, sinal e complementar. Para isso, precisamos conhecer os principais
conceitos envolvidos na construção desse dispositivo e o comportamento dos feixes intracavidade. Dessa forma, por exemplo, é interessante conhecer como as perdas intracavidade estão
relacionadas com o limiar de oscilação, quais as condições de acordo de fase e quais garantem
a ressonância para os feixes de interesse na cavidade.
O oscilador paramétrico ótico (OPO) é um dispositivo formado por uma cavidade ótica, um
meio de ganho e uma fonte de bombeio. Tratando o problema do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, considerando a polarizabiliadade não linear do cristal, temos que o feixe de
bombeio é um feixe coerente com frequência ωp que interage com o meio não linear de segunda
ordem onde ocorre a conversão em dois outros feixes de frequências ωs e ωi , denominados de
sinal e complementar que possuem frequências menores que a do feixe incidente. Quando o
ganho supera as perdas intracavidade, tais como perdas por transmissão e perdas espúrias, há
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a emissão de luz coerente.

Figura 4.1: Representação de um oscilador paramétrico ótico composto por uma fonte de
bombeio, um meio não linear e uma cavidade ótica.
O processo que ocorre pode ser entendido como a destruição de um fóton do feixe de bombeio
para a geração de dois fótons, um no modo sinal e outro no complementar, que obedecem ao
princípio de conservação de energia e momento.

ωp = ωs + ωi ,
k0 = k1 + k2 .

(4.1)

Como a geração de fótons ocorre sempre aos pares, os feixes sinal e complementar gerados
quando o OPO opera acima do limiar possuem fortes correlações de intensidade[31] e coerência.
Existem várias configurações possíveis para um OPO que variam de acordo com a quantidade
de feixes que são ressonantes com a cavidade ótica. Caso a cavidade seja ressonante com o
feixe sinal ou complementar, denominamos de SROPO, do inglês single resonant OPO. Nessa
situação, temos um alto limiar de oscilação, maior que 1W de potência e é uma fonte de luz
altamente sintonizável. No caso do DROPO, doubly resonant OPO, temos que a cavidade é
ressonante para sinal e complementar ou para sinal ou complementar e o bombeio. O limiar de
oscilação é mais baixo quando comparado ao SROPO, na ordem de 100mW. Se a cavidade for
ressonante tanto para o bombeio quanto para sinal e complementar, temos o TROPOP triply
resonant OPO. Essa configuração possui menor limiar de oscilação.
Nesse capítulo faremos uma revisão sobre o funcionamento do OPO triplamente ressonante,
foco de estudo dessa dissertação. Seguiremos o tratamento realizado no artigo do T. Debuisschert [32].
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4.1

Equações de acoplamento entre os feixes de bombeio,
sinal e complementar

No capítulo anterior vimos o processo de amplificação paramétrica, que consiste na amplificação
do feixe sinal através do processo de interação do bombeio com um meio não linear de segunda
ordem. Ao inserirmos o cristal em uma cavidade, realizamos a amplificação dos feixes que são
ressonantes com os modos da cavidade. Para estudarmos o TROPO iremos considerar uma
cavidade em anel, tal como a adotada na referência [32].

Figura 4.2: O TRO nessa configuração possui dois espelhos altamente refletores(M1 e M2 ) e
um espelho parcialmente transmissor(Mc ) para os campos de bombeio, sinal e complementar.
Inserido na cavidade temos um cristal de comprimento l e susceptibilidade não linear χ(2) . A
amplitude α0in é referente a campo de bombeio incidente, as amplitudes αiout em que i = 0, 1, 2
são referentes aos campos de saída: bombeio, sinal e complementar, respectivamente.
Queremos encontrar a equação de acoplamento entre os três campos, para isso seguiremos
o mesmo tratamento adotado no capítulo 3. Por simplicidade, consideraremos que os espelhos
M1 e M2 da cavidade são perfeitamente refletores e que o espelho de acoplamento Mc possui os
coeficientes de reflexão e transmissão ri e ti , respectivamente, onde i = 0, 1, 2 fará referências
aos feixes de bombeio, sinal e complementar. Se considerarmos que o espelho de acoplamento
possui pequena transmissividade, podemos escrever a amplitude de reflexão e transmissão em
termos de um coeficiente γj :

rj = 1 − γj ,
p
tj =
2γj .
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(4.2)

Para escrevermos as equações de acoplamento, iremos considerar a aproximação de envelope lentamente variável e que os feixes propagantes são gaussianos. Quando tratamos de feixes
gaussianos são necessárias algumas modificações no formato das equações de propagação, uma
boa descrição de como proceder para passar do tratamento de ondas planas para feixes gaussianos pode ser vista na referência[33]. As equações de acoplamento são determinadas no regime
estacionário e assumiremos que o OPO trabalha num regime de baixo ganho, para expandirmos os campos em potências de z. De forma geral, a equação que descreve o feixe gaussiano
propagante é escrita como em 2.30, as amplitudes αi (z) são amplitudes normalizadas tal que
o |αi (z)|2 representa o fluxo de fótons, ou seja, o número de fótons relacionados ao campo i
que atravessam o plano perpendicular à direção de propagação localizado no eixo z durante o
intervalo de tempo ∆t. Após integração das equações para propagação do campo através do
cristal, tal como em 3.10, obtemos a seguinte relação entre os campos:

α0 (l) = α0 (0) − 2χ∗ α2 (0)α1 (0),
α1 (l) = α1 (0) − 2χα0 (0)α2∗ (0),
α2 (l) = α2 (0) − 2χα0 (0)α1∗ (0).

