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Resumo

O uso de sistemas ópticos em processos e protocolos de informação quântica é muito investi-
gado. Esta tese dedica-se a investigação de diferentes processos quânticos utilizando os modos
spin-órbita de um feixe intenso, que já demonstrou ser excelente plataforma para testes de
circuitos óptico-quânticos. Os modos spin-órbita de um feixe laser nos permite emular estados
que possuem propriedade quânticas. Baseando-se nesta ideia, inicialmente, iremos considerar
um sistema quântico fechado e empregar os modos spin-órbita para estudarmos a desigualdade
CHSH, característica de um sistema quântico bipartido, no cenário contextual. Por meio da viola-
ção da desigualdade de Kujala-Dzhafarov, mostraremos que os modos não-separáveis apresentam
contextualidade, assim como os estados emaranhados bipartidos. Motivados por essa visão e
sabendo que propriedades quânticas podem sofrer degradações quando o sistema em questão é
um sistema quântico aberto, i.e, o(s) q-bit(s) interage(m) com um ambiente, buscamos investigar
a produção de não-separabilidade ao interagirmos um estado separável com um reservatório
de maneira que se produza os modos spin-órbita não-separáveis. Ainda considerando o caso
de sistemas quânticos abertos, estudamos experimentalmente o comportamento da coerência
quântica, a qual é de fundamental importância na teoria de recursos para a Informação Quântica.
Sendo assim, nos propomos a investigar o comportamento das coerências Norma-l1 Cl1 e Máxima
Cmax considerando um único q-bit interagindo com os conhecidos canais ruidosos Amplitude

Damping, Bit Flip, Phase Flip, Bit Phase Flip e Phase Damping. Tal efeito de decoerência
é investigado considerando uma evolução Markoviana e Não-Markoviana. Motivados pelos
resultados obtidos nestes trabalhos em sistemas abertos, buscamos implementar experimental-
mente a notável decomposição de Solovay-Kitaev considerando o nosso sistema com feixe laser
intenso, resultando na decomposição eficiente de vários canais quânticos. Por fim, apresentamos
a simulação experimental de uma máquina térmica quântica operando num ciclo de Otto. Para
isso, fizemos uso de um aparato experimental totalmente óptico onde consideramos, novamente,
os graus de liberdade de um feixe laser intenso e simulamos um reservatório térmico por meio
de um canal Phase Damping. Além disso, este estudo investigou a produção de calor, trabalho e
entropia neste ciclo termodinâmico.

Palavras-chaves: Modos Spin-Órbita - Contextualidade Quântica - Canais Quânticos - Coerência
Quântica - Termodinâmica Quântica.





Abstract

The use of optical systems in quantum information processes and protocols is widely investigated.
This thesis is dedicated to the investigation of different quantum processes using the spin-orbit
modes of an intense laser beam, which has already proved to be an excellent platform for
testing optical-quantum circuits. The spin-orbit modes of a laser beam allow us to emulate states
that have quantum properties. Based on this idea, initially, we will consider a closed quantum
system and employ spin-orbit modes to study the CHSH inequality characteristic of a bipartite
quantum system in the contextual scenario. Through the violation of Kujala-Dzhafarov inequality,
showing that the non-separable modes present contextuality for the bipartite entanglement states.
Motivated by this view and knowing that quantum properties can be degraded when the system in
question is an open quantum system, i.e, the qubit(s) interact(s) with an environment, we seek to
investigate the production of non-separability when interacting a separable state with a reservoir
so that non-separable spin-orbit modes are produced. Still considering the case of open quantum
systems, we experimentally study the behavior of quantum coherence, which is of fundamental
importance in resource theory for Quantum Information. Therefore, we propose to investigate the
behavior of the l1−norm Cl1 and maximal Cmax coherences considering a single qubit interacting
with the well-known noisy channels Amplitude Damping, Bit Flip, Phase Flip, Bit Phase Flip

and Phase Damping. Such decoherence effect is investigated considering a Markovian and
Non-Markovian evolution. Motivated by the results obtained in these works in open systems, we
seek to experimentally implement the remarkable Solovay-Kitaev decomposition considering
our system with an intense laser beam, resulting in the efficient decomposition of several
quantum channels. Finally, we present the experimental simulation of a quantum thermal machine
operating in an Otto cycle. For this, we made use of an all-optical experimental setup where
we considered, again, the degrees of freedom of an intense laser beam and simulated a thermal
reservoir through a Phase Damping channel. In addition, this study investigated the production
of heat, work, and entropy in this thermodynamic cycle.

Keywords: Spin-Orbit Modes - Quantum Contextuality - Quantum Channel - Quantum Coher-
ence - Quantum Thermodynamic
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1

Introdução

Testemunhamos nas últimas décadas grandes avanços no campo da ótica, principalmente
após a operação do primeiro Laser, no ano de 1960 (1). Este dispositivo permitiu um aumento
nas investigações experimentais, sobretudo no que tange a interação da radiação com a matéria
(2). O desenvolvimento dos supercondutores, por outro lado, expandiu os horizontes da ótica
permitindo a miniaturização dos Lasers (2). Assim, com o passar dos anos, este dispositivo se
popularizou nos centros de pesquisa e passou ser empregado em diversas áreas de estudo, desde
projetos de pesquisa aplicada, como, por exemplo, a análise indireta da rugosidade de superfícies
(3, 4, 5), passando por aplicações em biomedicina (6, 7), chegando a projetos de pesquisa básica
como, por exemplo, o nascimento da Ótica Quântica (8, 9, 10, 11, 12). É justamente com a base
teórica e experimental desenvolvida pela Ótica Quântica que permite-se utilizar este sistema para
codificarmos nos fótons as unidades de informação quântica, os bits quânticos, denominados
na área de informação quântica como q-bits. Sendo assim, a Ótica Quântica apresenta-se como
uma ferramenta a ser utilizada para implementarmos e testarmos os conceitos da Teoria da
Computação e Informação Quântica.

O século XIX testemunhou uma divisão entre as teorias físicas disponíveis para expli-
carmos os fenômenos físicos observados na natureza. Por um lado, ao tratarmos a dinâmica de
sistemas macroscópicos deveríamos fazer uso dos conceitos regidos pela Física Clássica. Porém,
ao irmos para sistemas de escalas atômicas, uma nova teoria, denominada Física Quântica,
deveria ser imposta para que pudéssemos tratar estes sistemas.

A Física Quântica trouxe novos conceitos, tais como, a discussão sobre a interferência
que um observador causa em um sistema quântico ao realizar uma medida sobre o mesmo.
Além disso, conceitos como superposição e emaranhamento entre estados e sistemas quânticos,
respectivamente, causaram certos incômodos em alguns físicos. Dentre os que não se incomo-
davam com alguns destes novos conceitos físicos estava ninguém menos que Albert Einstein.
Baseado neste debate, Einstein, Podolsky e Rosen, formularam o paradoxo EPR (13), onde os
autores buscavam evidenciar que a teorica quântica estava incompleta. Segundo o trabalho, a
Mecânica Quântica não satisfazia simultaneamente as condições de realismo e localidade (veja
mais sobre estes conceitos no capítulo 3) de maneira que para descrever um estado físico nesta
teoria, deveríamos considerar que a mesma fosse completada por meio da inclusão das variáveis

ocultas. Tais variáveis, nos permitiria predeterminar os resultados das medidas realizadas em um
sistema quântico.

Porém, em 1964, o físico John Bell propõe em seu artigo uma maneira quantitativa de se
testar a realidade e localidade em um teoria (14). A fim de verificar os conceitos previstos pela
Mecânica Quântica, Bell descreve neste trabalho uma desigualdade que, se violada, nos permite
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afirmar que uma teoria não pode ser considerada local e real simultaneamente. Posteriormente, a
desigualdade de Bell foi generalizada e colocada numa forma mais adequada aos experimentos
no trabalho dos físicos Clauser, Horne, Shimony e Holt, recebendo a nomenclatura desigualdade

CHSH(15). Em 1982, o experimento realizado por Aspect et al mediu e comprovou a violação
da desigualdades de CHSH (12).

Os modos spin-órbita nos proporciona uma ferramenta extremamente útil para investi-
garmos fundamentos da Mecânica Quântica. Estes modos são codificados nos graus de liberdade
de polarização (spin) e modo transverso (órbita) de um feixe laser. Assim como os estados de
Bell não podem ser escritos como um produto tensorial (16), caracterizando assim o emara-
nhamento, os modos spin-órbita apresentam a mesma característica, a qual recebe o nome de
não separabilidade. Além disso, a abordagem com uma fonte de laser intensa, nos dá acesso
direto às propriedades estatísticas sem precisarmos recorrer à amostragem de fóton único. É
importante ressaltar que os modos spin-órbita apresentam um cenário de quantização, assim
como demonstrado por meio da Ref. (17). Muito embora vemos até aqui a semelhança entre
os estados de Bell e os modos spin-órbita, principalmente devido a não-separabilidade, ambos
possuem uma difirença referente a localidade. Estados quânticos genuínos, como os estados de
Bell, possuem características não locais. Ou seja, temos um emaranhamento entre partículas
espacialmente separadas (14). Entretanto, os modos spin-órbita apresentam um emaranhamento
entre os graus de liberdade do feixe laser, de modo que deixamos de ter características não locais
(17, 18).

Em um artigo de destaque, Kochen e Specker (KS) (19) desafiaram o modelo realista
da mecânica quântica proposto por EPR. Nele, KS mostraram que uma teoria realista que
reproduzia os resultados de conjuntos de propriedades observáveis tinha que ser contextual,
independentemente do estado do sistema quântico. Para fazer isso, eles produziram um conjunto
de operadores, de modo que as propriedades observadas de certos subconjuntos de operadores
pendulares (definindo diferentes contextos experimentais) eram inconsistentes com as proprie-
dades de todo o conjunto, sob a suposição de que as propriedades quânticas não mudam com
o contexto. Para um sistema de três níveis, Klyachko, Can, Binicioglu e Shumovsky propuse-
ram uma desigualdade de contextualidade dependente do estado (20). Estudos experimentais
da contextualidade quântica foram realizados usando sistemas diferentes, como nêutrons (21),
armadilhas de íons (22), ressonância magnética nuclear (23) e fótons (24, 25, 26).

Muito embora as correlações quânticas permitem um novo universo tecnológico, as
tecnologias de informação quântica são desafiadas pela ação do ambiente em qualquer tipo
de plataforma física. Coerência e emaranhamento, dois ingredientes essenciais para tarefas de
informação quântica, são extremamente sensíveis ao ruído e requerem estratégias eficientes para
seu controle e proteção. Portas de fase geométrica (27, 28), subespaços livres de decoerência
(29, 30) e a topologia não trivial de sistemas Hall quânticos (31) foram propostos como possíveis
meios para implementar protocolos de informação quântica robustos a ruído. O impacto do
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meio ambiente na dinâmica do emaranhamento foi investigado para uma infinidade de sistemas
físicos, começando com o trabalho pioneiro de Rajagopal e Rendell (32), onde o sistema em
consideração era um par de osciladores dissipativos quânticos acoplados. Desde então, vários
trabalhos estudaram o efeito de ambientes locais sobre a dinâmica do emaranhamento de
sistemas bipartidos (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) e
sistemas multipartidos (52, 53, 54, 55, 51, 56). Menos explorado, mas igualmente importante e
interessante, é o estudo dos efeitos de ambientes comuns em sistemas bipartidos (57, 58, 59, 60,
61, 42, 62, 63, 64, 65, 66) e sistemas multipartidos (67). Apesar do senso comum sobre os efeitos
deletérios do ambiente, dois sistemas quânticos que não interagem podem se emaranhar pela
ação de um ambiente comum (65). No entanto, a demonstração experimental desse recurso não
é trivial, pois, para interagir com um ambiente comum, os sistemas devem estar suficientemente
próximos, o que implica que a interação direta entre eles seja levada em consideração.

Correlações clássicas e quânticas entre dois ou mais subsistemas foram previamente
aplicadas para caracterizar uma evolução não-markoviana (68, 69). Embora essas correlações
caracterizem os recursos quânticos de um sistema com pelo menos duas partes, a coerência
quântica já está definida para um único sistema (70, 71), que fornece o cenário mais simples
para acessar a superposição quântica. Cabe comentar que, assim como realizado no caso de
uma evolução não-markoviana, a dinâmica markoviana em sistema quântico também pode ser
investigada por meio da coerência quântica(72).

Uma vez que trabalhamos com protocolos que envolvem a troca de informações quânticas,
é natural pensarmos em canais quânticos que transmitam estas informações entre as partes
envolvidas. Contudo, sabe-se que a transmissão de informações em um canal está sujeita a perdas
ocasionadas pelos ruídos que o mesmo podem introduzir no sistema (73). Um dos exemplos
mais simples sobre como um canal quântico pode afetar a informação que é compartilhada
entre as partes é o do canal Bit Flip. Neste canal, o bit de informação pode ser invertido, por
exemplo 0 → 1(ou vice versa), com um dada probabilidade, quando a informação trafega
pelo canal (73, 74). Um sistema físico que pode ilustrar esta ação é o caso de uma fibra ótica
transportando um feixe laser com um determinado estado de polarização. Assim, podemos supor
que inicialmente possuímos uma informação codificada na polarização horizontal do campo
elétrico deste feixe laser e que a mesma deva ser enviada a outra parte envolvida no protocolo.
Porém, pelos efeitos de perdas causados pela fibra ótica, a outra parte evolvida pode vir a receber
um feixe com polarização vertical, a qual representa uma informação completamente distinta da
que se desejava transmitir.

Conforme discutido anteriormente, sabe-se que a coerência é um recurso extremamente
importante para a Informação Quântica (75, 76) de maneira que estudar os efeitos de sua
degradação ao interagirmos um estado maximamente coerente com um ambiente, pode contribuir
bastante para a otimização de protocolos nesta teoria. Uma maneira de realizarmos este estudo, é
considerarmos canais quânticos (tal como o Bit Flip) e avaliarmos os efeitos de decoerência que
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podem surgir em nosso sistema(72, 77, 68).

É interessante notar que toda esta discussão sobre a utilização de recursos quânticos,
tais como emaranhamento e coerência, é bastante rica para a Teoria de Informação Quântica.
Nos últimos anos, o interesse em analisar se estes recursos quânticos poderiam trazer vantagens
em protocolos de termodinâmica, originou a nova área de estudo denominada de Termodinâ-
mica Quântica. Desta maneira, começamos a idealizar sistemas quânticos microscópicos que
permitissem a extração de trabalho e calor tais como as máquinas térmicas quânticas (MTQs),
os refrigeradores quânticos (78, 79, 80) e as baterias quânticas (81, 82). Diferentemente do
cenário clássico, uma MTQ possui um sistema quântico como sua substância de trabalho, a
qual interage com reservatórios térmicos em diferentes temperaturas. Propostas concretas de
Máquinas Térmicas Quânticas têm sido apresentadas nos últimos anos a partir de diferentes
abordagens (83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91). Além disso, verificações experimentais do de-
sempenho das MTQs já são obtidas utilizando os mais diferentes sistemas físicos, por exemplo,
spins manipulados por ressonância magnética nuclear (RMN) (92) e centros de vacância de
nitrogênio em diamante (93).

Tendo estes pontos em vista, a presente tese, organizada em cinco capítulos e cinco
apêndices, procura contribuir nestes diferentes cenários através da utilização dos modos spin-
órbita de um feixe laser para explorar processos diferentes processos quânticos.

No capítulo 1, apresentaremos uma breve revisão sobre os graus de liberdade de um feixe
laser bem como os dispositivos ópticos necessários para a manipulação dos mesmos. Partiremos
das equações de Maxwell para demonstrarmos o comportamento ondulatório da luz. Baseando-se
nestas equações, obteremos a equação de Helmzoltz, a qual uma vez considerada na aproximação
assintótica, descreverá um feixe laser e originará as famílias de modos transversos em diferentes
ordens. Ainda neste capítulo abordaremos polarização de um feixe laser e o caminho, também
como os graus de liberdade de um feixe laser. Por fim, apresentaremos, brevemente, algumas das
técnicas utilizadas para a produção dos modos transversos no laboratório.

No capítulo 2, apresentaremos a interligação entre os graus de liberdade de um feixe
laser e a Teoria de Informação e Computação Quântica. Inicialmente, proporemos uma breve
revisão dos conceitos presentes na Teoria de Informação e Computação Quântica, tais como:
os q-bits, as portas lógicas quânticas, os estados de Bell e a tomografia de um estado quântico
para um único q-bit. Posteriormente, dar-se-á a codificação dos q-bits em sistemas fotônicos
nos respectivos graus de liberdade de um feixe laser intenso, bem como a apresentação dos
dispositivos ópticos que implementam as portas lógicas quânticas em nosso cenário experimental.
Por fim, apresentaremos a técnica da tomografia quântica de polarização, a qual foi de suma
importância para os trabalhos desenvolvidos nesta tese.

No capítulo 3, traremos o primeiro trabalho que compõe esta tese. Baseando-se na
aclamada discussão sobre as correlações quânticas, iniciadas pelo artigo EPR e seguida dos
trabalhos de John Bell e Alain Aspect, apresetaremos um estudo experimental da desigualdade
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CHSH num cenário contextual (94). A desigualdade que descreverá CHSH contextualmente é
denominada Desigualdade de Kujala - Dzhafarov. Observamos experimentalmente a violação
desta desigualdade não-contextual pelos modos spin-órbita não separáveis. Neste trabalho, os
q-bits foram codificados nos graus de liberdade de polarização e nos modos transversos de
primeira ordem. Veremos que, os resultados obtidos, nos permite afirmar que a contextualidade
quântica pode ser emulada por modos spin-órbita não separáveis e que tal sistema pode ser
considerado contextual. Além disso, uma melhoria na preparação dos modos não separáveis nos
permitiu observar uma violação maior da desigualdade de Clauser – Horne – Shimony – Holt
(CHSH) para este sistema.

Uma vez apresentada a presença de correlações quânticas em sistema fechado, o qual
viola a Desigualdade de Kujala - Dhafarov, proporemos uma discussão sobre o comportamento
destas correlações quando o sistema em questão não é considerado isolado. Sabe-se na litera-
tura que sistemas quânticos abertos afetam as correlações em um estado quântico, originando
fenômenos tais como a morte súbita do emaranhamento e/ou decoerência. Baseando no trabalho
teórico (95), investigamos experimentalmente a geração de emaranhamento entre dois q-bits não
interativos acoplados a um reservatório comum é implementada como operações condicionais
nestes dois q-bits, controladas pelo caminho longitudinal como um grau de liberdade auxiliar
(ancila)(96). Uma testemunha de emaranhamento e a concorrência de dois q-bits são facilmente
avaliadas a partir de medidas diretas de intensidade, mostrando uma excelente concordância com
a previsão teórica.

O capítulo 4 apresenta três trabalhos, os quais dedicam-se ao estudo do comportamento
da coerência quântica. Sendo assim, apresentaremos uma breve revisão sobre a teoria de ca-
nais quânticos, onde destacaremos os canais Bit Flip, Phase Flip, Bit Phase Flip, Amplitude

Damping, Phase Damping e o Depolarizing. Seguidamente, apresentamos o comportamento
da Coerência Norma−l1 e Máxima para os canais acima mencionados. No primeiro trabalho,
investigamos, teórica e experimentalmente, processos de decoerência quântica. Ao conside-
rar um único q-bit sob o efeito dos canais markovianos, tais como: Bit Flip, Phase Flip, Bit

Phase Flip, Amplitude Damping e Phase Damping, obtemos analiticamente expressões para a
coerência Norma−l1 e Máxima em termos do estado inicial e dos parâmetros de decoerência.
Em particular, examinamos sob quais condições estes quantificadores de coerência quântica
exibem o fenômeno de congelamento, e observamos experimental que essa propriedade é mais
comum na coerência quântica Máxima em comparação com a coerência quântica Norma−l1

(72). No trabalho seguinte, propomos um experimento para quantificar a não-Markovianidade
em um sistema quântico aberto através da coerência quântica Norma−l1(77). Utilizamos um
canal Amplitude Damping, é avaliada analiticamente neste trabalho. Por fim, apresentaremos o
trabalho dedicado à implementação experimental da importante decomposição Solovay-Kitaev
com os modos spin-órbita (97). Realizamos experimentalmente a decomposição para os canais
Bit Flip, Phase Flip, Bit Phase Flip, Amplitude Damping e Phase Damping, em um sistema
onde codificamos o sistema principal como q-bit de polarização e o modo transverso de primeira
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ordem (Hermite-Gauss) como o q-bit auxiliar (ancila) . Além de mostrar por meio da tomografia
que este diferente cenário experimental de fato implementa o mapa quântico referente a cada um
destes canais, nós reproduzimos o comportamento das coerências norma e máxima anteriormente
obtidas no trabalho (72).

Por fim, no capítulo 5, apresentamos um estudo teórico e experimental no qual simulamos
uma máquina térmica quântica - operando num ciclo de Otto - por meio de uma abordagem
totalmente óptica(98). O comportamento da substância de trabalho e os reservatórios térmicos
foram implementados por meio do grau de liberdade polarização de um único fóton e canais
quânticos Phase Damping, respectivamente. Para ilustrar a viabilidade de nossa proposta, avalia-
mos o calor e o trabalho em cada etapa individual do ciclo termodinâmico. Além disso, a partir
da análise da produção de entropia durante todo o ciclo, podemos estudar a quantidade de atrito
quântico (também conhecido como quantum friction) produzido no ciclo de Otto em função
da diferença de temperatura entre os reservatórios quente e frio. Nossa investigação constitui,
portanto, uma simulação de máquina térmica totalmente óptica e assim abriu perspectivas para
outras simulações ópticas em termodinâmica quântica.

O último capítulo da presente tese elenca as principais conclusões obtidas para os
trabalhos que compõem esta tese, assim como algumas perspectivas.

Nos apêndices, trazemos elementos que contribuem para compreensão dos trabalhos,
buscando-se evitar a quebra fluidez do texto principal. No Apêndice A trazemos uma breve
revisão sobre o operador densidade, bem como sua utilização a descrição de um estado ter-
modinâmico em equilíbrio térmico. O Apêndice B discutiremos de maneira detalhada ação
de uma HWP inserida no interferômetro MZIM (Interferômetro de Mach-Zehnder com um
espelho adicional, do inglês Mach-Zehnder interferometer with additional mirror). No Apêndice
C mostraremos com mais detalhes como simular processos de expansão e compressão a partir do
formalismo das matrizes de Jones, bem como obter as grandezas termodinâmicas envolvidas
no ciclo de nossa máquina térmica. O Apêndice D, dedica-se a demonstrar como desfazer as
operações impostas pelo primeiro canal Phase Damping modo que tenhamos, novamente, o
mesmo estado inicial considerado no ciclo de Otto. Por fim, o Apêndice E, apresenta a lista de
publicações dos trabalhos desenvolvidos nesta tese.



7

1 Graus de liberdade da luz

1.1 Equações de Maxwell e as ondas eletromagnéticas

Um campo eletromagnético tem sua dinâmica descrita por meio das equações de Maxwell.
Considerando a propagação no vácuo e a ausência de cargas e correntes livres, podemos escreve-
las em sua forma diferencial1, por exemplo, como (99):

∇ · E(r, t) = 0, (1.1)

∇ · B(r, t) = 0, (1.2)

∇ × E(r, t) +
∂B(r, t)
∂t

= 0, (1.3)

∇ × B(r, t) − µ0ε0
∂E(r, t)
∂t

= 0, (1.4)

onde ε0 e µ0 são as constantes de permissividade elétrica e permeabilidade magnética, respec-
tivamente. Pode-se notar que as quatros equações acima definem um conjunto de equações
diferenciais acopladas de primeira ordem. Sendo assim, a fim de obtermos equações espaço-
temporais independentes para os campos elétrico e magnéfico, faz-se necessário desacoplá-las
tomando, para isso, o rotacional em ambos os lados das equações (1.3) e (1.4). Considerando
primeiramente a equação (1.3), teremos que

∇ × ∇ × E(r, t) = −
∂

∂t
(∇ × B(r, t)). (1.5)

Neste momento, faz-se necessário a utilização de uma identidade vetorial dada por ∇× (∇ ×A) =

∇(∇ · A) − ∇2A. Logo, o lado esquerdo da equação (1.5) pode ser escrito como

∇(∇ · E) − ∇2E(r, t) = −µ0ε0
∂

∂t

(
∂E(r, t)
∂t

)
. (1.6)

Tomando a equação (1.1) e considerando que µ0 ε0=
1
c2 , obteremos

∇2E(r, t) =
1
c2

∂2E(r, t)
∂t2 . (1.7)

Note que a equação acima possui o mesmo formato de uma equação de onda2. Vê-se, então, que
o campo elétrico obedece a uma equação de onda.
1 As letras em negrito serão utilizadas para representarmos notação vetorial, com −→r = r
2 Equação de onda: ∂2y

∂x2 = 1
v2
∂2y
∂t2 .
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A fim de obtermos esta equação para o campo magnético B, basta realizarmos o mesmo
procedimento considerado para E, tomando agora, a equação (1.4). Após as manipulações
algébricas, obteremos como resultado a equação

∇2B(r, t) =
1
c2

∂2B(r, t)
∂t2 . (1.8)

Novamente, percebemos que o formato da equação acima também se assemelha a uma equação
de onda. A solução mais fundamental para essa classe de equações são as ondas planas (99).
De modo que, neste caso, pode-se representar os campos E(r, t) e B(r, t) como sendo ondas
monocromáticas com vetor de onda k e frequência ω. Em coordenadas retangulares, os campos
elétrico e magnético podem ser escritos como:

E(r, t) = E0 ei(k·r−ωt) (1.9)

B(r, t) = B0 ei(k·r−ωt) (1.10)

onde k = ω
c , z é a direção de propagação, e E0 e B0 são vetores reais. Por meio da substituição das

equações (1.9) e (1.10) nas equações (1.5) e (1.6), respectivamente, podemos verificar que ambas
são suas respectivas soluções. Mesmo que a propagação de um feixe laser apresente variações no
perfil transverso, a aproximação de ondas planas nos permite obter importantes propriedades de
propagação da luz.

Ainda por meio das equações de Maxwell definidas no início da seção, podemos de-
monstrar outras propriedades relevantes das ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, o
fato do campo elétrico e magnético oscilarem perpendicularmente entre si e entre a direção de
propagação da onda, como ilustrado na Figura 1. Para obtermos esse resultado, vamos tomar a
equação (1.1) e utilizando a equação (1.7), teremos

∇ · E = [î
∂

∂x
+ ĵ

∂

∂y
+ k̂

∂

∂z
] · [E0,x + E0,y + E0,z] ei(kx x+kyy+kzz)−ωt = 0, (1.11)

logo,
∇ · E = [kxE0,x + kyE0,y + kzE0,z] ei(kx x+kyy+kzz)−ωt = 0, (1.12)

então,
∇ · E = i k · E = 0. (1.13)

Para atendermos a igualdade imposta pela equação (1.13), devemos ter que o produto escalar do
campo elétrico com o vetor de onda seja igual a zero. Ou seja, devemos ter que o campo elétrico
seja perpendicular ao vetor de onda da onda eletromagnética,

k ⊥ E. (1.14)

Pode-se obter o mesmo resultado para o campo magnético se considerarmos as equações
(1.2) e (1.8), e seguirmos os mesmos passos conforme realizado para o campo elétrico. Por fim,
teremos que

k ⊥ B. (1.15)
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Por fim, para demonstrarmos que os campos oscilantes propagam-se perpendicularmente
entre si, vamos tomar a equação de Faraday dada pela equação (1.3) e utilizar as soluções dadas
pelas equações (1.7) e (1.8). Logo,

[î
∂

∂x
+ ĵ

∂

∂y
+ k̂

∂

∂z
] × [E0,x î + E0,y ĵ + E0,zk̂] ei(kx x+kyy+kzz)−ωt

= [B0,x î + B0,y ĵ + B0,zk̂]
∂

∂t
(ei(kx x+kyy+kzz)−ωt), (1.16)

de modo que,
∇ × E = i k × E = iωB, (1.17)

ou ainda,
B =

1
c

k × E. (1.18)

Portanto, como esperávamos, vemos que a onda eletromagnética se propaga com os campos
elétrico e magnético oscilando perpendicularmente entre si. Ou seja, B ⊥ E. Note ainda que,
ambos oscilam perpendicularmente ao vetor de onda k de modo que, k ⊥ B ⊥ E. Por meio

Figura 1 – Representação da Onda Eletromagnética produzida pelo MATHEMATICAr. Os
campos E e B oscilam perpendicularmente nas direções x e y, respectivamente.
Observa-se que E e B são perpendiculares à direção de propagação - z. Fonte: Ref.
(114).

das demonstrações obtidas nesta seção, pode-se afirmar que as ondas eletromagnéticas são
consideradas transversais, pois o campo eletromagnético oscila perpendicularmente à direção de
propagação. Além disso, uma das características mais importantes das ondas eletromagnéticas é
que tais ondas permitem-se ser polarizadas e como veremos, tal característica será de fundamental
relevância para a codificação dos q-bits fotônicos. Na seção seguinte abordaremos o estudo da
polarização da luz.

1.2 Graus de Liberdade de um Feixe Luminoso

Como veremos ao longo desta tese, o núcleo de todos trabalhos que serão descritos
posteriormente baseia-se na utilização dos graus de liberdade de um feixe laser, tais como:
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Polarização, Modos Transversos e Direção de Propagação. Sendo assim, utilizaremos esta seção
para definirmos os graus de liberdade de um feixe luminoso.

1.2.1 Polarização da Luz

A fim de dissertamos sobre a polarização de um feixe luminoso, iremos no basear nas
referências (100, 101, 102). Além disso, conforme apresentado na seção anterior, consideraremos
a aproximação de ondas planas. Se faz importante mencionar que, em geral, a polarização é
definida como sendo a direção de oscilação do campo elétrico, uma vez que pelo mesmo possuir
maior interação com a matéria, sua manipulação se apresenta de uma maneira mais controlável
(102). Uma onda eletromagnética é dita polarizada, se a fonte emite luz com o campo elétrico
oscilando em uma mesma direção. Por outro lado, no caso de uma luz não polarizada, o campo
elétrico emitido pela fonte oscila em direções aleatórias.

Por meio da equação (1.7), observamos que sua solução consiste de ondas planas. Pode-
se notar, analisando a equação (1.9), que nosso campo elétrico possui um termo de propagação
(dado pela exponencial complexa) e outro de amplitude (dado pela componente E0). Este termo
de amplitude, que pode ser relacionado com a intensidade do campo, permanecerá constante
durante sua propagação. Por outro lado, definindo o campo elétrico como um vetor, e sabendo
que devido a esta definição o mesmo deve ser considerado em um plano, devemos escrevê-lo em
termos de uma base a qual define este plano. Sendo assim, a polarização de um campo elétrico
poderá ser definida como o comportamento de um campo cujo módulo, direção e sentido possam
variar ao longo do tempo.

Considerando, novamente, a equação de onda plana (1.9), podemos considerar o caso
cuja onda monocromática propaga-se ao longo do eixo z. Sendo assim, podemos definir o campo
elétrico desta onda como,

E(z, t) = (E0x x̂ + eiδE0y ŷ) ei(kz−ωt), (1.19)

sendo E0x e E0y as amplitudes reais constantes das componentes transversais x̂ e ŷ, e δ definido
como a diferença de fase entre as componentes (δ = δy - δx). Uma vez definida a equação (1.19),
podemos utilizá-la para discutir os principais estados de polarização de um campo elétrico.

• Polarização linear:

A polarização linear pode ser descrita quando a diferença de fase δ é dada por δ = nπ, com n = 0,
±1, ±2, ... . Sendo assim, tomando a relação de Euler3, podemos re-escrever a equação (1.19) na
forma

E(z, t) = (E0,x x̂ ± E0,y ŷ) ei(kz−ωt), (1.20)

3 eiδ = cos(δ) + i sin(δ).
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Cabe ressaltar ao leitor que o sinal +(-), apresentado na equação anterior, refere-se a um valor de
n par (ímpar).

A Figura 2 apresenta o vetor campo elétrico E definido num plano onde suas componentes
possuirão um ângulo θ entre o campo E e a direção de propagação "x", de modo que

tan(θ) =
E0y

E0x
. (1.21)

É interessante ressaltar que o eixo da abscissa e da ordenada representam a base na qual foi
definido o vetor campo elétrico.

Figura 2 – Representação do vetor campo elétrico descrito pela equação 1.20. As componentes
Ey e Ex formam a base na qual o campo elétrico E foi definido. Cabe ressaltar que o
campo elétrico E pode ser sempre escrito como uma combinação dos elementos desta
base, definindo assim, por meio do ângulo θ todos os estados de polarização linear.
Fonte: Ref. (5).

Por meio da equação (1.20) podemos definir alguns estados de polarização linear. Con-
siderando, por exemplo, E0x = 0 na referida equação, obteremos o campo elétrico polarizado
verticalmente, ou seja, possuindo uma polarização vertical. Por outro lado, tomando E0y = 0 na
mesma equação, possuiremos um campo elétrico polarizado horizontalmente, ou seja, possuindo
uma polarização horizontal.

Um estado de polarização linear de particular importância para computação e informação
quântica, como veremos no capítulo 2.1, pode ser obtido considerando que ambas as amplitudes
sejam iguais, ou seja, E0x = E0y. Neste caso, vamos obter que tan(θ) = 1, e consequentemente
θ = ±45o, referindo-se a um estado de polarização onde o campo elétrico está polarizado a ±
45o.

É importante comentar que frequentemente nesta tese utilizaremos a seguinte notação: H

para o caso onde o campo elétrico oscila no sentido horizontal (E0y = 0), V para campo elétrico
oscilante na direção vertical (E0x = 0), "+"para o caso onde o campo elétrico oscila a 45o com
relação à horizontal (E0x = E0y) e "−"para o caso onde o campo elétrico oscila a −45o com
relação à horizontal (E0x = −E0y).



12 Capítulo 1. Graus de liberdade da luz

• Polarização Circular:

A polarização circular pode ser obtida quando impomos as seguintes condições na equação
(1.19): E0x = E0y = E0 e δ = nπ + π

2 , com n = 0, ±1, ±2, ... .Neste caso, a equação (1.19) pode
ser re-escrita na forma a seguir:

E(z, t) = E0(x̂ ± iŷ) ei(kz−ωt). (1.22)

Novamente, o sinal +(-) deve-se a um valor de n par (ímpar). Ao considerarmos n par obteremos
uma onda com polarização circular à esquerda, e ao consideramos n ímpar, temos uma onda
polarização circular à direita.

• Polarização Elíptica:

O terceiro, e último caso, trata-se da Polarização Elíptica. Tal comportamento pode ser visto
como um caso geral da polarização circular. Uma vez que nossa única consideração será que,
agora, as amplitudes entre as componentes do campo elétrico nas direções x̂ e ŷ serão diferentes.
Ou seja, E0x , E0y. A diferença de fase δ entre as componentes dos campos será definida
exatamente como no caso da polarização circular, ou seja, δ = nπ + π

2 , com n = 0, ±1, ±2,... . A
equação (1.19) para o caso de uma polarização elíptica é dada por,

E(z, t) = (E0,x x̂ ± iE0,y ŷ) ei(kz−ωt). (1.23)

Como vimos nos outros casos, o sinal +(-) corresponderá a valor de n par (ímpar). Para um
dado n par, obteremos uma onda com polarização elíptica à esquerda, e para um dado n ímpar,
obteremos uma onda com polarização elíptica à direita.

Figura 3 – Representação dos estados de polarização na esfera de Poincaré. Fonte: Ref. (115).

Uma vez definida as três classes de polarização, uma forma muito elegante de representar
os estados de polarização é fazendo o uso da esfera de Poincaré (103). A Figura 3 ilustra tal
esfera. Qualquer possível estado de polarização pode ser representado por um ponto sobre a
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superfície da esfera. Por exemplo, as polarizações lineares encontram-se no equador da mesma.
Enquanto que, nos polos situam-se as polarizações circulares. Por fim, os estados polarizados
elipticamente encontram-se entre os polos e o equador desta superfície. Cabe ressaltar que a
esfera de Poincaré possui raio unitário e a localização dos estados de polarização pode ser
obtida por meio dos Parâmetros de Stokes. Os parâmetros de Stokes são definidos como sendo
componentes de um vetor real de dimensão 4x1 que dependem das intensidades luminosas
das componentes de polarização nas bases horizontal e vertical {H, V}, diagonal (+45◦) e
antidiagonal (−45◦) {D, AD} e circular à esquerda e circular à direita {CE, CD}. O vetor de
Stokes é definido como (99)

S =


S 0

S 1

S 2

S 3

 =


IH + IV

ID − IAD

ICE − ICD

IH − IV

 , (1.24)

onde Iα é a intensidade luminosa na componente α de polarização, dentre aquelas definidas
acima. Sendo assim, podemos notar que o parâmetro S 0 é dado pela soma das intensidades das
duas componentes do campo polarizado. Logo, podemos escrever que S 0 = Ipolarizada. Além disso,
as demais componentes do vetor de Stokes, definido pela equação (1.24), podem ser relacionadas
com a intensidade da luz puramente polarizada por meio da relação a seguir,

S 2
1 + S 2

2 + S 2
3 = I2

polarizado = S 2
0. (1.25)

Os parâmetros definidos acima podem ser normalizados dividindo ambos os lados da equação
(1.25) por S 2

0. Sendo assim,

S 2
1

S 2
0

+
S 2

2

S 2
0

+
S 2

3

S 2
0

= I2
polarizado = 1. (1.26)

ou ainda,

s2
1 + s2

2 + s2
3 = 1, (1.27)

onde si = S 2
i /S

2
0.

Os parâmetros de Stokes também nos permitem obter o grau de polarização de um feixe
luminoso, de modo que seu valor pode variar de 0 (luz não polarizada) e 1 (luz polarizada). Para
o caso de um feixe polarizado, podemos escrever os parâmetros de Stokes como (102):

s1 = cos(2θ), (1.28)

s2 = sen(2θ) cos(2φ), (1.29)

s3 = sen(2θ)sen(2φ), (1.30)

onde θ e φ são os ângulos radial e azimutal, respectivamente, na espera de Poincaré representada
na Figura 3. Note que, a definição dos ângulos θ e φ representam os estados de polarização na
superfície da esfera.
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Como apresentado até o momento, sabemos que o campo elétrico pode ser polarizado e
que seus estados de polarização podem ser representados geometricamente na esfera de Poincaré.
Entretanto, antes de discutirmos como podemos utilizar dispositivos óticos para gerarmos tais
estados de polarização, precisamos definir uma notação matricial que tornar-se-á uma ferramenta
de fundamental importância nas predições teóricas dos casos estudados nesta tese. Tal formalismo
é conhecido como Formalismo de Jones, e nos permite associar a cada sistema ótico a uma
matriz que modificará o campo incidente originando assim um novo campo, o qual chamaremos
de campo emergente (104).

No formalismo de Jones, um campo polarizado pode ser representado por Ex

Ey

 =

 E0x

eiδE0y

 e(kz−ωt). (1.31)

Por meio desta equação, podemos facilmente representar o estado de polarização linear à ±45o.
Lembrando que, neste caso, E0x = E0y = E0 e que eiδ = ±1, teremos

E =
E0
√

2

 1
±1

 . (1.32)

Do mesmo modo, o estado de polarização circular à esquerda(-) e à direita(+), pode ser represen-
tado considerando E0x = E0y = E0 e que eiδ = ±i. Assim,

E =
E0
√

2

 1
±i

 . (1.33)

As equações (1.32) e (1.33) ilustram como o formalismo de Jones pode nos ser útil na descrição
de estados puros de polarização de um feixe laser.

Para concluirmos esta seção, conforme comentado anteriormente, vamos apresentar
alguns dos dispositivos óticos que nos permitem manipular a polarização do campo elétrico
de um feixe luminoso. Fundamentalmente, tais dispositivos são materiais birrefringentes, ou
seja, materiais cujos índices de refração de dois eixos perpendiculares são diferentes, originando
uma diferença na velocidade de propagação nas componentes do campo elétrico que oscilam ao
longo destes eixos, que são identificados como eixo lento e eixo rápido. Usualmente, dispositivos
óticos que manipulam a polarização de um campo elétrico são denominados de placas de onda
(do inglês, wave plates).

A Figura 4 ilustra uma placa de onda, com seus respectivos eixos rápido e lento. Ma-
tematicamente, podemos relacionar a diferença de caminho ótico, e consequentemente a fase
entre as componentes do campo, com a diferença entre os índices de refração. Sendo assim, a
diferença de caminho ótico introduzida pela birrefringência do material é dada por "Nλ", onde
N é número real. Logo, podemos escrever que

Nλ = d(nl − nr), (1.34)
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Figura 4 – Placa de onda composta de um material birrefringente. Fonte: Ref. (114)

sendo d a espessura física da placa, λ o comprimento de onda do feixe incidente, e nl e nr os
índices de refração dos eixos lento e rápido, respectivamente.

Há disponível no mercado dois tipos de placas de onda, denominadas por: Placa de Meia

Onda (do inglês, Half Wave Plate - HWP) e Placa de Quarto de Onda (do inglês, Quarter Wave

Plate - QWP). Nesta tese, ambas foram utilizadas nos trabalhos que nos serão apresentados
posteriormente.

• Placa de Meia Onda (Half Wave Plate - HWP)

No caso de uma Placa de Meia Onda (HWP), teremos que N = 1
2 , originando uma

diferença de caminho óticos definida por λ
2 . Justamente por este fato, que damos tal nome

ao dispositivo. A diferença de fase entre as componentes do campo elétrico inseridas pela
HWP, será de δ = π. Segundo o formalismo das matrizes de Jones, uma Placa de Meia
Onda (HWP) com seu eixo rápido descrevendo um ângulo θ com a horizontal, pode ser
representada pela matriz 2x2 descrita por (102),

HWP =

 cos(2θ) sen(2θ)
sen(2θ) − cos(2θ)

 , (1.35)

• Placa de Quarto de Onda (Quarter Wave Plate - QWP)

Ao tratarmos de uma Placa de Quarto de Onda (QWP), teremos que N = 1
4 , originando

assim uma diferença de caminho equivalente à λ
4 . Novamente, a diferença de caminho

ótico sugere o nome deste dispositivo. Na QWP teremos que a diferença de fase entre as
componentes do campo elétrico é dada por δ = π

2 . Conforme já esperado, a QWP também
possui representação no formalismo das matrizes de Jones. Tal dispositivo, é descrito pela
matriz 2x2 dada por (102),

QWP =

 cos2(θ) + i sen2(θ) cos(θ)sen(θ)(1 − i)
cos(θ)sen(θ)(1 − i) i cos2(θ) + sen2(θ)

 , (1.36)

onde θ tem a mesma definição discutida quando tratamos da HWP. A matriz para uma transfor-
mação mais geral possível pode ser obtida utilizando uma combinação de placas de onda que no
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Formalismo de Jones pode ser escrita como um produto matricial dado por QWP · HWP · QWP
(105, 106).

1.2.2 Modos Transversos

Nesta subseção, apresentaremos um segundo grau de liberdade de um feixe luminoso,
conhecido como os modos transversos. A discussão desta subseção terá por base as referências
(107, 108).

Uma vez que esta presente tese trata da manipulação dos graus de liberdade do campo
elétrico, vamos considerar, novamente, sua respectiva equação de onda dada pela Eq. (1.7).
Tomando a aproximação de ondas planas e realizando a derivada temporal, obteremos[

∇2 − k2
]

Ẽ(r) = 0, (1.37)

onde utilizamos que k2 = ω2

c2 . A equação acima é conhecida como Equação de Helmholtz para
o campo elétrico.

Tomando-se que a onda monocromática se propaga na direção z, teremos que

Ẽ(r) = ξ(r) e−ikz, (1.38)

onde o termo ξ(r) especifica sua estrutura transversa do feixe luminoso e o termo e−ikz descreve
a propagação longitudinal dessa onda monocromática. Ao substituirmos a equação (1.38) na
equação (1.37), obteremos

∇2ξ(r) − 2ikẑ · ∇ξ(r) = 0. (1.39)

Nota-se por meio da equação anterior que a mesma é escrita em função da amplitude
transversa do feixe, dada pelo termo ξ(r). Ao tratarmos um feixe laser, teremos que sua estrutura
transversa varia muito pouco se comparada ao termo longitudinal. Além disso, a dependência
em z no termo transverso ξ(x,y,z) também apresenta uma variação muito lenta se comparada
as componentes x e y do mesmo. Estas características, permite descrever matematicamente um
feixe laser por meio da aproximação paraxial, a qual é descrita da seguinte forma,

|
∂2ξ

∂z2 | � |
∂2ξ

∂x2 |, |
∂2ξ

∂y2 | e 2k|
∂ξ

∂z
|. (1.40)

Portanto, uma vez considerada tal aproximação, a equação paraxial de Helmholtz em
coordenadas retangulares é dada por,

∇2
t ξ(x, y, z) − 2ik

∂ξ(x, y, z)
∂z

= 0, (1.41)

sendo ∇2
t = (∂

2

∂2
x

+ ∂2

∂2
y
) definido como o laplaciano transverso.
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A solução mais fundamental para a equação acima é representada pelo feixe gaussiano,
também denominado de modo transverso fundamental ou ainda de modo Gaussiano, cuja
expressão matemática é escrita na seguinte forma,

ξ(x, y, z) =

 2
1
2

π2w(z)

 e−
x2+y2
w(z) ei

(
−

k(x2+y2)
2R(z) +ψ

)
, (1.42)

sendo,

w(z) = w0

√
1 +

(
z
zR

)2

. (1.43)

O termo w(z), dado pela equação acima, caracteriza a largura de um feixe laser numa
dada posição z qualquer. Por outro lado, o termo w0 especifica a cintura do feixe laser (waist)
na posição z = 0. Além disso, o termo zR é conhecido como sendo o comprimento de Rayleigh,
definido como como a distância em que a w(z) =

√
2w0, sendo definido por zR =

πw2
0

λ
. Este termo

nos permite caracterizar a divergência do feixe laser ao longo de sua propagação em z. Por fim,
concluiremos a descrição completa do modo fundamental definindo o raio de curvatura,

R(z) = z
[
1 +

(zR

z

)2
]
, (1.44)

e a fase de Gouy,

ψ(z) = tan−1
(

z
zR

)
. (1.45)

É fundamental ressaltar que a solução da equação (1.41), dada pela equação (1.42)
representa a solução mais simples da equação paraxial de Helmholtz. A Figura 5 ilustra os
parâmetros antes mencionados bem como o perfil transverso de intensidade ( |ξ(x, y, z)|2 ) do
modo gaussiano.

Figura 5 – Representação de um feixe Gaussiano. Perfil de intensidade transverso do feixe
Gaussiano. Fonte: Autor.

Dando continuidade a esta seção que tem por finalidade versar sobre os modos transver-
sos, faz-se necessário ressaltar que a equação de Helmholtz possui soluções de ordens superiores,
para diferentes sistemas de coordenadas, de modo que cada uma destas soluções corresponderá
a uma dada família de modos transversos. A primeira família apresentada será a dos modos
Hermite-Gauss e, em seguida, apresentaremos a família dos modos Laguerre-Gauss.
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Os modos Hermite-Gauss representam a solução da equação paraxial de Helmholtz em
coordenadas cartesianas, e são descritos matematicamente pela expressão a seguir,

Hm,n (r) = ξm,n (x, y, z) =
Cm,n
w(z)

Hn

 √2x
w(z)

 Hm

 √2y
w(z)

 e−
x2+y2
w(z) e−i k(x2+y2)

2R(z) e[−i(n+m+1)φ(z)], (1.46)

sendo Hn e Hm os conhecidos polinômios de Hermite, de modo que suas ordens são determinadas
pelos termos n e m. É importante destacar que os modos Hermite-Gauss formam uma base
ortonormal de soluções da equação (1.41). Ao considerarmos n = m = 0 na equação acima,
reduzimo-la à expressão do modo fundamental descrita pela equação (1.42). A Figura 6 nos
mostra os perfis transversos de intensidade e de fase de modos HG para m e n variando de
0 a 3. Podemos notar claramente que quando tomamos n = m = 0, ou seja, para o modo

Figura 6 – Perfil transverso de intensidade e fase dos modos Hermite-Gauss - Hn,m. As linhas
indicam os modos de mesmo índice n, ou seja, mesma quantidade de linhas nodais na
vertical. Por outro lado, as colunas indicam os modos de mesmo índice m, ou seja,
mesma quantidade de linhas nodais na horizontal. Fonte: Autor.

HG00, reproduzimos novamente o perfil transverso de um modo Gaussiano. Por outro lado,
ao considerarmos n = 1 e m = 0 teremos como resultado um perfil de intensidade com duas
regiões divididas verticalmente por uma linha nodal. Entretanto, se considerarmos n = 0 e
m = 1 obtermos um perfil de intensidade com as duas regiões dividas horizontalmente por uma
linha nodal. Estas duas regiões estão em oposição de fase. Cabe salientar aqui que os modos
transversos utilizados nesta tese resumem-se aos modos primeira ordem, dado por HG1,0 e HG0,1.

Ao aumentarmos os valores para o índice n aumentaremos o número de linhas nodais na
vertical. Isto pode ser observado, por exemplo, para n = 2, uma vez que obteremos um perfil
com duas linhas nodais na vertical, conforme ilustrado pela Figura 6. Por outro lado, o índice m

é responsável por produzir os perfis de intensidade com linhas nodais na horizontal. Sendo assim,
ao considerarmos m = 2 e n = 0, por exemplo, possuiremos duas linhas nodais na horizontal , e
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assim sucessivamente, como ilustrado pela Figura 6. Por fim, ao fazermos n = m = 1 (HG11)
observamos que perfil de intensidade será representado por uma linha nodal na vertical e uma
linha nodal na horizontal. Ao aumentarmos para n = m = 2 (HG22), possuiremos duas linhas
nodais na vertical e duas linhas nodais na horizontal, e assim sucessivamente.

Por outro lado, os modos de Laguerre-Gauss são obtidos quando resolvemos a equação
(1.41) em coordenadas cilíndricas. Ao realizarmos esta transformação de coordenadas, a equação
paraxial de Helmholtz tornar-se-á

1
r
∂

∂r
(r
∂ξ

∂r
) +

1
r2

∂2ξ

∂φ2 + 2ik
∂ξ

∂z
= 0, (1.47)

cuja família de soluções é dada por,

Lp
l (r) = ξ

p
l (r, z, φ) =

√
2p!

πw2(z)(p + |l|)!

 √2r
w(z)

|l|e(
− r2

w2(z)

)
Lp

l

[
2r2

w2(z)

]
x

exp{i[kz − (2p + |l| + 1)ψ(z) +
kr2

2R(z)
+ lφ]}. (1.48)

Note que neste caso, a solução é escrita em função dos polinômios de Laguerre Lp
l . Além

disso, os parâmetros w(z), ψ(z) e R(z) que aparecem na equação acima são os mesmos já
discutidos anteriormente quanto tratamos do modo Gaussiano. Ao analisarmos da equação
(1.48) faz-se necessário saber que o índice inteiro p (p ≥0) representa um índice radial e é
diretamente relacionado com o número de anéis presentes na distribuição de intensidade. Sob
outra perspectiva, o inteiro l é o índice azimutal do modo e está associado à singularidade da
fase φ na origem do plano apresentado nos modos LG. Por este motivo, os modos LG, para l , 0,
são conhecidos por apresentarem momento angular orbital (MAO).

A frente de onda de um modo Laguerre-Gauss é helicoidal e possui o vetor de Poynting
(S) espiralando em torno de sua direção de propagação, como ilutrado pela Figura 7(b). A fim de
ressaltarmos esta particularidade, a Figura 7(a) ilustra a frente de onda de um modo Gaussiano.
Nitidamente, nota-se que o efeito não ocorre em sua frente de onda, sendo esta totalmente plana.
Analisando a equação (1.48) veremos que sua singularidade de fase é causada pela fase φ, onde
φ = arctan( x

y ), pois o mesmo não é definido na origem. É justamente sua singularidade de fase
que origina seu momento angular orbital. O módulo e o sentido de seu momento angular orbital
(MAO) é determinado pelo índice l, chamado também de carga topológica. Os modos LG são
também conhecidos na literatura como vórtices óticos (109, 107).

Na Figura 8 ilustramos alguns modos LG, ordenados segundo suas respectivas ordens
topológica l e azimutal p. Assim como antes, é possível notar que ao fazermos l = 0 e p = 0,
produzindo o modo LG0

0 na figura, obtemos novamente o perfil gaussiano. Os modos de primeira
ordem, LG−1

0 e LG1
0, são ilustrados em seguida demonstrando o efeito da singularidade de fase e

o sentido de sua frente de onda espiralando à esquerda ou à direita, respectivamente, conforme o
valor de l. Por fim didáticos, apresentaremos um outro exemplo de modos LG, também ilustrando-
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Figura 7 – (a) Frente de onda plana de um modo Gaussiano com o vetor de onda na direção de
propagação. (b) Frente de onda helicoidal de um modo Laguerre-Gauss com seu vetor
de onda espiralando em torno da direção de propagação. Fonte: Ref. (114)

Figura 8 – Perfil transverso de intensidade e fase do modos Laguerre-Gauss LGp
l . As linhas

contêm os modos com o mesmo índice radial p, enquanto que as colunas apresentam
os modos com a mesma carga topológica l. Fonte: Autor.

os na Figura 8. Tais modos são os LG−1
1 e LG1

1. Nota-se claramente que ao variamos o índice p,
neste caso fazemos p = 1, temos uma variação no número de anéis.

A fim de encerramos esta subseção sobre os modos transversos, iremos apresentar
uma importante relação entre os modos Laguerre-Gauss e Hermite-Gauss de primeira ordem.
Conforme encontrado na literatura (110, 107), estes modos podem ser escritos por meio de uma
combinação linear de um com o outro. Assim,

L±1
0 =

1
√

2
(HG10 ± iHG01). (1.49)

A Figura 9 ilustra a descrição dada pela equação (1.49).

Os modos de primeira ordem HG podem, ainda, serem definidos como uma soma, sem o
complexo i, entre os modos horizontal (HG10) e vertical (HG01). Nesta consideração, podemos
obter um modo rodado por um ângulo θ entre a linha nodal e a direção horizontal. Assim,
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Figura 9 – Relação entre os modos de primeira ordem HG e LG, descrita pela equação (1.49).
Fonte: Autor.

podemos escrever
HGθ

0,1 = cos(θ)HG10 + sen(θ)HG01. (1.50)

A fim de ilustrarmos a equação acima, consideremos θ = π/4 e θ = −π/4, respectiva-
mente. Assim, podemos escrever a equação (1.50) como

HGπ/4
0,1 =

1
√

2
(HG10 + HG01), (1.51)

e
HG−π/40,1 =

1
√

2
(HG10 − HG01). (1.52)

A Figura 10 nos ilustra o caso discutido pelas as equações (1.51) e (1.52).

Figura 10 – Relação entre os modos de primeira ordem HG. Fonte: Autor.

