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Resumo 

 

Consideramos como meios ópticos não lineares aqueles cuja resposta a um campo elétrico 

aplicado seja proporcional a potências do campo maiores que um. Num caso mais 

específico, cristais não lineares cujas polarizações são proporcionais ao quadrado do 

campo incidente atuam como mediadores da interação entre fótons, dando origem a 

fenômenos como soma e subtração de frequências e geração de segundo harmônico. Neste 

trabalho, desejamos estudar o comportamento dos graus de liberdade de polarização e 

modo transversal do feixe de luz usado nesses processos. Estudamos os métodos para 

geração e manipulação desses graus de liberdade, sobretudo dos modos Laguerre-

Gaussianos. Partiremos de conceitos ópticos fundamentais como interferência e difração e 

os utilizaremos como ferramenta para o diagnóstico dos feixes produzidos nos processos 

não lineares. Pretendemos, também, caracterizar os processos de estabilização e o 

funcionamento de um oscilador paramétrico óptico (OPO), dispositivo de grande potencial 

na área de Óptica Quântica e cuja base de funcionamento é o processo não linear 

conhecido como conversão paramétrica descendente. Por fim, descrevemos um 

experimento para acoplar os graus de liberdade de polarização e modo transversal em um 

feixe laser, sem perdas teóricas de energia. 
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Abstract 

 

In this work, we are interested in the interplay between polarization and transverse mode of 

a light beam undergoing parametric amplification in a nonlinear crystal. First, we study the 

methods for generating and manipulating these variables, specially the Laguerre-Gaussian 

(LG) modes. We start with the fundamental concepts of optical interference and 

diffraction, and use them to characterize the beams produced by the nonlinear process. We 

describe an experiment to couple polarization and transverse mode in cavity free second 

harmonic generation. In the future, we intend to operate an optical parametric oscillator 

(OPO) with spin-orbit modes, and check the role played by mode entanglement on 

quantum noise reduction. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Motivamos este trabalho no estudo do acoplamento spin-órbita em sistemas 

ópticos. Estudaremos principalmente processos ópticos não lineares e, de forma mais 

fundamental, buscaremos caracterizar o grau de liberdade associado ao momento angular 

orbital da luz. Para começar a desenvolver tais discussões, é razoável perguntar sobre o 

objeto principal de nosso estudo: a luz é feita de quê? Ou melhor, qual a natureza física da 

luz? Essa pergunta exige uma resposta não trivial, sobretudo pela tentativa frustrada que 

muitos têm de explicar a natureza da luz a partir da analogia com alguma outra entidade 

física. 

Isaac Newton (1643 - 1727) escreveu em seu famoso livro Opticks que "raios de luz 

são corpos minúsculos emitidos por substâncias radiantes". Tal descrição previa que os 

fenômenos ópticos fossem explicados por conta da composição da luz por corpúsculos, que 

sob as leis da mecânica seriam responsáveis por eventos como a propagação linear, 

reflexão e refração de raios luminosos. E se além disso, considerarmos que raios de 

diferentes cores são formados por corpúsculos de diferentes massas, conseguimos prever 

com sucesso, inclusive, a decomposição da luz branca ao passar por um prisma, fenômeno 

explicado pela primeira vez pelo próprio Isaac Newton. 

Contemporâneo a Newton, Christiaan Huygens (1629 - 1695) já defendia uma 

teoria diferente, na qual a luz seria uma onda em movimento, emitida por uma fonte em 

todas as direções. De sua teoria nasce o famoso princípio de Huygens, que diz que cada 

ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte luminosa que, portanto, emite 

luz em todas as direções. A propagação da luz, sua reflexão e refração são frutos da 

interferência dessas "ondas secundárias" geradas pela sua frente de onda e ajustadas de 

acordo com cada situação: reflexão por uma superfície, refração entre meios de diferentes 

densidades, etc. A teoria de Huygens ganhou força justamente quando foi provado por 

Thomas Young (1773 - 1829) e seu famoso experimento da dupla fenda que, de fato, 

feixes luminosos têm propriedades de difração e interferência, próprias de fenômenos 

ondulatórios. 

Graças, principalmente, a James Clerck Mawell (1831 - 1879) hoje sabemos que a 

luz é apenas uma de tantas formas de energia eletromagnética, usualmente descritas pelas 
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ondas eletromagnéticas. No início do século seguinte, novas construções teóricas foram 

utilizadas para explicar os experimentos da radiação do corpo negro, por Planck, e do 

efeito fotoelétrico, por Einstein. Essas construções se basearam, principalmente, na 

hipótese de que a radiação interage com a matéria de forma quantizada, isto é, apenas 

alguns valores pré determinados de energia podem ser transferidos nessa interação. Já na 

década de 1980, ganhou força a teoria de quantização da matéria [18]. Essa teoria quântica 

da luz muda completamente a discussão sobre a sua natureza: ela não abandona a descrição 

ondulatória do fenômeno luminoso, mas sugere que a luz carregue energia de forma 

discretizada – formada por fótons (partículas sem massa de repouso e com energia hν).  

Voltando à pergunta original, o que essa história nos responde? A luz, afinal, é feita 

de quê? É melhor descrita pela teoria ondulatória ou corpuscular? A resposta para essa 

pergunta, além de difícil, ainda é tema de calorosas discussões no meio científico. Mas a 

melhor resposta que podemos dar hoje parece ser: "nem uma coisa nem outra!". Ou 

melhor, a luz é uma entidade física que não pode ser comparada apenas com ondas, nem 

apenas com partículas. Em outras palavras, a luz é de natureza dual: ora se comporta como 

onda, ora como partícula. 