(4.3)

O termo χ é o coeficiente de acoplamento relacionado com as características dos feixes:

χ = χ

(2)

W0 W1 W2
2
2
W0 W1 + W02 W22 + W12 W22



h̄ω0 ω1 ω2
π0 c3 n0 n1 n2

 21


sinc

∆kl
2



lei

∆kl
2

,

(4.4)

onde χ(2) é a susceptibilidade de segunda ordem, ωi e Wi são as frequências e cinturas dos
feixes de bombeio, sinal e complementar, ni o índice de refação, l é o tamanho do cristal e ∆k
representa o desacordo de fase:
∆k = k0 − k1 − k2 ,
em que ki é o vetor de onda referente ao campo i cujo módulo vale

(4.5)
ωi ni
.
c

Após cada volta completa na cavidade, os campos ganham uma diferença de fase linear:

φi =

ωi
(ni l + L).
c
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(4.6)

Ao equacionarmos os ganhos e as perdas para cada volta completa, obtemos as equações que
governam os três campos no regime estacionário.

α0 [1 − r0 eiφ0 ] = −2χ∗ α1 α2 r0 eiφ0 + t0 α0in ,
α1 [1 − r1 eiφ1 ] = 2χα0 α2∗ r1 eiφ1 ,
α2 [1 − r2 eiφ2 ] = 2χα0 α1∗ r2 eiφ2 .

(4.7)

As perdas totais são dadas pela soma das perdas pela transmissão dos espelhos(γi ) mais as
perdas espúrias(µi ), onde as perdas espúrias são quaisquer perdas a mais, como por exemplo,
perdas por difração, perdas devido às imperfeições nos espelhos e nas faces dos cristais, pela
absorção linear no cristal. Dessa forma, escrevemos as perdas totais.
0

γi = γi + µi .

(4.8)

A dessintonia é definida a partir da fase e a reescreveremos como φi = 2pi π + δφi , na
aproximação quasirressonante, |δφi | << 2π. Definindo a quantidade ∆i =
0

α0 γ0 (1 − i∆0 ) = −2χ∗ α1 α2 +
0

α1 γ1 (1 − i∆1 ) = 2χα0 α2∗ ,
0

α2 γ2 (1 − i∆2 ) = 2χα0 α1∗ ,

p
2γ0 α0in ,

δφi
.
γi

Obtemos:

(4.9)
(4.10)
(4.11)

que são um sistema de equações acopladas para as amplitudes dos campos de bombeio, sinal e
complementar.
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4.2

Condições de Oscilação

Para determinarmos as condições de oscilação iremos inicialmente supor que há somente campo
de bombeio, dessa forma, trataremos da solução trivial em que α1 = α2 = 0, assim:
√

α0 =

2γ0
αin ,
(1 − ∆0 ) 0

(4.12)

temos a amplitude do campo de bombeio na situação abaixo do limiar de oscilação, nessa
situação não há geração dos campos sinal e complementar.
Uma outra solução que será estudada é aquela na qual, α0 6= 0 e α1 6= 0 6= α2 , multiplicando
a equação 4.21 pelo complexo conjugado da equação 4.22 obtemos que:
0

0

γ1 γ2 (1 − i(∆1 − ∆2 ) + ∆1 ∆2 ) = 4|χ|2 |α0 |2 .

(4.13)

Iremos estudar a parte real e a imaginária da equação acima, para sabermos as relações
entre as amplitudes do campo. Da parte imaginária temos que ∆1 = ∆2 = ∆, condição
imposta devido ao regime estacionário do sistema que implica em:
0

0

γ1 |α1 |2 = γ2 |α2 |2 ,

(4.14)

lembrando que γ 0 = γ + µ são as perdas totais, vemos que o fluxo médio de fótons que saem
da cavidade para o modo sinal é igual ao fluxo médio de fótons do complementar, o implica em
uma forte correlação entre as intensidades dos dois campos de saída.
Ao observarmos a parte real teremos:
0

0

γγ
|α0 | = 1 22 (1 + ∆2 ),
4|χ|
2

(4.15)

0

como α0 = α0 (γi , ∆, χ) isto implica que a potência do bombeio intracavidade na condição de
oscilação está limitada a um valor que depende desses parâmetros. Como consequência de
termos ∆1 = ∆2 = ∆ podemos escrever que a intensidade do campo que é transmitido pelo
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espelho de acoplamento nos modos j = 1, 2 são:
0

Ii = 2γi |αi |2 ,

(4.16)

que nos fornece a seguinte proporção:
0

I1
γ1 |α1 |2
γ1 γ2
=
=
0 .
2
I2
γ2 |α2 |
γ2 γ1

(4.17)

Isso significa que se as perdas espúrias dos modos não forem iguais, os feixes transmitidos pela
cavidades estarão desbalanceados. Ao multiplicarmos as equações 4.21 por α1∗ e a 4.22 por α2∗ ,
obtemos:
0

0

|α1out |2 (1 − i∆1 ) = |α2out |2 (1 − i∆2 ).

(4.18)

Se a condição de dessintonias iguais for satisfeita e o sistema operar no estado estacionário isso
implica que a quantidade de fótons que saem da cavidade para os dois campos é a mesma.
Para calcularmos o limiar de oscilação do OPO, usaremos a equação 4.15. O limiar de
oscilação é a potência a partir da qual há a emissão de feixes coerentes, e o ganho intracavidade
supera as perdas intracavidade. Consideremos que no limiar de oscilação α1 = α2 = 0. Após
algumas manipulações algébricas teremos:
0

|α0 |2in

0

0

γ γ γ (1 + ∆2 )(1 + ∆20 )
= 0 1 2
,
8γ0 |χ|2

(4.19)

caso a cavidade seja ressonante para todos os feixes, situação na qual ∆ = ∆0 = 0, obtemos o
limiar mínimo de oscilação:
0

|α0 |2th

0

0

γ 2γ γ
= 0 21 2 ,
8|χ| γ0

(4.20)

dessa forma, vemos que o efeito da dessintonia é o de aumentar o valor do limiar de oscilação.
A relação entre as fases dos feixes de bombeio, sinal e complementar é obtida reescrevendo
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as equações 4.21 e 4.22 como:
0

eiθ1 |α1 |γ1 (1 − i∆1 ) = 2χeiθ0 |α0 |e−iθ2 |α2 |,
0

eiθ2 |α2 |γ2 (1 − i∆2 ) = 2χeiθ0 |α0 |e−iθ1 |α1 |,

(4.21)
(4.22)

em que usamos o fato de que αi = eiθi |αi |, para i = 1, 2. Reecrevendo, por exemplo, a primeira
equação:
ei(θ0 −θ1 −θ2 ) =

