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Resumo

TEIZEN, V.F. Engenharia de máquina de stirling em armadilhas iônicas e protocolo de
medida da função de distribuição do trabalho. 2014. 104 p. Dissertação (Mestrado emCiências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,2014.
As ligações entre a termodinâmica e a mecânica quântica mostram-se interessantes tópicosde pesquisa desde os anos 50 e tem atraído cada vez mais atenção nos últimos anos,tanto por suas possíveis aplicações tecnológicas, quanto pelo aspecto teórico - como, porexemplo, as relações de sistemas quânticos com a segunda lei da termodinâmica. Parasistemas quânticos mesoscópicos, restritos apenas a um número relativamente pequenode estados energéticos, torna-se necessária uma generalização da termodinâmica usual.Neste trabalho mostramos como construir uma máquina de Stirling no contexto de íonsaprisionados. Para isso, faz-se necessária a engenharia de frequências dependentes dotempo do modo vibracional do íon, além da engenharia de reservatórios térmicos comtemperaturas controladas. Após a construção da máquina de Stirling e do cálculo dotrabalho e da eficiência associados apresentamos um protocolo para a medida da funçãode distribuição do trabalho que recorre às medidas dos níveis de energia eletrônicos doíon para, a partir dessas, extrair-se informação sobre o seu estado vibracional.
Palavras-chave: Termodinâmica quântica. Engenharia de reservatórios. Armadilhas deíons. Igualdade de Jarzynski.





Abstract

TEIZEN, V. F. Engeneering and measurement protocol of the work distribution function.2014. 104 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos,Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.
The connections between quantum mechanics and thermodynamics have been an interes-ting research topic since the 1950’s and began attracting more and more attention recently,not only for the technological applications, but also from a theoretical point of view - as,for instance, when dealing with the relations between quantum systems and the secondlaw of thermodynamics. For mesoscopic (or even macroscopic) quantum systems, restrictedto relatively few energy states, a generalization of the usual thermodynamics becomesnecessary. In the present work we show how to engeneer a Stirling engine in an ionictrap. To achieve this we have to engeneer an ionic vibrational mode with a time dependentfrequency, and simutaneously engeneer a thermal reservoir with controled temperatures.After the construction of the Stirling machine and the calculation of the associated workand efficiency, we show a protocol that allows the measurement of the work distributionfunction which call on the measurement of the electronic energy levels of the ion and, fromthem, extract information about the vibrational state of the trap.
Keywords: Quantum thermodynamics. Reservoir engeneering. Trapped ions. Jarzynskiequality.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO
1.1 Comentários preliminares e organização da dissertação

Neste trabalho temos por objetivo estudar a termodinâmica quântica, analizando umciclo de Stirling implementado via cadeia de íons acopladas a lasers e por fim implementarum protocolo de medida da função de distribuição de trabalho.A dissertação está dividida em quatro capítulos. Começamos o trabalho, na sequênciadeste Capítulo, com uma introdução sobre desenvolvimentos ocorridos na Mecânica Quân-tica e na Termodinâmica, e posteriormente descrevemos algumas das questões que vemsendo pesquisadas na termodinâmica quântica.Depois, no Capítulo 2, introduzem-se conceitos importantes para o desenvolvimento datese, como a relação de Jarzynski, alguns conceitos termodinâmicos no contexto da "termo-dinâmica quântica", a equação mestra (tanto para um sistema de osciladores harmônicos,como sua implementação em cavidades) e uma introdução à física das armadilhas iônicas.Após isso, apresentamos, no Capítulo 3, a engenharia que gera o ciclo, o cálculodo trabalho, calor e rendimento e o protocolo de obtenção da função de distribuição detrabalho.No último (4º) Capítulo, apresentamos uma síntese do conteúdo desenvolvido ao longoda dissertação, além de discutir certas perspectivas de trabalho.
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1.2 Panorama da Mecânica Quântica e da Termodinâmica

Dentre os vários ramos da física que desencadearam, em seus respectivos nichos, tantotecnologia, como conhecimento, podemos destacar dois que parecem particularmente dis-tantes entre si: a Termodinâmica e a Mecânica Quântica. A ligação entre as áreas temsido um tema de pesquisa que provoca interesse desde os anos 50 [1].
1.2.1 Sobre a Mecânica Quântica

Desde o início do século XX a Mecânica Quântica tem se mostrado como uma teoria desucesso, colocando-se num lugar de destaque na história da física. Tal teoria tem entregueexplicações satisfatórias a fenômenos que vão desde a supercondutividade macroscópica àteoria microscópica de partículas elementares e, atualmente, todos os campos da física quetem atraído ampla investigação científica, tais como a óptica e a informação quânticas, aspintrônica, etc., fundamentam-se nessa área do conhecimento. Contudo, não há consensogeneralizado sobre seus fundamentos conceituais e sua interpretação. A teoria provêinformações exatas sobre o resultado de uma medida de um observável; entretanto, muitoscrêem que a teoria quântica não propicia uma resposta adequada quanto à natureza darealidade que atribuímos aos objetos físicos.A barreira conceitual se dá devido ao fato de que a função de onda é usualmentedada por uma superposição coerente de estados distintos do sistema. Ao designar acoleção de estados que revela os resultados possíveis de um experimento por {∣∣ψj〉}, vê-se que o estado (puro) mais geral de um objeto físico será dado por |ψ〉 = ∑
i cj
∣∣ψj〉,com cj = 〈

ψj |ψ
〉. A probabilidade de obter-se o estado ψj em uma medida é dada por

pj = ∣∣cj∣∣2. Neste processo de medida, se dá o intitulado ’colapso da função de onda’ (oupostulado de projeção) e um único estado definido ∣∣ψj〉 do objeto físico é selecionadoa.Então surge um problema quanto à interpretação do mecanismo pelo qual tal estadodefinido é escolhido dentre todos os resultados possíveis. Afinal de contas, a evolução da
a É importante notar que experimentalmente o que se mede são observáveis associados com as funções deonda, e não a função de onda em si.
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função de onda governada pela equação de Schrödinger é unitária e reversível, e tantoa unitariedade quanto a reversibilidade deixam de ser contempladas pelo processo demedida.Além da superposição de estados, outro produto marcante do formalismo quântico éa possibilidade de uma descrição nãolocal de eventos. O caráter nãolocal da MecânicaQuântica tem sido alvo de diversos debates ao longo dos anos. Em 1935, Einstein-Poldolsky-Rosen (EPR) [2] argumentam, com base em um ’experimento idealizado’, que aMecânica Quântica seria uma teoria incompleta; na hipótese de que a Mecânica Quânticafosse um teoria completa, deveriam ocorrer fenômenos nãolocais nessa. Considerando umpar correlacionado de EPR preparado inicialmente num estado do tipo singleto, a nãolo-calidade revela-se por meio da medida, num dado estado, sobre uma das partículas queconstitue o par. Tal medida projeta instantaneamente a outra partícula num estado ortogo-nal àquele da primeira. Contudo, como não havia uma situação experimental tangível parademonstrar a (não)localidade na Mecânica Quântica, a discussão sobre esses fundamentosda teoria permaneceu no plano filosófico por muitos anos.No ano de 1964, todavia, o cenário muda definitivamente quando Bell formula asdenominadas ’desigualdades de Bell’ [3, 4], que seriam sempre válidas para qualquer teoriaque cumprisse noções ’intuitivamente razoáveis’ de realidade e de localidade. Dentreos resultados que acrescentaram compreensão sobre a natureza quântica e que foramderivados ao longo dos anos, está a fascinante violação das desigualdades de Bell pelaMecânica Quântica; tal violação tem sido comprovada ao longo das últimas décadas porintermédio de experimentos. [5, 6]A busca pelas desigualdades de Bell acarretou no desenvolvimento de diversas técni-cas experimentais para o controle preciso de sistemas quânticos individuais. Por exemplo,métodos para o aprisionamento de um único íon atômico [7] permitiram a realização detestes sobre aspectos básicos da Mecânica Quântica - como a nãolocalidade [8] e a de-coerência de estados [9] - e possibilitaram uma plataforma singular para a implementaçãode operações lógicas quânticas [10], que culminaram no laureamento (em 2012) de doispesquisadores da área (Wineland e do Haroche).Diversos estudos teóricos e implementações experimentais abrangindo processos deinteração radiação-matéria em íons aprisionados, e Eletrodinâmica Quântica de Cavida-des (EQC) foram realizados ao longo das últimas décadas. Podemos citar como exem-
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plo, a preparação de superposição de estados do tipo ’gato de Schrödinger’, da forma
|ψ〉 ∝

