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para obtenç̃ao do t́ıtulo de Mestre em

Fı́sica.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Norton Gomes de Almeida

Goiânia - 2007



Aos meus pais Wilzon e Ivair.
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Resumo

Neste trabalho mostramos uma das aplicações mais brilhantes da mecânica
quântica naárea deóptica qûantica, o teletransporte de estados quânticos. Aqui,
apresentamos vários esquemas para a implementação do teletransporte quântico
usando cavidades-QED eátomos de Rydberg. Analisamos também a imprecis̃ao
no controle do tempo de interação entre óatomo e o campo, considerando possı́veis
flutuaç̃oes nos par̂ametros experimentais.
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Abstract

In this work we show one of the most brilliant applications of the quantum
mechanics in the area of the quantum optics, the teleportation of quantum states.
Here, we present several schemes for the implementation of the quantum teleporta-
tion using cavity-QED and Rydberg atoms. We also analyzed the imprecision in the
control of the atom-field interaction time, considering possible fluctuation effects in
the experimental parameters.
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2.4 Distribuiç̃ao dos anos mais produtivos para o teletransporte.. . . . . 16
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de Rydberg (RAS), tr̂es cavidades QED e detectores seletivos de
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Caṕıtulo 1

Introduç ão

A idéia do teletransporte de estados quânticos surgiu em 1993 com C. H. Ben-

nett, G. Brassard, C. Crèpeau, R. Jozsa, A. Peres e W. Wootters, no trabalho seminal

intitulado “Teletransportando um estado quântico desconhecido através de dois ca-

nais, um cĺassico e um Einstein-Podolsky-Rosen”(EPR) [1]. Um canal clássicoé

qualquer tipo de comunicação convencional entre dois pontos. Um canal de EPRé

representado por duas partı́culas em uḿunico estado “emaranhado” e representa o

canal ñao-local necessário para a realização do teletransporte quântico.

A discuss̃ao sobre fen̂omenos ñao-locais surgiu assim que a mecânica qûantica

estava nascendo. Em 1935 A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen lançam uma dis-

cuss̃ao atrav́es do artigo: “Pode a descrição da meĉanica qûantica da realidade fı́sica

ser considerada completa?” [2]. Esse trabalho ficou conhecido como Paradoxo de

Einstein-Podolsky-Rosen, que consistia em um experimento mental que demonstra

que o resultado de uma medição realizada em uma parte de um sistema quântico

emaranhado pode ter um efeito instantâneo no resultado de uma medição realizada

na outra parte, independente da distância que separa as duas partes do emaranha-

mento qûantico. Segundo Einstein, Podolsky e Rosen “em uma teoria completa

cada elemento desta corresponde a um elemento de realidade. Uma condição sufi-

ciente para a realidade de uma quantidade fı́sicaé a possibilidade de predizê-la com

certeza, sem perturbar o sistema. Na mecânica qûantica no caso de duas quantidades

2



1. Introdução 3

fı́sicas descritas por operadores que não comutam, o conhecimento de uma impede

o conhecimento da outra. Então, ou (1) a descriç̃ao da realidade dada pela função

de onda na mecânica qûantica ñao é completa ou (2) essas duas quantidades não

podem ter realidades simultânea. De acordo com EPR, considerando o problema

de se fazer prediç̃oes a respeito de um sistema sobre a base da medida realizada

sobre outro sistema que tinha interagido previamente com ele leva ao resultado que

se (1)é falso, ent̃ao (2)é tamb́em falso. A pessoáe conduzida assim a concluir que

a descriç̃ao da realidade dada por uma função de onda ñaoé completa” [2].

Esse artigo foi respondido por N. Bohr, com um artigo com mesmo tı́tulo [3],

que buscava explicar que o ponto de vista do primeiro artigo [2] não estava correto:

“A tendência dessa argumentação, entretanto, ñao me parece encontrar-se adequa-

damente com a situação real com que ńos estamos enfrentado na fı́sica at̂omica”,

palavras de N. Bohr.

O paradoxo de EPR, posteriormente transcrito para o contexto de graus de liber-

dade de spin por D. Bohm [4], foi utilizada por J. Bell em 1964 [5], para mostrar

que as prediç̃oes da meĉanica qûantica eram incompatı́veis com a afirmativa (2)

apresentada acima. Estas predições, expressas através de relaç̃oes de desigualdades

conhecidas como “desigualdades de Bell”, são comprov́aveis experimentalmente.

Depois da publicaç̃ao do trabalho de Bell [5], seguiram-se vários outros traba-

lhos com e sem desigualdades com a finalidade de mostrar que a realidade quântica

era ñao-local [6, 7], istoé, dois observ́aveis que ñao comutam de fato não podem

ter realidade simultânea. Isso significa que não existe uma descrição para cada ob-

serv́avel separadamente. Inúmeros experimentos foram idealizados para testar as

desigualdades de Bell [8]. Todos os experimentos feitos até hoje encontraram com-

portamento similar̀as prediç̃oes obtidas da mecânica qûantica padr̃ao. Entretanto,

o teorema de Bell ñao se aplica a todas as possı́veis teorias “realistas”.́E posśıvel

construir uma teoria que escape de suas implicações e que s̃ao, portanto, indis-
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tingúıveis da meĉanica qûantica; poŕem, estas teorias são geralmente ñao-locais.

Alguns estudiosos neste campo têm tentado formular teorias de variáveis ocultas

que exploram brechas nos experimentos atuais, tais como nas hipóteses feitas para

a interpretaç̃ao dos dados experimentais. Todavia, ninguém ainda conseguiu formu-

lar uma teoria realista local que possa reproduzir todos os resultados da mecânica

quântica.

A maioria dos f́ısicos atualmente acredita que a mecânica qûanticaé correta,

e que o paradoxo de EPŔe somente um “paradoxo” porque a intuição cĺassica

não correspondèa realidade f́ısica. O paradoxo de EPR aprofundou a nossa com-

preens̃ao da meĉanica qûantica pela exposição de caracterı́sticas ñao-cĺassicas do

mundo microsćopico. Antes da publicação do paradoxo de EPR, uma medição era

freqüentemente visualizada como uma perturbação f́ısica que afetava diretamente

o sistema sob medição. Por exemplo, quando se media a posição de um eĺetron,

imaginava-se o disparo de uma luz nele, que afetava o elétron e que produzia in-

certezas quanto a sua posição. Tais explicaç̃oes, que ainda são encontradas em

explicaç̃oes populares de mecânica qûantica, foram revisadas pelo paradoxo EPR,

o qual mostra que uma “medição” pode ser realizada em uma partı́cula sem per-

turbá-la diretamente, pela realização da mediç̃ao em uma partı́cula entrelaçada (ou

emaranhada) distante.

Tecnologias baseadas no emaranhamento quântico est̃ao atualmente em desen-

volvimento. Na criptografia qûantica, part́ıculas emaranhadas são usadas para trans-

mitir sinais que ñao podem ser subtraı́dos sem deixar traços. Na computação qûan-

tica, part́ıculas emaranhadas são usadas para realizar cálculos em paralelo em com-

putadores, o que permite que certos cálculos sejam realizados mais rápido do que

um computador clássico jamais poderia fazer. Temos também o exemplo do tele-

transporte qûantico, quée uma t́ecnica usada para transferir estados quânticos de

um lugar para outro usando para isso um canal não-local (part́ıculas emaranhadas).
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Nos caṕıtulos seguintes dessa dissertação focaremos nosso estudo no teletrans-

porte qûantico, mais precisamente no teletransporte de estados emaranhados sem

medida expĺıcita dos estados de Bell. Também iremos considerar os efeitos de

flutuaç̃oes relacionados̀a imprecis̃ao no controle da interação entre oátomo e o

campo armadilhado dentro de uma cavidade com alto fator de qualidade.



Caṕıtulo 2

Teletransporte de Estados Qûanticos

Em março de 1993 foi proposto por Bennettet al. o primeiro teletransporte

de estados qûanticos [1]. O esquema consistia em “desmontar” um estado quântico

desconhecido|φ〉 e depois “reconstrui-lo” em outro local utilizando para isso ape-

nas informaç̃oes cĺassicas e correlações ñao-locais (estados de EPR). De forma mais

geral podemos imaginar um experimento de teletransporte constituı́do por um ponto

de envio da informaç̃ao, representado por um observador chamadoAlice, e um

ponto para receber a informação, representado por um observador chamadoBob.

Esses dois pontos, representados por duas pessoas (Alice e Bob), partilham previa-

mente o canal ñao-local (canal de EPR)

∣∣∣Ψ(−)
〉

2,3
= 1/

√
2 (|↑〉2 |↓〉3 − |↓〉2 |↑〉3) , (2.1)

no qual ośındices2 e 3 representam uma partı́cula enviada para Alice (2) e outra

para Bob (3). Note que os estados das partı́culas 2 e 3 ñao podem ser fatorados

em um estado produto do tipo|φ〉1 ⊗ |φ〉2. Alice ent̃ao recebe outra partı́cula (1)

que detem o estado quântico que se deseja teletransportar (|φ〉1 = a |↑〉 + b |↓〉,
com |a|2 + |b|2 = 1). Em seguida Alice emaranha a partı́cula 1 com a part́ıcula

2 e realiza uma medida conjunta nessas partı́culas. Essa medidáe definida pelas

chamadas bases de Bell

∣∣∣Ψ(±)
〉

1,2
= 1/

√
2 (|↑〉1 |↓〉2 ± |↓〉1 |↑〉2) ,

6



2. Teletransporte de Estados Qûanticos 7

∣∣∣Φ(±)
〉

1,2
= 1/

√
2 (|↑〉1 |↑〉2 ± |↓〉1 |↓〉2) . (2.2)

Note que esses quatro estados formam uma base ortonormal completa das partı́culas

1 e2.

O estado completo das três part́ıculas antes de Alice realizar a medidaé

|Ψ〉123 ≡
∣∣∣Ψ(−)

〉
2,3
⊗ |φ〉1 (2.3)

|Ψ〉123 =
a√
2

(|↑〉1 |↑〉2 |↓〉3 − |↑〉1 |↓〉2 |↑〉3)

+
b√
2

(|↓〉1 |↑〉2 |↓〉3 − |↓〉1 |↓〉2 |↑〉3) . (2.4)

Nesta equaç̃ao, cada produto direto entre as partı́culas1 e 2 pode ser expresso em

termos das bases de Bell
∣∣Ψ(±)

〉
e

∣∣Φ(±)
〉

dada pela Eq.(2.2):

|Ψ〉123 = 1/
√

2

{∣∣∣Ψ(−)
〉

1,2
(−a |↑〉3 − b |↓〉3) +

∣∣∣Ψ(+)
〉

1,2
(−a |↑〉3 + b |↓〉3)

+
∣∣∣Φ(−)

〉
1,2

(a |↓〉3 + b |↑〉3) +
∣∣∣Φ(+)

〉
1,2

(a |↓〉3 − b |↑〉3)
}

. (2.5)

Ent̃ao Alice pode obter a partir de uma medida em suas partı́culas (1 e 2) um dos

quatro estados de Bell com probabilidade de 1/4. A partı́cula3 de Bobé ent̃ao proje-

tada em um dos quatro estados de superposição dado pela Eq. (2.5), de acordo com a

medida de Alice. Como Bob não sabe se o estado que possuié o estado original que

Alice queria teletransportar (|φ〉1) ele precisa receber dela uma informação sobre a

medida das partı́culas1 e 2, que se d́a atrav́es de um canal clássico de informaç̃ao.

Sabendo o resultado da medida de Alice (qual base de Bell ela mediu) Bob poderá

projetar em sua partı́cula, atrav́es de rotaç̃oes, o estado inicial|φ〉, concluindo as-

sim o teletransporte. Se Bob conseguir recuperar a informação da part́ıcula1 para

qualquer base que resulte da medida por Alice, então o teletransporte terá100% de

probabilidade de sucesso.

Uma aplicaç̃ao not́avel dos recursos usados no teletransporte quântico (canais

clássico e qûantico)é a codificaç̃ao superdensa. Originalmente introduzida por C.
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H. Bennett e S. J. Wiesner [9], na codificação superdensa (superdense coding) o

emaranhamento quântico é utilizado para aumentar a capacidade de um canal de

comunicaç̃ao [10].

Suponha que Alice queira enviar dois bits clássicos para Bob, mas deve fazer

isso usando uḿunico q-bit. Seŕa que ela consegue?

A codificaç̃ao superdensa nos diz que a respostaé sim. Suponha que Alice e Bob

inicialmente compartilhem um par de q-bits no estado emaranhado|ψ〉 = |00〉+|11〉√
2

.

O primeiro q-bit se encontra com Alice, e o segundo com Bob. Note que|ψ〉 foi

pré-fixado; ñao ha necessidade de Alice enviar q-bits extras para Bob para preparar

o estado. Em vez disso, um terceiro parceiro pode previamente preparar o estado

emaranhado e mandar um q-bit para Alice e outro para Bob.

Ao enviar seu q-bit para Bob́e posśıvel para Alice comunicar dois bits de infor-

maç̃ao cĺassica. O procedimento adotadoé o seguinte: se ela quiser enviar uma

seq̈uência de de dois bits clássicos ela deverá aplicar as mudanças necessárias em

seu q-bit de tal forma que os estados resultantes sejam:

00 : |ψ〉 → |00〉+ |11〉√
2

01 : |ψ〉 → |00〉 − |11〉√
2

10 : |ψ〉 → |10〉+ |01〉√
2

11 : |ψ〉 → |01〉 − |10〉√
2

Note que esses estados formam uma base (base de Bell), e portanto podem ser

distinguidos por meio de uma medida apropriada. Se Alice enviar o seu q-bit para

Bob, uma vez de posse dos dois q-bits, ele pode realizar uma medida na base de

Bell e determinar qual dentre as quatro seqüências Alice enviou.
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Resumindo, manipulando apenas um q-bit, Aliceé capaz de enviar dois bits de

informaç̃ao cĺassica. Obviamente, dois q-bits estão envolvidos no protocolo, mas

Alice nunca precisa interagir com o segundo. Classicamente a tarefa realizada por

Alice seria imposśıvel. Da mesma forma, isso mostra que o teletransporte quântico

pode enviar mais informação em umúnico q-bit do que uma comunicação atrav́es

de um bit cĺassico.

2.1 Propostas para a Realizaç̃ao Experimental do Teletransporte
de Estados Qûanticos

Após o trabalho de Bennettet al. [1] vários outros esquemas para teletranspor-

tar estados qûanticos foram propostos.

