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Resumo
O uso de graus de liberdade da luz na realização de processos e protocolos da informação
e computação quântica tem sido uma área de grande interesse. Em particular, a simulação
de estados quânticos modos spin-órbita (polarização e modos transversos) de feixes lasers
intensos, inclusive em estudos de correlações quânticas, como a violação das desigualdades
de Bell e de Mermin, mostram que este cenário é muito rico para exploração experimental.
Neste trabalho, usaremos os modos spin-órbita de modo a emular correlações quânticas,
mais precisamente o emaranhamento e a discórdia. Esse estudo é feito em uma classe
de estados específico, os estados-X. Esse tipo de estado é de grande interesse uma vez
que engloba uma grande gama de estados muito utilizados na literatura, como é o caso
dos estados de Bell, que são reconhecidos pelo emaranhamento, mas também estados de
Werner, que são mistos. Realizamos a simulação de um circuito óptico que produz diferentes
estados do tipo-X, utilizando os modos spin-órbita de um feixe laser intenso, simulando
também o circuito de tomografia de 2 qbits para modos spin-órbita para obtenção da matriz
densidade. A partir dela, realizamos cálculos de discórdia e concorrência. É a primeira
vez que a discórdia é analisada para modos spin-órbita. Os resultados das simulações
apresentam excelente acordo com os valores teóricos.

Palavras-chaves:Modos spin-órbita; Estados X; Correlações quânticas; Discórdia.





Abstract
The use of degrees of freedom of light in the realization of quantum information and
quantum computing processes and protocols has been an area of great interest. In particular,
the simulation of quantum states in spin-orbit modes (polarization and transverse modes)
of intense laser beams, including studies of quantum correlations, such as the violation
of Bell and Mermin inequalities, show that this scenario is very rich for experimental
exploration. In this work, we will use spin-orbit modes in order to emulate quantum
correlations, more precisely entanglement and discord. This study is done in a specific
class of states, the X-states. This type of state is of great interest since it includes a wide
range of states regularly used in the literature, such as Bell states, which are recognized by
entanglement, but also Werner states, which are mixed. We performed the simulation of
an optical circuit which produces different X-type states, using the spin-orbit modes of an
intense laser beam,we also simulate the 2-qubit tomography circuit for spin-orbit modes to
obtain the density matrix. From which, we perform calculations of discord and concurrence.
It is the first time that discord is analyzed for spin-orbit modes. The simulation results
are in excellent agreement with the theoretical values.

Key-words:Spin orbit modes; X states; Quantum Correlations; Discord
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Introdução

Uma das principais motivações para o estudo da computação quântica vem das suas
vantagens frente a computação clássica(1). Dentre estas vantagens aparecem a questão de
segurança, como é o caso da criptografia quântica(2), e a possibilidade de se fazer tarefas em
velocidades maiores, tal como é o algoritmo de busca de Grover(3). Para a implementação
do computador quântico muitos sistemas parecem promissores, podemos citar com alguns
dos exemplos circuitos eletrônicos supercondutores(4), armadilhas iônicas(5), ressonância
magnética(6) e óptica linear(7).

O uso de sistemas ópticos no âmbito da computação e informação quântica tem sido
tema principal de diversos trabalhos, tais como a polarização de fótons gêmeos produzidos
em conversão paramétrica descendente (8)(9), uma conhecida fonte de emaranhamento,
estados ópticos coerentes(10)(11) e o uso de cavidades ópticas(12)(13). Quando estamos
tratando de graus de liberdade da luz os modos spin-órbita mostraram grande versati-
lidade no estudo de informação quântica e protocolos de computação quântica. Usando
a polarização e modos transversos da luz, na codificação dos q-bits, tivemos trabalhos
como protocolos de comunicação quântica (14) (15), portas quânticas (16) e algorítimos
quânticos(17) sendo executados.

Dentro deste campo da computação quântica está o uso dos modos spin-órbita de
um feixe laser intenso para simular características quânticas, tal qual emaranhamento. A
estrutura matemática e coerência de tais estados nos permite a preparação de estado/s não
separáveis, um análogo com as características de emaranhamento quântico, que podem por
exemplo, emular o surgimento de fases topológicas na evolução de q-bits emaranhados(18)
e até mesmo violar a desigualdade de Bell(19)(20). Esses estudos abrangem aspectos funda-
mentais como correlações quânticas em um estado tripartite(21), contextualidade(22), não
Markovianidade(23), teletransporte (24) e emaranhamento induzido pelo ambiente(25),
até aplicações em protocolos de informação quântica como distribuição de chave quântica
(26)(27), portas quânticas(28)(29) e canais quânticos (30). Mais recentemente, foi imple-
mentado com os modos spin-órbita a decomposição Solovay-Kitaev de canais quânticos(31).
Expandindo o poder de simulação de processos físicos quânticos, modos spin-órbita foram
usados para simular uma máquina térmica quântica(32). Como vemos, este sistema óptico
linear tem um grande poder de modelagem de estados quânticos e suas correlações. Nesse
trabalho, ampliamos este alcance.

Dentre os estados quânticos uma classe que se destaca são os chamados estados X,
sendo os estados de Bell e Werner dois exemplos proeminentes desse tipo de estado. Uma
característica importante dos estados X é apresentar correlações além do emaranhamento
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que pode ser caracterizado por discórdia quântica(33), cujo o conceito tem uma forte
influência no campo da informação quântica e computação quântica(34)(35), incluindo em
sistemas críticos(36). Por se tratar de uma medida de correlação quântica diferente do
emaranhamento, o estudo da discórdia é um tema amplamente abordado(37)(38)(39).

A discórdia quântica dos estados X foi investigada por Ali,Rau e Alber (ARA), que
propuseram um algoritmo para calcular analiticamente a discórdia quântica de estados
X de dois q-bits(40). Neste trabalho, usamos a simulação da proposta experimental de
circuitos ópticos capazes de gerar modos spin-órbita com a mesma estrutura matemática
dos estados X, que chamamos estados tipo-X, de maneira a aplicar o cálculo da discórdia
através do algoritmo ARA para diferentes classes de estados tipo-X (41).

Essa Dissertação está organizada em cinco capítulos e dois apêndices. No capítulo
1, apresentaremos uma revisão teórica de conceitos básicos da óptica, a partir das equações
de Maxwell iremos apresentar o comportamento ondulatório da luz, e as características que
derivam dessa propriedade. A partir destas equações vamos obter a equação de Helmholtz,
a partir desta descrição do feixe de luz obteremos os diferentes modos transversos da luz.

No capítulo 2, traremos a codificação dos q-bits nos graus de liberdade da luz,
apresentados no capítulo anterior. Começaremos com a teoria da informação quântica,
definindo o q-bit e como representamos esta unidade. Dando sequencia iremos apresentar os
modos de atuar no q-bit e a definição matemática destas transformações. Então exploramos
o formalismo do operador densidade, como definimos o q-bit nele e quais propriedades este
obedece. Traremos então um debate sobre emaranhamento, buscando definir e quantizar
essa correlação quântica tanto utilizada. Por fim, finalizamos o capítulo definindo a
codificação dos q-bits nos graus de liberdade da luz de polarização e modos transversos.

O capitulo 3 é dedicado a apresentação e definição da discórdia, apresentando sua
estrutura matemática e definição teórica. Trazemos conceitos da teoria da informação, como
entropia condicional, entropia conjunta, informação mutua. Conceitos que são fundamentais
para a compreensão dessa correlação quântica. Finalizamos o capítulo apresentado o calculo
da discórdia em estados X, seguindo a referencia (40).

No capítulo 4, aprofundaremos o debate sobre os estados de modos spin-órbita,
inicialmente apresentamos a argumentação teórica da definição da separabilidade dos
modos. Então partimos para sugestão de circuito óptico capaz de produzir estados tipo-X
usando os modos spin-órbita, e por fim apresentaremos a técnica da tomografia quântica
aplicada a esses modos a fim de reconstruir a matriz densidade do estado.

Por fim, o capitulo 5 é dedicado a apresentação dos resultados de nossos estudos das
relações quânticas em classes de estados tipo-X, trazendo a relação entre as curvas teóricas
e os pontos obtidos através da simulação computacional do circuito óptico apresentado no
capítulo 4.
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No apêndice A apresentamos o formato do algorítimo computacional que preparamos
para o cálculo das correlações dos estados tipo-X. Esse apêndice foi pensado de forma que
fique claro os passos seguidos para a realização tanto da simulação do circuito quanto o
cálculo da discórdia.

O apêndice B faz uma revisão do processo de tomografia quântica para um e dois
qbits, base para a montagem do circuito de tomografia dos modos spin-órbita, que veremos
no capítulo 4.
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1 Graus de liberdade da luz como recursos
para informação quântica

Um dos momentos mais marcantes da física clássica é quando, a partir dos trabalhos
do físico alemão James Clerk Maxwell, as teorias elétrica e magnética foram unificadas
formando a teoria eletromagnética clássica. Um campo eletromagnético tem a sua dinâmica
descrita pelas equações de Maxwell. Por simplicidade vamos supor uma propagação no
vácuo e na ausência de cargas livres e correntes. Deste modo teremos as equações de
Maxwell, em sua forma diferencial(42), dadas por

∇. ~E(~r, t) = 0, (1.1)

∇. ~B(~r, t) = 0, (1.2)

∇× ~E(~r, t) = −∂
~B(~r, t)
∂t

, (1.3)

∇× ~B(~r, t) = µ0ε0
∂ ~E(~r, t)
∂t

, (1.4)

onde µ0 e ε0 são constantes que representam a permissividade elétrica e a permeabilidade
magnética, respectivamente. A partir das equações (1.3) e (1.4) podemos notar que estamos
lidando com equações diferenciais acopladas. A fim de obtermos equações diferenciais
independentes iremos tomar o rotacional em ambos os lados, para a equação (1.3) teremos

∇×∇× ~E(~r, t) = − ∂

∂t
[∇× ~B(~r, t)]. (1.5)

Usando a identidade vetorial ∇× (∇× ~A) = ∇(∇.A)−∇2A, temos

∇(∇. ~E)−∇2 ~E(~r, t) = − ∂

∂t
[∇× ~B(~r, t)]. (1.6)

Substituindo (1.1) e (1.4) em (1.6), obtemos

∇2 ~E(~r, t) = µ0ε0
∂2 ~E(~r, t)
∂2t

, (1.7)

que mostra que o campo elétrico obedece a uma equação tipo onda. Não é difícil de notar
que para o campo magnético devemos fazer algo muito semelhante com o que foi feito para
campo elétrico, porém partindo da equação (1.4). Seguindo os mesmos passos chegamos a

∇2 ~B(~r, t) = µ0ε0
∂2 ~B(~r, t)
∂2t

. (1.8)
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Cada componente do campo eletromagnético(EX , Ey, Ez, BX , By, Bz) obedecem uma
equação diferencial de onda escalar dada por

∂2ψ

∂x2 + ∂2ψ

∂y2 + ∂2ψ

∂z2 = 1
v2
∂2ψ

∂t2
, (1.9)

onde v é a velocidade de propagação da onda, dada por

v = 1
√
ε0µ0

. (1.10)

Para determinar o valor de v, Maxwell utilizou dos resultados dos experimentos
elétricos feitos em 1856 por Wilhelm Weber e Rudolph Kohlrausch (43), esse valor é a
velocidade de propagação da luz no vácuo, ou seja v = c.

A equação diferencial do campo eletromagnético permite uma classe de soluções.
Por simplicidade, vamos supor a solução de ondas planas, que nos leva a

~E(~r, t) = ~E0e
i(~k.~r−ωt), (1.11)

~B(~r, t) = ~B0e
i(~k.~r−ωt), (1.12)

sendo |~k| = ω
c
o módulo do vetor de onda ~k, e ~r a direção de propagação da onda.

Este resultado nos mostra que o campo eletromagnético se comporta como uma onda
que se propaga em uma certa direção, oscilando. Além disso, a partir dos resultados das
equações (1.3), (1.4), (1.11) e (1.12) temos que o campo elétrico e o campo magnético são
perpendiculares entre si, e estes são perpendiculares com relação a direção de propagação
(42).

Figura 1 – Exemplo de onda eletromagnética se propagando na direção ~x. Fonte:(43)
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Pode-se mostrar que as ondas eletromagnéticas são transversais, uma vez que
o campo oscila perpendicularmente a direção de propagação, como mostra a 1, sendo
assim esse campo pode ser polarizado (43). A próxima seção será dedicada a discussão da
polarização.

1.1 Polarização da Luz

1.1.1 Introdução teórica

Nesta seção iremos tratar da polarização da luz. Por simplicidade, iremos nos ater
ao campo elétrico, isso ocorre pois a interação do campo elétrico com a matéria é muito
mais intensa que o campo magnético. E como na seção anterior nós definimos a relação
entre os campos a partir das leis de Maxwell, ao obtermos a polarização do campo elétrico
a definição da polarização do campo magnético se torna de fácil obtenção. A polarização
é definida a partir do modo que o campo elétrico oscila, sendo assim chamamos de luz
polarizada quando o campo oscila em uma direção bem definida, e luz não polarizada
quando o campo não tem direção preferencial de oscilação.

Na seção anterior tratamos da solução de onda plana, no caso o campo elétrico
oscilava no tempo e no espaço, porém a intensidade do campo é constante. Como o
campo elétrico é um vetor que oscila em um plano, podemos descreve-lo com relação aos
vetores da base deste plano. Sendo assim, teremos que a equação (1.11), para uma onda
monocromática que propaga na direção z, é dada por

~E(z, t) = (E0xx̂+ eiδE0yŷ)ei(kz−ωt), (1.13)

onde Ex e Ey são as amplitudes das componentes do campo elétrico e δ é a fase relativa
entre as componentes, δ = δy − δX . A partir desta equação podemos analisar as possíveis
polarizações do campo elétrico.

• Polarização linear: Sendo

δ = nπ(n = 0,±1,±2,±3....), (1.14)

substituindo a eq. (1.14) em (1.13), temos

~E(z, t) = (E0xx̂± E0yŷ)ei(kz−ωt), (1.15)

onde o sinal +(−) indica n par(ímpar). Neste caso, temos polarização linear, ou seja,
o campo irá oscilar sobre uma reta. O angulo θ dessa reta com o eixo x é dado por

tan(θ) = E0y

E0x
. (1.16)
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Teremos então que para o caso E0y = 0 a luz será horizontalmente polarizada,
e verticalmente polarizada para E0x = 0. Outro caso particular que é de grande
importância para a informação e computação quântica, pois é equivalente a estados
de superposição, é dado por E0x = E0y. Neste caso teremos a polarização a ±45◦, ou
também polarização diagonal(45◦) e anti-diagonal(−450).

• Polarização circular: Outro caso que temos é quando as amplitudes são iguais,
E0x = E0y = E0, e a fase relativa é

δ = nπ + π

2 (n = 0,±1,±2,±3....), (1.17)

teremos
~E(z, t) = (x̂± iŷ)E0e

i(kz−ωt). (1.18)

Neste caso, temos a luz circularmente polarizada, onde novamente o sinal do segundo
termo é definido a partir da paridade de n.

• Polarização elíptica: Por último, temos o caso de polarização elíptica. Este é dado
quando a diferença de fase é dada pela eq. (1.17), mas E0x 6= E0y e a circulação do
campo descreve uma elipse.

A Figura 2 ilustra o exemplo de polarizações para o caso onde E0y é maior que E0x.
Vale ressaltar que para as diferenças de fase π/2 e 3π/2, caso estivemos tratando do caso
E0x = E0y, teríamos polarizações circulares, para direita e para esquerda, respectivamente.