Conforme discutido para o caso da polarização como q-bits, precisamos ainda apresentar
os elementos óticos que nos permitem manipular os modos transversos. Tais dispositivos são de-
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finidos como Conversores astigmáticos de modos (CM). A Figura 11 apresenta a configuração

Figura 11 – Conversor Astigmático confeccionado com um par de lentes cilíndricas. Fonte: Refs.
(111,113)

de conversor astigmático de modos utilizando para sua confecção um par de lentes cilíndricas. A
distância d entre as lentes, além da orientação das mesmas, introduzirá diferentes fases entre
os modos HG de primeira ordem. As diferentes fases relativas entre os modos HG podem ser
obtidas por meio da manipulação da fase de Gouy, a qual representa a fase adquirida por uma
onda eletromagnética ao sofrer uma focalização (111), conforme vamos girando as lentes.

Se considerarmos os modos HGn,m não astigmáticos onde o feixe é considerado isotró-
pico,i.e, possui a mesma divergência em qualquer direção perpendicular à direção de propagação,
a fase de Gouy (111, 112) é dada por

ϕn,m = (n + m + 1)ϕ(z), (1.53)

onde ϕ(z) = arctan(z/zR) se considerarmos a cintura do feixe posicionada em z = 0. Por outro
lado, ao considerarmos modos HGn,m astigmáticos, ou seja, quando os mesmos passam por um
lente cilíndrica, lidamos com a situação onde amplitude dos modos HG devem ser tratadas de
maneira separada em dois planos perpendiculares (x, z) e (y, z). Como cada um destes planos
possui diferentes distâncias de Rayleigh, teremos duas fases de Gouy distintas, uma em cada
plano, dadas por

ϕn,m = (n +
1
2

) ϕx(z) + (m +
1
2

) ϕy(z), (1.54)

onde,

ϕx(z) = arctan
(

z
zRx

)
, (1.55)

ϕy(z) = arctan
(

z
zRy

)
, (1.56)
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com zRx e zRy sendo as respectivas distâncias de Rayleigh para cada plano(111).

Desta maneira, o conversor de modos tem por finalidade explorar as possíveis decom-
posições da fase de Gouy a fim de transformar os campos da respectiva onda eletromagnética
(111, 113). A distância de separação entre as lentes estará diretamente relacionada com a dis-
tância focal das lentes cilíndricas. Sendo assim, podemos lidar com dois tipos de Conversores
Astigmáticos.

Conversor Astigmático tipo π

O Conversor de modos tipo π é caracterizado por um par de lentes cilíndricas idênticas
de distância focal f . Tal dispositivo introduz uma defasagem de π entre as componentes dos
modos transversos se ambas as lentes cilíndricas forem colocadas a uma distância de d = 2 f . O
Conversor π nos permitirá rotacionar o modo transverso HG conforme iremos girando o conjunto
das lentes cilíndricas. Por exemplo, se consideramos o conversor de modos tal como ilustrado
na Fig. 11, i.e, com ambas as lentes posicionadas horizontalmente com relação à direção de
propagação, ao incidirmos um modo LGl

0 teremos uma transformação onde o produto final será
o modo LG−l

0 . Note que, neste caso, a vorticidade do modo Laguerre é invertida pela ação do
conversor. Por outro lado, ao incidirmos um modo Hermite HG no conversor de modos, teremos
como resultado uma reflexão em sua linha nodal com relação ao eixo das lentes cilíndricas (111).
É interessante comentar que, o conversor de modos tipo π pode ter seu efeito sob modo HG do
mesmo modo que a placa de meia onda (HWP) atua sobre um estado de polarização linear.

Graças ao avanço no ramo dos dispositivos óticos, podemos adquirir diretamente um
elemento ótico cujo funcionamento sob o modo é análogo a este conversor. Tal dispositivo é
conhecido como Prisma de Dove (DP). O PD consiste de um prisma de ângulo reto e que possui
sua base tratada para uma reflexão máxima. Este dispositivo também produz rotações nos modos
transversos HG e será de fundamental importante para a manipulação destes modos nos trabalhos
relacionados nesta tese.

Conversor Astigmático tipo π/2

O Conversor Astigmático tipo π/2 também é caracterizado por um par de lentes cilíndri-
cas idênticas. Contudo, este conversor introduz uma defasagem de π/2 entre as componentes
dos modos transversos se as lentes cilíndricas estiverem a uma distância de d = f

√
2. Seguindo

o esquema ilustrado na Fig. 11, se ambas as lentes forem dispostas à 45◦ com relação ao eixo
horizontal e incidirmos sobre o conjunto um modo HG0,1, o efeito do conversor será produzir
um modo LG±1

0 . Do mesmo modo, se incidirmos no conjunto um modo LG±1
0 , obteremos como

resultado um modo HG0,1 girando de ±45◦ em relação as lentes. Cabe ressaltar que este dispo-
sitivo ótico é análogo a uma placa de quarto de onda. Uma vez uma QWP leva um estado de
polarização linear a um dos estados de polarização circular.
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Assim como apresentado para os outros dispositivos óticos, os conversores astigmáticos
de modos também podem ser representados por uma matriz 2x2 seguindo o formalismo matricial
de Jones. A matriz que representa um conversor de modo orientado em um ângulo θ com relação
à horizontal e com a fase de Gouy φ que será a defasagem imposta pelo mesmo (111), pode ser
dada por

C(θ, φ) =

 cos2(θ) + eiφ sen2(θ) cos(θ) sen(θ) (eiφ − 1)
cos(θ) sen(θ) (eiφ − 1) eiφ cos2(θ) + sen2(θ)

 , (1.57)

Ao tomarmos o caso do conversor tipo π, mencionado anteriormente, onde tínhamos uma
defasagem de φ = π, obtemos após algumas simplificações algébricas a seguinte matriz 2x2

C(θ, π) =

 cos(2θ) sen(2θ)
sen(2θ) − cos(2θ)

 , (1.58)

Note que a matriz acima é idêntica à matriz de uma placa de meia onda dada pela equação (1.35).
Além disso, uma vez que o prisma de Dove (DP) é análogo operacionalmente a um conversor de
modos π, a matriz representada pela equação (1.58) é também aquela que descreve a atuação
deste prisma.

Do mesmo modo, considerando o caso do conversor de modos tipo π/2, onde teremos
que φ = π/2, obteremos após algumas manipulações algébricas a seguinte matriz,

C(θ, π/2) =

 cos2(θ) + i sen2(θ) cos(θ)sen(θ)(1 − i)
cos(θ)sen(θ)(1 − i) i cos2(θ) + sen2(θ)

 , (1.59)

Novamente, analisando a forma matricial obtida acima, notamos que sua forma é idêntica
à da matriz de uma quarto de onda (QWP) dada pela equação 1.36. Assim como no caso do
conversor π, este resultado nos permite reforçar a analogia entre um conversor de modo tipo π/2
e uma QWP. Do mesmo modo que definido para a polarização, a matriz de rotação mais geral
pode ser obtida para o caso dos modos transversos pelo seguinte conjunto C(θ1, φ = π/2) · DP
· C(θ1, φ = π/2).

Aproveitando assim as analogias entres os modos de HG e LG com as polarizações
lineares e circulares, respectivamente, além da semelhança matemática entre os dispositivos
que manipulam a polarização e os modos, vamos encerrar esta subseção apresentando uma
representação análoga a esfera de Poincaré para os modos transversos de primeira ordem. Neste
cenário, segundo discutido na referência (109), os modos HG e LG podem ser representando em
uma esfera de maneira análoga a definida para os estados de polarização. A Figura 12 ilustra a
representação dos modos em sua esfera.

Nesta figura, observamos que cada ponto na superfície desta esfera representa um
possível estado do modo transverso. Assim como no caso da polarização linear, o equador desta
esfera apresenta os modos de Hermite-Gauss de primeira ordem. Entretanto, assim como visto
no caso dos estados de polarização circular, os polos desta esfera apresentarão os modos de
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Figura 12 – Representação dos modos transversos numa esfera análoga à esfera de Poincaré.
Fonte: Ref. (115)

Laguerre-Gauss, também em primeira ordem. Além disso, os estados de polarização elíptica,
entre o equador e os polos desta esfera encontraremos os modos elípticos. Estes modos são
obtidos quando as amplitudes dos modos de primeira ordem HG10 e HG01, estão desbalanceadas.
Podemos representar matematicamente os modos elípticos pela seguinte equação,

Lp
l = αhHG10 ± iαvHG01, (1.60)

sendo αh e αv as amplitudes dos modos HG de primeira ordem. Estas amplitudes respeitam a
relação |αh|

2 + |αv|
2 = 1.

Podemos escrever os graus de liberdade de polarização e modos transversos através
deste mesmo ferramental teórico-experimental. A polarização circular está associada ao mo-
mento angular de spin do campo eletromagnético, enquanto o modo LG de primeira ordem
é dito possuidor de momento angular orbital (114). Assim, quando se analisa conjuntamente
modos transversos e polarização, dizemos que estes são um modo spin-órbita. Tais estruturas
constituem uma importante base desta tese.

1.2.3 Direção de Propagação

Um terceiro grau de liberdade de um feixe luminoso pode ser definido como sendo sua
direção de propagação. Uma vez que já definimos as equações de Maxwell, podemos utilizá-las
para mostrar que o fluxo de energia é dado pelo vetor de Poynting, definido como

S =
1
µo

(E × B). (1.61)

Note que com base na equação acima podemos observar, devido ao produto vetorial entre os
campos elétrico e magnético, que o vetor de Poynting é perpendicular à direção ao plano de
oscilação dos campos eletromagnéticos, ou seja, a energia luminosa flui ao longo da direção de
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propagação. É justamente este fato que nos permite definir o caminho com um possível grau de
liberdade em nosso sistema físico.

Uma vez que definimos o caminho como um grau de liberdade em nosso sistema faz-se
necessário manipulá-los controladamente, assim como apresentado na definição da polarização
como um q-bit. Sendo assim, os elementos óticos que nos permitem realizar tal tarefa são
pequenos cubos, ilustrados pela Figura 13. O cubo dado pela Figura 13-(a) representa um Divisor

de Feixe (inglês Beam Spliter (BS)) e nos permite dividir igualmente a intensidade do feixe
luminoso em suas saídas, sendo esta divisão independente do estado de polarização presente
no feixe. Tal divisão de intensidade independente de polarização, nos permite defini-lo em
nosso sistema como um elemento utilização para produzir superposição entre os caminhos de
propagação. Como veremos no próximo capítulo, o BS é o análogo a aplicação de uma porta
Hadamard no grau de liberdade do caminho.

Por outro lado, o cubo representado pela Figura 13-(b) é conhecido como Divisor de

Feixe Polarizado (inglês Polarization Beam Spliter (PBS)), nos permite selecionar o estado de
polarização do feixe incidente. Isso é obtido graças a um coating dielétrico contido em seu
interior, o qual permite que a componente horizontal do campo eletromagnético seja transmitida,
enquanto que a componente vertical é refletida. Vale ressaltar que, como o PBS seleciona os

Figura 13 – Representação dos dispositivos: (a) BS e (b) PBS. Fonte: Autor.

estados de polarização do feixe incidente separando-os em suas saídas, nós iremos utilizá-los na
tarefa de realizar medidas projetivas no estado de polarização, uma vez que podemos associar
a separação das componentes de polarização como projeções nas bases de polarização horizontal
e vertical.

Assim como visto anteriormente para os dispositivos que manipulavam o grau de liber-
dade de polarização, os dispositivos BS e PBS também possuem uma representação matricial.
Segundo apresentado na literatura (102), a matriz de um divisor de feixe BS será dada por,

BS =
1
√

2

 1 1
1 −1

 , (1.62)
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Note que, como veremos no próximo capítulo, a matriz do divisor de feixes tem a mesma forma
da matriz que representa a porta Hadamard.

Para o caso de um cubo polarizado (PBS), a matriz que descreverá sua atualização pode
ser dada por meio da matriz de um polarizador, escrita como

PBS =

 cos(θ) 0
0 sen(θ)

 . (1.63)

A matriz que descreverá a atuação do cubo selecionando a componente horizontal da polarização
pode ser escrita fazendo θ = 0◦ na equação (1.63). Logo,

PBSH =

 1 0
0 0

 , (1.64)

do mesmo modo, para a seleção da componente vertical, vamos considerar θ = π/2 na equação
(1.63). Logo,

PBSV =

 0 0
0 1

 , (1.65)

Assim como visto para os grau de liberdade polarização e modo transverso, o caminho
também pode ser representado por uma esfera análoga à esfera de Poincaré. Deixo ao leitor a
referência (115), a qual apresenta esta representação.

1.3 Técnicas Experimentais para Produção dos Modos Trans-

versos

Se os estados de polarização da luz são produzidos por laser, para os modos transversos
precisamos implementar algumas técnicas a fim de gerarmos estes modos no laboratório. Esta
seção dedica-se em apresentar algumas destas técnicas (107, 111, 116).

Ainda hoje, a fabricação e comercialização de cavidades robustas e estáveis para modos
transversos ainda é uma tarefa muito difícil de ser realizada. Devido a isso, todos os lasers
comercializáveis emitem um feixe de luz com o perfil transverso gaussiano, também conhecido
como modo fundamental e ilustrado na seção 1.2.2 pela Fig.5. Entretanto, nós conseguimos
contornar este empecilho e gerar feixes luminosos com modos transversos de ordem mais altas
utilizando as técnicas que serão apresentadas nesta seção, sendo elas: o Conversor Astigmático,
o Método Holográfico e o Método Holográfico utilizando o Modulador Espacial da Luz (SLM -
do inglês, Spatial Light Modulation).

Conversores Astigmáticos de Modos

Aproveitando a discussão iniciada na seção anterior dedicada aos modos transversos,
iniciaremos a apresentação dos métodos de produção destes modos com o já comentado Con-
versores Astigmáticos de Modos. Conforme vimos anteriormente, este dispositivo formado
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por duas lentes cilíndricas nos permite manipular localmente os modos transversos de um feixe
luminoso. Entretanto, sua aplicação também pode ter como finalidade a produção de modos
transversos de primeira ordem. Por exemplo, como comentado na subseção 1.2.2, podemos gerar
um modo LG±1

0 incidindo um feixe com um modo HG0,1 num Conversor Astigmático de Modos
tipo π/2.

Método Holográfico

Dando sequência as técnicas de geração dos modos transversos, iremos neste momento
abordar o Método Holográfico (117, 118). Esta técnica pode ser considerada como a maneira
mais simples para a produção de perfis transversos diferentes a partir do modo fundamental.
A técnica de holografia consiste em obter uma onda helicoidal por meio de uma reconstrução
holográfica utilizando as Placas Zonais Espirais (PZE) como hologramas. Essas placas zonais
podem ser consideradas uma variante das placas zonais de Fresnel, também denominadas como
lente de Fresnel (102, 110, 119). A obtenção de uma PZE dar-se-á por meio do padrão de
interferência de uma onda plana e de um modo Laguerre-Gauss com carga topológica l, de modo
que a mesma representará o número de espirais. Existem diversas maneiras de se produzir estes
padrões de interferência nos mais diversos softwares. Comentaremos aqui, brevemente, o código
apresentado na seguinte referência (120). Neste caso, o autor calcula primeiramente os pontos
onde a função

|ei(αr2+lθ)| ∝ cos(
αr2 + lθ

2
) (1.66)

será igual a zero. Estes pontos representarão os locais onde a intensidade é nula e serão dados
por

αr2 + lθ
2

= (n +
1
2

)π, (1.67)

onde teremos

r =

√
(2n + 1)π − lθ

α
, n = 0...(2l + 1). (1.68)

O termo l descreve a carga topológica, θ representa a coordenada polar, α é a escala radial e n

representa um número inteiro que varia de zero até o número de regiões claras e escuras.

Uma vez que já obtemos os padrões de interferência, os mesmo serão impressos e fotogra-
fados utilizando um filme super grão fino de altíssima resolução (111). Após serem fotografados,
estes filmes devem ser revelados e seus negativos serão utilizados como os hologramas de
amplitude para geração dos modos Laguerre-Gauss de primeira ordem, conforme Figura 14.
A Figura 14 ilustra alguns exemplos de PZE’s e a maneira na qual a utilizamos. No esquema
ilustrado temos um feixe de luz colimado e expandido que incidirá sobre uma máscara PZE e
posteriormente será focalizado num ponto atrás da mesma. A focalização é resultado da máscara
PZE ser uma variação da lente de Fresnel, conforme comentado anteriormente. Sendo assim,
neste momento precisamos recolimar o feixe e esta tarefa será realizada por meio da utilização
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Figura 14 – Hologramas para geração do modo LG. Em (a) temos a placa zonal de Fresnel. Em
(b) representamos uma PZE com helicidade l=1. Em (c) representamos uma PZE
com helicidade l=2. Em (d) ilustramos o arranjo experimental para a produção do
vórtice ótico LG. Nota-se que a placa zonal de Fresnel focaliza o feixe. Assim, como
as PZE se comportam de maneira semelhante, é necessário utilizarmos uma lente,
posta de maneira confocal com a máscara, para recolimar o feixe. Fonte: Ref. (111)

de uma lente colocada de maneira confocal com a máscara PZE. Por fim, a luz emergente desta
lente configurar-se-á como um modo de Laguerre-Gauss.

O método de placas zonais não é única maneira de implementarmos a técnica de ho-
lografia. Iremos apresentar uma variação do método holográfico para produzirmos diferentes
modos transversos. Neste método, as máscaras serão produzidas por meio da interferência de um
Laguerre LGl

0, de um feixe colimado, com uma onda plana com um pequeno ângulo entre os
vetores de ondas. O que iremos obter como resultado deste processo serão franjas de interferência
que possuem l bifurcações no centro. Do mesmo modo que comentamos para o caso das PZE’s,
existem diversas maneiras de produzirmos estas máscaras. Um dessas maneira é proposta pela
seguinte referência (120). Nela, o autor sugere a produção destas franjas de interferência por
meio do gráfico da função densidade4

|1 + ei[α(r2+sin(β))+lθ]| ∝ cos(
αr2 + lθ

2
). (1.69)

Ao analisarmos o gráfico da função densidade acima, teremos como resultado uma grande
4 Note que fazendo β = 0 podemos reobter a expressão das Placas Zonais Espirais(PZE).
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de difração referente ao modo LG com carga topológica l = 1, como mostrado na Figura 15(a).
Uma vez obtida a grade de difração, ao interagirmos com a mesma um feixe luminoso obteremos
como resultado um feixe com diferentes ordens de difração em diferentes vorticidades(121),
como pode ser observado pela Figura 15(b). Vale destacar que este método no qual acabamos de

Figura 15 – Grade de difração bifurcada. Em (a) representamos uma rede de difração com
deformação produzida por computador. Em (b) possuímos um desenho esquemático
do funcionamento desta rede, sendo m a vorticidade do feixe. Fonte: Ref. (111).

comentar torna-se mais vantajoso do que o que se baseia na confecção das placas zonais (PZE’s)
uma vez que, além de uma melhor qualidade, podemos produzir diretamente outras ordens de
modos LG. Uma limitação deste método está relacionada com a intensidade do feixe, pois há
uma perda de energia ao longo do processo quando, por exemplo, expandimos o feixe incidente
no holograma e na absorção do feixe luminoso pela máscara holográfica. Além disso, possuímos
uma limitação no limiar de intensidade que pode ser incidida numa máscara. Ao considerarmos a
utilização de potência elevada (em torno de 100 mW), podemos ocasionar um estrago na máscara
holográfica devido ao seu possível derretimento. Se quisermos contornar essa limitação, devemos
escolher a utilização de máscaras de fase (110). De modo geral, é interessante ressaltar que o
método de holografia não é problemático em nossos experimentos de ótica linear pois não se faz
necessário o uso de potências elevadas.

Método Holográfico com um Modulador Espacial da Luz (Spatial Light Modu-

lation - SLM)

Com o auxílio do avanço tecnológico no campo da ótica nos últimos anos, possuímos
uma maneira mais elegante e prática para a produção destes modos transversos. Principalmente
os vórtices óticos (LG) com qualquer valor de p desejado, bem como outros perfis transversos
mais complexos, como por exemplo os modos de Bessel (122). Esta técnica consiste na utilização
dos Moduladores Espacial da Luz (Spatial Light Modulation - SLM).
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Nosso objetivo nesta seção será apresentar, de modo sucinto, o funcionamento desta
técnica. Para isso, nos basearemos na Ref. (116), onde mais detalhes podem ser encontrados. A
Figura 16 ilustra este dispositivo, da marca japonesa Hamamatsu R©, cujo modelo é um LCOS-
SLM (Liquid Crystal on Silicon-Spatial Light Modulator) - X104685. É justamente este modelo
que possuímos no Laboratório de Ótica do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da Universidade
Federal Fluminense, sediado na cidade de Volta Redonda.

Figura 16 – Modulador Espacial da Luz - LCOS-SLM/X10468 - Hamamatsu R©. Autor:
Hamamatsu R©. Fonte: http://www.hamamatsu.com/jp/en/4015.html .

A Figura 16 ilustra a composição de um SLM, na cavidade denominada pelo índice (b)
encontra-se o cristal líquido. Este cristal, nos permite introduzir em cada um de seus pixeis,
de maneira independente, uma fase. Isto é realizado aplicando-se ao cristal líquido uma dada
voltagem de maneira que suas moléculas possam ser giradas, produzindo assim um aumento no
caminho ótico visto pelo nosso feixe laser (116).

A utilização de um Modulador Espacial da Luz (SLM) como método holográfico é
extremamente útil e versátil pois ele substitui a confecção de filmes para a produção das
holografias. Desta maneira, as máscaras que definem os perfis holográficos podem ser realizadas
no cristal líquido que compõem o dispositivo. Sendo assim, o feixe laser ao interagir com o
cristal líquido, o qual representa o perfil de uma determinada máscara, deixa o mesmo com o
modo transverso relacionado com a holografia desejada (116). Vale ressaltar novamente que este
método é extremamente versátil pois permite não só a produção de modos com ordens mais
altas, como também a realização de alterações rápidas quando deseja-se alterar de um dado perfil
transverso para outro.

5 Para maiores informações sobre os SLM’s, acesse: http://www.hamamatsu.com/jp/en/4015.html
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2 Graus liberdade da luz como q-bit

Neste capítulo, apresentaremos um breve condensado sobre a teoria da Computação e
Informação Quântica, baseando-se nas referências (73, 74) além de apresentar a codificação de
bits quânticos em graus de liberdade da luz, principal ferramenta desta tese.

Na teoria da computação e informação clássica, o bit é o conceito fundamental, uma
vez que constitui a unidade básica da informação. De maneira análoga, veremos neste capítulo
que, na teoria da computação e informação quântica, o q-bit ou bit quântico (do inglês, quantum

bit), desempenhará um papel análogo ao bit na computação clássica. Em outras palavras, o q-bit

é o conceito fundamental na teoria de computação e informação quântica e será discutido na
seção 2.1. Além disso, nesta mesma seção, apresentaremos a codificação dos q-bits no cenário
fotônico.

Na seção 2.2, veremos que as portas lógicas, responsáveis pela manipulação dos bits
clássicos, também possuem análogos na teoria quântica. Ou seja, definiremos as operações
lógicas responsáveis pela manipulação dos bits quânticos (q-bits). Entretanto, mostraremos que
existem portas lógicas na teoria da computação quântica sem análogo clássico, como é o caso
da porta Hadamard.

Dando prosseguimento nos conceitos da teoria quântica de informação, a seção 2.3 dis-
sertará sobre os Estados de Bell, os quais são de particular importância uma vez que representam
um dos ingredientes fundamentais para a implementação de diversos protocolos desta teoria
(18, 73, 123). Uma vez definido este conceito, passaremos a demonstrar como obtemos um
análogo, dentro de suas limitações, como será comentado posteriormente, destes estados por
meio dos modos spin-órbita, também conhecidos como modos não separáveis ou luz estruturada
(16, 17, 124).

Por fim, apresentaremos o conceito da técnica da tomografia de um estado quântico.
Como veremos em diversos trabalhos presentes nesta tese, será necessário caracterizarmos
completamente um estado de polarização. Sendo assim, precisaremos obter a matriz densidade
que representará este dado estado. Esta tarefa de reconstrução de uma matriz densidade é
realizada por meio da técnica tomográfica de um estado quântico. Este conceito será resumido
na seção 2.4 e sua discussão será baseada nas referências (98, 125).

2.1 Q-bits e os q-bits fotônicos

Conforme comentado na introdução deste capítulo, os bits quânticos ou q-bits são as uni-
dades fundamentais da teoria da computação e informação quântica. Entretanto, como podemos
definir um q-bit? A fim de respondermos esta questão, e algumas outras que são base para com-
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preendermos a teoria da Informação e Computação Quântica, buscaremos considerar sempre seu
análogo clássico. Sendo assim, procuraremos compreender o papel do q-bit tomando como base
o conceito de bit. Sabe-se que um bit clássico é a base computacional da computação clássica, o
qual pode assumir os valores 0 ou 1. Computacionalmente, isto significa que um computador,
dito clássico, ao acessar, por exemplo, os dados em sua memória, precisa necessariamente fazer a
distinção entre os bits uma vez que os mesmos não podem ser processados de maneira simultânea.
Os q-bits representam a base computacional da computação quântica sendo codificados nos
vetores de estado de um sistema quântico de dois níveis, podendo assumir os estados |0〉 ou |1〉.
Entretanto, esses bits quânticos possuem uma característica que os distinguem de seu análogo
clássico. Essa distinção está no fato de que os q-bits podem ser escritos como uma combinação
dos estados |0〉 e |1〉. Em outras palavras, uma unidade de informação na computação quântica
pode ser representada como uma combinação linear dos estados da base computacional |0〉 e
|0〉. Matematicamente, esta descrição é dada por

|ψ〉 = α |0〉 + β |1〉, (2.1)

sendo α e β números complexos e |α|2 + |β|2 = 1 representando a condição de normalização do
estado. Note que |α|2 (|β|2) está relacionado com a probabilidade de obtermos o resultado 0 (1)
ao realizar uma medida em |ψ〉 na base computacional {|0〉, |1〉}. A equação anterior representa
o conceito da teoria quântica denominado de superposição, uma vez que possuímos uma
combinação linear entre os elementos da base ortonormal |0〉 e |1〉.

Para deixar esta estranheza um pouco mais clara, consideremos que um q-bit seja descrito
pelo estado

|ψ〉 =
1
√

2
|0〉 +

1
√

2
|1〉. (2.2)

Por meio da equação 2.2, podemos ver que, ao medirmos este estado na base {|0〉, |1〉}, o resultado
"0"será obtido com cinquenta por cento (|1/

√
2|2) de chance, enquanto que, obteremos o resultado

"1"com outros cinquenta por cento (|1/
√

2|2) de probabilidade.

Conforme comentado anteriormente, podemos representar um q-bit como um vetor de
estado normalizado, o qual pode ser geometricamente representado numa esfera denominada
Esfera de Bloch e ilustrada por meio da Figura 17. Nesta representação, os vetores da base com-
putacional se encontram nos polos e todas as outras superposições possíveis são representadas
em diferentes pontos da superfície. Sendo assim, nos é permitido reescrever o estado de um
único q-bit, dado inicialmente pela equação (2.1), numa descrição onde nos basearemos na sua
representação geométrica. Logo, obteremos como resultado

|Ψ〉 = cos
(
θ

2

)
|0〉 + eiφsen

(
θ

2

)
|1〉, (2.3)

onde θ e φ são números reais. Note que qualquer escolha de valores para estes números nos
permite definir um único ponto nesta esfera tridimensional.
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Figura 17 – Esfera de Bloch. Representação geométrica de um único q-bit. Fonte: Ref. (115).

Codificação dos q-bits fotônicos

Uma vez introduzido o conceito de q-bit, o leitor pode ser perguntar como podemos sair
deste cenário puramente teórico e matemático para um cenário experimental onde um sistema
físico implementa os q-bits. De fato, podemos afirmar que qualquer sistema de dois níveis
pode ser considerado para a codificação dos bit quânticos (73, 74). Pode-se codificar um q-bit

em qualquer sistema dois níveis de energia bem definidos. Por exemplo, num sistema composto
por um elétron, teremos que esta partícula pode ser encontrada no estado fundamental, no estado
excitado, ou ainda numa superposição entre estes estados. (73, 74).

Figura 18 – Codificação dos q-bits nos graus de liberdade de polarização {|0Pol〉, |1Pol〉} ≡
{|H〉, |V〉}, modos transversos Hermite-Graus de primeira ordem {|0MT 〉, |1MT 〉} ≡
{|h〉, |v〉}, caminho {|0C〉, |1C〉} ≡ {|k0〉, |k1〉}. O subíndice "Pol"é relacionado à pola-
rização, "MT"é relacionado com o modo transverso e "C"está ligado à direção de
propagação do feixe laser. Fonte: Autor

Nesta tese codificaremos os q-bits nos graus de liberdade de um feixe laser, os quais
foram apresentados no capítulo 1. A Figura 18 ilustra a codificação dos q-bits nos graus de
liberdade de polarização, onde {|0Pol〉, |1Pol〉} ≡ {|H〉, |V〉}, modos transversos {|0MT 〉, |1MT 〉} ≡
{|h〉, |v〉} e caminho {|0C〉, |1C〉} ≡ {|k0〉, |k1〉}. Note que, no caso da codificação na polarização,
o análogo a um estado fundamental |0〉 é definido pela componente horizontal |H〉 do vetor de
polarização, enquanto que o análogo ao estado excitado |1〉 é representado pela componente
vertical |V〉 do vetor de polarização. No caso dos modos transversos, a codificação é análoga
uma vez que podemos associar o estado fundamental |0〉 como sendo o modo |h〉 (HG1,0) e o
estado excitado |1〉 como sendo o modo |v〉 (HG0,1). Ao considerarmos o caminho como q-bit, o
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estado fundamental |0〉 pode ser definido como sendo a direção de propagação horizontal |k0〉,
enquanto que o estado excitado |1〉 pode ser associado como a direção de propagação vertical
|k1〉 do feixe luminoso.

É interessante ressaltar que as três codificações para os q-bits consideradas nesta tese (i.e,
polarização, modo transverso e caminho) nos permitem considerar uma representação geométrica
análoga à esfera de Bloch. Pode-se notar esta semelhança na representação geométrica se
comparamos as esferas de Poincaré para polarização e modos transversos, dadas pelas Figuras 3
e 12, com aquela que ilustra a esfera de Bloch, dada pela Figura 17. No caso da representação
geométrica para o grau de liberdade caminho, a Ref. (115) apresenta e discute a analogia desta
representação com a representação geométrica de um q-bit dada por meio da esfera de Bloch.

Apresentamos até aqui a codificação dos três q-bits disponíveis em nosso cenário ótico
e que serão utilizados nos trabalhos apresentados nesta tese. Entretanto, nós apenas conside-
ramos a discussão envolvendo o caso de um único q-bit e apresentamos as três maneiras na
quais podemos implementá-los oticamente. Naturalmente, o questionamento seguinte será: Se
tivermos mais do que apenas um único q-bit em nosso sistema, como descrevê-lo teoricamente e
experimentalmente?

2.1.1 Múltiplos q-bits

Ao considerarmos um único q-bit, possuímos um espaço vetorial de dimensão d = 2.
Como vimos, este sistema possui dois elementos de base, com os quais nos é possível escrever
quaisquer outros estados do mesmo por meio de uma combinação linear destes elementos. Ao
aumentarmos o número de q-bits do nosso sistema, por exemplo, para o caso de dois q-bits,
possuiremos um espaço vetorial de dimensão d = 4. Sendo assim, teremos uma base constituída
por quatro elementos e cuja combinação linear dos mesmos nos permitirá obter qualquer outro
estado do sistema.

Se tomarmos por ideia a computação clássica, por exemplo, um sistema com somente
dois bits, teremos quatro estados possíveis: 00, 01, 10 e 11; descrevendo a "base"computacional
clássica. A extensão para o caso de um sistema quântico com dois q-bits se fará de maneira aná-
loga, ou seja, possuiremos um sistema descrito por uma base computacional a qual é constituída
por quatro vetores de estado, sendo eles: |00〉, |01〉, |10〉 e |11〉. O estado mais geral que descreve
um sistema com dois q-bits, é dado por:

|ψ〉 = α00 |00〉 + α01 |01〉 + α10 |10〉 + α11 |11〉, (2.4)

onde α00, α01, α10 e α11 são coeficientes complexos, também denominados de amplitudes.
Como no caso de um único q-bit, podemos obter superposições escolhendo apropriadamente
os coeficientes complexos na equação (2.4). Novamente, cada possível resultado medido z (z
= 00, 01, 10 ou 11) ocorrerá com uma determinada probabilidade dada por |αz|

2. Novamente,
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tratando-se da teoria de probabilidades, devemos ter que
∑

z ∈ {0,1}2 |αz|
2 = 1, onde o termo {0, 1}2

significará uma string de comprimento igual a dois com cada letra sendo zero ou um.

Exemplos de estados de dois q-bits de extrema importância para a teoria da Informação e
Computação Quântica são os estados de Bell (13, 73). A equação a seguir representa um exemplo
desta classe de estados,

|Φ+〉 =
|00〉 + |11〉
√

2
. (2.5)

O estado EPR descrito algebricamente pela equação (2.5), é o ingrediente chave para
protocolos de informação e computação quântica, tais como teleporte e codificação superdensa
(73). Agora, note a propriedade interessante que um estado de Bell apresenta. Vamos supor que
desejamos medir o primeiro q-bit na equação (2.5). Ao medirmos tal estado, possuímos uma
probabilidade igual a "1/2"de se ober resultado "0”, levando o sistema para o seguinte estado
pós medida |ϕ〉 = |00〉, e uma probabilidade também igual a "1/2"de se obter o resultado "1",
levando o estado para o seguinte estado pós medida |ϕ〉 = |11〉. Note agora que, ao medirmos
o primeiro q-bit e colapsarmos o sistema no estado |ϕ〉 = |00〉, por exemplo, nos é permitido
conhecer o estado do segundo q-bit. Este corolário interessante nos permite afirmar que os
resultados medidos para este estado são correlacionados. Essas correlações tem sido, até hoje,
de fundamental interesse na física, desde o famoso trabalho de Einstein, Podolsky e Rosen (EPR)
(13), em 1935 (os estados de Bell também são chamados estados EPR) como também o trabalho
desta tese que será apresentado no capítulo 3. É justamente, pela relevância do estado EPR na
Teoria Quântica que deixamos a seção 2.3 para tratarmos mais a fundo as definições sobre o
mesmo e apresentar seu análogo no nosso sistema, que foi utilizado nesta tese, conhecido como
modo spin-órbita não separável.

Experimentalmente, em nosso sistema, a fim de implementarmos múltiplos q-bits, de-
vemos considerar a utilização simultânea de mais de um grau de liberdade de um feixe laser.
Para um sistema com dois q-bits, ou bipartido, podemos considerar a combinação polariza-
ção + modo transverso ou polarização + caminho de propagação, por exemplo. No caso
de um sistema com três q-bits, ou tripartido, podemos implementá-lo considerando um estado
caracterizado pelos três graus de liberdade,i.e, polarização + modo transverso + caminho de
propagação. É importante ressaltar ao leitor que os disposivos óticos comentados no capítulo 1
atuam localmente em cada um dos q-bits pertencentes ao sistema multipartido, sem, a princípio,
alterar os demais graus de liberdade.

2.2 Portas Lógicas Quânticas

Na computação clássica, sabemos que os computadores são constituídos de circuitos
eletrônicos os quais são confeccionados por fios, responsáveis por transportar a informação de um
ponto a outro no circuito lógico e as portas lógicas, responsáveis por implementar transformações
lógicas sobre os bits de forma a executar cálculos ou tarefas computacionais.
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Na Computação Quântica, como vimos, os q-bits são vetores estados quânticos. Sabe-se
que na teoria quântica, as mudanças que ocorrem num estado são realizadas por meio de opera-

dores quânticos (126). Da mesma maneira, na computação quântica, teremos os análogos aos
fios, os quais transportarão a informação quântica, e as portas lógicas quânticas as quais atuarão
sobre os q-bits para operações lógicas. Portanto, as portas lógicas quânticas são operadores U do
espaço de Hilbert associado aos q-bits. Se lembrarmos da condição de normalização do estado de
um q-bit, temos que as portas lógicas devem ser operadores unitários, ou seja, U†U = 1. Vamos,
na sequência, apresentar as portas lógicas quânticas de um e dois q-bits.

2.2.1 Portas lógicas quânticas para um único q-bit

Como já é de conhecimento do leitor, buscaremos, na medida do possível, um análogo
clássico para introduzirmos os conceitos da Teoria de Computação e Informação Quântica.
Seguindo esta filosofia, o primeiro exemplo de porta lógica que iremos introduzir será a da
porta NÃO (do inglês, NOT). No caso clássico, a porta NÃO tem por finalidade inverter o bit
de entrada. Em outras palavras, podemos facilmente entender como se dá a atuação desta porta
por meio de sua tabela verdade, a qual pode ser resumida da seguinte forma: 0→ 1 e 1→ 0.
Para obtermos a versão quântica da porta NÃO, precisamos considerar um operador quântico
que tenha por finalidade inverter os q-bits. Note que, ao definirmos teoricamente esta operação,
já estamos criando nossa tabela verdade para o análogo quântico da porta NÃO. O operador
quântico que realizará este processo é a matriz de Pauli σx, a qual é hermitiana e unitária, dada
por

σx ≡ X ≡

 0 1
1 0

 , (2.6)

A porta NÃO quântica, implementada pelo operador X, é análoga à porta clássica NÃO. A
atuação da porta NÃO no estado mais geral de um q-bit |ψ〉, é dada pela equação a seguir

X |ψ〉 =

 0 1
1 0

  α
β

 =

 β
α

 (2.7)

Note que, porta lógica NÃO inverte as probabilidades dos estados da base do q-bit |ψ〉.

Vamos dar prosseguimento a discussão apresentando o próximo exemplo. A porta lógica
quântica que apresentaremos a seguir será a porta Z, também conhecida como porta de fase (do
inglês, Phase gate), e cuja representação matricial é dada por,

Z ≡

 1 0
0 −1

 . (2.8)

Note que a porta Z possui a mesma forma da matriz de Pauli σz. A atuação desta porta consiste
na seguinte tabela verdade: |0〉 → |0〉 e |1〉 → −|1〉. É interessante comentar que a porta Z não
possui um análogo na computação clássica.
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O próximo caso que apresentaremos aqui é um segundo exemplo de uma porta lógica
quântica que não possui um análogo na teoria da computação clássica. Esta porta lógica é
conhecida como porta Hadamard. A tabela verdade da porta Hadamard pode ser escrita como
segue: |0〉 ↔ |0〉 + |1〉

√
2

e |1〉 ↔ |0〉 − |1〉
√

2
. Se analisarmos a tabela verdade desta porta lógica quântica,

veremos facilmente que a mesma é responsável por produzir superposições, e é justamente por
este fato que não pode existir um análogo desta porta lógica na computação clássica. A matriz
que representa a porta Hadamard é dada por,

H ≡
1
√

2

 1 1
1 −1

 =
1
√

2
(X + Z). (2.9)

A Figura 19 ilustra a atuação desta porta lógica num dado q-bit representado na esfera
de Bloch. No caso mostrado nesta figura, temos que nosso q-bit é preparado numa superposição
|0〉 + |1〉
√

2
e posteriormente atuamos nossa porta lógica quântica. Nota-se facilmente que, a operação

ilustrada pela Figura 19 consiste de uma rotação na esfera de Bloch de 90◦ em relação ao eixo ŷ,
seguida de uma rotação de 180◦ em relação ao eixo x̂.

Figura 19 – Efeito sobre a esfera de Bloch na atuação de uma porta Hadamard no estado
|+〉 = |0〉 + |1〉

√
2

. Fonte: Ref. (73).

Para finalizar esta breve introdução teórica, enunciarei um importante Teorema de com-
putação e informação quântica, cuja prova se encontra na Ref. (73). Diz este teorema, que: Sendo

U uma operação unitária em um único q-bit. Então sempre existirão números reais α, β, γ e δ,

tal que

U = eiα Rz(β) Ry(γ) Rz(δ). (2.10)

ou

U = eiα

 e−iβ/2 0
0 eiβ/2

  cos(γ/2) − sen(γ/2)
sen(γ/2) cos(γ/2)

  e−iδ/2 0
0 eiδ/2

 . (2.11)

Em outras palavras, esse teorema nos diz que toda porta lógica quântica de um único
q-bit pode ser decomposta como um produto de matrizes de rotação. Conforme comentado
na seção 1.2, podemos obter a matriz mais geral de uma rotação utilizando os dispositivos óticos
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previamente apresentados. Sendo assim, podemos concluir que qualquer porta lógica de um
único q-bit pode ser implementada nos graus de liberdade da luz por meio dos elementos óticos
disponíveis no mercado.

Codificação das portas lógicas de um único q-bit em sistemas fotônicos

A Figura 20 ilustra suas respectivas implementações óticas. Experimentalmente, podemos
implementar uma porta X quântica utilizando para cada grau de liberdade do feixe laser, seu
devido dispositivo ótico, conforme ilustrado por meio da Fig.20a. Logo, para o caso no qual
codificamos nosso q-bit como sendo a polarização, a matriz que reproduzirá a forma da equação
(2.6) será a de uma HWP, com eixo rápido na horizontal, cujo ângulo θ = π/4. Isto pode ser
visto considerando este ângulo θ na equação (1.35). No caso de consideramos os modos HG de
primeira ordem, a matriz (2.6) pode ser reproduzida escolhendo θ = π/4 na matriz do Prisma de
Dove (DP), dada pela equação (1.58).

(a) Porta lógica X (b) Porta lógica Z (c) Porta lógica H

Figura 20 – Portas lógicas quânticas Z, H e X com suas respectivas implementações para o grau
de liberdade de polarização e modo transverso. Consideramos, a fim de ilustrar a
operação de cada porta sobre seu respectivo q-bit, os estados iniciais |H〉 e |h〉 para a
polarização e modo transverso, respectivamente. Note que para o caso do prisma
de Dove (DP) o ângulo θ indica a rotação do prisma com relação ao eixo z. Fonte:
Autor.

Podemos realizar a implementação experimental da porta Z nos graus de liberdade da luz.
Novamente, considerando a polarização como q-bit, reproduziremos a matriz (2.8) considerando
θ = 0 na matriz da HWP, dada pela equação (1.35). Para o caso do modo HG de primeira ordem,
basta considerarmos θ = 0 na matriz referente ao Prisma de Dove, dada pela equação (1.58).
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Experimentalmente, também é possível implementar uma porta Hadamard utilizando
os dispositivos óticos. Ao codificarmos a polarização como sendo o q-bit dos nosso sistema,
teremos que considerar θ = π/8, na equação (1.35) referente a uma HWP, para que possamos
obter a mesma matriz que a dada pela equação (2.9). Para o caso de considerarmos o q-bit

do nosso sistema como sendo o modo tranverso HG de primeira ordem, devemos considerar
θ = π/8 na equação (1.58) referente ao DP. Por fim, ao trabalharmos com o caminho, conforme
haviamos comentado anteriormente no capítulo 1, a matriz de um Divisor de Feixes (BS), dada
pela equação (1.62), possuirá a mesma forma da matriz de uma porta Hadamard, dada pela
equação (2.9). A porta Hadamard é de extrema importância para a computação e informação
quântica, não só pela produção de um estado de superposição, como também por ser um dos
ingredientes utilizados para produção de um estado de Bell por meio de circuitos quânticos,
como será comentado na seção 2.3.

2.2.2 Portas lógicas quânticas para dois q-bits

Na computação clássica, possuímos portas lógicas para o caso de dois bits, como por
exemplo: E (AND), OU (OR), E-OU (XOR), NÃO-E (NAND) e NÃO-OU(NOR). Um importante
resultado da teoria da computação clássica reside no fato de que qualquer operação nos bits

clássicos pode ser realizada por meio da composição das portas lógicas NÃO-E (do inglês,
NAND) e OU (do inglês, OR). Estas portas formam um conjunto universal de portas lógicas

clássicas, pois qualquer outro conjunto de portas lógicas pode ser obtido a partir de combinações
de uma destas portas. (73). Veremos posteriormente podemos obter um conjunto de portas

lógicas quânticas universal na teoria da computação quântica.

Ao tratarmos da computação quântica, iremos apresentar uma porta lógica quântica que,
assim como a porta Hadamard, é de fundamental importância para esta teoria. Esta porta lógica
é denominada porta Não-Controlada (do inglês, Controlled-NOT) ou C-NOT. Como veremos
posteriormente nesta tese, a porta C-NOT tem papel fundamental nos trabalhos de pesquisa que
serão apresentados nos capítulos 3 e 4. Além disso, como veremos na seção 2.3, uma porta
C-NOT aliada a uma porta Hadamard nos permitirá obter os estados de Bell, tal como aquele
apresentado na equação (2.5).

Figura 21 – Circuito de um porta C-NOT onde |c〉 é o q-bit de controle e |a〉 é o q-bit alvo. Fonte:
Autor.
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A porta C-NOT possuirá dois q-bits como entrada, conhecidos na literatura como q-bit

de controle e q-bit alvo, respectivamente. A Figura. 21 ilustra a operação da porta C-NOT para o
caso de dois q-bits, onde consideraremos o primeiro q-bit como o controle e o segundo como
alvo, de modo que podemos escrever | c a〉. A tabela verdade da porta C-NOT pode ser resumida
pelas relações a seguir,

|00〉 → |00〉; |01〉 → |01〉; |10〉 → |11〉; |11〉 → |10〉. (2.12)

Por meio da tabela verdade 2.12 fica mais simples compreender como a C-NOT atuará
em nossos q-bits. Podemos notar que, quando o q-bit de controle é "0"não teremos nenhuma
atuação sobre o q-bit alvo, de modo que o estado composto pelos dois q-bits ficará inalterado.
Entretanto, quando possuímos o q-bit de controle igual a "1"teremos uma inversão no valor do
q-bit alvo, ou seja 0↔ 1, tal como realizado na porta NÃO. Matematicamente, a descrição da
atuação da porta C-NOT pode ser dada por meio da função soma módulo dois, a qual é descrita
por |c, a〉 → |c, a ⊕ c〉1, assim como ilustrado pela Fig.21.

Matricialmente, o operador unitário que representa a operação descrita pela C-NOT pode
ser escrito como

UCN ≡


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

 . (2.13)

Para finalizarmos a discussão sobre portas lógicas, devemos condensar o seguinte re-
sultado: Qualquer porta lógica de múltiplos q-bits pode ser obtida por meio de C-NOT e
portas lógicas quânticas de um único q-bit (73).

Implementação da porta C-NOT em um sistema fotônico

Uma vez definida a porta lógica quântica C-NOT, podemos nos questionar sobre como
realizar sua implementação experimental utilizando a ótica linear. A Figura 22 ilustra o circuito
ótico de uma C-NOT no qual utilizamos os componentes óticos já mencionados no capítulo
1. Nesta implementação ótica da porta C-NOT, codificamos o q-bit controle como sendo a
polarização do faixe luminoso, enquanto que nosso q-bit alvo será dado pelo modo transverso do
mesmo. Por exemplo, seguindo a tabela verdade dada por (2.12), podemos escrever na nossa
codificação que |00〉 ≡ |Hh〉, |01〉 ≡ |Hv〉, |10〉 ≡ |Vh〉 e |11〉 ≡ |Vv〉. Sendo |H〉 referente à
polarização horizontal, |V〉 referente à polarização vertical, |h〉 é o modo transverso HG1,0 e |v〉 é
o modo transverso HG0,1. Assim, podemos escrever que a tabela verdade de uma porta C-NOT

com a codificação nos graus de liberdade de um feixe laser será dada por

|Hh〉 → |Hh〉; |Hv〉 → |Hv〉; |Vh〉 → |Vv〉; |Vv〉 → |Vh〉. (2.14)
1 Lembre-se que, por definição: 0 ⊕ 0 = 0, 0 ⊕ 1 = 1, 1 ⊕ 0 = 1, 1 ⊕ 1 = 0.
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Figura 22 – Circuito ótico linear da implementação de um porta C-NOT considerando a polari-
zação de um feixe laser como q-bit de controle e o modo transverso como q-bit alvo.
Fonte: Autor.

Por meio da tabela verdade descrita acima, podemos compreender de maneira mais
simples o funcionamento do circuito ótico dado pela Figura 22. Inicialmente, vamos considerar
que nosso feixe laser incide no PBS1 num estado dado por |Hh〉. O cubo polarizado transmitirá
a componente horizontal da polarização e, como não há um prisma de Dove no caminho deste
feixe, o mesmo deixará o PBS2 sendo transmitido sem nenhuma alteração no modo transverso.
Note que essa operação é exatamente aquela que esperávamos quando analisamos as relações
dada por (2.14), ou seja |Hh〉 → |Hh〉. Por outro lado, vamos considerar agora que nosso estado
incidente no PBS1 seja |Vv〉. Neste caso, o cubo polarizado irá refletir a componente vertical da
polarização. Após a reflexão, o estado |Vv〉 será encaminhado para um prisma de Dove girado
de 45◦ com relação a horizontal, o qual realizará a seguinte transformação no modo transverso:
|h〉 ↔ |v〉. Após o modo ser girado, o novo estado produzido |Vh〉 deixará o circuito, sendo
refletido pelo PBS2, na mesma saida da polarização que for transmitida pelo mesmo.

Em um dos espelhos introduzimos uma Cerâmica Piezo elétrica, conhecida como PZT, a
fim de controlarmos a diferença de caminho ótico neste interferômetro. Desta maneira, definimos
um controle de fase ∆φ o qual nos permitirá sobrepormos coerentemente os estados provenientes
de ambos os braços do interferômetro em questão.

2.3 Estados de Bell e os modos spin-órbita como q-bits fotô-

nicos

Nesta seção, teremos por objetivo dissertar sobre um dos principais recursos, e de papel
fundamental nesta tese, como será apresentado no capítulo 3, para a computação e informação
quântica, os conhecidos estados de Bell. Indo além da apresentação destes estados, iremos
apresentar, baseando-se nas Refs. (16, 17, 124), descrição de modos spin-órbita, coração desta
tese, discutindo casos de modos separáveis, aqueles que podemos descrever o feixe como um
produto de modo transverso e o versor de polarização, e os modos não separáveis, onde a escrita
em forma de produto não é permitida, fazendo destes, análogos dos estados de Bell.
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Por definição, um estado emaranhado é aquele que não pode ser descrito por uma
representação fatorada. Em outras palavras, o estado global do sistema |Ψ〉 não pode ser descrito
por um produto tensorial de dois ou mais estados quânticos de seus respectivos subsistemas, ou
seja

|Ψ〉 , |ψ〉A ⊗ |ψ〉B, (2.15)

onde os índices A e B indicam os subsistemas que compõem o sistema completo de dois q-bits
no estado |Ψ〉.

Figura 23 – Circuito linear para a produção de um dos estados de Bell |β00〉 ≡ |Φ
+〉. Fonte: Ref.

(73).

Conforme discutimos, brevemente na seção sobre sistemas compostos por dois q-bits

(bipartidos), os estados de Bell ou EPR apresentam correlações que são mais fortes do que
qualquer tipo de correlações clássicas. Um exemplo de um estado EPR é dado da seguinte forma,

|β00〉 =
|00〉 + |11〉
√

2
. (2.16)

Note que não conseguirmos escrever o estado |β00〉 como um produto tensorial entre dois estados
quânticos, assim como apresentando pela Eq. (2.19). Isto nos permite afirmar que os estados
EPR são considerados estados emaranhados.

Podemos nos perguntar então, baseado no que foi discutido até aqui, como podemos
representar um circuito quântico que seja capaz de produzir os estados EPR. Como comentamos
quando apresentamos a porta lógica quântica C-NOT, podemos utilizá-la juntamente com uma
porta Hadamard para obtermos estes estados. A Figura 23 ilustra o circuito quântico responsável
pela produção de um estado de Bell particular |β00〉. Neste caso, temos que tanto o q-bit de

controle (fio superior) como o q-bit alvo (fio inferior), iniciam-se no estado da base computacional
|0〉. Após isso, o q-bit de controle passa por um porta Hadamard, a qual produz o já conhecido
estado de superposição |0〉+|1〉√

2
. Note agora que, a superposição, aliada a operação da porta C-NOT,

implementará a seguinte operação

|0, 0 ⊕ 0〉 + |1, 1 ⊕ 0〉
√

2
→
|0, 0〉 + |1, 1〉

√
2

→
|00〉 + |11〉
√

2
. (2.17)

Assim, nota-se que o estado |β00〉 é obtido quando iniciamos a operação com o estado |00〉.
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Figura 24 – Tabela com as quatros possíveis entradas para a produção dos quatros estados de Bell
|β00〉 ≡ |Φ

+〉, |β01〉 ≡ |Ψ
+〉, |β10〉 ≡ |Φ

−〉 e |β11〉 ≡ |Ψ
−〉. Ao lado direito possuímos

o circuito linear com as entradas do q-bit de controle e alvo generalizadas pelos
índices x e y. Fonte: Ref. (73).

A Figura 24 ilustra os quatro estados de Bell, denominados de |β00〉, |β01〉, |β10〉 e |β11〉,
obtidos por meio dos quatros possíveis estados de entradas x e y. De modo geral, podemos
resumir os quatro estados de Bell ou estados EPR, escrevendo que

|βx,y〉 ≡
|0, y〉 + (−1)x|1, ȳ〉

√
2

, (2.18)

sendo x = {0,1} e y = {0,1}. Além disso, devemos observar que ȳ é a negação da variavél y.

Uma vez definida uma base teórica sobre os estados de Bell, fica a pergunta de como
podemos obtê-los num cenário ótico experimental. Os estados de Bell podem ser obtidos por
meio do fenômeno físico denominado Conversão Paramétrica Descendente - CPD (2, 111, 114).
Na CPD, teremos um feixe laser bombeando um cristal não linear onde um fóton dará origem, a
um par de fótons, denominados sinal e complementar, também conhecidos como fótons gêmeos.
O processo de CPD pode ser realimentado em uma cavidade produzindo, assim, um oscilador
paramétrico ótico (OPO) (111, 127).

Conforme já discutido, o sistema de modos spin-órbita de um feixe laser intenso, pode
apresentar uma estrutura de sistema bipartido que não pode ser descrito pelo produto do modo
transverso e polarização, dando origem, aos chamados modos não separáveis. Tais modos
possuem a mesma estrutura matemática de estados emaranhados e, com a quantização do campo
eletromagnético neste modo, apresenta emaranhamento genuíno entre os graus de liberdade do
fóton. Na próxima seção apresentaremos esse rico sistema com mais detalhes.

2.3.1 Modos spin-órbita

Os modos spin-órbita são definidos a partir dos graus de liberdade de polarização (spin)
e modos transversos (órbita), de modo que

E = ψ(r, t)êP, (2.19)
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sendo ψ(r, t) a estrutura transversa do feixe e êP o versor de polarização.