Podemos utilizar a ideia do fóton, por exemplo, como recurso físico para a 

implementação de processamentos de informação quântica, ou seja, podemos usar os 

fótons como portadores dos q-bits (unidade básica de informação quântica que 

desempenha papel análogo aos bits da computação clássica) [14]. Há muito já se sabe que 

o estado de polarização dos fótons se encaixa bem nesse perfil de q-bits. Podemos 

imaginar um fóton com polarização linear: há dois níveis distinguíveis para esse caso – 

polarização horizontal e vertical. Um estado de polarização linear em uma direção 

arbitrária pode ser descrito como: 

 

cos( ) sin( )H Vθ θ θ= +
,
 

 

que é uma superposição dos estados de polarização horizontal e vertical. 

Note que essa definição para o q-bit de polarização dá conta apenas dos estados de 

polarização linear. Se quisermos levar em conta, também as polarizações circulares e 

elípticas basta inserir uma fase relativa entre as componentes: 

 

(1.1) 
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cos( ) sin( )iH e Vϕθ θ θ= +
.
 

 

Os estados de polarização do fóton ficam determinados por dois parâmetros reais, θ 

e φ. Esses parâmetros podem ser pensados como as coordenadas angulares usuais de um 

sistema esférico de coordenadas, o que sugere que os estados de polarização estejam 

dispostos espacialmente na superfície de uma esfera unitária. Essa representação 

geométrica é conhecida como esfera de Poincaré. Na esfera de Poincaré, a “linha do 

equador” é reservada às polarizações lineares e os pólos às polarizações circulares. Todo o 

resto da superfície é, portanto, destinado às polarizações elípticas. 

Na visão da computação quântica, podemos pensar em uma representação esférica 

de q-bits. Essa representação análoga à esfera de Poincaré é conhecida como esfera de 

Bloch e os estados de q-bits estão dispostos sobre ela, segundo a equação 

 

cos 0 sin 1
2 2

ie ϕθ θ   Ψ = +   
    ,

 

 

onde o estado de um q-bit fica determinado pelos parâmetros reais θ e φ. A representação 

da esfera de Bloch é ilustrada na figura 1.1. 

 
Figura 1.1: Esfera de Bloch 

 

Neste trabalho mostraremos, também, que outro grau de liberdade pode ser 

associado ao fóton e utilizado para a codificação e o processamento de informação: o modo 

transversal. Tomando a primeira ordem das famílias de modos transversais, podemos tratar 

esse grau de liberdade experimentalmente de forma análoga à polarização, o que ajuda a 

(1.2) 

(1.3) 
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determinar as operações a serem feitas nesses q-bits, em termos das manipulações já 

conhecidas para os q-bits de polarização. Dessa forma, a utilização de fótons como 

unidades básicas de informação se torna bastante promissora para o progresso de 

implementação de protocolos de informação quântica. 
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Capítulo 2 

Processos ópticos não lineares 

 

2.1 Equações de Maxwell em meios materiais 

 As leis do eletromagnetismo clássico, para os campos elétrico ��� e magnético ���, são 
descritas de forma completa pelas equações de Maxwell, com sua forma diferencial bem 

conhecida em livros didáticos: 

 

���� · E��� � 	

�
, 

���� · B��� � 0, 
���� � E��� � � �B���

�� , 

���� � B��� � µ�J� � µ�ε�
�E���
�� , 

 

onde �� e �� são, respectivamente, a permeabilidade e a permissividade do vácuo, � é a 
densidade de cargas e �� a densidade de correntes. 

Ao estudar o campo eletromagnético em um material, sujeito a efeitos de 

polarização e magnetização, é mais usual [3] reescrever as equações acima como função 

explícita apenas das cargas e correntes livres �� e ���. Podemos dizer que as densidades 

totais de cargas e correntes são dadas por 

 

� � �� � ��, 

�� � ��� � ��� � ���, 
 

onde o índice b indica as cargas e correntes ligadas e ��� é a densidade de correntes 
produzidas pelo efeito de polarização do material, por conta da incidência de um campo 

externo. Essas novas grandezas são definidas, em função da polarização P��� e da 

magnetização M����, por 
 

 

(2.1) 

(2.2) 
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�� � ����� · P���, 
��� �  ���� � M����, 

��� � #$��
#% . 

 

Podemos, então, reescrever as equações 2.2, da seguinte forma: 

 

� � �� � ���� · P���, 
�� � ��� � ���� � M���� � #$��

#% . 

 

 Substituindo as expressões para densidades de cargas e correntes e utilizando as 

definições usuais para o deslocamento de cargas D��� e para o campo auxiliar H���, 
 

(��� � ε���� � )��, 
*��� � +

µ�
��� � ,���, 
 

as equações de Maxwell assumem a forma 

 

���� · D��� � ��, 

���� · B��� � 0, 
���� � E��� � � �B���

�� , 

���� � H��� � J�- � �D���
�� . 

 

2.2 Propagação da luz em cristais 

 A resposta de um meio à aplicação de um campo externo é dada pela polarização 

do material que, em geral, é escrita como uma série de potências 

 

( )(2) (3)
0 ¨ ...P E EE EEEε χ χ χ= + + +

�� �� ���� ������

. 

 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 
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Podemos separar essa expansão em um termo linear e outro não linear. No regime 

de baixa potência do campo incidente, o termo linear da polarização se apresenta como 

dominante 

 

0LP Eε χ=
�� ��

. 

 

Já, para o regime de altas intensidades, é preciso levar em conta os efeitos de não-

linearidade da polarização, descritos por 

 

( )(2) (3)
0 ¨ ...NLP EE EEEε χ χ= + +

�� ���� ������

,
 

 

onde o primeiro termo do lado direito dá conta dos fenômenos ópticos não-lineares de 

segunda ordem, dos quais destacamos a soma e subtração de frequências e a geração de 

segundo harmônico. Note que χ(n) são tensores que dão conta dos efeitos de anisotropia dos 

cristais. Se o meio for isotrópico, tais tensores se transformam em escalares [1]. 