Figura 2 – Representação das polarizações para o caso onde E0y > E0x, abaixo encontra-se
a diferença de fase entre as componentes. Fonte:(43), adaptada pelo Autor

Outra forma de descrever o campo elétrico polarizado é através do formalismo dos
vetores de Jones, como vemos em (43). Este técnica se mostra interessante por permitir a
descrição da polarização de feixes lasers coerentes e ao mesmo tempo ser concisa, além de
ser semelhante ao formalismo de Dirac da mecânica quântica(44). Nesse caso, o campo
elétrico é escrito na forma

~E =
Ex(t)
Ey(t)

 , (1.19)
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onde os termos EX(t) e Ey(t) são termos escalares das componentes do campo elétrico em
um dado tempo t. Sendo assim, podemos reescrever a equação (1.13) como

~E =
 E0x

E0ye
iδ

 . (1.20)

Nesse formalismo, também podemos escrever qualquer campo como a soma de dois vetores,
um para para a componente x(horizontal) e outro para a componente y(vertical), isto é

~E = ~EH + ~EV =
E0x

0

+
 0
E0ye

iδ

 . (1.21)

Em muitas aplicações não é necessário saber a amplitude exata e a fase relativa, nesses
casos podemos normalizar o vetor de Jones. Após a normalização, temos a componente
horizontal e vertical dadas, respectivamente, por

~EH =
1

0

 , (1.22)

~EV =
0

1

 . (1.23)

A partir disto podemos escrever outros estados nesse formalismo. Por exemplo, para um
campo linearmente polarizado com E0x = E0y(θ = ±π/4)

~E = 1√
2

 1
±1

 , (1.24)

outro exemplo pode ser o circularmente polarizado, nesse caso temos

~E = 1√
2

 1
±i

 . (1.25)

Para finalizarmos as representações das polarizações, iremos apresentar uma outra
forma de indicar a polarização do campo elétrico, a esfera de Poincaré(45). Neste caso
mapeamos todas as possíveis polarizações na superfície de uma esfera de raio unitário,
deste modo um dado estado representa um ponto na casca dessa esfera. A Figura 3 a
esfera de Poincaré. As polarizações circulares se encontram nos polos da esfera, as lineares
se encontram no equador e os estados elípticos entre esses pontos.

A posição de dada polarização na esfera de Poincaré pode ser obtida a partir
dos parâmetros de Stokes(42), que são definidos a partir das intensidades luminosas das
componentes de polarização nas bases horizontal e vertical {H, V }, diagonal(45◦) e anti-
diagonal(−45◦){D,A} e circular à esquerda e circular a direita {L,R}. Os parâmetros de
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Figura 3 – Esfera de Poincaré para a polarização.Fonte:(46)

Stokes serão
S0 = IH + IV ,

S1 = ID − IA,

S2 = IL − IR,

S3 = IH − IV .

(1.26)

Sendo Ii a intensidade luminosa da componente i da polarização. A partir dos resultados
da eq. (1.26) notamos que o parâmetro S0 é dado pela soma das duas componentes do
campo polarizado, a partir disso definimos S0 = Ipolarizado. Os demais parâmetros são
relacionados por

S2
1 + S2

2 + S2
3 = I2

polarizado = S2
0 . (1.27)

Dividindo os dois lados da eq. (1.27) por S2
0 , teremos

S2
1
S2

0
+ S2

2
S2

0
+ S2

3
S2

0
= 1. (1.28)

Definindo si = Si/S0, então podemos escrever

s2
1 + s2

2 + s2
3 = 1. (1.29)

A partir disto podemos escrever os parâmetros de Stokes como(43)

s1 = cos (2θ),
s1 = sin (2θ) cos (2φ),
s1 = sin (2θ) sin (2φ),

(1.30)

sendo θ e φ os ângulos radial e azimutal, respectivamente, da esfera de Poincaré, apresentada
pela Figura 3.
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1.1.2 Aparatos ópticos

Agora que já temos bem definido a polarização do campo elétrico, se faz necessário
discutirmos materiais que interagem de alguma forma com essa polarização. Primeiramente
vamos discutir a atuação de placas de ondas, estas tem como objetivo manipular a
polarização do campo elétrico.

Figura 4 – Placa de onda de espessura d.Fonte:(46)

Uma placa de onda(também chamada de placas retardadora), ilustrada na figura 4,
é feita de material birrefringente, que faz com que as componentes horizontal e vertical do
campo elétrico se propaguem com velocidades diferentes dentro da placa. Essa diferença
de velocidade irá proporcionar uma diferença de caminho óptico de Nλ, sendo

Nλ = d(nl − nr). (1.31)

Onde nl e nr são os índices de refração do eixo lento e do rápido, respectivamente, d é a
espessura da placa de onda, como vemos na Figura 4, e λ é o comprimento de onda da luz
que incide na placa.

Neste trabalho usaremos dois casos específicos de placa de onda

• Placa de quarto de onda(QWP): Neste caso teremos N = 1
4 , deste modo teremos

uma defasagem de λ
4 isto irá corresponder a diferença de fase δ = π

2 . Tal como
definimos a polarização de campo de uma forma matricial, para essa componente
também o faremos, neste caso usaremos a matriz de Jones((47)), para a placa de
quarto de onda a matriz que corresponde a sua atuação é dada por

[QWP ] =
 cos2(θ) + isen2(θ) cos(θ)sen(θ)(1− i)
cos(θ)sen(θ)(1− i) icos2(θ) + sen2(θ)

 , (1.32)

onde θ é o ângulo da polarização com relação ao eixo rápido.
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• Placa de meia onda(HWP): Aqui teremos N = 1
2 , logo teremos uma defasagem de λ

2

que resultará em uma diferença de fase de δ = π. A matriz de Jones será dada por

[HWP ] =
cos(2θ) sen(2θ)
sen(2θ) −cos(2θ)

 , (1.33)

novamente θ é o ângulo da polarização do campo com relação ao eixo rápido da
placa.

Outro aparato óptico que interage com a polarização, utilizado neste trabalho, é o
cubo divisor de feixes polarizado (PBS do inglês Polarizing Beam Splitter), este é formado
pela união de dois prismas triangulares unidos por camadas de filmes dielétricos, de modo
que a luz que incide no cubo é divida em duas partes. A parte transmitida tem polarização
horizontal e a parte refletida tem polarização vertical, a Figura 5 ilustra a atuação de um
PBS.

Figura 5 – Representação gráfica da atuação de um cubo polarizador.Fonte:(43)

Na próxima seção apresentaremos os modos transversos, outro grau de liberdade
da luz usado neste trabalho, apresentando sua definição e características.

1.2 Modos transversos

1.2.1 Introdução teórica

Nessa seção usaremos como base as refs.(48) e (49). Na seção anterior foi apresentado
que o campo elétrico é definido pela eq. (1.7), e por simplicidade propusemos a solução
de onda plana, que nos permitiu desenvolver e discutir características do campo elétrico,
porém essa é uma solução ideal e não descreve muito bem a natureza. Uma solução mais
robusta é dada por

~E(~r, t) = êE0(~r)e−ikzeiωt, (1.34)
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sendo ê o versor da polarização.Estamos propondo uma onda que se propaga na direção
ẑ, com frequência ω e amplitude que depende de ~r. Substituindo a eq. (1.34) na eq. (1.7,
fazendo a derivada temporal e usando a definição de k, obtemos a equação de Helmholtz,
dada por

(∇2 + k2)E0(~r)e−ikz = 0. (1.35)

sendo E0(~r) é amplitude de onda complexa e descreve o perfil transverso do feixe. A
equação 1.35 em coordenadas cartesianas nos dá

∂2E0(x, y, z)
∂x2 + ∂2E0(x, y, z)

∂y2 + ∂2E0(x, y, z)
∂z2 − 2ik∂E0

∂z
= 0, (1.36)

a dependência em z em E0(x, y, z) é basicamente o efeito de difração, a variação com
relação a z será pequena comparada ao comprimento de onda e as variações transversas
devido a finitude da comprimento do feixe. Deste modo podemos expressa-la usando pela
aproximação paraxial

|∂
2E0

∂z2 | � |2k
∂E0

∂z
| ou |∂

2E0

∂x2 | ou |
∂2E0

∂y2 |. (1.37)

Deste modo ignorando o a derivada segunda com relação a z na eq. (1.36), teremos

∂2E0

∂x2 + ∂2E0

∂y2 − 2ik∂E0

∂z
= 0, (1.38)

que podemos reescrever como

∇2
tE0(~s, z)− 2ik∂E0(~s, z)

∂z
= 0, (1.39)

onde ~s = (x, y) ou ~s = (r, θ), dependendo do sistema de coordenadas escolhido, e ∇2
t é o

laplaciano operando no plano transverso.

Em coordenadas cartesianas a solução da equação 1.39 é dada pelos modos de
Hermite-Gauss, através da seguinte expressão

Emn(x, y, z) = HGmn = Cnm
ω(z)Hn

[√
2x

ω(z)

]
Hm

[√
2y

ω(z)

]
×

× exp

[
− x2 + y2

ω2(z)

]
exp

[
− ik(x2 + y2)

2R(z)

]
exp[−i(m+ n+ 1)ψ(z)].

(1.40)

onde Hi é o polinômio de Hermite de ordem i. Para o caso m = n = 0, teremos a solução
fundamental ou o feixe gaussiano, nesse caso a eq. (1.40) sera reduzida a

E00 =
√

2√
πW (z)exp

[
− x2 + y2

W 2(z)

]
exp

[
− ik(x2 + y2)

2R(z) + iψ(z)
]
, (1.41)

sendo
W (z) = W0

√
1 + z

zR

2
(1.42)
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a largura do feixe na posição z. Onde zR = πW 2
0

λ
é o comprimento de Rayleigh, W0

é o chamado de "cintura do feixe"(largura em z = 0), R(z) é o raio de curvatura do feixe
dado por

R(z) = z + z2
R

z
(1.43)

e ψ(z) é a fase de Gouy dada por

ψ(z) = tan−1
(
z

zR

)
. (1.44)

Porém a solução 1.41 só é valida no intervalo (−zR, zR), fora dele o feixe se comporta com
uma onda esférica centrada em w0. A figura 6 ilustra as grandezas citadas para um feixe
de perfil de intensidade gaussiano.

Figura 6 – Ilustração de um feixe gaussiano.Fonte:(50)

Além da solução fundamental, temos soluções de ordens superiores, teremos que,
conforme a ordem da solução aumenta o perfil de distribuição da intensidade vai se
alterando. Na figura 7 nós vemos o perfil de distribuição do feixe de acordo com a ordem
de n e m, sendo que o valor de m define o número de divisões horizontais e n o número
de divisões verticais. Podemos escrever modos de Hermite-Gauss de primeira ordem de

Figura 7 – Modos de Hermite-Gauss.Fonte:(50)
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um modo mais geral, usando a soma dos modos horizontal(H1,0) e vertical(H0,1). Neste
caso associamos ele a um angulo θ que indicará a inclinação do modo com relação ao eixo
horizontal, teremos

HGθ
0,1 = cos(θ)HG1,0 + sen(θ)HG0,1. (1.45)

A Figura 8 apresenta dois casos específicos onde θ = π
4 e θ = −π

4 , nesse caso a eq. (1.45)
terá a forma, respectivamente,

HG
π
4
0,1 = 1√

2
(HG1,0 +HG0,1) (1.46)

HG
−π
4

0,1 = 1√
2

(HG1,0 −HG0,1) (1.47)

Figura 8 – Combinação linear dos modos de Hermite-Gauss.Fonte:(46), adaptado pelo o
Autor

A equação 1.39 em coordenadas cilíndricas torna-se

1
r

∂

∂r

(
r
∂E0

∂r

)
+ 1
r2
∂2E0

∂φ2 + 2ik∂E0

∂z
= 0, (1.48)

cuja solução é dada por

El
p(r, z, φ) = LGl

p =
√

2p!
πω2(z)(p+ |l|)!

[√
2r

ω(z)

]|l|
exp

[
− r2

ω2(z)

]
×

× Llp

[
2r2

ω2(z)

]
exp

(
i

[
kz − (2p+ |l|+ 1)ψ(z) + kr2

2R(z) + lφ

])
,

(1.49)

onde Llp são os polinômios associados de Laguerre, p é um inteiro não negativo que indicará

o número de anéis na distribuição de intensidade. Uma vez que φ = arctg

(
x
y

)
, esse termo

não é bem definido na origem do plano, que acarretará no momento angular orbital do
feixe. A Figura 9 ilustra alguns modos de Laguerre-Gauss, novamente para o termo de
ordem fundamental recuperamos o perfil de distribuição gaussiano.
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Figura 9 – Modos de Laguerre-Gauss.Fonte:(50)

A solução da equação paraxial de Helmholtz 1.39 em coordenadas cilíndricas nos
dá outros modos transversos, que são os modos de Laguerre-Gauss. Algo notório desses
modos é a presença de momento angular orbital(MAO). Teremos a frente de onda se
propagando de forma helicoidal, com o vetor de onda espiralando em torno da direção de
propagação, como é apresentado na Figura 10.

Figura 10 – Representação gráfica da frente de onda para os casos (a)l=0 (b)l=1 (c)l=2 e
(d)l=4,Fonte:(48)
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Um aspecto importante que deve ser citado é a relação entre os modos de Laguerre
e Hermite, podemos escrever um modo como a combinação linear do outro (51). Temos

LG±1
0 = 1√

2
(HG1,0 ± iHG0,1) (1.50)

A Figura 11 apresenta a representação em termos do perfil da combinação da eq. (1.50).

Figura 11 – Relação entre modos de Hermite e Laguerre.Fonte:(46), adaptado pelo o Autor

Vê-se aí que relação entre os modos HG e LG de primeira ordem análoga à relação
entre polarizações lineares e circulares, respectivamente. Tal como foi apresentado na seção
sobre polarização, uma forma de representar o modo transverso de primeira ordem é a
partir do análogo transverso da esfera de Poincaré(52). A Figura 12 apresenta a esfera
para modos transversos. Note que os modos de Hermite de primeira ordem se encontram
no equador, e nos polos temos os modos de Laguerre de primeira ordem.

Figura 12 – Esfera de Poincaré para modos transversos.Fonte:(46)
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Tal como feito para a polarização, também podemos descrever os modos transversos
a partir das matrizes de Jones. Para os termos de ordem baixa, que usamos nesse trabalho,
a descrição em matriz de Jones é similar a polarização, sendo

HG1,0 =
1

0

 (1.51)

e

HG0,1 =
0

1

 . (1.52)

Assim para o caso mais geral, dado pela eq(1.45), teremos

HGθ
0,1 =

cos (θ)
sin (θ)

 , (1.53)

que podemos reescrever como

HGθ
0,1 = cos (θ)

1
0

+ sin (θ)
0

1

 (1.54)

Sendo os casos específicos, dados pelas eqs.(1.46) e (1.47), respectivamente,

HG
π/4
0,1 = 1√

2

1
1

 , (1.55)

HG
−π/4
0,1 = 1√

2

 1
−1

 , (1.56)

bem como podemos escrever os modos de Laguerre-Gauss, eq. (1.50), como

LG±0,1 = 1√
2

 1
±i

 . (1.57)

1.2.2 Aparatos ópticos

Uma vez que definimos os modos transversos, partiremos agora para a apresentação
de elementos ópticos capazes de manipular os modos transversos da luz.

O prisma de Dove (DP do inglês Dove Prism) pode ser usado para rotacionar,
inverter ou retro-refletir uma imagem, dependendo da face onde o feixe incide e do angulo
de rotação do prisma. Neste trabalho utilizamos o DP, tal como mostra na Figura 13, com
o feixe se propagando no eixo longitudinal do prisma.

