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Resumo

Fazendo uso da eqiiivalencia entre urn potencial nao-Iocal e urn potencial dependente

da velocidade, mostramos como construir urn potencial nao-Iocal capaz de gerar est ados

comprimidos. No contexto do modelo de Jaynes-Cummings que descreve a intera~ao quantica

de urn unico atomo de dois niveis com urn unico modo do campo eletromagnetico quantizado,

mostrando uma nova caracteristica no comportamento dinamico da inversao atomica, quando

ocampo e preparado em urn est ado coerente comprimido par. Usando 0 modelo de Jaynes-

Cummings prop om os urn metodo para estudar 0 est ado quantico e a varian cia do operador

de fase, atraves da medida da distribui~ao de momento de atomos espalhados, proveniente da

intera~ao de urn feixe atomico com urn um ') modo do campo eletromagnetico via intera~ao

de dois fOtOllS.



Abstract

Exploring the equivalence between a nonlocal and a velocity-dependent potential

we show how to construct a nonlocal potential which is able to generate squeezed states. In

the context of the Jaynes-Cummings model we describe the quantum interaction of a single

two-level atom with a single mode of a quantum electromagnetic field, showing a new feature

in the dynamical behavior of atomic inversion when the electromagnetic field is prepared in

an even squeezed coherent state. By using the Jaynes-Cummings model, a method to study

quantum state and variance of the phase operator is proposed. The method consists in

measuring the momentum distribution of atoms resulting from the interaction of a prepared

atomic beam with a single mode electromagnetic field via two-photon interaction.



Capítulo 1

Introdução

A natureza dual da luz é um conceito muito bem estabelecido desde a demonstração

do efeito fotoelétrico por Einstein em 1905 e suportada pela famosa experiência de Young.

Por outro lado, até 1920 a n~.tureza puramente corpuscular da matéria parecia ser bem

definida. A medida da razão entre a carga e a massa e/m do elétron por J.J. Thomson em

1897 e o experimento da gota líquida de Millikan em 1909, firmavam fortemente o elétron

como uma partícula com carga e massa. Somente em 1924 é que a dualidade onda partícula

da matéria foi apresentada por de Broglie, e verificada experimentalmente por Davisson e

Germer em 1927 [1], quando eles observaram na difração de elétrons por um cristal de níquel,

características ondulatórias do elétron.

Em 1933 Kapitza e Dirac [2]propuseram um experimento para espalhar elétrons por

uma onda estacionária. Eles desenvolveram um formalismo para a probabilidade do elétron

ser defletido após interagir com uma onda estacionária de luz. Somente depois da invenção

1



do laser em 1960, experi€mcias do tipo proposto por Kapitza e Dirac puderam ser realizadas.

Apesar das varias dificuldades que este tipo de experiencia apresenta, apos vcirias tentativas

obteve-se indica~6es de refiexao de eletrons por luz. [3].

Por outro lado, baseados na proposta de Kapitza e Dirac, questionou-se que a re-

fiexao por ondas estacioncirias nao seria restrita a eletrons, mas poderia ocorrer para todas

as particulas capazes de espalhar fotons, inclusive atomos neutros [4]. Vcirios trabalhos

foram publicados demonstrando a defiexao de urn feixe atomico, dentre os quais podemos

citar 0 trabalho de Gould, Ruff e Pritchard [5], que investigaram a intera~ao adiabatica de

atomos de sodio com urn campo nao ressonante, observando assim efeitos interferometricos

de atomos neutros [6].

A partir dai, estimulada por novos desenvolvimentos em resfriamento por a~ao laser

e manipula~ao de atomos neutros, a interferometria atomica tornou-se urn campo atrativo

de pesquisa em {{sica. A manipulac;ao de atomos, em analogia a manipula~ao de luz, requer

os analogos atomicos dos elementos opticos, tais como divisores de feixes atomicos, capazes

de separar a func;ao de onda de urn unico atomo numa superposic;ao macroscopica de estados

que correspondem a dois pacotes de onda se propagando em dire~6es diferentes do espac;o,

e espelhos atomicos, que defietem estes pacotes de onda tal que a onda original viajando

ao longo dos dois caminhos do interferometro possa sofrer interferencia. Com a viabilizac;ao

destes instrument os atomicos, tornou-se possivel construir urn interferometro atomico, 0

qual e da ordem de 1010 vezes mais sensivel do que urn interferometro optico (considerando

geometrias similares), podendo ser fundamental para experimentos que necessitam de alta





priedades de novos campos quanticos da luz, produ<;ao de novos estados, ruido quantico e

as implica<;6es dos aspectos quanticos destes campos. Devido ao carater quantico destes

campos, torna-se necessario desenvolver novas ferramentas te6ricas e experimentais, assim

como tambem metodos de analise, resultando algumas vezes em descobertas puramente

matematicas ou experimentais, as quais sao liteis para outras areas da fisica, tais como

gravita<;ao, fisica matematica, computa<;ao, teoria de medidas, etc.

Nos ultimos anos houve urn grande interesse em se produzir novos estados nao

classicos da luz. 0 est ado comprimido e urn exemplo, e a grande aten<;ao que vem sendo

dad a a este estado vem do fato de que a flutua<;ao em uma das variaveis canonicamente con-

jugadas do campo neste est ado e menor que a correspondente flutua<;ao do estado coerente,

considerada anteriormente 0 limite quantico minimo. Motivados pelo progresso experimental

em se produzir estes estados e pela recente descoberta de urn operador de fase Hermitiano

que permite a investiga<;ao de propriedades de fase do campo, ao contrario do que se pen-

sava ate ha algum tempo atras, neste trabalho nos propomos urn metodo para determinar 0

est ado quantico do campo e a variancia do operador de fase.

Este metodo consiste em fazer atomos de dois' niveis interagirem com urn modo

do campo ressonante. Ao interagir com 0 campo, os atomos sao defletidos, fornecendo

informa<;ao sobre 0 est ado do campo. 0 modelo que descreve a intera<;ao ressonante entre 0

atomo e 0 campo e 0 modelo tradicional de Jaynes-Cummings [ll], que trata 0 atomo e 0

campo sob 0 ponto de vista totalmente quantico.

Assim, apresentaremos este trabalho da seguinte forma: no capitulo 2, faremos uma



breve revisao sobre a quantiza<;ao do campo eletromagnetico, e sobre alguns est ados definidos

dentro desse formalismo, assim como do formalismo do operador de fase Hermitiano que pode

descrever propriedades fisicas do campo. Por fim, apresentaremos urn metodo diferente de

se obter est ados comprimidos, atraves de potenciais. nao-Iocais.

No capitulo 3, discutiremos 0 modelo de Jaynes-Cummings que descreve a intera<;ao

ressonante de urn unico modo do campo com urn atomo de dois niveis, ambos tratados

quanticamente. Mostraremos uma nova caracterfstica na inversao atomica, com 0 campo

inicialmente em um est ado coerente comprimido par e em um estado de fase.

No capitulo 4, mostraremos um metodo para obter informa<;ao completa sobre urn

campo quantico em uma cavidade e sobre sua fase. 0 metodo usa 0 modelo de Jaynes-

Cummings para a intera<;ao ressonante atomo-campo.

Finalmente, no capitulo 5 apresentaremos os comentarios e conclusoes.



Capitulo 2

Estados Comprimidos do Campo da

Radia~ao e 0 Potencial Nao - Local

Urn dos mais recentes .estados do campo eletromagnetico, descoberto teoricamente

na decada de 70 [12], e denominado est ado comprimido. Este est ado caracteriza-se pelo fato

de possuir a flutua~ao em uma das variaveis canonicamente conjugadas do campo, menor

que a correspondente flutua~ao do est ado coerente, sem a viola~ao do principio de incerteza,

desde que a compressao em uma das variaveis conjugadas tenha como conseqiiencia uma

expansao na outra. Sua gera~ao da-se atraves de processos nao lineares sensiveis it fase, pela

intera~ao de dois fotons e por isso, eles sao tambem conhecidos como est ados coerentes de

dois fotons [13].

Sua prepara~ao experimental foi primeiramente obtida em 1985 por Slusher et al.

[14], que geraram e detectaram, usando mistura de quatro ondas em cavidade optica, radia~ao



A partir dai, uma serie de novos experimentos e aplica(,;Oesusando luz comprimida

foram imaginados. Exemplo disso e a proposta de desenvolvimento de detect ores de baixo

introduzindo alguns estados quanticos dentro deste formalismo. Iniciaremos pelo estado de



2.1 Quantiza~ao do Campo Eletromagnetico

EA 1 E [A -i(wt-k.r') + At i(wt-kor')]=.J2 0 ae a e ,

onde Eo e uma constante e a eat sao os operadores de cria<;ao e aniquila<;ao de fotons, que

E util decompor 0 campo eletrico em termos de suas quadraturas Xl e X2, definidas

como

Xl
1

(at + a)J2 (2.3)

X2 1 0 Ct - a) . (2.4)- -z a.J2

Estes operadores sao Hermitianos e satisfazem a seguinte rela<;ao de comuta<;ao,



a qual e obtida a partir da relac;ao de comutac;ao de a e at [conf. Eq.(2.2)]. Se escrevermos

E - EO[XI cos(wt - k· r) +X2sen(wt - k· r) ] .

o operador Hamiltoniano do campo e 0 de urn oscilador harmonica, dado por

A ( t ) 1 ( A 2 A 2)H = nw a a + 1/2 = "2nw Xl + X2 ,

e cada modo de oscilac;ao e descrito por urn vetor est ado It!') do espac;o de Hilbert.