1 |α1 | 0
γ (1 − i∆).
2χ|α0 | |α2 | 1

(4.23)

Substiutindo a equação 4.15 que fornece uma relação entre a amplitude do campo de bombeio
e a dessintonia e a equação 4.17 em que temos uma relação para a razão entre as amplitudes
dos campos sinal e complementar em 4.23:
1 − i∆
ei(θ0 −θ1 −θ2 ) = √
.
1 + ∆2

(4.24)

Vemos que no caso em que a dessintonia é nula, ou seja, quando a cavidade está em ressonância,
as fases dos feixes sinal e complementar estão perfeitamente correlacionadas com a do feixe de
bombeio:
θ0 = θ1 + θ2 .

4.3

(4.25)

Intensidade dos campos sinal e complementar acima
do limiar

Para calcularmos a intensidade dos campos α1 e α2 acima do limiar de oscilação devemos
manipular as equações 4.9, 4.22, 4.15. Dessa forma obtemos a seguinte relação:
0

|αi |2 =
em que σ =

Pin
Pth

0

p
γk γ0
(∆∆
−
1
±
σ − (∆ + ∆0 )2 ),
0
4|χ|2

(4.26)

é uma taxa de bombeio definida como a razão entre a potência de bombeio e

a potência de limiar.
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Analisaremos as soluções em que |αi |2 possua valor real, pois é o caso em que temos significado físico. Para que |αi |2 seja real, devemos ter que σ > (∆ + ∆0 )2 , denominaremos esse
limite de σa . A condição de limiar de oscilação implica que a intensidade dos campos de saída
seja nula, a taxa de bombeio para essa situação será σb = (1 + ∆2 )(1 + ∆20 ). Seja o termo
∆∆0 − 1, analisemos as situações em que esse termo seja maior ou menor que zero, a partir de
uma análise geral das possíveis soluções encontraremos as regiões de estabilidade e instabilidade
do OPO.
Para o caso em que ∆∆0 ≤ 1 existe uma solução não nula para o caso em que a taxa de
bombeio seja maior que a do limiar de oscilação. Nesse caso,
0

0

p
γ γ
|αi | = k 02 (∆∆0 − 1 + σ − (∆ + ∆0 )2 ),
4|χ|
2

(4.27)

e quando todos os campos são ressonantes, obtemos:
0

0

γ γ √
|αi | = k 02 ( σ − 1),
4|χ|
2

(4.28)

onde percebemos que o fluxo de fótons para cada feixe depende das perdas intracavidade e
da raiz quadrada do fluxo de fótons do campo incidente. Caso tenhamos que ∆∆0 ≥ 1, no
intervalo entre σa < σ < σb temos três soluções, duas positivas, definidas nesse intervalo e a
solução trivial quando σ = σb . Sendo que o ramo com raiz negativa é instável [34]. O gráfico
abaixo representa as regiões de estabilidade e instabilidade do TROPO.
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Figura 4.3: Regiões de estabilidade.
Para condições práticas, o travamento eletrônico realizado no OPO é feito na ressonância,
ou seja, com ∆ = 0, de forma a minimizar o limiar de oscilação. A dessintonia ∆0 é controlada,
jogando com a temperatura do cristal e ajustando a ressonância dos modos sinal e complementar
em relação ao modo de bombeio. Portanto a região biestável é raramente usada. A potência dos
feixes emitidos pelo espelho de acoplamento é calculada a partir da equação 4.29 e a potência
total de saída é dada pela soma das potências dos feixes emitidos (sinal e complementar).
Caso consideremos que os feixes emitidos sejam degenerados e com perdas iguais para sinal e
complementar, escrevemos a potência máxima de saída como:

Pout = 4ηmax (
em que ηmax =

γ γ0
γ 0 γ00

p
Pin Pth − Pth ),

(4.29)

é a eficiência máxima de conversão dos fótons do feixe de bombeio em

sinal e complementar. Observamos que a eficiência de conversão depende somente das perdas
do sistema, dessa forma esperamos que a maior parte das perdas seja devido às transmissões
dos espelhos. No caso ideal, para um sistema livre de perdas espúrias, espera-se uma eficiência
de 100%. O acoplamento não linear é absorvido na potência de limiar e portanto a eficiência
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não depende desse termo, o que implica que a eficiência máxima ocorre para quando a potência
de entrada for igual a 4 vezes o limiar de oscilação.
Empregaremos agora a teoria aqui apresentada no desenvolvimento de uma nova fonte de
luz em nosso laboratório, um OPO bombeado por luz ressonante com um meio atômico.
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Capítulo 5
Construção do Oscilador Paramétrico
Ótico Triplamente Ressonante
O OPO triplamente ressonante é aquele no qual a cavidade é ressonante para os feixes de
bombeio, sinal e complementar [13]. Buscamos a construção de um OPO com essa configuração,
pois o feixe de bombeio, refletido pelo OPO, carrega informações dos feixes emitidos pela
cavidade [35]. Essa característica nos é interessante, pois pretendemos utiliza-lo como fonte de
luz emaranhada para interação com a armadilha magneto ótica de rubídio presente em nosso
laboratório. Como primeiro passo, é necessário a construção e caracterização do OPO.
No capítulo anterior realizamos um estudo teórico, no regime semiclássico, sobre as principais características de um oscilador paramétrico ótico. Vimos que para que ocorra oscilação é
necessário que os ganhos superem as perdas intracavidade e que essa situação ocorre para uma
determinada potência de bombeio, denominada potência de limiar. A potência de limiar está
relacionada com as perdas por transmissão pelos espelhos que compõem a cavidade do OPO,
com as perdas espúrias geradas pelo sistema e com a potência de entrada.
Nesse capítulo, descreveremos o OPO construído. Parte deste trabalho consistiu na elaboração das peças que estruturam o OPO. À medida que se fizer necessário, explicaremos
os principais conceitos físicos relacionados aos elementos que compõem o OPO. Incialmente,
dissertamos sobre a montagem do aparato experimental, em seguida, sobre os elementos que
compõem a cavidade, os espelhos e o cristal. Com todas as peças necessárias para sua constru42