Neste caso o DP será utilizado para rotacionar a imagem, ao ser rodado de um
ângulo φ, a rotação na imagem será igual a 2φ, ou seja, na equação (1.45), teremos uma
variação em θ igual a duas vezes ao ângulo de rotação do prisma, o que significa que
teremos θ → θ + 2φ. Além disso ao refletir no fundo do prisma, a imagem é invertida.
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Figura 13 – Ilustração Prisma de Dove.Fonte:(53), adaptado pelo Autor

Em termos de representação no formalismo de Jones, temos que a matriz que
representa a atuação do prisma de Dove é dado por

DP =
cos(2φ) sen(2φ)
sen(2φ) −cos(2φ)

 . (1.58)

Instantaneamente notamos a sua semelhança com a matriz que representa a atuação da
HWP, representada pela eq. (1.33), esta semelhança será explorada futuramente neste
trabalho.

Outro dispositivo utilizado neste trabalho foi o conversor de modo (54). A figura
14 apresenta o esquema experimental dele, duas lentes cilíndricas idênticas de distancia
focal f são colocadas a uma distancia d uma da outra. Chamaremos de θ o eixo entre a
lateral(parte mais extensa) da lente cilíndrica e o eixo x. O feixe isotrópico ao passar pela
a primeira lente se torna astigmático, então volta a ser isotrópico após a interação com a
segunda lente cilíndrica.

Lembrando que estamos considerando um feixe que se propaga no eixo z, para um
feixe isotrópico a fase de Gouy é dada por

ψ(z) = (m+ n+ 1)tan−1
(
z

zR

)
, (1.59)

lembrando que zR é o comprimento de Rayleigh. Porém para um feixe astigmático o
comprimento de Rayleigh é diferente para as componentes ortogonais, logo a fase de Gouy
deve ser escrita como

ψ(z) = (m+ 1
2)tan−1

(
z

zRx

)
+ (n+ 1

2)tan−1
(
z

zRy

)
. (1.60)

O astigmatismo na região entre as lentes cilíndricas irá adicionar uma diferença
entre as fases de Gouy das componentes x e y, essa diferença será de acordo com a distancia
entre as lentes.

No formalismo de Jones, a atuação do conversor de modo é dada pela matriz

C(θ, φ) =
 cos2(θ) + eiφsen2(θ) cos(θ)sen(θ)(1− eiφ)
cos(θ)sen(θ)(1− eiφ) eiφcos2(θ) + sen2(θ)

 , (1.61)
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Figura 14 – Montagem do conversor de modo astigmático.Fonte:(28)

onde θ é a orientação do conversor e φ é a fase de Gouy adicionado pelo conversor de modo.
Neste trabalho estamos interessados na fase φ = π/2, que é obtido ao colocarmos as lentes
a uma distancia d =

√
2f . É importante chamar a atenção do leitor que ao substituirmos

esse valor de φ na eq. (1.61) obtemos exatamente a mesma matriz da QWP, eq. (1.32).

Vale lembrar que a luz possui outros graus de liberdade(caminho, frequência, entre
outros), porém limitamos a discussão aqueles que usaremos nesse trabalho. Tendo definido
quais os graus de liberdade utilizados neste trabalho e as propriedades deles iremos, no
próximo capítulo, apresentar a codificação de q-bits usando graus de liberdade da luz.
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2 Q-bits e graus de liberdade da luz

Neste capítulo discutiremos a codificação de q-bits em graus de liberdade da luz.
Começaremos com uma definição de q-bits, depois passaremos a discussão de portas lógicas
e, por fim, apresentaremos a codificação dos q-bits. Para a elaboração deste capítulo
usaremos como base as refs. (1), (44), e (55).

2.1 Q-bits
A unidade básica da computação quântica é chamada de bit quântico ou simples-

mente q-bit. O q-bit é a contra partida quântica dos bits (palavra derivada da palavra
inglês Binary Digit), a unidade básica de informação da computação clássica. Um bit
clássico possui dois valores possíveis, 0 e 1, e tem sua representação física em objetos que
possuem duas respostas distintas. Um exemplo é um interruptor que pode estar ligado ou
desligado. Um q-bit é definido como um sistema quântico de dois níveis, representado pelos
vetores de estado |0〉 e |1〉. A diferença fundamental entre o bit e q-bit é que o último,
devido a propriedades quânticas pode estar em um estado de superposição de ambos. De
modo geral um q-bit é descrito pela equação

|ψ〉 = α |0〉+ β |1〉 , (2.1)

onde α e β são amplitudes complexas e |α|2 e |β|2 são as probabilidades de se obter,
respectivamente, |0〉 e |1〉. Logo, |α|2 + |β|2 = 1. A partir deste ponto podemos notar
uma diferença entre a computação clássica e quântica, enquanto o bit tem ser valor bem
definido como 0 ou 1, o q-bit pode ter a superposição dos valores |0〉 e |1〉, o que apresenta
uma superioridade significativa na quantidade de informação que a unidade básica carrega.

Uma outra forma interessante de se descrever um q-bit é através da representação
geométrica. Podemos reescrever a equação (2.1) como

|ψ〉 = eiγ
[
cos

(
θ

2

)
|0〉+ eiφsen

(
θ

2

)
|1〉

]
, (2.2)

onde θ,γ e φ são reais. Uma vez que o fator eiγ representa uma fase global, ele pode ser
facilmente ignorado, de forma que teremos

|ψ〉 = cos

(
θ

2

)
|0〉+ eiφsen

(
θ

2

)
|1〉 . (2.3)

A combinação de valores θ e φ representam um ponto em uma esfera tridimensional de
raio unitário. Esta esfera é chamada de "Esfera de Bloch", e além de providenciar uma
maneira útil e interessante de se visualizar um q-bit, também nós facilitará fazermos
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analogia com os graus de liberdade da luz que podem ser definidos pela esfera de Poincaré.
A Figura 15 apresenta uma ilustração esfera de Bloch. Nesta representação os vetores
da base computacional se encontram nos polos na esfera e as superposições destes esses
estados se encontram nos outros pontos da superfície. No equador da esfera, θ = π

2 , temos
os estados que possuem probabilidade iguais para ambos estados.

Figura 15 – Representação de um q-bit na esfera de Bloch.Fonte:(1)

Expandido este conceito para múltiplos q-bits, nós teremos que um estado de n
q-bits pode ser escrito como

|ψ〉 = |ψ〉 = α1 |0, 0, ..., 0〉+ α2 |1, 0, ..., 0〉+ ...+ α2n |1, 1, ..., 1〉 . (2.4)

Ou de forma reduzida como |ψ〉 = |ψ1, ψ2, ..., ψn〉, onde |ψi〉 representa o estado do i-ésimo
q-bit. Por exemplo, para o caso de dois q-bit, escrito de forma mais geral(α |0〉+ β |1〉),a
equação (2.4) terá a forma

|ψ〉 = α00 |00〉+ α01 |01〉+ α10 |10〉+ α11 |11〉 . (2.5)

Assim como foi para o caso de um q-bit, o termo |αxy|2 é a probabilidade do estado
do q-bit ser |xy〉.

2.2 Portas lógicas
Para realizarmos a computação quântica não basta definirmos como será codificada

a informação, é necessário apresentarmos um modo de manipular essa informação, assim
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estabelecemos as portas lógicas. Então o que queremos é uma operação capaz de levar o
estado inicial |ψ〉 para um dado estado final |ψf〉, ou seja

|ψf〉 = U |ψ〉 , (2.6)

onde U representa a atuação da porta lógica. Para o contexto de um q-bit U será um
operador unitário, que é presentado por uma matriz 2× 2 unitária, isto é, U †U = I, onde
I é a matriz identidade. Como exemplo de porta lógica de um q-bit podemos citar a porta
"NOT", que tem como objetivo levar o estado |0〉 para o estado |1〉 e vice-versa, então
teremos

UN =
0 1

1 0

 . (2.7)

Atuando está matriz no estado geral |ψ〉 dado pela eq. (1.61), temos

|ψf〉 =
0 1

1 0

 (α |0〉+ β |1〉)

|ψf〉 =
0 1

1 0

(α
1

0

+ β

0
1

)

|ψf〉 = α

0
1

+ β

1
0


|ψf〉 = (β |0〉+ α |1〉).

(2.8)

Notamos que sua atuação em um estado geral resulta na troca das probabilidades |0〉 e |1〉.

Ainda no contexto de portas lógicas de um q-bit é importante citarmos duas portas
que não possuem análogo clássico. A primeira é a porta de fase, ou porta Z, dada por

Z =
1 0

0 −1

 . (2.9)

A atuação desta porta consiste em na transformação |0〉 → |0〉 e |1〉 → − |1〉, logo ela
introduz uma fase entre as componentes |0〉 e |1〉, motivo de seu nome. Como não há o
conceito de fase no caso dos bits clássicos, confirmamos que não é possível termos uma
análogo clássico da mesma.

A outra porta que iremos falar, é a porta Hadamard, cuja matriz de atuação é
dada por

H = 1√
2

1 1
1 −1

 . (2.10)

A aplicação dessa porta resulta nas transformações |0〉 → |0〉+|1〉√
2 e |1〉 → |0〉−|1〉√

2 .
Podemos falar que essa porta é responsável por produzir superposições, justamente esse
motivo não há análogo clássico para a mesma.
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Dentre as portas lógicas de dois q-bits, iremos apresentar a porta C-NOT (do inglês
Controlled-Not que significa Não-Controlada). Um dos q-bits do sistema será chamado de
q-bit de controle, cuja função é indicar a atuação ou não da porta C-NOT no outro q-bit,
que é chamado de alvo. Isto é, se o q-bit de controle tiver o valor |1〉 a porta irá atuar
como uma porta NOT no q-bit alvo, caso o valor seja |0〉 o q-bit alvo não irá ser alterado.
Supondo o primeiro q-bit como controle e o segundo como alvo, podemos descrever a
atuação da porta C-NOT como

|00〉 → |00〉 ,
|01〉 → |01〉 ,
|10〉 → |11〉 ,
|11〉 → |10〉 .

(2.11)

Uma forma de sumarizar essa atuação é |A,B〉 → |A,B ⊕ A〉, onde ⊕ é a soma de módulo
2.

Outra forma de representar a atuação da porta C-NOT é através da descrição
matricial, dada por

UCN =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

 . (2.12)

Assim como no caso de um q-bit, a necessidade de se conservar a probabilidade é satisfeita
pelo fato de UCN ser unitária.

Um dos fatores que faz com que a porta C-NOT seja destacada entre as portas de
dois q-bits é que, a partir da combinação da porta C-NOT com portas lógicas de um q-bit:
NOT, HADARMAD e Z é possível se obter qualquer porta lógica para múltiplos q-bits,
como provado em (1), o que permite uma computação universal.

2.3 Operador densidade

Tendo bem definido a estrutura matemática de um q-bit em vetores de estado,
agora iremos usar um conceito da mecânica quântica para apresentar uma outra forma de
representamos o estado de q-bits, o operador densidade(44). Esta formulação é matemati-
camente equivalente a anterior, porém apresenta uma forma mais completa se representar o
estado quântico. Um ponto importante desse formalismo é a possibilidade de se representar
estados mistos (ou misturas estatísticas), diferentemente da eq. (2.3) que só descreve
estados puros.

O formalismo do operador densidade nos permite escrever sistemas quânticos cujo
estado não é completamente conhecido. Supondo um sistema quântico que esteja em um
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dos estados |ψn〉, o operador densidade deste sistema é dado por

ρ =
∑
n

Pn |ψn〉 〈ψn| , (2.13)

onde Pn é o peso estado estatístico do estado |ψn〉, ou seja a probabilidade do sistema estar
no estado associado. Comumente, o operador densidade é também chamado de matriz
densidade, neste trabalho usaremos as duas nomenclaturas.

Quando tratamos da evolução de um sistema quântico no formalismo de vetor de
estados, supondo um sistema inicial |ψi〉, o estado final do sistema será dado por

|ψf〉 = U |ψi〉 , (2.14)

sendo U um operador unitário. Sendo assim, a evolução de um sistema quântico descrito
pelo operador densidade, pode ser obtida ao substituirmos (2.14) em (2.13), o que nos
leva a

ρf =
∑
n

PnU |ψn〉 〈ψn|U † = UρU †. (2.15)

Medidas também podem ser facilmente descritas no formalismo do operador densidade.
Supondo que façamos uma medida usando o operador M , se o estado inicial é |ψi〉, a
probabilidade de obtermos um valor m é dada por

p(m|i) = 〈ψi|M †M |ψ〉 = Tr
(
M †M |ψi〉 〈ψi|

)
. (2.16)

Sendo assim, a probabilidade total de obtermos o resultado m vai ser dada por

p(m) =
∑
i

Pip(m|i) =
∑
i

Pi Tr
{

(M †M |ψi〉 〈ψi|
}

= Tr
(
M †Mρ

)
. (2.17)

Tendo apresentado a estrutura do operador densidade, vamos agora falar de algumas
características deste. Para que um operador seja um operador densidade duas condições
devem ser necessariamente satisfeitas: o operador densidade deve ser positivo e de traço
unitário.

Podemos demonstrar essas duas propriedades facilmente. Levando em consideração
a definição de operador densidade dada pela eq. (2.16), então, o traço do operador densidade
será

Tr(ρ) =
∑
n

Pn Tr(|ψn〉 〈ψn|) =
∑
n

Pn = 1, (2.18)

sendo assim a condição de traço unitário é satisfeita. Agora, para a propriedade de
positividade, devemos começar supondo um vetor |φ〉 no espaço de estados. Fazendo

〈φ| ρ |φ〉 =
∑
n

Pn 〈φ|ψn〉 〈ψn|φ〉 =
∑
n

Pn| 〈φ|ψn〉 |2 ≥ 0. (2.19)

Então, a positividade é satisfeita. Estas propriedades permitem uma reformulação
dos postulados da mecânica quântica, como podemos ver em (1).
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Para finalizarmos essa seção, iremos agora apresentar uma aplicação do operador
densidade usada para descrever subsistemas de um sistema quântico composto. Esta
descrição é dada pelo operador densidade reduzido. Supondo dois sistemas quânticos A e
B, o sistema composto pela combinação destes dois será descrito pela matriz densidade
ρAB. A matriz reduzida para o subsistema A vai ser dada por

ρA = trB(ρAB), (2.20)

onde trB é o traço parcial com relação a B. O traço parcial é dado por

trB(|a1〉 〈a2| ⊗ |b1〉 〈b2|) = |a1〉 〈a2| tr(|b1〉 〈b2|), (2.21)

sendo |a1〉 e |a2〉 quaisquer vetores no espaço de estados de A, e |b1〉 e |b2〉 quaisquer vetores
no espaço de estados de B.

Tendo apresentado o formalismo do operador densidade, evidenciando que com
ele temos a possibilidade de descrever completamente sistemas quânticos. Neste traba-
lho faremos uso desta representação para descrever os estados dos q-bits com os quais
trabalhamos.

2.4 Emaranhamento
Um dos conceitos chave da teoria da informação quântica é o uso de correlações

quânticas, onde temos como destaque principal o emaranhamento quântico. Esta proprie-
dade foi primeiramente notada por Schrödinger(56) recebendo o nome de “Verschränkung”
(Emaranhamento em alemão) , com o tempo foi ganhando grande notoriedade, sendo
elemento principal de diversos estudos (57),(58),(59) e (60). Neste trabalho iremos nos
ater ao emaranhamento em estados bipartite, porém, uma visão mais completa do tema
pode ser encontrada em (61), referência que usamos como base desta subseção.

Sendo um estado puro bipartite |ψAB〉, pertencente ao espaço de Hilbert HAB =
HA ⊗HB, este estado é dito separável se for possível escreve-lo como produto tensorial
das suas partes

|ψ〉AB = |ψ〉A ⊗ |ψ〉B . (2.22)

Caso a eq. (2.22) não seja satisfeita, então, o estado é dito emaranhado, não
podendo ser escrito como produto tensorial das partes constituintes.

Para um estado misto ρAB definido no espaço HAB = HA ⊗HB, de acordo com
(62), este estado só é separável se e somente se for possível representa-lo ou aproximar da
seguinte forma

ρAB =
k∑
i

piρ
i
A ⊗ ρiB, (2.23)
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onde ρA e ρB são operadores densidade definidos no espaço de Hilbert HA e HB, respecti-
vamente. Temos, então, que um estado misto é emaranhado se não podemos escreve-lo
como uma mistura fatorável de estados puros.