Em fevereiro de 1994, L. Vaidman propõe um ḿetodo para generalizar o tele-

transporte original [1] de um estado quântico para um sistema de variáveis cont́ınuas

[11]. Em agosto de 1994, Davidovichet al. propuseram um esquema para teletrans-

portar um estado atômico entre duas cavidades usando campos de microondas não

locais [12]. O esquema era constituı́do por duas cavidades, três fontes déatomos de

Rydberg, zonas de Ramsey e detectores seletivos de estados atômicos. J. I. Cirac e

A. S. Parkins apresentaram em dezembro de 1994 dois esquemas para teletranspor-

tar um estado atômico, um adaptado aos experimentos comátomos de Rydberg e

outro no regiméotico [13]. Esses esquemas consistiam de duas cavidades, uma para

preparar o estado atômico emaranhado (o canal quântico) e outra para a realização

da medida conjunta requerida.

Um esquema para medir uma versãoóptica dos operadores de Bell, usando uma

generalizaç̃ao do interfer̂ometro de Hong-Ou-Mandel, foi proposto em março de

1995 por S. L. Braunstein e A. Mann [14]. Eles mostraram que istoé suficiente para

permitir o teletransporte de estados de polarização de um f́oton com uma eficiência

que se aproxima de100%. Para issóe necesśario fontes de f́otons ĝemeos gerados
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por convers̃ao paraḿetrica descendente, divisores de feixes e detectores de fótons.

T. Sleator e H. Weinfurter mostraram em abril 1995 um estudo para o teletrans-

porte qûantico e computaç̃ao qûantica baseado em cavidades QED [15]. O esquema

de teletransporte utiliza-se de duas cavidades, uma para preparar o estado e outro

para realizar o teletransporte.

Outro esquema importante foi apresentado por M. H. Y. Moussa em dezem-

bro 1996 consistindo de um esquema alternativo para o teletransporte do estado

de superposiç̃ao de zero, um e dois fótons de um modo do campo em uma cavi-

dade [16]. Um fator distinto desse trabalhoé que o canal ñao local, estabelecido

por um par de estados de três part́ıculas completamente emaranhadas, como reque-

rido no teletransporte original [1],́e substitúıdo por dois pares déatomos de dois-

nı́veis, cada par em um estado emaranhado não maximamente. Também, em maio

de 1997 M. H. Y. Moussa [17] mostrou queé posśıvel realizar teletransporte com in-

terĉambio de estados entre dois sistemas quânticos. O esquema emprega cavidades

QED e pode ser usado para realizar este processo de “intercâmbio de identidade”

entre part́ıculas emaranhadas e até mesmo para teletransportar um emaranhamento

de um sistema de partı́culas para outro.

Ainda em julho de 1997 S. B. Zheng e G. C. Guo apresentaram um esquema

para teletransportar um estado atômico desconhecido através de interaç̃ao Raman

entre oátomo e o campo da cavidade [18]. Outro esquema apresentado por Zheng

e Guo em dezembro de 1997 [19] consistia no teletransporte de superposição de

estados coerentes com amplitudes iguais e fases opostas. Este esquema era baseado

em interaç̃ao dispersiva entre óatomo e o campo na cavidade.

S. L. Braunstein e H. J. Kimble analisaram o teletransporte quântico para es-

tados de varíaveis din̂amicas com espectros contı́nuos [26], em contraste com o

primeiro trabalho que usava variáveis discretas (spin) [1]. Eles também propuseram

um protocolo para teletransportar uma função de onda de uḿunico modo do campo
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eletromagńetico com alta fidelidade usando estados comprimidos emaranhados.

Outro interessante esquema para realização do teletransporte de estados atômicos

foi apresentado em 1998 por N. G. de Almeida, L. P. Maia, C. J. Villas-Boas e M.

H. Y. Moussa [21]. Nesse esquema, que emprega umaúnica cavidade, o canal de

EPR, comumente usado no teletransporte de estados quânticos,é subistituido por

um estado de GHZ, constituido de três part́ıculas emaranhadas, simplificando o pro-

cedimento para a realização da medida dos estados de Bell.

Aqui foram apresentadas apenas as propostas iniciais para realização do tele-

transporte de estados quânticos. Aṕos esses, muitos outros esquemas foram e ainda

são propostos. Em seguida discorremos sobre alguns trabalhos experimentais.

2.2 Realizaç̃oes Experimentais do Teletransporte Qûantico

A primeira pubicaç̃ao de uma realização experimental do teletransporte quân-

tico foi apresentada por Dik Bouwmeester, Jian-Wei Pan, Klaus Mattle, Manfred

Eibl, Harald Weinfurter e Anton Zeilinger [22], pesquisadores do Instituto de Fı́sica

Experimental da Universidade deInnsbrucknaÁustria.

No experimento de Bouwmeesteret. al. foi produzido pares de fótons ema-

ranhados e usado interferômetros de dois fótons para analisar o emaranhamento.

Com isso eles notaram que poderiam transferir uma propriedade quântica (no caso

o estado de polarização) de um f́oton para outro. Os ḿetodos desenvolvidos para

esta experîencia s̃ao de grande importância para explorar o campo da comunicação

quântica e para futuras experiências nos fundamentos da mecânica qûantica.

Levando-se em consideração que umúnico fóton pode ser horizontalmente ou

verticalmente polarizados podemos indicá-los pelos estados| ↔〉 e | l〉. Esteúnico

fóton pode ser polarizado também mesmo em uma superposição geral desses dois

estados

|ψ〉 = α| ↔〉+ β| l〉, (2.6)
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sendoα e β números complexos que satisfazem|α|2 + |β|2 = 1. Este estado, por

exemplo, pode ser representado de forma mais geral substituindo o estados| ↔〉 e

| l〉 na equaç̃ao (2.6) por |0〉 e |1〉, que se referem ao estado de qualquer sistema

quântico de dois-estados e são chamados qbits, cuja superposição representa novas

possibilidades introduzidas pela fı́sica qûantica na cîencia da informaç̃ao [23]. O

teletransporte do estado mostrado na Eq.(2.6) teve uma visibilidade por volta de

65%, par̂ametro relacionado com a fidelidade do estado teletransportado.

Após o trabalho de Bouwmeesteret. al., D. Boschi, S. Branca, F. D. Martini, L.

Hardy e S. Popescu, pesquisadores da Universidade de “La Sapienza” (Itália), Uni-

versidade de Oxford (Inglaterra), Universidade de Cambridge (Inglaterra) e também

dos laborat́orio da Hewlett-Packard (HP) foi publicada a realização experimental de

um teletransporte de estados de um fóton linearmente polarizado e de um estado

elipticamente polarizado [24]. A medida dos estados de Bell, nessa experiência,

pode distinguir simultaneamente entre todos os quatro estados de Bell permitidos,

no caso ideal, com uma taxa de sucesso de100%.

No artigo de Boschiet. al. eles mostram como um estado desconhecido para

Alice pode ser desmontado em informações puramente clássicas e correlações pura-

mente ñao locais do tipo de EPR e então reconstrúıdo em uma localizaç̃ao distante.

No procedimento de reconstrução é tomada uma vis̃ao essencialmente passiva das

transformaç̃oes unit́arias, ou seja, Bob não realiza transformações unit́arias para

recuperaç̃ao do estado teletransportado, o que limita a probabilidade de sucesso a

25%.

Em março de 1998, na revistaPhysics World, foi lançado uma discussão so-

bre qual teria sido o primeiro teletransporte quântico experimental [25]. O artigo,

com t́ıtulo “Teletransporte: qual o primeiro”, apresentava primeiramente o ponto

de vista do grupo Italiano. De Martini questionou a precedência do trabalho do

grupo Austŕıaco, salientando que seu trabalho [24] tem data de submissão anterior
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ao do trabalho deles [22]. Em resposta Anton Zeilinger argumentou que o método

empregado no esquema do Grupo Italiano não era um teletransporte como proposto

no esquema original [1], pois o fóton com o estado a ser teletransportado encontra-

se inicialmente emaranhado com o fóton final (que receberá o estado). Segundo a

proposta de Bennettet al. [1], no procedimento do teletransporte quântico, o estado

de entrada deve ser independente do estado de saı́da, o que ñao acontecia na no

trabalho do grupo Italiano [24].

Em seguida, S. L. Braunstein e H. J. Kimble [26] questionaram a relação do tele-

transporte apresentado por Bouwmeesteret al. [22] com o teletransporte original de

Bennettet al. [1]. Em contraste com o esquema original, o procedimento de Bouw-

meesteret al. necessariamente destrói o estado que Bob está recebendo, assim o

estado teletransportado não pode ser utilizado para um outro exame ou exploração.

Eles sugerem que o estado de Bob seja medido através de uma medida quântica

não demolidora, que preserva o estado teletransportado para um uso posterior. Em

resposta Bouwmeesteret al. classifica os comentários de S. L. Braunstein e H. J.

Kimble como inadequados para o experimento apresentado por eles [22]. O argu-

mento utilizadóe de que a medida nos fótons recebidos por Bob no estado que eles

queriam teletransportar já caracteriza o processo de teletransporte quântico. Eles

dizem que uma medida quântica ñao-demolidora pode ser acrescentada no experi-

mento, poŕemé algo ñao trivial.

Outro trabalho experimental pioneiro foi o teletransporte quântico de estados co-

erenteśopticos usando emaranhamento de estados comprimidos [27] apresentado

em 1998 na revistaSciencepor A. Furusawa, J. L. Sørensen, S. L. Braunstein, C. A.

Fuchs, H. J. Kimble e E. S. Polzik. A natureza quântica do teletransporte apresen-

tado pela determinação experimental da fidelidadeF = 0.58 ± 0.02, que descreve

a semelhança entre o estado de a ser teletransportado e o estado teletransportado.

Uma fidelidade maior que 0.5 não pode ser possı́vel para estados coerentes sem o
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uso de emaranhamento.

Um experimento para teletransportar um estado quântico completo usando res-

son̂ancia magńetica nuclear [28] foi realizado em 1998 por M. A. Nielsen, E. Knill e

R. Laflamme, do grupo de pesquisa do Laboratório Nacional deLos Alamos(USA)

e da Universidade do Novo Ḿexico (USA). Na implementação parcial do teletrans-

porte qûantico, como no teletransporte de Boschiet al. [24], atrav́es de dist̂ancias

macrosćopicas usando sistemasópticos, o est́agio final do procedimento de tele-

transporte (que permite a recuperação completa do estado original) foi omitida. No

teletransporte de Nielsenet. al. é realizada a recuperação do estado final (Tele-

transporte qûantico completo) para distâncias interat̂omicas usando estado lı́quido

em resson̂ancia magńetica nuclear. O procedimento consistia em teletransportar o

estado de um ńucleo de carbono para um núcleo de hidroĝenio em moĺeculas de

trichloroethylene, explorando a decoerência da fase natural dos núcleos de carbono.

Tal esquema de teletransporte pode ser usado como uma seqüência de dados em

grande escala para a computação qûantica, ou para comunicação qûantica.

Após esses experimentos, demonstrando a viabilidade do teletransporte de esta-

dos qûanticos, houve um aumento significativo no emprego de recursos financeiros

e conseq̈uentemente no ńumero de pesquisadores nessaárea. Essa atenção especial

deve-se ao fato de que experimentos para teletransporte quântico poder̃ao ser usados

no futuro para comunicação segura em longas distâncias e em grande escala, assim

como para realização de computaç̃ao qûantica em pequenas e grandes distâncias.

2.3 Índices de Publicaç̃oes sobre Teletransporte

Em uma pesquisa feita até o dia 30 de janeiro de 2007 no Web of Science

( http://portal.isiknowledge.com ) foi encontrado alguns resultados referentes ao

número de publicaç̃oes e ao ńumero de citaç̃oes. Esses resultados são mostrados

abaixo.
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Primeiramente, foi feito uma pesquisa sobre os artigos com as palavras “telepor-

tation”, “teleport”, “teleported” ou “teleporting”no tı́tulo. O resultado obtido foi

de 569 artigos publicados com um total de 12.493 citações. A ḿedia de citaç̃oes

por artigoé de 21,96, que demonstra o interece pelos trabalhos sobre teletransporte.

A distribuição dos artigos pelo ano de publicação é mostrado na figura2.1, assim

como o ńumero de citaç̃oes por ano.

Figura 2.1:Distribuição do ńumero de plublicaç̃oes e de citaç̃oes por ano.

O número de produç̃oes por autoŕe mostrado na figura2.2.

Figura 2.2:Distribuição dos autores que mais plublicaram sobre teletransporte.

O número de contribuiç̃oes por páıs é mostrado na figura2.3. Note que o Brasil

assume a posição de ńumero 9.

O ano de 2006 foi o ano mais produtivo. Note na figura2.1e 2.4que o ńumero



2.3 Índices de Publicaç̃oes sobre Teletransporte 16

Figura 2.3:Distribuição dos páıses que mais plublicaram sobre teletransporte.

de publicaç̃oes vem crescendo nosúltimos anos.

Figura 2.4:Distribuição dos anos mais produtivos para o teletransporte.

Na figura2.5temos a distribuiç̃ao dos artigos publicados para cada revista. Note

que aPhysical Review Apossui quase 3 vezes mais artigos publicados que a segunda

na lista, aPhysics Letters A.

No Brasil temos 23 artigos publicados sobre teletransporte com um total de 191

citaç̃oes, o que d́a uma ḿedia de 8,3 citaç̃oes por artigo, um ńumero abaixo da ḿedia

queé de 21,96. Isso deve-se ao fato de que os artigos mais citados são os artigos

experimentais e o primeiro artigo, que tem uma média bastante alta de citações.

Veja na figura2.6a distribuiç̃ao por ano das publicações brasileiras e na figura2.7

os autores brasileiros que mais publicaram nessaárea
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Figura 2.5:Distribuição das revistas que mais plublicaram sobre teletransporte.

Figura 2.6:Distribuição por ano das publicações de brasileiras sobre teletransporte.

Figura 2.7:Distribuição dos autores brasileiros que mais publicaram sobre teletransporte.



Caṕıtulo 3

Teletransporte de Estados Emaranhados

Neste caṕıtulo apresentamos alguns esquemas para a realização do teletrans-

porte de estados emaranhados de campos armadilhados em cavidades QED e de

estados atômicos emaranhados.