2.2 Estados do Campo



00

L I n)(n I - i
n=O

AS operadores de criac:;aoe aniquilac:;ao (a t ,a) atuando neste est ado fazem as seguin-

at In) vn+1ln+1)

vn In -1)

Uma inspec:;ao da equac:;ao (2.7) mostra que In) e auto-estado do Hamiltoniano do campo,

if In) = En In) ,



corn energia En = nw(n + 1/2).

Urn result ado util e obtido usando a Eq.(2.10) e aplicando 0 operador at ao va.cuo

Na linguagern do campo eletrornagnetico quantizado, a probabilidade de encontrar



Os est ados coerentes tornaram-se populares a partir de 1963, com Glauber [7], por

serem llteis para descrever 0 campo de radiac;ao. Eque a radiac;ao num laser operando bem

acima do limiar pode ser descrita por urn urn est ado coerente. AMm disso, por possufrem urn

numero de fotons indefinidos e, por isso, uma fase razoavelmente definida (ao contrario do

est ado de numero on de a fase e completamente indefinida) eles sao conhecidos como est ados

quase- classi cos.

o est ado coerente e definido como auto-est ado do operador de aniquilac;;ao [7]

Como a nao e Hermitiano, 0 auto-valor a e urn numero complexo, a = lalei"".

Ele pode ser gerado pelo deslocamento do vacuo,

I a) = b( a) 10) ,

onde 0 operador de deslocamento de Glauber e dado por [7]

iJ(a) = eaciLa*ci.

Este operado; e unitario,

b(a) bt (a) - bt (a) b(a) - 1 ,

iJt(a) a b(a) = a + a

12



Dt(a) at D(a) = at + a*.

I) -11a12 -a*a era t 10)a = e 2 ·e·e .

Pelas Eqs.(2.12) e (2.16) podemos ver que a expansao de urn est ado coerente em

termos de uma bJe de numero e dada por

00

la) = L em 1m) ,
m=O

Estados coerentes distintos nao sao ortogonais. It facil verificar a partir da Eq.(2.26),

Os est ados coerentes formam uma base completa, a relac;ao de completeza sendo



o mimero medio e a varian cia do mimero de fotons em urn est ado coerente sa.o iguais

A distribui<;a.o de mimero de fotons do est ado coerente e uma distribui<;a.o Poissoniana, dada

As propriedades estatisticas de urn est ado qualquer podem ser dadas pelo parametro

Q, de Mandel, definido em termos da variancia e do mimero medio de fotons calculados neste

Q > 0 ( (~n2) > (n)) ===} Estatistica Super-Poissoniana

e zero, a energia esta nas flutua<;oes de suas quadraturas Xl e X2• Definindo a variancia de



podemos calcular, para 0 estado de mimero, as varicincias nas quadraturas, definidas pela

Eq.(2.35), onde encontramos

AX; - AX~ - (n/2 + 1/4) .

Urn caso particular e 0 est ado com mais baixo auto-valor (n = 0), 0 estado fun-

damental, conhecido como estado de vacuo. As varicincias nas quadraturas calculadas no

est ado de vacuo sao dadas por

que corresponde ao mesmo valor obtido quando calculadas em urn est ado coerente. Elas sao

iguais, independentes de 0, e seu produto

AX; . AX~ - 1/16.

e 0 menor valor permitido pelo principio da incerteza. Assim, podemos ver que 0 est ado

de vacuo e urn caso particular do est ado coerente. Por possuirem a menor variancia nas

quadraturas do campo permitida pelo principio da incerteza e uma fase relativamente bem

definida, os est ados coerentes sao os est ados quanticos mais proximos da descri<;ao classica

do campo.

Estados Comprimidos

Dentro do formalismo do campo eletromagnetico quantizado, alem dos est ados com

numero de fotons bem definidos e os estados quase-dcissicos, como os est ados coerentes,



surgem est ados puramente quanticos, como os estados comprimidos. Estes estados foram

descobertos teoricamente na decada de 70 por Stoler [12], quando este pesquisava estados

de incerteza minima, e caracterizam-se pelo fato de possuirem 0 ruido em uma das variaveis

canonicamente conjugada menor que 0 ruido correspondente de urn estado coerente. Como

conseqiiencia do principio de incerteza, 0 ruido na outra variavel e amplificado.

Dado que mimero-fase e as quadraturas Xl e X2 sao dois conjuntos de operaclores

canonicamente conjugados do campo eletromagnetico, surgem dois tipos de c::stadoscompri-

midos, relativos a estas variaveis: 0 est ado comprimido de numero-fase e 0 est ado comprimido

de quadratura, sobre os quais passaremos a nos interessar.

Assim como os est ados coerentes, os est ados comprimidos de quadratura tambem

sao estados de incerteza minima [conf. Eq.(2.40)], sendo que 0 ruido quantico agora nao e

mais uniformemente distribuido nas suas duas quadraturas. Eles tern uma das quadraturas

com urn ruido menor que aquela de urn est ado coerente e, como conseqiiencia, 0 ruido na

outra quadratura e aumentado. Sua preparac;ao experimental foi primeiramente obtida em

1985 por Slusher et. al. [14], que geraram e detectaram, usando mistura de quatro ondas

em cavidade optica, niveis de ruido inferiores ao ruido de vacuo.

Urn estado comprimido generico e definido como,

l7Pc) == S(z) l7Pi) ,

16



onde S(z) e um operador de evoluc,;aounitcirio, definido como operador de compressao,

sendo II 0 Hamiltoniano de interac,;ao que gera a compressao.

ares, pela interac,;ao de dois fotons [13], envolvendo Hamiltonianos quadraticos nos operadores

de criac,;ao e aniquilac,;ao (a f , a). Um estado comprimido de quadratura ideal, satisfazendo

LlXI LlX2 = 1/16, com LlXI ou LlX2 menor que 1/4, pode ser gerado por um meio nao-linear

onde a simetrizac,;ao garante a Hermiticidade de II eKe uma constante.

la, z) - S(z)la) - S(z) D(a)IO) ,

onde D(a) e dado pela Eq.(2.25) eo operador de compressao S(z) e dado por [13]

A 1(zoa2_zaf2)
S(z) = e2

, (2.43)

onde z eo parametro de compressao, um mimero complexo, z = reifJ• S(z) e unitcirio,

S(z) Sf (z) = st (z) S(z) - 1, (2.44)

e produz as seguintes transformac,;oes [13]

b - st(z) a S(z) = p,a - vat



j.£ = cosh(r), v = eillsenh(r)

Na representa~aa de Heisenberg, 0 operador a evolui para 0 operador b pela trans-

forma~aa unitciria dada pela Eq.(2.45). Assim, os est ados coerentes comprimidos saa auto-

est ados do operador b,

bla, z) - .8la, z)

. (2.49)

00

la,z) = L Cmlm),
m=O

com j.£ e v dados pela Eq.(2.47) e .8 pela Eq.(2.49). Hm[.8(2j.£v)-1/2j saa os polinomios de



Como podemos ver, 0 estado coerente comprimido depende de tres parametros: r, (J e

'P. 0 parametro r nos da a magnitude de compressoo e os parametros 'P e (J, que soo relaciona-

dos com os operadores de deslocamento e de compressoo respectivamente, nos da a direc;oo

de compress 00. Juntos, eles definem a estatlstica de fotons, que pelas Eqs.(2.52),(2.53) e

(2.34), podemos ver que adistribuic;oo de mimero de fotons do est ado coerente comprimido,

.dada por

pode ser super-Poissoniana, Poissoniana ou sub-Poissoniana, dependendo dos parametros r,

Na Fig.(2.1), mostramos a distribuic;oo de mimero de fotons, Pm, de um est ado

coerente comprimido para (J = 'P = 0 e tres valores diferentes do parametro de com-

pressoo r. Neste caso, para os parametros de compressoo r = 0.5, r = 0 e r = -0.5,

Pm e super-Poissoniana, Poissoniana ou sub-Poissoniana, respeetivamente. Como podemos

ver na Fig.(2.1), a estatlstica sub-Poissoniana(super-Poissoniana) apresenta uma largura

menor(maior) do que a estatlstica Poissoniana.



r = 0
r = -0.5
r = 0.5

_ .08
E
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.00
o

Como podemos ver pelas Eqs.(2.55) e (2.56), as variancias dependem de dois parametros,



reO. Se r > 0 (0 = 0), ha uma compressao na quadratura Xl e uma correspondente des-

compressao na quadratura X2• Se r < 0 (0 = 0), 0 inverso ocorre. E import ante notar

Urn caso particular e 0 est ado de vacuo comprimido, 10,z) = S(r)IO). Os coefi-

Como pode ser visto pela fun~ao geradora dos polinomios de Hermite de argumento zero,

a distribui~ao de mimero de fotons do estado de vacuo comprimido, dada por,

tern urn carater oscilatorio. Ela e zero para todos os valores impares do mimero de fotons,

conforme mostramos na Fig.(2.2). AMm disso e super-Poissoniana.
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Figura 2.2: Distribuic;ao de numero de fotons para 0 estado de vacuo comprimido com



tar uma compressao na variancia do numero de fotons, como se pode ver pela Eq.(2.55).

Uma das diferenc;as que se apresenta entre os dois tipos de est ado comprimido e
que a variancia do numero de fotons em urn est ado .comprimido de quadratura nao pode ser

reduzida abaixo de (n)2/3 [22].

a dificuldade de se definir, sem ambigiiidade, urn operador de fase, ~, varia-vel conjugada

[n , ~]

os elementos de matriz de ~ calculados em uma base de estado de mimero sao indefinidos

(n - n') (nl~ln') - ihnnl.