(∣∣αeiφ〉+ ∣∣αe−iφ〉), com |α|2 ≈ 10, em cavidades de alto fator de qualidade (alto-Q)[9] e em íons aprisionados [11], o que possibilita a investigação da coerência quântica me-soscópica. Ademais, a preparação de uma variedade de estados nãoclássicos foi reportadano contexto da EQC [9] e de íons aprisionados [11–13], assim como foram experimental-mente demonstradas a geração e a detecção de estados de Fock do campo de radiação[14]. Além disso foram medidas as oscilações de Rabi de átomos em estados circulares deRydberg [15], revelando a natureza quântica do campo de radiação [16].Simultaneamente aos desenvolvimentos em EQC, o controle preciso das técnicas de ma-nipulação de estados eletrônicos e vibracionais de íons aprisionados via campos clássicos[17] permitiram a investigação de fenômenos quânticos fundamentais, por exemplo, a imple-mentação de diversas propostas para simulação, computação [18] e comunicação quânticas.A operação de uma porta lógica quântica de dois bits de informação, "Controlled-Not"(C-Not), foi demonstrada via mapeamento de dois bits quânticos de informação nos grausde liberdade internos e externos de um íon aprisionado [7]. A reconstrução da matrizdensidade e da função de Wigner de diversos estados quânticos do movimento de um íonaprisionado em um potencial harmônico também foi realizada [13]. A simulação quânticade fenômenos tem se mostrado uma excelente ferramenta para estudar fenômenos que ca-recem de experimentos para sua realização, fornecendo pistas sobre tais fenômenos, como,por exemplo, o Zitterbewegung e o paradoxo de Klein [19, 20].Como consequência adicional dos estudos voltados à computação quântica, criaram-se diversos esquemas astutos para o controle de coerência. Em primeiro lugar citamos- dentre os vários mecanismos propostos para tal controle - os algoritmos quânticos decorreção de erros [21–23], inspirados em seus análogos clássicos. Outro estratagema paracontrolar a coerência constitui na chamada engenharia de reservatórios [24], que subordinao sistema de interesse a interacões adicionais além da (inevitável) ação do meio ambiente,objetivando a proteção com relação aos mecanismos de decoerência. Se as interaçõesadicionais forem manufaturadas de forma apropriada, possibilitam o controle da dinâmicado sistema através da modificação do seu acoplamento com o meio ambiente. O artifícioda engenharia de reservatório já foi implantado, tanto teórica quanto experimentalmente,em íons aprisionados [25, 26], sendo que ainda conta com propostas factíveis em sistemasatômicos de dois níveis [27–29].
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Além disso é preciso mencionar também que processos coletivos de decoerência, pelosquais sistemas compostos interagem com um reservatório comum, têm incitado diversosestudos interessantes relacionados às proposições de subespaços livres de decoerência[30–33].É notável o fato de que os algorítmos quânticos de correção de erros[34] pressuponham,geralmente, que sistemas quânticos compostos submetam-se de forma independente aosmecanismos de decoerência, enquanto que a confecção dos subespaços livres de decoerên-cia decorrem, usualmente, da ação de um reservatório comum sobre sistemas compostos.Um protocolo para a concepção de subespaços livres de decorência sob a premissa de quesistemas compostos encontram-se sob a ação de reservatórios distintos é apresentado naRef.[35].

1.2.2 Sobre a Termodinâmica

Quanto a Termodinâmica, trata-se de um ramo da ciência mais consolidado e antigo,já que concerne principalmente as transformações de calor em trabalho (e vice-versa)e os processos físicos que os geram fundamentalmente, e que foram, obviamente, muitoimportantes para a humanidade, pois acarretaram na consolidação da revolução industrial.Na época anterior (como pode ser visto nos trabalhos de Guericke, Boyle, Hooke,entre vários outros) ao trabalho de Carnot, que se passa entre meados do século XVII , jáhaviam se desenvolvido de forma empírica - como tipicamente ocorreu em várias ocasiõesna história desse ramo da ciência - algumas leis que correlacionavam pressão, temperaturae volume. Previamente ao desenvolvimento da Termodinâmica, acreditava-se que calor eraum tipo de fluido cuja quantia total se conservava, o que acarretava na crença de queesquentar um corpo era equivalente a transferir tal fluido. Dito isso, torna-se mais notávelo fato de que com base em tal hipótese, em 1824, Carnot tenha sido capaz de chegar aresultados razoavelmente claros que elucidavam as limitações da transformação de calorem trabalho - o que é essencialmente conhecido hoje como a segunda lei da Termodinâmica.Em 1850 são formuladas formalmente a primeira e a segunda lei nos trabalhos de LordKelvin e Clausius, sendo que a primeira lei trata de uma versão termodinâmica da lei deconservação de energia e a segunda lei expressa as citadas limitações de se converter
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calor em trabalho.A Termodinâmica é basicamente muito diferente dos outros ramos da ciência, pois leisfundamentais são assumidas como postulados e não se insere nenhum tipo de detalheacerca de estrutura microscópica. Apesar de gerar predições precisas em seu limite devalidade, a Termodinâmica causava certa insatisfação ao não mostrar detalhes de como adinâmica microscópica realmente funcionava. Por causa disso, nos trabalhos de Maxwell,Boltzmann & Gibbs desenvolveu-se a estatística que forneceu uma compreensão maisfundamental sobre as leis da Termodinâmica.Tal compreensão microscópica tem gradativamente auxiliado ao entendimento mais re-finado de vários fenômenos, como transições de fase, difusão, o comportamento da radiaçãode corpo negro, as propriedades magnéticas de materiais, entre outros. Nem todos fenôme-nos que acabaram de ser citados podem ser explicados meramente considerando o apenassituações de equilíbrio e negliganciando as flutuações como irrelevantes. Uma das razõespelas quais as flutuações não são normalmente observadas na Termodinâmica está no fatode que a Termodinâmica envolve normalmente um número elevado de graus de liberdademuito grandes [36], de forma que o desvio da média torna-se pequeno - pelo menos nassituações envolvendo processos termodinâmicos reversíveis. Essas flutuações são parteessencial de vários fenômenos, como, por exemplo, em transições de fase.Nos últimos anos obtiveram-se alguns resultados que relacionam as flutuações de sis-temas longe do equilíbrio térmico com quantidades de equilíbrio, estabelecendo novasigualdades que conectam tais conceitos [36, 37]. A partir de tais resultados fica evidenteque tais flutuações não são meramente ’ruído de fundo’, mas satisfazem propriedades ines-peradas e interessantes e podem ser melhor observadas quando o sistema físico a serestudado trata-se de um sistema microscópico - devido a tal característica tais resultadosatraem interesse principalmente na zona de intersecção das áreas de pesquisa de Física,Química e Biologia. Tais resultados tem lançado certa luz sobre a irreversibilidade e asegunda lei (que, paradoxalmente, apesar de ser uma das lei mais antigas da Termodinâ-mica, parece ser a mais difícil de se compreender); é necessário que se diga que a própriasegunda lei da Termodinâmica é matéria de controvérsia (como os paradoxos de Gibbs,Loschmidt e o demônio de Maxwell) e de estudos desde que foi formulada, e isso se dá,entre outras razões, devido ao aparente conflito entre as equações de microscópicas demovimento que são temporalmente reversíveis e o comportamento macroscópico que não
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possui dita simetria.Recentemente, estudos que concernem as trocas de energia - calor e trabalho - desistemas quânticos com poucos graus de liberdade começaram a se destacar [38]. Em taissistemas, a teoria termodinâmica tradicional (baseada em sistemas clássicos de tamanhomacroscópico) não mais se aplica. Tais estudos não só prometem aplicações tecnológicasimportantes, como também trazem nova visão sobre alguns aspectos fundamentais da físicacomo, por exemplo, o demônio de Maxwell e a universalidade da segunda lei da Termo-dinâmica [39–42]. Devido à natureza quântica da substância de trabalho, as máquinastérmicas quânticas tendem a possuir propriedades exóticas, como, por exemplo obtençãode rendimentos maiores b do que o limite clássico, ou como uma extração maior de trabalhode uma máquina térmica, ou sobre quais condições de temperatura possibilitam a extraçãode trabalho. Alguns desses resultados podem ser encontrados nas referências [39, 42–48].Tais máquinas tem sido propostas e implementadas em diversos contextos físicos[49–54],explorando diversos aspectos dos sistemas utilizados. Este trabalho tem por objetivo tentarganhar mais familiaridade com a "termodinâmica quântica", realizar uma máquina térmicano contexto de íons aprisionados, e tentar implementar um protocolo de medida da funçãode distribuição de trabalho.

b Ao se considerar a preparação do sistema, vê-se que não se viola a segunda lei.
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CAPÍTULO 2

SOBRE MÁQUINAS TÉRMICAS,ARMADILHAS IÔNICAS E TÓPICOSRELEVANTES
2.1 Introdução

Máquinas térmicas são parte essencial do densenvolvimento da Termodinâmica - aciência que estuda as trocas de energia (calor e trabalho) entre sistemas por meio da de-finição de variáveis macroscópicas (como volume, pressão, temperatura, entropia, energiainterna, entre outras), que caracterizam a física envolvida nos processos termodinâmicos,e explica como essas variáveis se relacionam através de leis que descrevem como taisvariáveis se comportam no tempo. Apesar de todo comportamento descrito pela Termo-dinâmica emergir de considerações microscópicas (como pode ser visto em, por exemplo,[55]), sua característica mais notável é exatamente obter previsões independendo do modelomicroscópico da entidade física em questão. Entretanto nota-se que tal virtude, apesarde originar leis universais sobre o comportamento macroscópico [56], também era umalimitação da Termodinâmica, pois essa não descrevia vários comportamentos de irreversi-bilidade e de outras situações longe do equilíbrio termodinâmico. Devido a isso, desdeo estabelecimento da termodinâmica como uma teoria consolidada para a descrição desistemas físicos macroscópicos, pesquisa-se como descrever adequadamente, por exemplo,
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fenômenos fora do equilíbrio, irreversíveis ou de sistemas físicos microscópicos (nos quaisa descrição quântica é geralmente necessária). A busca pela descrição de fenômenos forado escopo da Termodinâmica Clássica impulsionou a criação de áreas de pesquisa como aFísica e Mecânica Estatística, Óptica Quântica e Termodinâmica de Não-Equilíbrio.