 

2.3 A conversão paramétrica 

 No processo conhecido como conversão paramétrica, um cristal não linear atua 

como mediador na interação de fótons de diferentes frequências, em que a conversão em 

comprimentos de onda é afetada pelas polarizações dos feixes envolvidos no processo. 

 O primeiro caso que vamos considerar é o esquematizado na figura 2.1, chamado 

de conversão paramétrica descendente (CDP). Lançamos sobre o cristal, um feixe com 

frequência ω0 - chamado feixe de bombeamento - e um feixe de referência de frequência 

ω1. Ao fazermos medidas nas intensidades que são emitidas pelo cristal, nos deparamos 

com três frequências: ω0, ω1 e uma nova frequência ω2, tal que 

 

0 1 2  ω ω ω= + . 

 

 Em geral, a intensidade do feixe ω1 é aumentada ao passar pelo cristal, o que sugere 

que parte da energia carregada por ω0 foi convertida em duas novas radiações, de 

frequências ω1 e ω2, menores que a frequência de bombeamento. 

(2.10) 

(2.8) 

(2.9) 
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Figura 2. 1: Esquema de conversão paramétrica descendente de tipo I (a) e II (b), em que parte da 

intensidade do feixe de bombeamento é convertida em feixes com frequências menores. 
  

Além da energia, a conversão deve também conservar o momento linear, o que 

implica em 

 

0 1 2 k k k= +
� � �

. 

 

Na CPD de tipo I, os feixes convertidos são polarizados linearmente e ambos em 

uma direção ortogonal ao feixe de bombeamento. Já no tipo II, os feixes convertidos têm 

polarizações ortogonais entre si. 

 

2.4 Geração de segundo harmônico 

 Outro processo de conversão paramétrica pode ser concebido no “sentido inverso” 

da CPD, isto é, lançamos os feixes de frequência ω1 e ω2 e vemos, como convertido, um 

feixe de frequência ω0. Note que neste caso não há repartição da energia que entra no 

cristal, mas é a soma das energias de bombeamento que dá origem a um feixe de energia 

maior, sendo mantidas as relações de conservação de energia (2.10) e (2.11). 

 Se os feixes de entrada tiverem a mesma frequência, não é difícil perceber que o 

feixe de saída terá uma frequência duas vezes maior, conforme esquema da figura 2.2. Este 

processo é conhecido como geração de segundo harmônico (SHG, do inglês second 

harmic generation). 

 

(2.11) 
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Figura 2.2: Esquema de geração de segundo harmônico dos tipos I(a) e II(b). 

 

 A SHG foi implementada no laboratório de Óptica Quântica do IF-UFF durante a 

graduação do autor, seguindo o esquema ilustrado na figura 2.3. Nesse experimento, 

usamos um cristal KTP não-linear de tipo II1. Utilizamos apenas um feixe laser de 1064nm 

de comprimento de onda, polarizado a 45º, o que equivale a dois feixes de mesma 

intensidade com polarizações horizontal e vertical. Basta notar que um campo orientado a 

45º pode ser pensado como a soma de dois outros campos ortogonais sobre os eixos do 

plano perpendicular à direção de propagação. 

  

 

Figura 2.3 Montagem experimental para a geração de segundo harmônico. 

                                                           
1
 Na SHG a relação entre as polarizações dos feixes envolvidos é a mesma que na CPD. Neste caso, o tipo II 
indica que os feixes de entrada devem ter polarizações ortogonais, e a polarização do feixe de saída será 
paralela a uma das duas direções do bombeamento, dependendo da orientação do cristal. 
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O feixe de luz passa inicialmente por um conjunto lâmina de meia-onda com 

orientação livre mais PBS (Polarizing beam splitter) com o intuito de controlar a 

intensidade total do feixe de entrada no experimento, já que o PBS permitirá apenas a 

transmissão da componente horizontal da polarização do feixe inicial e a mudança na 

orientação da lâmina de meia-onda faz, na prática, variar a intensidade dessa componente. 

Em seguida, uma nova lâmina de meia-onda orientada a 22,5º é colocada no 

caminho do feixe para girar sua polarização para 45º2. 

  

 
Figura 2.4: Montagem experimental para a geração do segundo harmônico. Acima é mostrada a foto do 

feixe convertido, projetado sobre um anteparo, visto a olho nu. 
 

Dois outros espelhos ajudam a alinhar o feixe antes que ele seja direcionado para a 

conversão e uma lente focaliza-o sobre a superfície de incidência do cristal. Essa 

focalização é de extrema importância. Com a focalização, concentramos a energia 

carregada pela luz em uma região menor do cristal o que aumenta a eficiência do processo, 

além de garantir que não perderemos energia por conta do spot de luz ser maior que a 

superfície de incidência do cristal. 

                                                           
2 O ângulo de orientação da lâmina é metade do ângulo físico de rotação da polarização. 
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 Após a passagem pelo cristal, inserimos um filtro de infravermelho, a fim de 

fazer chegar no anteparo, apenas o feixe convertido. Tiramos uma fotografia do anteparo, 

com o spot de luz verde, convertida no processo de SHG (figura 2.4). 
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Capítulo 3 

Oscilador Paramétrico Óptico 

 

 No capítulo anterior, falamos da existência de um efeito da óptica não linear 

caracterizado pela conversão de frequências de feixes luminosos. Esse processo, a 

conversão paramétrica, está na base de funcionamento do oscilador paramétrico óptico 

(OPO), que é formado por uma cavidade óptica, contendo um cristal não linear. Por 

ocorrer dentro da cavidade, a conversão paramétrica tem sua eficiência aumentada, 

transformando o OPO em uma fonte intensa de feixes convertidos na CPD. Este 

dispositivo tem despertado grande interesse entre os físicos, principalmente por sua 

aplicabilidade ao processamento de Informação Quântica. 