Uma condição necessária para separabilidade de estados foi definida por (63),
conhecido como o critério PPT(do inglês Positive Partial Transpose). Ele afirma que se ao
tomarmos a transposta parcial do sistema ρAB com relação a um dos seus subsistemas e
a matriz resultante atender ao critério de positividade, então estamos lidando com um
estado separável.

Sendo um sistema quântico, dado por

ρAB =
∑
i,j,k,l

|i〉 〈k| ⊗ |j〉 〈l| =
∑
i,j,k,l

|ij〉 〈kl| . (2.24)

Então a transposta parcial de ρAB com relação ao subsistema A é dada por

ρTAAB =
∑
i,j,k,l

|k〉 〈i| ⊗ |j〉 〈l| =
∑
k,j,i,l

|ki〉 〈jl| . (2.25)

Tendo definido uma maneira de classificar se um estado bipartite é separável ou
emaranhado, agora queremos quantificar esse emaranhamento, ou seja queremos saber
o quão emaranhado é um dado estado. Isso é importante, pois o emaranhamento é um
recurso imprescindível para a computação quântica.

Para estados puros, como pode se ver em (64), o emaranhamento será quantificado
pela entropia de von Neumann, de qualquer um dos subsistemas do estado

E(ρAB) = S(ρA) = S(ρB) = S(ρ) = −tr(ρA log2 ρA), (2.26)

que pode ser reescrito como

E(ρAB) = −
∑
i

−λAi log2 λ
A
i , (2.27)

onde λAi são os autovalores da matriz referente ao subsistema A. Da definição, temos que
0 ≤ E ≤ 1, onde o valor E = 0 representa um estado separável e E = 1 representa um
estado maximamente emaranhado.

Para um estado misto, o emaranhamento será definido como o emaranhamento
médio dos estados puros que compõe o sistema, minimizado sobre todas as decomposições
do sistema

E(ρAB) = min
∑
i

piE(ρ). (2.28)

Porém, como podemos ver em (65), o valor da eq. (2.28) pode ser expresso como uma
função de ρAB. A esta função dá-se o nome de concorrência, dada por

C(ρAB) = max{0, λ1 − λ2 − λ3 − λ4}, (2.29)
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onde λi são os autovalores, organizados em ordem decrescente, da matriz

R =
√√

ρABρ̃AB
√
ρAB, (2.30)

sendo ρ̃AB definido por
ρ̃AB = (σy ⊗ σy)ρ∗AB(σy ⊗ σy), (2.31)

onde ρ∗AB é o complexo conjugado da matriz densidade do sistema e σ2 é a matriz de Pauli.

Em termos de emaranhamento, uma classe de estados bipartite em específico que
se destaca são os estados de Bell(1), por serem estados puros maximamente emaranhados,
ou seja E(ρAB) = 1. Os quatro estados de Bell são dados por

∣∣∣ψ+
〉

= (|0, 1〉+ |1, 0〉)√
2

,

∣∣∣ψ−〉 = (|0, 1〉 − |1, 0〉)√
2

,

∣∣∣φ+
〉

= (|0, 0〉+ |1, 1〉)√
2

,

∣∣∣φ−〉 = (|0, 0〉 − |1, 1〉)√
2

.

(2.32)

Esses estados também recebem o nome de Estados EPR, ou Pares EPR dada a sua relação
com o famoso trabalho de Eistein, Podolsky e Rose(66).

2.5 Graus de liberdade da luz como q-bits

Agora que já definimos o q-bit e suas diferentes representações, vamos apresentar
a codificação de q-bit em um sistema físico especifico: graus de liberdade fotônicos, que
são manipulados com elementos de óptica linear, descritos pelo formalismo de Jones, que
apresenta a mesma estrutura de q-bits para graus de liberdade como polarização e modos
transversos de primeira ordem. Além disso, a atuação de elementos ópticos nestes graus de
liberdade são análogos a atuação operadores unitários em q-bits, e podemos ter análogos
de portas lógicas quânticas. Na sequência, faremos a codificação de q-bits nos modos
spin-órbita.

As equações (1.22) e (1.23) trazem as componentes horizontal e vertical do campo
elétrico, respectivamente, escritas no formalismo da matriz de Jones.

~EH =
1

0


~EV =

0
1

 ,
(2.33)



2.5. Graus de liberdade da luz como q-bits 51

e sendo os vetores estados dos q-bits |0〉 e |1〉, dados por

|0〉 =
1

0


|1〉 =

0
1

 ,
(2.34)

podemos fazer codificar ~EH → |H〉 = |0〉 e ~EV → |V 〉 = |1〉, sendo que qualquer polarização
pode ser descrita pela combinação linear das duas componentes.

De modo semelhante fazemos para os modos transversos, fazendo a codificação
HG10 → |h〉 = |0〉 e HG01 → |v〉 = |1〉, nesse caso usamos letras minusculas para deixar
claro quando estaremos falando da polarização ou dos modos transversos. Novamente,
como foi mostrado nas equações (1.45) e (1.50), qualquer modo transverso de primeira
ordem pode ser descrito como a combinação linear de HG10 e HG01.

É importante destacar que os dois graus de liberdade aqui debatidos apresentam
representações geométricas a partir das esfera de Poincaré, apresentada pela Figura 4 para
a polarização e pela Figura 13 para os modos transversos. O que nos permite traçar um
análogo entre estas e a representação geométrica de um q-bit dado pela esfera de Bloch,
apresentada na Figura 15.

Quando levamos em consideração os modos spin-órbita (nomenclatura dada quando
levamos a combinação de modo transverso e polarização), nós teremos, então, uma base
de modos análoga a um sistema bipartido, cuja base de estados produto é dada por

~EhHG10 → |Hh〉 = |00〉 ,
~EhHG01 → |Hv〉 = |01〉 ,
~EvHG10 → |V h〉 = |10〉 ,
~EvHG01 → |V v〉 = |11〉 .

(2.35)

A Figura 16 ilustra a codificação dos q-bits nos graus de liberdade da luz, polarização
e Modos transversos.
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Figura 16 – Ilustração da codificação dos q-bits nos graus de liberdade da luz para polari-
zação {|0pol〉 , |1pol〉} = {|H〉 , |V 〉}, e modos transversos de Hermite-Gauss de
primeira ordem {|0HG〉 , |1HG〉} = {|h〉 , |v〉}.Fonte:(67), adaptado pelo Autor

Como sistema bipartido, estes modos também tem o análogo de estados emara-
nhados que são os chamados modos não separáveis, que descreveremos em detalhes no
Capítulo 4, onde também apresentaremos análogos spin-órbita de estados mistos. Uma
contribuição original desta dissertação é o cálculo da Discórdia de modos spin-órbita.
Assim, no próximo capítulo faremos uma descrição desta importante correlação quântica.
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3 Discórdia

O uso de correlações quânticas é parte fundamental na informação e computação
quântica, uma vez que é necessária para aplicação de algorítimos quânticos que evidenciam
a superioridade da computação quântica com relação a computação clássica(1). Neste
capitulo iremos apresentar o conceito de discórdia, que, pela primeira vez, foi aplicado a
modos spin-órbita de um feixe laser. Primeiro debateremos a sua definição formal, e, então,
apresentaremos uma forma mais específica onde ela aparece nos estados-X que temos como
foco deste trabalho.

3.1 Definição
No inicio dos estudos da informação quântica, o emaramento era tratado como a

única correlação quântica que poderia conferir vantagem aos computadores quânticos com
relação ao seu análogo clássico. Porém, após os trabalhos de E. Knill e R. Laflamme (68),
Oliver e Zurek(69) e Henderson e Vedral(70), notou-se que o emaranhamento não era a
única correlação quântica importante, havendo um outro tipo de correlações não-clássicas
de um sistema, a discórdia, onde até mesmo estados separáveis possuíam correlações não
inteiramente clássicas. Nesta seção iremos abordar este tipo de correlação, usando como
base na referência (71).

Um dos conceitos fundamentais da teoria da informação clássica é a entropia de
Shannon(72). Podemos interpretá-la como a medida da incerteza de uma variável aleatória
A antes da medida, ou, como a quantidade de informação obtida após a medição desta
variável, ambas interpretações são equivalentes. A entropia de Shannon é dada por

H(A) = −
∑
a

pa log2 pa, (3.1)

onde pa é probabilidade de se obter a ao medir a variável A. Um fato importante decorre da
eq. (3.1), uma vez que esta depende somente das probabilidades. O valor da medida não irá
influenciar no resultado, somente a quantidade de valores possíveis de A e a probabilidade
de obtenção de cada valor.

Quando levamos duas variáveis A e B em consideração, teremos a entropia conjunta

H(A,B) = −
∑
a,b

pa,b log2 pa,b, (3.2)

resultando na quantidade de incerteza que temos do par (A,B), sendo pa,b a probabilidade
de obter a e b ao medirmos as varáveis A e B, respectivamente. Porém, podemos tomar a
medida somente de B. Sendo assim, nós obtemos uma quantidade de informação igual a
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H(B) do sistema, e o que restar de incerteza será associada ao quanto não sabemos de A,
mesmo sabendo o valor de B. Isto chamamos de entropia condicional,que é dada por

H(A|B) = H(A,B)−H(B). (3.3)

Outra definição importante envolvendo essas duas variáveis é a informação mutua,
que é uma medida de quanta informação A e B tem em comum. Supondo que medimos as
duas variáveis, a informação que elas têm em comum será medida duas vezes, enquanto a
informação que é exclusiva de uma variável será medida apenas uma vez. Se subtrairmos
a informação conjunta das informações de cada variável separada obtemos o quanto de
informação elas tem em comum, a informação mutua é dada por

I(A : B) = H(A) +H(B)−H(A,B), (3.4)

note que a ideia de correlação está diretamente ligada a informação mutua, dizemos que as
variáveis são correlacionadas quando a eq. (3.4) é não nula. Uma forma de se interpretar
intuitivamente a relação entre as entropias e a informação mutua é dada pelo diagrama de
Venn, apresentado na figura 17.

Figura 17 – Diagrama de Venn.Fonte:Autor

Para variáveis clássicas o teorema de Bayes(73) define a probabilidade condicional
como px|y = pxy

py
, isso resultará em uma forma equivalente de informação mutua clássica

(1), dada por
J(B|A) = H(B)−H(B|A). (3.5)

Esta forma de escrever a informação mutua chamaremos de correlação clássica. É impor-
tante ressaltar que para o caso clássico essas duas formas de escrita da informação mutua
são equivalentes, ou seja,

J(B|A) = I(A : B). (3.6)
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o que nem sempre é satisfeito para o caso quântico, como veremos.

Quando tratamos da informação quântica, a forma de descrever é semelhante ao
caso clássico porém agora a entropia que mede a incerteza do sistema é a entropia de Von
Neumann, dada por

S(ρ) = −tr(ρ log2 ρ), (3.7)

sendo ρ a matriz densidade do sistema. Se λi são os autovalores da matriz densidade,
podemos reescrever a eq. (3.7) como

S(ρ) = −
∑
i

−λi log2 λi. (3.8)

A partir desta entropia, temos a informação mutua quântica sendo dada por

I(A : B) = S(ρA) + S(ρB)− S(ρAB), (3.9)

onde
S(ρAB) = −tr(ρAB log2 ρAB). (3.10)

Como estamos tratando um sistema bipartido ρAB, quando temos no índice somente
um dos subsistemas, estamos falando da matriz reduzida para esse subsistema, por exemplo
ρA = trB(ρAB). A informação mutua é considerada como a medida das correlações totais
do sistema bipartite, tanto clássicas quanto quânticas.

Para o cálculo da correlação clássica de sistemas quânticos, dada pela eq. (3.5),
diferentemente do caso sistemas clássicos, quando estamos lidando com a mecânica quântica,
existem diferentes maneiras de se medir um sistema e essas medidas, geralmente, perturbam
o estado. Uma forma de fazer uma medida no subsistema A é dada por um POVM (1)
(do inglês positive-operator-valued measure), dado por

∑
a

Ea = I, (3.11)

onde os elementos do POVM são Ea = M †
aMa, sendo Ma o operador medida e a é o

resultado da medida do subsistema A. Sendo o operador do sistema dado por ρAB, após a
medida ele será levado a um estado ρ′AB definido por

ρ′AB =
∑
a

MaρABM
†
a , (3.12)

onde ao medirmos A obtemos o resultado a com probabilidade pa = tr(EaρAB) e B tem o
estado condicional dado por ρB|a = trA(EaρAB/pa). A partir disto definimos uma versão
quântica da entropia condicional (3.3)

S(B|Ea) =
∑
a

paS(ρB|a), (3.13)
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e introduzir as correlações clássicas do estado ρAB em analogia com a eq. (3.5)

J(B|{Ea}) = S(ρB)− S(B|{Ea}). (3.14)

Fazemos, então, uma maximização de J(B|{Ea}) com relação a todas as medidas, de
modo a utilizar o conjunto de medidas em A que fornece a maior informação sobre o B

J(B|A) = max
{Ea}

J(B|{Ea}),

J(B|A) = S(ρB)−min
{Ea}

∑
a

paS(ρB|a).
(3.15)

Por fim, conforme (69), temos a discórdia quântica definida como a diferença entre a
informação mutua dada pela eq. (3.1) e as correlações clássicas eq. (3.9), de forma que

D(B|A) = I(A : B)− J(B|A)
D(B|A) = min

{Ea}

∑
a

paS(ρB|a) + S(ρA)− S(ρAB). (3.16)

Outra interpretação que podemos dar é que a discórdia é calculada na base de medidas que
gera uma menor pertubação no sistema, por isso uma minimização é feita. A necessidade
de se fazer as medidas em todas as bases possíveis transforma a discórdia, em muitos dos
casos, algo complexo de se obter.

Na próxima seção iremos abordar a aplicação do calculo da discórdia especificamente
em estados-X.

3.2 Discórdia de estados-X

Neste trabalho iremos lidar com um tipo especial de estado de dois q-bits, os
estados-X (74). Esse nome se dá pelo fato da matriz densidade deste tipo de estado
apresentar elementos não nulos somente nas diagonais principal e secundária, dando uma
aparência de “X” para a matriz. Teremos de modo geral o estado sendo dado por

ρX =


ρ11 0 0 ρ14

0 ρ22 ρ23 0
0 ρ32 ρ33 0
ρ41 0 0 ρ44

 . (3.17)

Além disso, como vimos na seção 2.2, a equação 3.17 só representa um estado quântico se
satisfazer as condições de traço unitário e positividade, isto é ∑4

i=1 ρii = 1, ρ22ρ33 ≥ |ρ23|2

e ρ11ρ44 ≥ |ρ14|2. Temos também que o estado X só apresentará emaranhamento caso
ρ22ρ33 ≤ |ρ14|2 ou ρ11ρ44 ≤ |ρ23|2, sendo que ambas condições não podem ser verdadeiras
simultaneamente (75), cada uma sendo uma condição suficiente e necessária.
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Uma outra forma de descrever o operador densidade é através da parametrização
de Fano(76), que consiste na decomposição do estado em termos das matrizes de Pauli,
onde temos

ρX = 1
4(σ0 ⊗ σ0 + a3σ3 ⊗ σ0 + b3σ0 ⊗ σ3 +

3∑
j=1

Re(cj)σj ⊗ σj+

− Im(c1)σ2 ⊗ σ1 + Im(c2)σ1 ⊗ σ2),
(3.18)

sendo Re(z) e Im(z) a parte real e imaginaria de um complexo z, e como c3 é um número
real Re(c3) = c3. As matrizes de Pauli dadas por

σ0 =
1 0

0 1

 , σ1 =
0 1

1 0

 , σ2 =
0 −i
i 0

 , σ3 =
1 0

0 −1

 , (3.19)

para facilitar a comparação com a equação 3.17, podemos reescrever a equação 3.18 na
forma matricial, de forma que teremos

ρX = 1
4


1 + d1 0 0 c1 − c2

0 1 + d2 c1 + c2 0
0 c∗1 + c∗2 1 + d3 0

c∗1 − c∗2 0 0 1 + d4

 . (3.20)

sendo
d1 = c3 + a3 + b3,

d2 = −c3 + a3 − b3,

d3 = −c3 − a3 + b3,

d4 = c3 − a3 − b3.