3.1 Teletransporte de Estados Emaranhados do Campo em Ca-
vidades QED sem Medida dos Estados de Bell

Vários esquemas para teletransporte diferentes do protocolo original - no sen-

tido de que medidas explı́cita dos estados de Bell não s̃ao empregadas - foram

propostos: na Ref. [29], Zheng propõe um teletransporte aproximado de estados

de superposiç̃ao de zero e um fóton de uma cavidade para outra, com fidelidade

de aproximadamente99%. A proposta de Zheng considerou uḿunico modo do

campo armadilhado em uma cavidade interagindo com umúnico átomo de dois

nı́veis atrav́es do Hamiltoniano de Jaynes-Cummings. Em seguida, Ye e Guo [30]

trataram do teletransporte de um estado atômico desconhecido em cavidade QED

considerando também uma interaç̃ao com um campo clássico; a vantagem deste

esquemáe que o campo na cavidade sofre apenas excitações virtuais com a passa-

gem dośatomos, conseq̈uentemente nenhuma transferência de informaç̃ao qûantica

acontece entre ośatomos e a cavidade, inicialmente no estado de vácuo.

Enquanto isso em [31] Pireset al. prop̃oem um esquema para teletransportar

18
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um estado emaranhado de zero e um fóton com100% de probabilidade de su-

cesso e100% de fidelidade. Este esquema requer uma coleção de dois tipos de

átomos de dois-nı́veis, umátomo de tr̂es-ńıveis em uma configuração de escada

atravessado por um campo clássico, zonas de Ramsey, e detectores seletivos de es-

tados at̂omicos. Como normalmente, nesse esquema foi empregado medidas dos

estados de Bell. Em nossa proposta [32], apresentada aqui, iremos negligenciar o

uso expĺıcito das medidas dos estados de Bell, a fim de simplificar o esquema da

Ref. [31], uma vez que somente o estado atômico seŕa medido. Nosso procedi-

mento foi inspirado na Ref. [29] para implementar um teletransporte condicional

aproximado de um estado emaranhado desconhecido de zero e um fóton armadi-

lhado em uma cavidade bimodal para outra. Este esquema emprega doisátomos

de dois ńıveis de Rydberg, e um detector seletivo de estados atômicos. A proba-

bilidade de sucesso deste esquema coincide com a do protocolo original (25%) se

nos restringirmos a medir apenas um dos quatro estados da base de Bell. Diferen-

temente de [31], aqui não usamośatomos de tr̂es ńıveis tampouco zonas de Ransey,

o que simplifica o teletransporte. Assim como nas Refs. [29, 31], as perdas devido

à emiss̃ao at̂omica espont̂anea èa dissipaç̃ao dos estados nas cavidades serão ne-

gligenciadas. A raz̃ao dissóe que o tempo de teletransporteé inferior ao tempo de

emiss̃ao at̂omica espont̂anea(∼ 10−3) e da dissipaç̃ao dos estados nas cavidades

(∼ 10−4) [33].

A Figura 3.1 mostra o aparato experimental da proposta: SA representa uma

“fonte deátomos”, o terminal “Excitation” (laser de exitação) preparáatomos de

Rydberg em um estado excitado, C1 (C2) representa a primeira (segunda) cavidade

bimodal eDe (Dg) é o detector, por ionização at̂omica, para o estado|e〉 (|g〉) (ver

Apêndice D). As duas cavidades bimodais sustentam dois modos ortogonais e não

degenerados [34],A eB em C1 (C eD em C2).

Para executar o teletransporte de estados de zero e um fóton emaranhados entre
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Excitation

|e>

Detectors

De              Dg

C C1 2

  SA
C DA B

Figura 3.1:Esquema requerido para realização experimental do teletransporte de um estado emara-
nhado de zero e um fóton sem medida explı́cita dos estados de Bell.

duas cavidades QED, primeiramente supomos a segunda cavidadeC2 inicialmente

preparada no estado [31,34]

|ψ〉C2
= α |1〉C |0〉D + β |0〉C |1〉D , (3.1)

em queα eβ são coeficientes desconhecidos. Em seguida, enviamos umátomo de

dois ńıveis em um estado excitado|e〉1 atrav́es da cavidadeC1, preparada inicial-

mente no estado de vácuo. Oátomo1 interage ressonantemente com o modoA de

acordo com o Hamiltoniano de Jaynes-Cummings (ver Apêndice A e B). Note que

quando h́a interaç̃ao entre óatomo e um dos dois modos da cavidade, o outro modo

permanece inalterado, como mostrado na Ref. [31]. Teremos, para uma interação

ressonante, na representação de interaç̃ao:

Hon = ~g
(
σ−a† + σ+a

)
, (3.2)

no quala† ea são os operadores de criação e de aniquilaç̃ao de f́otons nos modos das

cavidadesA,B, C, D; σ± são os operadores de Pauli para oátomo de dois ńıveis; e

g é o par̂ametro de acoplamento entre oátomo e o campo. O estado que descreve o

sistema emC1 aṕos a interaç̃ao entre óatomo e o modo A do campo, será dado por

|ϕ(t)〉 = cos(gt)|0〉A|0〉B|e〉1 − i sin(gt)|1〉A|0〉B|g〉1, (3.3)

e ajustandogt = π/4, obtemos

|ϕ(π/4g)〉 =
1√
2

(|0〉A |0〉B |e〉1 − i |1〉A |0〉B |g〉1) . (3.4)
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Agora, o estado que descreve o sistema, incluindo a cavidade C2, seŕa

|Ψ〉 =
1√
2
(|0〉A |0〉B |e〉1 − i |1〉A |0〉B |g〉1)

⊗ (α |1〉C |0〉D + β |0〉C |1〉D) . (3.5)

Depois da interaç̃ao ressonante dóatomo1 com o modoC da cavidade C2, go-

vernada pelo Hamiltoniano (2), o estado que descreve o sistema todo resulta em

|Φ(t′)〉 =
α√
2

cos
(√

2gt′
)
|0〉A |0〉B |1〉C |0〉D |e〉1

− iα√
2

sin
(√

2gt′
)
|0〉A |0〉B |2〉C |0〉D |g〉1

− iα√
2

cos (gt′) |1〉A |0〉B |1〉C |0〉D |g〉1
− α√

2
sin (gt′) |1〉A |0〉B |0〉C |0〉D |e〉1

+
β√
2

cos (gt′) |0〉A |0〉B |0〉C |1〉D |e〉1

− iβ√
2

sin (gt′) |0〉A |0〉B |1〉C |1〉D |g〉1

− iβ√
2
|1〉A |0〉B |0〉C |1〉D |g〉1 . (3.6)

Quando detectamos oátomo1 no estado|e〉1, |Φ(t′)〉 colapsa na forma

|Φ(t′)〉col = N1

[
α cos

(√
2gt′

)
|0〉A |0〉B |1〉C |0〉D

− α sin (gt′) |1〉A |0〉B |0〉C |0〉D
+ β cos (gt′) |0〉A |0〉B |0〉C |1〉D] . (3.7)

em queN1 é um fator de normalização.

O átomo 2, previamente preparado no estado|e〉2, interage ent̃ao com o modoB

em C1, deixando o estado emaranhado do sistema inteiro na forma (comgt = π/4),

|χ(π/4g)〉 = α[cos(
√

2gt′)|0〉A|0〉B|1〉C |0〉D|e〉2
− i cos(

√
2gt′)|0〉A|1〉B|1〉C |0〉D|g〉2
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− sin(gt′)|1〉A|0〉B|0〉C |0〉D|e〉2
+ i sin(gt′)|1〉A|1〉B|0〉C |0〉D|g〉2]

+ β [cos(gt′)|0〉A|0〉B|0〉C |1〉D|e〉2
− i cos(gt′)|0〉A|1〉B|0〉C |1〉D|g〉2] . (3.8)

Ent̃ao, oátomo2 interage com o modoD em C2 que leva a Eq.(3.8) para

|υ(t′)〉 = α
[
cos(

√
2gt′) cos(gt′)|0〉A|0〉B|1〉C |0〉D|e〉2

− i cos(
√

2gt′) sin(gt′)|0〉A|0〉B|1〉C |1〉D|g〉2
− i cos(

√
2gt′)|0〉A|1〉B|1〉C |0〉D|g〉2

+ i sin2(gt′)|1〉A|0〉B|0〉C |1〉D|g〉2
+ i sin(gt′)|1〉A|1〉B|0〉C |0〉D|g〉2
− sin(gt′)cos(gt′)|1〉A|0〉B|0〉C |0〉D|e〉2]
+ β

[
cos(gt′) cos(

√
2gt′)|0〉A|0〉B|0〉C |1〉D|e〉2

− i cos(gt′) sin(
√

2gt′) |0〉A |0〉B |0〉C |2〉D |g〉2
− i cos2(gt′) |0〉A |1〉B |0〉C |1〉D |g〉2
− cos(gt′) sin(gt′) |0〉A |1〉B |0〉C |0〉D |e〉2] . (3.9)

Finalmente, a detecção doátomo2 no estado|e〉2 projeta o estado do sistema todo

no seguinte estado:

|ψ′〉col = N2

[
α cos(

√
2gt′) cos(gt′)|0〉A |0〉B |1〉C |0〉D

+ β cos(gt′) cos(
√

2gt′) |0〉A |0〉B |0〉C |1〉D
− β cos(gt′)sin(gt′) |0〉A |1〉B |0〉C |0〉D
− α sin(gt′) cos(gt′)|1〉A |0〉B |0〉C |0〉D] . (3.10)

no qualN2 é um fator de normalização. Agora, seguindo a Ref. [35], ajustando

gt′ = π/
(
2
√

2
)

teremos o estado final da seguinte forma:

|ψ〉C1C2
= (α |1〉A |0〉B + β |0〉A |1〉B)⊗ |0〉C |0〉D (3.11)
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no qual reconhecemos o teletransporte do estado inicial na cavidadeC2 (veja Eq.(3.1))

para a cavidadeC1, isto é,

|ψ〉C1
= α |1〉A |0〉B + β |0〉A |1〉B . (3.12)

Aqui, a medida direta dos doisátomos no estado excitado,|e〉1 e |e〉2, substituem

as medidas nos estados dos modos na cavidade que compõem os estados da base

de Bell, projetando o estado desejado na cavidadeC1 com fidelidade de100%.

Aprobabilidade de sucesso desse esquemaé de25%.

Em resumo, propomos este esquema para teletransportar estados arbitrários de

zero e um f́oton emaranhados entre duas cavidades bimodais, usando doisátomos

de dois-ńıveis (́atomos de Rydberg). Limitando o protocolo [31] para umúnico

dos quatro estados de Bell e ignorando oátomo usado para preparar o estado a ser

teletransportado, o processoé reduzido a25% de probabilidade de sucesso enquanto

a fidelidadée mantida em100%. Dessa forma, comparado com o esquema [31], o

teletransporte de estados emaranhados sem medida explı́cita dos estados de Bell

torna-se mais viável, pois usa uḿatomo a menos. Isso reduz o tempo gasto no

teletransporte e os efeitos de decoerência causados através de interaç̃oes inevit́aveis

do sistema com seu ambiente, aumentando assim sua viabilidade experimental. Este

tempo para completar o teletransporteé da mesma ordem encontrada em [29].

3.2 Teletransporte de Estados At̂omicos Emaranhados sem Me-
dida dos Estados de Bell

Nesta seç̃ao apresentamos um esquema para teletransportar um estado atômico

emaranhado assistido por uma cavidade bimodal com alto fator de qualidade [36].

Nosso esquema usa apenas dois pares deátomos de dois nı́veis, uma cavidade bi-

modal e detectores seletivos de estados atômicos. Cadáatomo interage ressonante-

mente com um dos dois modos da cavidade. Como fator distinto das Refs. [30,37],
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nossa proposta não necessita de campo clássico para ośatomos viajantes e não re-

quer preparaç̃ao pŕevia de estados do tipo GHZ. Estas simplificações fazem com que

o processo de teletransporte torne-se mais factı́vel e reduz os efeitos de decoerência

sobre o estado atômico.

Considere o seguinte Hamiltoniano descrevendo a interação deátomos de dois

nı́veis (ñao necessariamente idênticos) e dois modos do campo de uma cavidade na

aproximaç̃ao de onda girante [38]

H =
2∑

i=1

(
~ωaiσzi

2
+ ~ωia

†
iai

)
+

2∑
i,j=1

~λi,j

(
σ+

i aj + σ−i a†j
)

, (3.13)

em queωai e ωi denotam, respectivamente, as freqüências dos campos atômicos e

da cavidade,i, j = 1, 2 são ośındices relacionados com os modos da cavidade e dos

átomos,a†i e ai representam os operadores de criação e de aniquilaç̃ao dos f́otons

nos modos do campo na cavidade, correspondendo aoi-modo da cavidade,σ+
i (σ−i )

é o operador de levantamento (abaixamento) atômico correspondendo aoátomoi,

e λi,j é a constante de acoplamento entre oátomo e o campo. Na representação de

interaç̃ao, o Hamiltoniano do sistemaátomo-campo (3.13) é dado por (semelhante

ao resultado obtido no Apêndice B)

HI =
2∑

i,j=1

~λi,j

(
σ+

i aje
i(ωai−ωi)t + σ−i a†je

−i(ωai−ωi)t
)

. (3.14)

Agora, supondo que óatomo1 esteja em ressonância com o modo1 e oátomo

2 com o modo2, ou seja,ωai = ωi e descartando os termos de oscilação ŕapida

ω2 − ω1 >> λi,i, o Hamiltoniano (3.14) se reduz a

HI =
2∑

i=1

~λi,i

(
σ+

i ai + σ−i a†i
)

. (3.15)

Note que os operadores correspondendo aoátomoi e ao modoi do campo na ca-

vidade comuta com os temos correspondendo aoátomoj e o modoj do campo na

cavidade. Baseado na Eq.(3.15), podemos considerar dois procedimentos de acordo
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A B

Bob

Detector

ψ

e 3

Cavity

in

e 4

Figura 3.2:Esquema da proposta experimental [36] para teletransportar um estado atômico emara-
nhado assistido por uma cavidade bimodal.

com o tipo de interaç̃ao entre óatomo e o campo: ośatomos podem ser injetados

para entrar na cavidade ao mesmo tempo, observando que nesse caso eles devem

serátomos diferentes, preparados por fontes diferentes (λi,i 6= λj,j, i 6= j), ou um

aṕos o outro, sendo preparados pela mesma fonte (λi,i = λj,j). No segundo caso,

a interaç̃ao ressonante com cada modo pode ser realizada utilizando o efeito Stark

para as transiç̃oes at̂omicas [39]. No primeiro caso não é necesśario efeito Stark,

poŕem temos que garantir queλi,iti = λj,jtj , ondetn é o tempo de v̂oo doátomo

n atrav́es da cavidade, como indicado pela Eq.(3.19), e∆ = ω2 − ω1 muito grande

para que as fases dispersivas
(
φ = λ2t

∆

)
possam ser ignoradas.