Vamos, nesse capítulo, apresentar de forma bastante simples o funcionamento do 

OPO e sua montagem experimental, tal como implementada no LOQ-UFF (Figura 3.1), 

além do processo de estabilização. 

 

 
Figura 3.1: Fotografia da montagem do OPO no Laboratório de Óptica Quântica do IF-UFF. 
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3.1 Conversão paramétrica em cavidade 

 Como já discutido no capítulo anterior, cristais não lineares funcionam como 

mediadores na interação entre feixes de diferentes frequências, podendo haver a conversão 

dessas frequências. Se fizermos incidir sobre o cristal apenas um feixe de frequência /�, 
teremos a conversão de parte da energia carregada pelo feixe, dando origem a outras 

frequências que, assumindo o casamento de fase (2.10) e (2.11) serão emitidas num “cone 

de luz”, tal que, para uma seção reta do feixe, há diferentes frequências, para diferentes 

valores da componente radial do vetor de onda, conforme mostra a figura 3.2. Esse 

processo é conhecido como CPD espontânea e pode ser descrito pela teoria de 

perturbações da mecânica quântica. Utilizando a interpretação quântica da luz, podemos 

imaginar uma emissão cônica de fótons, de tal forma que fótons diametralmente opostos, 

pertencentes a cones complementares pelo casamento de fase, estão fortemente 

correlacionados (emaranhados) e, por isso, são chamados de fótons gêmeos. 

 

 
Figura 3.2: Esquema da conversão paramétrica  
descendente (CPD) espontânea. Fonte: ref. [8]. 

 

 Quando esse cristal é posto dentro de uma cavidade óptica, o processo é 

constantemente realimentado de forma que as condições de contorno impostas pela 

cavidade óptica priorizam a intensificação de uma frequência específica. Os fótons 

convertidos com essa frequência ficam aprisionados na cavidade, dando origem a feixes 

convertidos intensos, uma vez atingida a condição de ressonância. 

 No Laboratório de Óptica Quântica do IF-UFF, trabalha-se com um OPO do tipo II, 

isto é, parte do feixe de bombeamento /� converte-se em dois feixes com polarizações 

ortogonais, chamados de sinal /0 e complementar /1 (figura 3.3). A condição de 

ressonância para a emissão de luz em uma cavidade desse tipo é que a distância L entre os 

espelhos seja próxima a múltiplos inteiros dos comprimentos de onda que oscilam na 

cavidade. 
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Figura 3.3: Esquema do funcionamento de um OPO, como fonte intensa de 

feixes convertidos (sinal e complementar). Fonte: ref. [8]. 
 

 

3.2 Montagem experimental 

 O experimento consiste em direcionar luz de 532nm de comprimento de onda para 

a cavidade do OPO, que converterá parte dessa energia em dois outros feixes de 1064nm 

com polarizações ortogonais. O esquema da montagem experimental é mostrado na figura 

3.4. O feixe de 532nm sai do laser e é colimado por um conjunto de lentes. Passa por uma 

lente que focaliza o feixe no cristal e entra na cavidade semi-monolítica, em que um dos 

espelhos é a face de entrada do cristal. Aqui é importante perceber que a entrada na 

cavidade é através de um espelho semi-refletor, ou seja, uma parte da luz incidente é 

refletida e a chamaremos de luz “rejeitada” pelo OPO. Esse feixe rejeitado é medido no 

DET-2 e é de grande importância para o processo de estabilização, como será mostrado 

mais à frente. 

 

 
Figura 3.4: Esquema do experimento do OPO tipo II, montado no Laboratório 

de Óptica Quântica do IF-UFF. 
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 A transmissão de luz verde (532nm) pela cavidade é medida pelo DET-1: o feixe 

verde que sai do OPO encontra um filtro que o reflete e, então, chega ao detector. O 

infravermelho convertido passa por um divisor de feixes polarizador, a fim de separar o 

sinal do complementar. 

 É claro que queremos um OPO que seja ressonante, isto é, que atinja a condição de 

ressonância para que a luz possa ser emitida. Com essa finalidade, usamos dispositivos 

eletrônicos para dar graus de liberdade que possibilitem variar o comprimento da cavidade 

em ordens de grandeza distintas: além de um ajuste milimétrico no próprio espelho, 

colocamos um parafuso micrométrico na base de sustentação do mesmo, proporcionando 

variações um pouco menores no alinhamento; inserimos no espelho, também, um PZT 

(cerâmica piezoelétrica) que faz variações da ordem de nanômetros; e, por fim, um ajuste 

ainda mais fino é conseguido a partir de um controlador de temperatura. 

 

3.3 Processo de estabilização do OPO 

O experimento no IF-UFF prevê uma montagem que permita medidas de 

correlações entre os feixes que saem do OPO. Para isso há necessidade de que o OPO 

emita o sinal e o complementar de maneira intensa e aproximadamente contínua, e isso só 

será conseguido com todo o processo de estabilização concluído. Por isso, demos, agora, 

especial atenção ao processo de estabilização do OPO. Esse processo é composto dos 

seguintes passos: alinhamento do OPO, estabilização eletrônica da cavidade e estabilização 

térmica. 

 

Alinhamento do OPO:  

Nessa primeira parte, utilizamos um gerador de funções devidamente programado 

para variar a diferença de potencial no tempo, de acordo com uma função do tipo rampa, 

fazendo variar periodicamente o volume do PZT fixado ao espelho. Um detector que capta 

a intensidade do feixe de 532nm que está sendo transmitido pela cavidade (DET 1) é 

ligado ao osciloscópio, conforme a Figura 3.5. Olhando para o osciloscópio, percebemos 

que a transmissão de luz verde tem um perfil periódico e, de fato, a cavidade estará 

realmente alinhada quando os picos de ressonância observados – chamados de picos de 

Airy – estiverem maximizados. 
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Figura 3.5: Montagem para a visualização dos picos de Airy e alinhamento do OPO. 