2.2 Conceitos da Termodinâmica

2.2.1 Classificação de Sistemas e Processos Termodinâmicos

A Termodinâmica diz respeito a mudanças nas variáveis macroscópicas de forma a tra-tar sistemas interagentes, com particular ênfase para o caso no qual dois subsistemas(usualmente um deles com um número de graus de liberdade muito maior que o outro [55])interagem entre si. Tais sistemas podem ser classificados de acordo com quais entidadesfísicas são passíveis de mudança, nas seguintes categorias: sistemas abertos (trocam entresi tanto energia, quanto matéria), fechados (trocam apenas energia entre si), termicamenteisolados (não trocam matéria, mas trocam energia apenas na forma de trabalho), meca-nicamente isolados (não trocam matéria, mas trocam energia apenas na forma de calor)ou isolados (não trocam nem energia, nem matéria entre si) [57, 58]. Neste trabalho nosinteressaremos de maneira mais enfática em sistemas que trocam apenas energia.Processo termodinâmico é o nome que se dá à evolução a ser realizada sobre asvariáveis termodinâmicas. Processos termodinâmicos podem ser classificados de acordocom o tipo de evolução que neles ocorrem: podem ser tanto irreversíveis - processos nosquais dS > đQ/T , com T representando a temperatura, đQ um pequeno acréscimo decalor feito sobre o sistema (com đ sendo um diferencial inexato), S denotando a entropia,que será tratada futuramente - ou reversíveis - processos nos quais dS = đQ/T . Outraclassificação dos processos termodinâmicos diz respeito à proximidade ao equilíbrio dosprocessos sofridos pelo sistema: a evolução pode ser quase-estática ou não. O processoé dito quase-estático quando todo o processo é efetuado sempre próximo à condição deequilíbrio. Toda evolução reversível é quase-estática, mas nem toda evolução quase-
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estática é reversível (um gás ideal, comprimido de uma maneira quase-estática por umpistão que possui fricção com as paredes do recipiente que o contém é um dos exemplosmais típicos). No que se refere à Termodinâmica clássica, a irreversibilidade é indesejáveljá que torna explícita a dependência dos processos termodinâmicos com relação a detalhesmicroscópicos - irrelevantes, do ponto de vista termodinâmico.Processos termodinâmicos podem ser também categorizados de acordo com a constân-cia de certas variáveis macroscópicas, como, por exemplo, em processos isocóricos, nosquais o volume é constante ao longo do processo. Tais processos, quando reversíveis, sãoutilizados na Termodinâmica usual para constituir ciclos termodinâmicos (como o da figura2.1, abaixo).

Figura 2.1 – Exemplo de um ciclo, para um gás ideal, no qual temos vários tipos de processostermodinâmicos com certas variáveis macroscópicas mantidas constantes: neste cicloo ramo A → B é uma isoterma (T = cte), o ramo B → C é uma adiabática (que,como é o caso, num ciclo reversível é o mesmo que uma isentrópica (S = cte)), o ramo
C → D é uma isobárica (P = cte) e o ramo D → A é uma isocórica (V = cte).Fonte: Elaborada pelo autor

2.2.2 Leis da Termodinâmica

A Termodinâmica possui leis fundamentais que regem os comportamentos dos sistemassob os quais é vigente. São quatro as leis da Termodinâmica, dessas, as mais conhecidassão a primeira e a segunda lei da Termodinâmica [57]. Às duas últimas daremos uma maior
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atenção. Com relação às outras leis, vamos resumidamente descrever suas conseqüênciasfísicas: a lei zero da Termodinâmica diz respeito à definição de temperatura, id est, se oscorpos A e B - que interagem entre si através de uma parede ’permeável apenas ao calor’ -estão em equilíbrio térmico entre si, e os corpos B e C também estão em equilíbrio térmicoentre si, portanto os corpos A e C estão em equilíbrio térmico entre si - o que pode serexpresso, talvez de forma mais concisa, na afirmação de que todo calor é do mesmo tipo(essa lei é o que permite a construção de um termômetro); a terceira lei discorre sobre aimpossibilidade de se atingir o zero absoluto para qualquer sistema - ou, equivalentemente,a impossibilidade de se reduzir a entropia de qualquer sistema à sua entropia de ponto 0num número finito de operações.
A Primeira Lei da Termodinâmica

A primeira lei é, basicamente, a forma termodinâmica da lei de conservação de energia.Como tal, essa lei deve expressar qual a influência dos fluxos externos de energia nosistema.Em sistemas ’puramente mecânicos’ [58] e conservativos a, uma sucessão temporal deestados energéticos de sistemas isolados possui energia constante se uma força externa(à qual associa-se um campo externo) não realiza trabalho sobre eles; entretanto, casoocorra trabalho, a diferença de energia entre tais estados será (em módulo) igual aotrabalho realizado pela força externa. Claramente, tal tipo de definição do conceito deconservação de energia baseia-se na hipótese de que o trabalho feito pelo sistema emuma transformação qualquer é igual a diferença entre a energia no estado inicial e finaldos sistemas.Observa-se empiricamente, contudo, que esse não é sempre o caso, ou seja, constata-seque a diferença de energia (interna) do sistema não é sempre o trabalho realizado sobre osistema, de forma que, para que ainda haja a conservação de energia b, é necessário que seadmita a existência de outra forma de realização de variação de energia numa sucessão de
a O que equivale a dizer que não existe dissipação de energia, o que torna o trabalho (que será umatransferência de energia puramente mecânica, no nosso caso) uma variação de energia ’organizada’ [59].b Diga-se de passagem, a crença na lei de conservação de energia baseia-se na ausência de uma máquinaque seja capaz de violar tal lei. As supostas máquinas que a violam são chamadas motocontínuos doprimeiro tipo.



2.2 Conceitos da Termodinâmica 33
estados. Tal variação não pode envolver uma ’força externa’, mas deve envolver uma forçanão-conservativa c - dissipação - que é capaz de levar o sistema de um estado energéticoa outro sem realização (ou sem realização significativa) de trabalho. A essa segundavariação energética damos o nome calor. A primeira lei informa, portanto, que a variaçãode energia de um sistema ou vem via trabalho ou via calor. Logo, expressa resumidamente:

dU = đQ + đW, (2.1)
em tal expressão đW é o trabalho infinitesimal realizado sobre o sistema, đQ é o calortransferido para o sistema, dU é a variação infinitesimal da energia interna. O diferencialđ refere-se a um diferencial inexato, que, ao ser integrado torna a variável dependente docaminho utilizado na integração - o que não ocorre para um diferencial exato, como é ocaso para energia interna [55].
A Segunda Lei da Termodinâmica

Deve-se notar que a primeira lei não impõe nenhuma restrição à transferência deenergia, o que poderia implicar numa eventual conversão total de calor em trabalho [58].É sobre a impossibilidade de se converter todo calor em trabalho que se baseia a segundalei da Termodinâmica. A segunda lei foi desenvolvida por Carnot a partir de tal insight,sendo que (como insight adicional) percebeu que tal limite deveria ser independente damáquina utilizada para converter calor em trabalho e da maneira pela qual se realizavao trabalho, dependendo apenas das temperaturas que induziam tal fluxo de calor - o queimplicava na importância fundamental da transferência de calor para a geração de trabalho.Existem várias maneiras equivalentes de se formular a segunda lei. As mais famosasformulações são as de Kelvin e a de Clausius, que, respectivamente, são:
"Uma transformação cujo único resultado é transformar calor extraído de

uma fonte em trabalho é impossível."

"Não existe processo cujo único resultado é o de fazer calor fluir de um

reservatório mais frio para um mais quente."
c O que equivale a dizer que calor, trata-se de uma variação de energia ’desorganizada’.
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É possível mostrar que essas formulações da segunda lei levam à conclusão de quea mais eficiente máquina operandod entre dois reservatórios a temperaturas T1 e T2 é amáquina de Carnot [60], uma máquina ideal (reversível) que contém duas adiabáticas eduas isotermas, como mostrado na figura 2.2, abaixo.

Figura 2.2 – Figura mostrando o ciclo de Carnot para o gás ideal no diagrama PV. A isotermasuperior (linha que liga A a B) possui temperatura T1, a outra isoterma (linha queliga C a D) possui temperatura T2.Fonte: Elaborada pelo autor
No processo AB o calor Q1 é absorvido pela substância de trabalho (gás ideal), queexpande isotermicamente, realizando trabalho no processo. O próximo passo, BC , é adi-abático, passo no qual o gás realiza mais trabalho. No processo CD o calor −Q2 (com

Q2 > 0) é cedido para o reservatório de temperatura mais baixa e trabalho é realizadosobre o gás. No processo DA a substância de trabalho volta a seu estado original.A eficiência η da máquina é definida pela razão do trabalho total realizado pelo gásem um único ciclo pelo calor absorvido (proveniente do reservatório quente) pelo gás:
ηC = WT

Qin
= Q1 −Q2

Q1 = 1− Q2
Q1 . (2.2)

Note que o ciclo se define quando o estado inicial é recuperado e como U é uma função
d É necessário que observe-se que operando aqui possui um significado importante, que aparentementeé usualmente ignorado na maior parte das discussões sobre máquinas térmicas: operando quer dizer’trocando calor com o ambiente’; isso significa que o rendimento de qualquer máquina que troque calorcom o exterior apenas nas isotermas possiurá o mesmo rendimento - que é o máximo - de uma máquina deCarnot. Caso a máquina troque calor em outras partes do ciclo, essas são decompostas em vários ciclosde Carnot, o que permite a análise de cada pequeno ciclo separadamente; sob tais condições é possívelmostrar que a segunda lei prevê que tais máquinas são menos eficientes que as máquinas de Carnot. Talobservação, espero, ficará evidente na seção que trata especificamente da máquina de Stirling.
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de estado, num ciclo reversível (como o caso presente) ∆Uciclo = 0.