O estado at̂omico emaranhado entre osátomos1 e2 para serem teletransportados

é assumido como sendo

|ψ〉in = C0 |e〉1 |g〉2 + C1 |g〉1 |e〉2 , (3.16)

no qualC0 eC1 são coeficientes desconhecidos, obedecendo|C0|2+|C1|2 = 1 e |e〉i
( |g〉i) descreve o estado excitado (fundamental) doátomoi. A Figura (3.2) mos-

tra osátomos3 e 4, previamente preparados no estado excitado|e〉3 e |e〉4, sendo

enviados para Bob. Antes de alcançar Bob, oátomo3 (átomo4) interage ressonan-

temente com o modo1 (modo2) da cavidade bimodal, preparada inicialmente no

estado de v́acuo. Estes estados atômicos, junto com os dois modos da cavidade,

comp̃oem o canal qûantico (canal ñao-local).

Daqui por diante denotaremos os modos do campo na cavidade1 e2 porA eB,
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respectivamente, para não confundir com ośındices do estado atômico. Tamb́em,

para facilitar a compreensão da notaç̃ao introduzida no pŕoximo caṕıtulo, o tempo

ideal de interaç̃ao entréatomoi e o campo, ou seja, o tempo de interação sem efeitos

de flutuaç̃ao, seŕa dado por̃ti. Considerando então a interaç̃ao entréatomo3 e modo

A do campo na cavidade, a evolução do sistemáatomo-campo resulta em

|ϕ〉A3B4 = (cos(λ3,At3) |0〉A |e〉3 − i sin(λ3,At3) |1〉A |g〉3) |0〉B |e〉4 . (3.17)

Agora, considerando a interação entre óatomo4 e o modoB do campo na cavidade,

a evoluç̃ao do sistema todo (modosA eB do campo éatomos3 e4) resulta em

|ϕ〉′A3B4 = (cos(λ3,At3) cos(λ4,Bt4) |0〉A |0〉B |e〉3 |e〉4
− i sin(λ3,At3) cos(λ4,Bt4) |1〉A |0〉B |g〉3 |e〉4
− i cos(λ3,At3) sin(λ4,Bt4) |0〉A |1〉B |e〉3 |g〉4
− sin(λ3,At3) sin(λ4,Bt4) |1〉A |1〉B |g〉3 |g〉4) . (3.18)

Note que na Eq.(3.18) os estados dośatomos3 e4 est̃ao emaranhados com os modos

da cavidade, constituindo o canal não-local. Tamb́em, note que se ośatomos3 e 4

entrarem na cavidade ao mesmo tempo, então devemos terλ3,At̃3 = λ4,B t̃4 = π/4,

comλ3,A 6= λ4,B e t̃3 6= t̃4.
Em seguida, ośatomos1 e2, no estado emaranhado|ψ〉in a ser teletransportado,

Eq.(3.16), s̃ao enviados para interagir com os modosA e B da cavidade, respecti-
vamente. Ent̃ao, o estado todo do sistemaátomo-campo|ϕ〉AB1234 evolui para

C0ζ1ζ3ζ4 |0〉A |0〉B |e〉1 |g〉2 |e〉3 |e〉4 − iC0η1ζ3ζ4 |1〉A |0〉B |g〉1 |g〉2 |e〉3 |e〉4
− iC0ζ1ζ2ζ3η4 |0〉A |1〉B |e〉1 |g〉2 |e〉3 |g〉4 − C0ζ1η2ζ3η4 |0〉A |0〉B |e〉1 |e〉2 |e〉3 |g〉4
− C0η1ζ2ζ3η4 |1〉A |1〉B |g〉1 |g〉2 |e〉3 |g〉4 + iC0η1η2ζ3η4 |1〉A |0〉B |g〉1 |e〉2 |e〉3 |g〉4
− iC0ξ1η3ζ4 |1〉A |0〉B |e〉1 |g〉2 |g〉3 |e〉4 − C0χ1η3ζ4 |2〉A |0〉B |g〉1 |g〉2 |g〉3 |e〉4
− C0ξ1ζ2η3η4 |1〉A |1〉B |e〉1 |g〉2 |g〉3 |g〉4 + iC0ξ1η2η3η4 |1〉A |0〉B |e〉1 |e〉2 |g〉3 |g〉4
+ iC0χ1ζ2η3η4 |2〉A |1〉B |g〉1 |g〉2 |g〉3 |g〉4 − C0χ1η2η3η4 |2〉A |0〉B |g〉1 |e〉2 |g〉3 |g〉4
+ C1ζ2ζ3ζ4 |0〉A |0〉B |g〉1 |e〉2 |e〉3 |e〉4 − iC1η2ζ3ζ4 |0〉A |1〉B |g〉1 |g〉2 |e〉3 |e〉4
− iC1ξ2ζ3η4 |0〉A |1〉B |g〉1 |e〉2 |e〉3 |g〉4 − C1χ2ζ3η4 |0〉A |2〉B |g〉1 |g〉2 |e〉3 |g〉4
− iC1ζ1ζ2η3ζ4 |1〉A |0〉B |g〉1 |e〉2 |g〉3 |e〉4 − C1ζ1η2η3ζ4 |1〉A |1〉B |g〉1 |g〉2 |g〉3 |e〉4
− C1η1ζ2η3ζ4 |0〉A |0〉B |e〉1 |e〉2 |g〉3 |e〉4 + iC1η1η2η3ζ4 |0〉A |1〉B |e〉1 |g〉2 |g〉3 |e〉4
− C1ζ1ξ2η3η4 |1〉A |1〉B |g〉1 |e〉2 |g〉3 |g〉4 + iC1ζ1χ2η3η4 |1〉A |2〉B |g〉1 |g〉2 |g〉3 |g〉4
+ iC1η1ξ2η3η4 |0〉A |1〉B |e〉1 |e〉2 |g〉3 |g〉4 + C1η1χ2η3η4 |0〉A |2〉B |e〉1 |g〉2 |g〉3 |g〉4 , (3.19)
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em que, para abreviar a Eq. (3.19), usamosζi = cos(λit̃i), ηi = sin(λit̃i) , ξi =

cos(
√

2λit̃i), e χi = sin(
√

2λit̃i), i = 1, 2, 3 ou 4 and λ1 ≡ λ1,A, λ2 ≡ λ2,B,

λ3 ≡ λ3,A, e λ4 ≡ λ4,B. Detectando ośatomos1 e 2 no estado excitado, o que

corresponde a uma medida do estado de Bell imperfeita, após ajustarλit̃i = π
2
√

2

(i = 1, 2) eλit̃i = π
4 (i = 3, 4), obtemos o estado teletransportado

|ψ〉out = (C0 |e〉3 |g〉4 + C1 |g〉3 |e〉4)⊗ |0〉A |0〉B , (3.20)

ou, descartando o estado de vácuo da cavidade teremos

|ψ〉out = (C0 |e〉3 |g〉4 + C1 |g〉3 |e〉4) . (3.21)

A probabilidade de sucesso e a fidelidade do estado teletransportadoé, respecti-

vamente,Pee ' 15, 8% e100%. Se ośatomos1 e2 (3 e4) entrarem na cavidade ao

mesmo tempo, deveremos terλ1,At̃1 = λ2,B t̃2 = π
2
√

2

(
λ3,At̃3 = λ4,B t̃4 = π

4

)
, com

λ1,A 6= λ2,B (λ3,A 6= λ4,B) e t̃1 6= t̃2
(
t̃3 6= t̃4

)
.

Enfatizamos novamente que o presente esquema pode ser implementado de duas

formas: enviando um par déatomos de dois nı́veis com diferentes constantes de

acoplamento, cada um ajustado com um modo diferente do campo na cavidade, ou

enviando esseśatomos, um aṕos o outro, sintonizado com cada modo via efeito

Stark. No primeiro caso, o tempo utilizado para realizar o teletransporteé reduzido

pela metade. Note que embora osátomos possam ser enviados pela cavidade sepa-

rados por um pequeno intervalo de tempo, contanto que a condiçãoλit̃i = λj t̃j seja

satisfeita, o procedimento que otimiza o tempo do experimentoé quando ośatomos

entram ao mesmo tempo na cavidade. Outro ponto que pode ser enfatizado consiste

no tempo de evoluç̃ao do sistemáatomo-campo considerando a Eq.(3.15), dada

por Uon(α, β) = exp [−iHont/~], onde oı́ndiceβ representam ośatomos(1, 2) e

α representa os modos do campo na cavidade: quando considerarmos a operação

Uon(α, β) estamos assumindo queU(1, β) deixa o modo2 inalterado e, recipro-

camente,U(2, β) deixa o modo1 inalterado. Realmente, esteé um ponto crucial
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desde que fases relativas aparecerão necessariamente de interações dóatomo com o

campo. Esta fase relativaé inversamente proporcionalà “dessintonia” (diferença de

freqüência)δ = (ωi − ω0) entre a freq̈uência do campoωi do modoi e a freq̈uência

ω0 do átomoβ. Assim, seδ é bastante grande comparado com o parâmetro de

acoplamento entre óatomo e o campoλi podemos então negligenciar os efeitos de

interaç̃ao fora da ressonância [34]. Para uma estimativa desses pequenos efeitos

veja [40].

Podemos estimar o tempo de duração do processo de teletransporte para os es-

quemas das seções 3.1 e 3.2 no caso em que osátomos entram um após o outro na

cavidade. Cadáatomoé ajustado para interagir ressonantemente com cada modo

atrav́es do efeito Stark. Considerandoátomos de Rydberg (ver Apêndice D) com

número qûantico principal50, temos que o tempo de decaimento radiativo e a cons-

tante de acoplamento são, respectivamenteTr = 3 × 10−2s e λ = 2π × 25 kHz

[34]. Quando consideramos os tempos de interação de cadáatomo com o campo

na cavidade, comπ/(2
√

2λ) ' 7µs para a interaç̃ao com a segunda cavidade e

π/(4λ) = 5µs para a interaç̃ao dośatomos com a primeira cavidade, o tempo gasto

para a interaç̃ao dosátomos com a segunda cavidade (primeira cavidade)é 70µs

(50µs) [34]. O tempo de decaimento do campo na cavidadeéTc ' 10−3µs [33,34]

e, de acordo com os esquemas que propusemos, o tempo gasto no processo de tele-

transportée 220µs. Portanto, podemos ver que a emissão espont̂anea dóatomo e a

decoer̂encia da cavidade podem ser negligenciados.

3.3 Teletransporte com Troca de um dos Parceiros do Estado
Emaranhado

Um esquema para um teletransporte com troca de um dos parceiros de um es-

tado emaranhado de vácuo e um f́oton em ondas viajantes foi proposto por Leeet

al. em [41]. Um fator determinante deste esquemaé que ele requer apenas elemen-
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tos ópticos lineares, tais como divisores de feixes. Aqui, mostramos um esquema

para teletransportar um estado emaranhado com troca de parceiro do estado ema-

ranhado. O esquema para o teletransporte com troca parcial de emaranhamentoé

mostrado na figura3.3. Nesta situaç̃ao a cavidadeA est́a previamente emaranhada

com a cavidadeB, no seguinte estado:

|Ψ〉AB = C0 |1〉A |0〉B + C1 |0〉A |1〉B , (3.22)

em queC0 e C1 são coeficientes desconhecidos. Nosso objetivoé teletransportar

um dos parceiros do estado|Ψ〉AB. Supondo que a cavidade(C) est́a previamente

preparada no estado de vácuo, e umátomoé preparado no estado excitado|e〉1,
podemos reescrever o estado do sistema todo(|Ψ〉AB ⊗ |0〉C ⊗ |e〉1) como

|ϕ〉ABC1 = C0 |1〉A |0〉B |0〉C |e〉1 + C1 |0〉A |1〉B |0〉C |e〉1 . (3.23)

Primeiramente enviamos esteátomo atrav́es da cavidade, inicialmente preparada

no estado de v́acuo. Na representação de interaç̃ao, a interaç̃ao entre óatomo e a

cavidadée descrita pelo Hamiltoniano de Jaynes-Cummings

HI = λ
(
a†S− + aS+)

, (3.24)

no quala† ea são os operadores de criação e de aniquilaç̃ao de f́otons nos modos do

campo na cavidade,S+ e S− são os operadores de abaixamento e de levantamento

Cavity A

Cavity B Cavity C

Dg De

RAS

Figura 3.3:Esquema para o teletransporte parcial de estados emaranhados em cavidades QED. O
aparatóe constitúıdo por uma fonte déatomos de Rydberg (RAS), três cavidades QED e detectores
seletivos de estados atômicos.
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dos ńıveis at̂omicos,λ é a constante de acoplamento entre oátomo e o campo da

cavidade. Óatomo interage primeiramente com a cavidadeC, deixando o estado

do sistema em

|ϕ〉 ′ABC1 =
C0√

2
(|1〉A |0〉B |0〉C |e〉1 − i |1〉A |0〉B |1〉C |g〉1)

+
C1√

2
(|0〉A |1〉B |0〉C |e〉1 − i |0〉A |1〉B |1〉C |g〉1) , (3.25)

para um ajuste deλt = π/4. Agora, este mesmóatomo interage com a cavidadeB,

deixando o estado do sistema como

|ϕ〉 ′′ABC1 =
C0√

2
(cos(λt′) |1〉A |0〉B |0〉C |e〉1 − i sin(λt′) |1〉A |1〉B |0〉C |g〉1

− i |1〉A |0〉B |1〉C |g〉1) +
C1√

2

(
cos(

√
2λt′) |0〉A |1〉B |0〉C |e〉1

− i sin(
√

2λt′) |0〉A |2〉B |0〉C |g〉1 − i cos(λt′) |0〉A |1〉B |1〉C |g〉1
− sin(λt′) |0〉A |0〉B |1〉C |e〉1) . (3.26)

Em seguida, considerando o ajusteλt′ = π/4, podemos ter as seguintes possibili-

dades dependendo da medida de Alice:

i) Se Alice detecta o estado doátomo e do campo em|1〉B |g〉1, ela informa a Bob

que ele possui exatamente o estado que desejava-se teletransportar

|Ψ〉AC = C0 |1〉A |0〉C + C1 |0〉A |1〉C ; (3.27)

ii) Se Alice detecta o estado doátomo e do campo em|0〉B |e〉1, ela deve informar

a Bob que o emaranhamento entre oátomo e o campóe

|Ψ〉AC = C0 |1〉A |0〉C − C1 |0〉A |1〉C , (3.28)

o qual necessita receber uma operação unit́aria para que Bob obtenha o estado te-

letransportado exatamente, dado pela Eq.(3.27). Deste modo temos o estado da

cavidadeB, que constitúıa parte do par emaranhado com a cavidadeA, teletrans-

portado para a cavidadeC.
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Cavity C
De Dg

RAS

IES TES

Figura 3.4: Esquema para o teletransporte parcial de estados atômicos emaranhados. O aparato
é constitúıdo por uma fonte déatomos de Rydberg (RAS), uma entrada comátomos de Rydberg
emaranhados (IES), uma cavidade-QED (Cavidade C) e detectores seletivos de estados atômicos. O
“TES”é o estado emaranhado teletransportado.

e

e
1

2

Cavity A Cavity B

Dg De

Figura 3.5: Esquema para o teletransporte parcial de estados atômicos emaranhados. O aparato
é constitúıdo por duas fontes déatomos de Rydberg, duas cavidades-QED (Cavidade A e B) e
detectores seletivos de estados atômicos.