ção, precisamos realizar o acordo de modo e após alinhar esse sistema, espera-se que ele oscile
para uma determinada potência de bombeio. Por fim, obtemos as curvas de caracterização do
TROPO e a eficiência de conversão do sistema.

5.1

Aparato Experimental

A figura 5.5 é um diagrama do aparato experimental. O laser de bombeio é um Titânio Safira
(Ti:Sa) sintonizável de 730 a 800 nm com operação monomodo através do uso combinado do
filtro de Lyot e etalon e potência de saída em torno de 832 mW quando bombeado por 5 W de
luz verde (532 nm) produzidas por um laser de estado sólido Verdi-V18 da Coherent. Ao sair
da cavidade o feixe atravessa dois isoladores óticos (IO), que impedem que o feixe retrorefletido
pelo OPO retorne à cavidade laser. A lâmina de meia onda (LMO1) e o cubo polarizador (CP1)
formam um conjunto de controle de intensidade, a LMO2 ajusta a polarização do feixe que irá
incidir na cavidade do OPO.

Figura 5.1: Montagem do oscilador paramétrico ótico.
Os espelhos E1 e E2 auxiliam no alinhamento da cavidade. O conjunto formado pelas lentes
L1 e L2 fazem o acordo de modo entre o feixe de bombeio e o modo da cavidade. A lente L2
está montada em um transladador XYZ da Thorlabs, o que facilita o melhor posicionamento
da mesma para realização do acordo de modo.
A cavidade do OPO é formada pelos espelhos M1 e M2 que possuem raio de curvatura
R = 25 mm, o espelho de saída está acoplado a um PZT (a sigla é uma abreviação para sua
fórmula química P b[Zr(x) T i(1−x) ]O3 ). O PZT é um material cerâmico perovskito caracterizado
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pelo efeito piezoelétrico, que tem como função controlar o tamanho da cavidade. Os espelhos
estão inseridos em suportes Polaris de 1/2" fabricados pela Thorlabs escolhidos pela estabilidade
mecânica que esses suportes fornecem. Os suportes estão montados em cilindros que ficam fixos
à mesa ótica de modo que a cavidade tenha o mínimo de graus de liberdade, o que garante
uma montagem robusta, reduzindo a sua sensibilidade a vibrações mecânicas. Para ajustar
o tamanho da cavidade temos que mover o suporte cilíndrico e o objetivo é após esse ajuste
manter o tamanho da cavidade fixo.
No interior da cavidade temos um cristal PPKTP(Periodically Poled Potassium Titanyl
Phosphate) tipo I fabricado pela empresa Raicol, que possui 15 mm de comprimento, índice
de refração médio de 1, 75 para 780nm e 1, 81 para 1560 nm1 e tratamento antirrefletor para
ambos os comprimentos de onda (1560 e 780 nm). O cristal está fixo em um transladador XYZ
e em um com variação angular, o que permite o meticuloso posicionamento do cristal.

5.2

Cristal não linear

Para o experimento desenvolvido, o meio não linear utilizado foi um cristal do tipo PPKTP,
que possui susceptibilidade não-linear de ordem 2. Nessa seção descreveremos as principais
características desse tipo de cristal. Primeiro faremos uma breve descrição sobre cristais em
acordo de fase tipo I e tipo II e na subseção seguinte, discorreremos sobre as propriedades e
características técnicas relacionadas ao PPKTP.

5.2.1

Tipos de acordo de fase

O processo de conversão que ocorre no OPO é denominado de conversão paramétrica descendente e está submetido a duas condições:

h̄ω0 = h̄ω1 + h̄ω2 ,
k 0 = k1 + k2 ,
1

(5.1)

Valores obtidos no site http : //ref ractiveindex.inf o, mais detalhes podem ser encontrados na referência
[36].
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que são a conservação de energia e momento. A conservação do momento também é conhecida
como acordo de fase em que ki , i = 0, , 1 , 2 são os momentos do bombeio, sinal e complementar.
Podemos, quanto às polarizações de saída dos feixes gêmeos classificar o cristal como em acordo
de fase tipo I ou tipo II.
Quando dizemos que um cristal está em acordo de fase do tipo I, os feixes de frequências
mais baixas estão polarizados paralelamente. Para um acordo de fase do tipo II, os feixes de
saída são polarizados de forma ortogonal.
Para esse experimento, pedimos ao fabricante um cristal do tipo II devido à facilidade para
separação dos feixes emitidos, pois precisaríamos somente de um cubo polarizador na saída do
OPO. Porém, ao tentarmos realizar a medida do comprimento de onda dos feixes emitidos pelo
OPO descobrimos que ele possui um acordo de fase do tipo I.

5.2.2

PPKTP

Cristais do tipo KTP (Potassium Titanyl Phosphate) são ferroelétricos à tempertura ambiente, ortorrômbicos e não centrossimétricos, fazem parte do grupo pontual mm-2 e possuem
uma região de alta transparência entre 0, 35µm e 4, 5µm [37]. São conhecidos por sua grande
birrefrigência e por possuirem altos valores de coeficientes não lineares e eletro-óticos. Essas
propriedades os fazem especialmente úteis para aplicações como na geração de segundo harmônico e osciladores paramétricos óticos.
O PPKTP é um cristal polarizado periodicamente. Esses cristais são fabricados de tal forma
que a orientação de um dos seus eixos cristalinos é invertida periodicamente como função da
posição com o material. Uma inversão na direção desse eixo tem como consequência a inversão
no sinal do coeficiente de acoplamento não linear o que gera uma compensação no desacordo
de fase e permite que a intensidade na geração do segundo harmônico aumente.