Figura 2.3 – Diagrama mostrando o fluxo de energia numa máquina térmica de Carnot.Fonte: Elaborada pelo autor
Vejamos agora como mostrar que a máquina de Carnot é a máquina mais eficientedentro das formulações da segunda lei. Consideremos duas máquinas, C - a máquina deCarnot da figura 2.3, só que funcionando com o ciclo invertido (refrigerador) - e O (umaoutra máquina), ambas funcionando entre as temperaturas T1 e T2, com T1 > T2. Ajustandoambas máquinas para que:

WT (O) = −WT (C ) ≡ W. (2.3)
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Figura 2.4 – Ilustração das duas máquinas acopladas da demonstração de que não há nenhumamáquina mais eficiente que a máquina de Carnot. Note que o trabalho total feito pela’máquina total’ é nulo.Fonte: Elaborada pelo autor
E suponhamos que ηO > ηC - com ηC a eficiência da máquina de Carnot no ciclo normal(não podemos definir eficiência no ciclo invertido), de forma que:

WT (O)
Q1(O) >

WT (C )
Q1(C ) ⇒ Q1(C ) > Q1(O) ⇒ Q1(C ) −Q1(O) > 0, (2.4)

o que implica num fluxo de calor do reservatório frio para o quente (sem que se realizetrabalho sobre a substância de trabalho), o que contraria a segunda lei, logo, qualquermáquina O não poderá ser mais eficiente que a máquina de Carnot. Se a máquina O forde Carnot, chagaremos à conclusão de que os rendimentos são iguais, de forma que hámais uma maneira equivalente de se enunciar a segunda lei:
"Nenhuma máquina é mais eficiente que a máquina de Carnot; todas má-

quinas de Carnot tem a mesma eficiência."

Pela discussão acima, evidencia-se que as máquinas de Carnot podem ser utilizadaspara definir uma escala de temperatura absoluta, ou seja, independente das propriedadestermométricas dos materiais envolvidos, já que, para as máquinas de Carnot, a eficiênciaé independente de propriedades da máquina, sendo unicamente dependente dos calores
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envolvidos (e, portanto das temperaturas). Logo podemos definir a temperatura por:

T2
T1 = 1− ηC (Q1, Q2) = Q2

Q1 . (2.5)
Essa escala de temperaturas (chamada escala absoluta de temperatura) coincide coma escala de Kelvin. Se redefinirmos Q2 = −Q′2 e Q1 = Q′1 obtemose:

Q′2
T2 + Q′1

T1 = 0. (2.6)
Essa equação nos possibilita definir a entropia. Considere um ciclo reversível arbitrário- como o presente na figura 2.5 da próxima página. Cobrindo o ciclo dado no plano PV comdiversos pequenos ciclos reversíveis de Carnot operando a temperaturas arbitrariamentepróximas, obtemos:

∑
i

Q′2i
T2i + Q′1i

T1i = 0⇒∑
n

Qn

Tn
= 0. (2.7)

Sendo que na primeira soma o índice i refere-se a uma soma sobre cada um dos ciclos ena segunda soma o índice n refere-se a uma soma sobre cada pequena isoterma de cadaciclo. Conforme o número de ciclos de Carnot vai a infinito, temos:∫
R

đQ
T = 0, (2.8)

como tal expressão vale para qualquer ciclo R , logo đQ/T é um diferencial exato, de formaque definimos a função de estado chamada entropia a partir de:
dS = đQ

T . (2.9)
Portanto, para processos reversíveis, a primeira lei pode ser expressa por:

dU = TdS +∑
j

Xjdxj . (2.10)
sendo que Xj denota as ’forças generalizadas’ e xj denota os deslocamentos generalizados.
e Note que foi necessário refazer a definição do calor de forma a recuperar o sinal da variável Q, que variaconforme qual parte do ciclo essa sendo percorrida; nossa definição anterior eliminava isso, e seria maiscomplicado recuperar o sinal do calor de outra forma.



38CAPÍTULO 2. SOBRE MÁQUINAS TÉRMICAS, ARMADILHAS IÔNICAS E TÓPICOSRELEVANTES

Figura 2.5 – Figura mostrando um ciclo arbitrário sendo aproximado pela soma de vários ciclos deCarnot. Fonte: Elaborada pelo autor
Para gases ideais:

dU = TdS + PdV. (2.11)
Se incluirmos a irreversibilidade obtêm-se a seguinte expressão - para um dado casoarbitrário: ∮ đQ

T ≤ 0. (2.12)
sendo que o círculo na integral denota uma integral ao longo de um caminho fechado. Adesigualdade denota meramente o fato de que a máquina de Carnot é a mais eficiente dasmáquinas.Logo, para um processo arbitrário T∆S ≥ ∆Q = ∆U + ∆W o que gera, como con-seqüência adicional, a conclusão de que, para um sistema isolado a entropia não podedecrescer: imagine um processo espontâneo no qual o sistema evolua de um ponto A a um
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ponto B no espaço termodinâmico. Como o sistema está isolado, đQ = 0, logo:∫ B

A
dS ≥ ∫ B

A

đQ
T = 0⇒ S(B)− S(A) ≥ 0. (2.13)

Como sistemas isolados costumam tender ao equilíbrio, concluímos que o estado deequilíbrio de um sistema isolado é o estado de máxima entropia. Dessa forma concluímosque a segunda lei, para um processo arbitrário nos fornece a desigualdade:
TdS ≥ đQ. (2.14)

2.2.3 Máquina de Stirling Clássica

Para processos reversíveis em gases ideais, đQ = TdS (S denota a entropia, introdu-zida ao se definir a segunda lei) e đW = −PdV.Existem várias construções de ciclos termodinâmicos idealizados caracterizadas pelosprocessos que neles ocorrem, e.g.: Ciclo de Carnot (que consiste num ciclo com duasadiabáticas e duas isotermas), Ciclo de Otto (que consiste num ciclo com duas isocóricas eduas adiabáticas), Ciclo de Brayton (que consiste num ciclo com duas adiabáticas e duasisobáricas), Ciclo de Diesel (que consiste num ciclo com uma isobárica, seguida de umaadiabática, seguida de uma isocórica, seguida de uma outra adiabática), Ciclo de Stirling(que consiste num ciclo com duas isotermas e duas isocóricas), entre outros ciclos.No caso do ciclo de Stirling, cujo ciclo segue, conforme apresentado na figura 2.5:
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Figura 2.6 – Gráfico do ciclo de Stirling clássico, com as duas isotermas T e T ′ (com T > T ′),com a isoterma de maior temperatura (T ) indo do volume VA até o volume VB e coma isoterma de menor temperatura (T ′) indo do volume VB até o volume VA.Fonte: Elaborada pelo autor
Podemos obter o valor do trabalho total e do calor que entra no ciclo, para um gásideal, através de:

W12 = −
∫ V2
V1 P(V )dV = −NkBT2 ln(V2

V1
) ; (2.15)

W23 = W41 = 0; (2.16)
W34 = −NkBT1 ln(V1

V2
)
. (2.17)

Para o gás ideal, a energia interna nas isotermas não varia, de forma que:

Q12 = −W12 > 0; (2.18)
Q34 = −W34 > 0. (2.19)
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Nas isocóricas:

Q23 = CV (T1 − T2); (2.20)
Q41 = CV (T2 − T1). (2.21)

Com:

Qin = Q12 +Q41 = NkBT2 ln(V2
V1
)+ CV (T2 − T1); (2.22)

WT = W12 +W34 = −NkB(T2 − T1) ln(V2
V1
)
. (2.23)

Logo a eficiência é dada por:

η = −WT

Qin
= (T2 − T1)
T2 + CV (T2−T1)

NkB ln( V2
V1
) < ηC ; (2.24)

como esperadof.Neste trabalho vamos adotar uma implementação da máquina térmica na máquina deStirling, já que esta possui trechos do ciclo nos quais se realiza trabalho e trechos nosquais isso não ocorre, ou seja, respectivamente, isotermas e isocóricas. As isotermas nospermitirão estudar processos de expansão mais gerais que os que ocorrem no caso quase-estático.
f Logo vê-se que a eficiência é inferior a de Carnot, mas isso ocorre devido a ausência do ’regenerador’ queé um elemento adicional presente nas máquinas de Stirling que faz com que a troca de calor na isocóricanão se deva a um contato com o ambiente, mas sim com este elemento de troca de calor que é interno àmáquina. Em sua versão ideal, pode, potencialmente, acarretar numa máquina na qual a eficiência é a deCarnot. Nessa tese não vamos utilizar o regenerador.
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2.3 ’Termodinâmica Quântica’