A fim de apresentarmos o modo spin-órbita mais geral possível, partiremos da definição
na qual os estados de polarização podem ser definidos por vetores unitários, sendo estes orienta-
dos horizontalmente êH e verticalmente êV . Da mesma maneira, denotaremos modos transversos
HG1,0 e HG0,1 como sendo h(r) e v(r), respectivamente. Uma vez esclarecido essa codificação,
podemos escrever, baseado nestes dois graus de liberdade, o estado mais geral de um modo
spin-órbita E(r) para o campo eletromagnético. Assim,

E(r) = α h(r)êH + β h(r)êV + γ v(r)êH + δ v(r)êV . (2.20)

Os modos spin-órbita podem ser definidos como: separáveis (S) e não separáveis (NS).
A fim de determinarmos se um estado é ou não separável, podemos utilizar uma grandeza física
semelhante a definição da concorrência (128), a qual é descrita como:

C = 2|αδ − βγ|. (2.21)

Ao possuirmos C = 0, ou seja |αδ − βγ| = 0, estaremos lidando com os modos spin-órbita
separáveis (S), o quais podem ser escritos como um produto entre a polarização e o modo
transverso. Porém, quando C > 0, ou seja |αδ − βγ| > 0, teremos os modos spin-órbita não
separáveis (NS), os quais não podem ser representados matematicamente como um produto
entre a polarização e o modo transverso. Um exemplo de um modo spin-órbita não separável é o
seguinte estado,

ENS (r) = α h(r)êH + δ v(r)êV . (2.22)

Note que o estado definido pela equação (2.22) não pode ser escrito de forma fatorada, conforme
descrito anteriormente pela equação (2.19).

É importante mencionar que temos o caso do modo maximamente não separável
(MNS) onde C = 1 (|αδ − βγ| = 1/2). Um exemplo de um modo MNS pode ser obtido quando
tomamos a equação (2.22) e consideramos, por exemplo, α = δ = 1/

√
2, de modo que

ENS (r) =
1
√

2
(h(r)êH + v(r)êV) . (2.23)

Note que o estado dado pela equação (2.23) se assemelha matematicamente ao estado de
Bell |β00〉. Por meio dessa similaridade algébrica, podemos definir os quatros estados de Bell,
anteriormente apresentados pela Fig. 24, na notação dos modos spin-órbita. Logo,

EΦ+(r) =
1
√

2
(h(r)êH + v(r)êV) , (2.24)

EΦ−(r) =
1
√

2
(h(r)êH − v(r)êV) , (2.25)

EΨ+(r) =
1
√

2
(h(r)êV + v(r)êH) , (2.26)

EΨ−(r) =
1
√

2
(h(r)êV − v(r)êH) . (2.27)
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Figura 25 – Modos spin-órbita codificados como: |β00〉 ≡ EΦ+(r), |β01〉 ≡ EΦ−(r), |β10〉 ≡ EΨ+(r)
e |β11〉 ≡ EΨ−(r). As flechas distribuidas sobre o modo indicam as polarizações
azimutal (Φ±) e radial (Ψ±). Fonte: Autor

.

É importante notarmos que as expressões definidas pelas equações (2.24 - 2.27) não
possuem a notação de Dirac (| 〉), característica da mecânica quântica, isto porque tais expressões
não foram definidas no cenário de quantização (17), representando os campos descritos pelo
eletromagnetismo clássico.

Quantização dos modos spin-órbita

Vamos apresentar de forma resumida a quantização dos modos spin-órbita conforme Ref.
(17). Consideremos a expressão clássica de um campo eletromagnético, dada por

E(r, t) = E(+)(r, t) + E(−)(r, t), (2.28)

onde E(−)(r, t) = (E(+)(r, t))∗ e

E(r, t) = e−i(ωt−kz) u(r) ε(z, t)ε̂. (2.29)

Na equação (2.29), o termo ε̂ é a notação definida para polarização, u(r) representa a
estrutura transversa do feixe e ε(z, t) é amplitude clássica (129).

Fazendo-se a quantização, o operador de campo Ê(+)
(r, t) será definido da seguinte forma

(17)

Ê(+)
(r, t) = i

∑
j

√
~ωi

2ε0
f j(r) â j e−i(ω jt), (2.30)

sendo a j o operador de aniquilação de um fóton no modo j do campo eletromagnético e a função
espacial f j(r), normalizada considerando uma caixa cúbica, será dada por

f j(r) = L−3/2 ε j u j(r)e−i(k jr). (2.31)
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Conforme discutido no capítulo 1, vamos nos restringir ao caso de uma onda monocro-
mática de frequência ω. Assim, o operador de campo pode ser escrito como

Ê(+)
(r, t) = i

∑
λ, σ

√
~ω

2ε0L
εσ uλ(r) âλ,σ e−iω(t−z/c), (2.32)

sendo o índice σ para a polarização e λ para a distribuição transversa. Como estamos interessados
nesta tese em utilizar os modos transversos de primeira ordem HG, o índice λ será dado por λ =

{m, n} com m, n = 1,2,3,...,∞.

Uma vez que nos restringiremos ao modos de primeira ordem h e v e aos estados de
polarização êH e êV , teremos um espaço complexo de dimensão igual a quatro. O operador de
campo Ê(+)

(r, t) mais geral representado nestas bases, pode ser escrito por

Ê(r, t) = h(r) êH âhH + h(r) êV âhV + v(r) êH âvH + v(r) êV âvV . (2.33)

Conforme já discutimos anteriormente, a escolha das bases {êH, êV} e {h, v} não é única,
de modo que podemos presentar o operador em termos das bases rotacionadas {êα+, êα−} e
{hβ+, vβ−}, dadas por

êα+ = cos(α) êV + sen(α) êH, (2.34)

êα− = −sen(α) êV + cos(α) êH, (2.35)

ξβ+(~r) = cos(β) h(r) + sen(β) v(r), (2.36)

ξβ−(~r) = −sen(β) h(r) + cos(β) v(r). (2.37)

Ao considerarmos as novas bases definidas pelas equações (2.35 - 2.37), podemos
escrever o operador campo elétrico como,

Ê(r, t) = ξ(r)β+ êα+ âβ+α+ + ξ(r)β+ êα− âβ+α− + ξ(r)β− êα+ âβ−α+ + ξ(r)β− êα− âβ−α−. (2.38)

Após algumas manipulações algébricas, apresentadas na Ref. (129), onde substituiremos as
equações (2.35 - 2.37) na equação (2.38), teremos que

Ê(r, t) =
1
√

2
[h(r)εH + v(r)εV] âΦ+ +

1
√

2
[h(r)εH − v(r)εV]âΦ− (2.39)

+
1
√

2
[h(r)εV + v(r)εH]âΨ+ +

1
√

2
[h(r)εV − v(r)εH]âΨ− .

Isolando os termos h(r)εH, v(r)εH, h(r)εV e v(r)εV , encontraremos que

âΦ+ =
1
√

2
(âhH + âvV); (2.40)

âΦ− =
1
√

2
(âhH + âvV); (2.41)

âΨ+ =
1
√

2
(âhV + âvH); (2.42)

âΨ− =
1
√

2
(âhV − âvH). (2.43)
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Uma vez que definimos o operador de aniquilação para cada modo ˆaλσ, também é
possível definir o seu respectivo hermitiano conjugado ˆaλσ†. Consequentemente, obteremos ˆaλσ
e ˆaλσ†, de maneira que poderemos assim definir o operador número ˆnλσ = ˆaλσ† ˆaλσ. O produto
tensorial dos autoestados do operador número para os quatros modos da base formará o estado
de Fock,

|{n}〉 =
⊗
λ,σ

|{nλ,σ}〉, (2.44)

onde {n} é o conjunto dos números de ocupações {nλ1,σ1}, {nλ2,σ1}, {nλ1,σ2} e {nλ2,σ2} para os quatro
modos.

O estado coerente, o qual pode ser descrito aproximadamente por um feixe laser intenso,
tal como o utilizado nesta tese, pode ser obtido em termos das bases de Fock (129) e é definido
como,

|νλ,σ〉 = e−|ν|
2/2

∞∑
nλ,σ

(ν ˆaλσ†)nλσ
√

nλσ
|0〉. (2.45)

Em termos dos modos spin-órbita, podemos obter a expressão para um dos modos não
separáveis |Ψ+〉, por exemplo, o qual pode ser escrito como

|νΨ+〉 = e−|ν|
2/2

∞∑
nΨ+ =0

(ν ˆaΨ+
†)nΨ+

√
nΨ+

|0〉. (2.46)

Sendo assim, a equação anterior nos permite definir uma quantização em um espaço truncado,
limitado a duas excitações em modos distintos, de modo a representar a quantização de um
modo spin-órbita. A Figura 26 ilustra a codificação dos quatros estados de Bell nos respectivos
modos spin-órbita |Φ+〉, |Φ−〉, |Φ+〉 e |Φ−〉.

Figura 26 – Codificação dos modos spin-órbitas nos graus de liberdade de polarização e modos
transversos Hermite-Graus de primeira ordem. Os estados |Φ+〉, |Φ−〉, |Φ+〉 e |Φ−〉
representam os análagos ao estados de Bell, apresentados na Fig. 24, considerando a
codifição nos modos spin-órbitas. Fonte: Autor
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Vemos neste caso, que os modos separáveis têm a mesma estrutura de estados emara-
nhados e sua quantização leva a um emaranhamento entre graus de liberdade. Um feixe laser
pode ser descrito tanto pelas equações de Maxwell como por um estado coerente, conforme a
expressão dada pela Eq.(2.45), com um grande número de fótons. Por isso, nos trabalhos que
apresentaremos nos capítulos subsequentes utilizaremos a notação de Dirac para os graus de
liberdade de um feixe laser, uma vez que o campo quantizado sofre as mesmas transformações
produzidas pelos elementos óticos utilizados.

A fim de encerramos esta seção, iremos discutir, conforme comentado no início da
mesma, as nuâncias impostas pelo fato de que ao invés de possuirmos um estado de Bell

não local, ou seja, duas partículas separadas espacialmente mas que estão correlacionadas (ou
emaranhadas), teremos um modo spin-órbita não separável e local cujo emaranhamento está

presente entre os graus de liberdade. Um modo mais didático de compreendermos esta sutileza
na diferença entre um emaranhamento entre partículas e um emaranhamento entre graus de
liberdade é proposto pela Ref. (124).

Inicialmente, vamos supor que um sistema S seja composto por duas partes, denominadas
de S 1 e S 2, as quais são conhecidas como subsistemas. Como exemplo deste caso, vamos consi-
derar duas partículas de mesma massa m movendo-se unidimensionalmente com coordenadas x1

e x2, respectivamente, as quais são ligadas por um ponto de equilíbrio em duas molas idênticas
com constante elástica k = mω2. Note que este caso constitui um sistema composto (bipartido)
cuja dinâmica é governada pela Hamiltoniana Ĥ = Ĥ1 + Ĥ2, sendo

Ĥα =
1

2m
p̂2
α +

1
2

mω2 x̂2
α, (2.47)

com α = (1,2). Neste exemplo, temos que os dois subsistemas S 1 e S 2 são naturalmente identifi-
cados como duas partículas.

Por outro lado, nosso segundo caso será dado por um sistema de uma única partícula de
massa m movendo-se num plano (x1, x2) ligadas ao ponto de equilíbrio x1=x2=0 por uma mola
de constante elástica k = mω2. Neste exemplo, teremos um oscilador harmônico bidimensional
com Hamiltoniana dada por,

Ĥα =
1

2m

(
p̂2

1 + p̂2
2

)
+

1
2

mω2
(
x̂2

1 + x̂2
2

)
= Ĥ1 + Ĥ2. (2.48)

Note que, Ĥ dado pela equação (2.48), possui a mesma forma da equação (2.47). Neste caso,
os dois subsistemas S 1 e S 2 serão identificados como as duas coordenadas de uma única
partícula. Uma vez que ambas as Hamiltonianas Ĥ são iguais, podemos definir um vetor de
estado |ψ〉 que satisfaça a equação de Schrödinger 2 e pertença ao espaço de Hilbert, onde
H = H1 ⊗H2.

A diferença fundamental entre os dois exemplos considerados anteriormente é que, no
primeiro caso os dois subsistemas são identificados como dois objetos físicos distintos, ou
2 Dada por: i~ ∂|ψ〉

∂t = Ĥ|ψ〉.
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seja, duas partículas espacialmente separadas. Por outro lado, no segundo caso, possuímos
duas coordenadas ortogonais associadas a um único objeto físico, ou seja uma partícula
única. Esta diferença ocasiona um fato relevante que nos ajuda a interpretar um vetor de estado
emaranhado, ou seja, |ψ〉 , |ψ1〉 ⊗ |ψ2〉. Nas palavras de Spreeuw (130)3:

“(Existe) uma profunda diferença entre dois tipos de emaranhamento: (i) verdadeiro,

emaranhamento de múltiplas partículas e (ii) uma forma mais fraca de emaranhamento entre

diferentes graus de liberdade de uma única partícula. Embora esses dois tipos pareçam

enganosamente semelhantes em muitos aspectos, apenas o tipo (i) pode gerar correlações não
locais. Somente o emaranhamento do tipo (ii) tem uma analogia clássica."

O trecho em negrito, destacado na sentença acima, é a a diferença entre um sistema de
emaranhamento entre dois ou mais sistemas fisicos (emanharamento intersistema) e o emaranha-
mente entre os modos spin-órbita (emanharamento intrasistemas). O caso de emanharamento

intersistema, só ocorrerá em sistemas quânticos (por exemplo, no caso da Conversão Paramétrica
Descendente - CPD) e apresentarão comportamento não locais. Entretanto, emanharamento

intrasistemas (segundo exemplo), podem aparecer tanto em sistemas quânticos como clássicos
(modos spin-órbita) e possuem uma natureza local por definição, uma vez que dois ou mais
graus de liberdade emaranhados estão localizados no mesmo objeto físico. No nosso caso, o
emaranhamento entre a polarização e o modo transverso está localizado no mesmo fóton.

2.4 Tomografia de estados quânticos de 1 q-bit

Nesta tese, mais precisamente nos capítulos 4 e 5, a técnica de tomografia de um
estado quântico terá papel fundamental. O conceito de tomografia de um estado quântico
está relacionado a necessidade de se caracterizar completamente um estado de maneira que
a sua respectiva matriz densidade ρ seja obtida (veja Apêndice A). Para realizar tal tarefa,
faz-se necessário, para o caso de um único q-bit, realizarmos três medidas em três diferentes
bases, são elas: a base computacional {|0〉, |1〉}, a base {|+〉, |−〉} e a base {|L〉, |R〉}, onde
|L〉 = 1/

√
2 (|0〉+ i|1〉) e |R〉 = 1/

√
2 (|0〉− i|1〉). (125). Antes de entrarmos de fato na explanação

da implementação ótica da tomografia para um estado de polarização, proponho uma breve
revisão sobre medidas em outras bases além da base computacional (73).

Ao descrevermos sobre o caso de um sistema quântico de um q-bit, vimos que para o
nosso estado α |0〉 + β |1〉, era possível obtermos o resultado "0"com uma probabilidade |α|2 e
o resultado "1"com probabilidade |β|2 ao medirmos o estado do q-bit na base computacional
{ |0〉, |1〉}. É claro que não podemos cometer o equívoco de imaginar que somente realizando
3 Tradução do autor para: “(there is) a profound difference between two types of entanglement: (i) true, multi-

particle entanglement and (ii) a weaker form of entanglement between different degrees of freedom of a single
particle. Although these two types look deceptively similar in many respects, only type (i) can yield non-local
correlations. Only the type (ii) entanglement has a classical analogy.”
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uma única medida seremos capazes de obter precisamente o valor de α e β. Além disso, sendo
α e β amplitudes complexas, medidas projetivas em uma única base não nos permitem ter
informação de fase dos estados. Entretanto, a mecânica quântica nos permite grande versatilidade
com relação a escolhas das bases em que nossas medidas serão realizadas. Em outras palavras,
podemos escolher qualquer outra base para medirmos o estado do q-bit descrito anteriormente.
Por exemplo, ao invés de o medirmos na base computacional, podemos escolher a base {|+〉,|−〉}.
Assim, usando a definição |+〉 ≡

(
|0〉 + |1〉/

√
2
)

e |−〉 ≡
(
|0〉 − |1〉/

√
2
)
, nosso q-bit pode ser

escrito como

|ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 = α
|+〉 + |−〉
√

2
+ β
|+〉 − |−〉
√

2
. (2.49)

ou

|ψ〉 =
α + β
√

2
|+〉 +

α − β
√

2
|−〉. (2.50)

Note que representando o q-bit na base {|+〉, |−〉}, ao realizar a medida nesta base,
obteremos o resultado "+"com probabilidade | (α + β) /

√
2|2 e o resultado -"com probabilidade

| (α − β) /
√

2|2. De maneira geral, é possível expressar um estado de um q-bit em uma base
arbitrária {|x〉, |y〉} definida a partir da base computacional como sendo uma combinação linear
f (α, β) |x〉 + g(α, β) |y〉 dos estados desta base. Este resultado nos permite afirmar que, uma
vez que tenhamos estados ortognais (como são naturalmente os estados que formam uma dada
base), é possível realizar uma medida com respeito à base {|x〉, |y〉}, fornecendo um resultado
x com probabilidade | f (α, β)|2 e y com probabilidade |g(α, β)|2. Vale ressaltar que, a condição
| f (α, β)|2 + |g(α, β)|2 = 1 ainda deve ser respeitada uma vez que continuamos a associar os
resultados medidos com as probabilidades.

Uma vez introduzido o conceito de medidas em bases diferentes da base computacional,
podemos apresentar a tomografia de um estado para o caso de um único q-bit, assim como
apresentado pela Ref. (125). Sabe-se que, qualquer estado de um único q-bit pode ser escrito em
uma forma matricial dada pela sua matriz densidade ρ (veja Apêndice A). Esta matriz ρ pode ser
univocamente representada por meio de quatro parâmetros {S 0,S 1, S 2, S 3}, de modo que

ρ =
1
2

3∑
i=0

S i σi. (2.51)

Note que, as matrizes σi são, respectivamente, as matrizes identidade e 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

 , (2.52)

A fim de obter os valores de cada parâmetro S i, considerando a representação dada pela
Eq. 2.51, devemos assumir que

S i ≡ Tr{σi ρ}. (2.53)
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Os parâmetros de Stokes S i podem ser obtidos por meio de medidas projetivas realiza-
das em diferentes bases, de maneira que

S 0 = P|0〉 + P|1〉 (2.54)

S 1 = P |0〉 + |1〉
√

2
− P |0〉 − |1〉

√
2

(2.55)

S 2 = P |0〉 + i|1〉
√

2
− P |0〉 − i|1〉

√
2

(2.56)

S 3 = P|0〉 − P|1〉, (2.57)

onde P é a probabilidade de medirmos nas bases indicadas por seus respectivos subíndices. Note
que o parâmetro S 0 nos fornece a condição de normalização pois P|0〉 + P|1〉 sempre será igual a
1, de modo que S 0 = 1.

De maneira geral, podemos utilizar a relação entre as probabilidades e os parâmetros S i,
definido pelas equações (2.55-2.57), para compreendermos operadores de projeção mais gerais.
Sendo assim, para o caso de um único q-bit, podemos definir que

P|φ〉 + P|φ⊥〉 = 1, (2.58)

onde |φ⊥〉 representa o estado ortogonal a |φ〉.

Note ainda que, nas equações (2.55-2.57) nós escolhemos determinadas bases particula-
res, dadas pelo estados

|φ〉1 = |0〉, (2.59)

|φ〉2 =
|0〉 + |1〉
√

2
, (2.60)

|φ〉3 =
|0〉 + i |1〉
√

2
, (2.61)

onde teremos, consequentemente, seus respectivos estados ortogonais

|φ⊥〉1 = |1〉, (2.62)

|φ⊥〉2 =
|0〉 − |1〉
√

2
, (2.63)

|φ⊥〉3 =
|0〉 − i |1〉
√

2
. (2.64)

Conforme discutido no início desta subseção, sabemos que possuímos diversas possíveis
bases para medirmos projetivamente um q-bit. Sendo assim, podemos definir um operador mais
geral τi, análogo aos operadores σi, dado por

τi ≡ |φi〉 〈φi| −
∣∣∣φ⊥i 〉 〈φ⊥i ∣∣∣ . (2.65)

Desta maneira, a definição deste operador projeção mais geral τ ocasiona a definição de
um novo parâmetro generalizado Ti, dado por

Ti ≡ Tr{τi ρ}. (2.66)
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A definição da equação (2.66) permite caracterizar o q-bit por meio da escolha de qualquer
estado de base {|φ〉, |φ⊥〉}.

O estado de um único q-bit pode ser obtido por meio da utilização das Mutually Unbiesed

Basis (MUB)4. Neste caso, teremos que escolher três bases que respeitem a relação
∣∣∣∣〈φi | ν j

〉∣∣∣∣2 =

1/2, a fim de caracterizarmos nossa matriz densidade ρ. Por meio de um olhar mais cuidadoso na
equação (2.66) e comparando-a com a equação (2.53), podemos ver que os parâmetros S i são
um caso particular dos paramêtros Ti onde tivemos que τi = σi. Sendo assim, podemos definir
um relação de transformação entre os parâmetros Ti e S i dada por


T0

T1

T2

T3

 =
1
2


Tr{τ0σ0} Tr{τ0σ1} Tr{τ0σ2} Tr{τ0σ3}

Tr{τ1σ0} Tr{τ1σ1} Tr{τ1σ2} Tr{τ1σ3}

Tr{τ2σ0} Tr{τ2σ1} Tr{τ2σ2} Tr{τ2σ3}

Tr{τ3σ0} Tr{τ3σ1} Tr{τ3σ2} Tr{τ3σ3}

 ≡

S 0

S 1

S 2

S 3

 . (2.67)

A relação anterior, apresentada com mais detalhes na Ref.(125), nos permite concluir
que as três bases escolhidas anteriormente, dada pelas equações (2.59), são um caso particular
das possíveis MUB que podem ser definidas para um sistema composto de um único q-bit.

Codificação ótica da tomografia de polarização

Vamos agora apresentar as bases e formas de medidas para a tomografia de um estado de
polarização da luz, realizada experimentalmente nesta tese.

A fim de dissertar sobre a implementação experimental, iremos considerar que nosso
único q-bit será codificado no grau de liberdade de polarização. Em outras palavras, desejaremos
realizar uma tomografia de polarização para caracterizamos a matriz densidade ρ referente a
este estado. Considerando as três bases definidas anteriormente pelas equações (2.59) e (2.62),
teremos que as bases codificadas na polarização serão dadas pela seguinte codificação 5

|φ〉1 = |0〉 ≡ |H〉, (2.68)

|φ〉2 =
|H〉 + |V〉
√

2
≡ |D〉, (2.69)

|φ〉3 =
|H〉 + i |V〉
√

2
≡ |CE〉. (2.70)

4 Por definição, duas bases {|φi〉} e {|ν j〉}, fomam uma mutually unbiesed basis se ∀i, j

∣∣∣∣〈φi | ν j

〉∣∣∣∣2 = 1
d , sendo d a

dimensão do nosso sistema.
5 A letra D, na reprensentação |D〉, refere-se ao estado polarizado à 45◦. Do mesma maneira que as letra AD, na

reprensentação |D〉, refere-se ao estado polarizado à -45◦. Por outro lado, a nomeclatura CD, no estado |CD〉,
refere-se a um estado polarizado circularmente à direita. Enquanto que, a nomeclatura CE, no estado |CE〉,
refere-se a um estado polarizado circularmente à esquerda.
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Do mesmo modo, seus respectivos estados ortogonais serão codificados como

|φ⊥〉1 = |1〉 ≡ |V〉, (2.71)

|φ⊥〉2 =
|H〉 − |V〉
√

2
≡ |AD〉, (2.72)

|φ⊥〉3 =
|H〉 − i |V〉
√

2
≡ |CD〉. (2.73)

Sendo assim, ao escolhermos a base {|φ〉1, |φ⊥〉1} estaremos realizando medidas projetivas
na base computacional {|H〉, |V〉}. Do mesmo modo, tomando a base {|φ〉2, |φ⊥〉2} realizaremos
medidas projetivas na base diagonal e anti-diagonal, denomindada {|D〉, |AD〉}. Por fim, tomando
a terceira base {|φ〉3, |φ⊥〉3} realizaremos medidas projetivas na base circular direita e circular

esquerda, denomindada {|CD〉, |CE〉}. Podemos notar que, conforme comentando na seção 1.2.1
e descrito pela equação (1.24), os parâmetros de Stokes nos permite quantificar exatamente a
porção de luz polarizada linearmente e circularmente em um dado estado de polarização. Deste
modo, podemos definir um análogo ao Parametros de Stokes da ótica clássica para quantificarmos
as medidas projetivas nas três bases de polarização escolhidas. Logo, baseado na equação 2.54,
podemos escrever que os parâmetros de Stokes nesta codificação de estados de polarização, serão
descritos como

S 0 = P|H〉 + P|V〉 (2.74)

S 1 = P |H〉 + |V〉
√

2
− P |H〉 − |V〉

√
2

(2.75)

S 2 = P |H〉 + i|V〉
√

2
− P |H〉 − i|V〉

√
2

(2.76)

S 3 = P|H〉 − P|V〉. (2.77)

Uma vez definido todos os parâmetros de Stokes com suas respectivas probabilidades,
em diferentes bases, podemos escrever a matriz densidade ρ que será obtida por meio deles.
Assim, teremos6

ρ =
1
2

S 0 1 +

3∑
i=1

S i σi

 . (2.78)

Baseado no mapeamento da teoria para a linguagem experimental, resta-nos apresentar
um exemplo de sua implementação ótica . A Figura 27 ilustra o circuito ótico necessário para a
implementação de uma tomografia de polarização.

Primeiramente, baseando-se na Figura 27, dissertaremos sobre a medida na base {|H〉, |V〉}.
Conforme comentado na subseção 1.2.1, sabemos que um PBS (cubo polarizado) desempenha o
papel de um projetor na base {|H〉, |V〉}. De maneira que, a componente horizontal será transmi-
tida e a vertical será refletida pelo mesmo. Esta medida nos permite obter os parâmetros de Stokes
S 0 e S 3, dados pelas equações (2.75) e (2.77). Entretanto, para medirmos na base {|D〉, |AD〉},
6 Note que se compararmos a equação (2.78) com a matriz densidade que representa o estado de um único q-bit

ρ = 1
2

(
1 +

∑3
i=1 ri σi

)
, teremos que os parâmetros S i são análogos as compentes do vetor de Bloch ri.
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Figura 27 – Circuito ótico linear para a implementação da tomografia de polarização para um
sistema composto por um único q-bit. Fonte: Autor.

devemos utilizar uma HWP, cujo eixo rápido faz um ângulo de π/8 com o eixo horizontal, aliada
ao cubo PBS. Sendo assim, ao medirmos nesta base podemos obter o parâmetro de Stokes S 1,
dada pela equação (2.76). Por fim, para medirmos na base {|CE〉, |CD〉}, devemos utilizar uma
QWP, cujo eixo rápido faz um ângulo de π/2 com o eixo horizontal, aliada a HWP, anteiormente
definida, e o cubo PBS. Esta configuração de elementos óticos nos permite obter o parâmetro de
Stokes S 2.

Vale ressaltar que outra configuração é possível para realizarmos este mesmo processo
de tomografia ilustrado pela figura anterior. Por exemplo, se escolher QWP@0 + HWP@0 +

PBS, mediremos na base {|H〉, |V〉}. Por outro lado, tomando QWP@π/4 + HWP@π/8 + PBS
mediremos na base {|D〉, |AD〉}. Por fim, escolhendo QWP@π/4 + HWP@0 + PBS, mediremos
na base {|CE〉, |CD〉}.

É importante notar que, em nossos experimentos, as componentes de cada base saindo de
cada porta do PBS era direcionada a um anteparo e capturadas com uma câmera CCD (do inglês,
Charged-Coupled Device). Em uma única imagem temos as intensidades de cada componente
da polarização.

Como demostração da tomografia do estado de polarização de um único q-bit em nosso
sistema, vamos demonstrar a reconstrução do estado inicial que foi produzido para o trabalho
apresentado no capítulo 5 e dado pela Ref. (98). Neste trabalho, reconstruimos a matriz densidade
ρCD relativa ao estado de polarização circular à direita.

A Figura 28 apresenta as imagens obtidas nas medidas nas três bases. Como podemos ver,
o aparato experimental nos permite obter simultaneamente a intensidade de cada componente
projetada Iα e Iβ, sendo β uma base ortogonal a base α. Quando, por exemplo, α = H, teremos
que β = V . Uma vez obtidas as intesidades, podemos normalizá-las a fim de as relacionarmos
com as probabilidades definidas pela equação (2.54). Sendo assim, para uma base |α〉 qualquer,
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Figura 28 – Imagens da tomografia de polarização um estado de polarização circular à esquerda,
dado por |CD〉 = 1/

√
2 (|H〉 − i |V〉). As intensidades Iα e Iβ estão relacionadas às

bases {α,β} = {H,V}, {D,AD} e {CE,CD}. As intensidades normalizadas, conforme
apresentada na equação 2.79, foram utilizadas para determinar a matriz densidade
ρ

exp
CE . A barra de cores representa a intensidade do nível de cinza das imagens digitais.

Fonte: Autor.

teremos

Pα = I|α〉 =
Iα

Iα + Iβ
. (2.79)

Portanto, uma vez que possuímos todos os valores das probabilidades medidas nas três
bases definidas, podemos utilizá-los na equação (2.78) para obtermos nossa matriz densidade
experimental. Como resultado, obtemos

ρ
exp
CD =

1
2

 0.5134 0.0033 + 0.4999 i

0.0033 − 0.4999 i 0.4865

 . (2.80)

A Fidelidade7 entre a matriz experimental dada pela Eq.(2.80) e a predição teórica é
F = 9997 ± 0.0271.

Cabe ressaltar que ao obtermos os parâmetros S i, poderemos utilizá-los como uma
ferramenta para analisarmos a pureza de um estado. Portanto, ao tratarmos de estados puros,
teremos que a soma sobre todos os índices deverá ser igual a 1. Entretanto, ao considerarmos
estados mistos teremos que esta soma deverá ser menor do que 1. E para estados completamente
misto deveremos obter a soma dos índices igual a zero. Resumiremos este modo de classificação

7 Definimos a Fidelidade por meio da expressão: F(ρexp, ρteo) = Tr
(√
√
ρteo ρexp

√
ρteo

)2
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nas equações abaixo,

3∑
i=0

S 2
i = 1 → Estados puros, (2.81)

3∑
i=0

S 2
i < 1 → Estados mistos, (2.82)

3∑
i=0

S 2
i = 0 → Estados completamente mistos. (2.83)

Nos próximos capítulos passaremos a apresentar os trabalhos originais desta tese.
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3 Não separabilidade de modos spin-

órbita em problemas de emaranha-

mento

Neste capítulo, trataremos de um dos recursos fundamentais para a teoria da computação
e informação quântica através dos modos spin-órbita. O emaranhamento tem papel de destaque
em alguns dos principais protocolos da informação quântica, como por exemplo, no teleporte
quântico, na codificação superdensa e na distribuição de chaves criptográficas (protocolo BB44)
(73). Entretanto, conforme discutido na seção 2.3, alguns físicos de destaque no mundo acadê-
mico, tal como o Einstein, não viam com bons olhos a existência destes estados em sistemas
físicos. Motivados pela estranheza das correlações presentes num estado emaranhado, Einstein,
Podolsky e Rosen publicaram o artigo Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality

Be Considered Complete? (13), onde discutiam estas estranhas propriedades. Este trabalho
acabou por batizar os estados emaranhados pela nomenclatura EPR, justamente as iniciais do
três físicos que assinaram o artigo. Alguns anos após a publicação do artigo EPR, o físico inglês
chamado John Bell, demonstrou matematicamente, em 1964, uma desigualdade, conhecida como
desigualdade de Bell (14), levando-se em conta os elementos de realidade reclamados por EPR,
o que chamamos hoje de variáveis ocultas, sendo esta violada por estados emaranhados. Em
1982, o físico Alain Aspect e colaboradores demostrou experimentalmente que pares de fótons
emaranhados poderiam violar o limite imposto pela desigualdade de Bell (12). É justamente
neste cenário de investigações sobre as estranhezas presentes nos estados emaranhados que
apresentaremos o primeiro trabalho desta tese (94) e que será apresentado na 3.1. Sabendo que
modos spin-órbita também violam a Desigualdade de Bell (129), nosso objetivo será investigar
como a não separabilidade, ou o emaranhamento entre graus de liberdade, se comporta em
relação à contextualidade, ou seja onde levaremos em consideração o contexto no qual cada
medida é realizada (19, 131, 132, 133).

O segundo trabalho apresentado neste capítulo explora a interação de um q-bit com
um ambiente. Podemos nos perguntar como o emaranhamento se comporta quando o sistema
quântico interage com um ambiente? Já é conhecido na comunidade acadêmica que a perda
de emaranhamento por interação com um ambiente pode ser descrita pelo fenômeno físico
conhecido como morte súbita do emaranhamento (134). Entretanto, o efeito inverso é possível?
Em outras palavras, podemos obter emaranhamento pela interação de um estado produto com
um dado ambiente? A resposta para esta pergunta foi apresentada em trabalho teórico publicado
em 2009 (95). Será baseado nesta proposta teórica, de produção de emaranhamento por interação
de um sistema com o ambiente, que realizamos um estudo de geração de não separabilidade
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em modos spin-órbita baseando-se na interação de um estado separável de polarização e modo
transverso com um ambiente codificado pelo caminho de propagação do feixe laser (96).

3.1 Contextualidade em modos spin-órbita

Antes de introduzirmos a teoria da contextualidade no estudo das correlações proveni-
entes do emaranhamento, é necessário discutirmos mais a fundo a desigualdade de Bell (73)
e, mais precisamente, a desigualdade CHSH (Clauser, Horne, Shimony, e Holt) (15). Isto se
faz necessário uma vez que ambas serão a base para o desenvolvimento da desigualdade num
cenário contextual, dada pela desigualdade de Kujala - Dzhafarov (133).

Ao tratarmos de um objeto no cenário da física clássica, assumimos que as propriedades
físicas que este objeto pode assumir, como por exemplo, sua posição, existirá independentemente

de realizarmos ou não uma medida sobre ele, e o resultado de eventual medida independe do
observador. Baseado nesta ideia, os autores do artigo EPR definiram o conceito de realidade
ou elemento de realidade. Em outras palavras, ao assistirmos um jogo de futebol, sabemos
que a posição da bola da partida pode ser medida por meio do espalhamento da luz em sua
superfície. Entretanto, dois observadores no mesmo estádio não terão a posição da bola no campo
de jogo dependente de como eles decidem observá-la. Ou seja, este estado físico da bola na
partida, sua posição no campo de jogo, é independente de como nós a observamos. Porém, a
mecânica quântica possui algumas estranhezas quando nos referirmos a medida sobre um sistema
quântico. De acordo com a teoria quântica, a fim de obtermos uma propriedade qualquer de
uma partícula se faz necessário realizarmos uma medida sobre a mesma. Em outras palavras,
uma dada propriedade física de um sistema quântico pode ser vista como uma consequência
das medidas que realizamos sobre o mesmo (126). Desta maneira, a Mecânica Quântica se
apresentava como uma teoria probabilística de modo que o resultado de uma medida não era
algo independente de como escolhemos observar uma dada grandeza física.

Albert Einstein, um dos físicos mais importantes do século XX e coautor do artigo
EPR não apreciava essa natureza probabilística da mecânica quântica no que tange realização
de observações (medidas) em este sistema. Assim, Einstein e os demais autores procuravam
mostrar que a mecânica quântica era uma teoria incompleta. A ideia de completeza em uma
teoria está relacionada com a noção de que a mesma deve possuir um elemento de realidade, o
qual já definimos anteriormente. Isto posto, numa teoria completa, se somos capazes de prever a
quantidade física em questão, então ela pode ser vista como um elemento de realidade.

A fim de investigarmos a completeza da mecânica quântica e apresentarmos as contribui-
ções que o trabalho EPR teve para a compreensão de suas estranhezas, vamos obter primeiramente
a famosa desiguldade de Bell (73, 129). Neste momento, deixaremos de lado os conceitos da me-
cânica quântica e vamos descrever, baseado na teoria de probabilidades, o simples experimento
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ilustrado pela Figura 29. Neste experimento, Charlie 1 consegue preparar sempre os mesmos
pares de duas partículas. Note que, não estamos considerando pares de partículas emaranhadas,
nossa consideração será simplesmente que ele prepara o mesmo par de partículas quantas vezes
forem necessárias. Uma vez preparado o par de partículas, Charlie enviará uma partícula para
Alice e outra para Bob. Cabe ressaltar que Alice e Bob estão espacialmente separados.

Ao receber sua partícula, Alice pode observá-la. Isto poderá ser realizado utilizando
dois aparatos diferentes de medida, ou seja, Alice pode medir sua partícula de duas maneiras
diferentes. Estas medidas, resultarão para Alice duas propriedades físicas diferentes, as quais
denominaremos de PQ e PR, respectivamente. Alice não define previamente qual medida irá
escolher realizar. Sendo assim, quando ela recebe sua partícula, Alice deverá utilizar algum
método aleatório para determinar qual medida realizar. Por exemplo, Alice pode usar uma moeda
não viciada para decidir qual dos aparatos de medida ela irá utilizará. Assim, se Alice obter o
resultado cara ela utilizará um dos aparatos e obtendo coroa o outro. Vamos supor também que,
por simplicidade, cada uma das medidas pode produzir os resultados +1 ou −1. De modo geral,
Alice pode obter o valor Q para a propriedade PQ e R para a propriedade PR. Note que, estes
resultados Q e R só podem ser revelados quando ela medir sua partícula.

De maneira similar, Bob também será capaz de medir sua partícula estando ela relacio-
nada com as duas propriedades PS ou PT de maneira que os resultados revelados após a medida
poderão ser S ou T , respectivamente. Assim como considerado para Alice, os valores de cada
um dos possíveis resultados serão +1 ou −1. É importante ressaltar que, assim como Alice, Bob
também deverá escolher randomicamente qual dos dois aparatos de medida irá utilizar e não
obterá qualquer informação sobre as propriedades físicas antes de medi-las. Por fim, iremos
considerar que Alice e Bob realizarão as suas respectivas medidas de maneira simultânea. Ao
tomarmos esta consideração, estamos garantindo que a medida realizada pela Alice não poderá
perturbar a medida realizada pelo Bob (ou vice-versa). Em outras palavras, a interpretação física
de adotarmos estas medidas consiste no fato de que nenhuma influência física (73) pode se
propagar mais rápida do que a velocidade da luz, conforme predito pela Relatividade. Para os
autores do trabalho EPR, é neste conceito de não influência à distância que reside na definição
de localidade. Por meio das definições das grandezas Q, R, R e T , pode escrever que,

QS + RS + RT − QT = (Q + R)S + (R − Q)T. (3.1)

Sabendo que Q = S = R = T = ±1, teremos que

QS + RS + RT − QT = ±2. (3.2)

Agora, vamos primeiramente considerar a hipótese de Einstein relacionada ao realismo
na teoria. Assim, introduziremos um termo λ à distribuição de probabilidade o qual receberá
o nome de variável oculta(VO) (13, 14). Uma variável oculta pode ser entendida como sendo
1 Vamos considerar a nomenclatura padrão da Teoria de Informação Quântica
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Figura 29 – Esquema do experimento mental para a definiçao da desigualdade de Bell. Alice
pode escolher medir suas grandezas Q e P, enqunato Bob pode escolher medir suas
grandezas S e T . Fonte: Fonte: Ref. (73).

um cromossomo do nossa grandeza física. Ou seja, antes da medida, a variável λ traz consigo
a informação, já pré-existente, do que iremos obter após realizarmos a medida. O diagrama
Bayesiano que ilustra o conceito das variáveis ocultas para o caso de Bell pode ser dado pela
Figura 30.

A fim de descrevermos as condições anteriores probabilisticamente, teremos que a
probabilidade conjunta pode ser escrita como p(q, r, s, t, λ), onde consideramos que P = p,
Q = q, R = r e S = s. Note que a varável aleatória λ dentro do termo da probabilidade ilustra
o realismo. A localidade, segunda consideração para que uma teoria seja completa, pode ser
descrita matematicamente pela relação

p(i, j|PI , PJ, λ) =
∑
i, j,λ

p(i|PI , λ) p( j|PJ, λ), (3.3)

que é a probabilidade de merdirmos o observável PI (I = Q, S ) e obtermos o restultado i (i = q, s)
é independente da medida realizada pelo observável PJ (J = R,T ) e obtermos o restultado j

( j = r, t)(73). Uma vez caracterizada as distribuições de probabilidades dentro das considerações
de realismo e localidade. O valor médio E[·], da distribuição de probalidade conjunta 2 pode
ser dada por

E[i, j] = E[QS + RS + RT − QT ] =
∑

q,r,s,t,λ

p(p, r, s, t, λ) (qs + ts + rt − qt) (3.4)

≤
∑

q,r,s,t,λ

p(p, r, s, t, λ) 2 = 2, (3.5)

uma vez que
∑

q,r,s,t,λ p(p, r, s, t, λ) = 1 e (qs + ts + rt− qt) = 2. Por outro lado, também podemos
escrever que

E[i, j] = E[QS + RS + RT − QT ] =
∑

q,r,s,t,λ

p(p, r, s, t, λ) qs +
∑

q,r,s,t,λ

p(p, r, s, t, λ) ts

+
∑

q,r,s,t,λ

p(p, r, s, t, λ) rt −
∑

q,r,s,t,λ

p(p, r, s, t, λ) qt (3.6)

= E[QS ] + E[RS ] + E[RT ] − E[QT ]. (3.7)
2 Considerando a varável aleatória x, teremos seu valor esperado dado por: E[x] =

∑
i xi p(xi).
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Comparando as equações (3.4) e (3.6), nós obtemos a conhecida, e já comentada, Desigualdade
de Bell, dada por

E[QS ] + E[RS ] + E[RT ] − E[QT ] ≤ 2. (3.8)

É importante ressaltar que para obtermos a desigualdade de Bell, dada pela equação (3.8), apenas
fizemos uso da teoria de probabilidade e das hipóteses de realismo e localidade (73).

Entretanto, vamos analisar como a desigualdade de Bell se comporta quando considera-
mos um estado quântico emaranhado dado pelo estado de singleto a seguir

|β11〉 =
1
√

2
(|01〉 − |10〉). (3.9)

Vamos assumir que o primeiro q-bit do estado acima seja referente à Alice e o segundo q-

bit referente ao Bob. Ambos realizarão medidas neste estado de singleto com os seguintes
observáveis:

Q = Z1, S =
−Z2 − X2
√

2
, (3.10)

R = X1, T =
Z2 − X2
√

2
. (3.11)

O valores esparados das combinações dos observáveis QS , RS , RT , e QT , conforme considera-
mos anteriormente, com o estado β11, serão dado por3

〈QS 〉 = 〈β11|QS |β11〉 = 〈β11|

(
−Z1Z2 − Z1X2

√
2

)
|β11〉 =

1
√

2
, (3.12)

〈RS 〉 = 〈β11|RS |β11〉 = 〈β11|

(
−X1Z2 − X1X2

√
2

)
|β11〉 =

1
√

2
, (3.13)

〈RT 〉 = 〈β11|RT |β11〉 = 〈β11|

(
X1Z2 − X1X2

√
2

)
|β11〉 =

1
√

2
, (3.14)

〈QT 〉 = 〈β11|QT |β11〉 = 〈β11|

(
Z1Z2 − Z1X2
√

2

)
|β11〉 = −

1
√

2
. (3.15)

(3.16)

Sendo assim, conforme a ideia que já desenvolvemos anteriormente, podemos escrever que

〈QS 〉 + 〈RS 〉 + 〈RT 〉 − 〈QT 〉 = 2
√

2. (3.17)

Note que, ao considerarmos um estado emaranhado, o valor da equação (3.17) supera o limite
imposto pela equação (3.8). Em outras palavras, dizemos que um estado emaranhado viola a
desigualdade de Bell. A equação (3.17) também pode ser escrita no formato conhecido como
Desigualdade CHSH (15),

〈QS 〉 + 〈RS 〉 + 〈RT 〉 − 〈QT 〉 ≤ 2. (3.18)
3 Sendo Z e X as conhecidas matrizes de Pauli.
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A interpretação física deste resultado é a seguinte: A mecânica quântica não é, ao
mesmo tempo, uma teoria realista e local. Sendo assim, temos duas hipóteses a escolher
quando lidamos com esta teoria (12, 14, 73, 74).

• Assumimos o realismo e a não localidade: As propriedade físicas PQ, PR, PS e PT já
possuem os respectivos valores Q, R, S e T independentemente da medida. Entretanto, a
medida que Alice executa pode influenciar no resultado da medida de Bob (ou vice-versa).

• Assumimos o não realismo4 e a localidade: As propriedade físicas PQ, PR, PS e PT

não são conhecidas imediatamente antes de medi-las e a medida que Alice executa não
influenciará no resultado da medida de Bob.

(a) Modelo Local de Variáveis Ocul-
tas (LVO) no cenário de Bell.

(b) Relaxação da condição de loca-
lidade onde a medida de Alice
influencia casualmente a medida
do Bob.

(c) Relaxação da condição de locali-
dade onde o resultado da medida
de Alice pode influencia casual-
mente o resultado da medida do
Bob.

Figura 30 – Diagrama de rede Bayesiano para ilustração do modelo Local de Variáveis Ocultas
(LVO) a fim de ilustrarmos as condições de violação da não sinalização. Fonte:
Autor.

Vamos, agora, abordar um segundo conceito que será de vital importância para a futura
interpretação da contextualidade. Apresentaremos, brevemente, o conceito da não sinalização

(do inglês, non-signalling), utilizando como base a Figura 30. Esta figura, com suas diferentes
partes, representa uma rede Bayesiana (135, 136) (do inglês, Bayesian networks) e pode ser
utilizada para representar as relações causais em um modelo de variáveis ocultas. Na Figura
30a, descrevemos a situação já considerada onde os dois observadores Alice e Bob podem
realizar suas medidas escolhendo os observáveis Pi e P j, respectivamente. Os resultados i e j

de cada um dos observáveis, respectivamente, são mediados por uma grandeza desconhecida e
não observável λ, a qual desempenha o papel de uma variável oculta 5. Assim, quando Alice
mede a grandeza Pi, ela pode obter como resultado o valor i mediado pela variável oculta λ. Note
que, nesta rede, a comunicação, ou seja, a influência de Alice sobre as medidas ou os resultados
obtidos por Bob, ou vice-versa, é proibida. Esta proibição de influência entre as partes envolvidas
4 Atenção ao considerar a palavra realismo ao pé da letra. Não estamos associando-a ao significado de algo ser ou

não ser real. Mas sim, ao elemento de realidade definido por Einstein, Podolsky e Rosen.
5 Lembre-se de que o conceito de variável oculta é diretamente relacionado ao fato de consideramos a hipótese de

realismo.
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ilustra o conceito de não sinalização. Em outras palavras, não há uma comunicação instantânea
entre as partes, de modo que há não localidade. As equações a seguir descrevem, formalmente, a
condição de não sinalização,

p(i|Pi) =
∑

j

p(i, j | Pi, P j) (3.19)

p( j|P j) =
∑

i

p(i, j|Pi, P j) (3.20)

Sendo p(i|Pi) ( p( j|P j) ) a probabilidade condicional de medindo a grandeza Pi (P j) obtermos
o resultado i ( j ). Note que, conforme esperávamos, estas distribuições de probabilidades são
independentes.

Por outro lado, as Figuras 30b e 30c ilustram os digramas que descrevem duas possíveis
classes de violações da condição de não sinalização, representada pelas linhas tracejadas que
ligam grandezas que representam as condições causais no diagrama. A Figura 30b, ilustra o
caso conhecido na literatura como modelo causal dependente do parâmetro (do inglês, causal

parameter-dependent - CPD)(135, 136, 137), onde a medida de Alice influência diretamente
o resultado obtido por Bob. Neste caso, as probabilidades condicionais de ambas as medidas
podem ser descritas por,

p(i, j | Pi, P j) =
∑
λ

p(λ)p(i | Pi, λ)p( j | Pi, P j, λ). (3.21)

Este modelo nos permite considerar a classe one-way entre as partes, ou seja, somente umas
das partes pode influenciar a outra. Classes conhecidas como two-way também podem ser
consideradas neste caso e nelas teremos que ambas as partes se influenciam simultaneamente
(135, 136, 137).

O seguinte caso, representado pela Figura 30c, ilustra o modelo causal dependente do

resultado (do inglês, causal outcome-dependent - COD)(135, 136, 137). Neste caso, a influência
entre as partes se dará por meio dos resultados medidos. Assim, o resultado i medido por
Alice influenciará o resultado j medido por Bob. Matematicamente, temos as probabilidades
condicionais deste modelo dadas por

p(i, j | Pi, P j) =
∑
λ

p(λ)p(i| Pi, λ)p( j | i, P j, λ). (3.22)

Diferentemente do modelo CDP, o modelo COP só permite a classe one-way uma vez
que se considerássemos a classe two-way definiríamos um ciclo entre o grafo. Isto pode ser visto
na relação de que se A→ B e B→ A, podemos concluir facilmente que Alice se auto influência
(A→ A). A referência (136) demonstra que podemos ainda realizar uma combinação convexa
de misturas A→ B e B→ A.

Uma vez apresentado o conceito de não sinalização, podemos discutir o conceito funda-
mental contido no primeiro trabalho apresentado nesta tese, a contextualidade. Segundo Kochen
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e Specker (19), a contextualidade pode ser definida como a impossibilidade de atribuirmos
valores à propriedades físicas associadas com observáveis de maneira que tais atribuições sejam
independentes da configuração experimental. Como os autores demonstram em seu trabalho, para
qualquer sistema quântico com dimensão igual a três ou maior, é possível encontrar um conjunto
de observáveis, com autovalores "0"e "1", que devam ser contextuais. A ideia por trás da prova
do teorema de Kochen e Specker (19) é a seguinte: Vamos supor que possuímos um observável
P1 o qual pode ser medido simultaneamente com os outros observáveis P2, P3 e P4 em uma dada
configuração experimental. Segundo os autores, esta simultaneidade de medidas, num cenário
experimental com os outros quatro operadores, nos definirá um contexto, o qual chamaremos de
contexto 1. Porém, em uma outra configuração experimental, o mesmo observável P1 poderá
ser medido simultaneamente com outros observáveis P5, P6 e P7, o que nos definirá um novo
contexto, o qual denominamos de contexto 2. A consideração de que todo observável Pi possui
o mesmo valor em todos os contextos nos levará a uma inconsistência. Portanto, não é possível
atribuir que uma propriedade Pi em um dado contexto possua o mesmo valor em um outro
contexto, para todas as propriedades de um dado conjunto. Em outras palavras, a álgebra dos
observáveis na mecânica quântica leva a contextualidade. Lembre-se que medidas simultâneas
na Mecânica Quântica são possíveis quando os operadores em questão comutam entre si.

Ao considerarmos sistemas com entradas determinísticas e saídas aleatórias, Kujala,
Dzhafarov e Larsson propuseram uma definição e uma medida para a contextualidade (131).
Baseando-se na Ref.(133), Kujala e Dzhafarov propuseram um conjunto de quatro desigualdades,
aqui denominadas de desigualdade de Kujala-Dzhafarov (KD), que nos fornece condições
necessárias e suficientes para verificarmos a contextualidade. Segundo os autores deste trabalho, a
violação de ao menos uma das quatro desigualdades apresentadas é uma condição suficiente para
afirmarmos que o sistema é contextual. No trabalho desenvolvido nesta tese, nós investigamos
a existência de conxtualidade nos modos spin-órbita em um sistema bipartido por meio da
desigualdade de Kujala-Dzhafarov (KD).

3.1.1 Desigualdade Clauser–Horne–Shimony–Holt (CHSH) para modos

spin-órbita

Iremos, brevemente, nesta subseção, descrever as equações da desigualdade CHSH
num cenário ótico considerando os modos spin-órbita. As equações que serão apresentadas são
definidas na referência (129).

Ao considerarmos o modo spin-órbita |Φ+〉 e as mudanças de base definidas anteriormente
pelas equações (2.35 - 2.37), podemos escrever que

EMNS (~r) =
1
√

2
cos(β − α)

[
ξβ+(~r)êα+ + ξβ−(~r)êα−

]
+

+ sin(β − α)
[
ξβ+(~r)êα− − ξβ−(~r)êα+

]
,

(3.23)
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obtendo assim a representação de um modo maximamente não separável em termos de suas
bases rotacionadas.

Definiremos as intensidades normalizadas I(±)(±)(α, β) como sendo o módulo ao quadrado
das componentes de amplitude ξ(β±)(r) êα± contidas na equação (3.23). Deve-se ressaltar que
as intensidades normalizadas desempenharão o mesmo papel das amplitudes de probabilidade
definidas quando demonstramos a desigualdade de CHSH. Uma vez que a equação (3.23) está
normalizada e os vetores são unitários, obtêm-se que

I++(α, β) + I+−(α, β) + I−+(α, β) + I−−(α, β) = 1. (3.24)

Do mesmo modo, temos que a função correlação M(α, β), também definida na Ref.(129),
será dada por

M(α, β) = I++(α, β) + I−−(α, β) − I+−(α, β) − I−+(α, β), (3.25)

onde, podemos escrever que

M(α, β) = cos
[
2 (β − α)

]
. (3.26)

É importante ressaltar que a função de correlação M(α, β), relacionada com as medidas
de Alice e Bob e dada pela equação (3.26), desempenhará o mesmo papel da função de correlação
S para o cenário teórico sem a consideração dos modos spin-órbita (129).

Sendo assim, a desigualdade tipo Bell para os modos spin-órbita, pode ser dada por (129)

S = M(α1, β1) + M(α1, β2) − M(α2, β1) + M(α2, β2) ≤ 2, (3.27)

onde αk e βk, com k = 1, 2, serão ângulos distintos de rotação das bases. Novamente, assim como
visto na equação (3.2), teremos que −2 ≤ S ≤ 2. Obtendo sua violação quando ultrapassarmos
este limite. Para isso, iremos considerar qualquer um dos modos não separáveis, dado pelas
equações (2.35 - 2.37), e um conjunto específico de quatro ângulos para as mudanças de base,
sendo eles: α1 = π/8, α2 = 3π/8, β1 = 0 e β2 = π/4. Nestas considerações, nós obteremos o
cenário CHSH, ilustrado pela equação (3.18), de violação máxima onde S = 2

√
2.

3.1.2 Desigualdade de Kujala-Dzhafarov

Sabe-se, por meio das referências (15, 131, 135, 136), que ao satisfazermos as desi-
gualdades CHSH temos uma condição necessária e suficiente para afirmarmos a existência de
distribuições de probabilidades conjuntas para todos os resultados experimentais. Entretanto,
esta definição apoia-se na suposição de que a condição de não sinalização seja válida. Conforme
podemos observar na literatura, experimentos com fótons correlacionados podem frequentemente
exibir alguma forma de violação da condição de não sinalização (12, 137). Contudo, trabalhos
recentes, como por exemplo, o que foi realizado pela Refs.(138, 139), foram desenvolvidos a fim
de não violarem esta condição e são denominado de experimentos tipo Bell livres de loopholes.
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Iremos considerar a mesma configuração do experimento mental proposto no artigo
EPR comentado anteriormente. Entretanto, por uma questão de simplicidade e sem perda de
generalidade, vamos considerar uma nova notação para as medidas de Alice e Bob. A partir
deste momento, quando Alice escolhe medir com o detector 1, denominaremos A1, e ao escolher
utilizar seu segundo detector, iremos denominar A2. Do mesmo modo, escreveremos para o
Bob quando o mesmo escolher medir com seu detector 1, B1, e com seu detector 2, B2. Sendo
assim, para os resultados obtidos no experimento, possuiremos quatro possíveis índices: A1,
A2, B1 e B2. Além disso, temos, por meio da teoria de probabilidade, que as medidas 〈A1〉 e
〈A2〉 são independentes de terem sido realizadas em conjunto com B1 ou B2. Entretanto, quando
a condição da não sinalização não é respeitada, a intensidade em um dado detector não é
independente da escolha dos outros detectores, o que ocasiona uma impossibilidade de termos
variáveis aleatórias (i.e, uma distribuição de probabilidade conjunta subjacente) para A1, A2, B1

e B2. Consequentemente, a utilização das desigualdades CHSH, de forma geral, para determinar
a contextualidade através da não existência de uma distribuição de probabilidade conjunta é
inadequada . Sendo assim, para estudarmos a contextualidade, nós precisaremos de um conjunto
de desigualdades ligeiramente diferentes da desigualdade CHSH.