Podeŕıamos fazer algo semelhanteà cavidadeA, teletransportando seu estado

para outra cavidade. Este tipo de procedimento pode serútil para a realizaç̃ao de

computaç̃ao qûantica, com um obstáculo relacionado ao tempo de vida dos esta-

dos dentro da cavidade. Mesmo assim, acredita-se que processos de computação

quântica envolvendo cavidade-QED podem ser realizados em tempos inferiores ao

tempo de decoerência das cavidades. Aqui, a fidelidade do estado teletransportado

é de100% sendo a probabilidade de sucesso50%.

Outros esquemas semelhantes ao apresentado acima podem ser usados para te-

letransportar parceiros de emaranhados atômico (ver figuras3.4e3.5).

Em todos esses esquemasé necesśario a medida do estado da cavidade (medida

dos estados de Bell). Por exemplo, no primeiro esquema devemos medir o estado da

cavidadeB no estado de v́acuo quando óatomo1 for detectado no estado excitado e
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no estado de um fóton quando óatomo1 for detectado no estado fundamental para

obter o estado teletransportado. Para a medida dos estados do campo na cavidade

necessitamos de doisátomos adicionais (2 e3), preparados no estado fundamental,

para interagir com a cavidadeB (ajustandoλt3 = λt4 = π/2).

Note que a id́eia pode ser usada para teletransportar parcialmente o estado ema-

ranhado de doiśıons em uma armadilha linear.

Paraátomos de Rydberg com número qûantico principal entre50 e 51, o tempo

de decoer̂enciaé deTr = 3 × 10−2s, e a constante de acoplamentoé λ = 2π ×
25 kHz [34]. Ent̃ao o tempo de interação dośatomos1 e2 com o campo na cavidade

éπ/(4g) = 0.5×10−5s. Desse modo, o tempo de vôo desseśatomos pode ser assu-

mido como sendo0.5× 10−4s. Entretanto, o tempo requerido para completar todo

o procedimento de teletransporteé aproximadamente10−4s, muito menor queTr.

O tempo de decaimento da cavidadeé Tc ≈ 10−3s, muito maior que o tempo re-

querido para o teletransporte. Dessa forma podemos ver que baseado nas presentes

técnicas em cavidades QED nosso esquema pode ser realizado experimentalmente.



Caṕıtulo 4

Efeitos de Flutuaç̃oes no Controle do Tempo
de Interação entre oÁtomo e o Campo

A imprecis̃ao no controle das velocidades atômicas j́a tinha sido resaltada na

proposta de Davidovichet al. [12] e incorporadàa eficîencia efetiva dos detectores.

No geral, em todos os experimentos comátomos essa imprecisãoé observada.

No trabalho de A. Messina [42] foi mostrado um novo esquema condicional

para gerar estados de Bell em duas cavidades separadas. O métodoé baseado na

passagem de um só átomo pelas duas cavidades. Um fator distintivo desse trabalho

é o tratamento que incorpora a presença inevitável de flutuaç̃oes nos tempos de

interaç̃ao desséatomo com as cavidades.

Utilizando o ḿetodo introduzido por Messina iremos calcular, nas próximas

seç̃oes, a fidelidade relacionada aos efeitos de flutuações no tempo de interação

entre oátomo e o campo na cavidade para algumas de nossas propostas mostradas

no caṕıtulo anterior.

4.1 Efeitos de Flutuaç̃oes no Teletransporte de Estados Atômicos
Emaranhados sem Medida Expĺıcita dos Estados de Bell

Em geral, esquemas de teletransporte usando cavidades e qubits atômicos as-

sumem que os tempos de decoerênciaé maior que o tempo gasto pela experiência.

Poŕem, at́e mesmo quando a experiência de teletransportée realizada durante um

33
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tempo menor permitindo negligenciar os efeitos de decoerência noátomo e no

campo, um ponto crucial, do ponto de vista experimental,é como levar em conta os

efeitos de flutuaç̃oes no controle do tempo de interação entre óatomo e a cavidade.

Quando estes efeitos são considerados, a Eq. (3.19) mudaŕa e modificaŕa a fideli-

dade do estado final teletransportado. Agora, procederemos com os cálculos destes

efeitos. Como introduzido em [42], usaremos como a densidade de probabilidade

uma distribuiç̃ao Gaussiana centrada no tempo idealt̃i:

fi(ti, t̃i) =
1

∆i

√
2π

exp

{
−(ti − t̃i)

2

2∆2
i

}
, (4.1)

ondeti é o tempo real de duração da interaç̃ao entre óatomo e o campo da cavidade,

e ∆i = xt̃i. O par̂ametro de flutuaç̃aox est́a relacionado com a precisão caracteri-

zada pelo ḿetodo adotado para o controle do tempo de interação entre óatomo e o

campo, normalmente considerado com valores entre0 e0.1 [42]. Note que quando

∆i tende a zero, a função densidade de probabilidadefi(ti, t̃i) reduz-se aδ(ti − t̃i),

que descreve o controle ideal do tempo de interação entre óatomo e modo do campo

na cavidade. Podemos escrever o operador densidadeρ que descreve o estado do

sistema combinado entre oátomo e o modo do campo na cavidade como

ρAB1234 =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

[
4∏

i=1

fi(ti, t̃i)dti

]

× |ϕ(t1, t2, t3, t4)〉AB1234 〈ϕ(t1, t2, t3, t4)| , (4.2)

em quet̃i assume os valores ideais discutido acima. Então podemos reescrever

convenientemente a Eq. (4.2) por meio da Eq. (3.19) na forma:

ρAB1234 =

{∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

[
4∏

i=1

fi(ti, t̃i)dti

]

× |Ψ(ee)〉AB34

〈
Ψ(ee)

∣∣∣ |ee〉12 〈ee|
}

+ ρresidual, (4.3)
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no qual ośındices(ee) est̃ao relacionados a detecção dos estados dosátomos1 e2.

Para o estado dado pela Eq.(3.19) podemos verificar que
∣∣∣Ψ(ee)

〉
AB34

= −C0 cos(λ1,At1) sin(λ2,Bt2) cos(λ3,At3) sin(λ4,Bt4) |00eg〉AB34

+ iC0 cos(
√

2λ1,At1) sin(λ2,Bt2) sin(λ3,At3) sin(λ4,Bt4) |10gg〉AB34

− C1 sin(λ1,At1) cos(λ2,Bt2) sin(λ3,At3) cos(λ4,Bt4) |00ge〉AB34

+ iC1 sin(λ1,At1) cos(
√

2λ2,Bt2) sin(λ3,At3) sin(λ4,Bt4) |00ge〉AB34 ,

(4.4)

Podemos verificar também que aṕos o resultado da medida|ee〉12, o termoρresidual

não iŕa contribuir, ou seja,

12 〈ee| ρresidual |ee〉12 = 0. (4.5)

Ent̃ao, aṕos o resultado da medida podemos reescrever o operador densidade redu-

zido (correspondendo aosátomos3 e4) como

ρ
(ee)
34 = Nee12 〈ee| ρ |ee〉12 , (4.6)

no qual a constante de normalizaçãoNee é encontrada impondoTr

{
ρ

(ee)
34

}
= 1.

Note que no caso ideal temosλ1,At̃1 = λ2,B t̃2 = π
2
√

2
e λ3,At̃3 = λ4,B t̃4 = π/4,

recuperando a Eq. (3.27). Ent̃ao, da Eq.(4.6) teremos

ρ
(ee)
34 = Nk

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

[
4∏

i=1

fi(ti, t̃i)dti

] ∣∣∣Ψ(ee)
〉

AB34

〈
Ψ(ee)

∣∣∣ . (4.7)

Agora, considerando o caso ideal dado pela Eq.(3.27), e considerando o caso

real levando-se em conta os efeitos de flutuações no tempo de interação entre o

átomo e o campo, dado pela Eq. (4.7), podemos calcular a fidelidadeF =AB34〈
ψ

(ee)
out

∣∣∣ ρ
(ee)
34

∣∣∣ψ(ee)
out

〉
AB34

do estado atômico emaranhado teletransportado. Nós en-

contramosNee dado por

Nee =
1

16

{[
1− cos2

(
π
√

2

2

)
exp

(
−x2π2

2

)]
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Figura 4.1:Fidelidade do estado atômico emaranhado teletransportado considerando os efeitos de
flutuaç̃oes no tempo de interação entre óatomo e o modo no campo da cavidade.

+

[
1− exp

(
−x2π2

2

)]
×

[
1− cos

(
π
√

2

2

)
exp

(
−x2π2

4

)]}
,

(4.8)

e o resultado da fidelidadeF (x, |C0|) como

Nee

{
1

16

[
1− cos2

(
π
√

2

2

)
exp

(
−x2π2

2

)] (
2 |C0|4 − 2 |C0|2 + 1

)

+
1

2

[
cos2

(
π
√

2

4

)
sin2

(
π
√

2

4

)
exp

(
−5x2π2

8

)](
|C0|2 − |C0|4

)}
.

(4.9)

Note que, como esperado, parax = 0, correspondendo ao caso ideal (sem flutuações

no tempo de interação), a fidelidadée 100%. Da Fig. 4.1, vemos que a menor

fidelidadeé85.6%, que ocorre parax = 0.1 e |C0| ' 0.71.
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4.2 Efeitos de Flutuaç̃oes no Teletransporte com Troca de Par
de um Estado Emaranhado

Na seç̃ao3.3 foi apresentado um esquema para a realização de um teletrans-

porte com troca de parceiro de um par de um estado emaranhado desconhecido.

Nessa seç̃ao trataremos dos efeitos de flutuação no tempo de interação entre óatomo

e o campo na cavidade para esse esquema.

Como mostrado anteriormente, nosso esquema necessita de doisátomos adi-

cionais para medir o estado do campo armadilhado na cavidade. O estado final,

|ψ (t1, t2, t3, t4)〉, aṕos a interaç̃ao dos doiśatomos (|g〉3 e |g〉4) com a cavidadeB

seŕa

C0 cos (λt1) cos (λt2) |100egg〉ABC123

− iC0 cos (λt1) sin (λt2) cos (λt3) cos (λt4) |110ggg〉ABC123

− C0 cos (λt1) sin (λt2) cos (λt3) sin (λt4) |100gge〉ABC123

− C0 cos (λt1) sin (λt2) sin (λt3) |100geg〉ABC123

− iC0 sin (λt1) |101ggg〉ABC123

+ C1 cos (λt1) cos
(√

2λt2

)
cos (λt3) cos (λt4) |010egg〉ABC123

− iC1 cos (λt1) cos
(√

2λt2

)
cos (λt3) sin (λt4) |000ege〉ABC123

− iC1 cos (λt1) cos
(√

2λt2

)
sin (λt3) |000eeg〉ABC123

− iC1 cos (λt1) sin
(√

2λt2

)
cos

(√
2λt3

)
cos

(√
2λt4

)
|020ggg〉ABC123

− C1 cos (λt1) sin
(√

2λt2

)
cos

(√
2λt3

)
sin

(√
2λt4

)
|010gge〉ABC123

− C1 cos (λt1) sin
(√

2λt2

)
sin

(√
2λt3

)
cos (λt4) |010geg〉ABC123

+ iC1 cos (λt1) sin
(√

2λt2

)
sin

(√
2λt3

)
sin (λt4) |000gee〉ABC123

− iC1 sin (λt1) cos (λt2) cos (λt3) cos (λt4) |011ggg〉ABC123

− C1 sin (λt1) cos (λt2) cos (λt3) sin (λt4) |001gge〉ABC123
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− C1 sin (λt1) cos (λt2) sin (λt3) |001geg〉ABC123

− C1 sin (λt1) sin (λt2) |001egg〉ABC123 . (4.10)

Agora, a impossibilidade de um valor fixo para o tempo de interação seŕa consi-

derado introduzindo a densidade de probabilidadefi(ti, t̃i). Como na seç̃ao anterior,

consideramosfi(ti, t̃i) a distribuiç̃ao Gaussiana centrada em torno det̃i [42], tendo

uma largura∆i proporcional̀a t̃i:

fi(ti, t̃i) =
1

∆i

√
2π

exp

{
−(ti − t̃i)

2

2∆2
i

}
, (4.11)

em que∆i = xt̃i. Como j́a dito na seç̃ao 4.1, o par̂ametro de alargamentox est́a

relacionado com a precisão do controle do tempo de interação entre óatomo e o

campo na cavidade, caracterizando o método adotado, e usualmente está flutuando

entre0 a 0.1 [42]. Quando∆i tende a zero, a função densidade de probabilidade

fi(ti, t̃i) reduz-sèa δ(ti − t̃i) que descreve o controle ideal do tempo de interação

entre oátomo e o campo. O operador densidadeρ que descreve o estado combinado

do átomo-campo pode ser representado como

ρ =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

4∏
i=1

[
dtifi(ti, t̃i)