~SG = a n-1!2



As propriedades deste operador sao obtidas quando considerarnos sua ac;ao no est ado de

-ei¢>sG In) - In - 1)

- -de onde podernos ver que os operadores ei¢>sG e e-i¢>sG, sao os proprios operadores de levan-

00

Lln)(n+ll,
n=O

00

= L In + 1)(nl .
n=O

Pelas Eqs.(2.68) e (2.69), podernos ver que 0 operador· de fase de SG, ;;;p nao satisfaz a

condic;ao de unitariedade exigida para urn operador fisico, uut = ut u = 1:

;;;PSG. e--::;q,sG = L In)(n + Iln' + 1)(n'l

e-:;;PSG • i¢SG L In + 1)(nln')(n' + 11



Entretanto, desde que se possa desprezar 0 est ado de vacuo em uma determinada

situac;ao f{sica, ~ SG passa a ser unitcirio,

~GS . e-::[,psG - e-::[,psG. ~SG - 1.

Embora ~SG e e-:::[,psGnao sejam Hermitianos e portanto nao possam representar

grandezas fisicas do campo eletromagnetico, eles podem ser combinados para gerar dois

21T"m
()m = ()o + --

8+1

A escolha de ()o e arbitraria e determina uma base ortogonal completa particular do espac;o



-finito s. 0 est ado de fase e auto-est ado do operador de fase de PB, eitPpB

Os estados de fase sao est ados que tern a fase cornpletarnente definida (e consequenternente

-As propriedades do operador de fase de PB eitPpB, sao obtidas quando considerarnos a ac;ao

dele no estado de mirnero In) . Pela Eq.(2.78), ternos

Pelas Eqs.(2.78) e (2.79) podernos ver que, para n > 0, 0 estado result ante e sirnplesrnente

-eitPpBln) = In - 1) ,

enquanto que para n = 0 obtem-se 0 est ado I - 1), que e indefinido, mas que pode ser

identificado com 0 estado altamente excitado Is). Fazendo n = 0 na Eq.(2.79) obtemos



= ei("+1)Oo 1 '
JS+T ~ e-i"Om 10m)

"( m_O= e' "+1)Ools) . (2.81 )

Portanto, a representação em estado de número do operador de fase de PB é dada

por

~PB = 10)(1\ + 11)(21 + .. ·\s -l)(sl + ei("+1)Ools)(OI . (2.82)

Assim, com a grande idéia de PB de calcular todos os valores esperados em uma

base de dimensão finita e somente depois fazer o limite da dimensão do espaço tender a

infinito, eles mostraram que é possível construir um operador de fase unitário [24],

(2.83)

que pode ser descrito dentro do formalismo da mecânica quântica. Da mesmo forma que

o operador de fase de SG, o operador de fase de PB pode ser combinado para gerar dois

operadores s-;;4>e c;; 4>Hermitianos que podem representar propriedades físicas do campo.

A descoberta de um operador de fase Hermitiano, permitiu a investigação de pro-

priedades de fase do campo eletromagnético. Estas investigações têm sido em geral mais

descritivas ou formais. Embora um estado com fase completamente definida não possa ser

preparado, ainda podemos perguntar: para uma dada energia finita, que estado da luz tem

a melhor definição possível na fase, ou seja, a menor variância na fase?

Existem várias propostas de sistemas que geram estados comprimidos de número-

fase, embora nenhum deles tenha sido ainda implementado experimentalmente. Entre eles

podemos citar os trabalhos de Yamamoto [25] e Collett [26], que propõem interações que
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geram estados comprimidos de número a fase a partir de um estado coerente inicial. No caso

de Yamamoto, a interação é descrita pelo Harniltoniano [25]

(2.84)

que é quártico nos operadores de criação e aniquilação [â, â t] e Collett p~opõe a interação

descrita pelo Harniltoniano [26]

(2.85)

em analogia ao Harniltoniano que gera estado comprimido de quadratura, dado pela Eq.(2.43).

Pelas Eqs.(2.13) e (2.74) podemos ver que o Harniltoniano dado pela Eq.(2.85) é

cúbico nos operadores â e ât, visto que para no ::::::a2 na Eq.(2.85) ternos [26]

1 (~~-1 /2 ~-1 /2 ~t)- an - n a
2i

'" 1 (~ ~t)=-2" a-a.ta (2.86)

o processo de geração de estado comprimido de número-fase é semelhante ao que

descrevemos para a geração de estado comprimido de quadratura, só mudando o tipo de

interação que sofre o estado inicial. A compressão pode ocorrer no número ou na fase,

dependendo se o parâmetro de compressão é positivo ou negativo. No caso da compressão

no número, a variância no número de fotons é menor que o limite para o estado comprimido

de quadratura, que é (n,)2/3. Em particular, Yamamoto encontrou [25]

(2.87)

o estado comprimido de quadratura eventualmente pode apresentar urna com-

pressão no número de fotons. Por outro lado, podemos ter uma expansão na variância
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Figura 2.3: Variancia do mimero de fotons para 0 est ado coerente comprimido, em fun<;ao

do parametro de compressao r, para tres valores diferentes do angulo de compressao: '-P= 0,

1r/4, 1r,em compara<;ao com 0 est ado coerente ( com a = 5.0)



2.3 Potenciais Nao-Locais e os Estados Comprimidos

Nosso objetivo aqui e discutir uma nova forma de gerac;ao de est ados comprimi-

dos. Explorando a eqiiivalencia entre um potencial nao-local e um potencial dependente da

velocidade, mostraremos como construir um potencial nao-local capaz de gerar 0 efeito de

Os potenciais nao-locais foram introduzidos na literatura por Wataghin, 0 qual es-

H1j;(x)
h,2 (j21j;(x)
2m 8x2 + V(x) 1j;(x) .



nZ 8Zt!J(x) 100

ift!J(x) - 2m 8xz + -00 V(x,x') t!J(x')dx' ,

Considere a ES independente do tempo, com urn potencial nao- local, V(x, x'), conf.

Substituindo a Eq.(2.92) na Eq.(2.89), obtemos a seguinte equa<;ao diferencial,

if t!J(x) (
n2 82t!J(x) )

- 2m ox2 + VO(x) t!J(x)

+ I: v(x, x') t!J(x')dx' .



i:v(x, x')tj;(x')dx'

= 1: v(x, x') (1:4>(p)eiPX'dp) dx'

= i: 4>(p)eipx (i:v(x, x')eiP(X'-X)dx') dp

= 1:4>(p) G(x,p)eipXdp ,

i:tj; (x/) e -ipx' dx'

G(x,p) = i:v(x, x')eip(X'-X)dx' .

Expandindo 0 potencial nao-Iocal em serie de potencia de p, em torno de p = 0,

_ ,,~ (anG(x,p)) n
~ n! opn p ,
n P=O

I - 1:4>(p)eipXdp 1:v(x, x') eip(x'-X)dx'

=i:4>(p)eipXdp i:v(x, x')dx'

+i i:4>(p)peipXdp i:(x - x/)v(x, x'dx'

-i i:4>(p)p2eipXdp i:(x/ - x)2v(x,x'dx' + ... ,



I ~tI'(x) i:v(x,x')dx' + PtI'(x) i:v(x,x')dx' - ~p2tP(x) i:(x - x')v(x,x')dx'. (2.99)

expansao do potencial nao-local seja nula. Isto ocorrera sempre que v(x, x') for uma fun<;ao

impar na variavel ( = x' - x. Definimos v(x, x') = 2.Au(x, x'), onde .Ae a amplitude de

(Z'_;)2
u(x,x') = Nq(x' - x)e- 2~ ,

0.3

0.2

0.1

~ 0.0;:s

-0.1

-0.2

-0.3
-5 -1 1

(' = x'-x

Figura 2.4: Grafico da fun<;ao u(x, x') dada pela Eq.(2.100) para Nq = (1/21r )1/2 e a = 1.



i:(x' - x)u(x,x')dx'

100 (>:'-2)2= NO' _oo(x' -X)2e- 2••. dx'.

a = ax + i{3p, at = ax - i{3p,

com a = Jm/21iw, (3 = Jl/21imw, podemos escrever a Eq.(2.104) na seguinte forma (com



o Hamiltoniano dado pela Eq.(2.106) e constitui'do de duas partes, uma prove-

niente da parte local do potencial, 1iw( at a + !), e outra originada na parte nao-Iocal

do potencial, i7](at2 - a2). Este Ultimo termo do Hamiltoniano gera estado comprimido

de quadratura, conf. Eq.(2.41), onde 7] e proporcional ao parametro de compressao. 0

sinal de 7] na Eq.(2.106) determina qual das duas quadraturas, Xl ou X2, sera comprimida.

Uma vez que 7] '" ).." a amplitude e a extensao de nao-Iocalidade estao relacionadas a

compressao. Alem disso, como a compressao e devida a efeitos nao-lineares, concluimos que

nosso potencial nao-Iocal v(x, x') e associado a presen~a de um meio nao linear.

Observe que 0 nosso potencial nao-Iocal, ao contrario dos modelos comuns na litera-

tura, nao e nem separavel (v( x, x') =i VI (x) V2( x')), e nem fun~ao da soma e da diferen~a das

coordenadas (v(x,x') =i v(x+x'; x-x')). Alemdisso, elee Hermitiano V(x,x') = V*(x,x')

o que assegura a conserva~ao da probabilidade.

Baseados na expansao direta de um potencial nao-Iocal em serie de potencia no ope-

rador momento, p, mostramos que ele pode gerar est ados comprimidos. Portanto podemos

dizer que certos sistemas que geram est ados comprimidos de quadratura tambem podem

ser descritos por um Hamiltoniano equivalente, com um potencial nao-Iocal, que constitue

uma importante classe de potencial capaz gerar estados comprimidos. Isto permite criar

novos sistemas onde estados comprimidos podem ser gerados, expandindo 0 domi'nio de

estudos para este importante efeito quantico. E claro que uma investigac;ao mais profunda

da exist€mcia, ou nao, de modelos alternativos de potenciais nao-Iocais, assim como sistemas

fi'sicos que possam ser descritos por este tipo de potencial ainda carecem de investigac;ao.