(3.21)

Por fim então, teremos esses parâmetros dados pelos termos da matriz densidade da
seguinte forma

a3 = ρ11 − ρ44 + ρ22 − ρ33,

b3 = ρ11 − ρ44 − ρ22 + ρ33,

c1 = 2(ρ23 + ρ14),
c2 = 2(ρ23 − ρ14),
c3 = ρ11 + ρ44 − ρ22 − ρ33.

(3.22)

Para o calculo da discórdia para esse tipo de estado iremos seguir as referências (40) e
(77). Esse tipo de estado é importante pois inclui, dentre outros, estados de Bell, estados
de Werner e misturas entre estes estados tanto separáveis como não separáveis(78).

Podemos escrever a informação mutua (3.9), como

I(ρ) = S(ρA) + S(ρB) +
3∑

n=0
λn log2 λn. (3.23)
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Onde ρA e ρB são as matrizes reduzidas com relação ao primeiro e segundo q-bit, respecti-
vamente, e λn são os autovalores de ρ, dados por

λ0 = 1
2[(ρ11 + ρ44) +

√
(ρ11 − ρ44)2 + 4|ρ14|2],

λ1 = 1
2[(ρ11 + ρ44)−

√
(ρ11 − ρ44)2 + 4|ρ14|2],

λ2 = 1
2[(ρ22 + ρ33) +

√
(ρ22 − ρ33)2 + 4|ρ23|2],

λ3 = 1
2[(ρ22 + ρ33)−

√
(ρ22 − ρ33)2 + 4|ρ23|2].

(3.24)

As entropias são dadas por

S(ρA) = −[(ρ11 + ρ22) log2(ρ11 + ρ22) + (ρ33 + ρ44) log2(ρ33 + ρ44)],
S(ρB) = −[(ρ11 + ρ33) log2(ρ11 + ρ33) + (ρ22 + ρ44) log2(ρ22 + ρ44)].

(3.25)

Como vemos na seção 3.1, para o calculo da discórdia, agora temos que obter a
correlação clássica. Para isso, iremos considerar medidas projetivas para o subsistema B,
tal como feito em (40).

Qualquer medida de von Neumann para o subsistema B pode ser escrita como

Bi = VΠiV
†, i = 0, 1. (3.26)

onde Πi = |i〉 〈i| é o projetor para o subsistema B em uma base |i〉, que neste caso, como
estamos usando a base computacional, serão as bases |0〉 e |1〉. E V ∈ SU(2) é um operador
unitário com determinante um. Podemos escrever qualquer operador V ∈ SU(2) como

V = tI + i~y · ~σ (3.27)

com t ∈ R, ~y = (y1, y2, y3) ∈ R3 e

t2 + y2
1 + y2

2 + y2
3 = 1. (3.28)

Isso implica que as variáveis, sendo yi independentes entre si, assumem valores no intervalo
[−1, 1], isto é t e yi ∈ [−1, 1], com i = 1, 2, 3. Após a medida o sistema, ρX irá para o
ensemble {pi, ρi}, onde

ρi = 1
pi

(I ⊗Bi)ρX(I ⊗Bi), (3.29)

sendo pi = Tr{[(I ⊗Bi)ρX(I ⊗Bi)]}. O ensemble {pi, ρi}, para i = 0, 1, refere-se ao
subsistema A portanto são matrizes 2X2.

Sendo assim, teremos

piρi = (I ⊗Bi)ρX(I ⊗Bi)
piρi = (I ⊗ V )(I ⊗ Πi)(I ⊗ V †)ρX(I ⊗ V )(I ⊗ Πi)(I ⊗ V †)

(3.30)
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Substituindo a eq. (3.18), temos

piρi = 1
4[(I ⊗ V )(I ⊗ Πi)(σ0 ⊗ σ0 + a3σ3 ⊗ (V †σ0V ) + b3σ0 ⊗ (V †σ3V )+

+
3∑
j=1

Re(cj)σj ⊗ (V †σjV )− Im(c1)σ2 ⊗ (V †σ1V )+

+ Im(c2)σ1 ⊗ (V †σ2V )](I ⊗ Πi)(I ⊗ V †)

(3.31)

Usando as relações

V †σ1V = (t2 + y2
1 − y2

2 − y2
3)σ1 + 2(ty3 + y1y2)σ2 + 2(−ty2 + y1y2)σ3

V †σ2V = 2(−ty3 + y1y2)σ1 + (t2 + y2
1 − y2

2 − y2
3)σ2 + 2(ty1 + y2y3)σ3

V †σ3V = 2(ty2 + y1y3)σ1 + 2(−ty1 + y2y3)σ2 + (t2 + y2
1 − y2

2 − y2
3)σ3

(3.32)

Ressaltando que
Π0σ3Π0 = Π0σ0Π0 = Π0,

Π1σ3Π1 = −Π1,

Π1σ0Π1 = Π1,

ΠjσkΠj = 0; j = 0, 1, k = 1, 2.

(3.33)

A partir da equação (3.31), obtemos

p0ρ0 = 1
4[1 + b3z3 + a1σ1 + a2σ2 + (a3 + c3z3)σ3],

p1ρ1 = 1
4[1− b3z3 − a1σ1 − a2σ2 + (a3 − c3z3)σ3]

(3.34)

com
a1 = Re(z1c1 − iz2c2) = z1Re(c1) + z2Im(c2),
a2 = Im(z1c1 − iz2c2) = z2Re(c2)− z1Im(c1).

(3.35)

Sendo ~z um vetor unitário, definido por (77), cuja componentes são

z1 = 2(−ty2 + y1y3),
z2 = 2(ty1 + y2y3),
z3 = t2 + y2

3 − y2
1 − y2

2.

(3.36)

Nesse caso estamos tratando somente de um dos subsistema, Tomando o traço da
matriz dada pela eq. (3.34) , obtemos as probabilidades

p0 = (1 + b3z3)
2 ,

p1 = (1− b3z3)
2 .

(3.37)

Portanto, as matrizes densidade serão dadas, substituindo a eq. (3.37) em (3.34), por

ρ0 = 1
2{I + [a1σ1 + a2σ2 + (a3 + c3z3)σ3]}/(1 + b3z3),

ρ1 = 1
2{I + [−a1σ1 − a2σ2 + (a3 − c3z3)σ3]}/(1− b3z3).

(3.38)
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Os autovalores associados a essas matrizes serão

v±(ρ0) = 1
2(1± θ),

w±(ρ1) = 1
2(1± θ′).

(3.39)

onde θ e θ′ são dados por

θ =

√√√√ [(ρ11 + ρ33)k + (ρ22 + ρ44)l] + Θ
[(ρ11 + ρ33)k + (ρ22 + ρ44)l] ,

θ′ =

√√√√ [(ρ11 + ρ33)l + (ρ22 + ρ44)k] + Θ
[(ρ11 + ρ33)l + (ρ22 + ρ44)k] ,

(3.40)

sendo Θ = 4kl[|ρ14|2 + |ρ23|2 + 2 Re(ρ14ρ23)− 16m Re(ρ14ρ23) + 16n Im(ρ14ρ23). Determi-
nando os parâmetros k, l,m e n de modo que teremos

m = (ty1 + y2y3)2,

n = (ty2 − y1y3)(ty1 + y2y3),
k = t2 + y2

3,

l = y2
1 + y2

2.

(3.41)

Como determinado pela eq. (3.28), k + l = 1. A associação entre estes termos e o vetor ~z
é 4m = z2

2 ,4n = −z1z2 e k − l = z3. De acordo com os valores de t e yi, determinamos o
intervalo das novas variáveis k, l ∈ [0, 1], m ∈ [0, 1/4] e n ∈ [−1/8, 1/8].

Substituindo os novos parâmetros e os valores em termos da matriz densidade da
equação (3.22), temos a probabilidade sendo dada por

p0 = [(ρ11 + ρ33)k + (ρ22 + ρ44)l]
p1 = [(ρ11 + ρ33)l + (ρ22 + ρ44)k]

(3.42)

A partir da equação (3.9), temos que é possivel se determinar a entropia de Von
Neumann a partir dos autovalores da matriz densidade. Sendo assim, as entropias dadas
por

S(ρ0) = −1− θ
2 log2

1− θ
2 − 1 + θ

2 log2
1 + θ

2 ,

S(ρ1) = −1− θ′
2 log2

1− θ′
2 − 1 + θ′

2 log2
1 + θ′

2 .

(3.43)

Logo a entropia condicional quântica vai ser dada por

S(ρX |{Bi}) = p0S(ρ0) + p1S(ρ1). (3.44)

A correlação clássica podem ser obtidas a partir da maximização sobre todas as
medidas

C(ρX) = max
Bi

[S(ρAX)− S(ρX |{Bi})]

C(ρX) = S(ρAX)−min
Bi

[S(ρX |{Bi})].
(3.45)



3.2. Discórdia de estados-X 61

Para realizar o cálculo da correlação clássica, e assim obtermos a discórdia, pre-
cisamos minimizar a eq. (3.44) com relação as medidas de Von Neumann. Para isso,
igualamos a zero as derivadas parciais da função (40) com relação a k,m e n. Porém,
antes, vale observamos a simetria do problema. A equação (3.44) é simétrica com a troca
de k por l = 1− k. Portanto, estamos tratando de uma função impar de (k − l), logo, os
pontos extremos se encontram nos ponto k = l = 1/2 ou nas extremidades k = 0, l = 1
e l = 0, k = 1. Da definição das variáveis, equação (3.41), as extremidades precisam de
t = y3 = 0 ou y1 = y2 = 0. Portanto,para m = n = 0.

Por outro lado,para k = l = 1/2, teremos θ = θ′, logo S(ρ0) = S(ρ1) e a minimização
de S(ρX |{Bi}) é igual a minimização de S(ρ0) ou de S(ρ1). Seguindo a análise, a expressão
Θ, depende linearmente de m e n. Portanto, os pontos extremos estarão nos limites
m = 0, 1/4 e n = 0,±1/8. Portanto, devido ao pequeno número de pontos que temos que
analisar, podemos obter a correlação clássica analiticamente.

Uma vez determinada a correlação clássica, o cálculo da discórdia se resume a fazer
a diferença entre a informação mutua, eq. (3.23), e a correlação clássica, eq. (3.45) ,

D(ρX) = I(ρX)− C(ρX). (3.46)

Apresentamos no apêndice A os passos que seguimos para o cálculo das correlações
em um estado tipo-X, de modo que fique mais claro para o leitor como obtemos os nossos
resultados, que serão apresentados no capítulo 5.

Tendo estabelecido o calculo da discórdia para os estados-X, no próximo capitulo
iremos abordar os estados mistos de modos spin-órbita. Começaremos com a definição de
modos separáveis e passaremos a preparação e caracterização dos estados-X.
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4 Estados mistos de modos Spin-órbita

4.1 Modos separáveis e não separáveis

Nesta seção iremos apresentar e discutir as diferenças entre os modos separáveis
e não separáveis. A apresentação segue as Referências (19), (22) e (79). Como vimos no
capítulo 1 os vetores unitários EV para polarização vertical e EH para polarização vertical
formam uma base para a descrição da polarização, e os modos de Hermite-Gauss de
primeira ordem HG01 e HG10 formam a base para os modos transversos. Quando levamos
em conta as duas características combinadas, polarização da luz e modos transversos,
teremos os chamados modos spin-órbita.

A forma mais geral que o vetor campo elétrico de um modo spin-órbita pode ser
escrito é

~E(~r) = c1EHHG10(~r) + c2EVHG10(~r) + c3EHHG01(~r) + c4EVHG01(~r), (4.1)

sendo c1, c2, c3 e c4 números complexos que o obedecem a condição de normalização,
|c1|2 + |c2|2 + |c3|2 + |c4|2 = 1. Para um feixe intenso, isso significa que a soma das
intensidades de cada componente divida pela intensidade total do feixe deve ser um.

A separabilidade do modo vai ser definida de acordo com a possibilidade de fatoração
do modo, ou seja, se podemos escrevê-lo como o produto entre a estrutura transversa e o
vetor de polarização, então, estamos lindando com um modo, sendo este um análogo ao
estado produto da mecânica quântica. Logo, um modo é dito não-separável quando não
há a possibilidade de fatoração entre estrutura transversa e polarização.

As semelhanças entre as estruturas matemáticas nos permite traçar um paralelo
entre a separabilidade dos modos spin-órbita e o emaranhamento quântico, apresentado
na seção 2.4, de modo que temos aqui um análogo a concorrência, que irá ser uma medida
de não-separabilidade(80). Sendo a eq. (4.1), que descreve um estado geral, definimos

C = 2|c1c4 − c2c3|, (4.2)

onde os valores C = 0 indica um estado separável, enquanto C = 1 está relacionado aos
estados maximamente não-separáveis, novamente de modo análogo como ocorre com a
concorrência.

Partindo da eq. (4.1), levando em consideração a relação de máxima não separabi-
lidade para determinar os parâmetros ci, definimos então os estados maximamente não
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separáveis como
ψ+(~r) = 1√

2
(EHHG01(~r) + EVHG10(~r)),

ψ−(~r) = 1√
2

(EHHG01(~r)− EVHG10(~r)),

φ+(~r) = 1√
2

(EHHG10(~r) + EVHG01(~r)),

φ−(~r) = 1√
2

(EHHG10(~r)− EVHG01(~r)).

(4.3)

Como podemos notar não há possibilidade se fatorar esses estados, também é possível
notar que estes são análogos aos estados de Bell, dados pela equação 2.32. Os estados ψ+

e φ− também são conhecidos como modo de polarização radial e modo de polarização
azimutal, respectivamente. Enquanto os estados ψ− e φ+ apresentam polarização mista.

A figura 18 apresenta a estrutura transversa dos estados, isto é a distribuição de
intensidade e polarização.

Figura 18 – Estrutura transversa dos modos spin-órbita maximamente não-separáveis, as
setas distribuídas sobre o perfil do modo indicam a polarização.Fonte:(67)

Apresentaremos de forma resumida a quantização dos modos spin-órbita, de acordo
com a referencia (79).Sendo o operador do campo elétrico dado por

E(+)(~r, t) = i
∑
n

√
hωi
2ε0

fn(~r)âne−i(ωnt), (4.4)

sendo ε0 a permissividade do vácuo,wn a frequência do n-ésimo modo e ân o operador
aniquilação de um fóton no modo n. Considerando a função espacial fn(~r) normalizada
em uma caixa cúbica de lados L, temos

fn(~r) = L−
3
2 εnµn(r)e−i(knr). (4.5)

Tal como feito no capítulo 1, iremos considerar o caso monocromático, que se
propaga no eixo z. Sendo assim o campo, dado pela eq. (4.4), será

E(+)(~r, t) = i
∑
λ,p

√
hω

2ε0L
εpµλâp,λe

−iω(t− z
c

). (4.6)
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Sendo o índice p para a polarização e λ para os modos transversos. Neste trabalho nos
limitar a trabalhar com os modos transversos de primeira ordem HG, o índice λ é limitado
à λ = m,n com m,n = 0, 1.