Kujala e Dzhafarov (133) devolveram este estudo baseando-se em um cenário da teoria
de probabilidade clássica para descrever sistemas que são contextuais. Além disso, seu trabalho
abrange o caso que é de nosso interesse e que abordaremos nesta tese, o cenário da desigualdade
de Bell. Neste caso, cabe uma breve apresentação das predições teóricas deste trabalho de
Kujala e Dzhafarov. Em princípio, uma vez que a condição da não sinalização é violada, a
distribuição estatística das propriedades que consideramos quando medimos A1 juntamente com
B1 será diferente daquela quando medimos A1 simultaneamente com B2. Sendo assim, vamos
denominar a variável randômica A11 para a primeira consideração e A12 para a segunda. Note
que, o primeiro índice é relacionado a Alice e o segundo a Bob. É importante comentar que a
medida caracterizada por A1 juntamente com a medida dada por B1 caracteriza um determinado
contexto. Do mesmo modo, quando temos uma medida dada por A1 simultaneamente com
a medida descrita por B2 possuiremos a definição de um outro contexto. Logo, teremos no
total oito contextos diferentes para esta descrição, diferentemente das quatros distribuições de
probabilidades que possuíamos sem a definição contextual, e que serão dados por A11, A12, A21,
A22, B11, B12, B21 e B22. A condição de não sinalização será, neste caso, dada por p(Ai j = Ai j′) = 1
e p(Bi j = Bi j′) = 1 para i, j, j′ = 1, 2 e j , j′.

Considere A11 e A12 duas variáveis aleatórias em diferentes contextos, ou seja, não
podendo ser distribuídas em conjunto. Entretanto, quando construímos um acoplamento, nos
é permitido realizar qualquer consideração que desejarmos sobre a conexão entre estas duas
variáveis. Porém, se pensarmos nestas variáveis de um modo que as mesmas propriedades devam
ser mensuráveis em diferentes contextos, nós devemos tentar construir um acoplamento de tal
modo que a probabilidade de que eles sejam iguais seja máxima. Entretanto, conforme definimos
no início do exemplo, está consideração relacionada com a probabilidade máxima de que ambas
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as variáveis sejam iguais em ambos os contextos não poderá ser considerada aqui uma vez que
elas não são distribuídas conjuntamente. Porém, como uma segunda opção, podemos adotar a
mesma abordagem ao tentar encontrar um acoplamento que envolva todas as variáveis. Essa
restrição, ou seja, o requisito de que o acoplamento seja compatível com a probabilidade máxima
de que uma variável aleatória representando uma propriedade em um contexto seja igual à
mesma propriedade em outro contexto, é chamada de acoplamento multimaximal (132). Sendo
assim, quando não possuirmos uma distribuição de probabilidade conjunta com um acoplamento

multimaximal o sistema será considerado contextual6.

Considerando o caso Bell - EPR comentado anteriormente, podemos então definir
o conjunto de desigualdades que, se ao menos uma for violada, garantem que o sistema
é contextual. Sendo assim, dada as variáveis randômicas Ai j e Bkl, o conjunto das quatro
desigualdades será dado por (133),

S KD1 = |〈A11B11〉 + 〈A12B12〉 + 〈A21B21〉 − 〈A22B22〉| ≤ 2(1 + ∆0), (3.28)

S KD2 = |〈A11B11〉 + 〈A12B12〉 − 〈A21B21〉 + 〈A22B22〉| ≤ 2(1 + ∆0), (3.29)

S KD3 = |〈A11B11〉 − 〈A12B12〉 + 〈A21B21〉 + 〈A22B22〉| ≤ 2(1 + ∆0), (3.30)

S KD4 = |− 〈A11B11〉 + 〈A12B12〉 + 〈A21B21〉 + 〈A22B22〉| ≤ 2(1 + ∆0). (3.31)

onde ∆0 é dado por

∆0 =
1
2

(| 〈A11〉 − 〈A12〉 | + | 〈A21〉 − 〈A22〉 | + | 〈B11〉 − 〈B21〉 | + | 〈B12〉 − 〈B22〉 |) . (3.32)

Note que, as equações (3.29 - 3.31) são como a desigualdade CHSH se considerarmos Ai j =

Aik, Bi j = Bik. De modo que, este conjunto de equações representam uma generalização da
desigualdade CHSH para um sistema que viola a condição de não sinalização. Os termos
do lado direito da equação (3.32) nos permitirá quantificar o quão diferente é uma medida
realizada num dado contexto de uma outra medida qualquer realizada em outro contexto.
Note ainda que o termo ∆0 é a soma cumulativa diferença entre as médias das grandezas em
cada contexto. Além disso, este termo possui dois significados físicos muito importante para
o experimento. O primeiro está relacionado ao fato de que quanto maior for a violação da
não sinalização, maior será o valor de ∆0. Ou seja, o termo ∆0 pode ser uma medida direta

da violação da não sinalização. O segundo significado pode ser notado analisando as equações
(3.29 - 3.31), pois o valor ∆0 muda o limite destas desigualdades que definem a existência de
uma distribuição de probabilidade conjunta sob a premissa de um acoplamento multimaxial.

Considerando o caso spin-órbita, os valores esperados, anteriormente definidos para a
desigualdade CHSH, podem ser descritos em termos das intensidades normalizadas I±±(αi, β j)

6 Kaszlikowski and Kurzynski (140) destacaram que a violação da condição de não sinalização já é uma
forma de dependência contextual, a qual eles denominaram de contextualiadade forte (do inglês, strong
contextuality). Enquanto que, a contextualidade resultante da falta de um conjunto foi denominada por eles
como contextualiadade oculta (do inglês, hidden contextuality), ou simplesmente contextualiadade
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também para as desigualdades KD e utilizadas nas equações (3.29 - 3.31). Assim, os valores
médios em termos das intensidades normalizadas podem ser escritos como,〈

Ai, jBi, j

〉
= I++(αi, β j) + I−−(αi, β j) − I+−(αi, β j) − I−+(αi, β j). (3.33)

Do mesmo modo, os valores médios
〈
Ai, j

〉
e
〈
Bi, j

〉
utilizados para obtermos o termo ∆0,

podem ser escritos em função das intensidades como〈
Ai, j

〉
= I++(αi, β j) − I−−(αi, β j) + I+−(αi, β j) − I−+(αi, β j), (3.34)

e 〈
Bi, j

〉
= I++(αi, β j) − I−−(αi, β j) − I+−(αi, β j) + I−+(αi, β j), (3.35)

respectivamente. Para as equações (3.33 - 3.35), devemos considerar que i = 1, 2, e j = 1, 2.

Por fim, é importante salientar que a construção das desigualdades de Kujala - Dzhafarov
(KD) usam as mesmas bases empregadas na construção da desigualdade CHSH. Além disso, para
o modos spin-órbitas, nos é permitido verificar a desigualdade KD com as mesmas intensidades
normalizadas utilizadas num experimento envolvendo a desigualdade CHSH. Em outras palavras,
o mesmo aparato experimental pode ser utilizado para estudarmos ambas as desigualdades
apresentadas neste capítulo. A investigação experimental das desigualdades CHSH e Kujala -
Dzhafarov (KD) será apresentada na subseção seguinte.

3.1.3 Violação experimental das desigualdades CHSH e KD

O estudo experimental destas desigualdades foi baseado na proposta apresentada pela Ref.
(129). Neste trabalho, os autores demonstram a primeira violação da Desigualdade CHSH utili-
zando os modos spin-órbita. O resultado obtido nesta referência foi S = 2.10 ± 0.03.Entretanto,
com o advento tecnológico, conseguimos neste nosso trabalho um melhoramento substancial
na geração dos modos spin-órbita. Como veremos a seguir, uma boa preparação dos modos
spin-órbita poderá ser facilmente percebida ao compararmos os limites de violação desta tese e
da referência (129).

Neste trabalho, o sistema de dois q-bits foi codificado nos modos transversos e na polari-
zação de um feixe de laser. O primeiro q-bit foi codificado na polarização, onde as polarizações
horizontal (H) e vertical (V) representam os estados da base |0〉P e |1〉P, respectivamente. O
segundo q-bit foi codificado nos modos Hermite-Gauss de primeira ordem. Assim, teremos
que HG10, denominado de h, e HG01, denominado de v, representam os estados da base |0〉M
e |1〉M, respectivamente. Note que os índices P e M apenas denotam as bases da polarização e
dos modos transversos. A Tabela 1 ilustra esta codificação. Note que, nós utilizamos a notação
braket representando os estados de um feixe laser devido a analogia matemática entre os graus
de liberdade e o estados quânticos (16, 17) conforme discutido no Capítulo 2.

A Figura 31 ilustra a configuração experimental utilizada neste trabalho. A preparação
do estado começa com um laser de estado sólido bombeado por diodo (DPSS) (532 mm, 1,5 mW,
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polarizado verticalmente) incidindo em uma placa de onda S (SP), também conhecida como
S-wave plate. Este dispositivo pode ser ajustado para produz diretamente o modo maximamente

não separável

|Φ+〉 =
1
√

2
(|Hh〉 + |Vv〉) . (3.36)

Se introduzirmos o PBS1 no caminho do laser, a componente |Hh〉 é transmitida e teremos
o análogo a um estado produto, ou seja, um modo separável (129). Logo, temos que sem o
PBS1, nós analisaremos o modo não separável. Com o PBS1 inserido no caminho do feixe,
analisaremos o modo separável. A etapa de preparação termina com um filtro espacial (SF)
usado para executar uma limpeza no modo, a fim de melhorar a fidelidade entre os modos
preparados experimentalmente e suas respectivas distribuições teóricas. Conforme comentamos
anteriormente, a preparação do modo é a principal melhoria experimental introduzida aqui em
comparação com a referência (129).

Preparation

Measurement

HWP@a/2SP

DP@b/2 BS

BS

PZT

PBS3 PBS2

MZIM

PBS1

I++I-- I-+ I+-

SF

Figura 31 – Circuito experimental para as desigualdades CHSH e Kujala-Dzhafarov. Temos SP
para placa de onda S, HWP para placa de meia onda, DP para prisma de Dove, BS
para divisor de feixes, e PBS para divisor de feixes polarizado. Fonte: Autor.

As medidas tipo Bell foram realizadas usando uma placa de meia onda (HWP@αi/2) e
um prisma de Dove (DP@β j/2) de modo que permita escolher realizar nossas medidas nas bases
(êα±,ξβ±), as quais serão as orientações das medidas das bases de Bell. Após a ação combinada
deste prisma com a placa de meia onda, obtemos o modo spin-órbita com as bases rodadas e
descrito por

|Ψ〉 =
1
√

2
(cos(β − α) |Hh〉 + cos(β − α) |Vv〉 + sin(β − α) |Vh〉 − sin(β − α) |Hv〉) . (3.37)

As medidas projetivas são implementadas com um interferômetro de Mach – Zehnder
com um espelho adicional (MZIM) (141). O MZIM realiza uma seleção de paridade no modo
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Tabela 1 – Codificação dos q-bits das bases computacionais nos q-bits de polarização e modos
transversos.

Bases ópticas Bases lógicas computacional
êH HG10 = |Hh〉 |00〉
êH HG01 = |Hv〉 |01〉
êV HG10 = |Vh〉 |10〉
êV HG01 = |Vv〉 |11〉

spin-órbita, ajustando a diferença de fase entre os braços do interferômetro, aqui implementada
por uma cerâmica piezoelétrica (PZT). Assim, temos que os modos pares (|Hh〉 e |Vv〉) e os
modos ímpares (|Hv〉 e |Vh〉) deixarão o MZIM em saídas diferentes. Após o estágio do MZIM,
teremos que os divisores de feixes polarizados (PBS2 e PBS3) projetarão as quatro componentes
em um anteparo e as quatro intensidades resultantes serão registradas simultaneamente com uma
câmera CCD (Charge Coupled Device). A diferença de fase foi ajustada para que os modos
ímpares cheguem ao PBS2. O modo com componente de polarização horizontal |Hv〉 (associado
à intensidade de I+−) é transmitido pelo PBS2. O outro, com componente de polarização vertical
|Vh〉 (I−+) é refletido pelo cubo. Os modos pares, com este ajuste de fase do MZIM chegam ao
PBS3. O modo com a componente de polarização horizontal |Hh〉 (I++) é transmitido enquanto o
de componente de polarização vertical |Vv〉 (I−−) é refletido. Vale ressaltar que, para calcularmos
M(αi,β j),

〈
Ai, j

〉
,
〈
Bi, j

〉
, e

〈
Ai, jBi, j

〉
tomaremos as intensidades normalizadas I±±, obtidas pela

integração da distribuição de intensidade de cada imagem da saída e dividida pela soma delas.
Para verificar a violação das desigualdades CHSH e Kujala - Dzhafarov, adotamos os conjuntos
de ângulos que correspondem à violação máxima da desigualdade CHSH, sendo eles: α1 = π/8,
α2 = 3π/8, β1 = 0 e β2 = π/4.

I-+ I+- I++ I--

(a1,b1)

(a1,b2)

(a2,b1)

(a2,b2)

Figura 32 – Imagens obtidas com tratamento fase color para o caso de um modo spin-órbita não
separável. A barra de cores representa a intensidade do nível de cinza das imagens
digitais. Fonte: Autor.
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O experimento, conforme comentado anteriormente, foi realizado preparando duas
classes estados iniciais, sendo eles: um modo maximamente não separável |Φ+〉 e um modo

separável |Hh〉. Usando os conjuntos (αi, β j) para violação máxima da desigualdade de CHSH,
registramos as quatro intensidades para cada uma das combinações possíveis. A Figura 32
mostra as intensidades resultantes para o modo maximamente não separável. As quatro saídas
descritas pela configuração experimental no estágio de medida são identificados pelas seguintes
intensidades I++,I+−, I−+ e I−−. Cada linha desta figura é equivalente às imagens capturadas
simultaneamente para uma combinação de (αi, β j). Pode-se observar uma boa visibilidade. Para
os casos relacionados com β1, a visibilidade obtida foi de 90%. Entretanto, ao considerarmos as
combinações de αi relacionadas com β2, notamos uma ligeira piora na visibilidade, a qual caiu
para 85%. Esta piora na visibilidade pode ser explicada pelo fato de que um prisma de Dove
girado afeta levemente a polarização, de modo a transformar, por exemplo, uma polarização
vertical em elíptica (142).

I-+ I+- I++ I--

(a1,b1)

(a1,b2)

(a2,b1)

(a2,b2)

Figura 33 – Imagens obtidas com tratamento fase color para o caso de um modo separável. A
barra de cores representa a intensidade do nível de cinza das imagens digitais. Fonte:
Autor.

A Figura 33 mostra as imagens obtidas para o caso do modo separável |Hh〉. As notações
para as intensidades e os ângulos são as mesmas. As visibilidades para o modo separável são
superiores do que aquelas obtidas para o caso não separável uma vez que nosso modo possuirá
somente uma componente |Hh〉. A visibilidade associada as combinações de αi com β1 foi de
95%, enquanto que aquelas associadas com β2 foi de 85%. As intensidades normalizadas das
imagens apresentadas pelas figuras 32 e 33 foram utilizadas para calcularmos as desigualdades
CHSH e KD.
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Desigualdade Clauser–Horne–Shimony–Holt (CHSH)

A Tabela 2 apresenta as predições teóricas e os resultados experimentais para os cálculos
da função correlação M(αi, β j) e S . Os valores teóricos foram obtidos considerando as equações
(3.26) e (3.27), ambas definidas na referência (129). Os valores experimentais foram obtidos por
meio das equações (3.25) e (3.27).

Tabela 2 – Resultados das medidas obtidas para a desigualdade de CHSH com os modos maxi-
mamente não separável e separável. Os resultados teóricos foram obtidos a partir de
estados quânticos emaranhado e produto. Os resultados experimentais foram obtidos
a partir das intensidades normalizadas das imagens ilustradas nas figuras 32 e 33.

Maximamente não separável Separável
Teoria Experimento Teoria Experimento

M(α1, β1) 0.707 ± 0.000 0.679 ± 0.001 0.707 ± 0.000 0.665 ± 0.001
M(α1, β2) 0.707 ± 0.000 0.583 ± 0.001 0.000 ± 0.000 0.000 ± 0.001
M(α2, β1) -0.707 ± 0.000 -0.679 ± 0.001 -0.707± 0.000 -0.661 ± 0.001
M(α2, β2) 0.707 ± 0.000 0.562 ± 0.001 0.000 ± 0.000 0.000 ± 0.001

S 2.828 ± 0.000 2.503 ± 0.001 1.414 ± 0.000 1.326 ± 0.001

Para o modo maximamente não separável, observamos uma violação de S = 2.503. Este
resultado é uma melhoria importante em comparação com o resultado dado pela Ref. (129) onde
os autores obtiveram S = 2.10 ± 0.03 . Ao comparar os valores teóricos e experimentais de
M(αi, β j), observamos uma diferença mais acentuada para as combinações que contêm β2 devido
à visibilidade limitada do MZIM. Para o modo separável, conforme o esperado, a não violação
da desigualdade de CHSH foi observada pois obtivemos S = 1.326. Este resultado está mais
próximo do calculado teoricamente, uma vez que temos uma melhor visibilidade no MZIM.

Desigualdades Kujala-Dzhafarov (KD)

Para as desigualdades KD, utilizando as intensidades normalizadas podemos obter
experimentalmente o termo ∆0, por meio das as equações (3.34), (3.35) e (3.32), que nos
fornece ∆0 = 0.143. Portando, os limites das desigualdades de Kujala-Dzhafarov, definidas pelas
equações (3.29 - 3.29), serão dados por S KD < 2(1 + ∆0) = 2.286. Note que, teoricamente, num
experimento no qual a condição de não sinalização não fosse violada, teríamos ∆0 = 0. Sendo
assim, o valor experimental de ∆0, fornece uma possível evidência de que nesta configuração
experimental temos uma violação da condição de não sinalização. A Tabela 3 apresenta os valores
teóricos esperados de S KD para um estado maximamente emaranhado e os resultados obtidos
experimentalmente para o modo spin-órbita maximamente não separável calculados a partir
das equações (3.29 - 3.31). Como podemos notar, temos que S KD2 = 2.503 > 2.286. Conforme
discutimos nesta seção, essa é uma condição suficiente para inferir a contextualidade dos
modos de spin-órbita. O leitor pode notar uma concordância muito boa entre a previsão teórica
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Tabela 3 – Resultados dos valores teóricos esperados de S KD para um estado emaranhado (Teoria)
e os resultados obtidos para o modo spin-órbita |Φ+〉 (Experimento).

Teoria Experimento
S KD1 0.000 ± 0.000 0.021 ± 0.002
S KD2 2.828 ± 0.000 2.503 ± 0.002
S KD3 0.000 ± 0.000 0.022 ± 0.002
S KD4 0.000 ± 0.000 0.213 ± 0.002

quântica para o estado emaranhado e os resultados experimentais para o modo spin-órbita não

separável de um feixe de laser.

A contextualidade neste cenário revela o conflito entre modos não-separáveis e a teoria
da não-contextualidade nas correlações entre esses graus de liberdade de um feixe de laser. Isto é
análogo ao conflito entre a mecânica quântica e o realismo não contextual. Nossos resultados
reforçam a ideia de que podemos usar estes sistemas para explorar as propriedades de sistemas
quânticos, como estados emaranhados. Uma vez que os modos spin-órbita de um feixe de
laser intenso apresentam uma estrutura matemática análoga aos sistemas quânticos, ele pode
ser usado para emular um conjunto de medições quânticas com experimentos de fóton único
(129, 143, 144).

A revisão do experimento de violação da desigualdade de CHSH para modos spin-
órbita, além de mostrar uma melhoria na violação, fornece evidências, a partir de medições
experimentais diretas, da relação entre a desigualdade de Bell e a não-contextualidade, conforme
discutidas na Ref.(145).

3.2 Produção de emaranhamento em modos spin-órbita por

interação com um ambiente

Na seção anterior apresentamos que estados quânticos não separáveis são fortemente
correlacionados. No experimento mental proposto pela Figura 29 com emaranhamento e e em
tudo que fizemos na seção anterior para modos não separáveis, nós consideramos que o sistema
quântico era fechado. Em outras palavras, o estado emaranhado estava isolado de qualquer
interação com um ambiente. Entretanto, sabemos que na natureza, por mais que desejarmos,
não nos é possível isolar completamente um sistema físico de maneira que este não interaja
com o ambiente que o cerca. Mas como o emaranhamento se comporta se tivermos um sistema
quântico aberto, ou seja, quando permitimos que o estado interaja com um ambiente? Alguns
trabalhos na literatura já demonstraram que perdemos emaranhamento quando lidamos com
um sistema quântico aberto (95, 134, 146). Um dos fenômenos notados nesta situação recebe o
nome de morte súbita do emaranhamento (134). Porém, contra intuitivamente, foi investigada
a possibilidade de ocorrer o contrário, ou seja, produção de emaranhamento pelo ambiente.
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Em outros termos, foi mostrado teóricamente que é possível que a interação de um estado
quântico não emaranhado com um ambiente produzisse como resultado um estado quântico
emaranhado (95).

O próximo trabalho desta tese a ser apresentado é a implementação experimental deste
estudo teórico através dos modos spin-órbita (96). Iniciaremos fazendo uma breve resumo do
tratamento de sistemas abertos para na sequência sumarizar os resultados teóricos da Ref.(95).Por
fim, fecharemos a seção mostrando os resultados experimentais deste estudo.

3.2.1 Sistemas abertos

Conforme comentado acima, a partir deste momento teremos uma mudança na conside-
ração de nosso sistema quântico pois passaremos a lidar com um sistema aberto. Sendo assim,
apresentaremos uma breve introdução sobre sistema quântico aberto. Para esta introdução
teórica, vamos nos basear nas referências (73, 74, 147).

Sabe-se que, a evolução em um sistema quântico é descrita por meio de uma ferramenta
matemática conhecida como operação quântica (Veja apêndice A), do inglês quantum operation.
O exemplo mais simples dessa classe de operações pode ser dado por meio das operações
unitárias em um sistema quântico fechado. Neste caso, vamos considerar que o estado quântico
do sistema em questão seja representado por meio do operador densidade ρS (Veja apêndice A),
num dando instante inicial t = 0, e o unitário U(t) sendo o operador evolução temporal. O mapa
quântico que descreverá esta operação quântica e, consequentemente, sua evolução temporal,
será dado por

E(ρS ) = U(t)ρS (0)U†(t). (3.38)

Entretanto, como podemos generalizar o mapa dado pela equação (3.38) quando consideramos
um sistema quântico aberto ? Inicialmente, vamos considerar que nosso sistema quântico esteja

Figura 34 – Sistema quântico aberto. O sistema principal é descrito pelo espaço de HilbertHS de
Hamiltoniana HS e acoplado a um ambiente descrito pelo espaço de HilbertHA de
Hamiltoniana HA. A interação entre sistema e ambiente é descrita pela Hamiltoniana
HS A. Fonte: Autor.
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acoplado a um ambiente, assim como mostrado a Figura 34. A hamiltoniana total (HT ) que
descreve esta configuração de sistema + ambiente pode ser escrita como

HT = HS + HA + HS A, (3.39)

onde HS é a hamiltoniana do sistema principal, HA é a hamiltoniana do ambiente e HS A é a
hamiltoniana de interação entre sistema e ambiente. O espaço de Hilbert total (HT ) é dado por
HT = HS ⊗HA. Sendo,HS o espaço de Hilbert do sistema principal eHA o espaço de Hilbert do
sistema ambiente. Vamos considerar um exemplo inicial envolvendo um estado ρS , num tempo t

= 0, e que evoluirá na presença de um ambiente. O mapa que descreverá a mudança de ρS (0)
para E(ρS ) pode também ser chamado de operação quântica ou quantum operation. Porém,
existem outras classes de operações quânticas associadas com a medida e com o ruído. Sendo
que, esta última classe desempenhará papel fundamental no próximo capítulo. Considerando
que, inicialmente, o sistema e o ambiente estão descorrelacionados, teremos que

ρ(0) = ρS ⊗ ρA, (3.40)

onde ρS (ρA) é a matriz densidade do sistema (ambiente) e ρ(0) é a matriz densidade da con-
figuração do sistema + ambiente em t = 0. A fim de definirmos a evolução do sistema total ρ,
sistema + ambiente, vamos considerar que sistema + ambiente seja um sistema quântico fechado.
Assim, podemos utilizar a equação (3.38) para definirmos a evolução do sistema + ambiente.
Logo, podemos escrever que

ρ(t) = U(t) (ρS ⊗ ρA) U†(t). (3.41)

Note que o estado inicial do sistema, dado pela equação (3.41) é um estado produto. Além
disso, lembre-se que estamos interessados em obter a informação sobre o sistema principal ρS

após esta evolução. Isto pode ser obtido por meio da utilização de uma ferramenta matemática
denominada traço parcial (73, 74). Assim,

ρS (t) = TrA[U(t) (ρS ⊗ ρA) U†(t)]. (3.42)

A operação traço parcial, responsável por descartar a informação do q-bit auxiliar, pode ser
considerada como um exemplo de operação quântica que fornece E(ρS ) = ρS (t). É importante
notar que a dinâmica do ambiente nos é irrelevante neste momento uma vez que consideramos a
operação tração parcial no q-bit do ambiente.

Uma vez obtida a expressão para a evolução do estado do nosso sistema principal, nos
resta agora investigar qual operação desempenhará o papel do unitário U(t) na equação (3.42)
e será o responsável pela evolução do nosso sistema total. Para isso, vamos considerar que
{|e j〉} seja a base ortonormal qualquer do nosso sistema principal emHS e {|ea〉} seja a base do
ambiente emHA. Sendo assim, a base do sistema total no espaço de HilbertHT pode ser escrita
como {|e j〉 ⊗ |ea〉}.
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Inicialmente, vamos considerar as matrizes densidades

ρS =
∑

j

p j |e j〉〈e j| ρA =
∑

a

ra |ea〉〈ea|. (3.43)

A evolução temporal realizada pelo operador unitário nos vetores de base deHT pode ser escrita
como,

U(t)|e j, ea〉 =
∑
k,b

Ukb; ja|ek, εb〉. (3.44)

onde Ukb; ja representa o operador evolução temporal atuantes nas bases |e j〉 e |ea〉. Assim, usando
a expressão (3.41), teremos

U(t) (ρS ⊗ ρA) U†(t) =
∑

j,a

p j ra U(t) |e j, ea〉〈e j, ea| U†(t)

=
∑

j,a,k,b,l,c

p j ra Ukb; ja |ek, εb〉〈el, εc| U∗lc; ja. (3.45)

Agora, tomando o traço parcial sobre o espaço de Hilbert do ambienteHA, obteremos

ρS (t) = TrA[U(t) (ρS ⊗ ρA) U†(t)],

=
∑

j,a,k,b,l,c

p j ra Ukb; ja |ek〉〈el| U∗lc; ja,

=
∑
j,a,b

p j

(√
ra Ukb; ja |ek〉

)∑
l

(√
ra 〈el| U∗lc; ja

)
. (3.46)

Para escrevermos uma forma fechada para esta operação quântica, vamos assumir que o
ambiente esteja inicialmente em um estado puro ρA = |ε0〉〈ε0|. Assim,

ρS (t) = TrA[U(t) (ρS ⊗ |ε0〉〈ε0|) U†(t)]

=
∑

a

(1 ⊗ 〈εa|)U(t) (ρS ⊗ |ε0〉〈ε0|) U†(t)(1 ⊗ |εa〉),

=
∑

a

(1 ⊗ 〈εa|)U(t)(1 ⊗ |ε0〉) ρS (1 ⊗ 〈ε0|) U†(t)(1 ⊗ |εa〉). (3.47)

Por meio da equação (3.47), podemos obter a conhecida representação do operador soma
(OSR) de uma operação quântica. Para isso, teremos 7

E(ρS (t)) = ρS (t) =
∑

a

〈εa|U(t)|ε0〉 ρS 〈ε0|U†(t)|εa〉,

=
∑

a

Ka(t)ρS K†a(t). (3.48)

onde podemos definir os operadores de Kraus Ea(t) : HS → HS , os quais são os responsáveis
pela evolução do sistema principal e são definidos como

Ka(t) = 〈εa|U(t)|ε0〉. (3.49)
7 Sem perda de generalidade e por uma questão de simplicidade, iremos omitir o termo "1⊗".
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A evolução do sistema em diferentes tipos de ambientes, como canais quânticos, por exemplo,
terá um conjunto de operadores de Kraus. Além disso, deve-se comentar que a representação do
operador soma satisfazem as relações de completeza e fechamento (73, 74), respectivamente,
descritas por ∑

a

K†a(t)Ka(t)


kl

=

∑
a

〈ε0|U†(t)|εa〉〈εa|U(t)|ε0〉


kl

=
[
〈ε0|U†(t)U(t)|ε0〉

]
kl

= 1kl = δkl, (3.50)

e

1 = TrS
[
ρS (t)

]
= TrS

[
E(ρS (t))

]
= TrS

∑
a

K†a(t)Ka(t)ρS (t)

 , (3.51)

para qualquer ρS ∈ S(HS ). A relação dada pela equação (3.51) reflete a propriedade de preserva-
ção do traço na operação quântica E (74).

3.2.2 Produção de emaranhamento pelo ambiente

Uma vez definido uma base teórica em sistemas quânticos abertos, podemos apresentar
o próximo trabalho desta tese, que é o estudo experimental da produção de emaranhamento pelo
ambiente (96). Para isso, iremos apresentar um breve resumo da proposta teórica, apresentada no
trabalho Ref. (95), a qual nos baseamos.

A fim de ilustrarmos a geração de emaranhamento por meio de um ambiente (A), vamos
considerar um sistema S composto pode dois q-bits não interagentes em contato com um
reservatório bosônico a temperatura zero. Denominando |g〉 o estado fundamental e |e〉 o estado
excitado de cada q-bit, as possíveis interações entre as partes bipartidas do sistema e reservatório,
serão descritas pela aproximação de ondas girantes (95) pela Hamiltoniana,

H =

2∑
i=1

~ω (|ei〉〈ei| − |gi〉〈gi|) +
∑
`

~ω`(a
†

`a` + 1/2)

− i~
∑
`

2∑
i=1

[ g`(|ei〉〈gi|a` − |gi〉〈ei|a
†

`) ]. (3.52)

O primeiro e o segundo termo correspondem à Hamiltoniana livre dos q-bits e reservató-
rio, respectivamente. O terceiro termo refere-se a interação entre eles, fornecendo a interpretação
das trocas de excitações considerando um reservatório de Jaynes-Cummings. Aqui, ω é a frequên-
cia de transição do q-bit, a†l e al são os operadores de criação e aniquilação, respectivamente,
associados ao modo do reservatório com frequência ωl e gl é a constante de acoplamento. Pode-se
definir os operadores,

S + =

2∑
i=1

|ei〉〈gi|; S − =

2∑
i=1

|gi〉〈ei|, (3.53)
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a fim de descrevermos a evolução do sistema, tomado o traço parcial no reservatório, em termos
de uma equação mestra (73, 95, 147)

∂ρS(t)
∂t

=
Γ

2
[2S −ρS(t)S + − ρS(t)S +S − − S +S −ρS(t)], (3.54)

onde Γ corresponde a taxa de decaimento da emissão espontânea em um único q-bit.

Entretanto, pensando num cenário experimental, como é o nosso caso, é mais conveniente
representar a dinâmica deste sistema usando o formalismo dos mapas unitários, uma vez que
eles podem ser mais facilmente implementados com aparatos óticos. Sendo assim, como já
vimos, deveremos utilizar os operadores de Kraus e o formalismo das matrizes de Choi
(73, 74, 95, 147). O mapa correspondente a esta situação foi obtido pela Ref. (95) e são dados
por

|ee〉S |0〉A → A |ee〉S|0〉A + B (|eg〉 + |ge〉)S |1ee〉A

+ C |gg〉S |2〉A ,

|eg〉S |0〉A → D |eg〉S |0〉A + E |ge〉S |0〉A + F |gg〉S |1eg〉A ,

|ge〉S |0〉A → D |ge〉S |0〉A + E |eg〉S |0〉A + F |gg〉S |1eg〉A ,

|gg〉S |0〉A → |gg〉S |0〉A, (3.55)

onde A, B, ..., F são os coeficientes dependentes do tempo e dados por

A = e−Γt, B =
√

Γte−2Γt,

C =
√

1 − e−2Γt − 2Γte−2Γt, D =
e−Γt + 1

2
,

E =
e−Γt − 1

2
, F =

√
1 − e−2Γt

2
. (3.56)

A interpretação dos mapas, definidos pela equação (3.55), pode ser feita de maneira muito
mais direta e simples do que analisar diretamente a equação mestra. Por exemplo, considerando
a primeira linha, temos que inicialmente ambos os q-bits estão em um estado excitado |ee〉S e o
ambiente está no estado do vácuo |0〉A. De acordo com este mapa, este estado evolui para uma
superposição coerente de três estados, correspondendo a três diferentes situações físicas possíveis.
O estado |ee〉S |0〉A, associado à amplitude de probabilidade A, indica que o sistema e o ambiente
não trocam excitações; o estado (|eg〉 + |ge〉)S |1ee〉A, associado à amplitude de probabilidade B,
implica que um dos q-bits decaiu emitindo uma excitação ao ambiente; e, finalmente, o estado
|gg〉S |2〉A, associado à amplitude de probabilidade C, corresponde à deterioração da excitação
de ambos os q-bits uma vez que ambos emitem duas excitações ao ambiente. Na segunda (ou
terceira linha), onde um dos q-bits está inicialmente excitado enquanto o outro está no estado
fundamental, há três situações possíveis. Existe uma amplitude de probabilidade D dos dois q-bits

permanecerem no mesmo estado, uma amplitude de probabilidade E na qual os q-bits trocam
a excitação, a qual é mediada pelo ambiente, e, finalmente, uma amplitude de probabilidade
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F onde o q-bit excitado decai emitindo uma excitação ao ambiente. A interpretação da última
linha deste mapa é trivial, pois os dois q-bits começam no estado fundamental e, então, nenhuma
evolução será possível.

Uma vez definido o mapa que o nosso experimento implementará, precisamos definir um
quantificador de emaranhamento produzido pelo sistema. Assim, a ferramenta que nos permitirá
realizar esta tarefa, a qual é denominada Concorrência (128), é dada por

C = max{0,Λ}, (3.57)

onde Λ =
√
λ1 −

√
λ2 −

√
λ3 −

√
λ4 e λi são os autovalores, em ordem decrescente, da matriz

hermitiana

ρS (t)(σy ⊗ σy)ρ∗S (t)(σy ⊗ σy), (3.58)

sendo σy a matriz de Pauli e a conjugação realizada nas bases {|ee〉, |eg〉, |ge〉, |gg〉}. Para o caso de
um estado separável teremos C = 0, enquanto que para um estado maximamente emaranhado
teremos C = 1.

A situação em que estamos interessados, e que será posteriormente implementada ex-
perimentalmente, é a produção de emaranhamento pelo ambiente. Esta evolução, é retratada
na segunda (ou terceira) linha do mapa. Como vimos, teremos inicialmente um estado separá-
vel |eg〉S (ou |ge〉S), cuja matriz densidade é ρS (0) = |eg〉〈eg|, o qual evoluirá para um estado
emaranhado de dois q-bits, por meio da interação com o ambiente.

Após a evolução e o traço parcial no ambiente, o estado ρS (t) será dado por (95)

ρS(t) =

(
e−Γt + 1

2

)2

|eg〉〈eg| +
(
e−Γt − 1

2

)2

|ge〉〈ge|

+
e−2Γt − 1

4
(|eg〉〈ge| + |ge〉〈eg|) +

1 − e−2Γt

2
|gg〉〈gg|. (3.59)

É possível verificar através da equação (3.59) que o estado separável evolui para um estado
emaranhado para qualquer t > 0. Assim, baseado nos autovalores da matriz densidade descrita
pela equação (3.59) e considerando a definição de concorrência, dada pela Eq.(3.57), obtemos

Λ =
1
2

(1 − e−2Γt). (3.60)

Como podemos ver pela equação (3.57), a Concorrência C será maior que zero para
qualquer t > 0, tendo como limite superior C = 1/2 para t → ∞, ou seja, o emaranhamento
produzido não é aquele de um estado maximamente emaranhado. A fim de entendermos a
produção de emaranhamento sob influência do ambiente, é conveniente expressarmos o estado
inicial |eg〉 como uma superposição de estados emaranhados |Ψ±〉. Logo,

|eg〉 =
1
√

2
(|Ψ−〉 + |Ψ+〉), (3.61)
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onde

|Ψ±〉 =
1
√

2
(|eg〉 ± |ge〉). (3.62)

Segundo as previsões teóricas desenvolvidas na Ref.(95) pode-se notar, por meio da
equação (3.55), que o estado |Ψ−〉 não evolui, ou seja, é livre de decoerência, enquanto que
o estado |Ψ+〉 decai assintoticamente para o estado fundamental |gg〉. Logo, num limite onde
t → ∞, teremos

ρest =
1
2
|ψ−〉〈ψ−| +

1
2
|gg〉〈gg|. (3.63)

Vale ressaltar que a concorrência deste estado é igual a 1/2, em acordo com o comportamento
assintótico quando tomamos a equação (3.60). Logo, podemos notar que o emaranhamento surge
pelo estado maximamente emaranhado |Ψ−〉.

Note que a determinação da concorrência requer uma reconstrução tomográfica completa
do estado físico em questão, o que é extremamente demorado para o caso no qual evolve-se dois
q-bits. No entanto, em algumas situações onde se tem algum conhecimento prévio do espaço
de estados envolvido, é possível trabalhar com uma testemunha de emaranhamento, sendo
está um observável cujo valor médio nos sinaliza a presença de emaranhamento. Sendo W uma
testemunha de emaranhamento, teremos, que para qualquer estado separável ρsep, Tr(Wρsep) ≥ 0.
Por outro lado, se possuirmos estados emaranhados ρemr, teremos que Tr(Wρemr) < 0, e os
estados pertencentes a este conjunto serão detectados pela testemunha. Uma testemunha optima é
aquela que detecta todos os estados emaranhados pertencentes no espaço de estados considerado
no problema.

Felizmente, existe uma testemunha de emaranhamento optima para a família de estados
considerados na equação (3.45), obtida na Ref.(95), representada aqui em sua base de vetores
próprios {|Ψ+〉, |ee〉, |Ψ−〉, |gg〉}:

W =

(
1 +

1
√

2

)
Pee +

1
√

2
Pψ+ −

1
√

2
Pψ− +

(
1 −

1
√

2

)
Pgg, (3.64)

onde Pφ ≡ |φ〉〈φ| é o projetor no estado |φ〉. Este observável desempenha o papel de uma teste-
munha, isto é, realiza a detecção de emaranhamento. De fato, seu valor médio é proporcional
a Λ o que nos permite obter a quanticação do emaranhamento todo o tempo. O valor médio de
W está relacionado a Λ e, consequentemente, à concorrência, pela equação

Λ =
Tr[WρS(t)]

(1 −
√

2)
. (3.65)

Portanto, para quantificar experimentalmente a quantidade de emaranhamento induzida pelo
ambiente, para qualquer instante de tempo, precisamos apenas medir um único observável,
evitando a reconstrução tomográfica completa do estado.
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3.2.3 Experimento: Produção de emaranhamento em modos spin-órbita

Em nossa realização experimental, o mapa é implementado codificando q-bits e ambiente
nos graus de liberdade de um feixe de laser. O primeiro q-bit é codificado no grau de liberdade
da polarização. A polarização horizontal (H) representa o estado fundamental, |H〉 ≡ |g〉), e a
polarização vertical (V) o excitado, |V〉 ≡ |e〉). O segundo q-bit é codificado no grau de liberdade
dos modos transversos Hermite-Gauss de primeira ordem. O estado fundamental é codificado
no modo HG01. Definimos |g〉 ≡ |HG01〉 ≡ |h〉, onde h significa a linha nodal horizontal8.
Finalmente, o estado excitado do segundo q-bit é codificado no modo HG10 de maneira que
|e〉 ≡ |HG10〉 ≡ |v〉. Aqui, v significa linha nodal vertical. A correspondência entre os estados de
dois q-bits e os modos ópticos pode ser resumida conforme abaixo:

|ee〉 ≡ |Vv〉, |eg〉 ≡ |Vh〉, |ge〉 ≡ |Hv〉, |gg〉 ≡ |Hh〉. (3.66)

O mapa que reproduziremos experimentalmente será correspondente a segunda linha da
equação (3.55), a qual pode ser descrita em termos ópticos como

|Vh〉S |0〉A → D |Vh〉S |0〉A + E |Hv〉S |0〉A + F |Hh〉S |1Vh〉A. (3.67)

Vale ressaltar que, os diferentes estados do ambiente são codificados nos diferentes caminhos do
feixe laser, como veremos na descrição a seguir.

O circuito experimental é apresentado pela Fig.35. Um feixe laser de estado sólido
bombeado por diodo (DPSS) (532nm, 1, 5 mW, polarizado verticalmente) incide em uma placa
de onda S (SP) produzindo o modo não separável 1

√
2
(|Vh〉 + |Hv〉). Em seguida, após ser

transmitido pelo PBS1, o estado |Hv〉S é bloqueado, enquanto o estado |Vh〉S (correspondente ao
estado |eg〉) é refletido e incide em um filtro espacial (SF) para melhorar a fidelidade do modo
espacial transversal. Iremos definir o caminho após o filtro espacial como o estado de vácuo do
ambiente, de maneira que o estado inicial seja dado por |Vh〉S|0〉A. Depois disso, uma placa de
meia onda (HWP1), com seu eixo rápido fazendo um ângulo θ1 em relação à polarização vertical,
realiza a seguinte transformação:

|Vh〉S |0〉A → [cos(2θ1) |Vh〉 + sen(2θ1) |Hh〉]S |0〉A . (3.68)

A componente |Vh〉S é refletida através do PBS2 seguindo o caminho auxiliar |0′〉A, conforme
mostrado na Fig.35, onde um conjunto de três espelhos é utilizado para que esta componente
incida no PBS3. Em um desses espelhos é colocado um estágio de translação controlado por um
micrômetro vernier para que seja possível realizar um ajuste fino do caminho de propagação.
Desta maneira, podemos introduzir uma fase dinâmica ∆φ na propagação do caminho |0′〉A. A
componente |Hh〉S é transmitida através do PBS2 seguindo o caminho |1〉A e posteriormente

8 Atenção: A codificação apresentada não é a usualmente utilizada na codificação dos modos transversos HG de
primeira ordem. Entretanto, a mantivemos para sermos fiéis a proposta teórica dada pela Ref.(95).
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Figura 35 – Circuito Experimental. Considere SP para placa de onda S, HWP para placa de meia
onda, DP para prisma de Dove, BS para divisor de feixes, e PBS para divisor de
feixes polarizado. Fonte: Autor.

incide em um prisma de Dove DP1@θ2 rodado de um ângulo θ2 em relação à orientação vertical.
Após o prisma, o estado do sistema mais ambiente, no caminho |1〉A, é descrito por

|Hh〉S |1〉A → [cos(2θ2) |Hh〉 + sen(2θ2) |Hv〉]S |1〉A. (3.69)

Após o DP1@θ2, um interferômetro Mach-Zehnder com um espelho adicional (MZIM),
executa uma seleção de paridade nos estados descritos pela polarização e modo transverso (141).

Ajustando a diferença de fase entre os braços do MZIM, podemos separar a componente
par |Hh〉S, seguindo o caminho |1〉A, da componente ímpar |Hv〉S, seguindo caminho |0′′〉A.
Assim, após o MZIM, terminamos com o seguinte estado:

|Hh〉S |1〉A → cos(2θ2) |Hh〉S |1〉A + sen(2θ2) |Hv〉S |0′′〉A, (3.70)

onde |1〉A e |0′′〉A estão indicados na Fig.35. No PBS3, as componentes dos caminhos |0′〉A e
|0′′〉A são coerentemente combinadas resultando na componente do caminho |0〉A, indicada para
o estado de vácuo. A equação (3.55) descreve esta relação entre os estados do ambiente.
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Por fim, todas as transformações realizadas pelo circuito de Preparação, mostrado na
Fig.35, podem ser escritas como

|Vh〉S |0〉A → [cos(2θ1) |Vh〉 + sen(2θ1) sen(2θ2) |Hv〉]S |0〉A

+ sen(2θ1) cos(2θ2) |Hh〉S |1〉A. (3.71)

Identificando D = cos(2θ1), E = sen(2θ1) sen(2θ2) e F = sen(2θ1) cos(2θ2) podemos simular
a segunda linha do mapa 3.55, conforme desejado e comentado anteriormente. Observe que,
o tempo de evolução será definido ajustando θ1 e θ2. Para respeitar a evolução temporal dos
coeficientes D, E e F, levando em consideração as paridades das funções seno e cosseno, o
ângulo θ1 (θ2) deve variar no sentido anti-horário (sentido horário).

Os feixes propagantes nos caminhos |0〉A e |1〉A são direcionados para o circuito de
medida. Logo, primeiramente, eles são enviados para um MZIM de entrada / saída dupla
(DMZIM), esboçado na Fig.36. O DMZIM é composto por um divisor de feixe 50/50 (BS1)
grande na entrada, dois divisores de feixes de tamanhos menores nas saídas (BS2 e BS3) e três
espelhos. A diferença de fase entre os braços do interferômetro é ajustada por um dos espelhos
no qual acoplamos um PZT.

Figura 36 – Duplo MZIM (DMZIM). MZIM com duas entradas / saídas. Fonte: Autor.

As duas componentes resultantes da divisão do caminho |0〉A em BS1 são recombinados
coerentemente no BS2 (linha sólida). O mesmo será obtido para o caminho |1〉A referente ao
BS3 (linha tracejada). Logo, com o ajuste adequado da diferença de fase entre os braços, as
componentes pares e ímpares dos caminhos |0〉A e |1〉A serão separados pelo DMZIM e, como
mostra a Fig.36, serão redefinidas como |0〉Par

A
, |0〉Ímpar

A
, |1〉Par

A
e |1〉Ímpar

A
, respectivamente. Este

dispositivo é importante pois analisa simultaneamente as componentes pares e ímpares dos dois
feixes incidentes, separando-as em duas saídas independentes com a mesma diferença de fase
entre os braços do DMZIM.

Seguindo o esquema experimental, as componentes |1〉Par
A

e |0〉Par
A

são direcionados para
os PBS4 e PBS5, respectivamente, conforme mostrado no circuito de medida na Fig.35. Uma
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vez que o PBS transmite a componente H e reflete a componente V , teremos que o termo |Hh〉S
referente ao caminho |1〉Par

A
será detectado na saída O1 e o termo |Vv〉S em O2. Observe que a

componente |Vv〉S não está presente no estado fornecido pela segunda linha da Eq.3.55, portanto,
é esperado que sua intensidade seja igual zero na saída O2. Da mesma forma, para o caminho
|0〉Par
A

, as medições serão executadas nas saídas O3 e O4. Mais uma vez, como o caminho |0〉A
possui apenas componentes ímpares, nenhuma intensidade é esperada para as saídas relacionadas
ao PBS5. Por outro lado, as componentes |1〉Ímpar

A
e |0〉Ímpar

A
serão direcionadas para duas portas

Não-Controladas, CNOT1 e CNOT2, respectivamente, como mostra a Fig.35. O interferômetro

Figura 37 – Circuito óptico da porta CNOT com q-bit controle na polarização horizontal e q-bit
alvo no modo transverso. Fonte: Autor.

que implementa um porta CNOT, discutido na subsecção 2.2.2, é mostrado novamente, por uma
questão de praticidade ao leitor, na Fig.37. Codificamos no grau de liberdade da polarização o
q-bit de controle, enquanto o modo transverso desempenhará o papel de q-bit alvo. Conforme já
apresentamos previamente na subsecção 2.2.2, não iremos detalhar novamente sua operação nos
graus de liberdade.

Após cada porta CNOT, uma placa de meia onda (HWP@22.5◦), com seu eixo rápido
fazendo um ângulo de 22.5◦ em relação à horizontal, atua como uma porta Hadamard. Finalmente,
o PBS6 (PBS7) no caminho |0〉A (|1〉A) projeta a intensidade da componente |Hv〉S na saída O5
(O8) e a componente |Vh〉S na saída O6 (O7). A combinação de CNOT, HWP@22.5◦ e PBS
equivale às seguintes transformações:

|Ψ+〉S → |Hv〉S ,

|Ψ−〉S → |Vh〉S , (3.72)

portanto, as saídas O5 e O8 (O6 e O7) medem as intensidades correspondentes aos estados |Ψ+〉S

(|Ψ−〉S ) saindo do circuito de preparação.

Todas as saídas do circuito de medida são direcionadas para um anteparo onde uma
câmera CCD (Charge Coupled Device) é usada para registrar, simultaneamente, as imagens de
todas as saídas em um único quadro. A intensidade I j associada a cada saída O j ( j = 1, ..., 8) é
obtida através da integração da respectiva distribuição em escala de cinza das imagens.

A população de cada estado |Pφ〉, onde |φ〉 = |ee〉, |gg〉, |Ψ+〉, |Ψ−〉, é obtida adicionando
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as intensidades normalizadas das saídas I j/IT , onde IT =
∑8

j=1 I j, de acordo com〈
Pgg

〉
=

I1 + I4

IT
,

〈Pee〉 =
I2 + I3

IT
, (3.73)

〈PΨ+〉 =
I5 + I8

IT
,

〈PΨ−〉 =
I6 + I7

IT
.

É importante ressaltar que este procedimento é equivalente a medida de dois feixes lasers em um
único detector, conforme proposto na Ref.(95).

Para obter a concorrência C, calculamos o traço de WρS(t) que, de acordo com a
Eq.(3.64), é dado por

Tr[WρS(t)] =

(
1 +

1
√

2

)
〈Pee〉 +

1
√

2
〈PΨ+〉 −

1
√

2
〈PΨ−〉 +

(
1 −

1
√

2

) 〈
Pgg

〉
. (3.74)

Note que, utilizando a equação (3.74), obtemos Λ por meio da equação (3.65).

É importante mencionar, antes de abordarmos os resultados obtidos, que o circuito,
apresentado pela Fig. 35, não se aplica universalmente a qualquer estado incial separável.
Tal esquema experimental, só irá simular o mapa unitário no qual a entrada é dada por |eg〉,
representada opticamente pelo estado |Vh〉. A evolução do estado inicial |ge〉, representado por
|Hv〉, poderia corresponder a um circuito equivalente, levando assim a uma dinâmica similar.

A fim de apresentarmos os resultados experimentais obtidos, vamos considerar o caso
inicial onde t = 0, de modo que o sistema ainda não foi afetado pelo ambiente. Neste caso,
aos ângulos escolhidos para placa de meia onda e o prisma de Dove devem ser θ1 = θ2 = 0◦,
respectivamente. Nesta configuração, o feixe é refletido no PBS2 e PBS3, e o estado inicial
|Vh〉S |0〉A não sofre nenhuma alteração por meio do circuito de preparação. Seguidamente,
após a seleção de paridade realizada pelo DMZIM, sendo o estado |Vh〉S possuidor de uma
paridade ímpar, o mesmo seguirá para a CNOT2. Entretanto, pela consideração de que o q-bit de
controle é a polarização horizontal, o estado |Vh〉S deixa a CNOT sem sofrer qualquer alteração.
Finalmente, pela ação da HWP@22.5◦, ele é igualmente dividido pelo PBS6, resultando numa
mesma intensidade para as saídas O5 e O6. As imagens para este caso são apresentadas pela
Figura 38a. De fato, apenas as saídas O5 e O6 estão iluminadas enquanto que todas as demais
não estão. Nota-se um leve ruído, embora muito pequeno, correspondente à saída par O4 do
DMZIM. Isto deve-se à visibilidade imperfeita, pois para este caso obtemos a mesma em torno
de 93%.

A tabela 4-(a) apresenta as populações esperadas (teóricas) e medidas (experimentais)
de cada estado e o Λ resultante para o caso t = 0. As populações experimentais foram obtidas
a partir das intensidades apresentadas na Fig.38a usando a Eq.(3.73). Calculamos Λ por meio



88 Capítulo 3. Não separabilidade de modos spin-órbita em problemas de emaranhamento

(a) Modo separável |Vh〉.

(b) Modo maximamente não separável |Ψ−〉.

Figura 38 – Imagens, em false color, obtidas para o estado inicial |Vh〉S quando: (a) t = 0 e (b)
t → ∞ (comportamento assintótico). As populações mostradas na parte inferior de
cada par de imagens são obtidas somando a distribuição, em escala de cinza, dos
resultados correspondentes. A barra de cores representa a intensidade do nível de
cinza das imagens digitais. Fonte: Autor.

das Eqs.(3.74) e (3.65), obtendo assim Λ = −0, 02 ± 0, 02. Apesar do valor negativo para Λ,
nota-se que, dentro da barra de erro, obtemos o valor teoricamente esperado (Λ = 0). Podemos
interpretar este valor negativo como uma consequência dos erros experimentais. Além disso,
vale ressaltar que os valores das populações também estão de acordo com a previsão teórica
para o estado separável inicial |eg〉S . A barra de erro para Λ foi obtida pela propagação de erro
em Tr[WρS] (Eq.3.74), levando em consideração os erros nos valores das populações devido as
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incertezas das intensidades ocasionada pela sensibilidade da câmera CCD (±2%).

Tabela 4 – Populações Teórica (Teo) e Experimental (Exp) e o valor de Λ para os dois pares de
ângulos. Os erros das populações (±2%) and Λ (±0.02) foram omitidos.