 

Esse perfil periódico aparece devido à variação de tensão no PZT que faz variar o 

comprimento da cavidade, passando assim por algumas condições de ressonância. Se 

houver algum erro de alinhamento, poderá haver vários modos espaciais em ressonância na 

cavidade, gerando picos de ressonância secundários no osciloscópio. Desejamos eliminar 

essa ressonância secundária o que significa otimizar o alinhamento da cavidade. Para isso, 

inserimos dois espelhos entre o colimador e o OPO, formando um periscópio. Ajustando, 

então, os graus de liberdade desses dois espelhos até que os picos secundários tenham 

sumido, temos o OPO alinhado. 

 

 
Figura 3.6: Montagem para a obtenção do sinal de erro. 

 

Estabilização da cavidade: 

Agora será crucial contar com o sinal de erro, sinal eletrônico obtido com a 

utilização de um conjunto de dispositivos eletrônicos como o da Figura 3.6. Variando o 

ganho do PID (responsável pela variação da amplitude do sinal de erro) buscamos o sinal 
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mais adequado para possibilitar a estabilização e, uma vez obtido um bom sinal de erro, 

desligamos o gerador de funções que varia a tensão no PZT. 

Na figura 3.7 mostramos a tela do osciloscópio com os picos de Airy após o 

alinhamento (canal 1) e o perfil de um bom sinal de erro, obtido com a ajuda do feixe 

rejeitado pela cavidade (canal 2). 

 

 
Figura 3.7: Tela do osciloscópio fornecendo os picos de Airy 

e o sinal de erro, para a cavidade já alinhada. 
 

Variamos manualmente a tensão no PZT até encontrar no osciloscópio um máximo 

de ressonância e, então ligamos o PID para acionar o sistema eletrônico de estabilização 

que irá fixar o comprimento da cavidade próximo ao valor ideal. Quando isso acontece, 

vemos que a cavidade transmite luz verde a uma intensidade constante, ou seja, ela se 

tornou uma fonte contínua de luz intensa. 

 

Alinhamento e Estabilização para o infravermelho: 

Note que até aqui o processo de estabilização da cavidade só levou em conta o feixe 

de luz verde (feixe de bombeamento e sinal de erro), nada foi feito sobre a estabilização do 

infravermelho gerado no OPO. O grande objetivo dessa etapa é justamente conseguir fazer 

com que o OPO se torne uma fonte de luz contínua e intensa para o infravermelho. Na 

realidade, estabilizar a cavidade para o verde implica (ou pelo menos, quase) na 

estabilização da mesma para o infravermelho, pois se na observação dos picos de Airy, 

observarmos também o sinal captado por um detector de infravermelho colocado depois do 

OPO, veremos que no mesmo instante em que a cavidade passa por uma condição de 

ressonância para o verde, bem próximo dali (dentro ainda do pico de verde) aparecem 
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picos no infravermelho, acusando que para ele, também foi atingida a condição de 

ressonância, conforme mostra a tela do osciloscópio da figura 3.8; e com um detalhe 

adicional: em geral, aprecem vários picos de infravermelho dentro de um único pico de 

verde. 

 

 
Figura 3.8: Tela do osciloscópio fornecendo um dos picos de Airy (canal 1) 

e os picos de ressonância para o infravermelho referentes a essa ressonância do verde. (canal 2). 
 

 Portanto, após a estabilização da cavidade observando apenas a intensidade do feixe 

verde transmitido, podemos repetir o mesmo processo só que agora com o detector de 

infravermelho ligado ao osciloscópio. Na maioria das vezes, ao terminarmos a 

estabilização da cavidade (olhando para o verde), atentamos para o sinal de intensidade dos 

feixes de infravermelho (sinal e complementar, separados por um divisor de feixe 

polarizado – PBS – mostrados em canais diferentes do osciloscópio) e percebemos que 

praticamente não há transmissão para esse comprimento de onda. Isso acontece porque, 

mesmo que muito pequena, ainda existe uma diferença entre o ponto de ressonância do 

verde e do infravermelho. Os picos de ressonância para o infravermelho são muito mais 

finos que os picos de verde, o que indica que é necessária uma precisão muito maior para 

tal comprimento de onda. Como a cavidade já está estabilizada e queremos ajustar uma 

diferença de tamanho que é realmente minúscula quando comparada à variação de 

comprimento causada pelas variações de tensão do PZT, recorremos a um grau de 

liberdade bem mais refinado: a temperatura. Com a ajuda de um Peltier podemos ajustar a 

estabilização de temperatura da cavidade, o que causa uma variação pequena no 

comprimento da mesma. Variamos a temperatura até que a intensidade dos feixes sinal e 

complementar assumam um valor constante diferente de zero, e o OPO funcione como 
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fonte intensa de dois feixes de infravermelho. Essa situação é representada na figura 3.9, 

em que as intensidades do verde e do infravermelho transmitidos pela cavidade são 

aproximadamente constantes. 

 

 
Figura 3.9: Tela do osciloscópio fornecendo as intensidades aproximadamente 
constantes no tempo para o verde (canal 1) e para o infravermelho (canal 2). 
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Capítulo 4 

Modos transversais 

 

 É bem sabido entre os físicos que a luz carrega energia e momento linear. Também 

é de conhecimento de todos que um feixe de luz possui momento angular intrínseco, 

associado ao spin dos fótons que o formam. Agora, no entanto, vamos considerar que o 

momento angular total de um feixe seja escrito como 

 

2�� � �� 3 ��� � 4� 567 � �� 3 �897� � ����: 48567 , 
 

onde o primeiro termo do lado direito, independente da coordenada de posição, é o 

momento angular intrínseco e o segundo termo dá conta de um momento angular orbital 

(MAO) [9]. 