] |ψ(t1, t2, t3, t4)〉 〈ψ(t1, t2, t3, t4)|
(4.12)

em quet̃1 = t̃2 = π/ (4λ) e t̃3 = t̃4 = π/ (2λ). Substituindo (4.10) em (4.12),

podemos reescrever a Eq. (4.12) do seguinte modo

ρ =

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

4∏
i=1

[
dtifi(ti, t̃i)

] ∣∣∣Φ(geg)
〉

ABC

〈
Φ(geg)

∣∣∣ |geg〉123 〈geg|

+

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

4∏
i=1

[
dtifi(ti, t̃i)

] ∣∣∣Φ(egg)
〉

ABC

〈
Φ(egg)

∣∣∣ |egg〉123 〈egg|

+ ρresidual , (4.13)

no qual
∣∣∣Φ(geg)

〉
ABC

= −C0 cos λ1t1 sin λ2t2 sin λ3t3 |100〉ABC
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− C1 cos λ1t1 sin
(√

2λ2t2

)
sin

(√
2λ3t3

)
cos λ4t4 |010〉ABC

− C1 sin λ1t1 cos λ2t2 sin λ3t3 |001〉ABC (4.14)

e
∣∣∣Φ(egg)

〉
ABC

= C0 cos λ1t1 cos λ2t2 |100〉ABC

+ C1 cos λ1t1 cos
(√

2λ2t2

)
cos λ3t3 cos λ4t4 |010〉ABC

− C1 sin λ1t1 sin λ2t2 |001〉ABC . (4.15)

Na Eq. (4.13) temos que

123 〈geg| ρresidual |geg〉123 =123 〈egg| ρresidual |egg〉123 = 0. (4.16)

Após o resultado da medida dosátomos, podemos reescrever o operador densi-

dade reduzido como:

ρ
(k)
F = N(k) 123 〈k| ρ |k〉123 , (4.17)

em quek = geg ou egg, est́a relacionado com a medida dosátomos1, 2 e 3. N(k)

é encontrado impondoTr
{

ρ
(k)
F

}
= 1. Substituindo a Eq. (4.13) na Eq. (4.17)

teremos

ρ
(k)
F = N(k)

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞

4∏
i=1

[
dtifi(ti, t̃i)

] ∣∣∣Φ(k)
〉

ABC

〈
Φ(k)

∣∣∣ . (4.18)

A fidelidadeé dada por

F =ABC 〈Ψout| ρ(k)
F |Ψout〉ABC , (4.19)

em que|Ψout〉ABC = (C0 |1〉A |0〉C + C1 |0〉A |1〉C) ⊗ |0〉B . Como exemplo consi-

deraremos o caso mais simples em que osátomos s̃ao detectados no estado|geg〉123.

Após alguns ćalculos obtemos:

F (geg)(x, |C0|) = Ngeg

{
1

8

(
2 |C0|4 − 2 |C0|2 + 1

)(
1 + e−

x2π2

2

)

+
1

4
|C0|2

(
1− |C0|2

)
e−

x2π2

4

(
1 + e−

x2π2

2

)}
, (4.20)
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Figura 4.2:Fidelidade para o teletransporte com troca de par de um estado emaranhado desconhecido
em cavidades QED para o caso da detecção dośatomos no estado|geg〉123.

no qual

Ngeg =





1

8

(
1 + e−

x2π2

2

)
+




(
1− |C0|2

)

16

×
(
1− cos(

√
2π)e−

x2π2

4

) (
1− cos(

√
2π)e−x2π2

)(
1− e−

x2π2

2

)]}
.

Note que, como esperado, parax = 0 teremos o mesmo resultado encontrado no

caso ideal na seção3.3 (sem flutuaç̃oes no tempo de interação), ou seja, fidelidade

de100%. Da figura4.2, vemos que o menor valor para a fidelidadeé 97.7%, que

ocorre quandox = 0.1 e |C0| ' 0.57. Portanto, com esses resultados que tornam as

interaç̃oes entre óatomo e o campo na cavidade mais precisos experimentalmente,

obtemos que o teletransporte com troca de par de um estado emaranhado desco-

nhecido teŕa uma diminuiç̃ao muito pequena na fidelidade, e dessa forma, pode ser

realizado experimentalmente, assim como comentado na seção3.3.



Caṕıtulo 5

Conclus̃ao

Mostramos nessa dissertação algumas propostas para a realização experimen-

tal do teletransporte de estados emaranhados. Na seção 3.1 mostramos um esquema

para o teletransporte de estados emaranhados do campo armadilhado em uma cavi-

dade bimodal para outra [32]. Um esquema para teletransportar estados atômicos

emaranhados foi mostrado na seção 3.2. Um terceiro esquema foi mostrado na

seç̃ao 3.3 e consiste no teletransporte com troca de parceiro de um par de um es-

tado emaranhado. A caracterı́stica comum aos esquemas apresentados nas seções

3.1 e 3.2 consiste na não distinç̃ao dos estados de Bell. Esse procedimento torna o

teletransporte mais rápido, devido ao fato de Alice não precisar realizar a medida

conjunta. Entretanto, a probabilidade de sucesso cai para25% no esquema apresen-

tado na seç̃ao 3.1 e15.8% no esquema apresentado na seção 3.2, com fidelidade de

100% para esses dois casos. O esquema apresentado na seção 3.3, correspondente

ao teletransporte parcial,é feito realizando medida conjunta com probabilidade de

sucesso de50% e fidelidade unit́aria.

Os efeitos da dissipação ñao foram levados em conta neste trabalho uma vez que

o tempo necessário para implementação experimental,∼ 10−4s, é muito menor do

que o tempo de decaimento do campo na cavidade,∼ 10−3s e o tempo de emissão

espont̂anea dóatomo,∼ 10−2s. Mesmo ñao levando em conta esses efeitos, um

outro efeito importante do ponto de vista experimental são as flutuaç̃oes no tempo
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de interaç̃ao entre óatomo e o campo na cavidade. Esses efeitos de flutuação leva

em conta o padrão gaussiano das velocidades no envio dosátomos. No caṕıtulo 4

estudamos esses efeitos de flutuação para os esquemas da seção 3.2 e 3.3. Como re-

sultado, a menor fidelidade possivel no teletransporte de estados atômicos,é85, 6%

para o caso apresentado na seção 3.2 e97, 7% para o caso apresentado na seção 3.3.

O cálculo da flutuaç̃ao no tempo de interação torna ainda mais real os esquemas

propostos, com resultados mais próximos dos resultados que serão obtidos experi-

mentalmente.



Apêndice A

O Modelo de Jaynes-Cummings

O modelo de Jaynes-Cummings trata da interação entre a radiação quantizada

e umátomo de dois ńıveis. Esse modelo tem se mostrado de grande utilidade em ex-

perimentos recentes de teletransporte e computação qûantica, bem como em testes

dos fundamentos da mecânica qûantica. Neste ap̂endice discutiremos, de maneira

detalhada, os passos necessários para a obtenção do Hamiltoniano correspondente

a esse modelo.

Sabemos que ośatomos absorvem e emitem radiação, e a interaç̃ao entre um

campo eĺetrico e umátomo representa um dos problemas fundamentais emóptica

quântica. Entretanto, uḿatomo reaĺe um sistema complicado, composto de vários

nı́veis e subńıveis, dáı ser necesśario usarmos uma aproximação a fim de o estudar-

mos de forma analı́tica. Como primeira aproximação, vamos investigar o efeito da

interaç̃ao da radiaç̃ao em apenas dois dos diversos nı́veis existentes, o que simplifi-

caŕa sobremaneira o tratamento matemático. Essáe a esŝencia do modelo de Jaynes-

Cumming, quée o Hamiltoniano que trata da interação entre uḿunico átomo de

dois ńıveis e umúnico modo do campo de radiação quantizado [38].

43



A.1 O Hamiltoniano de Interação entre oÁtomo e o Campo 44

A.1 O Hamiltoniano de Interação entre oÁtomo e o Campo

A interaç̃ao do campo de radiação
−→
E com umátomo de um simples elétron

pode ser descrito pelo seguinte Hamiltoniano em uma aproximação de dipolo [38]:

H = HA + HC − e~r. ~E, (A.1)

no qualHA e HC são as energias da radiação e doátomo, respectivamente, na

auŝencia da interaç̃ao,~r é o vetor posiç̃ao do eĺetron ee é a carga do elétron.

A.2 A Quantização de um Oscilador Harmônico Simples

Para procedermos̀a quantizaç̃ao da energia de um campo de radiação vamos

fazer uma analogia com a quantização de um oscilador harm̂onico simples (OHS).

Apresentaremos a seguir a resolução do problema de um OHQ, para, em seguida,

fazer uma analogia direta com a quantização do campo eletromagnético. Partiremos

da equaç̃ao de onda de Schrödinger independente do tempo

Ĥ|Ψ〉 = E|Ψ〉, (A.2)

com

Ĥ =
1

2
mω2q̂2 +

p̂2

2m
(A.3)

em queω é a freq̈uência de oscilaç̃ao,m é a massa da partı́cula ep eq são respecti-

vamente o momento e a posição dessa partı́cula. A Eq. (A.2) nos diz queĤ atuando

sobre|Ψ〉 produz um autovalorE (nesse caso a energia do oscilador).

Expressemos o HamiltonianôH da seguinte forma:

Ĥ = ~ω
(
α2q̂2 + β2p̂2) , (A.4)

em queα =
(

mω
2~

) 1
2 e β =

( 1
2m~ω

) 1
2 , e o termo~ω por enquantóe tratado apenas

como um arranjo mateḿatico.
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Fatorando a Eq. (A.4) obtemos

Ĥ = ~ω [(αq̂ − iβp̂) (αq̂ + iβp̂)] . (A.5)

Usaremos a seguinte definição:

â = (αq̂ + iβp̂) (A.6)

e

â† = (αq̂ − iβp̂) . (A.7)

Tratando agora o Hamiltoniano de forma quântica, ou seja, impondo quêq e p̂

são operadores que satisfazem a relação de comutaç̃ao[q̂, p̂] = i~, queé o postulado

fundamental da mecânica qûantica, teremos:

â†â = α2q̂2 + β2p̂2 − ~αβ. (A.8)

Como~αβ = 1/2, obtemos

â†â = α2q̂2 + β2p̂2 − 1

2
. (A.9)

Multiplicando a Eq. (A.9) por ~ω e substituindo os valores dos parâmetrosα e β,

encontramos:

Ĥ = ~ωâ†â +
~ω
2

. (A.10)

Desprezando aqui a energia de ponto zero, dado porE0 = ~ω
2 encontramos o Ha-

miltoniano do Oscilador Harm̂onico Simples Quantizado na seguinte forma:

Ĥ = ~ωâ†â. (A.11)

A.3 Quantização do Campo Eletromagńetico

O queé demonstrado aqui, analogamenteà resoluç̃ao do oscilador harm̂onico

simples, observada acima,é que podemos encontrar também uma natureza quântica

para o campo eletromagnético.



A.3 Quantização do Campo Eletromagńetico 46

Partindo das Equações de Maxwell e considerando um sistema no vácuo, ou seja,

ρ = 0 (não h́a carga) e
−→
J = 0 (condutividade nula), temos::

−→∇ ×−→E = −∂
−→
B

∂t
(A.12)

−→∇ ×−→B = µ0ε0
∂
−→
E

∂t
(A.13)

−→∇ .
−→
E = 0 (A.14)

−→∇ .
−→
B = 0, (A.15)

em que
−→
E é o vetor campo elétrico,

−→
B é o vetor campo magnético,µ0 é a constante

de permeabilidade magnética no v́acuo eε0 é a constante de permissividade elétrica

no vácuo.

Podemos tamb́em simplificar a eq.A.13 fazendoc =
√

1
µ0ε0

, ou seja,µ0ε0 = 1
c2 .

Ent̃ao a eq.A.13 pode ser escrita como:

−→∇ ×−→B =
1

c2

∂
−→
E

∂t
. (A.16)

Sabemos que a luz pode se manifestar como partı́cula, como por exemplo no

efeito Compton ou no efeito fotoelétrico. Nosso pŕoximo passóe encontrar uma

relaç̃ao entre os conceitos de onda e partı́cula para o campo eletromagnético.

Consideremos uma onda elétrica estaciońaria no v́acuo polarizada na direção de

z. Vamos escrev̂e-la como:

−→
E = E0p(t)ẑ sin kx, (A.17)

sendop(t) a parte oscilat́oria temporal da solução, ẑ o vetor unit́ario que indica a

direç̃ao que aponta o campo elétrico, polarizado na direção do eixoz, k é o numero

de onda eE0 uma constante relacionadaà amplitude ḿaxima do campo elétrico. Da

eq.A.12 temos:
(

∂

∂x
x̂ +

∂

∂y
ŷ +

∂

∂z
ẑ

)
× E(x)ẑ = −∂

−→
B

∂t
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∂E(x)

∂x
ŷ = −∂

−→
B

∂t
(A.18)

∴ −→B = B(x)ŷ.

A eq. A.18 implica que
−→
B teŕa uma depend̂encia com a variávelx e aponta na

direç̃ao dey. UsandoA.17 eA.18, temos:

∂
−→
B

∂t
=ŷ

∂

∂x
(E0p(t) sin kx)

∂
−→
B

∂t
=E0kŷp(t) cos kx

−→
B = E0kŷ cos kx

∫ t

0
p(t)dt. (A.19)

que nos mostra que
−→
B é proporcional acos(kx).

SubstituindoA.17 eA.19 emA.18, temos:

∂B(x)

∂x
ŷ =

1

c2

∂
−→
E

∂t
. (A.20)

Fazendok
∫ t

0 p(t)dt = q(t)
c e usandoA.17 eA.19, temos:

∂q

∂t
= ωp, (A.21)

comω = kc.

SubstituindoA.17 eA.19 emA.20, temos:

∂p

∂t
= −ωq. (A.22)

Podemos eliminarp ou q deA.21 eA.22 bastando derivar uma delas e substituir

na outra:
∂2q

∂t2
+ ω2q = 0 (A.23)

∂2p

∂t2
+ ω2p = 0. (A.24)
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As eqs.A.23 e A.24 são as conhecidas equações de um oscilador harm̂onico sim-

ples. As eqs.A.21 e A.22 podem ser obtidas do formalismo de Hamilton, escre-

vendo a hamiltoniana:

H =
1

2
ω(p2 + q2) (A.25)

e verificando que

∂q

∂t
=

∂H

∂p

∂p

∂t
= −∂H

∂q

e resultam emA.21 eA.22.