〈PΨ+〉 〈PΨ−〉 〈Pee〉
〈
Pgg

〉
Λ

(a) θ1 = 0◦

θ2 = 0◦
Teo. 0.50 ± 0.000 0.50 ± 0.000 0.00 ± 0.000 0.00 ± 0.000 0.00 ± 0.00
Exp. 0.46 ± 0.012 0.44 ± 0.015 0.00 ± 0.001 0.05 ± 0.001 -0.02 ± 0.02

(b) θ1 = 30◦

θ2 = −18◦
Teo. 0.00 ± 0.000 0.50 ± 0.000 0.00 ± 0.000 0.50 ± 0.000 0.50 ± 0.00
Exp. 0.01 ± 0.003 0.57 ± 0.016 0.05 ± 0.001 0.37 ± 0.009 0.49 ± 0.02

Outro caso interessante é o comportamento assintótico, quando t → ∞, uma vez que
teremos uma interação máxima entre o sistema e o ambiente. Nesta situação, temos θ1 = 30◦

e θ2 = −18◦. Devido a HWP@30◦ e PBS2, o estado do sistema adquire um termo |Hh〉S de
modo que esta nova componente será direcionada para o caminho |1〉A. Assim, após passar
pelo DP1@θ2, obteremos uma outra componente, dada por |Hv〉S e que será adicionada ao
estado geral. O MZIM selecionará a componente do modo par |Hh〉S para sair no caminho |1〉A
e a componente ímpar |Hv〉S para sair no caminho |0′′〉A. É importante notar que esta última
componente, relacionada ao caminho |0′′〉A, é sobreposta coerentemente com a componente |Vh〉S
proveniente do caminho |0′〉A no PBS3, resultando no caminho rotulado como |0〉A. O controle da
diferença de fase ∆φ entre esses caminhos é fundamental para obtermos a superposição coerente
adequada. No circuito de medida, o DMZIM divide as componentes pares e ímpares dos caminhos
|0〉A e |1〉A. Assim, teremos que a componente par |Hh〉S do caminho |1〉A será transmitida pelo
PBS4, ocasionando que a saída O1 esteja iluminada. Após passar pelos dispositivos CNOT2,
HWP@22.5◦ e PBS6, o estado |Ψ−〉S, resultante da superposição coerente das compontes ímpares
|Hv〉S e |Vh〉S do caminho |0〉A, serão convertidos no estado |Vh〉S (Eq.3.72), de modo que a
saída O6 esteja iluminada. De fato, como mostrado pela Fig. 38b, apenas as saídas O1 e O6
não têm intensidades desprezíveis. Todas as outras saídas apresentam intensidades residuais
devido as imperfeições dos componentes ópticos e a visibilidade limitada no DMZIN, que neste
caso está em torno de 90%. A tabela 4 apresenta as populações calculadas experimentalmente a
partir das intensidades em escala de cinza das imagens apresentadas na Fig.38b, assim como
suas respectivas previsões teóricas. Novamente, observamos uma concordância muito boa entre
as populações medidas e esperadas teoricamente, levando-nos a Λ = 0, 49 ± 0, 02. Esse caso
corresponde ao emaranhamento máximo que pode ser induzido no sistema pela interação com o
ambiente. A tabela 4-b apresenta as populações esperadas (teóricas) e experimental (medidas) e
o valor de Λ para este caso.

No intuito de estudarmos o comportamento geral da evolução do emaranhamento indu-
zido pelo ambiente, tomaremos os onze pares de ângulos θ1 e θ2 no propósito de obtermos Λ

para estes onze instantes de tempo. Assim, é conveniente definirmos o parâmetro dependente do
tempo p = 1− e−Γt. Para t = 0, teremos p = 0, correspondendo à situação mostrada na Tabela 4-a.
Por outro lado, para o caso do emaranhamento máximo (t → ∞), teremos p = 1, correspondendo
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Figura 39 – Concorrência C = max{0,Λ} como função do parâmetro p = 1 − e−Γt. Valores expe-
rimentais são representados pelos triângulos, enquanto que a linha sólida representa
as predições teóricas. Fonte: Autor.

aos resultados apresentados pela Tabela 4-b.

Definimos os valores de θ1 e θ2, de modo que tivéssemos onze valores de p espaçados
regularmente entre 0 e 1. Na Fig.39, apresentamos os resultados obtidos por meio das medidas
experimentais (triângulos) e a previsão teórica (linha sólida) em função de p. O acordo entre eles
é notável em todo o intervalo 0 ≤ p ≤ 1. Este resultado, nos permite afirmar que a interação entre
um estado quântico, o qual inicialmente é separável, e o ambiente, pode produzir emaranhamento
entre os graus de liberdade do sistema principal.

Com isso, terminamos a apresentação a primeira medida da geração de emaranhamento
pelo ambiente, usando graus de liberdade da luz. Os resultados publicados na Ref.(96). No
próximo capítulo, apresentaremos um estudo do efeito da decoerência de um q-bit considerando
canais quânticos ruidosos.
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4 Canais de decoerência com modos

spin-órbita

No capítulo anterior, apresentamos alguns conceitos básicos sobre sistema quântico
aberto a fim de estudarmos a produção de emaranhamento por meio da interação entre sistema
principal e ambiente. Entretanto, nos é possível estudar um outro recurso muito importante para
a teoria de Informação Quântica. Este recurso é denominado de Coerência. Conforme discutido
na Ref. (148), a coerência está relacionada com a maioria dos fenômenos quânticos, estando ela
presente desde o princípio fundamental da superposição até os conceitos mais complexos como
as correlações quânticas. A superposição coerente de estados, juntamente com a quantização
dos observáveis, representam características fundamentais da teoria quântica (126). A ótica
quântica fornece um conjunto de ferramentas para manipularmos a coerência e é justamente por
este fato que a teoria de coerência nasceu desta área de pesquisa (76, 149, 150). Conforme vimos
no capítulo 3, o emaranhamento provém a assinatura de características quânticas em sistemas
multipartidos contendo no mínimo dois q-bits. Sendo assim, podemos nos perguntar: Se tivermos
um único q-bit, como quantificarmos as assinaturas quânticas desde sistema? Uma ferramenta
que nos permitirá quantificar estas assinaturas quânticas em um sistema de um único q-bit é
justamente a coerência (71, 76). Entretanto, a coerência é um recurso que depende diretamente
da base na qual decidimos representar o estado1 (71, 76, 148). É devido a este fato que possuímos
diferentes quantificadores de coerência na teoria de Informação Quântica, como por exemplo:
a Coerência norma-1, a Coerência máxima, a Coerência entrópica, entre outras. Nesta tese,
utilizaremos estes três quantificadores para estudarmos a coerência quântica.

O recurso de coerência, em geral, como emaranhamento, sofre deterioração quando
em contato com o ambiente (72, 77, 148). No campo informação quântica, este recurso pode
ser perdido quando os q-bits são enviados através de canais quânticos, também chamados
de canais quânticos de decoerência (73, 74, 147, 148). É nestes cenário que estudaremos a
coerência. Inspirados nos trabalhos dedicados ao estudo da coerência, buscou-se implementar
experimentalmente alguns dos resultados teóricos deste campo.

Sendo assim, dividiremos este capítulo em cinco seções. Na Seção 4.1 apresentaremos
uma base teórica para a coerência quântica. Na Seção 4.2, serão apresentados os canais quânticos
de decoerência e os quantificadores aplicados a cada uma deles. Já na Seção 4.3, apresentaremos
os resultados experimentais do estudo da quantificação da coerência no caso onde a evolução do
sistema principal + ambiente é realizada por meio dos canais quânticos de decoerência e regida
por um comportamento Markoviano (72). Na seção 4.4, serão apresentaremos os resultados

1 Ao leitor interessado em relembrar ou conhecer a representação de um vetor de estado por meio de sua matriz
densidade, sugiro utilizar o Apêndice A.
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experimentais considerando uma evolução não Markoviana (77). Neste caso, buscaremos
utilizar a coerência norma-1 como uma testemunha da não Markovianidade. Por fim, a seção 4.5
apresentará a implementação experimental de um importante teorema da teoria da Computação
e Informação Quântica, denominado Decomposição de Solovay - Kitaev (73, 151) a qual
estabelece que qualquer canal quântico de um único q-bit pode ser reproduzido considerando
quatro portas lógicas quânticas de um único q-bit, uma porta CNOT e um q-bit auxiliar .

4.1 Coerência Quântica

Nesta Seção, buscaremos apresentar brevemente, baseando-se nas referências (72, 148),
os conceitos relacionados à Coerência Quântica. É interessante ressaltar que as coerências
norma-l1 e máxima são de fundamental relevância para os trabalhos que serão apresentados
neste capítulo.

Inicialmente, vamos considerar um sistema representado em um espaço Hilbert d-
dimensional H e descrito por um operador de densidade ρ atuante em H . Um estado ma-
ximamente coerente na base |s〉 e dimensão d pode ser descrito por(71, 75, 76, 148)

|Ψd〉 =
1
√

d

d∑
s=1

|s〉, (4.1)

enquanto que a forma geral de um estado incoerente é escrita como

δ =

d−1∑
s=0

ps|s〉〈s|, (4.2)

onde 0 ≤ ps ≤ 1, com
∑

s ps = 1 e {|s〉} é uma base ortonormal. Conforme vimos anteriormente,
as operações quânticas são descritas por meio de mapas completamente positivos e que preservam
o traço (CPTP) por meio de um conjunto de operadores Kraus {Kn} que satisfazem a relação∑

n K†n Kn = 1 (73). Por outro lado, as operações incoerentes de CPTP (ICPTP) correspondem
a um subconjunto de operações que levam estados incoerentes em estados incoerentes e que
atuam da seguinte forma ΦICPTP(ρ) =

∑
n KnρK†n , satisfazendo KnIK†n ⊂ I para todo o n (71).

Por definição, I forma o conjunto de estados incoerentes.

Uma medida adequada da coerência quântica C(ρ) é uma função não negativa a qual é
nula para estados incoerentes e não aumenta monotonamente em mapas incoerentes comple-
tamente positivos e que preservem o traço (ICPTP) (71). Uma classe abrangente de medidas
de coerência é dada por uma distância (ou pseudo-distância) entre ρ e o estado incoerente mais
próximo δmin, ou seja

C(ρ) = D (ρ, δmin) . (4.3)

Alguns exemplos destas classes são a coerência norma traço (do inglês, trace norm coherence)
(75, 152), a entropia relativa de coerência (do inglês, relative entropy of coherence) e coerência
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de norma-l1 (do inglês, l1-norm of coherence) (71, 76). Como a coerência é um conceito
dependente da base, mesmo as operações unitárias locais podem alterar a coerência quântica de
um determinado estado. Uma medida livre de base da coerência quântica pode ser definida
pela maximização sobre todas as transformações unitárias local de modo que (70, 153):

Cmax(ρ) = C
(
Umax ρ U†max

)
, (4.4)

onde Umax representa uma operação unitária local que maximiza C(ρ).

Nesta tese, iremos nos concentrar no caso particular da coerência norma l1, definida por

Cl1(ρ) = ‖ ρ − δmin ‖l1 , (4.5)

onde ‖ A ‖l1=
∑

s,s′〈s|A|s′〉 denota a norma l1 do operador A (71) e da coerência máxima. Assim,
δmin =

∑
s ρss|s〉〈s| (ou seja, a parte diagonal de ρ) e Umax =

∑
n |n+〉〈ψn|, sendo {|ψn〉} os valores

próprios de ρ e {|n+〉} uma base mutuamente imparcial em relação à base incoerente |s〉 (ou seja,
|〈n+|s〉|2 = 1/d) (70), produzindo

Cl1(ρ) =
∑

s,s′(s,s′)

|〈s|ρ|s′〉|, (4.6)

Cmax(ρ) =
∑
s,s′
|〈s|ρ −

1

d
|s′〉|, (4.7)

com 1 indicando o operador de identidade. Já foi comentado anteriormente que, um q-bit (d = 2)
na base computacional, o operador de densidade apresenta a forma ρ = (1 + r · σ) /2, onde
r =

(
rx, ry, rz

)
é o vetor Bloch e σ =

(
σx, σy, σz

)
representa um vetor composto pelas matrizes

de Pauli, assim podemos escrever que

Cl1(rx, ry) =

√
r2

x + r2
y =

∑
i, j,i, j

|ρi j| = 2|ρ12|, Cmax(r) = r, (4.8)

onde consideramos o estado quântico descrito pela representação de Bloch,

ρ =
1
2

(
1 + ~r · ~σ

)
,

=
1
2

 1 + rz rx − iry

rx + iry 1 − rz

 , (4.9)

É interessante notar que, a pureza r pode ser identificada como a coerência máxima
que é alcançável por operações unitárias. Esta conexão entre as teorias de recursos de pureza
e coerência quântica foi estabelecida pela referência (70), onde foi mostrado que existe um
conjunto universal de estados mistos maximamente coerentes para os quais a coerência pode ser
avaliada exatamente. No caso do quantificador de coerência baseado na distância, a coerência
máxima coincide com o quantificador de pureza também baseado na distância. Pode-se associar
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a definição de pureza, dada por meio do Tr(ρ2), com a coerência Máxima Cmax, de modo a obter
a relação

Tr(ρ2) = Tr
(
1
2

(
1 + ~r · ~σ

))2

=
1
4

(
(1 + rz)2 + r2

x − i ryrx + i ryrx + r2
y + r2

x − i rxry + i ryrx + r2
y + (1 − rz)2

)
=

1
4

(
2( r2

x + r2
y + r2

z ) + 2
)

=
1
2

(
C2

max + 1
)
. (4.10)

Note que a equação anterior relaciona diretamente a pureza com a coerência máxima.

4.2 Introdução à teoria de canais quânticos ruidosos e Deco-

erência

4.2.1 Representação do Operador Soma e Canais Quânticos ruidosos

Na seção 3.2 introduzimos o conceito da representação do operador soma (OSR), entre-
tanto podemos utilizar esta ferramenta matemática, a priori abstrata, para descrever o processo
de um q-bit propagando-se um meio ruidoso (73, 74). Por exemplo, suponha que você, leitor,
deseja enviar uma informação quântica codificada na polarização de um fóton para um dado
amigo seu localizado a uma certa distância de você. Para realizar esta tarefa, precisaremos
considerar um canal para propagar a informação quântica até o receptor. Por simplicidade, vamos
considerar uma fibra ótica. Assim, enviaremos uma informação codificada na polarização de
um fóton por meio de uma fibra ótica para um receptor localizado a uma certa distância de nós.
Contudo, a nossa fibra ótica possui imperfeições, o que irá produzir ruído em nosso q-bit durante
sua propagação pela mesma. Desta maneira, esta "fibra imperfeita"pode ser considerada para
exemplificar um canal quântico ruidoso.

Com o propósito de descrevermos matematicamente o caso de um q-bit evoluindo num
canal quântico ruidoso e baseando-se na referência (74), vamos supor que possuímos um conjunto
de matrizes unitárias {Ua} e de números não negativos {pa} de modo que

∑
a pa = 1. Logo,

escolhendo aleatoriamente {Ua} com uma probabilidade {pa} e aplicando-a na matriz densidade
do sistema principal ρS , introduzimos o valor esperado da matriz densidade resultante como

M(ρS ) =
∑

a

pa Ua ρS U†a , (4.11)

a qual representa um processo de mistura (74, 154). É importante notar que, até o momento, não
consideramos nada sobre o ambiente e muito menos definimos a operação de traço parcial.

Neste momento, a fim de interpretarmos a situação de um q-bit propagando-se num canal
ruidoso, precisamos relacionar a equação (4.11) com a equação que descreve a representação
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do operador soma2 dado pela Eq. (3.48). Assim, comparando ambas as equações, temos que a
relação entre E(ρS (t)) eM(ρS ) pode ser descrita como

Ka =
√

paUa. (4.12)

Baseando-se então na relação dada pela equação (4.12), pode re-escrever a equação (4.11) como

M(ρS ) =
∑

a

pa

(
Ka
√

pa
ρS

K†a
√

pa

)
, (4.13)

=
∑

a

Ka ρS K†a , (4.14)

onde Ka são os já conhecidos operatores de Kraus. Agora, por meio da equação (4.14) obtida
acima, podemos descrever a evolução de um q-bit num canal ruidoso por meio da já conhecida
representação do operador soma. Logo, a transformação no sistema, sob a ação do unitário Ua,
será

ρS →
Ka ρS K†a

tr
(
Ka ρS K†a

) . (4.15)

Neste momento, podemos nos perguntar: é possível obter a mesma relação entre a repre-
sentação do operador soma e o processo de mistura, descrito pela equação (4.12), considerando
a presença de um ambiente? A resposta é sim, e veremos a seguir esta equivalência. Para isso,
vamos considerar que o ambiente seja descrito por uma base ortonormal |εa〉 no espaço de Hilbert
HA. Sendo assim, o espaço de Hilbert do ambiente deve possuir a mesma dimensão do número
de matrizes unitárias {Ua}. Novamente, definiremos o ambiente como sendo ρA =

∑
a pa|εa〉〈εa|

e o unitário U como

U ≡
∑

a

Ua ⊗ |εa〉〈εa|, (4.16)

o qual atua no espaço de Hilbet totalHS ⊗HE. Nessas considerações, tomando o traço parcial

sobre o ambiente obteremos,

E(ρS ) = TrA

[
U(ρS ⊗ ρE)U†

]
=

∑
a

(1 ⊗ 〈εa|)

∑
b

Ub ⊗ |εb〉〈εb|

 ρS ⊗
∑

c

pc ⊗ |εc〉〈εc|

 ,
×

∑
d

Ud ⊗ |εd〉〈εd|

 (1 ⊗ |εa〉))

=
∑

a

pa Ua ρS U†a =M(ρS ). (4.17)

A equação (4.17) nós permite descrever a evolução de um q-bit num dado canal ruidoso

por meio do formalismo matemático da representação do operador soma (OSR).

2 Para conforto do leitor, reproduzimos a equação mencionada nesta nota de rodapé: E(ρS (t)) =
∑

a Ka(t)ρS K†a (t).
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4.2.2 Decoerência

O processo de decoerência, como o próprio nome já diz, é aquele no qual um dado estado
coerente, dado por,

|Ψd〉〈Ψd| =
1
d

d∑
i, j=1

|i〉〈 j|, (4.18)

sofre uma diminuição nos valores dos elementos fora da diagonal principal 3. Ou seja, os
termos fora da diagonal principal de um estado representado por sua matriz densidade, os quais
caracterizam uma superposição coerente, são os termos relacionados a coerência4(73). Sendo
assim, podemos entender que perder coerência significa diminuir os termos fora da diagonal
principal até que os mesmo cheguem ao valor igual a zero. Neste caso, dizemos que o estado não
possui coerência ou é incoerente.

A coerência dos estados de um q-bit pode, então, ser aferida pela coerência norma-l1 e
coerência máxima e, pela equação (4.8), notamos que nos é possível mensurar estas duas classes
de coerência por meio das coordenadas do vetor de Bloch. Sendo assim, vamos mostrar, a partir
de agora que canais ruidosos produzem o efeito decoerência em um dado estado quântico.

4.2.3 Canais quânticos ruidosos e decoerência

Uma vez que já demostramos que a representação do operador soma pode ser a ferra-
menta matemática utilizada para descrever um q-bit num dado canal quântico ruidoso (73, 74),
iremos aqui apresentar, nos baseando na Ref. (73), alguns exemplos destes canais quânticos rui-
dosos, os quais, como veremos, serão abordados nos demais trabalhos desta tese, e discutiremos
o efeito de decoerência produzido por eles.

4.2.3.1 Canal Bit Flip

O canal denominado Bit Flip, ou inversão de bit, como o próprio nome já denuncia,
descreve a inversão de um q-bit |0〉 para um q-bit |1〉 (ou vice-versa ) com um dada probabilidade
p. O mapa que descreve esta operação pode ser escrito da seguinte forma,

|0〉S → |1〉S , (4.19)

|1〉S → |0〉S , (4.20)

onde sabemos que a probabilidade p ∈ [0, 1]. O subscrito S indicará, para todos os casos, o q-bit

do sistema principal. Os operadores de Kraus que descrevem a dinâmica de um q-bit num canal
Bit Flip são dados por

K0 =
√

1 − p 1 =
√

1 − p

 1 0
0 1

 , K1 =
√

p σx =
√

p

 0 1
1 0

 . (4.21)

3 Onde consideramos que |Ψd〉 = 1
√

d

∑d
i=1 |i〉.

4 Aqueles que não lembram podem recapitular o assunto por meio do apêndice A
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Uma vez definido os operadores de Kraus, podemos obter o mapa referente ao bit flip

tomando por como base a equação (4.14). Assim, inicialmente, deveremos considerar que a
matriz densidade ρ seja escrita na representação de Bloch, de modo que

ρS =
1
2

(
1 + ~r · ~σ

)
,

=
1
2

 1 + rz rx − iry

rx + iry 1 − rz

 , (4.22)

sendo σ as matrizes de Pauli(126). Tomando então a equação (4.17) e utilizando as equações
(4.14) e (4.22), teremos

EBF(ρS ) =

1∑
a=0

Ka ρS K†a = K0 ρS K†0 + K1 ρS K†1

=

 √
1 − p 0
0

√
1 − p

  1 + rz rx − iry

rx + iry 1 − rz

  √
1 − p 0
0

√
1 − p


+

 0
√

p
√

p 0

  1 + rz rx − iry

rx + iry 1 − rz

  0
√

p
√

p 0


=

1
2

 1 + (1 − 2p)rz rx − i (1 − 2p)ry

rx + i (1 − 2p)ry 1 − (1 − 2p)rz

 . (4.23)

A equação (4.23) representa o mapa para o caso onde um q-bit qualquer, definido pela
sua matriz densidade ρS na representação de Bloch, evolui sob um canal Bit Flip cujo parâmetro
p descreverá a probabilidade da inversão do bit.

A dinâmica desta evolução pode ser ilustrada geometricamente por meio da esfera de
Bloch. A Fig.40 ilustra o efeito do canal Bit Flip sob tal esfera. Ao analisarmos com mais
atenção a equação (4.23), notamos que somente as componentes ry e rz do vetor de Bloch são
multiplicadas pelo parâmetro de evolução p. Portanto, conforme podemos observar por meio da
Fig.40, temos uma contração uniforme no plano ŷ − ẑ da esfera de Bloch controlado pelo fator
1 − 2p.

Uma outra maneira de notarmos esta compressão uniforme na esfera de Bloch é determi-
nar novas coordenadas dos vetores de Bloch (r′x, r

′
y, r
′
z) para este canal. Isto pode ser realizado

quando comparamos a equação (4.22), a qual descreve a matriz densidade na representação de
Bloch, com o mapa obtido pela equação (4.23). No fim das contas, a relação obtida é dada por

(r′x, r
′
y, r
′
z)→ (rx, (1 − 2p)ry, (1 − 2p)rz ). (4.24)

Considerando o mapa do canal Bit Flip, dado pela equação (4.23), juntamente com
as definições para a coerência norma-l1 e coerência máxima, dadas respectivamente por (4.8),
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Figura 40 – Efeito do canal Bit Flip na espera de Bloch para p = 0.75. Fonte: Autor.

teremos que

Cl1(p) =

√
r2

x + (2p − 1)2r2
y , (4.25)

Cmax(p) =

√
r2

x + (2p − 1)2(r2
y + r2

z ). (4.26)

Com o propósito de analisarmos o comportamento das coerências neste canal, obtemos
os valores máximos e mínimos das mesmas. Estes são obtidos analisando o comportamento
da derivada primeira das equações (4.25) e (4.26) quando igualamo-as à zero. Por meio destes
cálculos, vemos que para o caso em que ry = rz = 0, as duas coerências permanecem constantes,
apresentando o efeito conhecido como congelamento de coerência, com os valores Cl1(p) =

|rx| = e Cmax(p) = |rx|. Para o caso em que apenas ry = 0, a apenas coerência de norma-1 Cl1(p)
apresenta congelamento.

Para diferentes valores de ry e rx, as medidas das coerências quânticas variam dependendo
da probabilidade p, que também é conhecida como parâmetro de decoerência. As coerências
exibem valores mínimos em pmin = 1/2 e valores máximos em pmax = {0, 1}, e valem:

Cl1(pmin) = |rx| Cl1(pmax) =

√
r2

x + r2
y , (4.27)

Cmax(pmin) = |rx| Cmax(pmax) =

√
r2

x + r2
y + r2

z . (4.28)

4.2.3.2 Canal Phase Flip

O canal quântico denominado Phase Flip, ou inversão de fase, como também sugere o
nome, descreve a inversão da fase de um q-bit, quando este é descrito pelo vetor de estado |1〉,
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com uma dada pro probabilidade p. O mapa que descreve esta operação pode ser escrito como,

|0〉S → |0〉S , (4.29)

|1〉S → − |1〉S , (4.30)

onde p ∈ [0, 1]. Os operadores de Kraus que descrevem a evolução de um q-bit num canal Phase

Flip são dados por,

K0 =
√

1 − p 1 =
√

1 − p

 1 0
0 1

 , K1 =
√

p σz =
√

p

 1 0
0 −1

 . (4.31)

Assim como realizado para o canal Bit Flip, obtemos o mapa que descreve a evolução
de um q-bit num estado qualquer sujeito à atuação do canal quântico Phase Flip. Novamente,
consideraremos ρS na representação da esfera de Bloch, dada pela equação (4.22), juntamente
com os operadores de Kraus dados pela equação (4.21)

EPF(ρS ) =

1∑
a=0

Ka ρS K†a = K0 ρS K†0 + K1 ρS K†1

=
1
2

 1 + rz (1 − 2p)(rx − iry)
(1 − 2p)(rx + iry) 1 − rz

 . (4.32)

A equação (4.32) descreve o mapa no qual um q-bit qualquer, definido pela sua matriz densidade
ρS na representação de Bloch, evolui sob um canal Phase Flip cujo parâmetro p descreve a
probabilidade da inversão da phase.

A dinâmica imposta pelo canal Phase Flip também pode ser ilustrada geometricamente
por meio da esfera de Bloch. A Fig.41 demonstra o efeito deste canal sobre a mesma. Nova-
mente, analisando a equação (4.32), notamos que as componentes do vetor de Bloch rx e ry são
multiplicadas pelo parâmetro de evolução p. Este efeito de contração nestas coordenadas pode
ser observados por meio da Fig.41, onde possuímos uma contração uniforme no plano x̂ − ŷ da
esfera de Bloch controlado pelo fator 1 − 2p.

Assim como realizado para o canal bit flip, podemos notar esta compressão uniforme na
esfera de Bloch determinando as novas coordenadas dos vetores de Bloch (r′x, r

′
y, r
′
z) para este

canal. Isto pode ser realizado pelo mesmo método que aplicamos anteriormente e nos fornecerá
a relação dada por

(r′x, r
′
y, r
′
z)→ ( (1 − 2p)rx, (1 − 2p)ry, rz ). (4.33)

Tomando o mapa do canal Phase Flip, dado pela equação (4.32), juntamente com as
definições para a coerência norma-l1 e coerência máxima, dadas por (4.8), obtemos que

Cl1(p) =

√
(2p − 1)2(r2

x + r2
y ), (4.34)

Cmax(p) =

√
(2p − 1)2(r2

x + r2
y ) + r2

z . (4.35)
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Figura 41 – Efeito do canal Phase Flip na espera de Bloch para p = 0.75. Fonte: Autor.

Para este caso, a análise nas derivadas primeiras das equações (4.34) e (4.35) nos fornece
que os comportamentos de congelamento Cl1(p) = 0 e Cmax(p) = |rz| ocorrem quando temos
rx = ry = 0. Por outro lado, as medidas de coerência quântica exibem valores mínimos pmin = 1/2
e valores máximos pmax = {0, 1}, respectivamente, valendo:

Cl1(pmin) = 0 Cl1(pmax) =

√
r2

x + r2
y , (4.36)

Cmax(pmin) = |rz| Cmax(pmax) =

√
r2

x + r2
y + r2

z . (4.37)

4.2.3.3 Canal Bit Phase Flip

O Bit Phase Flip pode ser visto como uma junção dos dois canais anteriormente apresen-
tados em um único canal. O mapa que descreve a dinâmica do canal Bit Phase Flip, pode ser
escrito como(148)

|0〉S → +i |1〉S , (4.38)

|1〉S → −i |0〉S , (4.39)

onde p ∈ [0, 1]. Os operadores de Kraus que descrevem a dinâmica ilustrada pelo mapa acima,
são definidos por

K0 =
√

1 − p 1 =
√

1 − p

 1 0
0 1

 , K1 =
√

p σy =
√

p

 0 −i

i 0

 . (4.40)

Tomando a representação da matriz densidade ρS , dada pela equação (4.22), juntamente
com os operadores de Kraus definidos pela equação (4.40), obtemos o mapa para o canal Bit
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Phase Flip descrito pelo formalismo da representação do operador soma. Assim, teremos

EBPF(ρS ) =

1∑
a=0

Ka ρS K†a = K0 ρS K†0 + K1 ρS K†1

=
1
2

 1 + (1 − 2p)rz (1 − 2p)rx − iry

(1 − 2p)rx + iry 1 − (1 − 2p)rz

 . (4.41)

A equação (4.41) representa a evolução de um q-bit qualquer, definido pela sua matriz densidade
ρS na representação de Bloch, evoluindo sob um canal Bit Phase Flip cujo parâmetro p descreve
a probabilidade de inversão da fase e do bit.

A dinâmica imposta pelo canal Bit Phase Flip é ilustrada geometricamente por meio da
esfera de Bloch, conforme mostra Fig.41. Ao olharmos com atenção a equação (4.41), notamos
que somente as componentes rx e rz do vetor de Bloch são multiplicadas pelo parâmetro de
evolução p. Portanto, nos fica mais evidente o efeito de contração uniforme no plano x̂ − ẑ da
esfera de Bloch, ilustrado pela Fig.41, e controlado pelo fator 1 − 2p.

Figura 42 – Efeito do canal Bit Phase Flip na espera de Bloch para p = 0.75. Fonte: Autor.

As novas coordenadas dos vetores de Bloch (r′x, r
′
y, r
′
z) para o canal Bit Phase Flip, nos

fornece a seguinte relação

(r′x, r
′
y, r
′
z)→ ( (1 − 2p)rx, ry, (1 − 2p)rz ). (4.42)

A coerências para o canal Bit Phase Flip são dadas por

Cl1(p) =

√
(2p − 1)2r2

x + r2
y , (4.43)

Cmax(p) =

√
(2p − 1)2(r2

x + r2
z ) + r2

y . (4.44)
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Analisando os máximos e mínimos destas equações, vemos que o comportamentos de
congelamento Cl1(p) = |ry| e Cmax(p) = |ry|, relacionados a este canal, ocorrem quando rx = 0
e rx = rz = 0, respectivamente. No entanto, as medidas de coerência quântica exibem valores
mínimos pmin = 1/2 e valores máximos pmax = {0, 1}, respectivamente, valendo:

Cl1(pmin) = |ry| Cl1(pmax) =

√
r2

x + r2
y , (4.45)

Cmax(pmin) = |ry| Cmax(pmax) =

√
r2

x + r2
y + r2

z . (4.46)

4.2.3.4 Canal Amplitude Damping

Situações de dissipação de energia, ou seja, efeitos de perda de energia em um dado
sistema físico, também podem ser descritas por meio das operações quânticas. Um exemplo
de um sistema físico onde ocorre uma dissipação de energia é o caso da dinâmica na qual um
átomo emite espontaneamente um fóton. Neste cenário, a operação quântica que descreve os
efeitos de dissipação de energia, como por exemplo o caso do átomo citado acima, é denominada
Amplitude Damping, ou ainda amortecimento de amplitude.

O exemplo do átomo emitindo um fóton é de extrema utilidade para interpretarmos o
mapa do canal Amplitude Damping. Para isso, vamos considerar que o átomo em questão possui
um estado fundamental, dado por |0〉S , e um estado excitado descrito por |1〉S . Do mesmo modo, o
ambiente ao redor deste átomo, por exemplo, podemos supor que o mesmo esteja aprisionado em
uma cavidade óptica, possui também seu estado fundamental |0〉A e seu respectivo estado excitado
|1〉A. O subscrito A é apenas para salientarmos os estados pertencentes ao ambiente. Com
esta notação em mente, podemos apresentar o mapa relacionado a este canal. O mesmo é descrito
como,

|0〉S |0〉A → |0〉S |0〉A, (4.47)

|1〉S |0〉A →
√

1 − p |1〉S |0〉A +
√

p |0〉S |1〉A, (4.48)

onde p ∈ [0, 1].

A primeira linha (4.47) ilustra o caso onde o átomo e o ambiente estão em seus respectivos
estados fundamentais. Neste caso, uma vez que o átomo não está excitado, ou seja, não possui
uma energia disponível, o mesmo não emite um fóton ao ambiente e assim o sistema não possui
nenhuma alteração. Por outro lado, na segunda linha da Eq.(4.48), o átomo está em seu estado
excitado |1〉S , ou seja, possui enegia para a emissão de um fóton, enquanto que o ambiente está
em seu estado fundamental |0〉A. Neste caso, uma vez que o átomo está em seu estado excitado,
o mesmo pode emitir um fóton ao ambiente com uma probabilidade p, levando o átomo para o
estado fundamental |0〉S e deixando o ambiente em um estado excitado |1〉A. Entretanto, o átomo
pode também não emitir um fóton, situação essa com probabilidade 1 − p, permanecendo em
seu estado excitado |1〉S enquanto o ambiente permanecerá no estado fundamental |0〉A.
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Os operadores de Kraus que descrevem o mapa apresentado acima, para o canal Ampli-

tude Damping, são escritos como

K0 =

 1 0
0

√
1 − p

 , K1 =

 0
√

p

0 0

 . (4.49)

Ao considerarmos estes operadores, juntamente com a definição da matriz densidade na repre-
sentação de Bloch, dada pela Eq. (4.22) e o formalismos da representação do operador soma,
podemos obter a expressão que descreve a dinâmica de um q-bit neste canal. Assim, com estas
considerações, teremos como resultado

EAD(ρS ) =

1∑
a=0

Ka ρS K†a = K0 ρS K†0 + K1 ρS K†1

=
1
2

 1 +
[
p + (1 − p)rz

] √
1 − p (rx − iry)√

1 − p (rx + iry) 1 −
[
p + (1 − p)rz

]  . (4.50)

É importante salientar que, no caso do canal Amplitude Damping, o ambiente sempre é
considerado com uma temperatura igual a zero. Além disso, destaco ao leitor que, é possível
parametrizarmos diferentemente os operadores de Kraus do canal AD, tal como realizado na
Ref.(148), considerando

K0 = |0〉〈0| +
√

p(t)|1〉〈1|, (4.51)

K1 =
√

1 − p(t)|0〉〈1|. (4.52)

Note que, a única diferença com relação a parametrização apresentada na equação (4.49) são
os pesos probabilísticos nos respectivos operadores de Kraus. Cabe destacar também que o
experimento apresentado na seção 4.4 utilizou a notação apresentada pela Eq.(4.51) a fim de
mantermos a fidelidade com a proposta teorica descrita pela Ref. (148).

Por fim, da mesma maneira que realizamos para os outros canais, também podemos
analisar geometricamente os efeitos deste canal sob a esfera de Bloch. Isto pode ser realizado,
novamente, comparando a equação (4.22), a qual descreve a matriz densidade na resentação
de Bloch, com o mapa obtido pela equação (4.50). No fim das contas, o que obtemos como
resultado é a relação,

(r′x, r
′
y, r
′
z)→ (

√
1 − p rx,

√
1 − p ry, p + (1 − p)rz ). (4.53)

A Figura 43 ilustra o efeito sob a esfera de Bloch quando possuímos p = 0.75. Note que,
o efeito sobre a esfera faz com que todos os pontos desta esfera unitária se movam em direção a
um ponto fixo no Norte.

Os cálculos para as coerências para o canal de Amplitude damping dão como resultado

Cl1(p) =

√
(1 − p)(r2

x + r2
y ), (4.54)

Cmax(p) =

√
(1 − p)(r2

x + r2
y ) + (p + (1 − p)rz)2. (4.55)
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Figura 43 – Efeito do canal Amplitude Damping na espera de Bloch para p = 0.75. Fonte: Autor.

As análises de máximos e mínimos das equações (4.54) e (4.55) nos mostram que os
comportamentos de congelamento das coerências, Cl1(p) = 0 e Cmax(p) = 1, ocorrem quando
rx = ry = 0 e {rx, ry, rz} = {0, 0, 1}, respectivamente. Para condições diferentes das mencionadas
anteriormente, obteremos valores máximos e mínimos dados por

Cl1(pmin = 1) = 0 Cl1(pmax = 0) =

√
r2

x + r2
y , (4.56)

Cmax(pmin) =

√
(1 − pmin)(r2

x + r2
y ) + (pmin + (1 − pmin)rz)2 Cmax(pmax) = 1, (4.57)

onde pmin =
r2

x+r2
y−2rz(1−rz)
2(1−rz)2 e pmax = 1 (e pmax = 0, no caso r = 1). Quando p é substituído por uma

função variável no tempo como p(t) = 1 − e−γt, em que t é tempo e γ uma taxa constante de
relaxamento do processo, como geralmente ocorre em processos físicos reais, sempre obtemos
comportamentos aproximados de congelamento Cl1(t) � 0 e Cmax(t) � 1 para longos períodos
(t >> 1/γ) quando as condições perfeitas de congelamento não forem atendidas. Para a coerência
máxima, o fenômeno de congelamento aproximado aparece após o tempo associado a pmin, que
é dado por

tmin =
1
γ

ln
[

2(1 − rz)2

2(1 − rz) − r2
x − r2

y

]
. (4.58)

4.2.3.5 Canal Phase Damping

O Phase Damping, ou amortecimento de fase, é um processo ruidoso unicamente descrito
no cenário da mecânica quântica. Isto se deve ao fato deste processo descrever perda de
informação sem que haja uma respectiva perda de energia. Um exemplo de um processo
físico desta natureza é o espalhamento aleatório de um fóton que viaja ao longo de um guia
de onda. Neste processo, as energias dos autoestados do sistema quântico em questão não se
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alteram em função do tempo, entretanto possuímos um acumulo de fase que será proporcional
aos autovalores destes autoestados. Assim, quando o sistema evolui por um tempo indeterminado,
informações parciais sobre a fase, neste caso a fase relativa entre os autoestados de energia, são
perdidas.

A fim de descrevermos o mapa relacionado ao canal Phase Damping, iremos tomar
como base o exemplo no qual um fóton pode ou não ser espalhado para o ambiente, sem perda
de energia, com um dada probabilidade p. Incialmente, vamos relembrar a notação definida
anteriormente na qual o estado fundamental do sistema principal (fóton) é representado por |0〉S ,
enquanto que o estado excitado do mesmo será descrito por |1〉S . Do mesmo modo, o ambiente
terá seu estado fundamental dado por |0〉A e seu estado excitado descrito por |1〉A. Novamente, o
subscrito A é relacionado ao estados do ambiente. Isto posto, o mapa relacionado a um canal
Phase Damping é descrito por

|0〉S |0〉A →
√

1 − p |0〉S |0〉A +
√

p|0〉S |1〉A, (4.59)

|1〉S |0〉A →
√

1 − p |1〉S |0〉A +
√

p |1〉S |2〉A, (4.60)

onde p ∈ [0, 1].

Observando a primeira linha (4.59) do mapa acima nota-se que o q-bit do sistema pode
ser espalhado, de maneira que o ambiente vá para um estado |1〉A. Por outro lado, na segunda
linha deste mapa, dada por (4.60), quando o sistema está no estado excitado |1〉S , o q-bit do
sistema pode ser espalhado para o ambiente cujo estado será descrito por |2〉A.

A dinâmica do canal Phase Damping pode ser descrita por meio dos seguintes operadores
de Kraus,

K0 =

 1 0
0

√
1 − p

 , K1 =

 0 0
0
√

p

 . (4.61)

Considerando os operadores apresentados acima juntamente com a definição da matriz densidade
na representação de Bloch, dada pela Eq. (4.22), e o formalismos da representação do operador

soma, a expressão que descreve a dinâmica (o mapa) de um q-bit neste canal será dada por

EPD(ρS ) =

1∑
a=0

Ka ρS K†a = K0 ρS K†0 + K1 ρS K†1

=
1
2

 1 + rz
√

1 − p (rx − iry)√
1 − p (rx + iry) 1 − rz

 . (4.62)

O efeito geometricamente testemunhado deste canal sob a esfera de Bloch pode ser
realizado, novamente, comparando a equação (4.22) com o mapa descrito pela equação (4.62). O
resultado obtido é a relação a seguir,

(r′x, r
′
y, r
′
z)→ (

√
1 − p rx,

√
1 − p ry, rz ). (4.63)
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Figura 44 – Efeito do canal Phase Damping na espera de Bloch para p = 0.75. Fonte: Autor.

A Figura 44 ilustra o efeito sob a esfera de Bloch quando possuímos p = 0.75. Note que,
assim como observado para o canal Phase Flip, possuímos uma deformação uniforme no plano
x̂ − ŷ da esfera de Bloch controlado pelo fator

√
1 − p. Por fim, é interessante comentar que as

similaridades entre os canais Phase Flip e Phase Damping vão além da similaridade do plano
deformado na esfera de Bloch. Conforme apresentado pela referência (73), os operadores de
Kraus do canal Phase Damping podem reproduzir os operadores do Phase Flip, apresentado
pela equação (4.21), considerando um parâmetro α = (1 +

√
1 − p)/2. Com esta transformação

no parâmetro, os novos operadores de Kraus para o canal Phase Damping serão descritos como

K̃0 =
√

1 − α

 1 0
0 1

 , K̃1 =
√
α

 1 0
0 −1

 . (4.64)

Comparando as equações (4.21) e (4.64) fica evidente a semelhança entre os operadores.

Considerando o mapa do canal Phase Damping, dado pela equação (4.62), juntamente
com as definições para a coerência norma-l1 e coerência máxima, dadas respectivamente pela
equação (4.8), iremos obter

Cl1(p) =

√
(1 − p)(r2

x + r2
y ), (4.65)

Cmax(p) =

√
(1 − p)(r2

x + r2
y ) + r2

z . (4.66)

Para o canal em questão, os estudos nas derivadas primeiras das equações (4.76) e (4.77),
nos fornece que os comportamentos de congelamento Cl1(p) = 0 e Cmax(p) = |rz| ocorrem quando
rx = ry = 0. Em contrapartida, as medidas de coerência quântica exibem valores mínimos em
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pmin = 1 e valores máximos em pmax = 0. Assim,

Cl1(pmin) = 0 Cl1(pmax) =

√
r2

x + r2
y , (4.67)

Cmax(pmin) = |rz| Cmax(pmax) =

√
r2

x + r2
y + r2

z , (4.68)

4.2.3.6 Canal Depolarizing

O canal Depolarizing é uma outra espécie de canal ruidoso que desempenha um papel
importante na teoria da Informação Quântica. Para compreendermos a dinâmica deste canal,
podemos considerar, por exemplo, que possuímos um q-bit e o mesmo ao interagir com este
canal ruidoso possui uma probabilidade p se ser depolarizado. Em outros termos, o q-bit inicial
do sistema em questão evoluirá para um estado completamente misto 1/2.

O mapa que descreve a dinâmica descrita no parágrafo anterior pode ser representado
pela na forma,

E(ρ) = p
1

2
+ (1 − p)ρ, (4.69)

onde consideramos que o q-bit está representado por sua matriz densidade ρ. É interessante
notar por meio da equação acima que, ao tomarmos p = 1, teremos como resultado um estado
completamente misto. Entretanto, a expressão (4.69) não está escrita na forma da representação

do operador soma, descrita anteriormente. A fim de deixa-la no formato adequado, vamos
considerar que um estado completamente misto 1/2 possa representado como (73, 74)

1

2
=
ρ + σx ρ σx + σy ρ σy + σz ρ σz

4
. (4.70)

Agora, considerando a representação acima na equação (4.69) ficaremos com

E(ρ) =

(
1 −

3p
4

)
ρ +

p
4

(
σx ρ σx + σy ρ σy + σz ρ σz

)
. (4.71)

Ainda podemos alterar a parametrização na equação acima para deixá-la no formato mais comum
encontrado na literatura (73, 74).

E(ρ) = (1 − p′)ρ +
p′

3

(
σx ρ σx + σy ρ σy + σz ρ σz

)
, (4.72)

onde p′ =
3p
4 .

O conjunto dos operadores de Kraus que descrevem o canal Depolarizing são

K0 =
√

1 − p 1 =
√

1 − p

 1 0
0 1

 , K1 =

√
p
3
σx =

√
p
3

 0 1
1 0

 ,
K2 =

√
p
3
σy =

√
p
3

 0 −i

i 0

 , K3 =

√
p
3
σz =

√
p
3

 1 0
0 −1

 . (4.73)
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Por meio dos operadores de Kraus e da representação de Bloch da matriz densidade,
teremos que o mapa do canal Phase Damping em função das coordenadas do vetor de Bloch
(rx, ry, rz) será descrito como

EDP(ρS ) =

3∑
a=0

Ka ρS K†a = K0 ρS K†0 + K1 ρS K†1 + K2 ρS K†2 + K3 ρS K†3

=
1
6

 [
3 + (3 − 4p)rz

]
(3 − 4p)(rx − iry)

(3 − 4p)(rx + iry)
[
3 − (3 − 4p)rz

]  . (4.74)

O efeito deste canal sob a esfera de Bloch pode ser observado comparando, novamente,
a equação (4.22) com o mapa descrito pela equação (4.72). Logo, o resultado desta operação é a
relação a seguir,

(r′x, r
′
y, r
′
z)→

( (
1 −

4p
3

)
rx,

(
1 −

4p
3

)
ry,

(
1 −

4p
3

)
rz

)
. (4.75)

A Figura 45 ilustra o efeito sob a esfera de Bloch para p = 0.6. Note que, possuímos
uma deformação uniforme nos três planos (x̂ − ŷ − ẑ) da esfera de Bloch, agora controlado pelo
fator 1 − 4p/3.

Figura 45 – Efeito do canal Depolarized na espera de Bloch para p = 0.6. Fonte: Autor.

Considerando, por fim, o mapa referente ao canal Depolarizing, obtemos para as coerên-
cias

Cl1(p) =

(
1 −

4p
3

) √
r2

x + r2
y , (4.76)

Cmax(p) =

(
1 −

4p
3

) √
r2

x + r2
y + r2

z . (4.77)
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Assim como realizado para todos os canais anteriormente apresentados, a análise de
máximos e mínimos para as coerências nos indica que o comportamento de congelamento só é
notado para coerência norma-l1, Cl1(p) = 0, quando tivermos rx = ry = 0. Caso contrário, nota-se
que as medidas de coerência quântica exibem valores mínimos em pmin = 3/4 e valores máximos
em pmax = 0, uma vez que

Cl1(pmin) =
1
9

√
r2

x + r2
y Cl1(pmax) =

√
r2

x + r2
y , (4.78)

Cmax(pmin) =
1
9

√
r2

x + r2
y + r2

z Cmax(pmax) =

√
r2

x + r2
y + r2

z . (4.79)

Note que, tomado as derivadas primeiras das equações (4.76) e (4.77) e igualando-as a
zero, iremos obter pmin = 3/4 ou pmin = 0.75, no qual tanto Cl1(p) como Cmax terão o seu menor
valor, ou seja, serão iguais a zero.

Uma das contribuições desta tese foi a realização de uma simulação de processos de
decoerência em regime Markoviano através de circuitos óticos utilizando o graus de liberdade de
polarização de um feixe intenso para codificação do q-bit. Apresentamos este resultado na seção
seguinte.

4.3 Simulação de um processo de decoerência num regime

Markoviano

Baseando-se nos estudos teóricos das coerências norma-l1 e máxima, apresentados na
seção anterior, propusemos um estudo experimental destes comportamentos para o regime
Markoviano. Por meio da referência (148) iremos analisar a condição na qual um mapa de uma
operação quântica poderá apresentar um regime Markoviano.

Na seção 3.2, comentamos, sem entrar em maiores detalhes, o importante conceito de
mapa na teoria de sistemas quânticos abertos. Discutimos que a informação sobre a evolução do
sistema principal, representado por sua matriz densidade ρS , após qualquer tempo evolução do
sistema global (t ≥ 0), é obtida por meio da equação

E(ρS ) = TrA

[
U(ρS ⊗ ρE)U†

]
. (4.80)

Analisando a equação acima, podemos definir o conceito de mapa linear, o qual é
representado pela expressão

Φ(t) : S (HS )→ S (HS ). (4.81)

Pode-se notar que no espaço de estados S(HS ) do sistema principal, o mapa linear Φ(t) relaciona
diretamente qualquer estado inicial ρS (0) a um estado ρS (t), num dado tempo t. Ou seja,

ρS (0)→ ρS (t) = Φ(t)ρS (0). (4.82)
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Note que, um mapa dinâmico irá mapear estados físicos em estados físicos, i.e, teremos a pre-
servação da hermiticidade e do traço. As referências (73, 74, 148), discutem mais profundamente
as propriedades axiomáticas de um mapa dinâmico linear. Para nós, o que precisamos ter em
mente é que um mapa dinâmico Φ(t) representa uma operação quântica CPTP, a qual é convexa
linear, completamente positiva e preserva o traço.

Supondo agora que o parâmetro temporal t varia sob um intervalo de 0 a T, nós teremos
uma família de mapas dinâmicos os quais serão descritos por

Φ = {Φ(t)| 0 ≤ t ≤ T, Φ0 = 1}, (4.83)

onde 1 representa o mapa unitário. É importante ressaltar que, na descrição que estamos conside-
rando para um mapa dinâmico, o ambiente ρA(0) é mantido invariante ao longo da dinâmica5.
Assim, esta família de mapas lineares descreve a evolução temporal de um sistema aberto no
intervalo de tempo [0,T ].

O comportamento Markoviano6 pode ser formalizado por meio da propriedade de semi-
grupos de mapas lineares (147), dada por

Φ(t1)Φ(t2) = Φ(t1 + t2), t1, t2 ≥ 0. (4.84)

É importante ressaltar que, os efeitos de memória na dinâmica reduzida do sistema podem ser
negligenciados se a escala temporal característica sobre a qual as funções de correlação do
reservatório decaem é muito menor que escala temporal característica da evolução do sistema
(147).

O trabalho que será apresentado a seguir propõe o estudo das coerências normal1 e
máxima para evolução de estados em canais apresentados na subseção 4.2.1, a exceção do canal
depolarizing, cujo comportamento é Markoviano (sem o efeito de memória entre sistema princi-
pal e reservatório) (72). Deixaremos o estudo deste comportamento para o canal depolarizing

para a última seção deste capítulo onde apresentaremos a decomposição de Solovay-Kitaev.

4.3.1 Realização experimental

O processo de decoerência já foi estudado por sistemas ópticos nos quais foram consi-
derados fótons únicos em uma cavidade (155). Neste trabalho, apresentaremos uma simulação
de decoerência nos canais quânticos Markovianos usando como configuração experimental um
sistema óptico linear (72). A simulação experimental da evolução de um sistema de um q-bit em
canais quânticos é realizada codificando informações sobre graus de liberdade de um feixe laser
intenso. No experimento que será proposto a seguir, o sistema principal é codificado no grau
de liberdade de polarização: |H〉 = |0〉S (estado fundamental do sistema) e |V〉 = |1〉S (estado
5 Note que, definimos a operação de um mapa dinâmico (Eq. 4.81) tomando o traço parcial sobre o ambiente
6 Num comportamento Markoviano, o sistema não apresenta o efeito de memória entre os intervalos de tempo t1 e

t2, t2 e t3, e assim por diante.
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excitado do sistema). O reservatório é codificado no caminho de propagação do feixe laser (as
direções ortogonais são rotuladas como |0〉R e |1〉R). Vale ressaltar que usamos a notação Dirac,
conforme discutido no Capítulo 2.

Figura 46 – Circuito experimental. HWP para placa de meia onda, QWP para placa de quarto
de onda, PBS para divisor de feixe polarizado, PZT para cerâmica piezoelétrica,
and CCD(Charge-Coupled Device) para câmera de dispositivo acoplado carregado.
Fonte: Autor.

A Fig.46 apresenta o circuito óptico implementado no experimento. Um laser DPSS
(532nm, 1, 5mw de potência), polarizado horizontalmente, passa por uma placa de meia onda que
possui seu eixo rápido fazendo um ângulo θ1 em relação à horizontal (HWP1@θ1). Deste modo,
podemos obter qualquer polarização linear ajustando o ângulo θ1. O estado inicial de polarização
pode ser escrito como

|ψi〉 = |ψ(θ1)〉S = cos(2θ1) |H〉s + sen(2θ1) |V〉S . (4.85)

Definindo θ1 = 22, 5◦, obtemos um feixe polarizado à +45◦. Em nossa abordagem,
este estado pode ser considerado um análogo do estado maximamente coerente, definido como
|ψ(22, 5◦)〉S ≡ |+〉S = 1

√
2

( |H〉 + |V〉 ) (77, 96). Por outro lado, ao definirmos θ1 = 45◦, teremos
um feixe polarizado verticalmente, o qual é descrito como |ψ(45◦)〉S ≡ |1〉S ≡ |V〉S . O caminho
de propagação inicial está associado ao estado fundamental do reservatório. Então, podemos
escrever que, após a HWP1, teremos como resultado um análogo ao estado |ψβ〉S |0〉R, onde
β = +,V . Neste ponto, conclui-se a etapa denominada "Preparação".

Os canais quânticos são emulados pelo circuito óptico apresentado no bloco denominado
"Canais". Nossa proposta é baseada na Ref.(146). Para qualquer estado inicial preparado, o PBS1
transmite a componente de polarização horizontal (H) e reflete os de polarização vertical (V).
No braço refletido, a placa de meia onda HWP2@θV tem seu eixo rápido fazendo um ângulo
θv em relação à direção vertical. No braço transmitido pelo PBS1, temos outra placa de meia
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onda HWP3@θh com seu eixo rápido realizando um ângulo θh com a direção horizontal. No
cubo PBS2, os dois braços são sobrepostos novamente com o controle da fase relativa feita por
um PZT, de forma a termos uma superposição coerente dos feixes oriundos de cada braço do
interferômetro do canal. Note que, para θv = θh = 0 as componentes de polarização H e V dos
estados iniciais não sofrem alterações e são, respectivamente, transmitidas e refletidas no PBS2.
Isto define o caminho associado ao estado |0〉R do reservatório (veja a indicação na Fig. 46). Em
contrapartida, para θv ou/e θh diferentes de zero, teremos parte do feixe enviado para o outro
braço de saída, o qual corresponde ao caminho associado ao estado excitado do reservatório
|1〉R. Neste caminho, possuímos uma placa de meia onda adicional HWP4@θ4. Um conjunto de
duas placas de quarto de onda QWP1@φ1 e QWP2@φ2 (ângulo em relação à horizontal) podem
ser inseridas no caminho |1〉R a fim de introduzir uma diferença de fase φ = φ2 − φ1 entre os
caminhos |0〉R e |1〉R. A combinação dos ângulos θv, θh e θ4 nos permite emular diferentes canais
quânticos (146). A inserção do par QWP1,2 será utilizada para simular o canal Bit Phase Flip
(BPF).

O canal amplitude damping (AD), ou canal de amortecimento de amplitude, é simulado
pela seguinte configuração de ângulos: θh = 0◦, θ4 = 0◦ e θv = θ, sendo θ um ângulo variável
livre, usado para emular o parâmetro p(t). O mapa do canal AD obtido por meio dos operadores
de Kraus foi previamente definido pelas equações (4.47) e (4.48). Uma vez que necessitaremos
deste mapa linear para a explanação do experimento, vamos repeti-lo a seguir para maior conforto
do leitor,

|ψ(θ1)〉S |0〉R → [cos(2θ1) |0〉S |0〉R +
√

1 − p(t) sen(2θ1) |1〉S |0〉R

+
√

p(t) sen(2θ1) |0〉S |1〉R]. (4.86)

As transformações no estado inicial |ψ(θ1)〉S implementadas no circuito ótico apresentado serão
dadas por

|ψ(θ1)〉S |0〉R → cos(θ1) |H〉S |0〉R + sen(θ1)[cos(2θv)|V〉S |0〉R

+ sen(2θv) |H〉S |1〉R]. (4.87)

Comparando as equações (4.86) e (4.87), nós podemos escrever que

cos(2θv) =
√

1 − p(t). (4.88)

Logo, uma vez que possuímos p(t), podemos parametrizar θ para emular a evolução do tempo.