Capitulo 3

Intera~ao da Materia

Campo Quantico: Inversao Atomica

Como os estados especiais do campo afetam adina-mica da inversao atomica? para

investigar este efeito utilizaremos 0 modelo de Jaynes-Cummings (JC) que e 0 modelo mais

simples da ressonancia optica que descreve a interac;;ao de urn unico atomo de dois niveis

interagindo com urn unico modo do campo, onde 0 atomo e 0 campo saD tratados quanti-

camente [11]. 0 modelo foi usado pela primeira vez em 1963. Inicialmente motivado para

examinar os aspectos classicos da emissao espont<lnea e revelar a existencia das oscilac;oes de

Rabi da inversao atomica para atomos que interagem com campos com energia (ou numero

de fotons) definida, 0 modelo acabou revelando propriedades estatisticas do campo nao en-

contradas em campos classicos.

Se 0 atomo interage com urn campo que nao tern urn numero de fotons definido,



mas se encontra em urn est ado puro com uma distribuic;ao estatistica de mimero de fotons,

encontra-se que para determinadas condic;;Oesiniciais a inversao atomica (oscilac;;Oesde Rabi)

evolue em urn processo repetido de colapso e ressurreic;ao. Esse e urn dos vcirios efeitos nao

classicos que 0 modelo de JC prediz. Muita atenc;aotem sido dada ao fenomeno de colapso e

ressureic;ao das oscilac;oes de Rabi, por que este efeito e uma evidimcia da natureza discreta

da radiac;;ao.

Realizac;oes experimentais do modelo de JC foram feitas usando atomos de Rydberg

interagindo com urn campo de radiac;;ao em cavidades de micro-ondas de alta qualidade [30],

a chamada eletrodinamica de cavidade, que e capaz de detectar 0 acoplamento de urn unico

f6ton com urn atomo. Recentemente, observac;;Oesdo colapso e ressurreic;;ao das oscilac;;oesde

Rabi foram verificadas [31].

Nos ultimos anos urn grande numero de trabalhos tern explorado e generalizado 0

modelo de JC [32]. Dado que a resposta atomica depende das condic;oes iniciais do atomo

e do campo, isto abriu a possibilidade de muitas investigac;oes. A grande atenc;ao que vem

sendo dada ao modelo em parte e devida ao descobrimento de urn grande mimero de ca-

racteristicas import antes que 0 modelo revela, que ajudam a entender 0 comportamento

quantico da interac;;ao atomo-campo. Dutro fator que estimula 0 grande interesse no modelo

e 0 significativo avanc;;oexperimental na eletrodinamica de cavidade [30] que permite levar a

teoria de uma curiosidade puramente academica para algo pratico.

Neste capitulo, estaremos interessados especificamente, na dinamica da inversao

atomica do modelo de JC. Inicialmente mostraremos como a inversao atomica depende da



estatistica do campo, faremos uma breverevisao da dinamica da inversao atomica ja estudada

para campos inicialmente nos est ados coerente, coerente comprimido e vacuo comprimi-

do. Depois, mostraremos uma nova caracteristica no comportamento dinamico da inversao

atomica considerando 0 campo inicialmente em urn estado coerente comprimido par [ECCP]

(cuja distribui~ao de fotons e oscilat6ria), e em urn estado de fase de PB. Comparando a

inversao atomica para dois casos extremos, com 0 campo inicialmente em urn estado de

mimero e em urn estado de fase, mostramos a origem fisica das oscilac;;6ese dos colapsos

presentes na inversao atomica.

o Hamiltoniano de JC para a interac;;aoressonante de urn modo do campo com urn

atomo de dois niveis na aproximac;;aode onda girante e dado por [32]

onde a e at sao os operadores de aniquilac;;ao e destruic;;aodo campo, as sao os operadores

de Pauli,



e resolvendo a Equa~ao de Schrodinger para este sistema acoplado,

Of: altP( t))
Zn at = if ItP(t)) ,

onde H e tP(t) sao dados pela Eqs.(3.1) e (3.7) respeetivamente, encontramos as equa~oes de



Resolvendo as equa<;oes de movimento para C(t) e Cf(t) encontramos a probabilidade do

W(t) = Pe(t) - Pg(t) = cos(2'\tV1i+I).

00

W(t) - L Pm cos(2'\tvnTI)
m=O



faz com que a inversao atomica, W('xt) defase (ou colapse) e refase (ou ressuscite) as os-
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gindo com urn campo em urn est ado (a) coerente (com parametro de coerencia a::= 5), (b)

coerente comprimido (com a::= 5 e parametro de compressao r = 1, (c) vacuo comprimido



Comparando as Figs.(3.1a) e (3.1b) podemos ver que, enquanto para o estado coe

rente as subseqüentes ressurreições das oscilações de Rabi são mais indefinidas, superpondo

se de forma a criar uma evolução irregular no tempo, no estado coerente comprimido as

subseqüentes ressuscitações são mais definidas, separadas de um colapso bem definido. Isto

se deve ao fato de que a definição na fase deste estado é maior que no estado coerente, já

que, como se pode ver pela Eq.(2.53), a variância do número de fotons no estado coerente

comprimido é maior que no estado coerente (para o parâmetro de compressão z = r > O).

Por outro lado, o estado de vácuo comprimido, para qualquer valor do parâmetro de

compressão, apresenta a variância do número de fotons pequena, o que significa uma grande

indefinição na fase. Assim, como se pode ver na Fig.(3.1a), a inversão atômica não apresenta

ressurreição neste caso.

3.2 Inversão Atômica para o ECCP

Conforme mostramos no capítulo 2, vários estados da luz vêm sendo construídos a

partir do estado coerente e do estado de número. Baseado no princípio da superposição linear,

que é uma característica fundamental da mecânica quântica, recentemente muita atenção

vem sendo dada à investigação de superposição de estados, que podem gerar efeitos não

clássicos como compressão e estatística sub-Poissoniana. Estes efeitos dependem das fases

relativas, assim como da magnitude das amplitudes complexas envolvidas na superposição

dos estados. Por exemplo, Schleich e colaboradores [33] mostraram que a superposição de

dois estados coerentes com fases diferentes resulta em um estado que pode exibir estatística
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e urn fator de norrnaliza~ao. Enquanto 0 estado coerente e auto-estado do operador de

aniquila~ao a, ala) = ala), os ECP e ECI sao auto-est ados do operador a2, a2la, ±)



(
lal ) -1/2 00 am

a, - = 12m + 1) .I ) senh/al ~o J(2m + I)!

Eq.(3.14), os ECCP e ECCI sao auto-est ados do operador l; (dado pela Eq.(2.45) ), b2 1,8, ±) -

,82 1,8, ±). Em termos de uma base de numero estes est ados sao escritos como [38]

00

1,8,+) - (cosh 1,81)-1/2eWJ12 L C2m 12m)
m=O

00

1,8,-) = (senhl,8I)-I/2 et1tW L C2m+I 12m+ 1) ,
m=O

onde ,8 e dado pela Eq.(2.49) e C2m,2m+lsao os coeficientes do estado coerente comprimido

dado pela Eq.(2.51). E facil ver que para fl = 1, v = 0, ou seja, ,8 = a [conf. Eqs. (2.47) e

(2.49)] os ECCP e ECCPI dados pelas Eqs.(3.19) e (3.20) se reduzem aos ECP e ECI, dados

pelas Eqs.(3.17) e (3.18). A distribui~ao de numero de fotons do ECCP,



parâmetro de compressão .
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Figura 3.2: Distribuição do número de fotons para o ECCP, para o parâmetro de coerência

Q' = 5 e o parâmetro de compressão: (a) r = 0.5, (b) r = 1.0, (c) r = 1.5

Como podemos ver pela Fig.(3.2), além do caráter oscilatório intrínseco da dis

tribuição de fotons do ECCP [devida ao fato de que ela é nula para todo número de fotons

m ímpar], para grandes valores do parâmetro de compressão, esta distribuição apresenta uma
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oscila<;ao secundaria, que pode ser vistapelo envelope da distribui<;ao, 0 qual e mostrado na

.35
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(b)
s .17p...