Para definir os processos que podem ocorrer no regime quântico, é necessário consi-derar a substância de trabalho e seu hamiltoniano [39, 40, 42, 61]. Num sistema quântico:
U = 〈H〉 = T r{ρH}, (2.25)

sendo ρ uma matriz densidade arbitrária, H o hamiltoniano do sistema em questão, e Udenota a energia média - correspondente a energia interna na Termodinâmica usual. Logo:
dU = T r{dρ H + ρ dH}, (2.26)

sendo dρ a variação da matriz densidade e dH a variação no hamiltoniano. O primeirotermo representa uma mudança na matriz densidade - o que (em determinado regime),implica na mudança das probabilidades de ocupação dos níveis energéticos. O segundotermo diz respeito à mudança do hamiltoniano, que (em determinado regime) implica namudança dos autovalores energéticos. Tal regime será explicitado em breve.A entropia de Von Neumanng é definida por:
S = −kBT r{ρln(ρ)}, (2.27)

de forma que a variação de entropia será:
dS = −kBT r{dρ ln(ρ) + ρ dln(ρ)}. (2.28)

Como não há fontes ou sumidouros de probabilidade T r{dρ} = 0, e como para toda matrizdensidade T r{ρ} = T r{ρ + dρ} = 1:
dS = −kBT r{ln(ρ) dρ}. (2.29)

g A entropia de von Neumann não é exatamente igual à termodinâmica no sentido de que a entropiatermodinâmica é apenas aditiva, e não subaditiva, como ocorre na entropia de von Neumann. Isso implicano fato de que, basicamente, ao se acoplar dois sistemas, a entropia de von Neumann das partes, ao sersomada, é superior à entropia do todo, sendo que isso ocorre devido à ’destruição’ do emaranhamento,que acontece ao se traçar sobre os graus de liberdade do subsistema a ser ignorado.
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Se a matriz do operador densidade é inicialmente a canônica, temos:

dS = 1
T T r{H dρ}. (2.30)

Se houver apenas um parâmetro externo:
dH = ∂H

∂V dV . (2.31)
Assim, temos:

dU = T r{dρ H + ρ dH} = TdS +〈∂H∂V
〉 dV . (2.32)

Como para processos reversíveis, đQ = TdS e pela primeira lei dU = đQ + đW :
đQ = T r{dρ H}; đW = T r{ρ dH}. (2.33)

Evidentemente, para que obtenhamos a expressão (2.30), é necessário estar sob con-dições de equilíbrio (ou num processo quase-estático). Se H já é diagonal:
H =∑

n

En|n〉〈n|, (2.34)
sob tais condições, ρ será diagonal também, de forma que a energia interna será tal que:

U = 〈H〉 = T r{ρH}, (2.35)
dado que existe uma distribuição de probabilidades de ocupação de cada um dos n níveis.Logo:

dU =∑
n
En dPn +∑

n
Pn dEn. (2.36)

De forma que:
đQ =∑

n

En dPn, (2.37)
đW =∑

n

Pn dEn. (2.38)
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Tal identificação de đQ e đW faz sentido já que nota-se que o trabalho feito sobreou pelo sistema pode ser realizado apenas através de uma mudança nas coordenadasgeneralizadas, o que por sua vez gera uma mudança na distribuição dos níveis de energia.

2.4 Processos na ’Termodinâmica Quântica’

De maneira análoga a que ocorre na Termodinâmica usual, a "termodinâmica quântica"possui processos termodinâmicos que podem ser classificados de acordo com constânciaem relação a certas variáveis. Tais processos serão reapreciados nesta seção.
2.4.1 Processo adiabático quântico

Com as relações Eq.(2.38) e Eq.(2.37) em mãos, já podemos definir o processo adia-bático quântico. Por definição, o processo adiabático se dá quando đQ = 0. O processoadiabático quântico procede de maneira lenta o suficiente de forma a não alterar a distri-buição das populações, ou seja, uma evolução adiabática quântica só ocorre se dPn = 0.Isso nos fornece, a partir de Eq.(2.37):
En dPn = 0, ∀n, ⇒ đQ =∑

n

En dPn = 0. (2.39)
Adicionalmente é necessário notar que tal evolução só ocorre às custas da realizaçãode trabalho pelo sistema em questãoh.

h Tal resultado nos sugere, adicionalmente, que o processo adiabático clássico cumpre apenas a restriçãomais fraca đQ =∑n En dPn = 0, sendo que o processo adiabático quântico seria, nesse sentido, um casoparticular do processo adiabático clássico.
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2.4.2 Observação sobre a Temperatura em "Termodinâmica Quântica"

Antes de introduzir os outros processos termodinâmicos, é preciso que comente-sealgo acerca da definição de temperatura, na "termodinâmica quântica". Podemos definira temperatura na "termodinâmica quântica" de maneira análoga à temperatura efetiva desistemas de dois níveis [40]. Para quaisquer sistemas de dois níveis {|g〉, |e〉}, cujasenergias são Eg e Ee, respectivamente, definindo ∆E = Ee−Eg, e cujas probabilidades deocupação respectivas Pg e Pe sejam conhecidas, é possivel definir a temperatura efetiva:
Teff = 1

kBβeff
= ∆E

kB

(ln(PgPe
))−1 (2.40)

até para situações de não-equilíbrio - como, por exemplo, inversão de população (que dáorigem à famosa temperatura negativa)i.Tal definição é meramente proveniente da constatação de que um sistema de dois níveissob equilíbrio térmico com um reservatório a temperatura T terá suas probabilidades deocupação obedecendo a distribuição de Boltzmann:
Pe
Pg

= e−β∆E . (2.41)
Não é diretamente possível generalizar tal conceito - que implicaria em obter uma únicatemperatura efetiva - para um sistema de três níveis ({|a〉, |b〉 |c〉}, cujas probabilidadesde ocupação são Pa, Pb e Pc e cujas energias são Ea, Eb e Ec), mas, ainda nesse caso, épossível definir uma única temperatura efetiva se:

1∆ab

(ln(PaPb
)) = 1∆bc

(ln(PbPc
))

, (2.42)
com ∆ab = Eb − Ea e com ∆bc = Ec − Eb; devido a essa igualdade, a definição detemperatura efetiva será similar à definição para o caso de dois níveis, para quaisquerpares de níveis distintos do sistema de três níveis.
i Agora que temos uma definição de temperatura para um sistema quântico, cabe um comentário sobre alei zero da termodinâmica, na "Termodinâmica Quântica": ela é parecida com a lei zero clássica. O queacontece no contato de dois sistema a temperaturas diferentes é o que chamamos de transferência de calor,via troca de excitação (energia) entre os sistemas. Se ela ocorre sob o contato, então os dois sistemasnão estão a mesma temperatura; caso contrário os dois sistemas possuem a mesma temperatura.
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Claramente, entretanto, se tal igualdade não for satisfeita, não será possível definiruma única temperatura efetiva, e, no caso de três níveis, quaisquer pares de níveis deenergia terão temperaturas efetivas distintas.

2.4.3 Processo isotérmico quântico

No processo isotérmico quântico, a substância de trabalho (que pode ser, por exemplo,uma única partícula sob um determinado potencial) é posta em contato com um reservatóriotérmico a temperatura T constante ao longo de todo o processo. Para realizar trabalho,a substância de trabalho deve absorver calor proveniente do reservatório. Caso o sistemade interesse realize um processo que não é quase-estático, tal sistema não pode sercaracterizado por uma temperatura. Note que, como ocorre também para a Termodinâmicausual, o sistema de interesse só possui a temperatura T como característica dele se esserealiza um processo quase-estático; logo, para um processo isotérmico quase-estático,a temperatura efetiva deve ser constante, de forma que, para quaisquer pares de níveisenergéticos vale a relação:

Teff = 1
kBβeff

= Ec
m − Ec

n
kB

(ln(Pc
n

Pc
m

))−1 = E f
m − E f

n
kB

(ln(P f
n

P f
m

))−1 ; (2.43)
com Pc

j denotando a população do j-ésimo nível no começo do processo (sendo que par-timos da condição na qual o sistema de interesse está termalizado com o reservatório,inicialmente, ou seja, inicialmente as probabilidades de ocupação de cada autoestado sa-tisfazem a distribuição de Boltzmann, já que estamos supondo, nesse trecho, um processoquase-estático), enquanto que P f
j denota a população do j-ésimo nível no final do processo,sendo que n e m são escolhidos de forma que Ec

n < Ec
m e E f

n < E f
m.
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2.4.4 Processo isocórico quântico

O processo isocórico quântico possui propriedades similares ao processo isocórico clás-sico. Em tal processo a substância de trabalho é posta em contato com um reservatóriotérmico para termalizar-se, portanto só absorve calor, sem realizar trabalho. Em tal pro-cesso as populações do sistema de interesse (portanto, a entropia) mudam até que seatinja o equilíbrio térmico com o banho. Quando isso ocorre o sistema se termaliza comrelação ao reservatório, a troca de calor cessa e as probabilidades de ocupação de cadaautoestado satisfazem a distribuição de Boltzmann.
2.4.5 Processo isobárico quântico