Alterando os ângulos θv, θh e θ4 das placas de meia onda, e os ângulos φ1 e φ2 das placas
de quarto de onda, podemos emular os canais Phase Damping(PD), Phase Flip (PF), Bit Flip

(BF) e Bit Phase Flip (BPF). Um mapa geral pode ser produzido considerando o estado inicial
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|ψ(θ1)〉S e ângulos arbitrários θh, θV , θ4, φ1 e φ2, o que nos leva a

|ψ(θ1)〉S |0〉R → cos(θ1)[ cos(2θh)|H〉S |0〉R

+ eiφsen(2θh)sen(2θ4)|H〉S |1〉R

− eiφsen(2θh)cos(2θ4)|V〉S |1〉R ]

+ sen(θ1)[cos(θv)|V〉S |0〉R

+ eiφsen(2θv)cos(2θ4)|H〉S |1〉R

+ eiφsen(2θv)sen(2θ4)|V〉S |1〉R], (4.89)

onde φ = φ2 − φ1. Observe que para θh = 0◦, θ4 = 0◦ e θv = θ, teremos que a Eq.(4.89) toma
a forma da Eq.(4.87). A tabela 5 apresenta todos os parâmetros necessários para emular os
outros canais quânticos realizados neste trabalho. Vale ressaltar que o parâmetro φ em nossa
configuração é implementado pelo par de placas de quarto de onda QWP1,2. Estes dispositivos
serão inseridos no circuito apenas para o caso onde estudaremos o canal BPF.

Canais θh θv θ4 φ1 φ2

Phase Damping 0 θ π/4 — —
Phase Flip θ -θ π/4 — —
Bit Flip -θ θ 0 — —
Bit-Phase Flip -θ -θ 0 0 π/2
Amplitude Damping 0 θ 0 — —

Tabela 5 – Os ângulos das placas de meia e quarto de onda necessários para realizar a simulação
de cada canal quântico. O ângulo livre θ é utilizado para simular a evolução temporal.

A matriz de densidade ρi j dos estados de polarização evoluídos pelo canal é obtida por
meio da tomografia de polarização tomográficas (125), apresentada pela seção 2.4 e ilustrada na
última parte do circuito (bloco denominado "tomografia"). Aqui, as medidas na base {|H〉, |V〉}
são realizada pelo PBS3. As medidas na base diagonal ({|+〉, |−〉}) são feitas pela associação das
placas HWP5@22.5◦ e HWP6@22.5◦ ao PBS3. Finalmente, as medidas na base de polarização
circular esquerda e direita ({|CE〉, |CD〉}) são realizadas fazendo-se uso do conjunto QWP3@90◦

- HWP5@22.5◦ e QWP4@90◦ - HWP6@22.5◦ juntamente com o PBS3. A placa HWP7@45◦

é utilizada para fazer com que o estado |H〉S , proveniente do caminho |1〉R, seja refletido pelo
PBS3. O circuito experimental ilustrado pelo bloco "tomografia", desempenha o traço nos graus
de liberdade do ambiente.

As intensidades, IA e IB, das componentes projetadas são gravadas em um quadro único
por meio de uma câmera CCD. As intensidades normalizadas IA,B/ITOT AL desempenham o papel
das probabilidades na reconstrução da matriz densidade. Para as bases H/V ,+/− e CE/CD,
teremos A = H,+, e CE, enquanto que B = V,−, e CD, respectivamente.

Uma vez apresentado o aparato experimental, vamos agora apresentar os resultados obti-
dos, analisando o comportamento das coerências norma-l1 e máxima ao longo de uma dinâmica
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Markoviana. Primeiramente, a fim de ilustrar o procedimento da tomografia de polarização
implementado no experimento, apresentaremos este processo para os estados iniciais conside-
rados e preparados no experimento. A Fig.47 apresenta as intensidades de saída das medidas
tomográficas para os estados preparados |ψi〉S = |V〉S (Fig.47 (a)) e |ψi〉S = |+〉S (Fig.47 (b)).
Observe que temos uma única imagem de saída quando a base de medida corresponde à base de
estado.

Figura 47 – Imagens obtidas com tratamento false color para as medida tomográficas do estado
inicial |ψi〉 = |V〉 (a) e |ψi〉 = |+〉 (b). A base medida é mostrada à esquerda de cada
imagem.

A partir das imagens das intensidades de saída apresentadas pela Fig.47, podemos
calcular os parâmetros de Stokes e, consequentemente, obter a matriz de densidade relacionada
com os estados de polarização (125). Os resultados para os estados |ψi〉S = |V〉S e |ψi〉S = |+〉S

foram, respectivamente

ρ
exp
|V〉〈V | =

 0.0016 0.0064 − 0.0197i

0.0064 + 0.0197i 0.9983

 , (4.90)

ρ
exp
|+〉〈+|

=

 0.5112 0.4999 − 0.0030i

0.4999 + 0.0030i 0.4887

 . (4.91)

A Fidelidade7, conforme definida anteriormente, dos resultados experimentais com o esperado
teoricamente é, respectivamente, F|V〉〈V | = 0.9983 ± 0.0046 e F|+〉〈+| = 0.9997 ± 0.0026. Como
pode ser visto, o acordo com o esperado teoricamente é notável.

Para o estudo da decoerência nos canais, para cada parâmetro p simulado, fazemos a
reconstrução da matriz densidade e calculamos as coerências conforme Eqs (4.90) e (4.91).
Passemos a analisar o resultado para cada canal.

7 Definimos a Fidelidade por meio da expressão: F(ρexp, ρteo) = Tr
(√
√
ρteo ρexp

√
ρteo

)2
.
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A figura 48 apresenta a coerência Cl1(t) / Cl1(p) e a coerência máxima Cmax(t) / Cmax(p)
para os canais Phase Damping(PD) e Phase Flip (PF) considerando os dois estados iniciais. É
importante notar que, para os canais de Phase Damping e Amplitude Damping, estudamos as
coerências em função do tempo t, a fim de enfatizar os resultados e discussões. Para todos os
outros canais, as coerências são apresentadas em função do parâmetro de decoerência p (73).

A Fig. 48(a)(canal PD) e Fig.48(b) (canal PF) apresentam Cl1 e Cmax para o estado inicial
|V〉S . Como pode ser visto, Cmax(t) e Cmax(p) (linha cinza sólida) congelam seus valores iguais
ao máximo, conforme previsto teoricamente nas subseções 4.2.3.5 e 4.2.3.2, para os canais PD
e PF. Os resultados experimentais (triângulos brancos) estão em muito boa concordância com
as predições teóricas. De fato, considerando que Cmax está diretamente relacionado à pureza,
o estado permanece puro em toda dinâmica, uma vez que apenas uma fase global é afetada
pelo canal PD e PF. Por outro lado, uma vez que nenhuma superposição é produzida em toda a
dinâmica, a coerência norma−l1 Cl1 permanece nula durante toda a evolução.

A Fig.48(c) (canal PD) e Fig.48(d) (canal PF) mostram a variação de Cl1 e Cmax con-
siderando o estado inicial |ψi〉S = |+〉S . Para o canal PD, o estado coerente evolui para um
estado misto (rx = 0). Então, tanto Cl1 quanto Cmax decaem do valor máximo igual a 1 para
o valor mínimo igual a 0. Observe que para t = 0, |ψi〉S é um estado puro |+〉S (Cmax = 1)
maximamente coerente, de modo que a coerência norma-l1 apresentará seu maior valor (Cl1 = 1).
Para o canal PF, temos um estado maximamente misto quando p = 0.5, o que corresponde ao
previsto teoricamente, nas subseções 4.2.3.2 e 4.2.3.5, pmin = 0.5 para o qual Cl1 = Cmax = 0.
Para o caso onde p = 1, teremos a fase invertida e o estado inicial evoluirá para o estado
|−〉S , o qual corresponde a um estado puro com a coerência normal1 Cl1 e a coerência máxima
Cmax iguais a 1 (máximo). Também podemos confirmar por meio da Fig. 48 a previsão teórica,
Cl1(t/p) = Cmax(t/p), para o caso onde rz = 0, no qual o estado inicial é dado por |V〉S . Além
disso, para rz , 0, Cl1(t/p) < Cmax(t/p).

A partir deste parágrafo, iremos discutir os resultados obtidos para as coerências norma-l1

Cl1(p) e máxima Cmax(p) para o caso onde o q-bit de polarização evolui por meio dos canais
Bit Flip (BF) e Bit Phase Flip (BPF) em regime Markoviano. A Fig.49 apresenta os resultados
para o estado inicial |ψi〉S = |V〉S . A evolução para os canais BF e BPF são apresentadas na Fig.
49(a) e Fig. 49(b), respectivamente. Observe que a coerência quântica Cl1(p) permanece igual a
zero ao longo da evolução, como esperado, uma vez que para este estado inicial não temos a
produção de nenhuma uma superposição coerente. Por outro lado, para o mesmo estado inicial
puro (|V〉S ), teremos Cmax(0) = 1. Ao considerarmos p = 0.5, teremos como resultado um estado
maximamente misto para os canais BF e BPF, de modo que Cmax = 0. No caso de p = 1, o canal
BF tem como estado final um estado de polarização horizontal |H〉S e o BPF produzirá um estado
de polarização horizontal com uma fase global igual a π, dado por −|H〉S . Ambos são estados
puros e, consequentemente, possuirão Cmax = 1. É importante destacar que, todos os valores
experimentais máximos e mínimos estão de acordo com as previsões teóricas apresentadas nas
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Figura 48 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) no
canal PD para os estados iniciais |V〉 (a) e |+〉 (c) e no canal PF para os estados
iniciais |V〉 (b) e |+〉 (d). Fonte: Autor.

subseções 4.2.3.1 e 4.2.3.3

Figura 49 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) no
canal BF para os estados iniciais |V〉 (a) e |+〉 (c) e no canal BPF para os estados
iniciais |V〉 (b) e |+〉 (d). Fonte: Autor.

A Fig.49(c) (canal BF) e Fig.49(d) (canal BPF) mostram a variação das coerências Cl1 e
Cmax para a inicial estado |ψi〉S = |+〉S . Note que para este caso, possuiremos um estado puro
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e de superposição máxima. Devido a este fato, quando p = 0 ambas as coerências Cl1(0) e
Cmax(0) são iguais a 1 (máximo). Podemos observar que, para o canal BF, ambas as coerências
Cl1(p) e Cmax(p) apresentam congelamento. Este comportamento pode ser explicado devido
ao fato do canal BF inverter simultaneamente as duas componentes do estado de polarização
|+〉S . Dessa forma, não temos perda de superposição e nem de pureza. Para o canal BPF, é fácil
ver que temos outra dinâmica na evolução das duas coerências. Neste caso, o canal quântico
além de inverter as componentes, ele também inverte a fase entre as mesmas. Assim, quando
p = 0.5, teremos um estado completamente misto e, consequentemente, Cmax = 0. Por outro lado,
quando p = 1, teremos que o estado após a interação com o canal será |−〉S . Uma vez que, este
estado também é puro, retornamos ao valor máximo Cmax = 1. Observe que, como comentado
anteriormente, podemos notar novamente por meio da Fig.49 que, de acordo com a previsão
teórica das subseções 4.2.3.1 e 4.2.3.3, quando rz , 0 e rx = 0 (estado inicial |V〉S ), temos que
Cl1(p) = 0 e Cl1(t/p) < Cmax(t/p). Em contrapartida, podemos observar também que, quando
rz = 0 (estado inicial |+〉S ), temos Cl1(t/p) = Cmax(t/p).

A partir deste parágrafo, apresentaremos os resultados obtidos para a evolução das coe-
rências Cl1(t) e Cmax(t) no canal Amplitude Damping(AD), descrito pela subsecção 4.2.3.4, no
regime Markoviano. A Fig.50, apresenta os resultados obtidos para o estado inicial |V〉S (Fig.50
(a)) e |+〉S (Fig.50 (b)). Considerando o estado |ψi〉S = |V〉S , notamos que Cl1(t) permanece
igual a zero durante toda a evolução, como esperado, uma vez que rx = ry = 0. Entretanto, para
a coerência Cmax, temos uma deterioração rápida (rz = −1 → rz = +1) de modo a produzir
um estado misto. Nesta transição, temos Cmax → 0 em um curto intervalo de tempo (veja a
inserção na Fig.50 (a)) e, em seguida, recupera seu valor máximo durante a evolução ficando
permanentemente congelada em seu valor máximo. Isso pode ser entendido pois o estado final é
um estado puro (|H〉S ).

Diferente dos resultados dos outros canais apresentados anteriormente, para |ψi〉S = |+〉S

(Fig. 50 (b)), Cl1(t) decai rapidamente a zero, perdendo a sua superposição coerente, como
esperado. Não há congelamento da coerência Cl1(t). Esse comportamento é capaz demonstrar
uma prova de princípio de que o canal AD pode ser uma testemunha da não-Markovianidade
através da coerência quântica norma-l1. A testemunha da não-Markovianidade observada por
meio da coerência quântica norma-l1 foi estudada mais a fundo nesta tese e será apresentada na
próxima subseção (77).

Considerando Cmax para o caso onde |ψi〉S = |+〉S no canal AD (Fig.50 (b)), um mínimo
(Cmax = 0.87) é observado em torno de γt = 0.80, muito próximo da expectativa teórica
γtmin = 0.69, dada pela equação(4.58). Esta pequena diferença pode ser explicada devido a
pequenos erros de alinhamento nas superposições coerentes realizadas no interferômetro que
emula os canais quânticos. Neste mínimo, a coerência Cl1(t) está em torno de 0.60, o que indica
que o estado não é completamente misto. Assim, o valor mínimo de Cmax é maior que zero,
conforme o esperado. Esses resultados estão de acordo com as Eqs. (4.54), (4.55) e (4.58). Após
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Figura 50 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) no
canal AD para os estados iniciais |V〉 (a) e |+〉 (b). Fonte: Autor.

este ponto de mínimo, Cmax congela no valor máximo (Cmax = 1) para o caso onde rz = 1 e
rx = ry = 0.

É importante destacar que o efeito de congelamento de Cmax funciona como testemunha
de um subespaço livre de decoerência (DFS), uma vez que nesta teoria possuímos uma dinâmica
de sistemas abertos a qual efetivamente atua como uma operação unitária em um subconjunto
de estados quânticos, preservando a pureza do estado envolvido (156, 157, 158, 159, 160).
Notavelmente, os DFSs podem ser vistos como uma classe especial de estruturas de preservação
de informações (161, 162) e códigos de correção de erros quânticos (73, 163, 164, 165, 166),
os quais são empregados para codificar informações em pontos quânticos (167), computador
quântico de íons aprisionados (168), entre outras aplicações (169). Além disso, verificou-se
que a probabilidade de sucesso do algoritmo de Grover (170) está relacionada à quantidade de
coerência norma-l1 (Cl1) em um q-bit puro efetivo (Cmax = 1) (171).

Por fim, é essencial destacar que, todos os valores experimentais para a evolução das
coerências obtidos pelos canais quânticos aqui apresentados, para os dois estados iniciais |V〉S e
|+〉S , estão em excelente acordo com as previsões teóricas apresentadas.

4.4 Coerência Norma-l1 como testemunha da não-Markovianidade

Como comentado na seção anterior, o canal Amplitude Damping pode ser utilizado para
o estudo de um comportamento não-Markoviano (146). Sendo assim, apresentaremos nesta
seção o estudo da não Markovianidade tendo como testemunha deste comportamento a coerência
norma-l1 e utilizando como base o canal quântico Amplitude Damping (77). Faz-se necessário
uma breve introdução sobre o comportamento não-Markoviano em sistemas quânticos abertos
antes de apresentarmos o experimento que foi implementado para realização deste estudo. Para
realizar tal introdução, vamos nos basear na referência (148), a qual é inteiramente dedicada ao
comportamento não-Markoviano e que indico para aqueles que desejam uma maior imersão no
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assunto.

Conforme vimos anteriormente, um mapa quântico linear Φ(t) desempenha o papel
de levar uma dada matriz densidade ρS (0), relacionada ao estado inicial do sistema principal,
a uma outra matriz densidade ρS (t), num dado instante posterior t qualquer, numa operação
quântica CPTP. Além disso, vimos que considerando uma dinâmica dentro de um intervalo
temporal [0,T ], possuiremos um comportamento Markoviano quando este mapa linear geral
Φ(t) permite ser escrito como um produto dos subgrupos dos mapas quânticos em cada instante
da evolução, por exemplo Φ(t0)Φ(t1)Φ(t2)Φ(t3)...Φ(T ). Ao escrevermos a evolução do estado
como um produto dos mapas lineares em cada instante de tempo t, estamos assumindo que o
passo posterior não está diretamente ligado ao passo dado anteriormente, por exemplo, Φ(t2)
não dependerá diretamente da evolução realizada em Φ(t1) e assim por diante. Isto nos diz que,
no comportamento Markoviano de uma dada evolução não apresenta o efeito de memória, de
modo que o passo seguinte não sempre precisará da informação do passo anterior. Por outro
lado, ao lidarmos com comportamento não-Markoviano, teremos uma evolução onde o mapa
quântico linear Φ(t) não permitirá a decomposição em subgrupos de mapas lineares. Ou seja,
possuiremos uma dinâmica onde o passo seguinte depende diretamente do passo anterior, i.e, há
um efeito de memória na dinâmica.

Na seção 4.1, afirmamos que uma medida de coerência é uma função não negativa que
possuirá valor nulo para estados incoerentes e a qual não aumenta monotonicamente sobre
operações incoerentes ICPTP, i.e, C(ρ) ≥ C(ΦICPT P(ρ)). Sendo assim, a evolução Markoviana
elimina correlações em um sistema quântico, realizando medidas de correlações quânticas
monotônicas em mapas locais de CPTP (68, 69, 147). Seguindo esta análise, baseando-se no
comportamento monotonicamente decrescente das medidas de coerência quântica sob mapas
ICPTP, nós podemos considerar que para uma dinâmica Markoviana teremos que dC(ρ(t))/dt ≤

0, onde Cl1(ρ) é a medida de coerência apropriada (no nosso caso será a coerência normal1). Deste
modo assumiremos que, qualquer violação desta monotonicidade, ou seja, dC(ρ(t))/dt >

0 em um tempo t qualquer, será uma indicação de um comportamento não-Markoviano
testemunhado por meio de uma medida qualquer de coerência quântica definida em termos
dos elementos não diagonais da base de referência. Por meio da análise da monotonicidade da
coerência, pode-se definir um quantificador de não Markovianidade como

NC(Φ) = max
ρ(0)

∫
dC(ρ(t))

dt >0

d
dt

C(ρ(t))dt, (4.92)

onde a maximização é realizada sobre todos os estados iniciais ρ(0) (172). Portanto, NC(Φ)
quantifica o grau de não Markovianidade para mapas dinâmicos que preservam a incoerência.
Isto leva à interpretação do efeito de memória do reservatório como um refluxo da coerência
quântica no estado inicial, após o tal estado interagir com um canal quântico ruidoso por um
certo intervalo de tempo.

A fim de analisar quantitativamente NC(Φ), consideraremos a coerência de um único
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qibit representado na base computacional {|0〉, |1〉} sob um canal Amplitude Damping (AD) não-
Markoviano, o qual possui a dinâmica regida pelo modelo de Jaynes-Cummings na ressonância, e
que é frequentemente utilizado para descrever a interação entre um sitema atômico de dois níveis
e uma única cavidade acoplada a um reservatório bosônico (147, 173). Como sabemos, o mapa do
canal AD8 é definido em função de um parâmetro de decoerência p. Entretanto, baseando-se no
modelo de Jaynes-Cummings, consideraremos que este parâmetro de decoerência será definido
por (148)

p(t) = e−Γt

cos
Γ
√
α − 1
2

t
 +

1
√
α − 1

sin
Γ
√
α − 1
2

t


2

(4.93)

onde α = 2γ/Γ, sendo γ a constante de acoplamento sistema-reservatório e Γ a taxa de decai-
mento do q-bit (173). No regime de acoplamento fraco, ou seja, para 0 ≤ α ≤ 1, p(t) diminui
monotonicamente (isto é essencialmente um decaimento exponencial controlado por γ). Por outro
lado, no regime de acoplamento forte α > 1, p(t) exibe um comportamento não monotônico e
os efeitos não-Markovianos se tornam relevantes.

Podemos calcular NC(Φ) para este canal AD não-Markoviano. Em particular, iremos con-
siderar a coerência norma-l1, descrita para o canal AD como Cl1(ρ) =

√
p(t) Cl1(0), onde Cl1(0) =

2|ρ12(0)|. Para 0 ≤ α ≤ 1, Cl1(t) diminui monotonicamente e, consequentemente, NC(α) = 0. Por
outro lado, para α > 1, Cl1(t) apresenta uma deterioração oscilatória com os máximos e mínimos
ocorrendo em tmax

m = 2πΓ−1 (α − 1)−1/2 m e tmin
m = tmax

m+1 − 2Γ−1 (α − 1)−1/2 arctan
√
α − 1(m =

0, 1, 2, ..), respectivamente. Nesse caso, a Eq.(4.92) pode ser escrita como

NC(α) = max
ρ(0)

∞∑
m=1

[
C(tmax

m ) −C(tmin
m−1)

]
= max

ρ(0)
C(0)

∞∑
m=1

e−πm/
√
α−1, (4.94)

sendo {(tmin
m , tmax

m−1)} (m , 0) o conjunto de todos os intervalos de tempo, de modo que dC(ρ)/dt > 0.
A maximização de ρ(0) mostrada acima é satisfeita quando Cl1(0) = 1, ou seja, quando |ρ12(0)| =
1/2. Além disso,

∑∞
m=1 e−πm/

√
α−1 =

(
eπ/
√
α−1 − 1

)−1
. Assim, encontramos uma expressão analítica

compacta para o grau de não Markovianidade em termos do parâmetro α, sendo (148)

NC(α) =


(
e

π√
α−1 − 1

)−1
α > 1,

0 0 ≤ α ≤ 1.
(4.95)

O comportamento de NC(α) é ilustrado pela Fig.51. Em particular, NC(α) ≈
√
α/π no regime

de acoplamento forte não-Markoviano (α � 1). Embora já tenhamos apresentado o mapa
relacionado ao canal Amplitude Damping na subseção 4.2.3.4, vamos reescrevê-lo considerando
como estado inicial do sistema principal um q-bit definido num estado maximamente coerente
|ψ+〉S , dado por

|ψ+〉S =
1
√

2
[|0〉 + |1〉]S , (4.96)

8 Para conforto do leitor, relembro nesta nota o mapa do canal Amplitude Damping:
|0〉S |0〉A → |0〉S |0〉A
|1〉S |0〉A →

√
1 − p |1〉S |0〉A +

√
p |1〉S |1〉A
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Figura 51 – Grau de não-Markovianidade NC como uma função do parâmetro α para o sistema
principal composto por um q-bit sob um canal AD não-Markoviano. Os valores
de NC para α = 20 e α = 200 serão particularmente analisados na realização
experimental. No inset, detalhamos a evolução de NC para o regime 0 ≤ α ≤ 2.
Fonte: Autor.

de modo que, o mapa relacionado a este estado será escrito como

|ψ+〉S |0〉R →
1
√

2
[ |0〉S |0〉R +

√
p(t) |1〉S |0〉R +

√
1 − p(t) |0〉S |1〉R ], (4.97)

onde os índices S e R representam os estados do sistema principal e reservatório, respectivamente.

Analisando o lado direito da Eq.(4.97), podemos ver que o estado fundamental do q-bit

(|0〉S ) permanece inalterado ao longo da evolução (primeiro termo). Por outro lado, o estado
excitado do q-bit (|1〉S ) pode decair com probabilidade [1 − p(t)]9. Observe que, para t → ∞,
[1−p(t)]→ 1, o que significa que o q-bit excitado decairá após longa interação com o canal. Neste
caso, a superposição é perdida e o estado do sistema principal decai para o estado fundamental,
o qual a não possui coerência. Como discutido anteriormente, dependendo da constante de
acoplamento do sistema-reservatório α, podemos obter um comportamento Markoviano ou não-
Markoviano. O comportamento não-Markoviano pode ser testemunhado pela observação
de oscilações nos valores de coerência ao longo da evolução (148).

9 É importante notar que, devido a proposta teórica (148) os pesos probabilísticos dos operadores de Kraus estão
aqui definidos de modo inverso àquele dado pela subsubseção 4.2.3.4.
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4.4.1 Realização Experimental

A fim de investigar experimentalmente as assinaturas não-Markovianas por meio da
coerência quântica no canal AD, os estados do sistema são codificados na polarização e o
reservatório é codificado no caminho do feixe laser intenso. Codificando os graus de liberdade
da mesma forma que um estado de polarização de um fóton único como um sistema de dois
níveis, dentro da analogia usada nesta tese, podemos associar o estado de polarização horizontal
e vertical ao estado fundamental (|H〉 ≡ |0〉S ) e ao estado excitado (|V〉 ≡ |1〉S ), respectivamente.
Em relação ao reservatório, o estado fundamental |0〉R é codificado na saída do circuito do canal
AD que não altera o estado de entrada do sistema (polarização).

O circuito óptico linear usado no experimento é apresentado na Fig.52 e é similar ao
utilizado na seção 4.3.1 com os parâmetros para ajustados para o canal AD e θV sendo o parâmetro
para emular a evolução temporal. Contudo, para realizarmos a simulação dos operadores de Kraus
usados na proposta teórica há pequenas variação na definição dos valores de θV , que detalharemos
na sequência. Um laser DPSS (532nm, potência de 1.5mw, polarizado horizontalmente) passa por
uma placa de meia onda (HWP1@22.5) com seu eixo rápido fazendo um ângulo de 22.5◦ com
relação à horizontal, de modo a produzirmos um feixe polarizado à +45◦, ou seja, produzindo
um modo análogo ao estado |ψ+〉S ≡ |+〉S = 1

√
2

( |H〉 + |V〉 )S . O caminho do feixe laser no qual
preparamos este estado está associado ao estado fundamental do reservatório. Após a placa
HWP1, teremos o estado do sistema (sistema principal + reservatório) |+〉S |0〉R. Este passo é
destacado na Fig.52 pelo bloco "Preparação". Vale ressaltar que podemos preparar diferentes
estados de entrada escolhendo apropriadamente o ângulo da placa HWP1.

O canal Amplitude Damping(AD) inicia-se com um divisor de feixe polarizado (PBS1)
que transmite a polarização horizontal (|H〉) e reflete a polarização vertical (|V〉). A componente
refletida passa pela HWP2@θ (com θ alinhado em relação à vertical). Ao definirmos θ = 0◦, a
polarização não é alterada e o feixe é refletido pelo PBS2 no caminho |0〉R (veja Fig.52). No braço
transmitido pelo PBS1, a placa HWP3 fixa à 0◦ mantém, durante toda a evolução, a polarização
inalterada de maneira que a componente também deixa o canal no caminho |0〉R. Uma cerâmica
piezoelétrica (PZT) colocada em um espelho, nos permite controlar a diferença de fase ∆Φ entre
os dois braços deste interferômetro. Além disso, por meio deste dispositivo, podemos realizar a
superposição coerente das componentes |H〉 e |V〉 no caminho de saída |0〉R. Ao considerarmos
∆Φ = 0, recuperamos a luz polarizada à +45◦, ou seja, |+〉S |0〉R. Este caso simula o instante
t = 0, quando o sistema ainda não interagiu com o reservatório e a coerência é mantida em seu
valor máximo. A placa HWP2@θ emula o parâmetro p(t). Sendo assim, teremos após esta placa
a seguinte transformação: |V〉 → sen(2θ) |H〉 + cos(2θ) |V〉.

Ajustando ∆Φ = 0 , a polarização do feixe no caminho |0〉R é |φ0(θ)〉S |0〉R = 1
√

2
[|H〉+

+ cos(2θ) |V〉] |0〉R. Por outro lado, para o caminho de saída associado a |1〉R, temos ape-
nas a componente horizontal da polarização produzida pela placa HWP2@θ, de modo que
|φ1(θ)〉S |1〉R = 1

√
2

[ sen(2θ) |H〉 ] |1〉R, que corresponde ao amortecimento produzido pelo canal
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Figura 52 – Circuito experimental. HWP para placa de meia onda, QWP para placa de quarto
de onda, PBS para divisor de feixe polarizado, PZT para cerâmica piezoelétrica,
e CCD(Charge-Coupled Device) para câmera de dispositivo acoplado carregado.
Fonte: Autor.

com o estado do reservatório recebendo um quantum de energia. O mapa completo do circuito
do canal AD pode ser escrito como

|ψ+〉S |0〉R → |φ0(θ)〉S |0〉R + |φ1(θ)〉S |1〉R

→
1
√

2
[ |H〉S |0〉R + cos(2θ) |V〉S |0〉R (4.98)

+ sin(2θ) |H〉S |1〉R ].

Comparando as Eqs. (4.98) e Eq.(4.97) identificamos que sen(2θ) =
√

1 − p(t) 10. Então,
para cada γt, podemos associar um ângulo correspondente θ na placa HWP2@θ. Observe que,
p(t) é emulado pela configuração óptica, ou seja, ele está diretamente associado ao ângulo
imposto na placa HWP2.

Os estados associados aos caminhos |0〉R e |1〉R da saída do canal AD são direcionados
para o bloco denominado "Tomografia", onde que executaremos uma tomografia óptica de
polarização (125), apresentada em detalhes na seção 2.4 e 4.3. Dessa forma, realizaremos o traço
parcial no ambiente (caminho) conforme detalhado na Seção 4.3.

A Fig.53 mostra as intensidades resultantes para θ = 0◦, que corresponde ao estado
inicial que sofrerá a ação do canal AD (t = 0). As bases das medidas tomográficas são indicadas à
esquerda de cada imagem. As barras à direita de cada imagem ilustram a intensidade normalizada
utilizada para obter a matriz densidade correspondente (125) e calcular a coerência como
previamente definida, Cl1(t) = 2 |ρ12(t)|. Para o estado inicial, obtivemos Cl1(0) = 0.98 ± 0.03,

10 Esta é a única alteração que a troca na definição dos pesos nos operadores de Kraus pode causar. Por exemplo,
se considerássemos a definição apresentada pela subsubseção 4.2.3.4, teriamos cos(2θ) =

√
1 − p(t).
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muito próximo do valor unitário esperado. O erro apresentado é proveniente da visibilidade
limitada do interferômetro e da sensibilidade à intensidade da câmera CCD.

Figura 53 – Imagens obtidas com tratamento false color das medidas tomográficas para o es-
tado inicial |+〉S . As intensidades normalizadas das componentes das bases são
representadas por barras azul escuro (IH) e azul claro (IV). Fonte: Autor.

Uma vez obtida a matriz densidade do estado pós interação com o canal AD, podemos
avaliar as assinaturas não-Markovianas por meio da coerência norma-l1. Vale ressaltar que,
p(t) tem um comportamento diferente para a evolução Markoviana e não-Markoviana. Pode-se
alcançar ambas as evoluções controlando as constantes de acoplamento Γ e γ na expressão relativa
ao parâmetro p(t). Isto pode ser visto lembrado que α = 2γ/Γ. Deste modo, uma vez definido os
valores de Γ e γ obtemos um respectivo valor de α. Agora, lembrando que o parâmetro p(t), dado
pela Eq. (4.93), é definido em função de Γ e α, podemos obter para cada α um dado p(t). Uma
vez definido o parâmetro p(t) podemos obter diretamente o ângulo da placa de onda considerando
que 2θ = arcsen(

√
1 − p(t)). Note que, um vez obtido p(t), encontramos o correspondente θ

e assim simulamos a evolução temporal do sistema em um comportamento Markoviano ou
não-Markoviano. Por meio da técnica de tomografia de polarização, reconstruímos a matriz de
densidade correspondente a cada passo realizado na evolução e calculamos a coerência para
cada γt. Os resultados são mostrados na Fig.54, com os pontos discretos representando os dados
experimentais e as linhas sólidas as predições teóricas. É importante destacar que o acordo entre
ambas é notável.
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Ao definirmos Γ = 5γ, teremos α = 0.4, o que implica no comportamento Markoviano,
conforme indicado pela Eq. (4.95). Como pode ser visto na Fig.54, a coerência desaparece rapida-
mente, apresentando um decaimento exponencial, como esperado, para a evolução Markoviana.

Neste momento, vamos analisar os resultados para os casos onde aumentamos o aco-
plamento entre o sistema principal e o reservatório, indo para o regime de acoplamento forte.
Ao definirmos Γ = 0.1γ, obtemos α = 20, levando a pequenas oscilações da coerência antes da
mesma desaparecer totalmente (veja Fig.54). Estas pequenas oscilações estão de acordo com um
comportamento não-Markoviano suave, conforme esperado para este valor de α, e confirmado
pela Eq.(4.95). No caso de considerarmos Γ = 0.01γ, teremos α = 200. Portanto, de acordo
com a Eq.(4.95), espera-se que ocorra uma forte evolução não-Markoviana. Analisando a Fig.54,
vemos que isto é realmente observado, com a presença de fortes avivamentos da coerência.
Discutiremos, por meio dos dados experimentais obtidos, o quantificador de não Markovianidade

�� = 0.4

�� = 20

�� = 200

Figura 54 – Coerência experimental para o comportamento Markoviano (triângulos pretos),
comportamento não-Markoviano fraco (quadrados brancos) e comportamento não-
Markoviano forte (círculos pretos). As linhas sólidas representam as predições
teóricas, para α = 0.4 (vermelho), α = 20 (azul) e α = 200 (verde). Fonte: Autor.

NC(α). Para calcularmos NC(α) deveremos tomar os respectivos valores de Cl1 em cada pico
das curva (α = 20 e α = 200) e realizarmos uma soma acumulativa das diferenças entre os
valores de Cl1 de um pico e do mínimo seguinte. Os valores de α considerados no experimento
são representados no gráfico teórico exibido na Fig.51. Para a evolução markoviana (α = 0.4),
nenhum reavivamento da coerência é observado e, consequentemente, NC(α) = 0, conforme
previsto pela Eq.(4.95). Para o caso no qual temos um fraco comportamento não-Markoviano
(α = 20), podemos identificar claramente cinco reavivamentos da coerência ocasionando assim
cinco máximos locais, conforme visto na Fig.54. Neste caso, encontramos experimentalmente
NC(α) = 0.86, valor que é próximo da predicação teórica, NC(α) = 0.92, obtido a partir da
expressão dada pela Eq.(4.95) quando cinco avivamentos são considerados. Por outro lado, ao
integrarmos de 0 a t → ∞ (i.e., infinitos reavivamentos), obtemos NC(α) = 0.95. Esta diferença
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entre a integração total e os reavivamentos finitos torna-se mais acentuada para maiores valores
de α. Para o caso em que α = 200, observamos experimentalmente três reavivamentos para o
intervalo de tempo do experimento, obtendo NC(α) = 1.90, resultado que está de acordo com
o valor calculado teoricamente NC(α) = 1.95. No entanto, neste caso, a comparação entre o
cálculo utilizando valores experimentais e a integração da Eq.(4.95) não é apropriado, pois
apenas três reavivamentos foram considerados no experimento. Integrando a Eq. (4.95) encontra-
mos NC(α) = 4.01 [veja também Fig.51]. Portanto, para um forte regime não-Markoviano, o
cálculo de NC exige que o tempo de observação seja suficientemente grande para que os valores
experimentais relacionados aos reavivamentos finitos reproduzam o resultado teórico previsto
pela Eq.(4.95) para infinitos reavivamentos.

Por fim, em resumo, apresentamos um experimento totalmente óptico para observar o
comportamento não-Markoviano e medir um novo quantificador de não-Markovianidade NC(α).
Como visto por meio da Fig.54, os resultados estão em excelente concordância com as predições
teóricas. Além disso, mostramos que, sob o critério de operação incoerente, a monotonicidade
da medida de coerência pode ser afetada por um retorno parcial das informações anteriormente
perdidas do sistema para o ambiente. Uma vantagem deste método é que ele envolve apenas um
único q-bit, implicando um processo mais simples de otimização e realização empírica. Vale
ressaltar que a medida de coerência da não-Markovianidade é aplicável para qualquer canal
quântico que preserve uma operação incoerente.

4.5 Implementação experimental da decomposição de Solovay-

Kitaev com modos spin-órbita

Apresentaremos nesta seção mais uma contribuição original desta tese: a implementação
experimental da decomposição de Solovay-Kitaev (97). Este trabalho se baseou na prosposta
teórica dada pela referência (151). Apresentaremos, a seguir, uma breve revisão teórica sobre
esta decomposição a fim de sedimentarmos os conceitos necessários para a futura compreensão
do experimento (97).

4.5.1 Decomposição de Solovay-Kitaev

O notável teorema de Solovay-Kitaev (73, 151) fornece um procedimento sistemático
para aproximar operações unitárias arbitrárias usando um conjunto finito de portas. Neste
contexto, a abordagem dada por (151) mostrou como implementar um canal de q-bit único
arbitrário usando um CNOT e um conjunto universal de portas de q-bit único. Essa abordagem
é atraente do ponto de vista experimental, pois apenas dois q-bits são necessários para sua
implementação. A seguir, discutiremos, brevemente, o embasamento teórico e o formalismo
desta decomposição.
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Começamos considerando um único sistema qubit ρ ∈ T (HS) comHS sendo um espaço
de Hilbert bidimensional e T (H) denotando o conjunto de operadores no espaço de HilbertH .
Um canal arbitrário E : D(HS)→ D(HS) atuando em um operador de densidade

ρ =
1
2

(1 + r ·σσσ), (4.99)

onde σσσ = (σx, σy, σz) e 1 é a matriz identidade 2 × 2, deve ser uma operação completamente
positiva e que preserve o traço. Uma maneira geral de descrever um mapa completamente
positivo (CP) é em termos dos operadores de Kraus {Ki} (73, 147):

E(ρ) =
∑

i

KiρK†i , (4.100)

que formam um conjunto linearmente independente, com a condição de preservação do traço∑
i K†i Ki = 1. A análise de um mapa CPTP geral de um único q-bit pode ser reformulada em

termos da descrição geométrica, na qual

E(ρ) =
1
2

(1 + r′ · σσσ) , r′ = Tr + t , (4.101)

englobando uma mudança no vetor Bloch r, dada pela distorção T -matriz, e um deslocamento,
dado pelo vetor t.

A matriz T pode ser escrita em uma forma diagonal através de uma decomposição de

valor singular (do inglês, singular-value decomposition) (174) para canais quasiextremos,

T = diag (cosν, cosµ, cosν cosµ) , (4.102)

nesse caso t = (0, 0, senν sinµ)T (151).

Esta decomposição pode ser obtida em termos de uma soma da representação de opera-
dores positivos, dada apenas por dois operadores de Kraus,

K0 =

 cos β 0
0 cos α

 , K1 =

 0 sen α
sen β 0

 , (4.103)

com α = (µ + ν)/2 e β = (µ − ν)/2.

Notavelmente, como foi proposto na referência. (151), qualquer canal CPTP de um q-bit

E pode ser decomposto na combinação convexa

E = pEe
a + (1 − p)Ee

b, (4.104)

com 0 ≤ p ≤ 1, e ser simulado com apenas um q-bit auxiliar, duas CNOTs e quatro operações de
q-bit único. Aqui Ee

i , i = a, b, são duas realizações de canais quasiextremos (4.101) representados
em termos dos novos operadores de Kraus,

Mi = U Ki U′, (4.105)
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onde {U,U′} ∈ SU(2), de modo que

U =

 u −w∗

w u∗

 , (4.106)

com |u|2+|w|2 = 1 . Portanto, uma operação SU(2) geral pode ser representada por três parâmetros
reais independentes na hiperesfera S 3, e existem diferentes tipos de parametrização. Por exemplo,
pode ser caracterizado como uma rotação por um ângulo ψ ∈ [0, π] em torno de um vetor unitário
n̂ orientado ao longo da direção dada pelo sagital (θ ∈ [0, π]) e ângulos azimutais (φ ∈ [0, 2π]), o
que fornece

U = Rn̂(ψ) = e−iψ n̂ ·σσσ = cosψ I − i senψ n̂ ·σσσ ,

u = cosψ − i cosθ senψ ,

w = −i senθ senψ eiφ . (4.107)

Outra parametrização possível usa os ângulos de Euler, que são adequados para imple-
mentações ópticas com componentes de polarização. Nesta parametrização, uma matriz geral
SU(2) pode ser escrita como uma sequência de três rotações caracterizadas pelos ângulos de
Euler (ϕ, ξ, ζ) ,

U(ϕ, ξ, ζ) = Ry(ϕ) Rz(−ξ) Ry(ζ) ,

u = cosξ cos(ϕ + ζ) + i senξ cos(ϕ − ζ) ,

w = cosξ sen(ϕ + ζ) + i senξ sen(ϕ − ζ) . (4.108)

Isto fornece uma relação simples entre os parâmetros do grupo e as orientações dos dispositivos
de retardo, como placas de meio e quarto de onda usadas para transformações de polarização
ou conversores de modo usados para operações nos modos transversos. Daremos essas relações
explicitamente na seção de realização experimental.

O circuito a ser implementado é mostrado na Fig. 55. Note que possuímos dois operadores
SU(2), U e U′, que diagonalizam a matriz de distorção, duas operações locais Ry(γ1,2) atuando no
ancila, duas operações controladas e uma medida no ancila. A primeira porta CNOT é controlada
pelo q-bit do sistema e a segunda atua no q-bit do sistema condicionada à medida no ancila.

Figura 55 – O circuito para implementar o canal quasiextreme E (4.104). É importante mencionar
que o circuito implementará cada um dos canais Ee

1 e Ee
2. Fonte: Autor.

Para avaliar a implementação da decomposição SK nos modos spin-órbita, o estado final
é caracterizado pela reconstrução do operador densidade sobre um processo de tomografia de
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estado de polarização, e a respectiva fidelidade é obtida (175). A eficácia de nossa proposta
também pode ser explorada usando propriedades de estado, como por exemplo, como a coerência
quântica (70) é afetada por um processo Markoviano durante sua propagação através do canal
(72).

4.5.2 Realização Experimental

A implementação spin-órbita da decomposição de Solovay-Kitaev foi realizada pelo
circuito óptico ilustrado na Fig. 56. O sistema (fio superior na Fig. 55) foi codificado no grau de
liberdade de polarização de um feixe de laser (@532 nm; 1, 5 mW) enquanto o ancila (fio inferior
na Fig. 55) foi codificado nos modos transversos de primeira ordem. Para o q-bit do sistema, o
estado de polarização horizontal |H〉 representa o estado fundamental |0〉, e a polarização vertical
|V〉 representa o estado excitado |1〉. Da mesma forma, o modo transverso HG10 (rotulado |h〉)
denota o estado fundamental |0〉 para o ancila, enquanto o modo transverso HG01 (rotulado |v〉)
representa o estado excitado |1〉.

As operações necessárias para a devida implementação da decomposição SK podem
ser discutidas como segue. Segundo o circuito teórico, apresentado na Fig. ??, temos que para
o q-bit do sistema principal faz-se necessário a implementação de transformações rotacionais
mais gerais, representadas pelos operadores U e U′. Uma vez que o q-bit do sistema principal
foi codificado na polarização de um feixe laser, uma transformação de rotação mais geral
pode ser obtida utilizando duas placas de quarto de onda (QWP) e uma placa de meia onda
(HWP), dispostas na seguinte ordem QWP(η2) · HWP(τ) · QWP (η1), onde os argumentos são
os respectivos ângulos do eixo rápido com respeito a direção horizontal. De acordo com a
representação da matriz Jones (176), o operador de rotação mais geral U (105, 106) pode ser
descrito como

U = QWP(η1) HWP(τ) QWP(η2) , (4.109)

onde,

QWP(η) = Ry(η) Q0 Ry(−η) ,

HWP(τ) = Ry(τ) H0 Ry(−τ) ,

Q0 =

 1 0
0 i

 ,
H0 =

 1 0
0 −1

 . (4.110)

Observe que, embora QWP(η) e HWP(τ) não sejam matrizes SU(2), o produto dado por (4.109)
pertence ao SU(2). Realizando o produto das matrizes, podemos identificar os números comple-
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xos da forma geral dada pela Eq.(4.106). Logo,

u = cos Λ cos η− − i sin Λ sin η+ ,

w = cos Λ sin η− + i sin Λ cos η+ ,

η± = η1 ± η2 ,

Λ = 2τ − η1 − η2 . (4.111)

Portanto, uma relação simples pode ser estabelecida entre as placas de onda e os ângulos de
Euler

η1 = ϕ − π/4 ,

η2 = −ζ − π/4 ,

τ = (ϕ + ξ − ζ)/2 − π/4 . (4.112)

Então, escolhendo apropriadamente os ângulos τ, η1 e η2, podemos implementar as transforma-
ções gerais, U e U′, necessárias para compor os operadores Mi da decomposição SK.

Para o q-bit ancila, precisamos implementar o operador Ry(γ1,2) . Esta transformação
deve ser realizada nos modos transversos |h〉 e |v〉, e é implementada pela combinação de uma
sequência de dois prismas de Dove. A ação de um prisma de Dove no modo transversal é análoga
a ação de uma placa de meia onda. Portanto, conforme vimos na seção1.2 , sua matriz de Jones é
dada por

DP(γ) = Ry(γ) H0 Ry(−γ) =

 cos 2γ sin 2γ
sin 2γ − cos 2γ

 . (4.113)

Como H0 Ry(−γ) = Ry(γ) H0 e H2
0 = I , como pode ser facilmente verificado, as rotações no

ancila podem ser simplesmente realizadas por uma sequência de dois Prismas de Dove, um
orientado horizontalmente e outro girado por γ/2 , de modo que

Ry(γ) = DP(γ/2) DP(0) , (4.114)

e,
2γ1,2 = β ∓ α ±

π

2
. (4.115)

Uma vez que definimos todas as transformações necessárias para os graus de liberdade
que representam o q-bit do sistema e do ancila, o circuito óptico usado para implementar a
decomposição de Solovay-Kitaev em termos dos modos spin-órbita é esboçado na Fig. 56. Um
feixe laser de estado sólido bombeado por diodo (DPSS) (532nm, potência de 1,5mw, polarizado
horizontalmente) vai para uma placa de onda S (SP) para produzir um estado (|Hh〉 + |Vv〉)/

√
2.

Como estamos interessados em obter um estado inicial no qual o sistema e ancila estão no
estado fundamental, é selecionado a componente |Hh〉 do estado produzido pela SP. Para isso,
um divisor de feixe polarizado (PBS1) é introduzido de forma que a componente |Hh〉 seja
transmitida, enquanto a componente |Vv〉 é refletida e bloqueada. Assim, o estado selecionado
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|Hh〉 vai para um filtro espacial (SF) a fim de melhorar a fidelidade do modo. Vale ressaltar
que consideramos o uso de uma placa de onda S para produzir o estado inicial devido a sua
boa fidelidade na produção do modo desejado. Após o SF, o estado |Hh〉 vai para uma placa de
meia onda HWP1 com seu eixo rápido girado de um ângulo φ em relação ao eixo horizontal,
permitindo-nos produzir qualquer estado inicial de polarização linear. Portanto, nosso estado
inicial |ψi〉 é escrito como

|ψi〉 = (cos 2φ|H〉 + sin 2φ|V〉) ⊗ |h〉. (4.116)

É importante notar que optamos por trabalhar com estados puros, cuja evolução nos
canais pode ser simplesmente acompanhada pelas respectivas matrizes densidade. Além disso,
como a coerência é outro parâmetro analisado para verificar a implementação do canal, e é
calculada a partir do valor absoluto dos elementos não diagonais de ρ, não nos importamos com
uma fase relativa entre as componentes. Embora não tenhamos o estado inicial mais geral, o
estado de polarização produzido experimentalmente possui os ingredientes necessários para
verificar as principais ações dos canais decompostos. Após a preparação de |ψi〉, o próximo passo
é implementar a rotação Ry(γ1) no q-bit do ancila (ver Fig. 55). Portanto, o feixe de laser é enviado
através de um prisma de Dove DP1 orientado em 0◦ e DP2 orientado em γ1/2. Dependendo
do canal que estamos interessados em realizar, devemos implementar a transformação U′ no
q-bit do sistema. Assim, os conjuntos das placas QWP1, HWP2 e QWP2 orientadas nos ângulos
η1 , τ e η2 , respectivamente, podem ser inseridos no trajeto do feixe laser. Observe que essa
transformação nos estados de polarização só será implementada no canal Bit Phase Flip (BPF).

O próximo estágio mostrado pelo circuito ilustrado na Fig. 55 é a operação de uma
porta C-NOT usando um q-bit como controle. Para implementar esta operação, consideramos
um interferômetro composto por dois divisores de feixe polarizados PBS2 e PBS3, um prisma
de Dove (DP3) em um ângulo de 45◦, e um espelho montado em um cerâmica piezoelétrica
(PZT), que é responsável por controlar a diferença do caminho óptico para sobrepor de forma
coerente os estados vindos dos dois braços do interferômetro. O estado de polarização é o
q-bit de controle, enquanto o modo transverso é o q-bit alvo. Desta forma, o estado |H〉 é
transmitido pelo PBS2, e o modo transverso não sofre nenhuma transformação, deixando a
C-NOT transmitido pelo PBS3. Por outro lado, o estado |V〉 é refletido pelo PBS2 e o prisma de
Dove DP3 implementa as seguintes transformações |h〉 → |v〉 e |v〉 → |h〉 no modo transverso.
Após essas transformações, o estado vai para o PBS3 onde é refletido e sobreposto coerentemente
com o estado horizontalmente polarizado que chega através da outra porta do PBS3 . Com essas
operações, a porta C-NOT é concluída.

Após a C-NOT, o feixe de laser passa pelos prismas de Dove DP4 orientado em 0◦ e DP5
em γ2/2 , os quais implementam outra rotação no ancila dada pelo operador Ry( gamma2) .

O próximo passo apresentado na Fig. 55 são as medidas projetivas no ancila. Esta etapa
pode ser realizada com o auxílio de um interferômetro Mach-Zehnder com um espelho adicional
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Figura 56 – Circuito experimental. SP para placa de onda S, HWP para placa de meia onda,
QWP para placa de quarto de onda, PBS para divisor de feixe polarizado, PZT para
cerâmica piezoelétrica, DP para prisma de Dove, e CCD(Charge-Coupled Device)
para câmera de dispositivo acoplado carregado. Fonte: Autor.

(MZIM) que classifica a polarização e os modos transversos em paridades pares e ímpares (141).
Como comentado, o MZIM é sensível à paridade combinada de polarização e modos transversos.
Sua funcionalidade é baseada na fase π extra adquirida pelos modos |Hv〉 e |Vh〉 no braço com
uma reflexão extra. Quando inserimos uma placa de meia onda orientada em 0◦ em um braço do
MZIM, o dispositivo torna-se independente da polarização e pode ser usado para classificar os
modos transversais |h〉 e |v〉 independentemente do estado de polarização que estado possui. Tal
arranjo é considerado um divisor de feixe transversal (TBS) (do inglês, Transverse Beam Splitter)
- veja o quadro vermelho na Fig. 56. Dois divisores de feixe 50/50 compõem o dispositivo, BS1 e
BS2, uma placa de meia onda (HWP3 a 0◦) e uma cerâmica piezoelétrica (PZT2) para controlar
a superposição coerente na saída do TBS, de tal maneira que a componente horizontal |h〉 do
modo transverso sempre saia pela porta O1 enquanto a componente vertical |v〉 saia por O2. Mais
detalhes são apresentados no Apêndice B.

Seguindo o circuito Solovay-Kitaev na Fig. 55, precisamos implementar uma porta
C-NOT escolhendo o ancila como controle e o q-bit do sistema como o alvo. Em nosso circuito



4.5. Implementação experimental da decomposição de Solovay-Kitaev com modos spin-órbita 133

isto é realizado executando uma operação σx no estado de polarização na saída |v〉 do TBS,
implementado pela placa de meia onda HWP4 orientada a 45◦. Após a operação σx, como pode
ser visto na Fig. 55, realizamos a última transformação U′ no q-bit do sistema a depender do
canal desejado. Em nossa configuração, ela é implementada pelo conjunto QWP3, HWP5 e
QWP4 orientadas em η′2 , τ′ e η′1 , respectivamente, colocadas em ambas saídas do TBS. Então, a
decomposição SK é implementada.

A fim de caracterizar o estado de saída do sistema ρout, realizamos uma medida tomo-
gráfica de polarização (125, 98) assim como apresentado no capítulo 2. Em nosso esquema
experimental esta etapa é ilustrada pela caixa tracejada denominada tomografia. Por fim, as
intensidades resultantes são projetadas em um anteparo e capturadas em uma única imagem por
uma câmera de dispositivo de carga acoplada (CCD).

A reconstrução da matriz é obtida através dos parâmetros de Stokes que relacionam as
estatísticas de medição com os parâmetros da Eq. (4.99) da seguinte forma (125)

rx = P|+〉 − P|−〉 ,

ry = P|L〉 − P|R〉 , (4.117)

rz = P|H〉 − P|V〉 .

A pureza do estado reconstruído é dada por 0 ≤ ‖r‖ ≤ 1 . Em nosso experimento, as intensidades
normalizadas registradas pela câmera CCD desempenham o papel das probabilidades. Nesta
configuração, IA está associado às intensidades das componentes H, + ,CE e IB relacionado
às intensidades das componentes V, − ,R. Assim, a probabilidade P|A〉, de medir um estado
|A〉 ≡ |H〉, |+〉, |L〉 é dada por

P|A〉 =
I|A〉

I|A〉 + I|B〉
. (4.118)

Da mesma maneira, a probabilidade de medir um estado |B〉 ≡ |V〉, |−〉, |R〉 é simplesmente dada
por P|B〉 = 1 − P|A〉 . A seguir, discutimos a implementação da decomposição para alguns canais
importantes. Para todas as implementações, os seguintes valores do parâmetro de decoerência
são escolhidos: λ = {0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 }. Para esses canais, as operações unitárias U e U′ só
serão necessárias para o canal Bit Phase Flip.

I. Canais Amplitude Damping e Phase Damping

Como vimos anteriormente na subseção 4.2.1, o canal Amplitude Damping (AD) descreve
um processo de dissipação de energia e pode ser descrito pelos operadores Kraus (73)

K0 =

 1 0
0
√

1 − λ

 , K1 =

 0
√
λ

0 0

 . (4.119)

A tabela 6 apresenta os parâmetros da decomposição de SK para a implementação do
canal AD. Para cada λ, existe um respectivo conjunto de parâmetros dados por γ1, γ2 e as
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operações unitárias U e U′ que nos permitem implementar a operação descrita anteriormente
pelas equações (4.109) e (4.114). Assim, γ1 e γ2 estão relacionados à operação do prisma de Dove
enquanto U e U′ descrevem as transformações implementadas por o conjunto de placas de onda
(QWP-HWP-QWP). É importante notar que todos esses parâmetros são obtidos controlando
o ângulo do DPγ/2, o ângulo da HWPτ e os ângulos das QWPs η1 e η2. Para o canal AD, o
conjunto de placas de onda não é necessário.