.000 10 20m30 40 50

.35

p...S . 17

Figura 3.3: Envelopes das distribui<;oes do numero de fotons para 0 ECCP, para 0 parametro

de coerencia 0: = 5 e 0 parametro de compressao: (a) r = 0.5, (b) r = 1.0, (c) r = 1.5

As propriedades flsicas do ECCP foram recentemente investigadas, asslm como

tambem for am derivadas algumas propriedades matematicas destes estados, incluindo a



relação de completeza [38]. Nosso objetivo aqui é examinar alguns aspectos da inversão

atômica para o campo inicialmente em um ECCP, levando em consideração estas oscilações

secundárias na distribuição de fotons [39]. Gráficos da inversão atômica para o campo

preparado inicialmente em um ECCP correspondendo às distribuições de fotons da Fig.(3.2)

são mostrados na Fig.(3.4).
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Figura 3.4: Inversão atômica W(,\t) para um átomo inicialmente no estado excitado inter-

agindo com um campo em um ECCP com parâmetro de coerência a = 5 e parâmetro de

compressão (a) r = 0.5, (b) r = 1 e (c) r = 1,5
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Conforme podemos ver na Fig.(3.4), a superposição de dois estados coerentes com

primidos, resultando no chamado ECCP, não destrói a coerência inicial dos estados, de

forma que a inversão atômica ainda continua exibindo o fenômeno de ressurreição, embo

ra a freqüência de batimento agora seja menor em comparação à freqüência de batimento

do estado coerente comprimido [conf. Fig.(3.1b)], o que era esperado, tendo em vista que

.agora a contribuição dos cossenos, cos(2Àt Jn+T), só ocorrerá para n par, já que para

n ímpar a distribuição de fotons é nula. Outro efeito interessante ocorre à medida que o

parâmetro de compressão aumenta. Na Fig.(3.5) mostramos uma vista expandida entre duas

ressurreições consecutivas para melhor mostrar a influência das oscilações de Pm na inversão

atômica. Como podemos notar, à medida que as oscilações em Pm aumentam, a ressurreição

da inversão atômica deixa de ser seguida por um simples colapso como ocorre para pequenos

valores do parâmetro de compressão [Fig.(3.5a)] e passa a ser seguida por ecos, que modulam

o colapso [conf. Figs(3.5c)]. Ou seja, os vários picos no envelope da distribuição de fotons

provocam o aparecimento de ressurreição na inversão atômica onde antes se tinha um simples

colapso.

O aparecimento de oscilações na distribuição de fotons para o estado coerente com

primido foi investigado por Wheeler e Schleich [40]. Eles explicaram a origem destas os

cilações em termos do conceito de interferência no espaço de fase. Aqui nós verificamos que

esta interferência, no caso do ECCP, é construtiva no sentido de que ela contribui para que

a inversão atômica antes defasada (ou colapsada), seja refasada( ou ressuscitada), efeito que

é possível devido à granularidade dos fotons na cavidade.
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Figura 3.5: Vista expandida da inversão atômica para o ECCP mostrada na Fig.(3.4) para

o parâmetro de coerência o: = 5 e parâmetro de compressão (a) r = 0,5, (b) r = 1, O e

(c) r = 1,5. Como se pode ver, à medida que o parâmetro de compressão aumenta (e

como conseqüência aumentam as oscilações na distribuição de fotons), a inversão atômica

inicialmente defasada (ou colapsada) é refasada (ou ressuscitada).
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3.3 Inftuencia da Fase do Campo em W('xt)

Na se~ao anterior, estudamos a inversao atomica de um atomo de dois niveis inte-

ragindo com um campo de radia~ao que se encontra inicialmente em um ECCP. Conforme

mostramos, a inversao atomica, W(At), depende sensivelmente da distribui~ao de fotons do

campo inicial [conf. Eq.(3.13)] e portanto do est ado inicial do campo. Quando 0 ECCP esta

fortemente comprimido e sua distribui~ao de mimero de fotons exibe um comportamento

oscilat6rio, a inversao atomica come~a a apresentar ecos ap6s cada ressurrei~ao. 0 surgi-

mento de novas ressurrei~Oes na inversao atomica a medida que 0 parametro de compressao

aumenta, e devido ao fato de que 0 aumento no parametro de compressao afeta a defini~ao

na fase do campo a qual e a responsavel pelo colapso na inversao atomica. Para melhor ilus-

trar isto, vamos considerar a inversao atomica em dois casos extremos: 0 atomo interagindo

com 0 estado de mimero e com 0 est ado de fase de PB, definidos pelas Eqs.(2.16) e (2.75)

respectivamente.

3.3.1 Inversao Atomica para 0 Estado de Fase de PB

Para 0 est ado de numero (0 qual tem a fase completamente indefinida), a inversao

atomica dada pela Eq.(3.14) e dada simplesmente por

W(,\t) - cos(2.-\tvn+!) .

Se n = 0, a inversao atomica oscila periodicamente com freqiiencia de Rabi n - 2.-\. 0



átomo emite espontaneamente um fóton na cavidade, depois reabsorve este fóton e continua

neste processo de emissão e absorção indefinidamente.

Para o estado de fase, a inversão atômica é dada, no limite em que s ~ 00, por

- lim._oo s : 1 .cos(2Àty';tl) . (3.23)

Quanto maior for o valor de s, mais nos aproximamos do estado de fase.

Na Fig.(3.6) mostramos a inversão atômica para o estado dado pela Eq.(3.23) para

diferentes valores de s.

2.0

1.51.0
...-

-".< 0.5-- a=:

0.0
-0.5-1.0

O
2

4 6

estado de
S = 10
S = 50

8 10

Figura 3.6: Inversão atômica em função do parâmetro s em comparação com o estado de

número: (a) estado de número, (b) s = 10 e (d) s = 50.

Na Fig.(3.6a) temos o estado de número, cuja inversão atômica corresponde às
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oscilações de Rabi com freqüência n = 2"\ (para n = O). Mas à medida que s aumenta, na

Eq.(3.23), podemos ver que a inversão atômica tende a um valor constante. Este resultado

pode ser interpretado como um equilíbrio termodinâmico entre o átomo e.o campo. Ocorre

que à medida que s tende a infinito, cada vez mais nos aproximamos do estado de fase

(cujo número de fotons é totalmente indefinido), correspondendo a uma energia infinita na

cavidade. Assim, ao invés da energia estar repartida de maneira discreta entre os diferentes

estados de número na cavidade, temos um contínuo de energia.

Portanto, a definição no número de fotons na cavidade é responsável pelas oscilações

na inversão atômica, enquanto que a definição na fase é responsável pelos colapsos da inversão

atômica. Entre os estados de número e estados de fase, temos os estados comprimidos que,

como vimos, são estados que, embora estejam longe de ser um estado de fase, possuem uma

boa definição na fase e cuja inversão atômica é caracterizada por colapsos e ressurreições.

Nós usamos o modelo de JC como inicialmente definido, descrevendo a interação

ressonante de um único átomo de dois níveis com um único modo do campo, para estu

dar a dinâmica da inversão atômica para diferentes campos iniciais presentes na cavidade,

mostrando a importância da fase do campo na resposta atômica.

Além de ser usado para investigar o efeito de colapso e ressurreição das oscilações de

Rabi, sendo a ressurreição caracterizada como um efeito puramente quântico, vários métodos

usando o modelo de JC vem sendo propostos para a geração de estados não clássicos da luz,

como os estados comprimidos, gato de Schrõdinger, e os estados de número, cuja verificação

experimental espera-se que ocorra em um futuro próximo, haja visto o grande progresso
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feito neste sentido nos liltimos anos [18]. 0 grande sucesso do modelo desde a sua criac;;ao

em 1963, pode ser visto pela enorme extensao de generalizac;;oesque ja foram feitas ate hoje

Vma vez que investigamos como e que certos campos especiais afetam a dimtmica

da inversao atomica, no capitulo 4, ainda mo contexto do modelo de JC, mostraremos urn

metodo pelo qual se pode determinar 0 est ado quantico de urn modo do campo fazendo-o

interagir com urn atomo de dois niveis.



Capítulo 4

~

Espalhamento de Atomos por Luz

4.1 Introdução

Sendo um dos objetivos da óptica quântica a produção de novos estados quânticos'

da luz e motivado pelo progresso experimental em produzir estes estados, surge o interesse

em saber como se pode obter informação completa sobre o estado quântico de um campo.

Cahill e Glauber [42]mostraram que uma distribuição de quase-probabilidade, como

a função de Wigner ou a função Q contém informação completa do campo. Todas as pro-

priedades estatísticas do campo são conhecidas se uma distribuição de quase-probabilidade

é conhecida. A razão é que todos os valores esperados podem ser calculados como médias

clássicas usando uma distribuição de quase-probabilidade, desde que os observáveis quânticos

estejam expressos na ordem requisitada para uma determinada distribuição, eliminando as-

sim o problema de comutação dos operadores. A função Q, em particular, é relacionada com
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a ordem antinormal dos operadores do campo. Recentemente as distribuições de quase-pro

babilidade tornaram-se acessíveis de serem medidas indiretamente. Baseados em medidas de

distribuição de probabilidade da amplitude de quadratura do campo para o estado de vácuo

e o estado comprimido, Smithey et. alo [43], mostraram uma técnica de tomografia óptica

com detecção "homodyne" para determinar a distribuição de Wigner.

Por outro lado, existem outros interessantes mecanismos de medidas na optica

quântica que também fornecem alguma informação sobre o estado quântico do campo, como

por exemplo a estatística de fotons e de fase, baseados na interação do campo com átomos.

Duas abordagens diferentes baseadas na interação do campo com átomos têm sido usadas:

uma delas é a medida quântica não demolidora, que consiste na interação não ressonante

entre o átomo e o campo, a qual vem sendo utilizada com o objetivo de preparar estados

com o número de fotons bem definido (estados de Fock) em uma cavidade [19]. Uma outra

abordagem é a interação ressonante entre átomo e campo, que é muito mais forte que a

interação não ressonante e portanto mais fácil de ser detectada experimentalmente.

Quando um átomo entra numa cavidade contendo um campo estacionário, seu mo

mento de dipolo reage à variação espacial do campo, gerando sobre ele uma força que faz

com que ele seja defietido. Nos últimos anos, a defiexão atômica por um campo quântico

ressonante vem sendo proposta como uma possível forma de se reconstruir a estatística de

fotons original do campo [44] e tem despertado cada vez maior interesse, uma vez que foi

mostrado teoricamente, que o momento transferido para um feixe atômico, por uma onda

estacionária fornece informação suficiente para se determinar o estado quântico do campo
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de radiação. Recentemente, Freyberger & Herkomer [Phys. Rev. Lett. 72, 1952(1994)],

apresentaram uma proposta para a determinação do estado de um campo de radiação quan-

tizado, através da medida da distribuição de momento de átomos espalhados, resultando da

interação de um feixe atômico com um único modo do campo eletromagnético via interação

de um fóton. Este método de interação de um fóton é interessante, entretanto para alguns

campos especiais este método não fornece informação completa sobre o campo.