Levando em consideração as polarizações horizontal(H) e vertical(V ), e os modos
transversos HG1,0(h) e HG0,1(v), teremos um espaço complexo de dimensão quatro. A
forma mais geral para o operador campo elétrico será dada por

E(+) = ψh(~r)εH âHh + ψh(~r)εV âV h + ψv(~r)εH âHv + ψv(~r)εV âV v. (4.7)

Podemos definir novos operadores aniquilação ao utilizarmos diferentes bases, sendo as
bases de Bell uma possibilidade, onde teremos

aψ± = 1√
2

(âHv ± âV h)

aφ± = 1√
2

(âHh ± âV v)
(4.8)

Tendo definido o operador aniquilação para cada modo âp,λ, associamos este ao
operador criação, dado pelo seu hermitiano conjugado, â†p,λ. De modo que podemos definir
o operador número np,λ = â†p,λâp,λ. O próximo passo então é definirmos o estado do Fock,
a partir do produto tensorial dos autos estados do operador numero, teremos

|{n}〉 =
⊗
p,λ

|np,λ〉 . (4.9)

Onde {n} é o conjunto de números de ocupações para os quatro modos {np1,λ1, np1,λ2, np2,λ1, np2,λ2}.

No primeiro capítulo utilizamos do eletromagnetismo clássico para descrever um
feixe laser. Em termos da mecânica quântica um feixe intenso de laser pode ser relacionado
a um estado coerente, sendo este obtido a partir das bases de Fock, como feito em (19),
como

|νp,λ〉 = e−|ν|/2
∞∑
np,λ

(â†p,λ)np,λ√
np,λ

|0〉 (4.10)

sendo |0〉 o vácuo do estado de Fock. A partir das eq. (4.8), podemos definir os estados
coerentes para os modos não separáveis, teremos

|νψ±〉 = e−|ν|/2
∞∑
nψ±

(â†ψ±)nψ±
√
nψ±

|0〉 (4.11)

|νφ±〉 = e−|ν|/2
∞∑
nφ±

(â†φ±)nφ±
√
nφ±

|0〉 (4.12)

Deste modo definimos a quantização do modo spin-órbita. A partir dessa definição
percebemos que os modos não separáveis possui mesma estrutura dos estados emaranhados,
e uma vez que podemos descrever um feixe intenso a partir de um estado coerente com
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um número extensivo de fótons, nos permite fazer a associação clássico-quântica para o
estados aqui apresentados.

Na próxima seção iremos discutir a preparação dos estados X e a caracterização
destes estados a partir do método da tomografia quântica.

4.2 Preparação de estados tipo-X com modos spin-órbita.

Um estado X, descrito na seção 3.2, nada mais é do que um estado misto, ou seja,
uma superposição incoerente de entre estados emaranhados puros e estados produto puros.
Na analogia entre modos spin-órbita e estados quânticos bipartidos, é a coerência óptica
que faz o papel de coerência quântica e nos permite ter superposição coerente (19, 22).
Para simular superposição incoerente de estados quânticos com feixes intensos, devemos
ser capazes de superpor incoerentemente modos spin-órbita. Isso pode ser feito a partir da
preparação dos modos em lasers independentes, de forma a não haver relação de fase entre
os dois feixes.

Desta forma, para prepararmos os estados tipo-X, definidos pela eq. (3.17), usando
os modos spin-órbitas preparados em feixes intensos, serão necessários 8 fontes laser
independentes de mesma frequência. A necessidade de se ter mesma frequência é devida às
características dos dispositivos ópticos envolvidos, uma vez que precisarão agir do mesmo
jeito em cada feixe e, ainda, temos que dispositivos como placas de onda são, em geral,
produzidos para um comprimento de onda especifico. Aqui, novamente iremos usar a
codificação apresentada na seção 2.5.

A Figura 19 apresenta o esquema óptico da preparação dos estados X(41). Devido
a analogia dos graus de liberdade da luz e estados quânticos discutidas na seção anterior,
usaremos a notação de Dirac para representar os modos dos feixes intensos. Assim, |H〉
e |V 〉 representam a polarização dos lasers e |ψ±〉 e |φ±〉 representam os modos não
separáveis. Da mesma maneira, poderemos representar os modos spin-órbita pelo análogo
da matriz densidade ρ, obtida por um processo de tomografia, análoga à tomografia
quântica, que descreveremos na seção 4.3.

Os lasers Li, i = 1, 2, ./.., 8, tem suas polarizações ajustas em |H〉 ou |V 〉. Os filtros
neutros (NF) variáveis irão controlar a intensidade do feixe, nos permitindo fazer o controle
de população. O quanto do feixe é transmitido é controlado a partir da rotação de NF .
Usando um ângulo α para representar um parâmetro de transmissão do filtro, definimos
a transmissão como Tα = cos2 α. Então, para α = 0◦ temos o máximo de transmissão,
T0◦ = 1, e para α = 90◦ resultará no mínimo de transmissão, T90◦ = 0.

Os lasers L1 e L2, com polarização horizontal e vertical, respectivamente, após
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Figura 19 – Esquema experimental da preparação dos estados X codificados nos modos
spin-órbita.Fonte:(81)

terem sua intensidade controlada por filtros independentes irão ser combinados no PBS1.
Em seguida irão passar por uma placa S-plate(82), sendo este um aparato óptico que
atua convertendo polarização linear em polarização radial ou azimutal. A S-plate a 0◦ irá
levar o feixe com polarização horizontal |H〉 para |ψ+〉 = 1√

2(|Hv〉+ |V h〉) e vertical |V 〉
para |φ+〉 = 1√

2(|Hh〉+ |V v〉), gerando os modos spin-órbita não separáveis definidos pela
equação 4.3.

Para os lasers L3 e L4 o processo será semelhante, porém nestes casos após a
atuação da S-plate teremos os feixes passando por uma placa de onda HWP com angulo
de 0◦, substituindo esse valor na eq. (1.33) vemos que isso resultará na passagem de |V 〉
para − |V 〉, então ela levará |ψ+〉 para |ψ−〉 e |φ+〉 para |φ−〉. Por fim todos os feixes
lado esquerdo do esquema experimental são combinados no BS1, isso irá resultar em um
caso especial de estado-X, os estados Bell diagonal(83), para estes estados a eq. (3.18) é
reduzida a

ρBell = 1
4(σ0 ⊗ σ0 +

3∑
j=1

cjσj ⊗ σj). (4.13)

Agora nos resta definir o lado direito do esquema experimental da figura 19, os
lasers L5 − L8 começam, respectivamente, com polarização |H〉, |V 〉, |V 〉 e |H〉. Estes
lasers passam por mascaras holográficas M10 e M01 que irão gerar os modos transversos
HG10(|h〉) e HG01(|v〉). Assim teremos os estados produtos |H〉 ⊗ |v〉, |V 〉 ⊗ |v〉, |V 〉 ⊗ |h〉
e |H〉 ⊗ |h〉 que, assim como foi feito pelo o lado esquerdo, serão combinados em pares
nos PBS e depois unidos pelo BS. Usando Tα = 1

4 no filtro dos quatro lasers produzimos
o estado maximamente misto ρMMS = 1

4(I ⊗ I). Por fim os estados ρBell e ρMMS são
combinados no BS3 e assim geramos o estado X mais geral possível, definido pela equação
(3.18). Os coeficientes da equação serão relacionados aos controles de população feitos
pelos filtros neutros.
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A proposta inicial deste trabalho era a medida experimental da discórdia para
estados tipo-X, preparados usando o circuito apresentado na Figura 19. Porém, devido a
pandemia da Covid-19 o Laboratório de Óptica do ICEx se encontrou fechado durante
a realização deste trabalho. Então, decidimos simular computacionalmente, utilizando
a plataforma MATLABR, a preparação apresentada pelo circuito óptico utilizando do
formalismos de Jones para a polarização e modos transversos, e a representação matricial
dos aparatos ópticos, ambos apresentados no capitulo 1. Desta forma, foram simulados
os modos spin-órbita preparados pelo circuito óptico e estes foram caracterizados pela
simulação de medidas tomográficas de dois q-bits, detalhada na próxima seção.

4.3 Caracterização de estados tipo-X de modos spin-órbita

Nesta seção apresentaremos de forma resumida o processo de a caracterização dos
estados tipo-X produzidos como modos spin-órbita. Uma descrição detalhada pode ser
vista na referência (81).

A caracterização de estados quânticos é feita através da tomografia quântica, no
apêndice B apresentamos a teoria desse processo para um e dois q-bits. Nessa seção,
apresentaremos o análogo da tomografia quântica para os feixes intensos. Isso pode ser
feito uma vez que a polarização e os modos transversos de primeira ordem podem ser
medidos em diferentes bases com os mesmos dispositivos ópticos usados para tomografia
de estado de polarização e modos transversos de fótons.

Para definirmos como o conceito de tomografia é aplicado aos modos spin-órbita,
primeiro iremos tratar do caso de um q-bit, isto é falaremos primeiro de polarização e modos
transversos separadamente. E uma vez bem estabelecido o procedimento experimental
para ambos, iremos tratar do sistema de 2 q-bits codificados nos modos spin-órbita .
Apresentaremos as bases a serem utilizadas para obtermos os parâmetros de Stokes dos
estados codificados nos modos spin-órbita da luz. Vale salientar que essa proposta foi
apresentada em (41) e (81), e serve tanto para estados de fótons únicos quanto para um
sistema de feixe intenso.

Tomografia de um q-bit codificado na polarização

Levando em consideração a codificação dos q-bit nos graus de liberdade da luz
discutida na seção 2.5, escrevamos a polarização na base computacional, ou seja |H〉 = |0〉
e |V 〉 = |1〉. Como estamos tratando de feixes intensos as probabilidades envolvidas na
tomografia serão associadas a intensidade luminosa total do feixe, de modo que temos
(19, 22)

P|ψ〉 = I|ψ〉
Itotal

, (4.14)

onde Iψ é a intensidade relacionada ao estado |ψ〉 e Itotal é igual a soma de todas as
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intensidades de saída.

O esquema experimental é representado pela Figura 20. As setas ao lado das placas
de um quarto de onda (QWP) e de meia onda (HWP) significa que elas não são fixas no
esquema experimental, serão adicionadas ou não de acordo com a base que se deseja medir.

Figura 20 – Esquema experimental da tomografia para a polarização.Fonte:(81)

Como visto no capítulo 1, o cubo divisor de feixes polarizado(PBS) atua trans-
mitindo parte do feixe polarizada horizontalmente e reflete a polarização vertical, sendo
assim podemos associa-lo a um projetor na base computacional. A primeira medida será
feita sem as placas QWP e HWP. Sendo assim as probabilidades associadas as saídas do
experimento serão dadas por

P|0〉 = I|0〉
Itotal

,

P|1〉 = I|1〉
Itotal

.

(4.15)

Sendo Itotal = I|0〉 + I|1〉. A partir desta medida obtemos os parâmetros de Stokes S0 e S1.

Após isso inserimos a placa HWP com o angulo do eixo rápido fazendo 45◦, como
vemos a partir da eq. (1.33) a atuação da placa com esse angulo pode ser interpretada
como rotação das bases de medida, passaremos para as bases diagonal e anti diagonal.
Assim teremos as probabilidades

P|D〉 = I|D〉
Itotal

,

P|A〉 = I|A〉
Itotal

.

(4.16)
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assim calculamos o S1.

Por fim é inserida a placa QWP com o angulo 0◦, aplicando este angulo na eq.
(1.32) obtemos a matriz de atuação no sistema. É importante destacar que, como vimos no
Capítulo 1, a atuação das placas é descrita por matrizes de Jones e, como é sabido, a ordem
de multiplicação de matrizes altera o resultado. Então, para obtermos o resultado desejado
é necessário que a QWP seja inserida antes da HWP, neste caso teremos a mudança para
as bases rotacional para direita e para esquerda. Obtemos as probabilidades finais para
obter o parâmetro S2, teremos

P|R〉 = I|R〉
Itotal

,

P|L〉 = I|L〉
Itotal

.

(4.17)

Assim obtemos todos os parâmetros de Stokes necessários para a reconstrução da
matriz densidade associada a um q-bit codificado na polarização. A Tabela 1 sumariza a
relação entre os dispositivos ópticos e os parâmetros de Stokes calculados.

Tabela 1 – Relação entre parâmetros de Stokes, bases de medida e dispositivos ópticos
utilizados na tomografia do estado codificado em polarização. Fonte: (81)

Parâmetro de Stokes Base de medida Dispositivos ópticos
S0,S3 |H〉 , |V 〉 PBS
S1 |D〉 , |A〉 PBS,HWP(45◦)
S2 |R〉 , |L〉 PBS,HWP(45◦),QWP(22, 5◦)

Tomografia de um q-bit codificado nos modos transversos

Assim como para o caso da polarização, aqui iremos usar como base a codificação
apresentada na seção 2.5, ou seja, |h〉 ≡ |HG0,1〉 = |0〉 e |v〉 ≡ |HG1,0〉 = |1〉, onde usamos
letras minusculas para identificar os graus de liberdade transversos.

A Figura 21 representa o esquema de montagem experimental para a tomografia,
novamente as setas indicam os dispositivos removíveis, neste caso o conjunto de lentes
cilíndricas (CL) e o prisma de Dove (DP).

O arranjo experimental nomeado de MZIM (84) se refere a um interferômetro de
Mach-Zehnder (43) com um espelho adicional, onde o elemento PZT refere-se a um espelho
acoplado a uma cerâmica piezoelétrica de intensidade elétrica variável, controlamos a
corrente de modo que de acordo com a intensidade a cerâmica irá dilatar e isso irá criar a
diferença de caminho entre os feixes do interferômetro.

O MZIM atua como um seletor de paridade, ou seja, em uma das saídas teremos os
estados ímpares {|Hv〉 , |V h〉} e na outra os estados pares {|Hh〉 , |V v〉}. Ao colocar um
PBS em ambas saídas nos permite projetar os estados de acordo com a sua polarização.
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Figura 21 – Esquema experimental da tomografia para os modos transversos.Fonte:(81)

A primeira medida é feita sem a CL e o PD, o MZIM atuando em conjunto com o
PBS irá atuar como um projetor dos modos transversos. Para este caso não queremos levar
em consideração a polarização do feixe, já que estamos tratando de um estado codificado
somente nos modos transversos, as probabilidades serão dadas pelas somas das intensidades
associadas a cada modo, isto é

P|0〉 = I|00〉 + I|10〉

Itotal
,

P|1〉 = I|01〉 + I|11〉

Itotal
.

(4.18)

Sendo aqui Itotal = I|00〉 + I|01〉 + I|10〉 + I|11〉. Obtemos a partir dessa medida os parâmetros
S0 e S3, fazendo a soma e a diferença das probabilidades da eq. (4.18) , respectivamente.

Fazendo a introdução do DP com angulo 22, 5◦, como vimos na seção 1.2, teremos
uma rotação dos modos de 45◦. Sendo assim a atuação do prisma será de rotação da base
de medida, de modo que obteremos o projetor para as bases diagonal e anti-diagonal,
possibilitando o calculo de S1, teremos

P|d〉 = I|0d〉 + I|1d〉
Itotal

,

P|a〉 = I|0a〉 + I|1a〉
Itotal

.

(4.19)

Por fim adicionamos o CL, mantendo o DP, com angulo entre as lentes de 0◦ e com
distancia entres as lentes de d =

√
2f , sendo a atuação do conjunto de lentes cilíndricas

descrito pela eq. (1.61), deste modos fazemos a medida projetiva nas bases rotacional



72 Capítulo 4. Estados mistos de modos Spin-órbita

direita e rotacional esquerda
P|r〉 = I|0r〉 + I|1r〉

Itotal
,

P|l〉 = I|0l〉 + I|1l〉
Itotal

.

(4.20)

Obtendo o ultimo parâmetro de Stokes necessário para a tomografia do estado.

Vemos na Tabela 2 a relação dos parâmetros com os dispositivos ópticos utilizados.