Para definir o processo isobárico quântico é necessário que seja possível uma forçageneralizada que deve ser constante durante o processo. Na Ref.[41] define-se o processoisobárico quântico no caso de uma evolução quase-estática, ou seja, durante todo processoo operador densidade é dado por:
ρ =∑

n
Pn|n〉〈n|, (2.44)

na base dos autoestados do hamiltoniano j H = ∑
n En|n〉〈n|, sendo Pn a probabilidadede ocupação do n-ésimo autoestado. Na Termodinâmica clássica, a primeira lei pode serexpressa por:

dU = đQ + đW = TdS +∑
n

Yndyn, (2.45)
sendo que T e S referem-se a temperatura e entropia termodinâmicas, Yn é uma forçageneralizada e dyn é o deslocamento generalizado da coordenada generalizada yn. Logo
j A necessidade de se possuir um processo quase-estático vem da forma de ρ: tal operador densidade valeapenas no caso em que já se atingiu o equilíbrio
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k:

Yn = −đWdyn . (2.46)
Devido a tal definição e a Eq.(2.38), define-se, analogamente, a força - no caso de umsistema unidimensional, a força é o análogo a pressão no caso tridimensional - para umsistema no regime da "termodinâmica quântica":

F = −đWdL = −∑
n
Pn

dEndL , (2.47)
com L a coordenada generalizada correspondente a força generalizada F . No regimequase-estático, o sistema estará em equilíbrio térmico com o banho a uma temperatura
T (L) que dependerá do deslocamento generalizado L, de forma que, a distribuição deGibbs nos dá Pn = e−βEn/Z , com Z =∑n e−βEn , de forma que, para o ’processo isocórico’unidimensional:

F (β(L), L) = −∑
n

e−β(L)En(L)
Z (L) dEndL = cte. (2.48)

Note que para realizar tal processo é necessário, portanto, conhecer o efeito espectralde se realizar um deslocamento generalizado sobre o sistema; adicionalmente, note quepara que se efetue tal processo, é necessário que cada sistema cumpra uma evolução emsua temperatura β(L) l.
k Veja que se a coordenada generalizada fosse o volume - no caso do gás ideal, por exemplo, teríamos:

P = −đWdV
l Apesar disso, a definição do processo isobárico através de tal expressão parece ser delicada, já que nãohá superposição e interferência quânticas. Será que há alguma maneira de se utilizar a expressão (2.47)para se definir um processo isobárico com as características quânticas num contexto fora de equilíbrio?
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2.5 Equação Mestra

O hamiltoniano de um sistema que se subdivide em dois subsistemas (em nosso casoum sistema de interesse e um reservatório), pode ser descrito por [62]:
H = HS +HR +Hint. (2.49)

No qual HS representa os graus de liberdade do sistema, HR representa os graus deliberdade do reservatório e Hint representa os graus de liberdade do sistema que interagemcom os graus de liberdade do reservatório - mediados por uma determinada interação.Descrever o sistema total consistirá em simplesmente utilizar H como um hamiltonianototal na equação de Schrödinger para o |ψ〉 do sistema composto. Obviamente, a evoluçãodo sistema composto é determinística e unitária, o que nos permite associar um vetorde estado ao estado do sistema composto. O efeito colateral de se optar por descrevera dinâmica do subsistema de interesse, portanto, é o de não ser possível (em geral) autilização do vetor de onda para prever a dinâmica do subsistema de interesse, já queeste será descrito de maneira estatística pelos possíveis vetores de estado desse. Paracontabilizar tal interferência que o reservatório faz sobre o sistema de interesse utiliza-seo operador densidade (que denota um ensemble estatístico de estados puros).
2.5.1 Equação Mestra para o oscilador harmônico

Consideremos um sistema[62] cujo hamiltoniano seja dado por (com ~ = 1):
H = ω0a†a+∑

j

ωjb†j bj +∑
j

gj (ab†j + a†bj ). (2.50)
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Com:

H0 = ω0a†a+∑
j

ωjb†j bj , (2.51)
V =∑

j

gj (ab†j + a†bj ), (2.52)
sendo, respectivamente, a e a† o operador de destruição e criação do sistema de interesse
m, que no caso é um oscilador harmônico; bj e b†j o operador de destruição e criaçãodo j-ésimo grau de liberdade do reservatório, gj é o acoplamento entre o j-ésimo graude liberdade do reservatório e o sistema de interesse, ωj é a freqüência do j-ésimo graude liberdade do reservatório. Realizaremos um cálculo com um caráter geral, até ter queintroduzir explicitamente VI(t) nas expressões - o que ocorrerá após a Eq.(2.61).O operador densidade total (sistema + reservatório) na representação de Schrödinger,satisfará, em geral, a equação diferencial:

dρT (t)dt = −i[H, ρT (t)]. (2.53)
Na representação de interação, se definirmos H0 = HS+HR , temos a operação unitária:

U0(t) = e−iH0t. (2.54)
Que define, na representação de interação, a equação de movimento:

dρIT (t)dt = −i[VI(t), ρIT (t)], (2.55)
sendo ρIT (t) = U†0 (t)ρT (t)U0(t) e VI(t) = U†0 (t)V (t)U0(t). Integrando, temos:

ρIT (t) = ρIT (0)− i∫ t

0 dt′[VI(t′), ρIT (t′)]. (2.56)
Usando Eq.(2.56) na Eq.(2.55), obtemos:

dρIT (t)dt = −i[VI(t), ρIT (0)]− ∫ t

0 dt′[VI(t), [VI(t′), ρIT (t′)]]. (2.57)
m Não é necessário que o sistema seja um oscilador harmônico sempre. Nosso sistema de interesse será,mas poderíamos ter um átomo ou conjunto de átomos como sistema de interesse.
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De forma que, ao traçar sobre os graus de liberdade do ambiente, nos dá:

dρIS(t)dt = −iT rR{[VI(t), ρIT (0)]} − ∫ t

0 dt′T rR{[VI(t), [VI(t′), ρIT (t′)]]}. (2.58)
Inicialmente, suponhamos que o sistema e o reservatório estejam inicialmente descor-relacionados, i. e., ρIT (0) = ρIS(0)⊗ ρIR (0). Supondo que T rR{[VI(t), ρIT (0)]} = 0, temos:

dρIS(t)dt = − ∫ t

0 dt′T rR{[VI(t), [VI(t′), ρIT (t′)]]}. (2.59)
Considerando que V possui um acoplamento muito mais fraco que os termos livres dohamiltoniano - ou seja, o acoplamento do sistema com o reservatório é fraco -, podemospressupor que o operador densidade reduzido do reservatório não é afetado significativa-mente pela interação, de forma que:

ρIT (t) ≈ ρIS(t)⊗ ρIR (0). (2.60)
Dessa forma a equação mestra nos fornece:

dρIS(t)dt = −∫ t

0 dt′T rR{[VI(t), [VI(t′), ρIS(t′)⊗ ρIR (0)]]}. (2.61)
Consideremos, como já anteriormente explicitado, o caso de um oscilador harmônicoamortecido simples, no qual:

VI(t) = ~(a†Γ(t)eiω0t + aΓ† (t)e−iω0t), (2.62)
na qual:

Γ(t) =∑
j

gjbjeiωj t, (2.63)
com:

[bj , b†k ] = δjk . (2.64)
Logo, com tal VI(t), a equação mestra gerará as seguintes integrais - que constituem
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a Eq.(2.61):

I1 = ∫ t

0 dt1〈Γ(t)Γ(t1)〉eiω0(t+t1); (2.65)
I2 = ∫ t

0 dt1〈Γ(t)†Γ(t1)†〉e−iω0(t+t1); (2.66)
I3 = ∫ t

0 dt1〈Γ(t)Γ(t1)†〉eiω0(t−t1); (2.67)
I4 = ∫ t

0 dt1〈Γ(t)†Γ(t1)〉e−iω0(t−t1). (2.68)
Daqui em diante só efeturei, como exemplo, uma das integrais, sendo que as outrasintegrais são imediatamente análogas. Usando a definição de Γ(t), temos:

I1 = ∫ t

0 dt1∑
l,j

glgj〈blbj〉e−i(ωlt+ωj t1)eiω0(t+t1), (2.69)
passando para o contínuo, temos:
I1 = ∫ t

0 dt1 ∫ ∞0
dω12π ρ(ω1) ∫ ∞0

dω22π ρ(ω2)g(ω1)g(ω2)〈b(ω1)b(ω2)〉Re−i(ω1t+ω2t1)eiω0(t+t1),(2.70)na qual ρ(ω) é a densidade de estados.Para banhos térmicos 〈b(ω1)b(ω2)〉R = 0, entretanto alguns reservatórios especiais -como os reservatórios comprimidos possuem esse tipo de correlação não nula. A fim deincluí-los, admitamos:
〈b(ω1)b(ω2)〉 = 2πM(ω1)δ(2ω0 − ω1 − ω2), (2.71)

que corresponde a um estado de vácuo comprimido multimodal com uma freqüência ”carrier”igual à freqüência de ressonância da cavidade, o que fornece, com a mudança de variável
ω = ω1:

I1 = ∫ t

0 dt1 ∫ ∞0
dω2πρ(ω)ρ(2ω0 − ω)g(ω)g(2ω0 − ω)M(ω)ei(ω0−ω)(t−t1), (2.72)

se τ = t − t1, temos:
I1 = ∫ t

0 dτ ∫ ∞0
dω2πρ(ω)ρ(2ω0 − ω)g(ω)g(2ω0 − ω)M(ω)ei(ω0−ω)τ . (2.73)
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Agora faremos a aproximação de Markov assumindo ρ(ω), g(ω) e M(ω) são funçõesque variam lentamente entrono de ω = ω0, com ω0 uma freqüência alta. Se ε = ω − ω0,e assumindo simetria em relação a ω0 temos:

I1 ≈
∫ ∞

0 dτ ∫ ∞
−ω0(→−∞)

dε2πρ2(ε + ω0)g2(ε + ω0)M(ε + ω0)eiετ , (2.74)
sendo a extensão do limite inferior de integração justificável, já que ω0 encontra-se longeda região de contribuição da integral - justifica-se de maneira similar a extensão daintegral temporal para ∞. Efetuando a integração temporal:∫ ∞

−∞

dε2πρ2(ε + ω0)g2(ε + ω0)M(ε + ω0) [πδ(ε)− iP(1
ε

)]
, (2.75)

com: ∫ ∞
0 dτe±iεt = [πδ(ε)− iP(1

ε

)]
, (2.76)

sendo P a valor principal de Cauchy, que é definido por:
P
∫ b

−a

f (ω)dω
ω = lim

ε→∞

{∫ −ε
−a

f (ω)dω
ω + ∫ b

ε

f (ω)dω
ω

}
. (2.77)

O termo referente ao valor principal origina um pequeno deslocamento na freqüênciado oscilador. Há um termo semelhante a este nas outras integrais, também; tais termosserão desprezados. Se definirmos a taxa de decaimento por:
γ ≡ ρ2(ω0)g2(ω0), (2.78)

Obtemos:
I1 = γ2M(ω0). (2.79)

Procedimentos análogos ao realizado para I1 levam aos resultados das outras integrais;
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tais resultados são como segue:

I2 = γ2M∗(ω0), (2.80)
I3 = γ2 [N(ω0) + 1], (2.81)

I4 = γ2N(ω0). (2.82)
Nesta expressão N(ω) é definido por:

〈b† (ω)b(ω′)〉 = 2πN(ω)δ(ω − ω′). (2.83)
Substituindo tais expressões na Eq.(2.61) implica na seguinte equação mestra:

dρdt = γ2 (N + 1)(2aρa† − ρa†a− a†aρ) + γ2N(2a†ρa− ρaa† − aa†ρ) (2.84)
+ γ2M(2a†ρa† − ρa†a† − a†a†ρ) + γ2M∗(2aρa− ρaa− aaρ).

Se o banho está em equilíbrio térmico a temperatura T & M = 0, ou seja, o reservatórionão é comprimido, temos:
N(ω0) = 1

e~ω0/kT − 1 . (2.85)
Por conseguinte, temos a seguinte equação mestra:

dρdt = γ2 (N + 1)(2aρa† − ρa†a− a†aρ) + γ2N(2a†ρa− ρaa† − aa†ρ). (2.86)
O estado de equilíbrio de tal equação é dado por:

ρeq = ∞∑
n=0 e

−~ω(n+1/2)/kBTe−~ω/2kBT (1− e−~ω/kBT )|n〉〈n|, (2.87)
que é o operador densidade de um oscilador harmônico em contato com um reservatório atemperatura constante T .
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2.5.2 Engenharia de reservatório em eletrodinâmica de cavidade

Finalmente, mostraremos como engenheirar um reservatório térmico, no âmbito da ele-trodinâmica de cavidades [63], e, para tal finalidade, consideremos um modelo no qual asexcitações (fótons) dos modos normais do oscilador harmônico podem ficar na cavidade(efetivamente) para sempre - apesar de na realidade, os modos normais da cavidade pos-suirem um tempo de vida finito. Para efetuar esta engenharia de reservatório, utilizamosátomos de dois níveis (previamente preparados), cuja separação dos níves de energia é ~ω0.essas partículas vão passar (no máximo uma por vez) por uma cavidade (de comprimento
L), de forma a interagir com os modos vibracionais da cavidade - ganhando ou perdendoenergia para esta, a depender de seu preparo. Cada átomo tem uma velocidade v , e leva,portanto, um tempo τ = L/v para passar pela cavidade.A interação do sistema átomo-fóton é governada pelo operador hamiltoniano (utilizando
~ = 1):

H = ωa†a+ ω0σ†σ + g
(
σa† + σa†

)
, (2.88)

na qual ω freqüência de oscilação dos modos da cavidade, ω0 freqüência de oscilação dograu de liberdade eletrônico do íon e g a freqüência de Rabi, que determina a força deacoplamento entre o grau de iberdade da cavidade com o grau de liberdade do átomo, σ e
σ† são (respectivamente) os operadores de criação de destruição de excitação do grau deliberdade eletrônico e a e a† são (respectivamente) os operadores de criação de destruiçãode excitação do grau de liberdade do modo da cavidade.Por ρt denotaremos o operador densidade que descreve o sistema total (átomo +cavidade), em função das variáveis dinâmicas a† , a, σ† , σ . Suponha que t é o instante noqual um átomo entra na cavidade e t + τ é o instante no qual o mesmo átomo emerge dacavidade - sempre observando que nunca haja (simultaneamente) dois átomos dentro dacavidade. Assim:

ρt+τ = e−iHintτρτeiHintτ , (2.89)
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sendo Hint o hamiltoniano de interação da Eq. (2.88), caracterizado por:

Hint = g2
δ
(
a†σ + aσ†

)
. (2.90)

Para resolver a Eq. (2.89) utiliza-se a fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, no regime
τg2/δ � 1, ou seja, a força de acoplamento entre os níveis eletrônicos e vibracionaisé muito menor que o inverso do tempo de passagem do átomo na cavidade, τ = L/v ,resultando em:

ρ(t + τ) = ρ(t) + iτ [Hint, ρτ ] + (iτ)2 [Hint, [Hint, ρτ ]] . (2.91)
Usando a Eq.(2.90) na Eq.(2.91), segue:

ρ(t + τ)− ρ(t) = iΩτ [(a†σ + aσ†
)
, ρ(t)] (2.92)

+ (iΩτ)22 [(
a†σ + aσ†

)
,
[(
a†σ + aσ†

)
, ρ(t)]] ,

com Ω = g2/δ .Admitamos que a partícula é preparada numa mistura estatística dos estados exicitadoe fundamental antes do átomo passar pela cavidade, ρátomo = (
Pgg |g〉 〈g|+ Pee |e〉 〈e|

).Agora calculamos o traço sobre o subespaço eletrônico do átomo no operador densidade:

Trátomo [ρ(t + τ)] = ρvib(t) + (iPeeΩτ)22 [
aa†ρvib(t) + ρvib(t)aa† − 2a†ρvib(t)a]

+ (
iPggΩτ)22 [

a†aρvib(t) + ρvib(t)a†a− 2aρvib(t)a†] , (2.93)
Logo, multiplicando os dois lados da Eq. (2.93) por r (taxa de passagem do átomo pelacavidade n), obtemos:

n Que no caso da engenharia no contexto dos íons aprisionados será realizado através de vários ’pulsos’ deinteração entre o laser e o átomo
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r (ρvib(t + τ)− ρvib(t)) = r
(iPeeΩτ)22 [

aa†ρvib(t) + ρvib(t)aa† − 2a†ρvib(t)a]
+ r

(
iPggΩτ)22 [

a†aρvib(t) + ρvib(t)a†a− 2aρvib(t)a†] .(2.94)
Portanto, obtemos a forma de Lindblad que simula o meio ambiente:

L = Γeng2 n̄
[2a†ρvib(t)a− aa†ρvib(t)− ρvib(t)aa†]

+ Γeng2 (n̄+ 1) [2aρvib(t)a† − a†aρvib(t)− ρvib(t)a†a] . (2.95)
Voltando para representação de Schrödinger:

dρvib(t)dt = −i
[
ωa†a, ρ

]+ Γeng2 n̄
[2a†ρvib(t)a− aa†ρvib(t)− ρvib(t)aa†]

+ Γeng2 (n̄+ 1) [2aρvib(t)a† − a†aρvib(t)− ρvib(t)a†a] . (2.96)

2.6 Armadilhas Iônicas

Um dos importantes sistemas experimentais propostos para a implementação da com-putação quântica é a cadeia de íons [17], que consiste numa linha ou cadeia de íons(interagindo entre si via forças coulombicas) numa armadilha linear de radiofreqüencia,com tal cadeia suficientemente fria de forma a permitir que o movimento vibracional estejano regime quântico. Sua utilização para a computação quântica está ligada ao alto graude controle sobre as interações entre os íons da cadeia e os modos vibracionais dela. Talcontrole possibilita, por exemplo, a construção de portas lógicas que efetuem operaçõesenvolvendo (exclusivamente) dois ou mais qubits (que nada mais são do que os níveis ele-trônicos - também chamados de níveis internos - do íon). Efetuam-se operações lógicasem tal sistema por intermédio de lasers que acoplam quanticamente determinados graus
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de liberdade da cadeia.No que concerne a este trabalho, o aspecto mais importante do sistema de cadeiasiônicas é como explorar as interações geradas em tais cadeias de forma a obter os termosdo hamiltoniano possibilitem efetuar o ciclo termodinâmico.