Neste capítulo, estendemos este modelo para o caso da interação de dois fotons

[45], onde torna-se possível resolver o problema da indeterminação de campos especiais. Ao

mesmo tempo, mostraremos que os dois métodos (interação de um e dois fotons), quando

combinados, podem fornecer uma medida da variância do operador de fase.

4.2 Modelo

o modelo consiste em fazer passar átomos de dois níveis através de uma cavidade,

que se encontra em um estado quântico puro, genérico ItP); o qual pode sempre ser expandido

em uma base de número

00

ItP) = L Cmlm)
m=O

com os coeficientes Cm de uma representação de estado de número.

(4.1)

Devido à interação entre o átomo e o campo, o átomo é defletido durante sua pas-

sagem através da cavidade. Examinando a distribuição de momento dos átomos defletidos. é
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possível determinar cada coeficiente individual em do campo, permitindo-nos a reconstrução

do estado 11/»,do campo.

Um esquema para ilustrar o experimento idealizado é mostrado na figura abaixo.

,
X 1 CAMPO CLASSlCO

FENDA

I
CAVIDADE

I
ATOt.tO

o

Figura 4.1: Esquema para a interação de um único modo do campo com um átomo de dois

níveis. Átomos passam por uma fenda estreita e ficam confinados numa região centrada em

torno do nodo do campo, interagem com o campo, são defletidos e viajam para uma tela,

colocada na frente da cavidade, a qual exibirá a distribuição de momento dos átomos após

a interação.

Uma fenda estreita colocada na frente da cavidade em torno de x = Otransmitirá

os átomos somente em uma pequena região centrada em torno do nodo do campo. Assim,

os átomos irão interagir somente com uma pequena parte do campo, causando-lhe a menor

perturbação possível.

57



A interação de dois fotons entre o átomo e o campo é dada pelo Hamiltoniano de

Jaynes-Cummings [11]

(4.2)

onde N é a constante de acoplamentoj Ô'+ and Ô'- são os operadores atômicos (de levanta

mento e abaixamento) que descrevem as transições dos átomos de dois níveis; â e ât são os

operadores de aniquilação e criação do campo.

Um campo clássico deve preparar os átomos de dois níveis que irão interagir com o

campo numa superposição coerente de seus estados excitado (Ie)) e fundamental (Ig)). Esta

superposição com uma fase ajustável 'P, que vem do campo clássico, é fundamental para o

método. Nós encontramos que esta superposição dos dois níveis atômicos, para a interação

de dois fotons, invoca correlações entre Cm-2 e Cm, o que se manifestará naturalmente na

distribuição de momento dos átomos defletidos.

4.3 Fundamentos Teóricos

o estado inicial do sistema átomo-campo é dado pelo produto tensorial do estado

do campo pelo estado atômico,

I<p(t = O)) = ItPat)/\l1).

o pacote de onda atômico entra no campo de luz estacionário no estado
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onde

_100dxf(x)lx) ~ (19) + é~le)] ,-00 v2
(4.4)

f(x) (4.5)

é o perfil espacial do feixe atômico, uma distribuição Gaussiana normalizada, com largura

muito menor que o comprimento de onda do único modo do campo, (j « ).. Isto nos

permite trocar a usual dependência senkx da onda estacionária pela dependência linear kx

[ d. Eq.( 4.2)].

Projetando o estado inicial do sistema no auto-estado da posição Ix) e definindo os

chamados estados vestidos (m ~ 2),

I±,m) = [\g)\m) ± le)lm- 2)] jh,

que são os auto-estados do Hamiltoniano de interação,

~I±, m) = )..lkxJm(m -1) I±,m) ,

encontramos para o estado inicial do sistema, Eq.(4.3),

1<I>(x, t = O)) = f~x) f: [(Cm + é~Cm-2) 1+,m)m=2

+ (Cm - ei~Cm_2) I-,m)]

+fji [CoIO)lg) + C111)lg)]
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Este estado evoluirá durante um tempo T de acordo com o Hamiltoniano de interação V2,

sendo que após este tempo os átomos defletidos serão novamente partículas livres, isto é, a

distribuição espacial dos átomos na tela colocada na frente da cavidade (FigA.!) mostrará

a distribuição de momento dos átomos exatamente após a sua passagem através do campo

em t = T. Após a interação, o estado final do sistema será dado por

14.> (x, T)) = f(x) t [eiym(m-l) /(kx (Cm + éPCm-2) 1+,m)
2 m=2

+e-iym(m-l) "kx (Cm - ei'PCm_2) 1-,m) ]

+fji [CoI0)19) + C1/1)19)]
(4.9)

onde K, = J.Lfor ln = -)..'r /n é o parâmetro de interação, J.Lo momento de dipolo do átomo e

fO o campo elétrico efetivo por fáton.

Fazendo uma transformada de Fourier sobre a função espacial 1\l1(x, t)), obtemos o

estado final do sistema em termos do momento atômico p,

1 1001cI>(p,r)) = y27rn -00 e-ipX/1i.IcI>(x,r))dx,
(4.10)

a partir do qual, usando a ortogonalidade dos estados I±m), podemos calcular a distribuição

de probabilidade W(p) de encontrar um átomo com momento p(p = p/nk), a saber
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W(p) = lik E,[ li(p - vm(m -1) K)!' ICm + e;.Cm_,I'

+lj (p + y'm(m - 1) K) r ICm - ei1PCm_212 ]

+21ik lj(p)\2 (ICoI2+ IClI2) ,

onde j(p) é a transformada de Fourier de f(x), dada na Eq.(4.5),

(4.11 )

(4.12)

Pela Eq.(4.11), podemos notar que a distribuição de momento dos átomos espalhados W(p)

depende da estatística de fotons do campo e que os termos cruzados das amplitudes de

probabilidade C~_lCm' contribuem para W(p). Para mostrarmos a importância destes ter-

mos cruzados e do coeficiente !ndividual Cm, considere a Fig.(4.2), onde comparamos a dis-

tribuição de momento W(p) assumindo a cavidade inicialmente em um estado de vácuo com-

primido (cujos coeficientes são dados pela Eq.(2.57)), com as superposições ICm - ei1PCm_212

. 2

e ICm + e'IPCm_2! , para p ~ e p < O respectivamente, mostradas nos pontos p/K =

±Jm(m - 1) (barras verticais). Pela Fig.(4.2) podemos ver que W(p) apresenta uma es-

trutura de picos que vão se tornando cada vez mais definidos à medida que K aumenta.
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Figura 4.2: Distribuição de momento, W(p), para o estado de vácuo comprimido com

parâmetro de compressão r = 1. Os graficos são mostrados para u = ÀII0, <p = O e para três

valores diferentes de K = 3,5, e 10. Para comparação, as superposições ICm+Cm_212(p ~ O)

e ICm - Cm_212(p < O) também são mostradas(barras verticais)

A Eq.(4.11) pode ser escrita na forma

(4.13)
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A figura abaixo mostra cada um destes termos separadamente .

.14 .014

.12

~

(a)

.O12~

A

(b)

.10

.010
.-.

-
~ .08 ~ .008"- Q.

Q.
-.06

-.006
~

~
.04 ~ A

.004

.02

.002

,00 r '- ~ '\J I

v" --
\.000\

I
-10

-5

pJIC

510-10-5
pJIC

510

.12

.14

.10

~
(d)

.12~
A(c)

.10

- .08 -~ ~ .08
"'"

"'"

Q, .06 -e: .06-
~ .04

~
.04.02

.02

.00

.00
-10

-5
pJIC

510-10-5
pJIC

510

Figura 4.3: Distribuição de momento W(p) para o campo no estado de vácuo comprimido
com parâmetro de compressão r = 1. As curvas são mostradas para K, = 3, c.p = Oe (J" = À/I0(a) W(p) total, (b) W+(p), (c) W_(p) e (d) W(p = O)

Pela Fig.(4.3) podemos ver que W(p) apresenta duas seqüências de picos. À medida

que K, aumenta o termo \J(p/K, ± vm(m + 1))12 da Eq.(4.1l) atua como uma função delta,

selecionando nos lados esquerdo e direito da distribuição de momento (que correspondem a

p > Oe p < O), respectivamente as duas seqüências de picos dadas aproximadamente por
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(4.14)

e um pica central dada par

(4.15)

Quando. subtraímas dais picas carrespandentes ao mesma valar de m , encantramas

W(p/K = Jm(m -1) )

(4.16)

Para r.p= O, a assimetria na distribuição de momento W(p) fornece a parte real do produto

dos coeficientes ~(e~_2em)' enquanto que, para r.p = 1r/2, esta assimetria fornece a parte'

imaginária da praduto das caeficientes ~(C~_2Cm)' Assim, toda a sequência dos produtos

e~_2em pode ser encontrada através da distribuição de momento dos átomos espalhados que

nada mais é do que a distribuição espacial registrada na· tela colocada na frente da cavidade.

É interessante lembrar que a Eq.(4.1l), mostrada na Fig.(4.2), representa a probabilidade de,
encontrar um único átomo com momento p depois de ter interagido com o campo. Partanto,

para se obter uma distribuição espacial significativa na tela a fim de reconstruir o estada

do campo 1'lj1), pela determinação dos coeficientes em, é necessário que o experimento seja

repetida várias vezes, assumindo que cada átomo irá interagir sempre com uma cópia do

campo original, visto que cada átomo que passar pela cavidade, ao.interagir com o campo, lhe
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causará sempre uma perturbação, por menor que seja. Para certos campos, deve ser suficiente

acoplar a cavidade a um reservatório externo para que o campo possa ser recomposto após a

passagem de cada átomo. Os experimentos devem ser feitos com dois conjuntos de átomos.