 Nesta seção vamos discutir o sentido físico desse momento angular orbital e ver 

como descrever esses feixes, em função dos modos transversais Hermite-Gaussianos e 

Laguerre-Gaussianos. 

 

4.1 Momento angular orbital da luz 

Bem sabemos que um feixe de luz é formado de fótons, cada um com energia ;/ e 

momento linear ;<��, que, para uma onda plana, é paralelo à direção de propagação. Esses 

fótons possuem momento angular intrínseco, chamado de spin, de ћ, alinhado paralelo ou 

antiparalelamente à direção de propagação. 

No entanto, as equações de Maxwell aceitam não só ondas planas como soluções. 

Podemos solucionar essas equações, usando expressões para vetores de onda que não 

sejam sempre paralelos à direção de propagação. 

Como exemplo, tomamos ondas do tipo helicoidas, como mostradas na figura 4.1. 

Para esse tipo de solução, o vetor de onda <�� gira em torno da direção de propagação [11]. 

Isso equivale a dizer que agora há uma componente azimutal para o momento linear dos 

fótons e consequentemente, um momento angular orbital (MAO) não nulo, relativo ao 

produto 7� � <��=>8?@%=A. 

(4.1) 
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Esses feixes com MAO já são largamente utilizados em sistemas como pinças 

ópticas, por permitir a aplicação de torque à matéria, ao interagir com ela. 

 

 
Figura 4.1: Em (a) um feixe de onda plana, com o vetor de onda paralelo à direção de propagação. 

Em (b) um feixe com frente de onda helicoidal, em que o vetor de onda gira 
em torno da direção de propagação. Fonte: ref. [13]. 

 

 Os feixes de lasers com frente de onda plana, em geral, são caracterizados em 

termos dos modos Hermite-Gaussianos [7]. Esses modos têm simetria retangular e são 

descritos por dois índices m e n, que dão, respectivamente, os números de nós nos eixos x e 

y; são representados pela notação HGmn. Por outro lado, os feixes com frente de onda 

helicoidal são mais bem descritos pelos modos Laguerre-Gaussianos, denotados por LGl
p, 

onde l representa o número de hélices entrelaçadas e p o número de nós na direção radial. 

A figura 4.2 apresenta exemplos desses modos transversais. 

 

 
Figura 4.2: Exemplos de modos HG e LG. 
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4.2 Modos transversais 

 Os modos HG e LG surgem como soluções para a equação paraxial 

 

�BC
�DB � �BC

�EB � 2ik �C
�I � 0, 

 

onde Ψ representa o perfil transversal de um feixe laser que se propaga ao longo da direção 

z com divergência lenta. Em [12], essa equação é resolvida para o caso do feixe gaussiano. 

 Neste trabalho vamos destacar duas famílias de soluções para a equação paraxial. 

Resolvendo a 4.1 em coordenadas retangulares encontramos a expressão 

 

ΨK,MN7�O � PQR
SN>O *T U√2 W

SN>OX *? U√2 Y
SN>OX Z[\²^_²

`²NaO[8bc\²^_²
BdNaO[R^Q^e

B �fKge a
adh, 

 

na qual *T e *? são os chamados polinômios de Hermite. Essas soluções descrevem os já 

apresentados modos Hermite-Gaussianos (HG). A ordem dos modos é dada por N � n �
m. 

 Usando, agora, coordenadas cilíndricas, surge a expressão para os modos Laguerre-

Gaussianos (LG): 

 

Ψlm N7�O � Aop
SN>O q r√s

SN>Ot
|A|

Llm U sr²
S²N>OX Z[ w²

`²NaO[8b xw²
BdNaOyNs�y|A|y+O �fKge a

adyAzh
. 

 

 A ordem dos modos LG é dada por N � 2p � |l|, onde p é o índice que dá conta do 
número de anéis que aparecem na distribuição de intensidade e l o índice azimutal, também 

chamado de helicidade ou carga topológica. 

 

O modo fundamental 

 Se fizermos } � ~ � 0 na equação 4.2 e � � � � 0 na 4.3, encontraremos o 

chamado modo fundamental, descrito pela equação 

 

ΨN�, �, �O � Us
�X

+ s� +
�NIO Z[\²^_²

`²NaO[8bc>y�fKge a
adyc\²^_²

BdNaOh
, 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.2) 
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onde o raio de curvatura é dado por 

RNzO � � U1 � >dB
>²X 

e a largura do feixe é escrita como 

�N�O � ���s U1 � >²
>dB

X�
+ s�

, 

tal que o parâmetro �� é chamado de cintura do feixe e sua determinação é de crucial 

importância para os cálculos de uma boa colimação do feixe laser a ser usado nos 

experimentos. Neste trabalho, utilizamos o mesmo método utilizado em [8], conhecido 

como método da faca para determinar ��. 
 

4.3 Computação quântica nas variáveis orbitais 

 Analisemos agora apenas os modos HG e LG de primeira ordem. É interessante 

notar que esses modos se comportam de forma análoga, respectivamente, aos estados de 

polarização linear e circular. Da mesma forma que a polarização circular, os modos LG 

podem ser escritos como superposição de modos HG, conforme mostra a figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Assim como os estados de polarização linear, os modos HG 
de primeira ordem formam uma base de estados para a computação quântica. 

 

 Podemos pensar os modos HG de primeira ordem como uma base para codificar e 

processar informação. Assim como no caso da polarização, poderíamos associar o estado 

�|0�� ao modo HG10 e o estado �|1�� ao modo HG01 e qualquer q-bit de modo transversal é 

dado por 

 

�|Ψ�� � cosNθ 2⁄ O�|0�� � Z�� sinNθ 2⁄ O �|1��, 
 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 
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que é a expressão para um q-bit disposto sobre a esfera de Bloch (figura 1.1) e θ é a 
coordenada angular nessa representação (dobro do ângulo físico). 