45

Figura 5.2: Ilustração da inversão dos domínios ferroelétricos para cada camada do cristal.
Cada duas inversões tem um período denominado de Λ.
Esse tipo de material é utilizado para obtermos o desacordo de fase conhecido como QuasiPhase-Matching (QPM), processo esse utilizado quando não se consegue alcançar um perfeito
acordo de fase. O efeito de QPM pode ser ilustrado na figura (5.3), onde a curva a) é obtida a
partir de um perfeito acordo de fase, ou seja, quando ∆k = 0 na equação 3.19, que está relacionada com a intensidade máxima do segundo harmônico. Na curva c) temos que o desacordo
de fase é

2π
,
Λ

ou seja, a amplitude do segundo harmônico oscila com a distância de propagação.

Já na curva b) temos a ilustração do QPM, onde percebemos que a intensidade do segundo
harmônico aumenta ao longo do cristal, onde observa-se que esse crescimento oscila a cada
período. Então, cada vez que a amplitude do campo começa a diminuir como consequência do
desacordo de fase ocorre uma inversão no sinal do coeficiente não linear, o que permite que a
amplitude do campo continue crescendo.

Figura 5.3: Ilustração dos diferentes desacordos de fase em função da razão Λz . Figura extraída
da referência [38].

A técnica de QPM foi pimeiramente implementada por Bloember et al. [39] e por Franken
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e Ward [40], como forma de obter uma melhor eficiência de acordo de fase entre as ondas
propagantes, otimizando os termos de acoplamento não linear do tensor de susceptibilidade.

5.2.3

Resfriamento do cristal

A previsão teórica do emaranhamento entre os feixes de bombeio, sinal e complementar produzidos por um oscilador paramétrico ótico ocorreu no ano de 2006 no trabalho [35] realizado
pelo nosso grupo. Porém, a comprovação experimental desse efeito foi dificultada pela presença
de um excesso de ruído presente na fase dos feixes gêmeos inserido pelo cristal não linear. No
trabalho [41] foi apresentado e testado um modelo para correção do excesso de ruído. Em
uma breve descrição, o modelo propõe que o excesso de ruído gerado na fase do campo pode
ser descrito como proporcional ao número médio de fônons na rede cristalina < n > vezes a
intensidade I, dessa forma obtemos uma relação de direta proporcionalidade com a temperatura. Assim, ao diminuirmos a temperatura do sistema o excesso de ruído seria reduzido. Esse
resultado pode ser visto no gráfico abaixo, onde representamos o parâmetro ηij presente nos
p
elementos da matriz de covariância < δQj (Ω)δQk (−Ω) >= ηjk Pj Pk em que i, j = 0, 1, 2,
como descrito na referência[41] em função da temperatura do cristal.

Figura 5.4: Dependência da temperatura com o ruído de acoplamento. Gráfico extraído da
referência [41]

Descrições detalhadas sobre esse assunto podem ser encontradas nas seguintes referências[41],[42]
e [43].
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Para o OPO em estudo, quando formos caracterizar o emaranhamento tripartite entre os
feixes gêmeos e o bombeio refletido, iremos resfria-lo a uma temperatura de −500 C (temperatura para a qual os feixes gêmeos são degenerados em frequência caso o cristal fosse tipo II).
Para isso, usaremos um elemento peltier (SP2402-01AB, Marlow Industries) e o OPO será resfriado no interior de uma câmara de vácuo para impedir o condensamento da água no aparato
experimental.

Figura 5.5: a) Câmara de vácuo que será utilizada nos experimentos; b) Vista de dentro da
câmara de vácuo. Pela base de cobre circula água que é mantida resfriada por um chiller a 50 C,
em cima dessa base temos o peltier e o cristal que está inserido na base de aluminio.
Até o momento descrevemos a forma geral do sistema e o meio não linear utilizado. Explicamos o porquê de pretendermos resfriar a cavidade do OPO e como esse processo será realizado.
Nesta seção, trataremos da construção da cavidade do OPO, da escolha dos espelhos, do acordo
de modo utilizado e detalhes sobre o feixe que usamos como fonte de bombeio.

5.3

Construção da cavidade

A cavidade do OPO é formada por dois espelhos de raios de curvatura iguais a 25 mm fabricados
pela ATFilms 2 . O espelho de entrada é altamente refletor, R = 99, 9% para 1560 nm e
parcialmente transmissor para 780 nm, R = 70% ± 3%. O espelho de saída é altamente refletor
para 780 nm, R = 99, 9% e para 1560 nm, R = 96% ± 1%.
Para minimizar quaisquer interferências no processo de medida devido a vibrações mecânicas
ou variações de temperatura, procuramos construir uma cavidade que pudesse ser mecanica2

Em anexo no apêndice A encontram-se as curvas com as características técnicas dos espelhos.
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mente estável. Dessa forma, os suportes para os espelhos foram montados em bases que ficam
fixas à mesa ótica após o tamanho da cavidade ser ajustado.