Tabela 2 – Relação entre parâmetros de Stokes, bases de medida e dispositivos ópticos
utilizados na tomografia do estado codificado nos modos transversos. Fonte:
(81)

Parâmetro de Stokes Base de medida Dispositivos ópticos
S0,S3 |h〉 , |v〉 MZIM,PBS
S1 |d〉 , |a〉 MZIM,PBS,DP(22, 5◦)
S2 |r〉 , |l〉 MZIM,PBS,DP(22, 5◦),CL(0◦)

Tomografia do estado bipartite codificado nos modos spin-órbita

Uma vez bem estabelecido os métodos experimentais para o cálculo da tomografia
para um q-bit codificados em polarização e modos transversos, agora iremos apresentar
como esse método é aplicado a um sistema de dois q-bits codificado nesses dois graus de
liberdade da luz. Como podemos ver na Figura 22, o que faremos é aplicar simultaneamente
os métodos usados para o cálculo para cada q-bit separado.

Figura 22 – Esquema experimental da tomografia para os modos spin-órbita.Fonte:(81)

Usando a codificação para os modos spin órbita descrita na seção 2.5, a primeira
medida será feita com a atuação de somente o MZIM e o par de PBS na saídas do
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interferômetro, porém como agora estamos tratando de um sistema bipartite, teremos
quatro probabilidades associadas as medidas

P|00〉 = I|00〉

Itotal
,

P|01〉 = I|01〉

Itotal
,

P|10〉 = I|10〉

Itotal
,

P|11〉 = I|11〉

Itotal
.

(4.21)

A partir destas podemos calcular quatro parâmetros de Stokes S00,S03, S30 e S33. Seguindo
a eq. (B.13), podemos escrever esses parâmetros como o produto vetorial de S|0〉 e S|1〉 de
cada q-bit. O que temos é

S|00〉 = S|0〉 ⊗ S|0〉 = P|00〉 + P|01〉 + P|10〉 + P|11〉,

S|03〉 = S|0〉 ⊗ S|3〉 = P|00〉 + P|01〉 − P|10〉 − P|11〉,

S|30〉 = S|3〉 ⊗ S|0〉 = P|00〉 + P|01〉 − P|10〉 − P|11〉,

S|33〉 = S|3〉 ⊗ S|3〉 = P|00〉 − P|01〉 − P|10〉 + P|11〉.

(4.22)

As próximas medidas são tomadas fazendo a inserção gradual dos dispositivos
ópticos, tal como foi feito para cado caso de um q-bit. Lembrando que as placas QWP e
HWP irão rotacionar as bases do primeiro q-bit, e CL e DP irão rotacionar do segundo
q-bit.

A Tabela 3 apresenta as relações entre os parâmetros de Stokes calculados com as
bases de medida e os dispositivos ópticos utilizados. Os ângulos utilizados são os mesmos
que usamos para o casos de um q-bit.

Tabela 3 – Relação entre parâmetros de Stokes, bases de medida e dispositivos ópticos
utilizados na tomografia do estado codificado nos modos spin-órbita. Fonte:
(81)

Parâmetro de Stokes Base de medida Dispositivos ópticos
S00,S03,S30,S33 |Hh〉 , |Hv〉 , |V h〉 , |V v〉 MZIM,PBS

S01,S31 |Hd〉 , |Ha〉 , |V d〉 , |V a〉 DP,MZIM,PBS
S02,S32 |Hr〉 , |Hl〉 , |V r〉 , |V l〉 CL,DP,MZIM,PBS
S10,S13 |Dh〉 , |Dv〉 , |Ah〉 , |Av〉 HWP,MZIM,PBS
S20,S23 |Rh〉 , |Rv〉 , |Lh〉 , |Lv〉 QWP,HWP,MZIM,PBS
S11 |Dd〉 , |Da〉 , |Ad〉 , |Aa〉 DP,HWP,MZIM,PBS
S12 |Dr〉 , |Dl〉 , |Ar〉 , |Al〉 CL,DP,HWP,MZIM,PBS
S21 |Rd〉 , |Ra〉 , |Ld〉 , |La〉 DP,QWP,HWP,MZIM,PBS
S22 |Rr〉 , |Rl〉 , |Lr〉 , |Ll〉 CL,DP,QWP,HWP,MZIM,PBS

Assim como a preparação dos estados tipo-X, apresentada na seção anterior, neste
caso também simulamos computacionalmente a tomografia dos modos spin-órbit. Utilizando
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a matriz de jones dos elementos utilizados, apresentados na tabela 3, fizemos os cálculos
das probabilidades associadas e assim obtemos os parâmetros de Stokes.

No próximo capítulo iremos apresentar o resultado do nosso estudo da discórdia e
concorrência dos estados X. Apresentaremos a simulação de alguns estados já conhecidos
na literatura, para compararmos com o nossa proposta experimental de análogo clássico e
também iremos trazer novos estados.
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5 Discórdia de modos spin-órbita

Neste capítulo apresentaremos uma contribuição original desta dissertação,que é o
resultado do cálculo da discórdia e do emaranhamento quântico para uma classe de estados
tipo-X codificados no modo spin-órbita (41). O cálculo da discórdia foi feito conforme
apresentado na seção 3.2, e, para o emaranhamento, iremos usar o cálculo da concorrência
mostrado na seção 2.4. Em todos os estados simulados por nosso circuito, controlamos a
população dos modos spin-órbita não separáveis (lasers L1 a L4) e separável (lasers L5 a
L8) usando um parâmetro a, que varia de 0 a 1, para produzirmos diferentes classes de
estados puros e mistos. Essa parametrização é a mesma utilizada para escrever os estados
de Werner, uma classe particular de estados X, e também foi utilizada na Ref. (40) em
alguns estados que também simulamos aqui com os modos spin-órbita.

Todos os gráficos apresentados nesse capítulo apresentarão a correlação clássica(CC(ρ)),
concorrência(CO(ρ)) e a discórdia quântica(Q(ρ) do estado simulado como funções do
parâmetro a. Para a simulação experimental, consideramos que os cubos divisores de feixe
não polarizado (BS1, BS2 e BS3) do esquema experimental, apresentado a Figura 19, são
desbalanceados apresentando taxa de transmissão igual 0.49 e reflexão 0.48, um tipico
erro próximo da realidade, que originou o erro dos resultados obtidos com relação àqueles
obtidos com os cubos sem erro. Como dito no capitulo 4 as simulações foram feitas usando
a plataforma computacional MATLABR, os resultados foram obtidos a partir do código
apresentado no apêndice A.

5.1 Simulação 1 - Mistura e um estado de Bell com um estado
produto
Nosso primeiro exemplo de estados simulados pelos modos spin-órbita são duas

classes de estados que foram apresentados na Ref. (40), sendo as matrizes densidade
definidas por

ρ1A = a
∣∣∣ψ+

〉 〈
ψ+
∣∣∣+ (1− a) |V v〉 〈V v| , (5.1)

ρ1B = a
∣∣∣φ+

〉 〈
φ+
∣∣∣+ (1− a) |V v〉 〈V v| , (5.2)

sendo, em nosso caso, |ψ+〉 e |φ+〉 estados maximamente não separáveis, apresentados na eq.
(4.3), somados ao termo |V v〉, lembrando que este está codificado na base computacional
como |11〉.

A classe de estados definida pela eq. (5.1) é preparada fazendo uso somente dos
lasers L1 e L8 no circuito da Figura 19. O parâmetro a é definido como a razão entre a
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transmissão Tα1 do Filtro Neutro (FN) colocado no caminho do laser L1 e a soma das
transmissões de todos os lasers, de modo que escrevemos

a = Tα1

Tα1 + Tα8

(5.3)

sendo Tα8 a transmissão do Filtro Neutro colocado no caminho do laser L8, respectivamente.
Porém, se estabelecermos Tα8 = 1−Tα1 a equação (5.3) é reduzida a a = Tα1 . Isso equivale
à associar Tα8 = (1− a). Logo, o controle populacional das duas partes do estado é feito
controlando as transmitâncias dos filtros neutros. Para os estados dados pela equação (5.2)
temos algo semelhante, porém trocando L1 por L2.

Os parâmetros Tα1 e Tα8 são ajustados no modelo computacional construído pelas
matrizes de Jones do circuito da Figura 18 entrando com os estados pertinentes aos lasers
L1-L8 para ρ1A e L2-L8 para ρ1B. Estado de saída passam pelas simulações com matrizes
de Jones do circuito de Tomografia e obtemos a matriz densidade ρX , usada para o cálculo
das correlações quânticas.

A Figura 23 apresenta as curvas teóricas e os pontos obtidos pela simulação do
circuito óptico. Vemos que a concorrência se comporta de modo igual para ambas classes
estados, crescendo linearmente com a. Para a = 0, temos um estado puro |V v〉, em ambos
os casos todas as correlações são nulas. Enquanto para a = 1 temos o estado puro de um
estado análogo aos estados de Bell, |ψ+〉 na equação (5.1) - Fig.23(a) - e |φ+〉 - Fig.23(b) -
na equação (5.2), ou seja, para a = 1, temos um estado puro maximamente emaranhado.

Note que , em acordo com a Ref.(40), a primeira classe de estados de modos
spin-órbita, ρ1A, a discórdia é sempre menor que a concorrência, porém sempre maior que a
correlação clássica. Enquanto que para a segunda classe, ρ1B, a correlação clássica é sempre
maior que a discórdia e a concorrência. Os pontos obtidos pela simulação experimental
estão em excelente acordo com a teoria.
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Figura 23 – Curvas teóricas e pontos experimentais obtidos pela simulação computacional
do circuito óptico. Em preto temos a concorrência (Co(ρ)), em azul a correlação
clássica (Cc(ρ)) e em vermelho a discórdia quântica (Q(ρ)) dados para a classe
de estados definida pela (a) eq. (5.1) e (b) eq. (5.2). As barras de erro foram
obtidas considerando BS desbalanceados(T=0.49;R=0.48) na preparação do
circuito..Fonte:Autor

5.2 Simulação 2 - Estados de Werner
Uma classe de estados tipo-X muito importante são os chamados os estados de

Werner(62), que também foi utilizado para estudo de discórdia nas Refs. (70) e (40), sendo
definido como

ρ4 = a
∣∣∣φ−〉 〈φ−∣∣∣+ (1− a)

4 I. (5.4)

Trata-se da soma de um estado de Bell com um estado maximamente misto (EMM),
variando a proporção de cada um no estado final. No ponto a = 0 temos somente o EMM,
e no ponto a = 1 teremos apenas o estado de Bell.

Para a preparação dessa classe de estados é necessário o uso do laser L3 e todos os
lasers do lado direito (L5 − L8), apresentados na Figura 19. Para facilitar a associação
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do do parâmetro a com as transmissões dos lasers, definimos TD que é a transmissão de
todos os lasers do lado direito, lembrando que para a criação do EMM é necessário que
a transmissão de todos os laser que o compõem sejam iguais. Teremos então a = Tα3 , e
portanto TD = 1

4 −
Tα3

4 . Deste modo quando temos Tα3 = 0, a = 0 e, consequentemente,
TD = 1

4 , o que faz sentido pois a transmissão estará dividida igualmente entre quatro lasers
e para Tα3 = 1, teremos a = 1 e TD = 0.

O resultado da simulação e as curvas teórica são apresentados pela Figura 24.
Diferente das simulações anteriores, neste caso temos que a discórdia quântica inicialmente
é maior que a concorrência e a correlação clássica. Até próximo do valor a = 0.33 a
concorrência é nula, após esse ponto ela passa a se comportar de modo semelhante as
classes de estados representados pelas equações (5.1) e (5.2), sendo superior a discórdia
somente após um valor a ≈ 0.52.

Como podemos ver na Figura 24, os pontos obtidos pela simulação do circuito
óptico estão em excelente acordo com a previsão teórica, apresentada nas referencias
(70) e (40). Portanto notamos que o circuito proposto para feixes intensos é capaz de
produzir estados do tipo Werner, emulando de forma satisfatória características presentes
em estados quânticos, emaranhamento e discórdia.

Figura 24 – Curvas teóricas e pontos experimentais obtidos pela simulação computacional
do circuito óptico. Em preto temos a concorrência (Co(ρ)), em azul a correlação
clássica (Cc(ρ)) e em vermelho a discórdia quântica (Q(ρ)) dados para a classe
de estados definida pela eq. (5.4). As barras de erro foram obtidas considerando
BS desbalanceados(T=0.49;R=0.48) na preparação do circuito..Fonte:Autor
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5.3 Simulação 3 - Mistura de um estado de Bell com peso fixo e
dois estados produtos com pesos variáveis
Uma classe mais complexa de estados X, que foi previamente estudada na Ref. (40),

é o caso consideramos o estado de Bell com peso fixo de 2/3 somado com duas componentes
de estados produto, |Hh〉 e |V v〉, de pesos variáveis, de modo que temos

ρ5 = 1
3[(1− a) |Hh〉 〈Hh|+ 2

∣∣∣φ+
〉 〈
φ+
∣∣∣+ a |V v〉 〈V v|]. (5.5)

Para a preparação do análogo clássico deste estado utilizando o circuito óptico
apresentado na Figura 19, utilizaremos três lasers. Para a produção do Bell com peso
fixo, usaremos o laser L1, determinando que a taxa de transmissão do filtro neutro no
caminho de L1 é Tα1 = 2/3. O elemento diagonal |V v〉 é produzido por L6, enquanto |Hh〉
é preparado usando o laser L5, portanto se definirmos Tα5 = 1/3− Tα6 teremos Tα6 = a/3.
Assim temos a = 1 para Tα6 = a

3 , e portanto Tα5 = 0. Do mesmo modo que para Tα6 = 0
obtemos a = 0, e Tα5 = 1

3 .

Os resultados da simulação são apresentados pela figura 25. Notamos que a presença
de fixa de um estado Bell é responsável para que as correlações não sejam nulas em nenhum
ponto do gráfico. Temos uma simetria no ponto a = 0.5, onde temos o menor valor de todas
as correlações, e conforme vamos para os extremos temos o aumento delas, sendo o maior
valor encontrado nos pontos a = 0 e a = 1. Temos que a discórdia sempre apresenta valor
maior que a concorrência, e para a maioria dos pontos também é maior que a correlação
clássica. Os pontos gerados pelas nossa simulação do circuito óptico estão de acordo com
o resultado apresentado na Ref. (40).
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Figura 25 – Curvas teóricas e pontos experimentais obtidos pela simulação computacional
do circuito óptico. Em preto temos a concorrência (Co(ρ)), em azul a correlação
clássica (Cc(ρ)) e em vermelho a discórdia quântica (Q(ρ)) dados para a classe
de estados definida pela eq. (5.5). As barras de erro foram obtidas considerando
BS desbalanceados(T=0.49;R=0.48) na preparação do circuito..Fonte:Autor

5.4 Simulação 4 - Mistura de dois estados de Bell com um estado
maximamente misto
A ultima classe de estados que simulamos, ainda não estudada previamente, no me-

lhor de nosso conhecimento, foi a mistura entre dois estados de Bell e o estado maximamente
misto, representado por

ρ5 = a

2[
∣∣∣ψ+

〉 〈
ψ+
∣∣∣+ ∣∣∣φ+

〉 〈
φ+
∣∣∣] + (1− a)

4 I. (5.6)

Trata-se de uma variação do estado de Werner. Para a preparação deste estado no
circuito óptico, Figura 19, é necessário usar os L1 e L2 e todos os lasers do lado direito
da figura (L5 − L8). Os estados |ψ+〉 e |φ+〉 devem ter mesma transmissão, definimos
assim a transmissão do lado esquerdo ou TE = Tα1 = Tα2 . De modo semelhante o EMM é
feito de modo que a transmissão dos quatro laser que o compõem devem ser iguais, que
chamaremos de TD, como feito na seção 5.3. Com estas definições podemos determinar
a = 2TE e TD = (1

4 −
TE
2 ). Portanto quando temos TE = 1

2 , valor máximo uma vez que
usamos dois lasers desse lado do circuito óptico, teremos a = 1 e TD = 0. Assim como
quando usamos TE = 0, obtemos a = 0 e TD = 1

4 .