A eq. A.25 é a energia da onda eletromagnética dentro da cavidade. Ela também

pode ser obtida partindo da densidade de energia eletromagnética no v́acuo [44]

µEM =
1

2

(
ε0E

2 +
B2

µ0

)
≡ Energia

Volume
. (A.26)

A energia dentro da cavidadeé a integraç̃ao no volume dessa densidade, ou, no

caso unidimensional,

U =

∫ L

0
µEMdx ≡ H. (A.27)

SubstituindoA.17 eA.19 emA.27, teremos:

H =
1

4
E2

0ε0L
(
p2 + q2) . (A.28)

ComparandoA.25 eA.28, obtemosE0:

E0 =

√
2ω

ε0L
. (A.29)

Temos j́a todos os elementos para quantizar o campo eletromagnético. Tudo o

que precisamośe fazer uma analogia entre o OHQ e a hamiltoniana da onda eletro-

magńetica. Para isso vamos escrever a eq.A.25 fazendo a seguinte substituição:

p =
√
~P ; q =

√
~Q; (A.30)
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ent̃ao:

H = ~ω
(

P 2

2
+

Q2

2

)
. (A.31)

Notando que a eq.A.31 é formalmente id̂enticaà uma equaç̃ao de um OHQ

assim como mostrado na seção anterior, comm = 1, p = P ex = Q. Desse modo,

em termos dea ea† a eq. (A.31) fica:

H = ~ω
(

a†a +
1

2

)
. (A.32)

Assim, temos

P = i

√
~
2

(
a† − a

)
; (A.33)

Q =

√
~
2

(
a† + a

)
. (A.34)

Voltando as equaç̃oes de
−→
E e

−→
B , eq. A.17 e A.19, e substituindo emA.33 e

A.34, temos:

Ex = i
(
a† − a

) √
~
2
E0 sin(kx), (A.35)

e

By =
(
a† + a

) √
~
2

E0

c
cos(kx). (A.36)

As equaç̃oesA.37 e A.38 nos d̃ao o valor do campo elétrico e magńetico, am-

bos quantizados. Note que essa quantização considera apenas um modo do campo

eletromagńetico. Considerando todos osN modos do campo, teremos

Ex =
N∑

j=1

i
(
a†j − aj

) √
~
2
E

(j)
0 sin(kxj), (A.37)

e

By =
N∑

j=1

(
a†j + aj

) √
~
2

E
(j)
0

c
cos(kxj). (A.38)

Para o Hamiltoniano dado porA.32 temos, no caso deN modos,

H =
N∑

j=1

~ωj

(
a†jaj +

1

2

)
. (A.39)
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A.4 O Átomo de Dois Ńıveis

Consideremos um sistema atômico de dois ńıveis, como mostrado na Fig.

(A.1).

2

Nivel zero
ω

1

(excitado)

(fundamental)

arbitrario

Figura A.1:Esquema ilustrativo de um sistema atômico de dois ńıveis.

Note que o ńıvel zero de energia foi escolhido situado ao meio de|1〉 e |2〉. Essa

escolha,́e claro, foi arbitraria, e qualquer outra referenciaé valida. Denominando

HA como sendo o Hamiltoniano atômico, devemos ter, já que(|1〉, |2〉) são autoes-

tados deHA:

HA|2〉 =
~ω0

2
|2〉 (A.40)

e

HA|1〉 = −~ω0

2
|1〉, (A.41)

ou seja, os autovalores da energia são±~ω0

2 . Alem disso,(|1〉, |2〉) formam um

conjunto completo e ortonormal, pois são autoestados de um operador autoadjunto:

〈1|2〉 = 〈2|1〉 = 0 (A.42)

e

〈1|1〉 = 〈2|2〉 = 1, (A.43)

com

|1〉〈1|+ |2〉〈2| = Î, (A.44)
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ou resumidamente

〈i|j〉 = δi,j, i, j = 1, 2 (A.45)
∑

i

|i〉〈i| = Î. (A.46)

Em analogia com a quantização do campo eletromagnético,é conveniente introdu-

zir operadores, que chamaremos de operadores de abaixamento e levantamento de

nı́veis,σ−s eσ+, respectivamente, com

σ−|2〉 = |1〉 e σ+|1〉 = |2〉. (A.47)

Alem disso, como śo existem dois ńıveis, devemos ter

σ−|1〉 = 0 e σ+|2〉 = 0. (A.48)

Usando a relaç̃ao de completeza (A.44), podemos expressarσ+, σ−, σ+σ−,

σ−σ+, em termos dos kets e bras

σ+ = Îσ+Î = (|1〉〈1|+ |2〉〈2|) σ+ (|1〉〈1|+ |2〉〈2|)
= |2〉〈2|σ+|1〉〈1| = |2〉〈2||2〉〈1| = |2〉〈1| (A.49)

igualmente

σ− = |1〉〈2|; (A.50)

σ+σ− = |2〉〈2|; (A.51)

σ−σ+ = |1〉〈1|. (A.52)

É importante lembrar que qualquer sistema de dois nı́veis obedecerá a mesma

álgebra exposta aqui, como por exemplo um sistema de spin1
2. Finalmente podemos

expressar o Hamiltoniano doátomo como:

HA = ÎHAÎ = |1〉〈1|+ |2〉〈2|HA|1〉〈1|+ |2〉〈2|
=
~ω0

2
(|2〉〈2| − |1〉〈1|) , (A.53)

comoσz = |2〉〈2| − |1〉〈1|, logo

HA =
~ω0

2
σz. (A.54)
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A.5 Momento de Dipolo Atômico

O momento de dipolo atômico é definido como~p =
∑

i e~ri, sendo~ri o operador

posiç̃ao do i-́esimo eĺetron, ee é a carga do elétron. Para representar o operador

momento de dipolo em termos dos kets e bras, procedemos como anteriormente:

~p = Î~p̂I = |1〉〈1|+ |2〉〈2|~p|1〉〈1|+ |2〉〈2|
= (〈1|~p|1〉|1〉〈1|+ 〈2|~p|2〉|2〉〈2|
+ 〈2|~p|1〉|2〉〈1|+ 〈1|~p|2〉|1〉〈2|) . (A.55)

ou

~p = ~p11σ
−σ+ + ~p22σ

+σ− + ~p21σ
+ + ~p12σ

− (A.56)

em que〈i|~p|j〉 ≡ ~pij, i, j = 1, 2, s̃ao os valores ḿedios do operador~p nos estados

fundamentais e excitado. Os operadores~p11 e ~p22 desaparecem por considerações

de simetria (~p11 = ~p22 = 0) [38]. Portanto

~p = ~p21σ
+ + ~p12σ

− (A.57)

ou

~p = ~℘(σ+ + σ−), (A.58)

em que~℘ = ~p12 = ~p21.

A.6 O Hamiltoniano de Jaynes-Cummings

Agora, se substituirmosHC , HA, e~r e ~E na Eq. (A.1), temos

H = ~ωâ†â +
~ω0

2
σz + ~λ

[
(σ+ + σ−)(â† + â)

]
, (A.59)

em que

λ = − ~℘.êE0

~
(A.60)
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e ê é um vetor unit́ario que aponta na direção do campo elétrico eE0 = (2ω/ε0L)1/2,

como mostrado acima.

A energia de interaç̃ao na Eq. (A.59) consiste em quatro termos. O termoâ†σ−

descreve o processo em que oátomoé levado do estado excitado para o estado

fundamental ée criado um f́oton. O termôaσ+ descreve o processo oposto. O

termo âσ− descreve o processo em que oátomo produz uma transição do ńıvel

excitado para o fundamental e um fóton é aniquilado, resultado da perda de apro-

ximadamente~(ω + ω0) em energia. Similarmentêa†σ+ resulta em um ganho de

~(ω + ω0). Pode-se mostrar que a contribuição desses termośe muito menor do

que a dos dois primeiros, podendo ser ignorados. A exclusão desses termos cor-

responde a uma aproximação denominada aproximação de onda girante [38]. O

Hamiltoniano resultantée

H = ~ωâ†â +
~ω0

2
σz + ~λ

(
âσ+ + â†σ−

)
, (A.61)

queé o Hamiltoniano que descreve a interação de umúnico átomo de dois ńıveis

com umúnico modo de um campo eletromagnético, conhecido como o modelo de

Jaynes-Cumming.



Apêndice B

Hamiltoniano de Jaynes-Cummings na
Representaç̃ao de Interaç̃ao

Neste ap̂endice nosso objetivóe enfatizar alguns conceitos já conhecidos sobre

a evoluç̃ao temporal de um sistema quântico, e demostrar o Hamiltoniano de Jaynes-

Cummings na representação de interaç̃ao.

Para um certo tempo de desenvolvimento de um sistema quântico, o Hamiltoni-

anoH para o sistema e o vetor-estado desse sistema|Ψ(t)〉 muda de acordo com a

equaç̃ao de Schr̈odinger [45]

i~
∂

∂t
|Ψ(t)〉 = H|Ψ(t)〉, (B.1)

em queH é o operador Hamiltoniano do sistema. Para o caso em que o sistema

é conservativo eH é implicitamente dependente do tempo podemos formalmente

integrar a Eq. (B.1) e obter

|Ψ(t)〉 = U(t, t0)|Ψ(t0)〉, (B.2)

no qual

U(t, t0) = exp

[
−iH∆t

~

]
, (B.3)

com∆t = t−t0 e |Ψ(t0)〉 sendo o estado do sistema no tempot0. Esta soluç̃ao pode

ser verificada por diferenciação e substituiç̃ao em (B.1). Para a Eq. (B.3) segue-se

queU satisfaz a equação

i~
d

dt
U(t, t0) = HU(t, t0) (B.4)

54
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ent̃ao da Eq. (B.2), parat = t0, U necessita satisfazer a condição inicial

U(t, t0) = 1. (B.5)

SendoH hermitiano, segue-se da Eq. (B.3) que

U †(t, t0) = exp

[
iH∆t

~

]
= U−1(t, t0), (B.6)

que demonstra queU é um operador unitário. Portanto, podemos dizer que o es-

tado do sistema no tempot desenvolve-se a partir do estado no tempot0 por uma

transformaç̃ao unit́aria. J́a queU † = U−1, a norma de|Ψ(t)〉 é

N = 〈Ψ(t)|Ψ(t)〉 = 〈Ψ(t0)|U †(t, t0)U(t, t0)|Ψ(t0)〉 = 〈Ψ(t0)|Ψ(t0)〉, (B.7)

que implica que a direção muda, mas a normáe constante. J́a que duas funç̃oes

quaisquer deH comutam, elas s̃ao facilmente vistas da Eq. (B.3) queU satisfaz o

assim chamado grupo próprio

U(t, t2) = U(t, t1)U(t1, t2), (B.8)

em quet > t1 > t2. As equaç̃oes adjuntas são

− i~
∂

∂t
〈Ψ(t)| = 〈Ψ(t)|H, (B.9)

já queH = H†, e

− i~
∂U †

∂t
= U †H. (B.10)

O desenvolvimento da mecânica qûantica como demonstrado acima foi chamado

de representação de Schr̈odinger.

B.1 A Representaç̃ao de Interaç̃ao

Outra representação importantée a representação de interaç̃ao, queé usada

quando o Hamiltoniano pode ser escrito com dois termos da forma

HS = HS
o + V S, (B.11)
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em que o sub́ındiceS est́a relacionado com a representação de Schr̈odinger, o termo

HS
o é a parte que descreve os sistemas livres (sem interação) eV S é o termo de

interaç̃ao. Podemos assumirHS
o sendo independente do tempo masV S pode de-

pender explicitamente do tempo embora não precise. A representação de interaç̃ao

é definida pela transformação unit́ariaUo(t, to) da representação de Schr̈odinger por

meios de

|ϕS(t)〉 = Uo(t, to) |ϕI(t)〉 , (B.12)

onde o subscritoI refere-sèa representação de interaç̃ao eUo satisfaz a equação

i~
∂Uo

∂t
= HS

o Uo, (B.13)

com

Uo(t, to) = exp

[
− i

~
HS

o (t− to)

]
, (B.14)

U †
o = U−1

o , (B.15)

Uo(to, to) = 1. (B.16)

A equaç̃ao de Schr̈odinger quandoV S = 0 pode ser explicitamente solucionada.

A equaç̃ao de Schr̈odinger assume então a forma

i~
∂ |ϕS〉

∂t
=

[
HS

o + V S
] |ϕS〉 . (B.17)

Se usarmos a Eq. (B.12), isto se torna

i~
∂Uo

∂t
|ϕI〉+ i~Uo

∂ |ϕI〉
∂t

=
[
HS

o + V S
]
Uo |ϕI(t)〉 . (B.18)

Usando a Eq. (B.13), os primeiros termos da esquerda e da direita se cancelam.

Multiplicando ambos os lados da esquerda porU †
o = U−1

o , obteremos

i~
∂ |ϕI(t)〉

∂t
= VI(t) |ϕI(t)〉 , (B.19)

no qual temos

VI(t) = U †
oV

SUo. (B.20)
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A Eq. (B.18) é a equaç̃ao de Schr̈odinger para o vetor estado na representação

de interaç̃ao. At́e mesmo seV S não depender explicitamente do tempo, através da

Eq. (B.19) vemos queVI(t) podeŕa depender do tempo.

B.2 Hamiltoniano de Jaynes-Cummings na Representação de
Interação

O Hamiltoniano de Jaynes-Cummings, mostrado na Eq. (A.61), pode ser es-

crito como

H = H0 + Hint, (B.21)

em queH0 é o termo que representa o sistema livre de interação eHint é o termo de

interaç̃ao, assim como na Eq. (B.11), sendo

H0 = ~ωâ†â +
~ω0σz

2
(B.22)

e

Hint = ~λ
(
â†σ− + âσ+)

. (B.23)

Utilizando-se o operador

U0(t) = exp

[
−iH0t

~

]
, (B.24)

É conveniente trabalhar na representação de interaç̃ao. O Hamiltoniano, na

representaç̃ao de interaç̃ao (Eq. (B.20)), é dado por

VI = eiH0t/~Hinte
−iH0t/~. (B.25)

Usando a seguinte relação

eαABe−αA = B + α [A,B] +
α2

2!
[A, [A,B]] + ..., (B.26)

podemos verificar que

eiωâ†âtae−iωâ†ât = ae−iωt (B.27)
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e

eiω0σzt/2σ+e−iω0σzt/2 = σ+eiω0t. (B.28)

Combinando as equações (B.25), (B.27) e (B.28), teremos

VI = ~λ
(
âσ+ei∆t + â†σ−e−i∆t

)
, (B.29)

em que∆ = ω − ω0. Portanto, para o caso ressonante (ω = ω0), teremos

VI = ~λ
(
âσ+ + â†σ−

)
, (B.30)

queé o Hamiltoniano de Jaynes-Cummings na representação de interaç̃ao.