Figura 5.6: Montagem da cavidade do OPO. Suportes dos espelhos fixos em uma estrutura
rígida de metal de modo a garantir estabilidade mecânica.
Para o cálculo do tamanho da cavidade, propagaremos o feixe, partindo do centro do cristal
até o espelho de saída. Para minizarmos as perdas por difração, consideraremos que o raio
de curvatura da frente de onda do feixe dentro da cavidade deve ter o tamanho do raio de
curvatura do espelho(RE ). Supondo a origem no centro da cavidade:
"



R(z) = z 1 +

R(

πω02
λz

2 #

πω02
λ Lcav
2

,
!2 

Lcav
L
 = RE ,
) =
1+
2
2
p
(2RE − Lcav )Lcav
zR =
.
2

(5.2)

Observamos nessa relação, por exemplo, que para um dado raio de curvatura do espelho
temos um conjunto de opções que relacionam o comprimento de Rayleigh com o tamanho da
cavidade. Buscamos parâmetros que nos gere uma maior taxa de conversão paramétrica, para
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isso usamos a seguinte relação[33]:
l = 5, 6zR ,

(5.3)

em que l é comprimento do cristal e zR o comprimento de Rayleigh dentro do cristal que vale
2, 68 mm. O comprimento da cavidade sem o cristal deve medir em torno de L = 49, 9mm.
Nos interessa saber qual o comprimento ótico de difração(Lod ) dessa cavidade, ou seja, qual
comprimento que ela deve ter após inserirmos o cristal de comprimento l = 15mm. Calculamos
da seguinte forma:

Lod = Lcav − l


1
−1 .
n

(5.4)

Ao relacionarmos as equações 5.2 e 5.4, obtemos que a cavidade do OPO deve medir em
torno de 56, 5mm.

5.3.1

Laser de bombeio. Ti:Sa.

O laser de Ti:Sa foi montado pelo colega Flavio C. D. de Moraes no seu trabalho de mestrado
[11]. Esse laser gera um campo com ruído de amplitude e fase igual ao shot-noise para frequências de análise superiores a 10MHz. Ele é bombeado por um Verdi-V18 da Coherent e opera
entre 730 nm e 800 nm, podendo ser extendido através da troca dos espelhos da cavidade que
contém o meio de ganho. Operando em 780 nm sua potência de saída chega a 832 mW para um
bombeio de 5 W e sua largura de linha inferior a 0, 6 MHz. Foi verificado que o perfil transverso
do laser corresponde a um perfil gaussiano livre de astigmatismo e que ele sofre uma variação
média de frequência de 10, 35(81)M Hz/minuto.
Um dos objetivos da construção do laser foi para que esse servisse como bombeio para o
OPO que está em construção, visto que esse laser gera um estado coerente, sem excesso de ruído
quântico. O motivo de querermos o bombeio nesse comprimento de onda é que dessa forma
podemos trabalhar em conjunto com o sistema atômico de rubídio ja presente no laboratório
que possui as linhas de transição, D1 e D2, nos comprimentos de onda de 795 nm e 780 nm.
Para maiores detalhes sobre a construção e caracterização desse laser ver trabalho [11].
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5.3.2

Caracterização dos espelhos da cavidade

Com as medidas dos dados técnicos fornecidos pela ATFilms buscamos confirmar as transmissões dos espelhos para os comprimentos de onda utilizados. As curvas fornecidas pela ATFilms
encontram-se no apêndice A, para o cristal não temos curvas de caracterização. Medimos a
intensidade do feixe antes e depois de cada espelho para 780 nm e 1560 nm. Para 780 nm medimos 29, 6(0, 4)% para a transmissão do espelho de entrada. Para o espelho de saída obtivemos
3, 84(0, 04)% de transmissão para 1560 nm.

5.3.3

Acordo de modo

Para fazermos o acordo entre o modo do feixe de bombeio e o da cavidade do OPO, precisamos
encontrar um conjunto de lentes que satisfaça as condições de transformação da cintura do feixe
de bombeio à cintura da cavidade do OPO.
A cintura no centro da cavidade do OPO vale 19µm, calculada a partir do parâmetro de
Rayleigh em 5.3 e a cavidade possui 56, 5mm de comprimento. A cavidade do feixe de bombeio
consiste de 4 espelhos, sendo 2 curvos e dois planos, e um cristal, a cintura do laser de bombeio
vale 300 µm e a separação entre os espelhos planos vale 120 mm.

Figura 5.7: Representação da cavidade do laser Titânio Safira.
O espelho de entrada da cavidade do OPO se comporta como uma lente divergente de
distância focal F 3 = −48, 54 mm (calculada pela equação do fabricante de lentes). Usemos
a figura 5.8 como guia para nos referirmos ao processo adotado para realização do acordo de
modo.
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Dada a cintura da cavidade do laser do Titânio Safira temos um parâmetro de Rayleigh que
denominaremos de zRT S . Para a cavidade do OPO, temos uma cintura no centro da cavidade
relacionada ao parâmetro zRc que se propaga livremente até o espelho de entrada. O espelho
de entrada funciona como uma lente divergente com distância focal F 3. Após, temos outra
propagação livre até a primeira lente(F 2) do conjunto de lentes necessário para o acordo de
modo e assim sucessivamente. Quando a relação entre as distâncias focais das lentes e as
distâncias relativas em que serão posicionadas fornecerem valores compatíveis com o valor de
zRT S , haverá o acordo de modo. Para o nosso sistema o conjunto de lentes mais adequado foram
F1 = 100 mm e F2 = 150 mm separadas entre si em torno de 710(1) mm.

Figura 5.8: Caracterização do acordo de modo.
Obtemos a caracterização dos parâmetros necessários para a montagem do OPO. Após uma
otimização do alinhamento e do posicionamento dos elementos óticos, passamos à caracterização
do sistema operante.

5.4

Caracterização do TROPO

Até o momento, trabalhamos com características físicas e óticas relacionadas à construção do
OPO. Nosso objetivo agora é caracteriza-lo quanto à relação entre a potência de saída e a
potência de entrada, pois precisamos saber se ele apresenta o comportamento esperado para
um TROPO. Como queremos usar o OPO em conjunto com um sistema atômico de

87

Rb que

possui as linhas atômicas D1 com λ = 795 nm e D2 com λ = 780 nm, buscamos conhecer qual
o limiar de oscilação, à temperatura ambiente, para diferentes comprimentos de onda entre 780
nm e 795 nm. Só houve oscilação para uma faixa de comprimento de onda entre 780 nm e 782
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nm. Medimos as perdas, a finesse, a eficiência de conversão do sistema e a potência de saída
em relação à potência de entrada.
Como primeira medida, após alinhamento do TROPO, obtivemos o limiar de oscilação do
OPO em torno de 50(2) mW para o comprimento de onda de 780, 230(0, 030) nm, comprimento
de onda compatível com a linha D2 do rubídio. A seguir, apresentaremos os dados das medidas
realizadas para diferentes comprimentos de onda do feixe de bombeio.