A fase r.p = O do campo clássico define um conjunto e cp = 1r /2 define o outro.

4.4 Comparação entre as interações com um e dois

fotons

Como mostramos na seção anterior, cada medida da posição atômica nos dá alguma

informação sobre os coeficientes do campo, de forma a nos permitir deduzir cada coeficiente

individual e assim reconstruir o campo. No caso da interação de um fóton, a assimetria

na distribuição de momento fornece a seqüência dos produtos C:n-l Cm [46]. Neste caso,

começando por Co, que pode ser obtido pelo pico central da distribuição de momento para

a interação de um fóton, a saber [46]

00

W'(p) = nk E[ Ij(p - vm ~)12ICm + ei~Cm_112
m=l

+ li (p + ..;m ~) 12 ICm - ei~Cm_112 ]

+2nk li(p)\2ICoI2 ,

obtém-se todos os coeficientes pela fórmula de recorrência

~1('P = O) + ~1('P = 11"/2)

C~_l

65

(4.17)

(4.18)



onde

(4.19)

Pela fórmula de recorrência dada na Eq.(4.18) podemos ver que cada coeficiente em é de

terminado em função do coeficiente anterior, assim para campos onde os coeficientes pares

(ou ímpares) são nulos, como é o caso do estado de número comprimido, dependendo se n

é ímpar (ou par) respectivamente, os coeficientes não podem ser determinados. De fato, a

distri buição de momento W'(p) dada pela Eq. (4.17) é mostrada na Fig. (4.4) para: (a) um

estado coerente e (b) um estado de vácuo comprimido (que é um caso particular do estado

de número comprimido, para n = O), cujos coeficientes são dados pelas Eqs.(2.28) e (2.57)

respectivamente. Em comparação, as superposições IGm - éPGm_112 e IGm + é"Gm_112 para

p < Oe p 2: O,respectivamente, são mostradas nos pontos p/fi- = ±Jffi(harras verticais).

Assim como na interàção de dois fotons, a interação de um fóton apresenta duas

seqüências de picos, agora localizados em p/ fi- = ±Jffi. Para o estado coerente, onde todos

os coeficientes são não nulos, W'(p) é assimétrica (Fig~ [4.4(a)]) e todos os coeficientes

podem ser obtidos pela fórmula de recorrência dada pela Eq.( 4.18). Entretanto, para o

estado de vácuo comprimido, onde todos os coeficientes ímpares são nulos (G2m+1 = O), a

Eq.(4.18) não pode determinar os coeficientes pares G2m que são não- nulos neste exemplo e

portanto o campo não pode ser determinado neste caso. Este resultado expresso em termos

da distribuição de momento W'(p) é mostrado na Fig.(4.4(b)) onde podemos ver que W'(p)

é simétrica. Isto implica que W'(p/ fi- = Jffi) - W'(p/ fi- = -Jffi) = O.
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Figura 4.4: Distribuição de momento W'(p) para a interação de um fóton para cp = O,

(j = '\/10 e três valores diferentes de K(K = 10,20,40). (a) o campo está em um estado

coerente com Q = 1.5eill"/6 (b) o campo está em um estado de vácuo comprimido com

parâmetro de compressão r = 1. Para comparação, em ambos os casos as superposições

ICm + Cm_II2(p ~ O)e ICm + Cm_II2(p < O)também são mostradas ( barras verticais)

Por outro lado, no caso da interação de dois fotons, por nós proposto, este problema

de indeterminação de campos especiais como por exemplo o estado de vácuo comprimido

pode ser resolvido. Neste caso a assimetria na distribuição de momento W(p) fornece-nos

a seqüência dos produtos C:n_2Cm, de onde podemos tirar a formula de recorrência dos
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coeficientes pares (C2m) e ímpares (C2m+1) a saber

Li2( cP = O) + Li2( cP = 'Ir /2)

Cim"':2
(4.20)

C _ ~2(CP = O) + ~2(CP = 'Ir/2)2m+1 - --~-~~-!...:.:!...
C· '2m-l

onde

~2 = W(p = Jm(m -1) - W(p = -.jm(m -1) .

(4.21)

(4.22)

Portanto, no caso do campo estar em um estado de vácuo comprimido, C2m+1 = O,

Co é obtido pelo pico central da distribuição dado pela Eq.(4.15) (ICII2 = O) e todos os

outros coeficientes podem ser obtidos pela Eq.(4.20). Da mesma forma, para um estado de

número comprimido com n Ímpar, C2m = O , CI é obtido a partir da Eq.(4.15) (ICoI2 = O) e

os demais coeficientes obtidos pela Eq.(4.21). O gráfico da distribuição de momento W(p)

para o estado de vácuo comprimido é mostrado na Fig.(4.2) para três diferentes valores do

parâmetro de interação K.

Outra característica útil da interação de dois fotons, além de fornecer informação

sobre o campo mesmo para o caso onde todos os coeficientes pares (ou Ímpares) são todos

nulos, é que a localização dos picos é dada por vm(m - 1) ao invés de ..;m como no caso da

interação de um fóton. Assim, os picos estando mais distantes entre si, temos uma resolução

melhor na estrutura de picos da distribuição de momento.
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4.5 Distribuição de Quase-probabilidade

Para verificar a precisão na determinação dos coeficientes do campo através da

..
medida da distribuição de momento, vamos simular a reconstrução da função distribuição

de quase-probabilidade Q, obtida com os coeficientes em provenientes da assimetria das

distribuições de momento e comparar com a função Q obtida a partir dos coeficientes do

campo conhecidos na literatura.

Uma distribuição de quase-probabilidade fornece todas as propriedades estatísticas

do campo. Elas são introduzidas para trocar toda a álgebra de operadores em álgebra com

. números complexos. A função Q é uma distribuição de quasiprobabilidade associada com a

ordem antinormal dos operadores do campo [42]. Para um estado genérico 17P) ela é definida

em função da sua projeção em uma base de estado coerente como

Q((3) = ~ 1((3/7P)12 ,
7r

(4.23)

onde 1(3) é um estado coerente. Embora a função Q seja sempre positiva, como podemos ver

pela Eq.(4.23), ela faz parte de um conjunto de distribuições de probabilidade no espaço de

fase que pode assumir valores negativos, que não podem ser interpretadas como prohabili-

dade, daí o nome quase-probabilidade. Com a ajuda das Eqs.(2.28) e (4.1) a Eq.(4.23) pode

ser escrita como

Q((3)
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Para simular a reconstrução da função Q calculamos numericamente a Eq.( 4.24) usando os

coeficientes em obtidos pela assimetria das distribuições de momento de átomos de dois

níveis resultante de sua interação com um único modo do campo quantizado.

Nas Figs(4.5) e (4.6) mostramos as linhas de contorno da função Q, dada pela

Eq.(4.24), para um estado coerente e para um estado comprimido, cujos coeficientes em

são obtidos pelas Eqs.( 4.18) e (4.20) respectivamente. Em cada caso mostramos para três

diferentes valores de I\, em comparação com a função Q exata, que é obtida também pela

Eq.(4.24), mas com os coeficientes em do estado coerente e vácuo comprimido exatos, os

quais são dados pelas Eqs.(2.28) e (2.57) respectivamente.

Como podemos ver nas Figs.(4.5) e (4.6), para menores valores do parâmetro de

interação K, , as linhas de contorno são bastante distorcidas, enquanto que para K, grande a

função Q é reconstruída exatamente. Este resultado está de acordo com o que esperávamos,

uma vez que a distribuição de momento W'(p) apresenta melhor resolução na estrutura

de picos (essencial para a determinação dos coeficientes Cm )à medida que K, cresce, como

pode ser visto na Fig.(4.4) onde W'(p) é mostrado para diferentes valores de K,. O mesmo

ocorre para o estado de vácuo comprimido cujos coeficientes Cm são obtidos pela interação

de dois fotons. A função Q neste caso é reconstruída exatamente, para menores valores do

parâmetro de interação, K" do que no caso do estado coerente com os coeficientes Cm obtidos

pela interação de um fóton.
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Figura 4.5: Reconstrução da função Q de um estado coerente com Q = 1,5ei1r/6• Comparamos

as linhas de contorno da função Q exata (a) com a calculada com os coeficientes obtidos da

Eq.(4.18) para (b) '" = 5 , (c) '" = 10 e (d) '" = 40.
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calculada com os coeficientes obtidos da Eq.(4.20) para (b) K, = 1 , (c) K, = 3 e (d) K, = 10.



4.6 Determinac;ao da variancia do operador de rase

.•.••.. 00

eir/J _ L 1m) (m + 11.
m=O

mostrar isto vamos calcular a variancia dos operadores Hermitianos c;;-</>,s~</>, definidos

pelas Eqs.(2.73) e (2.74). Para 0 operador c-;;;-</>temos,

Dado que a diferenc;a basica entre os formalismo de sa e PB e que no formalismo de sa 0

est ado de vacuo e excluido, para que 0 operador de fase satisfa~a a condi<;ao de unitariedade



AS valores medios dos operadores c~ e s-;;UP nos dois formalismos, SG e PH, sao

iguais e dados por



Assim, para as variancia dos operadores c-;;;</>e s;;</> no formalismo de SG, encon-

((~C-;;;</>?)SG - ((COS</»2)SG - (cos</>?