Apêndice C

Teletransporte com e sem Medida dos
Estados de Bell

No artigo de S. B. Zheng [29] ele propõe um esquema para um teletransporte

aproximado e condicional de um estado atômico sem medida dos estados de Bell.

Nesse ap̂endice detalharemos a diferença de um teletransporte com medida dos es-

tados de Bell e de um teletransporte sem medida dos estados de Bell.

Na verdade ñao existe teletransporte sem medida dos estados de Bell [46]. O

que acontece, assim como mostrado na proposta de Zheng [29] e também em nossa

proposta [32],́e que os estados de Bell são compostos pelo estado de umátomo

e de um modo do campo eletromagnético armadilhado na cavidade, e apenasé

necesśario, para completar o teletransporte, a medida do estado atômico, pois o

estado do campo na cavidade passa a ser conhecido.

Para o esquema de Zheng [29], como mostrado no Capı́tulo 2 dessa dissertação,

os estados de Bell, que compõe a assim chamada base de Bell, são dados por

∣∣∣Ψ(±)
〉

a,1
= 1/

√
2 (|e〉a |0〉1 ± i |g〉a |1〉1) ,

∣∣∣Φ(±)
〉

a,1
= 1/

√
2 (−i |e〉a |1〉1 ± |g〉a |0〉1) . (C.1)

Note que cada um desses estados são formados por estados emaranhados entre duas

part́ıculas (́atomoa e modo1 da cavidade). Śo é posśıvel uma recuperação fiel de

um estado desconhecido utilizando medidas na base de Bell.É claro que em um
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esquema como o de Zheng [29], medidas na base de Bell, embora incompleta,é

executada, como mostrado abaixo. Informação incompleta sobre a medida dos es-

tados de Bell reduz a probabilidade de sucesso do esquema. Esta situaçãoé ańaloga

para medidas dos estados de Bell com elementosópticos lineares, onde só dois dos

quatro estados de Bell podem ser distinguidos [41]. Nos artigos [29,32] só um dos

quatro estados de Bell pode ser distinguido, correspondendo a uma probabilidade

de sucesso de25%.

Podemos incluir os estados da base de Bell, dados pela Eq. (C.1), na Eq. (5)

encontrada na Ref. [29]. Nesse caso o estado obtido será o seguinte:

|ψ〉 =
1

2

[|Ψ−〉a1 (Cg|g〉b + Ce|e〉b)− |Ψ+〉a1 (Cg|g〉b − Ce|e〉b)
− |Φ−〉a1 (Cg|e〉b − Ce|g〉b) + |Φ+〉a1 (Cg|e〉b + Ce|g〉b)

]
. (C.2)

Após a interaç̃ao doátomo “a” com o modo do campo na cavidade teremos os

seguintes resultados para os estados de Bell

∣∣∣Ψ(±)
〉

a,1
→ 1/

√
2 (cos(λt′) |e〉a |0〉1 − i sin(λt′) |g〉a |1〉1

± i cos(λt′) |g〉a |1〉1 ± sin(λt′) |e〉a |0〉1) ,∣∣∣Φ(±)
〉

a,1
→ 1/

√
2
(
−i cos(

√
2λt′) |e〉a |1〉1

− sin(
√

2λt′) |g〉a |2〉1 ± |g〉a |0〉1
)

. (C.3)

Seguindo o ajuste utilizado no Capı́tulo 2 (λt′ = 7Π/4), temos quecos(λt′) =

1/
√

2, sin(λt′) = −1/
√

2, cos(
√

2λt′) ' 0 e sin(
√

2λt′) ' 1. Desta forma teremos

os seguintes estados de Bell:

|Ψ−〉a1 = |e〉a|0〉1, (C.4)

|Ψ+〉a1 = i|g〉a|1〉1, (C.5)

|Φ−〉a1 =
1√
2
[|g〉a(|0〉1 − |2〉1)], (C.6)
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e

|Φ+〉a1 = − 1√
2
[|g〉a(|0〉1 + |2〉1)]. (C.7)

Portanto, das quatro equações mostradas acima, temos que uma medida doátomo

a no estado excitado sempre deixa a cavidade no estado de vácuo (portanto ñao

necessita-se medir o estado da cavidade) e teremos o estado teletransportado ex-

tamente como o estado original. Para o caso da detecção doátomoa no estado

fundamental teremos que medir também o estado do campo na cavidade. Como a

propostáe medir apenas o estado doátomo, teremos uma probabilidade de sucesso

de25% para esse teletransporte, assim como em [32].

Logo, quando utilizamos o termo “teletransporte sem medida dos estados de

Bell” estamos nos referindo a uma medida não expĺıcita (geralmente imperfeita)

dos estados de Bell.



Apêndice D

Sistemas F́ısicos Necesśarios para o
Teletransporte emÁtomos e Cavidades

D.1 Átomos de Rydberg

Átomos de Rydberg são átomos que possuem o número qûantico principal,

n, muito grande [47]. Uma definição de qũao granden deve ser para óatomo

ser considerado de Rydberg não existe, mas para fins práticosn ≥ 15 é bastante

satisfat́orio. Esteśatomos possuem propriedades bastante incomuns: por exemplo,

eles podem ser mais de 10 mil vezes maiores que umátomo no estado fundamental

e sua vida ḿedia pode vir a ser maior que1ms.

Suas grandes dimensões implicam um grande momento de dipolo, o que permite

que osátomos sejam utilizados para estudos de interações at̂omicas com campos

eletromagńeticos. Ośatomos de Rydberg podem ser usados para se estudar eletro-

dinâmica qûantica de cavidade, estados não-cĺassicos do campo eletromagnético e

tamb́em fen̂omenos como teletransporte.

Uma classe especial deátomos de Rydberǵe a de “́atomos circulares”, em que

o momento angular orbitall e sua projeç̃ao no eixoz, m, têm valores ḿaximos:

m = l = n − 1. Se nos recordarmos das regras de seleção de dipolo eĺetrico,

∆l = ±1 e ∆m = ±1, vemos que esses estados só podem se acoplar aos estados

circulares imediatamente superiores (n+1) ou inferiores (n− 1). Essa propriedade

possui conseqûencias muito importantes nos tempos de vida dos estados circulares.
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Por exemplo, uḿatomo circular comn = 50 teŕa um tempo de vida de cerca de

30ms [47].

Geralmente ośatomos de Rydberg estudados têmn entre20 e 60. Por que ñao

se usaḿatomos den maior? H́a dois fatores limitantes: i) quanto maiorn, menor o

campo eĺetrico necesśario para ionizar óatomo e fica cada vez mais difı́cil blindar

osátomos de campos tão t̂enues; ii) a seç̃ao de choque geoḿetrica aumenta comn4

e as colis̃oes começam a dificultar a obtenção de resultados experimentais (no caso

de experîencias em ćelulas a vapor).

D.2 Cavidades com Alto Fator de Qualidade

Cavidades de alto fator de qualidade Q são utilizadas para aprisionar campos

estaciońarios para estudar interação radiaç̃ao-mat́eria. Quando falamos em alto fa-

tor de qualidade, falamos também de alto tempo de vida do campo eletromagnético

na cavidade. A relação entre essas duas grandezasé dada por

Q = τv − ω. (D.1)

O fator de qualidadée da ordem de108 para um tempo de vida do campo na cavi-

dade da ordem deτv ∼ 10−2s e a freq̈uência do campo aprisionadoω da ordem de

1010s−1.

A cavidadeé feita de dois espelhos esféricos bem polidos de Nióbio (cada es-

pelho tendo um diâmetro de50mm e um raio de curvatura de40mm e com uma

dist̂ancia entre os espelhos de27mm [39]. Todo esse aparatóe resfriado para cerca

de1K para minimizar efeitos de ruı́dos t́ermicos. No equilı́brio térmico, a cavidade

cont́em cerca de0, 7 fótons t́ermicos que s̃ao removidos enviando pulsos atômicos

contendoátomos no estado fundamental que, interagindo em ressonância com a

cavidade, absorvem eficientemente tais fótons e reduz a temperatura do sistema.

Após esse processo de resfriamento, o número de f́otonsé reduzido para abaixo de
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0, 1 [39].

As freq̈uências do campo e das transições at̂omicas podem ser ajustadas para

obtermos interaç̃oes do tipo ressonante e dispersiva. Um modelo para o estudo da

interaç̃ao radiaç̃ao-mat́eria foi o proposto por Jaynes-Cummings cujo Hamiltoni-

ano, na representação de interaç̃ao (ver ap̂endice B),́e

VI = ~λ
(
âσ+ + â†σ−

)
, (D.2)

sendo~ a constante de planck dividida por2π, λ é a freq̈uência de Rabi,̂a† e â os

operadores de criação e aniquilaç̃ao de f́otons do campo eletromagnético,σ+ e σ−

são os operadores de levantamento e abaixamento dos nı́veis at̂omicos. Nesse tipo

de interaç̃ao h́a troca de f́otons entre o campo e oátomo.

A interaç̃ao dispersiváe uma interaç̃ao em que as freqüências do campo e das

transiç̃oes at̂omicas s̃ao ligeiramente diferentes. Essa interação é feita via Efeito

Stark, em que a aplicação de um campo elétrico nas paredes da cavidade garante

um alargamento nos nı́veis de energia dóatomo fazendo com que a freqüência de

transiç̃ao at̂omica e a freq̈uência do campo tenham essa leve diferença. Devido a

isso, ñao se observa troca de fótons entre óatomo e o campo. O Hamiltoniano para

esse tipo de interaçãoé dada por

Hoff = ~χâ†âσee. (D.3)

em queσee = |e〉〈e| sendo|e〉 o primeiro estado excitado,χ = g2/δ é a constante

de acoplamento entre oátomo e o campo,λ é a freq̈uência de Rabi eδ é a diferença

entre a freq̈uência dóatomo e a freq̈uência do campo.

D.3 Detectores Seletivos

A detecç̃ao dos estados atômicos se d́a atrav́es de detectores atômicos seletivos.

É a detecç̃ao do estado atômico em|e〉 ou |g〉 que projetaŕa o estado do campo na
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cavidade. Esses detectores são constitúıdos por duas placas metálicas nas quais se

aplica um campo elétrico. O arranjo do sistemáe montado de tal forma que em um

primeiro detector h́a a aplicaç̃ao de um campo elétrico capaz de ionizar óatomo se

ele estiver no estado excitado|e〉 e insuficiente para ionizar óatomo se ele estiver no

estado|g〉. Para o segundo detector, colocado após o primeiro, o campo elétrico é

mais intenso e capaz de ionizar oátomo que se encontra no estado fundamental|g〉.
Toda nossa informação sobre o estado do sistemaé dada pela detecção de ionizaç̃ao

do átomo. Osátomos circulares são ionizados num campo elétrico de128V/cm

quando óatomo se encontra no estado excitado [39].

D.4 Zonas de Ramsey

As zonas de Ramsey são necesśarias para gerar superposição de estados atômicos.

Tal superposiç̃aoé produzida pelo mecanismo clássico de um campo preso em uma

cavidade que, ao contrário das cavidades com alto fator de qualidade em que os

fótons s̃ao dissipados em taxas suficientemente baixas, por apresentar baixa quali-

dade deve ser continuamente bombeada por uma fonte externa a fim de compensar

a perda das propriedades clássicas da cavidade [49].

O efeito sentido por uḿatomo ao atravessar uma zona de Ramsey pode ser

descrito pelo operador de rotação

U(φ, ϕ) = cos

(
φ

2

)
I− i sin

(
φ

2

) [
e−iϕσ+ + eiϕσ−

]
, (D.4)

em queφ é o ângulo de rotaç̃ao desejada,I é o operador identidade eσ+ e σ− são

os operadores de Pauli, análogo aos operadores de spin:

σ+ = |e〉〈g| (D.5)

σ− = |g〉〈e| (D.6)



D.4 Zonas de Ramsey 66

ent̃ao, se uḿatomo cruza uma zona de Ramsey, seus nı́veis evoluir̃ao de acordo

com o operador evolução (D.4):

UZR(φ, ϕ)|g〉 = cos

(
φ

2

)
|g〉 − ie−iϕ sin

(
φ

2

)
|e〉 (D.7)

e

UZR(φ, ϕ)|e〉 = cos

(
φ

2

)
|e〉 − ieiϕ sin

(
φ

2

)
|g〉. (D.8)
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[26] S. L. Braunstein and H. J. Kimble, Nature394, 840 (1998); D. Bouwmeester,

J.-W. Pan, M. Daniell, H. Weinfurter, M. Zukowski, and A. Zeilinger, Nature

394, 841 (1998)

[27] A. Furusawa, J. L. Sørensen, S. L. Braunstein, C. A. Fuchs, H. J. Kimble, and

E. S. Polzik, Science282, 706 (1998).

[28] M. A. Nielsen, E. Knill, and R. Laflamme, Nature (London)396, 52 (1998).

[29] Shi-Biao Zheng, Phys. Rev. A69, 064302 (2004).

[30] L. Ye and G-C. Guo, Phys. Rev. A70, 054303 (2004).

[31] G. Pires, N. G. de Almeida, A. T. Avelar, and B. Baseia, Phys. Rev. A70,

025803 (2004).

[32] Wesley B. Cardoso, A. T. Avelar, B. Baseia, e N. G. de Almeida, Phys. Rev. A

72, 045802 (2005).

[33] M. Bruneet. al., Phys. Rev. Lett.77, 4887 (1996).

[34] A. Rauschenbeutel, P. Bertet, S. Osnaghi, G. Nogues, M. Brune, J. M. Rai-

mond, and S. Haroche, Phys. Rev. A64, 050301(R) (2001).

[35] F. De Zela, Phys. Rev. A74, 027801 (2006).

[36] W. B. Cardoso e N. G. de Almeida, submetido para o “Journal of Physics B:

Atomic, Molecular and Optical Physics”em 07 de Janeiro de 2007.

[37] Li-Hua Jin, Xing-Ri Jin, and Shou Zhang 2005 Phys. Rev. A72, 024305.

[38] M. O. Scully e M. S. Zubairy,Quantum Optics, Cambridge Univ. Press, Cam-

bridge, England, (1997).
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