O resultado da simulação é apresentado pela Figura 26. Neste caso, temos que a
concorrência e discórdia são sempre nulas, o que já esperávamos uma vez que os estados
de Bell nesse caso tem mesmo peso entre si. Neste caso estamos acrescendo um termo
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proveniente do estado maximamente misto (EMM) de estados puros. Assim, como feito
na simulação anterior, vemos que com o EMM a correlação clássica cresce de acordo com
o parâmetro a. Quando o nosso estado final é somente o EMM, a = 0, temos que todas
as correlações são nulas, isso é explicado pela simetria de população de cada termo. Os
pontos do resultado da simulação do circuito óptico estão de acordo com a previsão teórica,
bem como os demais exemplos.

Figura 26 – Curvas teóricas e pontos experimentais obtidos pela simulação computacional
do circuito óptico. Em preto temos a concorrência (Co(ρ)), em azul a correlação
clássica (Cc(ρ)) e em vermelho a discórdia quântica (Q(ρ)) dados para a classe
de estados definida pela eq. (5.6). As barras de erro foram obtidas considerando
BS desbalanceados(T=0.49;R=0.48) na preparação do circuito..Fonte:Autor
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Conclusão

Neste trabalho exploramos o uso de feixes intensos que emulam estados X para
fazer um estudo original do cálculo da discórdia para modos spin-órbita. Para este objetivo,
começamos descrevendo teoricamente dois dos mais utilizados graus de liberdade da luz,
a polarização e os modos transversos, bem como apresentamos a codificação de qbits
nestes graus de liberdade e como fazemos uso destes para aplicação na área de informação
e computação quântica. Além disso, apresentamos também o formalismo do operador
densidade, e como esse é aplicado no contexto de computação quântica, destacando como
esse formalismo é mais completo com relação a notação de Dirac, uma vez que a partir
da matriz densidade é possível a descrição de sistemas mais complexos, como misturas
estatísticas.

No contexto de correlações quânticas, apresentamos as ferramentas utilizadas
nesta dissertação, a saber, o emaranhamento e a discórdia, trazendo a sua definição
matemática e interpretação física.Também apresentamos resultados conhecidos para o
cálculo da discórdia de estados X quânticos, destacando a importância das correlações
para a implementação de algorítimos e protocolos de computação quântica.

A separabilidade dos modos modos spin-orbita foi apresentada em detalhes, dei-
xando explicito sua analogia com estados quânticos e a sua relação com os conceitos
como o emaranhamento. Também apresentamos a quantização do modos spin-órbita,
resultado conhecido e de grande importância, mostrando que, no limite quântico, os modos
spin-órbita não separáveis apresentam emaranhamento genuíno entre os graus de liberdade
de polarização e modos transversos.

Apresentamos, sucintamente, a proposta de circuito óptico a fim de preparar um
estado do tipo X, de modo mais geral possível. Apontamos como isso é possível através do
uso de oito lasers coerentes e dispositivos ópticos que permitem a preparação de diferentes
estados e a combinação destes, com diferentes intensidades, permitindo a criação do
estado mais geral o possível. Após, passamos a apresentar a caracterização destes através
reconstrução da matriz densidade a partir do processo análogo de tomografia quântica.
Apresentamos detalhadamente o circuito óptico proposto, indicando as bases de medidas
para cada um dos parâmetros de Stokes. As matrizes densidades dos modos spin-órbita são
idênticas as matrizes de densidade de estados bipartidos quânticos e, por isso, podemos
aplicar os cálculos de correlações quânticas como emaranhamento e discórdia neste sistema
a partir de suas definições.

Por fim apresentamos os resultados das contribuições originais desta dissertação,
que é o cálculo da correlação clássica, emaranhamento e discórdia das simulações de classes
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de estados do tipo X emulados pelos modos spin-órbita. Estes resultados compõem a
publicação científica indicada na Referência (41). Quando comparamos os valores obtidos
através da simulação do circuito óptico com os valores teóricos, já estabelecidos na
literatura (70) e (40), estes mostraram excelente concordância. Logo, a principal conclusão
de nosso trabalho é mostrar que modos spin-órbita preparados em estados tipo-X (41),
(81) apresentam os mesmos resultados de correlações quânticas como emaranhamento e
discórdia de estados quânticos. Os pontos obtidos através da simulação computacional
do circuito óptico de preparação e de caracterização são eficientemente ajustados pelos
resultados quânticos teóricos. Foi possível também simular erros típicos de circuitos ópticos,
como a transmissão e reflexão de cubos divisores de feixes (BS). Isso deu origem a barras
de erro mostradas nos cálculos das correlações, evidenciando que o resultado pode ser
observado experimentalmente.

O projeto dessa dissertação era a realização experimental dessa proposta. Os
primeiros alinhamentos e medidas preliminares foram realizadas no Laboratório de Óptica
do ICEx. Contudo, devido a pandemia da COVID-19 o laboratório ficou fechado em
praticamente todo último ano do mestrado e decidimos realizar a simulação da proposta.

O trabalho aqui apresentado nos abre um leque de possibilidades de novos projetos.
Primeiramente, o mais claro a se fazer, é a implementação experimental da proposta de
circuito óptico e tomografia quântica do estados tipo-X codificados nos modos spin órbita.
Além disso, o cálculo da discórdia apresenta caminho para outros trabalhos, como estudo
experimental da relação entre emaranhamento e discórdia e simulação óptica da evolução
de sistemas quânticos através da discórdia. Podemos, ainda, explorar outras classes de
estados que se encaixam no estado-X.
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APÊNDICE A – Estrutura da simulação dos
estados-X

Neste apêndice apresentaremos a estrutura computacional utilizada para a prepa-
ração e caracterização dos estados tipo-X, bem como os cálculos das correlações de cada
estado.

• Inicialização do programa: Iniciamos o programa estabelecendo os vetores de
estado, usando a codificação dos graus de polarização da luz em q-bits, estabelecida
no capítulo 2. Também definimos as matrizes de jones dos aparatos ópticos que
serão simulados na preparação e caracterização dos estados tipo-X, conforme as suas
definições no capítulo 1.

• Inicio do loop de a: Aqui estabelecemos o valor do parâmetro a, que irá determinar
os pesos da mistura estatística, seu valor inicial é a = 0 e a cada repetição do loop
acrescemos 0.01 a esse valor até o limite de a = 1.

Preparação do estado tipo-X: Uma vez estabelecido o peso estatístico de
cada elemento do estado final, passamos para produção do estado tipo-X. Usando as
matrizes definidas na inicialização, simulamos a montagem óptica apresentada na
seção 4.2.

Caracterização do estado: Tendo preparado os estados seguimos com a recons-
trução da matriz densidade, ao simular o processo de tomografia quântica definido na
seção 4.3, novamente usando as matrizes estabelecidas na inicialização do programa.

Cálculo da Emaranhamento: Tendo em mãos a matriz densidade do es-
tado desejado passamos para os cálculos das correlações, sendo a primeira delas o
emaranhamento. O calculo é feito de acordo com a equação (2.29).

Cálculo da Informação Mutua:As próximas correlações são calculadas se-
guindo a seção 3.2. Primeiro fazemos o cálculo da informação mutua, de acordo com
a equação (3.23), utilizando os elementos da matriz densidade do sistema definidos
pelas equações (3.24) e (3.25).

Cálculo da Correlação Clássica: Seguindo a descrição da seção 3.2, fazemos
a simulação da medida de von Neumann para o subsistema B em diferentes bases,
fazemos a maximização sobre todas as medidas analiticamente e obtemos a correlação
clássica, definida pela eq. (3.45).
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Cálculo da Discórdia: Uma vez calculados a informação mutua e a correlação
clássica, o calculo da Discórdia é feito tomando a diferença entre elas, como vemos
na eq.(3.46).

Obtenção dos valores experimentais: Refazemos todos os passos dentro
do loop, porém agora levando em consideração erros experimentais, modificamos
a matriz do cubo divisor de feixes(BS) para levar em conta o desbalanceamento
sugerido, T = 0.49 e R = 0.48. Esse item só é realizado a cada dez voltas no loop,
isso é fazemos para a = {0.0, 0.1, 0.2, ..., 1.0}.

• Fim do loop de a: Associamos um vetor para cada correlação calculada, então
armazenamos o valor desta. Então o valor de a é testado, caso a < 1 aumentamos
seu valor em 0.01 e voltamos para o inicio do loop. Caso a = 1 nós completamos o
cálculo das correlações para a classe de estados definida, sendo assim saímos do loop.

• Produção dos gráficos: Utilizando os vetores associados as correlações, recupe-
ramos os valores calculados para cada correlação e fazemos o gráfico de todas as
correlações como funções do parâmetro a, apresentados no capítulo 5.

• Finalização do programa
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APÊNDICE B – Tomografia

Diferente da mecânica clássica, quando tratamos de estados quânticos o processo
de medida se torna algo muito mais complicado. Por exemplo,consideremos um estado de
um spin de elétron que tenha apenas duas orientações possíveis, para cima ou para baixo.
Uma medida projetiva, em um aparato de Stern-Gerlach, pode fornecer um valor, e se
fizermos sequencialmente novas medidas no mesmo elétron elas irão confirmar esse valor.
Porém, a partir deste processo não conseguimos dizer qual era o estado inicial do spin do
elétron, englobando toda a complexidade de um estado quântico, que inclui estados de
superposição, com diferentes fases relativas, por exemplos. Assim, precismos implementar
uma tomografia quântica.

A tomografia quântica é o processo a partir do qual um estado quântico é com-
pletamente caracterizado fazendo uso de um ensemble de partículas idênticas. São feitas
medidas projetivas em diferentes bases, escolhidas de modo que possamos reconstruir o
operador densidade e assim obtermos a descrição completa do estado quântico. O nome
tomografia é usado pois essa operação se assemelha ao processo clássico de medição de um
objeto em três dimensões ao escanear em diferentes direções.

Como o foco deste trabalho está em sistemas bipartite, limitaremos a nossa ex-
plicação para estados de um e dois q-bits, porém uma analise mais completa pode ser
encontrada em (85).

B.1 Tomografia de um q-bit

Levando em consideração a descrição de estados quânticos no formalismo do
operador densidade apresentado na seção 2.3, para o caso específico de um q-bit podemos
escrever a matriz densidade como

ρ = 1
2

3∑
i=0

Siσi. (B.1)

Lembrando que σi são matrizes de Pauli definidas por 3.19, e os termos Si são os parâme-
tros de Stokes e serão responsáveis pela caracterização do sistema. Para obtermos estes
parâmetros multiplicamos nos dois lados da eq. (B.1) por σj e tomamos o traço de ambos
lados, deste modo teremos

Tr{σjρ} = 1
2

3∑
i=0

Si Tr{σjσi}. (B.2)
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como Tr{σjσi} = 2δij, então

Tr{σjρ} = 1
2

3∑
i=0

Si2δij. (B.3)

Assim temos que os parâmetros de Stokes serão dados por

Si = Tr{σiρ}. (B.4)

Para os estados puros ∑3
i=1 S

2
i = 1, enquanto que para estados mistos teremos ∑3

i=1 S
2
i < 1,

sendo o caso completamente misto ∑3
i=1 S

2
i = 0. Devido a normalização S0 sempre será 1.

Cada parâmetro de Stokes está diretamente associado com o resultado de pares
específicos de medidas projetivas

S0 = P|0〉 + P|1〉,

S1 = P|D〉 − P|A〉,

S2 = P|L〉 − P|R〉,

S3 = P|0〉 − P|1〉,

(B.5)

Onde P|ψ〉 é a probabilidade de se medir o estado |ψ〉. Sendo a base computacional dada
por |0〉 e |1〉, as demais bases serão definidas a partir da superposição coerente deste dois
estados. As bases diagonal/anti-diagonal, {|D〉 , |A〉}, e circular-direita/circular, esquerda
{|R〉 , |L〉}, serão dadas, respectivamente, por

|D〉 = 1√
2

(|0〉+ |1〉),

|A〉 = 1√
2

(|0〉 − |1〉),

|R〉 = 1√
2

(|0〉+ i |1〉),

|L〉 = 1√
2

(|0〉 − i |1〉).

(B.6)

Para que fique mais claro, consideremos a matriz densidade de um q-bit, escrita
em seu modo mais geral, dada por

ρ =
a c

c∗ b

 , (B.7)

seguindo as características de positividade e traço unitário, como vimos na seção 2.3,
necessárias. A partir da equação (B.1), podemos escrever a matriz densidade em função
dos parâmetros de Stokes (85), tendo assim

ρ = 1
2

S0 + S3 S1 − iS2

S1 + iS2 S0 − S3

 . (B.8)
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Então, uma vez que obtermos os parâmetros de Stokes, podemos reconstruir a
matriz densidade do sistema quântico, sendo estes parâmetros são definidos a partir da
relação entre as medidas em diferentes bases. Nesta simples afirmação encontra-se todo o
poder da tomografia quântica.

Uma vez definida a tomografia para um estado de um q-bit, a seguir iremos
generalizar este conceito para sistemas de múltiplos q-bits, enfatizando o caso bipartite.

B.2 Tomografia de dois q-bits
Levando em consideração a representação de um estado de n q-bits dada pela eq.

(2.4), fazemos uma generalização da equação (B.1) para um estado mais geral dada por
(85)

ρ = 1
2n

3∑
i1,i2,...,in=0

Si1,i2,...,inσi1 ⊗ σi2 ⊗ ...⊗ σin , (B.9)

sendo os parâmetros de Stokes dados por

Si1,i2,...,in = Tr{(σi1 ⊗ σi2 ⊗ ...⊗ σin)ρ}. (B.10)

Para o caso de 2 q-bits, a equação (B.9) é reduzida a

ρ = 1
4

3∑
i,j=0

Si,jσi ⊗ σj. (B.11)

Aqui, novamente teremos os parâmetros de Stokes sendo associados as probabilidades de
medidas em diferentes bases, mas podemos escrever ele como o produto dos parâmetros
de Stokes de um q-bit de cada subsistema que compõe o estado bipartite, isto é

Sij = Si ⊗ Sj, (B.12)

sendo assim, de modo geral, teremos

Sij = (P|ψ〉i ± P|ψ⊥〉i)⊗ (P|ψ〉j ± P|ψ⊥〉j). (B.13)

Note que o número de parâmetros de Stokes para um estado de n q-bits são 4n,
então para o caso bipartite teremos 16, aumentando assim as bases que devemos medir, e
assim a complexidade aumenta de modo considerável a cada q-bit adicional.


	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Lista de abreviaturas e siglas
	Sumário
	Introdução
	Graus de liberdade da luz como recursos para informação quântica
	Polarização da Luz
	Introdução teórica
	Aparatos ópticos

	Modos transversos
	Introdução teórica
	Aparatos ópticos


	Q-bits e graus de liberdade da luz
	Q-bits
	Portas lógicas
	Operador densidade
	Emaranhamento
	Graus de liberdade da luz como q-bits

	Discórdia
	Definição
	Discórdia de estados-X

	Estados mistos de modos Spin-órbita
	Modos separáveis e não separáveis
	Preparação de estados tipo-X com modos spin-órbita.
	Caracterização de estados tipo-X de modos spin-órbita

	Discórdia de modos spin-órbita
	Simulação 1 - Mistura e um estado de Bell com um estado produto
	Simulação 2 - Estados de Werner
	Simulação 3 - Mistura de um estado de Bell com peso fixo e dois estados produtos com pesos variáveis
	Simulação 4 - Mistura de dois estados de Bell com um estado maximamente misto

	Conclusão
	Referências
	Apêndices
	Estrutura da simulação dos estados-X
	Tomografia
	Tomografia de um q-bit
	Tomografia de dois q-bits