= i [Re (f, C~_,Cm) + 1- IC;"] - [Re (fJ C~_JCm)r
(4.33)



probabilidade dele ser detect ado la, a diferen~a do mimero de atomos nas ~uas partes em

Para a intera~ao de urn e de do is fotons pode-se mostrar que esta diferen~a e dada

N' - N' Re (flC:'_lCm) cos(<p) + ilm (~C:'-lCm) sen(<p)+ - (4.38)Nfot -

e

N+ - N_ Re (~ C:._,cm) cos(<p) + ilm (flC:._,Cm) sen(<p) . (4.39)Ntot -

A deriva~ao das Eqs.(4.38), (4.39) e mostrada no apendice B. Pelas Eqs.(4.38),

(4.39), podemos ver que as variancias dos operadores c;;¢ e s~ dado pelas Eqs.(4.33) e



__ 1 [(N+ - N_) I, 12]2 (N~ - N~)((~COs ¢)2)SG = -2 N + 1 - 2" Co - N'
tot cp=O tot cp=O

[ ]
2 (N' N' )-- 1 N+ - N_ 1 2 + - -

((~sen¢)2)sG = -2 (- N ) + 1 - 2"ICol + N' .
tot cp=O tot cp=1r/2

o prirneiro e 0 segundo terrno do lado direito das Eqs.(4.40) e (4.41) devern ser

deterrninados pela experiencia usando a intera~ao de urn e dois fotons. Sirnilarrnente, pode-

- 2 ICol2- ((~cos ¢) )SG + -4-'

- 2 ICol2
= ((~sen¢) )SG + -4-'

Pelas Eqs.{4.31) e (4.32) podernos ver que (c-;;¢) = (s;;;¢) = 0 para 0 est ado de



Portanto neste caso temos que as variancias dos operadores c-;;;4> e s~ sao dadas

simplesmente pelos primeiros termos do lado direito das Eqs.(4.33) e (4.34), que podem ser

determinados pela contagem do mimero de atomos com momento positivo e negativo que

atingem a tela no experimento de intera<;ao de dois fotons. Por outro lado, para 0 est ado

coerente, os dois termos das variancias dos operadores de fase sao nao nulos e podem ser

determinados da mesma maneira, cada urn separadamente pela combina<;:aodas intera<;:Oes

de urn e de dois fotons.

Em conclusao nos propomos uma estrategia para determinar 0 est ado quantico do

campo mesmo quando todos os coeficientes pares ou imp ares sao nulos. Nossa abordagem

e baseada na medida da distribui<;:aode momento de atomos que interagem com 0 campo

durante urn intervalo de tempo muito pequeno via intera<;:aode dois fotons. Nos encontramos

que tal medida pode fornecer melhor resolu<;ao que a medida da distribuic;;ao de momento

de atomos espalhados via interac;;aode urn foton, principalmente quando 0 mimero de fotons

e grande tal que Jm(m + 1) ::: m e portanto a localiza<;:aodos picos e aproximadamente

proporcional a m ao inves de .;m como no caso da intera<;:aode urn foton. Nos tambem

mostramos que a combina<;ao dos dois metodos permite-nos obter a variancia dos operadores

de fase, mesmo quando a distribui<;ao de momento dos atomos espalhados nao esteja muito

bem definida.



Capitulo 5

Conclusao

A manifesta<;ao quantica macroscopica atraves de estados sem anaIogo classico, como

e 0 caso dos estados comprimidos, nos oferece condi<;Oesde entendermos cada vez mais

a natureza quantica da radia,<;ao, alem de nos permitir manipular, de acordo com nossas

conveniencias e necessidades, os limites minimos imposto por ela. A gera<;ao de estados

comprimidos ja e urn conceito muito hem estahelecido e familiar na optica quantica. D.evido

a grande aplicahilidade destes estados, existe urn grande interesse em sistemas fisicos que

possam produzi-los. Neste trahalho mostramos que os p'otenciais nao-locais constituem uma

import ante classe de potenciais que podem gerar estados comprimidos. Isto cria novos

mecanismos de onde se podera ohter, eventualmente, est ados comprimidos, expandindo 0

dominio de estudos para este importante efeito quantico. E claro que uma investiga<;ao

mais profunda da existencia, ou nao, de sistemas fisicos que possam ser descritos por este

ou outros modelos alternativos de potenciais nao-locais e suas aplica<;6es sao assuntos que



ainda merecem nossa aten~ao.

Alem de investigarmos novos mecanismos para a gera~ao de est ados comprimidos,

tambem nos interessamos pela sua intera~ao com. a materia. Estudamos a intera~ao da

radia~ao com a materia no nivel mais fundamental, ou seja, considerando a intera~ao de

urn unico modo do campo com urn atomo de dois niveis, 0 chamado modelo de Jaynes-

Cummings. Atraves deste estudo pudemos compreender adequadamente que 0 compor-

tamento da inversao atomica, representada na forma de colapsos e ressurrei~oes, depende

sensivelmente da estatlstica de fotons do campo que interage com a materia. Mais do que

isso, mostramos que e a defini~ao no numero de urn determinado estado que e responsavel

pelas oscila~oes, enquanto que sua defini~ao na fase e que e responsavel pelos colapsos na

inversao atomica. Verificamos isto, comparando a inversao atomica considerando 0 campo

inicialmente preparado em urn est ado coerente comprimido par, em compara~ao com 0 campo

preparado em dois casos extremos: no est ado de numero e no est ado de fase.

Ainda considerando a intera~ao da radia~ao com a materia, investigamos urn metodo

pelo qual se pode obter informa~ao sobre 0 campo, atraves da materia que interage com ele.

Recentemente 0 avanc;o de tecnicas modern as da 6ptica quantica, tern permitido a realiza-

~ao de experiment os onde particulas mais pesadas como atomos, manifestam sua natureza

ondulat6ria durante sua interac;ao com a luz. Assim, 0 espalhamento de atomos por luz

transformou-se em urn campo bem estabelecido criando possibilidades para 0 surgimento

de novas ideias que devam levar ao surgimento de novos experimentos. Explorando 0 es-

palhamento de atomos por urn campo de luz estacionario, 0 atomo sendo tratado sob 0



ponto de vista ondulatorio, mostramos que e posslvel determinar cada coeficiente individual

deste campo, determinando assim, 0 campo propriamente dito. Nosso metodo consiste na

interac;ao de urn c1.tomode dois nlveis previamente preparado numa superposic;ao coerente

dos seus dois estados, com urn campo generico, via transic;ao de dois fotons. Mostramos que

a superposic;ao dos dois nlveis at6micos invocam correlac;oesentre os coeficientes do campo,

Cm, Cm-2, que se manifest a na assimetria da distribuic;ao de momento dos atomos que'sao

defletidos devido it sua interac;ao com 0 campo, permitindo-nos determinar c~da coeficiente

individual, Cm do campo.

Nosso metodo e uma extenc;ao de urn trabalho recente na literatura, que propoe

determinar 0 estado do campo atraves da medida da distribuic;ao de momento dos atomos

espalhados via interac;ao de urn foton. Entretanto este metodo de interac;ao de urn foton falha

nos seus propositos para campos especiais tal que todos os coeficientes pares ou lmpares sao

nulos, que saD uma classe de estados muito importante, onde se inclui 0 estado de vacuo

comprimido. Com 0 nosso metodo de interac;ao de dois fotons, mostramos que e posslvel

resolver 0 problema da indeterminac;ao destes campos especiais. Mostramos tambem que

nossa abordagem altemativa, quando combinada com a da interac;ao de urn foton, permite-

nos obter a variancia do operador de fase.

As ideias aqui discutidas, mostram a relevancia que 0 espalhamento de atomos pode

ter nos estudos de aspectos mais fundamentais da optica quanti ca. Isto nao quer dizer de

forma alguma, que a realizac;ao experimental destas ideias seja facil. Certamente em alguns

casos 0 avanc;o da tecnologia experimental ainda deve atingir novos estagios a fim de tomar



viaveis algumas das ideias aqui propostas. De qualquer forma, tanto do ponto de vista

teorico como experimental vale a pena concentrar esfor<;osneste fascinante campo da flsica.

Como continuidade deste trabalho, estamos verificando teoricamente a possibili-

dade de eliminar certas restri<;oes que foram feitas aos nossos calculos, como por exemplo,

na largura da fenda colocada na frente da cavidade, nos pesos dos dois niveis atomicos e na

influencia de uma dessintonia incluida no Hamiltoniano de intera<;ao, buscando investigar

como pequenos desvios destas prescri<;oes afetam os resultados obtidos. Outro interesse e

relacionado com a modifica<;ao que 0 campo sofre com a passagem de cada atomo. Neste

senti do, devemos come<;arinvestigando certos campos esp~ciais que nao sejam tao perturba-

dos com a passagem de cada atomo e verificar com que precisao pode-se ainda determinar os

coeficientes, para estes campos. 0 passo seguinte e considerar 0 campo em urn est ado mais

geral, como em urn est ado de mistura.



Apendice A

Obten~ao do estado coerente como caso particular do

estado coerente comprimido

( ~ (_l)k m! ( )m-2k
Hmx) = t'ok!(m-2k)! 2x ,



Apendice B

Deriva~ao das Eqs.( 4.38) e (4.39)

ka
4y'1r

~ f!. eW - 4ac}/4a er fe (_b_)
2 V~ 2va



100
e6(p+.B)2 dp = G . erf c( (+) ,

100
i(p-.B)2 dp = G . er f c((_) e2k2(J'2 ml<.2 •

G = Vi
2ku

00

Q L 2G Re(CmC:'n_2) cos(<p) [erfc((_) - erfc((+)]
m=2

00

+ Q L 2G Im(CmC:'n_2) sen(<p) [erfc((_) - erfc((+)] .
m=2
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