 Vamos destacar aqui duas manipulações imediatas que podem ser feitas com os 

modos de primeira ordem: a rotação dos modos HG e a conversão de modos. 

 Na primeira, utilizamos um elemento conhecido como prisma de Dove que, por 

reflexões internas, permite girar a orientação de um modo HG de acordo com a inclinação 

do prisma. Note que essa operação é equivalente à realizada por uma lâmina de meia onda 

em um estado de polarização. 

 

 
Figura 4.4: Esquema ilustrativo do funcionamento 

de um prisma de Dove. 
 

 Já o conversor de modos [17] realiza, nos modos de primeira ordem, uma 

transformação semelhante à de uma lâmina de quarto de onda na polarização: ele 

transforma os modos HG em LG, e vice-versa. A forma de construção desses conversores é 

variada, com inúmeros exemplos na literatura, como o conversor de lentes cilíndricas [13] 

e o de lente única [8]. 

       

 
Figura 4.5: Esquema do funcionamento de um conversor de modos de lentes 

cilíndricas, com duas lentes (a) e o de lente única (b). Fonte: ref. [8]. 
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 Os conversores funcionam baseados na defasagem imposta às componentes do 

modo HG ao passar pela lente cilíndrica. Chamamos de “conversor �” aquele que impõe 

uma defasagem �. Os parâmetros físicos a serem controlados para regular essa defasagem 

são a distância focal da lente e a distância entre as lentes (no caso do conversor de lente 

única, a distância da lente ao espelho plano posto em z=0). 

 

4.4 Interferometria com modos transversais 

 A interferometria se torna um meio útil de avaliar e detectar o modo com o qual se 

está operando. Demos sequência, neste trabalho, a um estudo dos perfis de interferência 

entre diferentes modos. É importante conhecer esses padrões para que ganhemos uma 

forma eficaz de identificar a presença de um modo não gaussiano em um feixe, em especial 

naqueles convertidos nos processos não lineares. Vamos identificar os padrões de 

interferência de um modo LG com um feixe gaussiano. Para isso, construímos um 

interferômetro de Mach-Zehnder, conforme ilustrado na figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6: Interferômetro de Mach-Zehnder com um dos 

braços produzindo modos LG. 
 

 Usamos como fonte um laser de 532nm. O feixe de luz passa por um conjunto de 

lâmina de meia onda e PBS para fazermos o controle da intensidade e depois, a sua parte 

com polarização horizontal, entra no interferômetro. A porta de entrada é um BS (beam 

splitter), que transmite metade da intensidade incidente e reflete a outra metade em uma 



36 

 

direção ortogonal. A parte que segue pelo braço A do interferômetro passa pela rede de 

difração produzindo diversas ordens do modo LG, das quais uma será selecionada pela íris 

posicionada logo a seguir. Note que a utilização da máscara de difração implica em perda 

de intensidade luminosa, já que vamos selecionar apenas uma ordem. Isso pode 

comprometer o padrão de interferência, pois o feixe gaussiano teria uma intensidade muito 

maior que o feixe de modo LG. Por isso, colocamos um atenuador (espelho semi-refletor) 

no braço B do interferômetro, o que nos permite controlar a diferença de intensidades entre 

os braços do interferômetro. Por fim, ao se juntarem no segundo BS, os feixes interferem e 

o padrão de interferência é captado por uma câmera CCD. 

 A figura 4.7 mostra os resultados obtidos para duas ordens de modos LG. É 

possível notar que a presença do modo LG faz surgir bifurcações no padrão de 

interferência e que o número de bifurcações dá a ordem do modo LG em questão. Esses 

resultados são importantes porque a partir deles podemos usar o interferômetro como 

aparato de medida de modos LG. 

 

 
Figura 4.7: Padrões de interferência de um modo gaussiano  

com um modo LG de primeira ordem (a) e de segunda ordem (b). 
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Capítulo 5 

Acoplamento spin-órbita 

 

5.1 Eficiência da geração de modos LG 

 Em geral, um feixe laser tem frente de onda aproximadamente plana e um perfil 

gaussiano de intensidades. Para gerar os modos LG com esse feixe precisamos recorrer a 

transformações físicas capazes de produzir singularidades de fase. Essas transformações 

são possíveis utilizando, principalmente, as máscaras de difração como a mostrada na 

figura 5.1. O uso das máscaras é especialmente indicado pela facilidade de trabalhar com 

elas. Basta fazer o feixe incidir sobre a bifurcação da máscara e posteriormente selecionar 

o modo desejado, usando uma íris, como já foi feito na seção 4.4. 

 

 
Figura 5.1: Para a produção dos modos LG, usamos máscaras de difração, 

como a mostrada acima, de forma que as ordens de difração coincidem com as ordens do modo LG. 
 

 É claro que, por conta da conservação da energia do feixe incidente sobre a 

máscara, ao selecionarmos um modo LG estaremos pegando apenas uma fração da 

intensidade do feixe laser, ou seja, esse processo gera uma grande perda de energia. Há de 

se levar em conta que a ordem de difração mais intensa é justamente a ordem 0 (central), 

que, como visto na figura 5.1 é ainda um modo gaussiano [6]. Isso faz perceber que a 

maior parte da intensidade não é transformada em feixes com modos LG. 

Na tese [8] é mostrado o processo de gravação de dois tipos de máscaras: as de 

amplitude e as de fase. As máscaras de amplitude são gravações de franjas escuras 

permitindo a passagem da luz em apenas algumas regiões, como um filme fotográfico [15]. 

Essas máscaras têm uma eficiência muito baixa: apenas cerca de 5% da intensidade inicial 
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é aproveitada nos modos LG de primeira ordem. Além disso, elas não apresentam bons 

resultados para feixes muitos intensos. 