5.4.1

Relação de Potências

Para caracterizarmos o OPO, usaremos algumas relações obtidas nos capítulos 3 e 4. Lembremos que somente há oscilação, quando o ganho se iguala às perdas na cavidade. Reescreveremos
a equação 4.29 que nos fornece a relação entre a potência de entrada e a potência de saída do
OPO:
Pout = ηmax (
a quantidade ηmax =

γγ0
0
γ 0 γ0

p
P.Pth − Pth ),

(5.5)

é a eficiência de conversão em que γi representa as perdas devido às
0

transmissões dos espelhos para cada feixe e γi as perdas totais do sistema, ou seja, a soma das
perdas por transmissão mais as perdas espúrias. Podemos reescrever a eficiência de conversão
como ηmax = 0 em que j é a razão entre as perdas.
Caracterização da cavidade para os feixes gêmeos
Buscamos conhecer quais as características técnicas da cavidade para os feixes sinal e complementar. Esses dados são importantes, pois ao gerarmos as curvas para o TROPO precisamos
saber quais as perdas relacionadas aos feixes emitidos para o cálculo da eficiência de conversão.
Como ainda não construímos uma forma de analisar os feixes que saem da cavidade, utilizamos
um laser3 que emite em 1560 nm como fonte de bombeio na cavidade já construída e refizemos
o acordo de modo para esse comprimento de onda. Obtivemos que a finesse vale F = 155, as
perdas espúrias valem 0, 05(0, 10)% e a transmissão para o espelho de saída 3, 84(0, 04)%4 .
3
4

No apêndice B curva de caracterização do laser.
Em anexo, no apêndice A, curva de caracterização fornecida pelo fabricante.
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Curvas de caracterização do TROPO

Figura 5.9: λbombeio = 780.024nm. A curva vermelha tem como parâmetros livres η e Pth ,
0
nesse caso, obtemos γ = 6, 19(0, 38)%. Em azul temos o comportamento da curva para o valor
de Pth = 54, 6(2, 7) mW obtido experimentalmente.
Para esse caso obtivemos uma eficiência de conversão de 55, 3(0, 8)%, a razão entre as perdas
para os feixes gêmeos foi de 62(4)% e para o bombeio de 87(5)% medidas através das perdas
intracavidade, da finesse e das transmissões pelos espelhos.
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Figura 5.10: Na curva vermelha temos os parâmetros livres η e Pth , nesse caso, obtemos
0
γ = 5, 43(0, 35)%. Na curva azul utilizamos o valor de Pth = 40, 3(2, 0) mW obtido experimentalmente.
Para λbombeio = 780.126 nm, a eficiência de conversão obtida foi de 69, 7(1, 1)%, a razão
entre as perdas para os feixes gêmeos foi de 97(6)% e para o bombeio de 74(4)%.
As curvas características obtidas para os comprimentos de onda condizem com o esperado
para um TROPO, as perdas espúrias medidas para o sistema foram 0, 05(0, 1)%. As perdas calculadas, geraram perdas espúrias maiores que esse valor, dessa forma, estamos superestimando
as perdas no sistema. Além das curvas para os comprimentos de onda acima, caracterizamos o
sistema para λ = 780, 070(0, 030) nm e λ = 780, 850(0, 030) nm. Obtivemos um menor limiar
de oscilação para λ = 780, 850(0, 030) nm, cujo valor foi de 19, 8(1, 5) mW.
Abaixo segue um gráfico que relaciona os diferentes comprimentos de onda do bombeio com
o valor de potência de limiar obtido.

55

Figura 5.11: Variação da potência de limiar em relação ao comprimento de onda do bombeio.
Os pontos representados pela cor lilás representam medidas do comprimento de onda em função
da potência de bombeio, para esses dados não levantamos as curvas de caracterização. Os pontos
azul e vermelho representam a relação entre o comprimento de onda do bombeio e a potência
de limiar, tal como nas figuras 5.9 e 5.10. Os dados em azul são aqueles em que fixamos a
Pth como sendo aquela medida com o medidor de potência e os dados em vermelhos são os
resultados obtidos por método gráfico. A curva pontilhada serve como guia para os olhos.
Na tabela abaixo estão os valores obtidos para os parâmetros de interesse para todos os
comprimentos de onda que caracterizamos.
Além de determinarmos como o sistema se comporta a partir da potência de limiar e conhecermos os valores das perdas presentes no sistema, medimos para qual temperatura os feixes
sinal e complementar são degenerados. Dessa forma, conhecemos o comportamento do OPO
com a temperatura e a curva que confirma que o cristal utilizado no experimento é um cristal
do tipo I.
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λ(nm)

Pexp
th (mW)

Pth (mW)

ηmax



780,024(0,030)

54,6(2,7)

73(2)

55,3(0,8)

70,8(1,1)

780,070(0,030)

49,3(2,5)

61,7(1,2)

56,5(0,8)

72,3(1,1)

780,126(0,030)

40,3(2,0)

53(3)

69,7(1,1)

89,3(1,1)

780,850(0,030)

16,6(0,8)

19,8(1,5)

71,4(1,8)

91,5(1,3)

exp
Tabela 5.1: A coluna Pth
corresponde aos valores medidos no laboratório com o medidor de
potência. Os valores descritos na coluna Pth e na ηmax são referentes aos obtidos pelo ajuste da
curva correspondente a equação 4.29. A finesse da cavidade para o bombeio vale 13(1) que nos
fornece uma razão para as perdas do bombeio, 0 = 78(4)% e dessa forma estimamos a razão
entre as perdas para os feixes gêmeos.