Comparando as Eqs. (4.119) e (4.103), podemos ver que α e β estão diretamente rela-
cionados ao parâmetro de decoerência λ. Desta forma, para cada λ, existe um dado α e β que
reproduz o respectivo operador Kraus. Além disso, como já conhecemos α e β, e conseqüente-
mente K0 e K1, podemos usar a Eq. (4.105) para obter os operadores Kraus na Solovay-Kitaev
decomposição para cada parâmetro de decoerência λ. O parâmetro p é utilizado para produzir, se
necessário, a combinação convexa entre os dois canais Ee

a(ρ) e Ee
b( rho), como pode ser verificado

na equação (4.104). Para o canal de Amplitude Damping, esta composição não é necessária, e
portanto consideramos p = 1 (ver Tabela 6).

A fim de obtermos as relações entre os operadores de Kraus Ki (Eq.4.119) relativos ao
canal AD e os operadores de Kraus Mi na decomposição SK (Eq.4.105), devemos inicialmente
definir os parâmetros α e β de maneira que as equações (4.119) e (4.103) sejam equivalentes.
Sendo assim, comparando os elementos de matriz entre ambas as representações matriciais do
operador K0, podemos chegar conclusão que cos β = 1,

cos α =
√

1 − λ.
(4.120)

Logo, por meio da relação acima, é fácil notar que a equivalência é obtida quando consideramos
β = 0 e α = arccos(

√
1 − λ). Para o operador de Kraus K1, teremos sen α =

√
λ,

sen β = 0.
(4.121)

Note que o mapeamento do operador K1, confirma nossa escolha para β e α obtidas
anteriormente, uma vez que β = 0 e α = arcsen(

√
λ) 11.

Uma vez que a relação entre os operadores de Kraus, mostradas anteriorente, é direta,
i.e, podemos obtê-los por um mapeamento direto definindo os parâmetros α e β, não se faz
necessário nenhuma ação das rotações auxiliares U′ e U para que Mi seja equivalente a Ki. Dito
isto, podemos considerar que U′ = U = 1. Assim, os operadores de kraus Mi (i = 0, 1) na
decomposição SK serão escritos como

M0 = U′K0U,

= 1K01 = K0. (4.122)
11 Note que, a relação trignométrica cos2x + sin2x = 1 é válida em nosso mapeamento, uma vez que: cos2 α +

sen2 α = (
√

1 − λ)2 + (
√
λ)2 = 1.
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Do mesmo modo,

M1 = U′K1U,

= 1K11 = K1. (4.123)

O parâmetro p é usado para produzir, se necessário, a combinação convexa entre dois
canais Ee

a(ρ) e Ee
b(ρ), como pode ser visto na equação (4.104). Esta composição se faz necessária

para os casos onde cada circuito da decomposição SK (veja Fig. 55) é utlizado para implementar
um único operador de Kraus. Isto pode ser visto como uma quebra de complementariedade
na definição dos operadores Ki baseado nas escolhas de α e β. Como vimos por meio das
equações (4.119) e (4.103), temos que os elementos de matriz realacionados ao parâmetro α são
complementares. Ou seja, enquanto que para o operador de Kraus K0 temos cos α =

√
1 − λ,

simultanemanete, e por definição, teremos que para o operador de Kraus K1 obtemos sen α =
√
λ.

Note que, com apenas uma única definição do parâmetro α, obtem-se ambos os operadores K0 e
K1, e consequentemente, M0 e M1. Quando esta operação não é possível, ou seja, quando uma
única definição de α, ou β, não nos permite descrever simultaneamente o par de operadores de
Kraus, faz-se necessário a composição dos canais Ee

a(ρ) e Ee
b(ρ). Logo, considerando a obtenção

dos operadores de Kraus apresentada acima, podemos notar que para o canal amplitude damping,
esta composição não é necessária e, portanto, podemos considerar sempre p = 1.

O canal Phase Damping (PD), como visto na subseção 4.2.1, é um canal quântico que
descreve um processo no qual temos uma fase de amortecimento sem dissipação de energia. Os
operadores Kraus para este canal quântico são escritos como

K0 =

 1 0
0
√

1 − λ

 , K1 =

 0 0
0
√
λ

 . (4.124)

Para a implementação da decomposição SK para o canal PD, o mapeamento entre os
operadores de Kraus é realizado de maneira semelhante ao que foi apresentado para o canal
AD. Como resultado, nota-se que podemos considerar os mesmos parâmetros utilizados para o
canal AD, apresentados na Tabela 6. Entretanto, uma vez que, claramente, a representação entre
os operadores de Kraus dos canais AD e PD não são idênticas, devemos ter uma alteração no
circuito óptico de modo que o experimento possa reproduzir o mesmo efeito dos respectivos
operadores de Kraus no estado quântico considerado. Experimentalmente, esta diferença de
evolução entre estes canais pode ser obtida considerando que o canal Phanse Damping não
possua a operação X controlada pelo estado |v〉 do modo transverso após o dispositivo TBS.

II. Canal Bit Flip

O canal Bit Flip é o exemplo mais simples de um canal ruidoso. Este canal inverte o estado
de um q-bit com probabilidade λ e o deixa inalterado com probabilidade 1 − λ. Formalmente, é
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Tabela 6 – Parâmetros para a realização dos canais Amplitude Damping (AD) e Phase Damping
(PD).

λ
Ee

a p
α β γ1 γ2 U U′

0 0 0 π/2 −π/2 - - 1
0.25 π/6 0 π/3 −π/3 - - 1
0.5 π/4 0 π/4 −π/4 - - 1

0.75 π/3 0 π/6 −π/6 - - 1
1 π/2 0 0 0 - - 1

descrito pelo seguinte conjunto de operadores de Kraus:

K0 =
√

1 − λ 1 =
√

1 − λ

 1 0
0 1

 , K1 =
√
λ σx =

√
λ

 0 1
1 0

 . (4.125)

A tabela 7 apresenta o conjunto de parâmetros necessários para implementar a decompo-
sição SK para o canal de inversão de bits em nossa configuração experimental. O mapeamento
entre os operadores de Kraus ki, dado pela equação (4.125) e os operadores de Kraus na de-
composição SK, representados pela equação (4.105), resulta que as transformações U e U′

desenvolvidas pelo conjunto de placas de onda também não são necessárias para implementar
este canal. Logo, U = U′ = 1. Além disso, também não se faz necessária nenhuma combinação
entre os canais Ee

a(ρ) e Ee
b(ρ) uma vez que a relação entre os operadores Ki e Mi é direta e

complementar, dependendo exclusivamente das definições de α e β. Sendo assim, consideramos
p = 1 para todos os valores de λ.

Tabela 7 – Parâmetros para a realização do canal Bit Flip.

λ
Ee

a p
α β γ1 γ2 U U′

0 0 0 π/2 −π/2 - - 1
0.25 π/6 π/6 π/2 −π/6 - - 1
0.5 π/4 π/4 π/2 0 - - 1

0.75 π/3 π/3 π/2 π/6 - - 1
1 π/2 π/2 π/2 π/2 - - 1

III. Canal Phase Flip

O canal Phase Flip é uma mudança de bit na base conjugada, ou seja, o q-bit inverte sua
fase após interagir com o ambiente. Este canal atua de acordo com os seguintes operadores

K0 =
√

1 − λ 1 =
√

1 − λ

 1 0
0 1

 , K1 =
√
λ σz =

√
λ

 1 0
0 −1

 . (4.126)
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A tabela 8 apresenta os parâmetros para implementarmos o canal Phase Flip em nossa
configuração experimental. Ao realizarmos o mapeamento, vemos que a relação entre os ope-
radores de Kraus Ki e Mi, embora seja direta, ou seja, não se faz necessária nenhuma rotação
completar, imposta pelos operadores U e U′, para a definição dos operadores de Kraus Mi,
não teremos complementariedade. Ou seja, uma única definição de α ou β não reproduz si-
multaneamente os pares de operadores de Kraus K0 e K1. Sendo assim, teremos que o canal
Ee

a(ρ) implementará o operador M0 enquanto que Ee
b(ρ) implementará o operador M1. Logo, o

mapa quântico do canal Phase Flip (EPF) pode ser obtido considerando definição de canal quase
extremo, apresentada pela equação (4.104), de modo que uma combinação convexa entre os
canais Ee

a(ρ) e Ee
b(ρ), pode ser dada por

EPF = pEe
1 + (1 − p)Ee

2 = p(M0ρiM
†

0) + (1 − p)(M1ρiM
†

1), (4.127)

onde o parâmetro p (p ∈ [0, 1]) é responsável por realizar a combinação entre os canais Ee
1 e Ee

2.

Note que, quando definimos os parâmetros presentes na Tabela 8 para implementar
o canal Ee

a(ρ), estamos considerando que a configuração experimental produzirá a operação
relacionada ao estado descrito pelo termo M0ρiM

†

0 na equação (4.127). Por outro lado, os
parâmetros mostrados na mesma tabela utilizado para implementar o canal Ee

b(ρ) nos fornecem
a operação relacionada ao outro operador de Kraus, de modo que esta operação experimental
descreverá o termo M1ρiM

†

1 na mesma equação (4.127). Portanto, é interessante observar que
em nossa decomposição SK para o canal Phase Flip, p desempenha o papel do parâmetro de
decoerência λ.

Experimentalmente, devemos inicialmente ajustar nossa configuração experimental com
os parâmetros necessários para a implementação do canal Ee

1 e, posteriormente, capturamos
todas as imagens relacionadas a este primeiro canal variando λ. Feito isso, usamos as imagens
normalizadas para reconstruir as respectivas matrizes densidade. O segundo passo é configurar
o experimento com os parâmetros do canal Ee

2, capturar todas as imagens e, posteriormente,
com as intensidades normalizadas, reconstruir todas as matrizes densidade relacionadas a este
segundo canal. Por fim, uma vez obtidas todas as matrizes densidade relacionadas a Ee

1 e Ee
2,

podemos determinar o parâmetro p para produzir o mapa E relacionado à evolução do canal
Phase Flip. É pertinente destacar que é possível obter um circuito unidirecional para executar o
canal Phase Flip, isto pode ser obtido duplicando a configuração experimental e fazendo uso
de um segundo laser de modo a misturarmos os feixes com intensidades relativas diferentes de
forma a reproduzir o parâmetro p tendo uma única saída, por exemplo, usando espelhos dicroicos.
Na decomposição SK para o canal Phase Flip, seguindo o cálculo previamente demostrando,
também não precisamos fazer uso das transformações U e U′ implementadas pelo conjunto de
placas de onda.

IV. Canal Bit Phase Flip
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Tabela 8 – Parâmetros para a realização do canal Phase Flip.

λ
Ee

a Ee
b

α β γ1 γ2 U U′ α β γ1 γ2 U U′ p
0 π 0 −π2

π
2 - - 0 0 π

2 −π2 - - 0
0.25 π 0 −π2

π
2 - - 0 0 π

2 −π2 - - 0.25
0.5 π 0 −π2

π
2 - - 0 0 π

2 −π2 - - 0.5
0.75 π 0 −π2

π
2 - - 0 0 π

2 −π2 - - 0.75
1 π 0 −π2

π
2 - - 0 0 π

2 −π2 - - 1

O canal Bit Phase Flip descreve uma alteração que envolve a inversão do bit e da fase,
assim como discutido na subseção 4.2.1. O conjunto de operadores Kraus que produzem esta
dinâmica é escrito como

K0 =
√

1 − λ 1 =
√

1 − λ

 1 0
0 1

 , K1 =
√
λ σy =

√
λ

 0 −i

i 0

 , (4.128)

A tabela 9 apresenta os parâmetros necessários para implementar a decomposição SK
deste canal. Como pode ser observado, precisamos novamente fazer uso da composição dos
dois canais Ee

a(ρ) e Ee
b(ρ) para construir o mapa geral E(ρ) relacionado ao canal Bit Phase Flip.

Novamente, teremos que Ee
a(ρ) foi utilizado para implementar o operador Kraus M0, descrito pela

equação (4.105), enquanto que o canal Ee
b(ρ) foi utilizado para implementar o outro operador do

Kraus M1. Desta maneira, os operadores Mi são obtidos e o mapa EBPF é construído de acordo
com a Eq. 4.127. Vamos apresentar detalhadamente o mapeamento dos operadores de Kraus Ki

(Eq.(4.128)) nos operadores de Kraus Mi na decomposição Solovay-Kitaev deste canal, por ser
aquele de que precisamos das operações U.

Teoricamente, tomando como base os operadores de Kraus definido pelas equações
(4.128) e (4.128), notamos que para reproduzir o respectivo operador de Kraus K1 faz-se
necessário a introdução do termo imaginário i nos elementos fora da diagonal. Por este motivo,
podemos concluir que somente o mapeamento dos parâmetros α e β não é suficiente para
reproduzir o operador K1. É justamente neste ponto que as operações U e U′ são úteis. Vamos
exemplificar como podemos obter o operador de Kraus K1 utilizando estes unitários. Para isso,
vamos considerar a equação para Mi relacionada com o operador de Kraus K1. Assim,

M1 = UK1U′,

= U

 0 sen α
sen β 0

 U′. (4.129)

A fim de que o deixemos equivalente ao operador K1, dado pela equação (4.128), precisamos
escolher, por tentativa e erro, as matrizes U e U′ de modo que no fim das contas fiquemos com
K1 ≡ M1. Sendo assim, vamos considerar as seguintes escolhas: U = i 1 e U′ = 1. Substituindo
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na equação (4.129), teremos que

M1 =

 −i 0
0 i

  0 sen α
sen β 0

  1 0
0 1


=

 0 −isen α
isen β 0

 . (4.130)

Note que, agora, o operador M1 possui a mesma forma que o operador K1 (Eq. 4.128) muito
embora o elemento de matriz k12

1 tenha sinal negativo. Entretanto, isso será resolvido com
a escolha apropriada (como pode ser visto por meio da Tabela 9) dos parâmetros α e β. Se
definirmos então α = β = π/2 na equação (4.130), obteremos a forma final do operador M1 (a
menos do parâmetro

√
λ) dado por

M1 =

 0 sen
(
π
2

)
sen

(
π
2

)
0

 =

 0 −i

i 0

 ≡ K1. (4.131)

Experimentalmente, o operador U pode ser construído por meio do conjunto de placas
de onda da maneira que

UBPF = QWP(−π/2) HWP(π/2) QWP(0) =

 −i 0
0 i

 . (4.132)

O leitor atento perceberá que será necessário, conforme mostra a Tabela 9, uma nova
configuração experimental para implementarmos o operador de Kraus K0. Analisando a equação
(9) vemos que a forma matricial deste operador é dada por meio da matriz densidade. Assim,
havemos de concordar que o circuito experimental capaz de implementar o operador K1 (com
os termos imagnários) não poderá ser utilizado para, simultaneamente, implementar o operador
K0 do canal Bit Phase Flip. Como vimos, esta falta de simultaneidade, nos permite definir
a composição dos canais Ee

a(ρ) e Ee
b(ρ), onde Ee

a(ρ) implementará o operador de Kraus M0

relacionado com K0 e Ee
b(ρ) implementará o operador de Kraus M1 relacionado com K1.

O operador de Kraus M0 pode ser obtido considerando que U = U′ = 1 e α = β = 0.
Assim,

M0 = UK0U′,

= 1

 cos β 0
0 cos α

1
=

 1 0
0 1

 ≡ K0. (4.133)

Note novamente que, o operador de Kraus M0 é equivalente ao operador de Kraus K0 a menos
do parâmetro de decoerência

√
1 − λ.

Uma vez que a dinâmica não está diretamente contida na definição dos operadores de
Kraus, ela se dá por meio da combinação convexa dos canais Ee

a(ρ) e Ee
b(ρ) onde o parâmetro p
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Tabela 9 – Parâmetros para a realização do canal Bit Phase Flip.

λ
Ee

a Ee
b

α β γ1 γ2 U U′ α β γ1 γ2 U U′ p
0 0 0 π

2 -π2 none none π
2

π
2

π
2

π
2 UBPF none 0

0.25 0 0 π
2 -π2 none none π

2
π
2

π
2

π
2 UBPF none 0.25

0.5 0 0 π
2 -π2 none none π

2
π
2

π
2

π
2 UBPF none 0.5

0.75 0 0 π
2 -π2 none none π

2
π
2

π
2

π
2 UBPF none 0.75

1 0 0 π
2

π
2 none none π

2
π
2

π
2

π
2 UBPF none 1

(veja Eq.4.104) desempenhará o papel de λ. No fim das contas, o canal E simulará a evolução do
canal Bit Phase Flip fornecida pela representação do operador soma apresentada na subseção
4.2.1.

A fim de apresentarmos os resultados obtidos neste experimento, vamos apresentar a
caracterização dos estados iniciais utilizados. Dependendo do canal escolhido na decomposição
de SK, estudamos a evolução por meio de dois tipos de estados particulares dados pela Eq.(4.116):
|V〉 ≡ |1〉 (φ = 45◦) ou a superposição |+〉 ≡ (|0〉 + |1〉)

√
2 (φ = 22.5◦).

(a) Estado de polarização inicial |ψi〉 = |V〉. (b) Estado de polarização inicial |ψi〉 = |+〉.

Figura 57 – False color para as imagens resultantes da tomografia nos estados iniciais |V〉 (a) e
|+〉 (b), com intensidades IA e IA para as bases {A, B} = {H,V}, {D, AD}, e {CE,CD}.

A Fig. 57 mostra as intensidades nas respectivas saídas relacionadas as medidas tomo-
gráficas para os estados iniciais de polarização |V〉 (Fig. 57a) e |+〉 (Fig. 57b) considerados no
experimento. Cada imagem relacionada a uma base representa a obtenção das intensidades IA e
IB de maneira simultânea em uma única imagem. As as intensidades relativas foram obtidas a
partir da integração das intensidades em escala de cinza (em False Color na respectiva figura) a
fim de aplicarmos a Eq. 4.118. É importante lembrar que a tomografia é realizada apenas nos
estados de polarização.

As figuras 58a e 58b apresentam a matriz densidade teórica para os estados iniciais
|V〉 (ρV) e |+〉 (ρ+), respectivamente. A reconstrução experimental de ρexp

V é apresentada na Fig.



4.5. Implementação experimental da decomposição de Solovay-Kitaev com modos spin-órbita 141

58c e ρexp
+ é apresentada na Fig. 58d. Como pode ser visto, temos um ótimo acordo com as

respectivas predições teóricas. A Fidelidade12 do estado inicial obtido experimentalmente é
F = 0, 9996 ± 0.0271 para |V〉 e F = 0, 9873 ± 0.0346 para |+〉.

(a) Estado inicial de pola-
rização |ψi〉 = |V〉.

(b) Estado inicial de pola-
rização |ψi〉 = |+〉.

(c) Estado inicial de pola-
rização |ψi〉 = |V〉.

(d) Estado inicial de pola-
rização |ψi〉 = |+〉.

Figura 58 – Reconstruções das matrizes densidades teóricas (cores verde e azul - on-line) e
experimentais (cores roxo e azul - on-line) para os estados iniciais |V〉 e |+〉, respec-
tivamente. Fonte: Autor.

Agora, vamos apresentar os resultados da decomposição SK para os diferentes canais
quânticos considerados neste trabalho.

4.5.3 Resultados da implementação dos canais

I. Canais Amplitude Damping e Phase Damping

A Fig. 59 apresenta a reconstrução da matriz densidade para o estado inicial de polariza-
ção |+〉 sob ação do canal AD. Os resultados correspondem a λ = 0.25, 0.5, 0.75, 1, da esquerda
para a direita. A previsão teórica é mostrada na parte superior da Fig. 59. Uma deterioração
gradual para o estado fundamental é esperada para o canal AD, com o estado inicial |+〉 indo
para |H〉. A reconstrução da matriz densidade obtida experimentalmente é apresentada na parte
inferior da Fig. 59. A concordância dos resultados experimentais com a previsão teórica é notável.

12 Fidelidade: F(ρexp, ρteo) = Tr
(√
√
ρteo ρexp

√
ρteo

)2
.
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Figura 59 – Reconstruções das matrizes densidades teóricas (cores verde e azul - on-line) e
experimentais (cores roxo e azul - on-line) para o canal Amplitude Damping com
estado inicial |+〉. Apresentamos da esquerda para a direita cada parâmetro λ=

{0.25,0.5,0.75,1 }. Fonte: Autor.

A Fig. 60 apresenta o comportamento da coerência norma-l1, Cl1(λ), e coerência máxima,
Cmax(λ), como função do parâmetro de decoerência λ para o estado inicial |+〉 (rx = 1 e ry = 0).
Os resultados experimentais de Cl1(λ) são representados por pontos em forma de quadrado e a
linha sólida azul é sua previsão teórica. Os resultados experimentais obtidos para a coerência
máxima Cmax(λ) são representados pelos pontos em forma de triângulo, enquanto sua previsão
teórica é representada pela linha ponto-sólida vermelha. Como podemos ver, há um excelente
acordo entre a previsão teórica e os dados experimentais para evoluções das coerências para o
estado |+〉 no canal AD.

Vamos discutir agora os resultados para a decomposição SK do canal Phase Damping
(PD). A Fig. 61 mostra a reconstrução da matriz densidade para λ > 0 considerando o estado
de polarização inicial |V〉. Como pode ser visto nas legendas das imagens, as reconstruções
apresentam uma alta fidelidade com a previsão teórica. Vale ressaltar que a população da matriz
densidade não muda durante a evolução, mostrando que apenas as fases globais do estado
puro inicial são afetadas pelo canal PD. Assim, podemos afirmar que nossa decomposição SK
concorda com o esperado para o canal em questão.

A figura 62 apresenta a coerência Cl1(λ) e a coerência máxima Cmax(λ) em função
do parâmetro de decoerência λ para o canal Phase Damping quando consideramos o estado
de polarização inicial |V〉. A análise do canal PD é considerada em relação ao parâmetro de
decoerência λ (λ ∈ [0, 1]).

Como esperado, a coerência da norma-l1 apresenta o comportamento de congelamento no
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Figura 60 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) para o
canal AD considerando o estado inicial |+〉. A curva sólida e os quadrados, ambos
em azul (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cl1 . A curva sólida pontilhada e os triângulos, ambos em ver-
melho (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cmax. Fonte: Autor.

(a) λ = 0.25. Fidelidade F
= 0.9861±0.0271 com
a predição teórica.

(b) λ = 0.5. Fidelidade
F = 0.9721 ± 0.0319
com a predição teó-
rica.

(c) λ = 0.75. Fidelidade
F = 0.9933 ± 0.0219
com a predição teó-
rica.

(d) λ = 1.0. Fidelidade
F = 0.9732 ± 0.0319
com a predição teó-
rica.

Figura 61 – Reconstruções das matrizes densidades experimentais (cores roxo e azul - on-line)
para o canal Phase Damping com estado inicial |V〉. Apresentamos da esquerda para
a direita cada parâmetro λ= {0.25,0.5,0.75,1}. Fonte: Autor.
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Figura 62 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) para o
canal PD considerando o estado inicial |V〉. A curva sólida e os quadrados, ambos
em azul (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cl1 . A curva sólida pontilhada e os triângulos, ambos em ver-
melho (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cmax. Fonte: Autor.

valor mínimo (Cl1(λ) = 0), pois nem o estado inicial |V〉 (rx = ry = 0) nem qualquer outro obtido
nesta evolução apresenta uma superposição coerente. A coerência máxima também apresenta o
comportamento de congelamento, mas agora isso acontece no seu valor máximo Cmax(λ) = 1.
Isso pode ser entendido pelo fato de o canal PD não alterar a pureza do estado quântico. Dessa
forma, como comentamos, temos apenas uma fase global e, para todos os valores de λ, obtemos
o estado puro |V〉.

Embora a parametrização do tempo seja um pouco diferente, podemos observar que
nossos resultados experimentais para essas duas classes de coerência estão em excelente con-
cordância, como foi obtido na Ref.(72) com outra configuração experimental. Além disso, é
importante mencionar que nossos resultados experimentais também estão de acordo com as
previsões teóricas.

II. Canal Bit Flip

Para a decomposição SK do Bit Flip (BF), a Fig. 63 mostra a reconstrução da matriz
densidade para cada λ para o estado de polarização inicial |V〉 com a respectiva fidelidade F.
Como pode ser visto, temos, de fato, o efeito de inversão do bit quando λ = 1. A concordância
com os resultados teoricamente esperados é notável.

Em relação ao comportamento das coerências, a Fig. 64 apresenta a coerência norma-l1

Cl1(λ) e a coerência máxima Cmax(λ) como função do parâmetro de decoerência λ para os estados
de polarização inicial |V〉. Nota-se que a coerência da norma-l1 apresenta um comportamento
de congelamento no valor mínimo Cl1(λ) = 0. Isto acontece pois iniciamos a evolução com um
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(a) λ = 0.25. Fidelidade
F = 0.9945 ± 0.0217
com a predição teó-
rica.

(b) λ = 0.5. Fidelidade
F = 0.9998 ± 0.0219
com a predição teó-
rica.

(c) λ = 0.75. Fidelidade
F = 0.9996 ± 0.0217
com a predição teó-
rica.

(d) λ = 1.0. Fidelidade
F = 0.9609 ± 0.0519
com a predição teó-
rica.

Figura 63 – Reconstruções das matrizes densidades experimentais (cores roxo e azul - on-line)
para o canal Bit Flip com estado inicial |V〉. Apresentamos da esquerda para a direita
cada parâmetro λ= {0.25,0.5,0.75,1}. Fonte: Autor.

estado |V〉, sem uma superposição coerente, e nunca obteremos nenhum tipo de superposição
coerente nesta evolução, conforme o esperado. Por outro lado, a coerência máxima (Cmax(λ)) varia
com respeito ao valor do parâmetro λ. O estado de polarização |V〉 simula um estado quântico
puro e, consequentemente, sua coerência máxima apresenta o valor máximo (Cmax(0) = 1). No
entanto, para p = 0.5, obtemos uma mistura estatística equilibrada entre os estados |H〉 e |V〉, e a
coerência máxima apresenta seu valor mínimo (Cmax(0.5) = 0). Nesse o q-bit de flipar ou não é
equiprovável.

Figura 64 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) para o
canal BF considerando o estado inicial |V〉. A curva sólida e os quadrados, ambos
em azul (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cl1 . A curva sólida pontilhada e os triângulos, ambos em ver-
melho (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cmax. Fonte: Autor.

Vale ressaltar que os resultados experimentais dos comportamentos dessas duas classes
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de coerência estão em muito boa concordância com o que foi obtido na Ref. (72), na qual foi
considerada uma outra configuração experimental. Além disso, nossos resultados experimentais
também estão de acordo com as previsões teóricas.

III. Canal Phase Flip

Os resultados relacionados com a reconstrução da matriz densidade na decomposição
SK para o canal Phase Flip (PF) são apresentados na Fig. 65. Analisamos o estado inicial de
polarização |+〉 (Fig. 58c). Para cada λ, podemos ver uma fidelidade muito alta, indicando que
alcançamos a decomposição SK com sucesso, uma vez que o estado final é dado pelo estado |−〉.

(a) λ = 0.25. Fidelidade
F = 0.9996 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

(b) λ = 0.5. Fidelidade
F = 0.9998 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

(c) λ = 0.75. Fidelidade
F = 0.9996 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

(d) λ = 0.75. Fidelidade
F = 0.9996 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

Figura 65 – Reconstruções das matrizes densidades experimentais (cores roxo e azul - on-line)
para o canal Phase Flip com estado inicial |+〉. Apresentamos da esquerda para a
direita cada parâmetro λ= {0.25,0.5,0.75,1}. Fonte: Autor.

Com relação o comportamento das coerências para o canal Phase Flip, para o estado
inicial maximamente coerente |+〉. A figura 66 apresenta a evolução para a coerência da norma-
l1 Cl1(λ) e a coerência máxima Cmax(λ) como uma função do parâmetro de decoerência λ. É
possível observar que, neste caso, não observamos o comportamento de congelamento para
Cl1(λ) e Cmax(λ). Uma vez que começamos com um estado maximamente coerente, a coerência
Cl1(λ) tem seu valor máximo. Durante a evolução, o estado inicial perde a superposição e,
consequentemente, Cl1(λ) tem seu valor mínimo (Cl1 = 0) em λ = 0.5 quando não temos mais
nenhuma superposição coerente. Contudo, para p = 1, o canal já inverteu a fase relativa entre as
componentes de polarização |H〉 e |V〉 do estado inicial, produzindo outro estado maximamente
coerente |−〉, que também tem o valor máximo para a coerência Cl1(λ). A coerência máxima
Cmax(λ) tem um comportamento semelhante, pois inicia a evolução com um estado puro |+〉, o
qual apresenta Cmax(0) = 1. Quando λ = 0.5, temos um estado maximamente misto e, dessa
forma, obtemos Cmax(0.5) = 0. Como discutido acima, quando λ = 1, obtemos o estado |−〉, que
também é um estado puro e, consequentemente, Cmax tem o valor máximo.
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Figura 66 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) para o
canal PF considerando o estado inicial |+〉. A curva sólida e os quadrados, ambos
em azul (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cl1 . A curva sólida pontilhada e os triângulos, ambos em ver-
melho (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os resultados
experimentais para Cmax. Fonte: Autor.

Podemos observar, novamente, que os resultados experimentais para os comportamentos
de Cl1(λ) e Cmax(λ) reproduzem, em um ótimo acordo, o que foi obtido na Ref. (72) com
outra configuração experimental. Nossos resultados experimentais também estão em excelente
concordância com as previsões teóricas.

IV. Canal Bit Phase Flip

Vamos apresentar o último canal realizado neste experimento. A Fig. 67 mostra a
reconstrução da matriz densidade para a evolução do estado de polarização inicial |+〉. O estado
final é, como esperado, |−〉.

A evolução da coerência norma-l1 Cl1(λ) (quadrado, linha sólida azul - online) e a
coerência máxima Cmax(λ) (triângulo, linha ponto sólida vermelha - online) para o canal Bit
Phase Flip é mostrada na Fig. 68 considerando o estado de polarização maximamente coerente |+〉
como o estado inicial. Como pode ser visto, não temos nenhum comportamento de congelamento
para Cl1(λ) e Cmax(λ). Analisando Cl1(λ) podemos observar a evolução que já esperávamos uma
vez que sendo o estado inicial maximamente coerente, temos que Cl1(0) = 1. Por outro lado, de
acordo com a evolução do sistema, controlada pelos valores de λ, podemos ver que o estado
perde superposição coerente. Sendo assim, quando λ = 0.5, o estado não possui superposição
coerente e, consequentemente, obtemos Cl1(0.5) = 0. Por outro lado, quando λ = 1, o canal já
inverteu o bit e a fase, produzindo assim um estado |−〉 maximamente coerente. Este estado final
produzido pela evolução nesse canal tem o valor máximo de Cl1(λ = 1) = 1.

A Coerência máxima Cmax começa no seu respectivo valor máximo, pois o estado inicial é
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(a) λ = 0.25. Fidelidade
F = 0.9996 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

(b) λ = 0.5. Fidelidade
F = 0.9994 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

(c) λ = 0.75. Fidelidade
F = 0.9996 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

(d) λ = 1.0. Fidelidade
F = 0.9998 ± 0.0021
com a predição teó-
rica.

Figura 67 – Reconstruções das matrizes densidades experimentais (cores roxo e azul - on-line)
para o canal Bit Phase Flip com estado inicial |+〉. Apresentamos da esquerda para a
direita cada parâmetro λ= {0.25,0.5,0.75,1}. Fonte: Autor.

Figura 68 – Evolução da coerência quântica norma-l1 (Cl1) e da coerência máxima (Cmax) para
o canal BPF considerando o estado inicial |V〉. A curva sólida e os quadrados,
ambos em azul (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os
resultados experimentais para Cl1 . A curva sólida pontilhada e os triângulos, ambos
em vermelho (on-line), representam, respectivamente, as predições teórica e os
resultados experimentais para Cmax. Fonte: Autor.

puro. Por outro lado, quando λ = 0.5, temos um estado maximamente misto e, consequentemente,
Cmax(0.5) = 0. Como o estado produzido pela evolução nesse canal também é um estado
maximamente puro (|−〉), a coerência máxima retorna ao valor máximo Cmax(1) = 1.

Novamente, é possível observar que os resultados experimentais para os comportamentos
de Cl1(λ) e Cmax(λ) reproduzem, em um acordo muito bom, os resultados deste canal apresentados
pela Ref.(72) com outra configuração experimental. Além disso, os resultados apresentados nesta
subseção estão em excelente concordância com as previsões teóricas.

Por fim, é importante comentar que a pequena diferença entre os valores teóricos e
experimentais presentes em todos os resultados obtidos neste cenário experimental, advém da
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visibilidade limitada dos interferômetros e da sensibilidade à intensidade da câmera CCD.
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5 Simulação óptica de uma máquina tér-

mica quântica

Como sabemos, processos físicos em sistemas compostos por um grande número de
partículas sujeitas à interação com seu ambiente podem ser descritos pela Termodinâmica. Sabe-
se que, nesta área de conhecimento, nos é possível descrever processos onde alguma quantidade
de energia é trocada na forma de calor entre dois sistemas que estão à temperaturas diferentes.
Do mesmo modo, a definição de trabalho reside nas alterações dos campos de força atuantes
no sistema. Recentemente, surgiu um novo no campo de estudos na teoria da Termodinâmica,
o qual é denominado de Termodinâmica Quântica(177, 178). Nesta nova linha, utilizamos
nosso conhecimento da Termodinâmica e o aplicamos na descrição de sistemas físicos quânticos.
Sendo assim, a Termodinâmica Quântica relaciona quantidades termodinâmicas de sistemas
físicos, como por exemplo calor e trabalho, com propriedades inerentes à sistemas quânticos
como, por exemplo, coerência e emaranhamento.

A idealização de sistemas quânticos microscópicos que permitem a extração de trabalho e
calor está no centro de maquinas térmicas quânticas (MTQs), refrigeradores quânticos (78, 79, 80)
e baterias quânticas (81, 82). Em analogia com sua contraparte clássica, uma MTQ tem um
sistema quântico como sua substância de trabalho, que interage com reservatórios térmicos em
diferentes temperaturas inversas1 βc e βh

2. De fato, inúmeros trabalhos exploraram a natureza
quântica da substância de trabalho a fim de investigar se podemos obter um desempenho superior
das MTQs em comparação com seus equivalentes clássicos. Propostas concretas de MTQs têm
sido estudadas nos últimos anos a partir de diferentes abordagens (83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91). Além disso, verificações experimentais do desempenho das MTQs foram alcançadas
recentemente, por exemplo, utilizando sistemas de spins manipulados por ressonância magnética
nuclear (RMN) (92) e centros de vacância de nitrogênio em diamante (93). Em geral, uma grande
dificuldade para implementar MTQs em sistemas físicos reais é a alta controlabilidade necessária
para que se obtenha uma robustez contra os efeitos da decoerência. Portanto, existe um grande
interesse em projetar MTQs a partir de arquiteturas que ofereçam um controle eficiente de
reservatórios.

Para simular reservatórios controláveis, precisamos considerar o efeito de canais quân-
ticos que atuam sobre as informações quânticas (73). Neste contexto, a simulação de canais
quânticos apresentada no capítulo 4 abre interessante perspectiva na simulação de reservató-
rios controláveis. Nesta tese, propomos um esquema experimental totalmente óptico, que nos

1 Lembre-se que: β = 1/kBT , onde kB é a constante de Boltzmann.
2 Os subscritos "c"(em βc) e "h"(em βh) estão relacionados com as palavras inglesas cold (em português, frio) e

hot (em português, quente), respectivamente.
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permite simular o desempenho de uma máquina térmica na mecânica quântica e realizar uma
simulação experimental utilizando os graus de liberdade de um feixe laser intenso. Teoricamente,
mostraremos como é possível construir uma máquina térmica quântica utilizando o canal phase

damping (PD) para simular um reservatório térmico. Em seguida, implementamos o ciclo Otto,
por meio de uma simulação via circuito óptico linear, considerando um sistema no qual teremos
a polarização de um único fóton (98).

5.1 Calor e trabalho em processos termodinâmicos conduzi-

dos por equação mestra de tempo local

Vamos considerar um sistema quântico em evolução conduzido pelo Hamiltoniano H(t),
dependente do tempo e acoplado a um reservatório, e governado por uma equação mestre de
tempo local

ρ̇(t) =
1
i~

[H(t), ρ(t)] + R[ρ(t)] , (5.1)

onde R[•] descreve o acoplamento entre o o sistema principal e o ambiente. para que possamos
recuperar uma evolução livre de decoerência com R[ρ(t)] = 0 para todo t ∈ [0, τev], sendo
τev o tempo total de evolução. A energia interna do sistema pode ser calculada a partir de
U(t) = Tr {ρ(t)H(t)}, produzindo

dU(t) =
d
dt

[
Tr {ρ(t)H(t)}

]
dt

= Tr {ρ̇(t)H(t)} dt + Tr
{
ρ(t)Ḣ(t)

}
dt . (5.2)

Vamos considerar duas situações distintas. Primeiro, considere que o sistema evolui sob
a ação de um Hamiltoniano independente do tempo. Assim, temos que

dU(t)|H(t)=H = Tr {ρ̇(t)H} dt . (5.3)

Utilizando a Eq.(5.1), podemos escrever

dU(t)|H(t)=H = Tr
{[

1
i~

[H, ρ(t)] + R[ρ(t)]
]

H
}

dt

=
1
i~

Tr {[H, ρ(t)]H} dt + Tr {R[ρ(t)]H} dt . (5.4)

Considerando aqui a propriedade de permutação cíclica do traço 3, obtemos Tr {[H, ρ(t)]H} = 0,
logo

dU(t)|H(t)=H = Tr {R[ρ(t)]H} dt . (5.5)

Isso significa que qualquer variação de energia interna será devida as flutuações nas populações
dos níveis de energia decorrentes do acoplamento do sistema ao seu ambiente. Por este motivo,
identificaremos esta mudança na energia interna como calor e escreveremos

dU(t)|H(t)=H = dQ = Tr {R[ρ(t)]H} dt . (5.6)
3 Considere: Tr {ABC} = Tr {BCA} = Tr {CAB} (126).
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Assim, a troca de calor total pode ser obtida pela integração da equação definida acima. Logo,

Q =

∫ τ

τ0

dQ =

∫ τ

τ0

dU(t)|H(t)=H . (5.7)

Considerando
∫ t2

t1
d f (t) = f (t2) − f (t1) para qualquer função analítica f no intervalo I = [t1, t2],

obtemos

Q =

∫ τ

τ0

dU(t)|H(t)=H = Tr {H[ρ(τ0) − ρ(τ)]} . (5.8)

Note que, a quantidade de calor Q baseia-se na diferença entre a matriz densidade inicial ρ(τ0) e
a matriz densidade num estado posterior ρ(τ). O Hamiltoniano é constante durante a evolução
devido sua independência temporal.

Por outro lado, vamos considerar o caso no qual temos um hamiltoniano dependente do
tempo e o sistema principal está desacoplado de seu reservatório [R[ρ(t)] = 0]. Assim, de acordo
com a Eq.(5.2) obtemos

dU(t)|R[ρ(t)]=0 = Tr {ρ̇(t)H(t)} dt + Tr
{
ρ(t)Ḣ(t)

}
dt . (5.9)

Agora, se consideramos a Eq.5.1 podemos escrever

Tr {ρ̇(t)H(t)} =
1
i~

Tr {[H(t), ρ(t)]H(t)}

=
1
i~

[
Tr {H(t)ρ(t)H(t)} − Tr {ρ(t)H(t)H(t)}

]
=

1
i~

[
Tr {ρ(t)H(t)H(t)} − Tr {ρ(t)H(t)H(t)}

]
= 0. (5.10)

Portanto,

dU(t)|R[ρ(t)]=0 = Tr
{
ρ(t)Ḣ(t)

}
dt . (5.11)

Isso significa que, quando temos uma evolução unitária, mudanças na energia interna podem
ser obtidas por variações instantâneas no auto espectro de energia do Hamiltoniano dependente
do tempo. Assim, considerando o Hamiltoniano como sendo controlado por campos externos
que governam a expansão (compressão), identificamos dU(t)|R[ρ(t)]=0 como uma quantidade de
trabalho realizada pelos (nos) campos. Desta maneira, podemos escrever que

dU(t)|R[ρ(t)]=0 = dW(t) = Tr
{
ρ(t)Ḣ(t)

}
dt . (5.12)

Por meio deste resultado, notamos que o trabalho realizado no (pelo) sistema pode ser obtido
pela integração da equação acima. Assim,

W =

∫ τ

τ0

dW(t) =

∫ τ

τ0

dU(t)|R[ρ(t)]=0 , (5.13)

de modo que,

W = ∆U(τ) = Tr {ρ(τ)H(τ) − ρ(τ0)H(τ0)} . (5.14)
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É interessante notar que, neste caso, a matriz densidade torna-se invariante de modo que
o trabalho é determinado pelo traço realizado considerando a diferença entre o Hamiltoniano no
instante inicial τ0 e no instante posterior τ.

De modo geral, calor e trabalho não são observáveis quânticos (179). No entanto, para
os processos de interesse aqui considerados, o calor ou o trabalho deverão ser tratados indepen-
dentemente. Ou seja, quando tivermos considerando uma troca de calor não teremos trabalho
ou vice-versa. Considerando processos infinitesimais, é possível definir calor δQ(t) e trabalho
δW(t) como (178, 180)

δW(t) = Tr
{
Ḣ(t)ρ(t)

}
dt , (5.15)

δQ(t) = Tr {H(t)ρ̇(t)} dt . (5.16)

Observe que δW(t) > 0 (δW(t) < 0) implica que o trabalho está sendo executado no(pelo)
sistema, de modo que sua energia interna está aumentando (diminuindo). Da mesma forma,
quando δQ(t) > 0 (δQ(t) < 0) dizemos que o calor está sendo injetado (extraído) no(do) sistema.

5.2 Máquina térmica quântica - Ciclo de Otto

Para a implementação experimental proposta nesta tese, consideraremos uma máquina
térmica quântica realizando um ciclo Otto, cujas etapas são ilustradas na Fig. 70 e serão descritas
a seguir. Faremos uma breve apresentação do ciclo tendo como substância um q-bit único.

Figura 69 – Ciclo de Otto clássico com suas respectivas etapdas: expansão (A→ B), termalização
com o reservatório quente (B → C), compressão (C → D) e termalização com o
reservatório frio (D→ A). Fonte: Autor.

O ciclo de Otto, representado na Figura 69 é composto por quatro etapas, denominadas
por: expansão (A→ B), termalização com o reservatório quente (B→ C), compressão (C → D)
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e termalização com o reservatório frio (D→ A). É interessante notar que, conforme indicado na
figura, a realização de trabalho na/pela máquina ocorre, respectivamente, nas etapas A→ B e
C → D. Enquanto que, o calor introduzido/cedido pela máquina ocorre, respectivamente, nas
etapas B→ C e D→ A

I. Gap de expansão (A→ B)

Inicialmente, q-bit é preparado em um estado térmico de um Hamiltoniano de referência
He(0) = ωiniσy à temperatura inversa βc, sendo σy a matriz de Pauli. Assim, o sistema sofre uma
dinâmica unitária conduzida pelo Hamiltoniano He(t) = ~

[
ωini f (t) + ωfing(t)

]
σy, com funções

{g, f } : t ∈ R → g, f ∈ R satisfazendo g(0) = f (τ) = 1 e g(τ) = f (0) = 0 e |ωini| < |ωfin|. Isso
constitui a evolução A→ B ilustrada no ciclo termodinâmico representado pela Fig. 69, onde
uma quantidade de trabalho WA→B é realizada pela máquina.

II. Termalização com o reservatório quente (B→ C)

Neste estágio do ciclo termodinâmico, o sistema é acoplado a um reservatório térmico à
temperatura inversa βh, termalizando-se com ele. Assim, o resultado desta etapa é um estado
térmico do Hamiltoniano He(τ) na temperatura inversa βh. No processo de termalização com o
reservatório quente, o sistema troca calor com o reservatório, mas nenhum trabalho é realizado.
Esta etapa é representada pela evolução B→ C (veja a Fig. 69), onde o calor QB→C é introduzido
na máquina.

III. Gap de compressão (C → D)

Nesta etapa do ciclo, desligamos a interação entre o sistema e o reservatório. Assim,
o sistema é conduzido por um Hamiltoniano Hc(t) = ~

[
ωfin f (t) + ωinig(t)

]
σy. Esta evolução é

representada pelo ramo, C → D (veja a Fig.69),onde teremos que uma quantidade de trabalho
WC→D é realizada sob o sistema.

IV. Termalização com o reservatório frio (D→ A)

Completa-se o ciclo assumindo-se que o sistema é acoplado ao reservatório frio, de modo
que o estado final seja um estado térmico do Hamiltoniano Hc(τ) à temperatura inversa βc. Nesta
etapa final, nenhum trabalho é realizado, somente calor é trocado entre o sistema e o reservatório
frio. Este último ramo do ciclo termodinâmico é representado pela evolução D→ A (veja a Fig.
69). Deste modo teremos que uma quantidade de calor QD→A é extraída da máquina. Por meio
das equações (5.15) e (5.16), podemos calcular a quantidade de calor e trabalho em cada uma
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das quatro etapas deste ciclo de Otto. Logo

WA→B = −~(ωfin − ωini) tanh(~ωiniβc) , (5.17)

QB→C = ~ωfin
[
tanh(~ωiniβc) − tanh(~ωfinβh)

]
, (5.18)

WC→D = ~(ωfin − ωini) tanh(~ωfinβh) , (5.19)

QD→A = −~ωini
[
tanh(~ωiniβc) − tanh(~ωfinβh)

]
, (5.20)

onde podemos obter a condição entre βc e βh para obter QD→A < 0 como ωiniβc > ωfinβh. Essa
condição estabelece a relação entre os parâmetros do reservatório e o Hamiltoniana, e pode ser
escrita como Th/Tc > ωfin/ωini.

5.2.1 Simulação de um reservatório térmico com o canal Phase Damping

(amortecimento de fase )

Podemos simular os reservatórios necessários para implementar uma máquina térmica
quântica considerando um canal quântico Phase Damping (PD) para o caso em que o q-bit que
faz o papel de substância termodinâmica é codificada em um único fóton. A fim de observarmos
esta construção, vamos primeiro assumir que nosso sistema é inicialmente preparado em um
estado térmico de Hamiltoniano Hini e temperatura inversa βh. Logo, teremos que4

ρth
ini =

1
2

[
1 − tanh(~ωiniβc)σy

]
. (5.21)

Assim, devido ao contato do nosso sistema principal com um reservatório térmico à
temperatura inversa βh, sob a ação do Hamiltoniano Hfin, o estado após a termalização será dado
por

ρth
fin =

1
2

[
1 − tanh(~ωfinβh)σy

]
. (5.22)

Nota-se que, o reservatório apenas altera os elementos fora da diagonal principal do
estado inicial, ou seja, de tanh(~ωiniβc) para tanh(~ωfinβh). Por outro lado, dada uma matriz de
densidade ρ, com seus respectivos elementos de matriz ρnm, sabemos por meio do mapa quântico
relacionado com o canal PD (veja Eq. 4.62) que este canal atua sobre os elementos ρ01 e ρ10 de
maneira que ρ01 → ρ01e−γτ e ρ10 → ρ10e−γτ, respectivamente, onde γ é a taxa de decoerência e
τ é o intervalo de tempo total de interação entre o sistema principal e o reservatório (73). Se
aplicarmos este mapa ao estado inicial ρth

ini, teremos tanh(~ωiniβc)→ e−γτ tanh(~ωiniβc). Assim,
ao ajustar o parâmetro γτ podemos obter o parâmetro βh de maneira que

~ωfinβh = arctanh
[
e−γτ tanh(~ωiniβc)

]
. (5.23)

Assim, podemos usar o canal phase damping para simular o reservatório térmico em uma
máquina térmica, onde definimos o parâmetro γτ para codificar a temperatura do reservatório
4 Cabe alertar o leitor que será mantido o subscrito "th", referente a palavra inglesa thermal (em português,

térmico), p.e., presente em ρth
ini, quando nos referirmos aos estados térmicos.
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quente. É importante mencionar aqui que o estado ρth
fin na Eq.(5.22), obtido após a imposição de

~ωfinβh, conforme fornecido pela Eq.(5.23), não representa um estado térmico genuíno (Gibbs),
pois não temos banhos térmicos reais em contato com o sistema quântico. Seu significado
correto deve ser entendido como um estado térmico simulado, o que é conseguido através do
mapeamento da temperatura desejada em termos dos parâmetros de decoerência.

Em vários esquemas de MTQs, (85, 86, 87, 88, 89, 90, 91), ambas as etapas de compres-
são e expansão são executadas por uma lenta evolução unitária (adiabática), de modo que uma
quantidade de trabalho seja executada no(pelo) sistema e nenhum calor seja trocado. No entanto,
como qualquer dinâmica unitária suprime a troca de calor (sistema fechado), podemos implemen-
tar uma rápida evolução nesta etapa (181). Em experimentos com um único fóton, pode-se simular
a dinâmica de um sistema quântico por meio de operadores unitários, assim as etapas de expansão
e compressão são implementadas por Ue(τ) e Uc(τ), respectivamente, onde τ é o intervalo de
tempo total de compressão ou expansão (adotado para ser o mesmo nas duas etapas). Escrevendo
o Hamiltoniano de expansão(compressão) como Hc/e(t) = ~ωc/e(t)σy, o operador de evolução
unitária é definido como Uc/e(~ωτ) = e−iω̄c/eτσy , onde denotamos ω̄c/e = (1/τ)

∫ τ

0
ωc/e(t)dt.

Desta forma, podemos ver que um canal PD pode simular reservatórios térmicos de
maneira que se tornam uma ferramenta deveras útil para a simulação de ciclos termodinâmicos
considerando um circuito ótico linear.

5.2.2 Implementação Experimental

Nesta seção, apresentaremos a codificação óptica do ciclo Otto discutida acima, de modo
que possamos implementar experimentalmente este ciclo utilizando o sistema disponível em
nosso laboratório (98). A configuração experimental que emula o ciclo de Otto óptico é ilustrada
pela Fig.70. A substância de trabalho e o sistema auxiliar (ancila) são codificados nos graus de
liberdade de um feixe laser. O q-bit associado à máquina, no qual extrairemos(introduziremos)
calor e trabalho, são os dois estados independentes de polarização de um fóton, representados
por |H〉 (horizontal) e |V〉 (vertical).

O canal PD montado segue a descrição feita na seção 4.3.1. Aqui, faremos novamente a
descrição do circuito levando em conta o estado inicial utilizado para o q-bit do sistema de forma
a acentuar as etapas análogas aos processos termodinâmicos estudados. Cabe ressaltar novamente
que, como nos experimentos apresentados anteriormente, ao invés de uma fonte de fóton único,
fazemos uso de um feixe laser intenso, o qual pode ser descrito por um estado coerente com
um número de fótons macroscópico. Pelos motivos já discutidos, utilizaremos a notação de
Dirac. Codificamos o q-bit no grau de liberdade de polarização e o ambiente na direção de
propagação (caminho). Para os estados de polarização, temos um sistema de dois níveis, no
qual podemos associar a polarização horizontal como um estado fundamental (|H〉S ≡ |0〉S) e a
polarização vertical como um estado excitado (|V〉S ≡ |1〉S). No caso da direção de propagação,
codificamos o caminho também como um sistema de dois níveis, com direções ortogonais,
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~k0 e ~k1, representando o estado fundamental do reservatório (|0〉R) e o estado excitado (|1〉R),
respectivamente.

O esquema experimental para o canal PD é mostrado na Fig.70 (PD1, quadrado vermelho
no circuito). Para descrever a ação do canal nos estados de polarização, consideremos, sem perda
de generalidade, um feixe de laser intenso, descrito por um estado de polarização circular direita

|ψCD〉 =
1
√

2
(|H〉 − i|V〉) , (5.24)

que irá interagir com o reservatório. Vale ressaltar que a matriz densidade associada ao estado
acima é escrita como ρCD = |ψCD〉〈ψCD| = (1/2)(1 − σy). Assim, considerando estados térmicos,
tais que kBTc ≈ ~ωini/3, podemos usar a aproximação tanh(~ωiniβc) ≈ 1 na Eq. (5.24) para ver
que (aproximadamente) obtemos a mesma matriz densidade do estado |ψCD〉.

O estado |ψCD〉 que chega ao canal PD, interage inicialmente com um divisor de feixe
polarizado PBS1, o qual transmite (reflete) o estado de polarização horizontal (vertical). Dessa
forma, a componente de polarização horizontal (H) encaminha-se para a placa de meia onda
HWP4@θh (θh = 0◦), onde nenhuma alteração ocorre na componente de polarização (H) do
braço transmitido. Por outro lado, para o braço refletido, a componente de polarização vertical
(V) passa pela HWP3@θv, a qual implementa a transformação

|V〉S → sin(2θv)|H〉S + cos(2θv)|V〉S . (5.25)

É importante notar que, no braço refletido, introduzimos uma cerâmica piezoelétrica
(PZT) colocada no espelho para ajustar a diferença de fase (∆φ) entre os dois braços deste
interferômetro. Desta maneira, ajustando ∆φ = 0, temos o estado de polarização do braço
transmitido deixando o PBS2 no caminho |0〉R. No caso do braço refletido, após a transformação
implementada pela HWP3, a componente de polarização |H〉 da Eq. (5.25) deixa o PBS2 no
caminho |1〉R enquanto que a componente |V〉, presente no mesmo feixe, é refletido no caminho
|0〉R.

O último estágio do canal é implementado por outra placa de meia onda (HWP5@45◦)
introduzida no caminho |1〉R. Este dispositivo implementa |H〉S → |V〉S. Assim, as transformações
impostas por este canal no estado inicial |ψCD〉 podem ser escritas como o mapa (usando a notação
|x〉|y〉 = |x〉S|y〉R)

(|H〉 − i|V〉)|0〉 → |H〉|0〉 − i[cos 2θv|V〉|0〉 + sin 2θv|V〉|1〉] , (5.26)

a menos de um fator de normalização 1/
√

2 nos dois lados. Se considerarmos a definição do
canal PD em termos de seus operadores Kraus (73), descritos pela seção 4.2.3.5, obteremos o
mapa

(|0〉 − i|1〉)|0〉 → |0〉|0〉 − i
[
1 − p(t)

]1/2
|1〉|0〉 − ip1/2(t)|1〉|1〉 , (5.27)

onde p(t) = 1− e−γt, sendo γ a taxa de decaimento. Ao comparar as Eqs. (5.26) e (5.27), obtemos

cos2(2θv) = 1 − p(t) . (5.28)
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Portanto, como já era esperado, a HWP3 simula a evolução do tempo durante a interação
do sistema principal e o canal PD. Para a condição inicial p(t = 0) = 0, onde o sistema
principal não interage com o reservatório, temos θv = 0◦. Neste caso, a HWP3 não implementa
nenhuma alteração no estado de polarização e, como esperado, nada acontece com o estado
inicial. Consequentemente, a coerência não diminui. Por outro lado, para o comportamento
assintótico, p(t → ∞) = 1, a HWP3 implementa a rotação máxima no estado de polarização e,
consequentemente, o estado perde completamente a superposição coerente.