Já as máscaras de fase são gravadas em forma de relevo sobre uma película 

transparente, de modo que a refração dos feixes e a espessura variável da placa dão origem 

à singularidade de fase (modos LG) no feixe incidente. Essas máscaras suportam feixes 

mais intensos e tem uma eficiência próxima a 20%. 

 

 
Figura 5.2: Máscaras de amplitude (eficiência de 5%) e 

máscaras de fase (eficiência de 20%). 
 

 Essa perda de intensidade é muito ruim para alguns experimentos, em especial, 

envolvendo a conversão paramétrica onde a energia de bombeamento é essencialmente 

importante. Por isso, mostraremos na próxima seção uma maneira de gerar um feixe que 

acople polarização e modos LG, sem ter que passar por máscaras de difração e, 

teoricamente, sem perdas de energia. 

 

5.2 Acoplamento spin-órbita 

 Utilizamos como inspiração as propostas de [16], para aproximar um modo HG de 

primeira ordem por dois spots de modos gaussianos defasados de �. O esquema geral do 

experimento é mostrado na figura 5.3. O feixe gaussiano do laser entra, através de um 

PBS, em um interferômetro de Mach-Zehnder. Um dos braços do interferômetro tem um 

espelho sob um estágio de translação micrométrico e o outro é ligado a um PZT, que gera 

variações mais finas, da ordem de nanômetros. Na saída, colocamos outro PBS, mas de 

forma que os feixes não se juntem, cheguem lado a lado3, se propagando em direções 

paralelas. 

                                                           
3
 Pelas propriedades de transmissão e reflexão de um PBS, é fácil perceber que, nesse caso, só há uma porta 
possível de saída para o interferômetro, não havendo, assim, perdas de energia pela passagem nos dois PBSs 
utilizados. 
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Figura 5.3: Experimento do acoplamento spin-órbita, para a geração 

do feixe acoplado sem o uso de máscaras de difração. 
 

Os dois spots gaussianos que saem do interferômetro têm polarizações ortogonais. 

Fazemos esse feixe passar por uma lâmina de meia onda orientada a 22,5º. Os spots 

passam a ter polarizações à ±45º. 

Em seguida, é construído um interferômetro de Michelson. A entrada, pelo PBS, 

vai dividir o feixe em duas partes iguais, sendo em cada braço, dois spots com a mesma 

polarização. Se a diferença de fase for exatamente igual a �, então temos em cada braço 

um modo HG10, sendo cada braço com uma polarização ortogonal ao outro. Note que a 

diferença de caminho no primeiro interferômetro é fundamental para que essa descrição 

funcione, por isso colocamos graus de liberdade nos espelhos do Mach-Zehnder: em um, 

foi posto um parafuso micrométrico, responsável por controlar a separação entre os spots 

gaussianos; e no outro espelho colocamos um PZT para controlar a fase relativa entre os 

spots.  

Colocamos em cada braço uma lâmina de quarto de onda que, após as duas 

passagens será responsável por girar a polarização em 90º a fim de fazer os feixes saírem 

pela porta ortogonal à que entraram. 

 Em cada braço do interferômetro de Michelson implementamos um conversor de 

lente única, tal qual mostrado da seção 4.3. Com isso, os modos HG serão transformados 

L A S E R 
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em LG. Portanto, na saída do Michelson teremos um feixe que superpõe modos LG de 

primeira ordem com polarizações ortogonais. 

 É interessante notar justamente que a polarização está diretamente associada ao 

spin dos fótons que compõem o feixe e o MAO, descrito pelo modo LG, dá conta do 

momento orbital desses fótons [11].  O feixe produzido nesse experimento acopla, então, 

momento angular intrínseco (spin) e orbital, e pode ser usado em processos não lineares, 

principalmente com a proposta de fazer aritmética de momento angular com vórtices 

ópticos [18]. 
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Capítulo 6 

Conclusões e perspectivas 

 

 Este trabalho reproduz boa parte dos estudos realizados como projeto de Iniciação 

Científica no Laboratório de Óptica Quântica do IF-UFF. Trabalhamos inicialmente com a 

caracterização teórica e implementação experimental de processos ópticos não lineares, 

como a conversão paramétrica descendente e a geração de segundo harmônico. Esse estudo 

permitiu um melhor entendimento do oscilador paramétrico óptico (OPO), nosso passo 

seguinte do trabalho. Buscamos dominar o processo de estabilização do OPO, bem como 

os parâmetros de alinhamento e ajustes eletrônicos e térmicos. Essas etapas nos deixaram 

aptos a trabalhar no futuro com medidas de correlações e outros estudos acerca do OPO, 

problemas a serem abordados na pós-graduação. 

Foi feito também um estudo sobre modos transversais e sua ligação com momento 

angular orbital (MAO) da luz. Dominar as variáveis orbitais de um feixe tem se mostrado 

um caminho promissor tanto para estudos fundamentais de óptica quântica, quanto para a 

implementação de portas e algoritmos quânticos usando q-bits fotônicos. Do ponto de vista 

experimental, este trabalho tratou principalmente da geração e detecção desses modos, 

usando sistematicamente interferômetros do tipo Michelson e Mach-Zehnder. Agora 

estamos aptos a investir na construção de dispositivos de computação quântica, usando 

principalmente três graus de liberdade como q-bits: polarização, modo transversal e 

direção de propagação. 

Por fim, elaboramos uma proposta experimental para estudar o acoplamento das 

variáveis de spin e momento angular orbital na geração de segundo harmônico. 

A implementação dessa proposta, bem como a investigação do acoplamento spin-

órbita da luz no OPO, fará parte do projeto de pós-graduação a ser desenvolvido no 

Laboratório de Óptica Quântica do IF-UFF. 
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