5.4.2

Comprimento de onda de saída do OPO para diferentes temperaturas.

Para medida do comprimento de onda de saída do OPO usamos um monocromador, fixamos o
comprimento do feixe de bombeio em 780.000(0.030)nm e variamos a temperatura do sistema.
Segue abaixo o conjunto de dados obtidos.

T emperatura(0 C)

20

18

15

14

∆λ (nm)

174

108

61

36

(5.6)

em que ∆λ é a diferença entre os comprimentos de onda dos feixes sinal e complementar. Nos
gráficos abaixo temos as curvas experimental e teórica que relacionam a temperatura com os
comprimentos de onda dos feixes sinal e complementar.
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Figura 5.12: Curva de temperatura para um
OPO tipo I. O poling period do cristal vale
25.4µm.

Figura 5.13: Simulação teórica do valor da
temperatura para o qual os feixes são degenerados em frequências.

Na figura 5.12 percebemos que em torno de 140 C é provável que os feixes gêmeos estejam
degenerados. A simulaçao 5.13 foi feita no programa SNLO (Select Non-Linear Optics, software
livre desenvolvido pelo Dr. Arlee Smith)5 . Nela temos para qual temperatura os feixes possuem
mesmo comprimento de onda. Para essa simulação o poling period utilizado foi de 25.990 µm
(dado fornecido pelo programa).
Construímos e caracterizamos um oscilador paramétrico ótico triplamente ressonante, esse
trabalho se faz necessário como passo intermediário na realização de um sistema maior. O
próximo passo mais imediato será a medida do emaranhamento entre os feixes emitidos pelo
OPO e em seguida a interação entre esse sistema e a MOT presente no laboratório.

5

Esse programa foi desenvolvido com o objetivo de ajudar na seleção de cristais não lineares e modelar os
processos de conversão não lineares que ocorrem nesses cristais. Na referência [44] há mais informações sobre o
programa, como baixar e instruções de uso.
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Capítulo 6
Perspectivas e Conclusões
No período de realização deste trabalho, contruímos um oscilador paramétrico ótico em que os
feixes de bombeio, sinal e complementar são ressonantes com a cavidade. O feixe de bombeio é
um laser de Titânio Safira que opera numa faixa de comprimento de onda entre 730 nm e 800
nm, com potencial de extensão. Os feixes emitidos possuem comprimento de onda na ordem
de 1560 nm.
Medimos a potência de limiar do OPO para diversos comprimentos de onda entre 780
nm e 781 nm, pois foi a região em que obtivemos oscilação. O menor limiar de oscilação,
Pth = 19, 8(1, 5) mW, foi alcançado para λ = 780.850 nm assim como a melhor eficiência de
conversão, 71, 4(1, 8)%. O sistema possui perdas espúrias de 0, 05(0, 10)%.
A faixa de comprimento de onda do bombeio nos é interessante devido ao objetivo para o
qual construímos esse OPO. O 87 Rb possui as linhas D1 e D2 nos comprimentos de onda 794, 980
nm e 780, 240 nm, no laboratório possuimos uma armadilha magneto ótica que contem vapor
de rubídio. Pretendemos interligar esses dois sistemas, o OPO e a MOT. Para isso, precisamos
que o OPO seja bombeado por um feixe que possua comprimento de onda nas linhas do rubídio.
Pretendemos gerar emaranhamento entre os feixes gêmeos emitidos pelo OPO e o bombeio
refletido para que o bombeio refletido possa ser enviado aos átomos e esse carregaria a informação presente nos feixes gêmeos. Poderíamos assim utilizar o sistema atômico como um ambiente
capaz de armazenar informação, como uma memória quântica. Os feixes emitidos em 1560 nm
estão na janela das telecomunicações (1530-1565 nm) [12] e podem ser transmitidos por fibras
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óticas. Dessa forma, permitiríamos a comunicação entre a nuvem de vapor atômico e um outro
sistema físico que fosse submetido ao mesmo processo de emaranhamento.
A construção desse OPO abre espaço para novos estudos que relacionam dois sistemas presentes em nosso laboratório. Um sistema atômico, a MOT e o OPO. Desde a construção do
primeiro OPO em nosso grupo [38], pesquisamos sobre as novas possibilidades que esse equipamento tem a oferecer. Como exemplos, foram feitas as primeiras medidas que atestavam o
emaranhamento entre três feixes de cores distintas [13], está em desenvolvimento um oscilador
paramétrico ótico duplamente ressonante para realização de teletransporte entre feixes de cores distintas [45] e nesse contexto, a construção do OPO desenvolvida nessa dissertação abre
espaço para novos caminhos, empregando enfim o emaranhamento do OPO para protocolos de
comunicação quântica.
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Apêndice A
Dados ATFilms
Espelho de entrada

62

Espelho de saída

Figura A.2: Dados referentes a transmissão pelo espelho de saída dos feixes ressonantes com
a cavidade do OPO.
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Apêndice B
Laser centrado em 1560 nm
O laser utilizado como fonte de bombeio em 1560 nm foi o laser RIO-Orion, possui potência de
saída em torno de 20 mW, baixo ruído de fase, mais informações podem ser obtidas no manual
[46] do laser. Realizamos a medida para confimar o comprimento de onda de emissão do laser
em um espectômetro de alta resolução da Agilent1 e obtivemos λ = 1560.59 nm, ou em termos
da frequência, f = 192.10 Thz.

Figura B.1: Comprimento de onda de saída do laser RIO em torno de 1560 nm.
1

Gentilmente cedido pelo professor Hugo Fragnito coordenador do laboratório CePOF-Unicamp.
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Figura B.2: Frequência de emissão central do laser, 192.10 Thz.
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