5.2.3 Ciclo de Otto com circuitos ópticos lineares

Para realizar o ciclo Otto, iremos considerar o estado inicial descrito na subseção anterior,
|ψCD〉. Como mostra a Fig. 70, um laser DPSS verticalmente polarizado (1.5mw de potência,
λ = 532nm) passa pela placa de quarto de onda QWP1@ − 45◦ a fim de prepararmos uma
polarização circular à direita, a qual é análoga ao estado inicial |ψCD〉. Em seguida, o feixe laser
passa por um filtro espacial SF (do inglês, Spatial Filter), a fim de melhorar a qualidade do
modo transversal fundamental (gaussiano). O estado inicial é verificado por meio da técnica
de tomografia do estado de polarização, conforme apresentado na seção 2.4. Em nosso circuito
experimental, as etapas onde serão realizadas as medidas tomográficas, são indicadas na Fig. 70
por Ti (i = A, B,C,D). No caso da tomografia realizada no estado inicial, temos a indicação TA.

A expansão adiabática AB é realizada pelo operador de evolução unitária Ue(ω̄τ), em
que a expansão de gap fornecida por ωe(t) = ω0(1 − t/τ) + 2ω0(t/τ) é realizada por duas placas
de meia onda HWP1 e HWP2, com seus eixos rápidos orientados com um ângulo de θ entre eles.
As quantidades W e Q envolvidas nas etapas de expansão e compressão, estão relacionadas, em
nossa simulação, com os ângulos relativos entre as placas de onda. De forma a não interromper
longamente a descrição do ciclo, apresentamos no Apêndice C todos os detalhes da simulação
das etapas de expansão e compressão através das matrizes de Jones(176), mostrando como obter
as grandezas do sistema termodinâmico. No Apêndice C, usando as matrizes Jones S (α). A partir
desta análise, obtem-se que a quantidade adimensional ω0τ pode ser associada ao ângulo θ entre
HWP1 e HWP2, de modo que teremos (3/2)ω0τ = θ. Em nosso experimento, assumimos que
θ = 3π/2, de modo que ωτ = π. Observe que, a partir do estado inicial, a polarização circular
permanece inalterada, a menos de uma fase global, que corresponde à evolução dos autos estados
do Hamiltoniano. No ponto TB, realizamos a tomografia do estado evoluído da mesma maneira
como aquela que foi implementada em TA.

Seguindo o ciclo, a etapa BC corresponde ao reservatório quente. Este passo na evolução
é simulado pelo PD1. Observe que, a quantidade de calor QB→C está relacionada ao ângulo
θv, conforme descrito anteriormente quando apresentamos à evolução do canal PD. Uma nova
tomografia é realizada em TC nas duas saídas do PD1, juntamente com o traço parcial no
ambiente, e é ilustrada exatamente como mostrado na caixa nomeada de Tomografia ao final do
circuito. Os conjuntos de HWP13 / QWP 2 e HWP14 / QWP3 são responsáveis pelas escolhas das
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Figura 70 – Circuito experimental para implementação do ciclo de Otto, com cada etapa do ciclo
termodinâmico identificada na configuração experimental. Fonte: Autor.

bases as quais são necessárias para a implementação das medidas na técnica de tomografia. Por
outro lado, a HWP15@45◦ e a incidência dos dois braços do feixe laser no PBSTR corresponde
ao traço parcial no ambiente, conforme discutido na Ref. (146).

A etapa CD corresponde à compressão adiabática e também é realizada por meio de duas
placas de meia onda HWP. Observe que, o feixe proveniente de cada saída do PD1 passa pelo
conjunto de duas placas de meia onda (HWP6 HWP7 e HWP8 HWP9) nos mesmos ângulos do
conjunto anterior, HWP1 HWP2, da etapa AB. Este conjunto de ângulos simula a compressão
para o mesmo volume inicial, uma vez que o gap de compressão é considerado como ωc(t) =

ω0(t/τ) + ω0(1 − t/τ). Uma nova tomografia do estado de polarização é realizada em TD.

Para concluir o ciclo, na etapa DA, é necessário retornar ao estado inicial. Portanto, a
ação do canal PD1 deve ser desfeita. Podemos realizar esta operação pelo circuito I-PD (Canal
PD invertido). Assim, a HWP10 à 45◦ desfaz a ação da HWP5. Para o caso do interferômetro
apresentado, a HWP11 é sempre mantida com θv2 = 0 enquanto que a HWP12 possui ângulo
livre θh2 a ser determinado durante toda a evolução. A demonstração detalhada da determinação
dos ângulos θh2 é apresentada no Apêndice D. A placa HWP12 desfaz a ação da HWP3 onde
tinhamos +θv. O PBS4 reagrupa os braços |0〉 e |1〉, com a fase relativa controlada pelo PZT2 de
modo à obter o estado inicial (polarização circular). Uma tomografia é realizada no ponto TA′ , o
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qual corresponde ao estado inicial em TA.

As quantidades termodinâmicas são avaliadas adotando os ângulos θv regularmente
espaçados, ou seja, 0◦, 8◦, 16◦, 22.5◦, 29 ◦, 37◦ e 45 ◦. O ângulo mínimo (θv = 0◦) corresponde à
ausência de interação entre o q-bit e o reservatório, ou seja, significa que nenhum calor é trocado.
Por outro lado, quando consideramos θv = 45◦ (ângulo máximo) significa que obtemos a máxima
troca de calor entre o sistema principal e o reservatório. Para cada θv, todo o ciclo é realizado de
modo a simular reservatórios quentes e frios com diferentes temperaturas.

Figura 71 – Imagens tomográficas para o estado inicial ρi com intensidades Iα e Iβ para as bases
{α, β} = {H, V}, {+, -} e {CE,CD}. As intensidades normalizadas foram usadas
para obter a matriz de densidade ρexp

ini . Fonte: Autor.

Antes de apresentarmos os resultados experimentais para as grandezas termodinâmicas
obtidas na implementação do ciclo de Otto, vamos começar com a caracterização do estado
inicial (polarização circular direita). Conforme comentamos anteriormente, após a preparação
do estado, realizamos a tomografia de polarização de acordo com o procedimento detalhado na
2.4. As imagens associadas a cada base medida são apresentadas na Fig. 71. Observe que, para
base de CE / CD (Circular Esquerda / Circular Direita), apenas uma porta (Iβ) está iluminada,
conforme o esperado. Com as intensidades Iα e Iβ, podemos reconstruir a matriz densidade
análoga à do estado quântico |ψCD〉. A matriz densidade para o estado inicial ρexp

ini é

ρ
exp
ini =

 0.5134 0.0033 + 0.4999 i

0.0033 − 0.4999 i 0.4865

 . (5.29)

É importante notar que este resultado está em ótima concordância com a previsão teórica, obtida
por meio da Fidelidade5 F = 0.9997 ± 0.0021.

5 Fidelidade: F(ρexp, ρteo) = Tr
(√
√
ρteo ρexp

√
ρteo

)2
.
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Figura 72 – Imagens tomográficas no final de cada etapa Ti (i= A,B,C,D) do ciclo com intensi-
dades I alpha e Iβ para as bases {α, β} = {H, V}, {+,-} e {CE,CD}. As intensidades
normalizadas foram utilizadas para obter a matriz de densidade de cada etapa do
ciclo. A barra de cores representa a intensidade em escala de cinza das imagens
digitais. Fonte: Autor.

Por fim, iremos apresentar as imagens experimentais, ilustradas na Figura 72, e as
matrizes densidade reconstruídas para cada etapa, considerando θv = 22.5◦. É importante
destacar que isto representa um ciclo completo da máquina térmica para uma dada temperatura.

Tomando a etapa inicial AB, os valores teóricos dos parâmetros Stokes são: S 1 = 0,S 2 =

1 e S 3 = 0. Observe que apenas a medição da base CE / CD deve ter um valor diferente de zero
(Iα , Iβ), que pode ser inferido nas Fig.72-(a). Assim, a matriz densidade experimental obtida
nesta etapa (tomografia TA) é dada por

ρ
exp
A→B =

 0.49663 0.0045 + 0.4966 i

0.0045 − 0.4966 i 0.5033

 . (5.30)

Nota-se uma excelente concordância com a predição teórica uma vez que a Fidelidade6 é igual a
F = 0.9998 ± 0.0021.

As imagens resultantes para a etapa BC (tomografia em TB) são mostradas por meio
da Fig. 72-(b). Aqui, os valores teóricos esperados para os parâmetros de Stokes são S 1 = 0,
S 2 = −0.7071 e S 3 = 0, o que significa que Iα , 0, conforme observado na Fig. 72-(b). A matriz
de densidade resultante é dada por

ρ
exp
B→C =

 0.5057 0.0174 + 0.3407 i

0.0174 − 0.3407 i 0.4942

 . (5.31)

Observe a mudança no estado devido à ação do canal PD1 nesta etapa. Novamente, obtemos
uma excelente concordância com a predição teórica uma vez que F = 0.9997 ± 0.0021.

Após o primeiro reservatório térmico seguimos para a etapa CD (tomografia em TC).
As imagens para esta etapa do ciclo são mostradas nas Fig.72-(c). A matriz densidade obtida

6 Fidelidade: F(ρexp, ρteo) = Tr
(√
√
ρteo ρexp

√
ρteo

)2
.
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associada a este estágio é

ρ
exp
C→D =

 0.5190 0.0041 + 0.3482 i

0.0041 − 0.3482 i 0.4809

 . (5.32)

Como pode ser observado, ρexp
C→D é muito semelhante a ρexp

B→C, como esperado, uma vez que
a operação unitária realizada não deve alterar o estado de polarização. Neste caso, obtemos
novamente uma excelente concordância com a predição teórica uma vez que F = 0.9998±0.0021.

A última etapa do ciclo de Otto (DA) está relacionada com a termalização com o
reservatório frio. As imagens obtidas nesta etapa (tomografia em TD) são apresentadas na Fig.
72-(d). A respectiva matriz densidade obtida é dada por

ρ
exp
D→A =

 0.5118 0.0115 + 0.4503 i

0.0115 − 0.4503 i 0.4881

 . (5.33)

Observe que, se compararmos as matrizes densidade experimentais ρexp
ini e ρexp

D→A, podemos ver
que elas são aproximadamente iguais, com pequenas diferenças devido às perdas após o feixe de
laser passar por todos os elementos ópticos do experimento. Ainda assim, para este caso, temos
F = 0.9997 ± 0.0021.

A partir das Eqs.(5.17 - 5.20), calculamos o calor Q e o trabalho W a partir da variação
interna de energia ∆U em cada etapa do ciclo de Otto. Usando a definição de energia interna
como U = Tr {Hρ}, para alguma Hamiltoniana H de referência, avaliamos U a partir da ma-
triz densidade experimental após cada processo do ciclo termodinâmico, obtido por meio da
realização da tomografia quântica. Assim, temos que

W = Tr {ρ(τ)H(τ) − ρ(0)H(0)} , (5.34)

Q = Tr{H(τ)[ρ(τ0) − ρ(τ)]} . (5.35)

Em nossa implementação experimental, começamos a partir do estado térmico do Ha-
miltoniano He(0) = ~ω0σy, com tanh(~ω0βc) ≈ 1 (correspondente a ~ω0βc ≈ 3). Nesse caso, o
estado inicial é ρth

ini ≈ |ψCD〉〈ψCD|. Os resultados obtidos são apresentados na Fig. 73. Na Fig.
73a, mostramos a variação de energia interna ∆U/~ω0 como uma função de ~ω0βh para cada
etapa do ciclo para os sete valores diferentes da temperatura inversa quente βh. Neste gráfico,
trabalho e calor foram obtidos experimentalmente pelas Eqs.(5.34) e (5.35), respectivamente.
Para um ciclo fechado, ∆U deve ser zero, o que pode ser observado somando W e Q para todas as
curvas em um valor fixo de βh. A Fig. 73b mostra o trabalho extraído, quantificado por meio da
diferença |QB→C| − |QD→A|, devido ao acoplamento do sistema aos banhos térmicos em diferentes
temperaturas inversas βc e βh. Como esperado, o trabalho extraído diminui à medida que a
temperatura inversa quente βh aumenta. Além disso, observe que o balanço energético ∆U� é
mantido próximo de zero, conforme teoricamente previsto. Vale ressaltar que ∆U� é a variação
da energia interna do sistema durante um ciclo completo. Observe que os primeiros pontos
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experimentais na Fig. 73a, 73b correspondem a θv = 45◦ (βh/βc < 10−4) e os últimos para θv = 0◦

(βh/βc = 1).

Ainda por meio da observação dos resultados experimentais obtidos, ilustrado por meio
da Figura 73, nota-se uma ótima concordância com as predições teóricas associadas a cada uma
dessas grandezas físicas. Ademais, cabe destacar que as barras erros foram obtidas por meio da
técnica de propagação de erro.

  

(a) Variação da energia interna ∆U

  

(b) Balanço de energia e Trabalho extraído e tra-
balho extraído

Figura 73 – (73a): Calor Q e Trabalho W em cada etapa do ciclo de Otto em unidades de ~ω0

como funções de βh/βc. (73b): Balanço de energia ∆U� e trabalho extraído |QB→C| −

|QD→A| para um ciclo fechado. Os gráficos (73a - 73b) representam os resultados
experimentais esperados que obteríamos em uma implementação genuína de uma
máquina térmica, onde a substância de trabalho seja inicializada no estado térmico
de He(0) na temperatura kBTc ≈ ~ω/3, em que kB é a constante de Boltzmann. As
linhas sólidas representam as previsões teóricas calculadas a partir das Eqs.(5.17 -
5.20), enquanto que os pontos representam seus respectivos resultados experimentais
calculados por meio das Eqs. (5.34) e (5.34). As barras de erro foram obtidas por
meio da propagação de erro na incerteza das intensidades nos elementos da matriz
de densidade experimental e nas Eqs.(5.34) e (5.35), respectivamente. Fonte: Autor.

5.2.4 Produção de entropia

A fim de estudar a produção de entropia no ciclo termodinâmico, consideramos a análise
da etapa de expansão e compressão seguido pelo processo de termalização. A contribuição
irreversível para a variação da entropia é então dada por (182, 183, 184, 185)

〈Σ〉e/c = ∆S e/c − βh/cQe/c , (5.36)

onde ∆S e / c = S fin
e / c − S ini

e / c é a variação de entropia (von Neumann) durante o processo de
termalização após a etapa de expansão (compressão), com

S e / c = −Tr
{
ρhot/cold

th ln ρhot/cold
th

}
, (5.37)

onde Qe / c é a quantidade de calor trocada durante esse processo.
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É possível mostrar que a equação acima pode ser escrita como a entropia relativa quântica
(divergência de Kullback-Leibler)

〈Σ〉e / c = D[ρe / c(τ)||ρhot/cold
th ] = ρe / c(τ) ln ρe / c(τ) − ρe / c(τ) ln ρhot/cold

th (5.38)

onde ρe / c(τ) é o estado após a etapa de expansão (compressão) e ρhot/cold
th é o estado térmico à

temperatura inversa βh / c a ser alcançado como um processo de termalização subsequente (185).

  

Figura 74 – Produção de entropia 〈Σ〉e e 〈Σ〉c associada ao processo de termalização após a
expansão unitária e as etapas de compressão, respectivamente, bem como a entropia
〈Σ〉� gerada em um ciclo fechado. Os gráfico apresentado aqui ilustra os resultados
experimentais esperados em uma implementação genuína de uma máquina térmica,
onde a substância de trabalho seja inicializada no estado térmico de He(0) na tem-
peratura kBTc ≈ ~ω/3, em que kB é a constante de Boltzmann. As linhas sólidas
representam as previsões teóricas calculadas por meio da Eq.(5.36), enquanto que
os pontos representam seus respectivos resultados experimentais. As barras de erro
foram obtidas por meio da propagação de erro na incerteza das intensidades nos
elementos da matriz de densidade experimental na Eq.(5.36). Fonte: Autor.

Para estudarmos a relação entre a produção de entropia e a entropia relativa quântica,
seguiremos um procedimento semelhante ao realizado nas referências. (186, 187, 188). Esta
abordagem também foi discutida anteriormente na Ref. (185).

Considere o sistema principal inicialmente preparado em um estado térmico ρini
th na

temperatura β e Hamiltoniana interna Hini. O sistema principal pode ser conduzido do estado
térmico inicial ρini

th para outro estado térmico ρfin
th com Hamiltoniano final Hfin. Este processo pode

ser feito através de uma sequência de estados de equilíbrio ou por meio de um processo distante
do equilíbrio. Em uma evolução sem equilíbrio, dissociamos o sistema principal do banho
térmico e implementamos uma evolução unitária conduzida por um Hamiltoniano dependente
do tempo H(t), onde as condições de contorno são H(0) = H ini e H(τ) = Hfin. O estado final
alcançado no instante de tempo τ é denotado por ρ(τ). Sendo assim, a partir do estado de não
equilíbrio ρ(τ), conduzimos o sistema principal ao estado térmico associado à um banho em
temperatura inversa dada por βfin. Durante este processo, surge uma quantidade de entropia
irreversível, sendo

〈Σ〉 = β (〈W〉 − ∆F) , (5.39)
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onde ∆F é a variação de energia livre de Helmholtz e 〈W〉 é o trabalho realizado no(pelo) sistema
principal durante a evolução unitária. Na referência (186), é mostrado que a Eq.(5.39) pode ser
expressa em termos da entropia relativa entre os estados ρ(τ) e ρfin

th . Ou seja,

〈Σ〉 = Tr {ρ(τ) ln ρ(τ)} − Tr
{
ρ(τ) ln ρfin

th

}
= D[ρ(τ)||ρfin

th ] . (5.40)

Por outro lado, calculando a variação total de energia interna do sistema principal,
podemos escrever ∆U = 〈w〉 + 〈Qth〉, onde 〈Qth〉 é a quantidade de calor trocado entre o sistema
e o reservatório durante o processo não unitário em direção ao estado térmico em que βfin. Neste
momento, podemos usar a relação ∆U = ∆F + (1/β)∆S , onde ∆S é a variação da entropia de
von Neumann durante a termalização, para encontrar

β (〈w〉 − ∆F) = ∆S − β〈Qth〉 , (5.41)

a qual é a expressão padrão para a produção de entropia (irreversível) adotada na Eq. (5.36) do
texto principal. Ainda, se usarmos as Eqs.5.39 e 5.40 na Eq.(5.41), obtemos

∆S − β〈Qth〉 = D[ρ(τ)||ρfin
th ] . (5.42)

Conforme proposto originalmente, 〈Σ〉e / c quantifica o atraso entre o estado de não
equilíbrio após a etapa unitária de expansão (compressão) e o estado térmico de equilíbrio
alvo. Conforme implementação experimental recente em RMN, consulte Ref. (189). Para ciclos
termodinâmicos, a produção de entropia é responsável pela energia dissipada durante as etapas
de expansão e compressão, que nos permite quantificar a fricção quântica (do inglês, quantum

friction) durante a evolução quântica (188). Os resultados são mostrados na Fig.74. Observe que
as quantidades individuais de produção de entropia 〈Σ〉e e 〈Σ〉c associadas à termalização após
a expansão (unitária) e as etapas de compressão, respectivamente, não são eliminadas, o que
implica em uma produção de entropia total 〈Σ〉� para os banhos térmicos com temperaturas

inversas distintas βc e βh. Note que, como previsto teoricamente, 〈Σ〉� desaparece quando βh

se aproxima de βc. Novamente, os primeiros pontos experimentais na Fig. 74 correspondem a
θv = 45◦ (βh/βc < 10−4) e os últimos para θv = 0◦ (βh/βc = 1).

Com isso finalizamos a apresentação da simulação do ciclo de Otto com um circuito
óptico linear. Este resultado abre interessante perspectiva uma vez que que a simulação de
sistemas mais complexos poderia ser, em princípio, testada com um aparato relativamente
simples e pouco custoso. Para protocolos que dependam de emaranhamento, pode-se pensar em
utilizar os modos spin-órbita não separáveis. Passaremos agora à conclusões e perspectivas da
tese.
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Conclusões e Perspectivas

"Agora, coage tua cisma,

que eu estou senhor dos meus projetos.

Tudo já passei e repensei,

guardo dentro aqui o resumo bem traçado."

(Grande Sertão: Veredas - Guimarães Rosa)

Encerraremos esta tese com este capítulo, o qual contém as conclusões dos trabalhos
aqui apresentados, bem como as perspectivas para a continuação desta linha de pesquisa.

Apresentamos, inicialmente, a violação experimental da Desigualdade não-contextual
de Kujala–Dzhafarov para os modos spin-órbita em um feixe de laser intenso. Um modo não
separável foi preparado por um conversor de polarização radial (Placa de onda S), de modo que
isto nos proporcionou apresentar uma melhoria na violação da desigualdade CHSH pelo modo
spin-órbita não separável. Considerando a relevância da contextualidade em diferentes cenários,
como na computação quântica universal (22), os modos spin-órbita mostraram-se uma plataforma
apropriada para a investigação experimental da contextualidade. Nossos resultados podem ser
comparados diretamente com a versão quântica que se aplica a fótons únicos preparados em
um estado emaranhado nos graus de liberdade transversal e de polarização. No caso quântico
genuíno, a detecção de fótons fornece resultados dicotômicos, H/V ou +/−, e as intensidades
normalizadas foram mapeadas para probabilidades associadas a esses possíveis resultados.
Portanto, os resultados obtidos na estrutura clássica são comparáveis com o conjunto de medidas
quânticas, mas não aos eventos individuais com resultados discretos, que pertencem ao domínio
da natureza quântica da luz. É interessante notar que os estudo das correlações em modos
spin-órbita permite vislumbrarmos um vasto horizonte no qual vários novos estudos podem ser
realizados, bem como o teste de outras violações e a investigação da causalidade.

Em seguida, apresentamos o trabalho no qual investigamos experimentalmente a indução
de emaranhamento por um reservatório global atuando em um sistema de dois q-bits, usando a não
separabilidade estrutural entre os modos transversais e a polarização de um feixe de laser clássico.
A configuração óptica implementada neste trabalho permite a investigação somente dos efeitos do
ambiente, uma vez que não há interação direta entre os q-bits do sistema. Além disso, utilizamos
uma testemunha óptima de emaranhamento que permitiu a quantificação de emaranhamento em
toda a evolução do sistema, exibindo de maneira clara o aumento monótono de emaranhamento
até seu valor final. O experimento é baseado em dispositivos ópticos lineares e em um feixe laser
envolvendo números macroscópicos de fótons, o que simplifica consideravelmente a preparação
do estado e as configurações de medida. Os resultados, porém, não dependem da intensidade do
feixe e devem permanecer os mesmos no regime de fóton único. A excelente concordância entre



168 Capítulo 5. Simulação óptica de uma máquina térmica quântica

teoria e experimento evidência a adequação dessa abordagem.

Nesta tese, contribuímos com estudo em teoria de canais quânticos considerando tanto
um comportamento Markoviano como o Não-Markoviano. No caso Markoviano, nós realizamos
uma simulação experimental de canais quânticos utilizando o grau de liberdade de polarização
(como sistema principal) de um feixe de laser intenso por meio de um circuito óptico linear.
Realizamos a simulação dos canais Phase Damping(PD), Phase Flip (PF), Bit Flip (BF), Bit

Phase Flip (BPF) e Amplitude Damping (AD). Realizamos ainda, uma simulação da evolução das
coerências quânticas, Norma-l1 C e Máxima Cmax, nesses canais. Os resultados estão em ótima
concordância com o previsto teoricamente. Dentre os resultados obtidos, foi possível observar o
congelamento da coerência quântica prevista para o canal BF. Desta maneira, podemos assumir
que circuitos ópticos lineares associados a um feixe laser intenso podem constituir uma excelente
plataforma de testes para a evolução das propriedades quânticas nos canais quânticos.

Ainda neste trabalho, apresentamos também um estudo teórico da coerência máxima,
Cmax, associada à pureza do estado. Teoricamente, previmos e confirmamos experimentalmente o
congelamento da coerência máxima em seu valor máximo para estados com rz = ±1 e ry = rx = 0
nos canais PF, PD e BF. Nossos resultados mostram que Cmax = C para os estados com rz = 0 e,
nesse caso, C e Cmax não congelam sob decoerência Markoviana. Além disso, complementamos o
estudo do congelamento da coerência quântica para outros canais, mostrando experimentalmente
que C(t) não mostra o comportamento de congelamento em PD, PF e BFP para rz = 0 e rx , 0 .
Considerando o canal AD, o comportamento da coerência quântica foi totalmente reproduzido
pelo nosso aparato experimental. Para a evolução da coerência Máxima no canal AD, observamos
que Cmax passa por um valor mínimo antes de apresentar o comportamento de congelamento, o
que está de acordo com a previsão teórica.

No trabalho relacionado com o comportamento Não-Markoviano, apresentamos um
experimento totalmente óptico para simular o comportamento não-Markoviano por meio de
um quantificador de não-Markovianidade baseado em coerência NC(α). Mostramos que, sob
o critério permitido de operação incoerente, a monotonicidade da medida de coerência válida
pode ser afetada por um refluxo parcial das informações perdidas anteriormente do sistema para
o ambiente. Uma vantagem desse método é que, ao invés de utilizar subsistemas auxiliares,
envolve apenas um único q-bit, implicando um processo mais simples de otimização e realização
empírica. Vale ressaltar que a medida de coerência da não-Markovianidade é aplicável para além
do canal AD, mantendo-se para qualquer canal que preserve a incoerência.

Para encerrar o capítulo 4, apresentamos a investigação da decomposição de Solovay-
Kitaev dos canais quânticos de q-bit único usando os modos spin-órbita. A implementação de
canais quânticos arbitrários no grau de liberdade de polarização (rotação) foi alcançada usando
a estrutura de modo transverso (órbita) como o q-bit auxiliar. Isso permitiu a fácil realização
das operações unitárias locais e portas controladas necessárias para a implementação dos canais
desejados. Por exemplo, o canal Bit Phase Flip pôde ser implementado em contraste com
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trabalhos experimentais anteriores onde, no melhor de nosso conhecimento, a decomposição
S-k ainda não havia sido implementada em outros sistemas. Além disso, nossa abordagem, com
uma fonte de laser intensa, nos deu acesso direto às propriedades estatísticas dos canais ruidosos
sem recorrer a amostragem de fóton único. Tanto a reconstrução da matriz densidade quanto
a análise de coerência do q-bit no canal mostram o sucesso da decomposição através de uma
excelente concordância entre as previsões teóricas e os resultados experimentais.

A investigação do comportamento dos recursos, tais como coerência e emaranhamento, na
Teoria de Informação Quântica é de grande importância para a compreensão e, consequentemente,
a otimização de protocolos considerando sistemas quânticos abertos. Isto abre novas perspectivas
para estudo de subespaços livre de decoerência bem como outras técnicas supressão de ruído,
como por exemplo, a realização de medidas fracas utilizadas para evitar a decoerência e a
proteção do emaranhamento.

O último trabalho realizado nesta tese reside em uma nova e promissora área da física de-
nominada termodinâmica quântica. Neste trabalho, nós introduzimos um mapa de uma máquina
térmica de um único q-bit em uma configuração de fóton único. A viabilidade desta proposta foi
testada experimentalmente por meio de um experimento totalmente óptico realizado através de
um feixe laser intenso. Usando o grau de liberdade de polarização do feixe laser, codificamos o
q-bit como substância de trabalho, enquanto os dois banhos térmicos são simulados correlacio-
nando a polarização com o grau de liberdade auxiliar, em nosso caso o caminho de propagação
do feixe laser em nosso experimento. Mostramos, então, como diferentes banhos térmicos podem
ser implementados com dispositivos ópticos, com a diferença de temperaturas controláveis por
meio de um parâmetro adimensional associado a uma combinação de placas de meia onda. A
concordância entre os resultados experimentais e teóricos é notável, com erros dentro de uma
faixa de 5%. Vale ressaltar que estamos propondo uma simulação totalmente óptica de uma
máquina térmica, que visa reproduzir análogos dos estados de Gibbs, transferências de calor e
extração de trabalho. Além disso, nossa investigação abre perspectivas para implementações
ópticas de outros protocolos na termodinâmica quântica. Neste cenário, abrimos uma perspectiva
para a discussão experimental do desempenho de refrigeradores quânticos (79, 80, 190) com
dispositivos ópticos e termômetros quânticos ópticos (191, 192) como pesquisa futura.
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APÊNDICE A – Operador densidade

Apresentaremos neste apêndice uma breve revisão sobre o formalismo do operador
densidade, bem como sua aplicação para a representação de um sistema termodinâmico em
equilíbrio. Este estudo é baseado na Ref. (126).

É conhecido que um sistema quântico pode ser representado por meio de um vetor de
estado |ψ(t)〉, tal que

|ψ(t)〉 =
∑

n

cn(t) |un〉, (A.1)

onde {|un〉} representa uma base ortonormal discreta no espaço de estados. Como sabemos que
|ψ(t)〉 é normalizado, temos que os coeficientes cn(t) devem satisfazer a relação∑

n

|cn(t)|2 = 1. (A.2)

Além disso, se A é um observável com os respectivos elementos de matriz definidos por
〈un| A |up〉 = Anp. Temos que o valor médio de A num dado instante t é dado por

〈A〉 (t) = 〈ψ(t)| A |ψ(t)〉 =
∑
n,p

c∗n(t) cp(t) Anp. (A.3)

Por fim, a evolução do estado |ψ(t)〉 é descrita por meio da equação de Schrödigner definida na
seguinte forma

i~
d
dt
|ψ(t)〉 = H(t) |ψ(t)〉, (A.4)

sendo H(t) o Hamiltoniano do sistema.

A.1 Formalismo do Operador Densidade

Como mostraremos a seguir, todo o formalismo utilizado para na descrição de um vetor
de estado, apresentado no parágrafo acima, pode ser reescrito para o formalismo do operador
densidade.

O operador densidade pode ser representado na base {|un〉} por meio de uma matriz,
denominada matriz densidade, cujos elementos de matriz são dados por

ρpn(t) = 〈up| ρ(t) |un〉 = c∗n(t) cp(t). (A.5)

É interessante observar que os resultados obtidos até o momento nos permite vislumbrar
que, de fato, o operador densidade ρ(t) pode caracterizar completamente um estado quântico
assim como realizado no formalismo do vetor de estado |ψ(t)〉. A fim de sedimentar a relação
entre estas representações, vamos reescrever as equações (A.2), (A.3) e (A.4), apresentadas
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no ínicio deste apêndice, em termos do operador densidade ρ(t). A equação (A.2) indica que
soma dos elementos da diagonal principal (n = p) na Eq.(A.5) deva ser igual a 1. A fim de
demostrarmos este fato, vamos considerar que

ρnn(t) = c∗n(t) cn(t) = |cn(t)|2. (A.6)

Assim, sabendo que
∑

n |cn(t)|2 = 1, temos∑
n

|cn(t)|2 =
∑

n

ρnn(t) = Tr {ρ(t)} = 1. (A.7)

Lembre-se que, o traço de uma matriz é a soma dos elementos de sua diagonal principal.

A definição do valor médio de um observável no formalismo do operador densidade
pode ser obtida considerando a equação (A.3) e a equação (A.5).

〈A〉 (t) =
∑
n,p

c∗n(t) cp(t) Anp =
∑
n,p

ρpn(t)Anp.

=
∑
n,p

〈un| ρ(t) |up〉 Anp

=
∑
n,p

〈up| ρ(t) |un〉 〈un| A |up〉

=
∑

p

〈up|ρ(t)A|up〉

= Tr {ρ(t)A} . (A.8)

Por fim, a equação que descreve a evolução de um operador densidade ρ(t) pode ser
obtida por meio da equação de Schrödigner. Logo, tomando a derivada de primeira ordem no
operador densidade ρ(t), teremos

d
dt
ρ(t) =

(
d
dt
|ψ(t)〉

)
〈ψ(t)| + |ψ(t)〉

(
d
dt
〈ψ(t)|

)
. (A.9)

Substituindo os termos entre parênteses pela equação (A.4) e lembrando que o Hamiltoniano é
um operador hermitiano, temos

d
dt
ρ(t) =

(
1
i~

H(t)|ψ(t)〉
)
〈ψ(t)| + |ψ(t)〉

(
1
−i~

H(t) 〈ψ(t)|
)

=
1
i~

H(t)|ψ(t)〉〈ψ(t)| +
1
−i~
|ψ(t)〉〈ψ(t)|H(t)

=
1
i~

( H(t)|ψ(t)〉〈ψ(t)| − |ψ(t)〉〈ψ(t)|H(t) )

=
1
i~

[H(t), ρ(t)], (A.10)

onde fizemos uso da relação de comutação [A, B] = AB− BA. A equação acima é como equação

de Von Neumann.
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É necessário comentar que, assim como o vetor de estado |ψ(t)〉 precisa respeitar as
condições de completeza e fechamento para que possamos lhe garantir uma interpretação física,
o operador densidade também precisará respeitar certas condições para que possua interpretação
física. Neste caso, qualquer operador densidade ρ(t) precisa ser positivo, ou seja, ρ(t) ≥ 0, e
possuir Tr {ρ(t)} = 1.

A.1.1 População e coerência

Embora tenhamos mostrado a relação entre a descrição de um estado quântico represen-
tado por meio do vetor de estado |ψ(t)〉 e do operador densidade ρ(t), pode nos surgir a seguinte
questão: Qual a interpresetação física dos elementos de matriz ρnp(t) do operador ρ na base |un〉?

A fim de respondermos a esta questão, vamos considerar, primeiramente, que a expressão
que nos fornece a probabilidade de obtermos o resultado an na medida do operador densidade ρ,
é dada por

P(an) = Tr {ρ(t) Pn} . (A.11)

Ao tratarmos de uma mistura estatística, onde a presença de cada possível estado está relacionada
com uma determinada probabilidade pk

1, sendo k o número de elementos na mistura, podemos
re-escrever a equação anterior como

P(an) =
∑

k

pk Tr {Pn ρ(t)} , (A.12)

onde ρ =
∑

k pkρk.

Considerando a representação dos elementos de matriz do operador densidade ρ(t), bem
como a definição ρ =

∑
k pkρk para uma mistura estatística, podemos escrever que

ρ(t)np =
∑

k

pk [ρk]np. (A.13)

Tomando então os elementos da diagonal ρnn, teremos que

ρnn =
∑

k

pk [ρk]nn =
∑

k

pk |c(k)
n |

2, (A.14)

onde fizemos uso da equação (A.6). Note que, o termo |c(k)
n |

2 é um número positivo, e pode ser
interpretado como a probabilidade de, ao realizarmos uma medida no estado do sistema |ψ〉, o
encontrarmos no estado |un〉. Se consideramos, por meio da equação (A.14), a indeterminância
do estado antes da medida, ρnn representa a probabilidade média de encontrarmos o sistema no
estado |un〉. Por esta razão, ρnn é denominado como a população do estado |un〉. Isto significa
dizer que, ser realizarmos a mesma medida N vezes sob a mesma condição inicial, sendo N

um número grande de repetições, o sistema Nρnn será encontrado no estado |un〉. É importante
1 De modo que p1 está relacionado ao estado |ψ1〉, p2 com |ψ2〉 e assim por diante. Além disso, devemos salientar

que, por se tratar de uma probabilidade, devemos ter
∑

k pk = 1.
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salientar que ρnn é um número real e positivo. Além disso, a população ρnn na base de estado |un〉

só é igual a zero se todos os termos |cn(t)|2 forem iguais a zero.

De modo análogo, considerando agora os elementos ρnp fora da diagonal principal,
obtemos que

ρnp =
∑

k

pk c(k)
n c(k)∗

p , (A.15)

sendo c(k)
n c(k)∗

p os termos cruzados quando n , p. A interpretação física da equação (A.15)
consiste no fato de que os termos c(k)

n c(k)∗
p expressam os efeitos de interferência entre os estados

da base |un〉 e |up〉 quando o estado |ψk〉 encontra-se numa superposição coerente destes estados.
Ainda analisando a Eq. (A.15), ρnp representa a média deste termos cruzados tomados sobre todos
os possíveis estados da mistura estatística. De modo contrário ao termo referente a população,
ρnp poderá ter valor nulo mesmo que nenhum dos produtos c(k)

n c(k)∗
p seja. Isto se deve ao fato

de que, enquanto ρnn é uma soma de números reais positivos (ou nulos), ρnp é uma soma de
números complexos. Sendo assim, se ρnp é igual a zero, significa afirmar que os efeitos de
superposição coerente entre as bases |un〉 e |up〉 foram eliminados. É justamente devido a esta
característica que os elementos não diagonais do operador densidade ρ são frequentemente
denominados de coerências.

A.2 Operador Densidade num sistema termodinâmico em equi-

líbrio

A fim de demonstrarmos a versatilidade do operador densidade, iremos apresentar sua
utilização na descrição de um sistema termodinâmico em equilíbrio térmico a uma temperatura T

com um reservatório. Por meio da Física Estatística, nos é permitido definir o operador densidade
como sendo

ρ =
e−H/kT

Z
, (A.16)

sendo H o operador Hamiltoniano do sistema, k é a constante de Boltzmann e Z o coeficiente de
normalização dado por

Z = Tr
{
e−H / kT

}
, (A.17)

também conhecido como função partição.

Escolhendo como representação a base {|un〉} dos autovalores de H, podemos obter os
elementos de matriz do operador densidade nesta representação. Assim, considerando a equação
(A.16), obtemos

ρnp = 〈un| ρ |up〉

= Z−1〈un| e−H / kT |up〉

= Z−1e−Ep / kT 〈un|up〉 = 0. (A.18)
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Por outro lado, se repetirmos o cálculo anterior considerando somente os elementos da diagonal
principal, teremos que

ρnn = 〈un| e−H / kT |un〉

= Z−1e−En / kT 〈un|un〉

= Z−1e−En / kT , 0. (A.19)

Por meio dos resultados obtidos acima, podemos afirmar que no equilíbrio termodinâ-
mico, as populações de um estado estacionário decaem exponencialmente com função de sua
energia. Vale comentar que, este decaimento exponencial torna-se mais rápido quando possuímos
uma temperatura T pequena. Por fim, pode-se observar que, para esta condição de equilíbrio
térmico, os elementos de matriz associados a superposição coerente são nulos.
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APÊNDICE B – TBS: MZIM com HWP

em um dos braços

Neste apêndice discutiremos a ação da HWP inserida no MZIM. A Fig. 75 apresenta a
configuração ótica em detalhes, marcando o estado dos modos spin-órbita em cada parte deste
circuito.

Figura 75 – Circuito experimental para implementação da nova configuração do MZIM. Este
dispositivo nos permitirá produzir medidas projetivas nos modos transversos de
primeira ordem. Fonte: Autor.

Vamos considerar um feixe de laser linearmente polarizado com o modo spin-órbita dado
por

|ψ〉 = [cos(θ) |H〉 + sen(θ) |V〉] ⊗ |h〉. (B.1)

O ângulo θ define um estado de polarização linear.

Como pode ser visto na Fig. 75, o primeiro ato do TBS é desenvolvido por um divisor
de feixe BS1. Com base no formalismo das matrizes de Jones (176), podemos descrever esse
dispositivo por uma matriz 2x2 escrita como

BS1 ≡
1
√

2

 1 1
1 −1

 , (B.2)
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Para simplificar os cálculos e a discussão, consideraremos as duas possíveis portas de
entrada no BS1, ou seja, a e b. Nota-se por meio da Fig. 75 que, na porta b não possuímos um
feixe incidente. Por outro lado, na porta a, temos o estado spin-órbita fornecido pela Eq. (B.1).
Considerando a ação do BS1, dada pela Eq. (B.2), a polarização em cada braço após o BS1 pode
ser escrita como

|Ψ1〉 =
1
√

2
|ψ〉 e |Ψ2〉 =

1
√

2
|ψ〉. (B.3)

Para o |Ψ1〉, após a HWP3@0◦, obteremos, que o modo spin-órbita |Ψ′1〉, é dado por

|Ψ′1〉 =
1
√

2
[cos(θ)|Hh〉 − sen(θ)|Vh〉] . (B.4)

O estado |Ψ′1〉 sofre uma única reflexão e, desta maneira, a componente ímpar |Vh〉 adquirirá uma
fase π. Além disso, devemos adicionar um fator de fase ei∆φ que será implementada pela ação do
PZT. Portanto, o estado |Ψ′′1 〉, após esta reflexão, será escrito como

|Ψ′′1 〉 =
1
√

2
[cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉] ei∆φ. (B.5)

Este modo spin-órbita chega então ao BS2 na porta b′.

As transformações no |Ψ2〉 serão apresentadas a seguir. Para este braço do MZIN, teremos
duas reflexões de modo que |Ψ2〉 = |Ψ′2〉 , uma vez que o total de fases devido às reflexões é igual
a 2π. Portanto,

|Ψ′2〉 =
1
√

2
[cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉] , (B.6)

é o estado que chega no BS2 pela porta a′. Logo, nas duas saídas do TBS, obteremos

|K〉 =
1
√

2

(
|Ψ′′1 〉 + |Ψ

′
2〉
)

and |Λ〉 =
1
√

2

(
|Ψ′′1 〉 − |Ψ

′
2〉
)
. (B.7)

O modo spin-órbita |K〉 em uma das saídas, é dado por

|K〉 =
1
√

2

(
|Ψ′′1 〉 + |Ψ

′
2〉
)

=
1
2

([cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉] ei∆φ

+ [cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉]), (B.8)

enquanto que, na outra saída do BS2, o estado |Λ〉 é

|Λ〉 =
1
√

2

(
|Ψ′′1 〉 + |Ψ

′
2〉
)

=
1
2

([cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉] ei∆φ

− [cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉]). (B.9)

Agora, se considerarmos que a fase no PZT é ∆φ = 0 e usaremos as equações (B.8) e
(B.9), teremos que

|K〉 =
1
2

(cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉 + cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉)

= cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉, (B.10)
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e

|Λ〉 =
1
2

(cos(θ)|Hh〉 − sen(θ)|Vh〉 − cos(θ)|Hh〉 + sen(θ)|Vh〉) .

= 0. (B.11)

É importante observar que, se analisarmos as equações (B.10) e (B.11), fica claro que
este dispositivo não realiza a seleção de paridade conforme é conhecida e discutida pela Ref.
(141). Sendo assim, temos que, no TBS, o modo |h〉 será projetado por este dispositivo na saída
O1. Por outro lado, o modo |v〉, será projetado para a saída oposta O2. É interessante notar que
este MZIM opera de maneira semelhante ao divisor de feixe polarizado (PBS) para os estados de
polarização. Dessa maneira, esse novo MZIM é responsável por implementar medidas projetivas
nos modos transversais de primeira ordem.
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APÊNDICE C – Simulação da etapa de

expansão / compressão por meio das

matrizes de Jones

Neste Apêndice mostraremos em detalhes como simular a expansão e compressão a
partir do formalismo de Jones. A matriz de Jones de rotação de polarização é definida por

S (α) =

cos(α) − sin(α)
sin(α) cos(α)

 . (C.1)

A Eq. (C.1) pode ser usada para codificar as mudanças no caráter da luz que passa através de um
polarizador parcial, por exemplo, com α indicando o ângulo de rotação entre as polarizações
inicial e final. A matriz S (α) está no grupo SO(2). Então, ele pode ser usado para fornecer uma
transformação de um vetor |ψ〉 em um vetor transformado |ψ′〉, de modo que a norma de |ψ〉 é
preservada. Podemos escrever S (α) = e−iJα, com o gerador J fornecido por (193)

J =

0 −i

i 0

 , (C.2)

Por outro lado, o operador de evolução da substância de trabalho direcionado pelo
Hamiltoniano H = ~ω(t)σy é dado por

U(t, t0) = exp
[
−

i
~

∫ t

t0
H(ξ)dξ

]
, (C.3)

o qual pode ainda ser escrito como

U(t, t0) = exp
[
−iω̄(t − t0)σy

]
, (C.4)

onde ω̄ = (t − t0)−1
∫ t

t0
ω(ξ)dξ. Neste caso, σy pode ser visto como o gerador dinâmico associado

ao operador de evolução U(t, t0), sendo exatamente o mesmo que o gerador de J. Assim,
concluímos que existe uma correspondência entre o operador de evolução U(t, t0) e a matriz de
Jones S (α) tomando

α = ω̄(t − t0) =

∫ t

t0
ω(ξ)dξ . (C.5)

Portanto, configurando a duração da expansão (compressão) como t − t0 = τ e a frequência ω, é
possível ajustar α para simular a dinâmica desejada.
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Em particular, na etapa de expansão considerada no texto principal, temos ωe(t) =

ω0(1 − t/τ) + nω0(t/τ) (com t0 = 0), em que n > 1 para obter ωe(0) < ωe(τ). Assim, obtemos o
parâmetro de expansão de Jones (do inglês, expansion Jones parameter) αe como

αe =

∫ τ

0
ωe(ξ)dξ =

(n + 1)ω0τ

2
. (C.6)

Por outro lado, na etapa de compactação, precisamos obter ωc(0) > ωc(τ), para escrever
ωc(t) = nω0(1 − t/τ) + ω0(t/τ). Portanto, o parâmetro de compressão de Jones (do inglês,
compression Jones parameter) αc é definido como

αc =

∫ τ

0
ωc(ξ)dξ =

(n + 1)ω0τ

2
. (C.7)

Os resultados definidos anteriormente, nos permite concluir que podemos simular as
etapas de expansão e compressão com o mesmo parâmetro Jones. Em uma abordagem expe-
rimental, a matriz Jones na Eq.C.1 pode ser implementada usando um arranjo de duas placas
de onda HWPθ, em que o parâmetro θ está associado ao ângulo entre o eixo rápido e a direção
vertical. A representação matricial da HWP é

HWPθ =

cos θ sin θ
sin θ − cos θ

 , (C.8)

de modo que podemos obter o seguinte resultado

S (α) = HWP2α · HWPα =

cos(α) − sin(α)
sin(α) cos(α)

 . (C.9)

Por fim, o ângulo da HWP precisa ser ajustado como α = 3τω0/2, de modo que na
primeira HWP tenhamos 3τω0/2 e na segunda 3τω0, implicando um ângulo relativo entre as
placas de meia onda HWPs definido como θr = 3τω0/2.
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APÊNDICE D – Determinação dos

ângulos θv2 e θh2 para o canal I-PD

Levando em consideração as transformações implementadas pelo I-PD na configuração
experimental ilustrada pela Fig.70, iremos apresentar ao leitor uma discussão mais detalhada
sobre a atuação deste canal bem como sua funcionalidade nos experimento realizado. Conforme
comentando ao longo do capítulo 5, o canal quântico I-PD ou phase damping invertido, tem
por finalidade desfazer as operações impostas pelo primeiro canal phase damping (PD1) de
modo que tenhamos, novamente, o estado inicial de polarização circular à direita. Sendo assim,
podemos notar que precisaremos determinar os pares de ângulos θv2 e θh2 para que esta situação
seja obtida.

Os parâmetros utilizados para simular as transformações termodinâmicas no ciclo de
Otto, são: θv (o parâmetro de decoerência do canal PD1), θu (o ângulo da operação unitária de
expansão e compressão), θv2 e θh2 (os pares de ângulos do canal I-PD). Todas as transformações
no estado inicial |ψCD〉 após a passagem pelo circuito experimental, apresentado pela Fig.70,
podem ser descritas pelas respectivas equações

|out1〉 =
1
√

2
[sen(θu)sen(2θv2) − i cos(2θv)cos(θu)sen(2θv2) − i sen(2θv)cos(θu)sen(2θv2))] |H〉

+
1
√

2
[cos(θu)sen(2θh2) + i cos(2θv)sen(θu)sen(2θh2) − i sen(2θv)sen(θu)cos(2θh2)] |V〉,

(D.1)

|out2〉〉 =
1
√

2
[cos(θu)cos(2θh2) + i cos(2θv)sen(θu)cos(2θh2) + i sen(2θv)sen(θu)sen(2θh2))] |H〉

+
1
√

2
[sen(θu)cos(2θv2) − i cos(2θv)cos(θu)cos(2θv2) − i sen(2θv)cos(θu)cos(2θv2)] |V〉,

(D.2)

onde |out1〉 e |out2〉 estão relacionados com as intensidades Iα e Iβ, respectivamente.

Iremos, inicialmente, discutir a situação ilustrada pela figura 70, onde consideramos
θv = π/8 (θh = 0) no canal PD1 e a operação unitária θu = 3π/2 (pós PD1). Introduzindo estes
ângulos nas equações (D.1) e (D.2), obteremos como resultado as expressões

|out1〉 =
1
√

2

[
−sen(2θv2)|H〉 + i

(
cos(2θh2) − sen(2θh2)

√
2

)
|V〉

]
(D.3)

|out2〉 =
1
√

2

[
−i

(
cos(2θh2) + sen(2θh2)

√
2

)
|H〉 − cos(θv2)|V〉

]
. (D.4)
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É interessante notar que as equações acima estão exclusivamente em função dos parâme-
tros θh2 e θv2 do canal I-PD. Logo, para retornarmos à situação onde teremos novamente o estado
inicial, precisamos de uma solução em que uma das saídas seja nula (ou seja, sem intensidade
luminosa). Por exemplo, vamos considerar que |out1〉 = 0. Consequentemente, é esperado que o
estado inicial de polarização circular à direita seja recuperado na saída |out2〉. Desta maneira,
precisamos determinar os pares de ângulos θh2 (0 ≤ θh2 ≤ π/2) e θv2 (0 ≤ θv2 ≤ π/2 ) que repro-
duza esta operação. Este cálculo foi realizado com o auxílio do software MATHEMATICAr,
onde o código em questão resolvia o sistema dados pelas equações (D.3) e (D.12) impondo a
condição que |out1〉 = 0. Os pares de ângulos obtidos nesta situação são θh2 = 3π/8 and θv2 = 0.
Ao substituirmos estes valores as equações (D.3) e (D.12), teremos que

|out1〉 = 0, (D.5)

|out2〉 =
eiπ/2

√
2

[|H〉 − i|V〉] , (D.6)

onde eiπ/2 é uma fase global. Por meio das equações acima é claramente observado que obtivemos
o resultado desejado, ou seja, recuperamos o estado no qual iniciamos o ciclo termodinâmico.
É importante observar que esta é uma solução específica para retornar o estado inicial cuja
condição inicial foi considerar a temperatura do canal PD1 igual a θv = π/8.

A fim de concretizar a validade das operações impostas pelos canais implementados no
experimento, podemos calcular as quantidades de calor (teórica e experimental) obtidas nos
dois reservatórios considerados no ciclo, sendo eles: QB→C (canal PD1) e QD→A (canal I-PD).
Sabemos que as definições de calor Q em ambos os reservatórios podem ser escritas como

QB→C = ~ωfin
[
tanh(~ωiniβc) − tanh(~ωfinβh)

]
, (D.7)

QD→A = −~ωini
[
tanh(~ωiniβc) − tanh(~ωfinβh)

]
. (D.8)

Teoricamente, como apresentado no capítulo 5, consideramos a aproximação dada por
tanh(~ωfinβh) ≈ 1, de modo que ficaremos com

QB→C = ~ωfin
[
1 − tanh(~ωfinβh)

]
, (D.9)

QD→A = ~ωini
[
tanh(~ωfinβh) − 1

]
. (D.10)

Agora, lembrando que as relações impostas no capítulo 5, sabemos que tanh(~ωfinβh) =

e−γτd = 1 − p(τ) = cos(2φ j) onde φ j = θi − θk com j = {B→ C,D→ A} i = {v, v2} e k = {h, h2}.
Assim, teremos que as quantidades de calor relacionada com as etapas BC e DA no ciclo podem
ser escritas em função da diferença entre os ângulos das placas de onda (HWP) nos canais PD1 e
I-PD. Desta forma, teremos

Qexp
B→C = 2~ω

[
1 − cos(2φB→C)

]
(D.11)

Qexp
D→A = ~ω

[
cos(2φD→A) − 1

]
, (D.12)
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onde φB→C = θv − θh e φD→A = θv2 − θh2. Note então que, se considerarmos para o PD1 que
θv = φB→C = π/8 teremos que, pela expressão (D.11), Qexp

B→C = (2−
√

2)~ω. Agora, considerando
o ângulos θv2 = 0 e θh2 = π/8 fornecido pela resolução do sistema de equações apresentados
anteriormente, teremos que Qexp

D→A = (−1 + 1/
√

2)~ω. É importante notar que os ângulos dos
canais PD1 e I-PD são idênticos, φB→C = φD→A, o que reforça a afirmação de que o canal I-PD
desfaz a operação imposta pelo canal PD1.

Calculando agora diferença entre as quantidades de calor ∆Q para estas duas etapas do
ciclo, teremos que

∆Q = Qexp
B→C − Qexp

D→A

= (2 −
√

2)~ω − (−1 + 1/
√

2)~ω

=

(
3 −

3
√

2

)
~ω. (D.13)

Note que o resultado obtido pela equação acima é perfeitamente relacionado com o seu respectivo
valor apresentado na curva 73b. Este resultado nos permite afirmar seguramente que o os ângulos
e, consequentemente, o canal I-PD funcionam como deveriam em nossa implementação.

É importante destacar que, este processo deve ser realizado para cada ângulo inserido
no canal PD1, de modo que para cada ângulo θv, tenhamos um par de ângulos θh2 e θv2 que nos
permita retornar ao estado inicial e assim simular o ciclo de Otto com diferentes temperaturas.

A título de curiosidade, apresentaremos rapidamente, por uma questão de completeza à
discussão, os ângulos para os dois casos extremos, i.e, para as temperaturas inicial θv = 0 e final
θv = π/4. No primeiro caso, ajustando θv = 0 (lembrando que θh = 0) nas Eqs. (D.1) e (D.2),
teremos como resultado as expressões

|out1〉 =
1
√

2
[−sen(2θv2)|H〉 − i sen(2θh2)|V〉] (D.14)

|out2〉 =
1
√

2
[−i cos(2θh2)|H〉 − cos(2θv2)|V〉] . (D.15)

Assim, pelo mesmo procedimento realizado anteriormente, ao considerarmos θv2 = 0
and θh2 = 0, obteremos novamente que |out1〉 = 0 e |out2〉 = eiπ/2

√
2 (|H〉 − i|V〉]. Conforme o

esperado, à menos de uma fase global, recuperamos o estado de polarização circular à diretia.

Para o caso limite obtido quando tomamos θv = π/4 (θh = 0) nas Eqs. (D.1) e (D.2),
teremos

|out1〉 =
1
√

2
[−sen(2θv2)|H〉 + i (cos(2θh2)) |V〉] (D.16)

|out2〉 =
1
√

2
[−isen(2θh2)|H〉 − cos(2θv2)|V〉] . (D.17)

Escolhendo θv2 = 0 e θh2 = π/4, obteremos como resultado, novamente, a situação onde
|out1〉 = 0 e |out2〉 = eiπ/2

√
2 (|H〉 − i|V〉], como haveria de ser.
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Caso o leitor seja curioso e deseje tentar os pares de ângulos obtidos para os casos acima
(θv = 0 e θv = π/4), basta calcular os ângulos φB→C e φD→A e substituí-los nas equações (D.11)
e (D.12) e obter o respectivo ∆Q. O resultado obtido estará em acordo com o ilustrado pela
Fig.73b.
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