Figura 2.7 – Figura que mostra uma das maneiras de se implementar os íons aprisionados, comuma imagem da detecção destes e ao lado um esquema com os níveis de energia,tanto da parte vibracional, quanto dos graus de liberdade eletrônicos de cada íon.No esquema da figura aparecem o acoplamento do laser Ω, a taxa de decaimento doíon γ e a diferença de freqüência entre dois níveis dos graus vibracionais. Na figuratambém aparecem as transições possíveis para uma determinada preparação atômica(e para um determinado potencial de interação).Fonte: Blatt[64]
Consideremos uma cadeia de N íons idênticos numa armadilha na qual há confinamentoforte nas direções y e z, mas fraco confinamento na direção x . Com os íons indexadosda esquerda para a direita em ordem crescente, denota-se a posição do m-ésimo íon por

xm(t). O movimento de cada íon será influenciado por um potencial harmônico confinantesuperposto às interações de Coulomb que os íons exercem uns nos outros. Em tal sistemaa energia potencial da cadeia é expressa por:
V (x1, x2, · · · ) ≡ V = N∑

m=1
Mν2xm(t)2+2 + N∑

n=1
N∑
m=1

n6=m
Z 2e28πε0

1
|xn(t)− xm(t)| , (2.97)

sendo M a massa de cada íon, e a carga do elétron, Z o grau de ionização dos íons, ε0 apermissividade do vácuo e ν a freqüência da armadilha, que caracteriza a força do confi-namento do potencial da armadilha na direção axial. Se os íons estiverem suficientementeconfinados de forma a podermos assumir que suas posições são descritas, aproximada-mente, por xm(t) = x (0)
m (t) +qm(t) sendo x (0)

m (t) as posições de equilíbrio de cada um dos N
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íons (ou, em outras palavras, as posições de equilíbrio do m-ésimo íon) e qm(t) um deslo-camento relativo à posição de equilíbrio (necessariamente pequeno em relação à distânciainteriônica, para que tal expressão seja consistente). A posição de equilíbrio de cada íoné dada nos pontos nos quais a força sofrida pelo íon em tal posição é nula, ou seja:(

∂V
∂xm

) ∣∣∣
xm=x (0)

m
= 0. (2.98)

Se definirmos a escala de comprimento l:
l3 = Z 2e24πε0Mν2 , (2.99)

podemos escrever a condição de equilíbrio em termos da variável adimensional um = xm/l,o que nos dá [17]:
um −

m−1∑
n=1

1(um − un)2 + N∑
n=m+1

1(um − un)2 = 0. (2.100)
Ao resolver numericamente o conjunto das N equações, encontram-se as posições deequilíbrio dos N íons; tais posições possuem algumas propriedades que não serão aquidiscutidas.Ao se descrever o sistema pelas posições de equilíbrio e pelos deslocamentos, vemosque as equações de movimento são dadas pela seguinte expressão:

L = M2 N∑
m=1(q̇m)2 − 12 N∑

n=1
N∑
m=1 qnqm

(
∂2V
∂xn∂xm

)
0 = M2

[
N∑
n=1(qm)2 − ν2 N∑

n=1
N∑
m=1 Anmqnqm

]
,

(2.101)sendo que 0 denota o cálculo da derivada dupla entorno de xn = xm = 0, e negligenciamostermos dos delocamentos de ordem maior ou igual a cúbica. Nessa expressão, obtêm-se:
Anm =


1 + 2∑N

p=1
p 6=m

1
|um−up|3 if n = m

−2
|um−up|3 if n 6= m

, (2.102)
tal matriz, quando diagonalizada, fornece os modos normais da cadeia de íons. Se b(p)

n fora n-ésima coordenada do p-ésimo (com p = 1, 2, · · · , N) autovetor na base dos xn temos
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a relação de autovetores e autovalores:

N∑
n=1 Anmb

(p)
n = µpb(p)

m , (2.103)
sendo que µp ≥ 0 denota o autovalor. Algumas propriedades de b(p)

n seguem:
N∑
p=1 b

(p)
n b(p)

m = δnm, (2.104)
N∑
n=1 b

(p)
n b(q)

n = δpq, (2.105)
sendo que pode ser mostrado que o primeiro autovetor (o de menor autovalor) será, paraqualquer N:

b(1) = 1√
N
{1, 1, 1, ·, 1}, µ1 = 1. (2.106)

Dessa forma, os modos normais do movimento iônico são definidos pela fórmula:
Qp(t) = N∑

m=1 b
(p)
m qm(t). (2.107)

sendo que o vetor Qp(t) é dado pela soma sobre todos íons do deslocamento de cada íon
qm(t).Portanto, usando uma das propriedades previamente citadas:

qn(t) = N∑
p=1 b

(p)
n Qp(t). (2.108)

Logo, L expressa-se em termos dos modos normais:
L = M2 [ N∑

p=1 (Q̇p)2 − ν2
p(Qp)2], (2.109)

na qual νp = √µpν é a freqüência do p-ésimo modo. Dessa forma, nota-se que os modosnormais são desacoplados. Consequentemente, Pp = MQ̇p, de forma que obtem-se o
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hamiltoniano:

H = 12M N∑
p=1 P

2
p + M2 ν2

p(Qp)2. (2.110)
O movimento quântico dos íons pode ser considerado através da utilização dos opera-dores:

Qp → Q̂p = i

√
~2Mνp (âp − â†p ), (2.111)

Pp → P̂p =√~Mνp2 (âp + â†p ), (2.112)
sendo que [Q̂p, P̂q] = i~δpq e [âp, â†q ] = δpq. Logo, na representação de interação, ooperador de deslocamento em relação à posição de equilíbrio do m-ésimo íon é dado por:

q̂m(t) = N∑
p=1 b

(p)
m Q̂p(t) = i

√
~2MνN N∑

p=1 s
(p)
m (âpe−iνpt − â†peiνpt), (2.113)

sendo s(p)
m a constante de acoplamento, definida por:

s(p)
m = √Nb(p)

m

µ1/4
p

. (2.114)
Agora consideraremos a interação do campo laser com os íons aprisionados. Claramentelevaremos em conta tanto os graus de liberdade vibracionais como os graus de liberdadeeletrônicos, já que o laser intermedia o acoplamento mútuo entre tais graus de liberdade.Os hamiltonianos de interação - na representação de interação - entre laser e íon para odipolo e o quadrupolo elétrico do m-ésimo íon localizado na posição xm são:

Ĥ (E1)
I m = ie

∑
MN

ωMN |N〉〈M|〈N|r̂i|M〉Al(xm, t)eiωMN t, (2.115)
Ĥ (E2)
I m = ie2 ∑

MN

ωMN |N〉〈M|〈N|r̂lr̂j |M〉∂lAj (xm, t)eiωMN t, (2.116)
na qual Aj (x, t) é a j-ésima componente do potencial vetor do campo laser, ∂l denotadiferenciação em relação a l-ésima direção e soma-se caso os indices se repitam (l, j =
x, y, z); r̂l é a l-ésima componente do operador posição para o elétron de valência do íon;
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{|N〉} é o conjunto de todos autoestados do íon não perturbado e a freqüência de transiçãoatômica ωMN = ωM − ωN na qual o N-ésimo estado possui energia ~ωN , e o subescrito
m é referente ao m-ésimo íon ao qual endereça-se o laser.O potencial vetor é expresso por uma onda propagante na direção especificada pelovetor ~n:

Al(xm, t) = −εi Eiωeikcos(θ)q̂m(t)eiωte−iφ + c.c., (2.117)
∂lAj (xm, t) = −niεjEc eikcos(θ)q̂m(t)eiωte−iφ + c.c., (2.118)

na qual E é a amplitude do campo elétrico, ω é a freqüência do laser, ~ε é o vetor depolarização e k = ω/c é o número de onda. Se restringirmos nossas considerações paraapenas dois estados |1〉 e |2〉 (na representação de interação), teremos:
Ĥ (E1)
I m = ~Ω(E1)0 eikcos(θ)q̂m(t)eiδt−iφ|1〉〈2|+ h.c., (2.119)

Ĥ (E2)
I m = i~Ω(E2)0 eikcos(θ)q̂m(t)eiδt−iφ|1〉〈2|+ h.c., (2.120)

sendo a dessintonia δ = ω − ω21 e as freqüências de Rabi são dadas por:
Ω(E1)0 = ∣∣∣∣eE~ 〈1|r̂l|2〉εl

∣∣∣∣ ; (2.121)
Ω(E2)0 = ∣∣∣∣eEω212~c 〈1|r̂lr̂j |2〉εlnj

∣∣∣∣ . (2.122)
Como ambos hamiltonianos são similares, vou escolher usar apenas o dipolar o. Dessaforma já escrevendo o operador q̂m(t) em termos dos operadores de criação e destruição,temos:

H = ΩL2 eη2/2+iφσegm
∞∑

l,r=0
(iη)l+r
l!r! (a† )larei(l−r)νte−i(ω−ωegm )t +H.C.. (2.123)

Se tivermos Y lasers no m-ésimo íon, temos:
H = Y∑

j=1
ΩLj2 eη2

j /2+iφjσegm
∞∑

lj ,rj=0
(iηj )lj+rj
lj!rj! (a† )ljarjei(lj−rj )νte−i(ωj−ωegm )t +H.C.. (2.124)

o O autor da referência [17] escolhe analisar ambos os casos - dipolo e quadrupolo - por existir interesse porambos (do ponto de vista experimental). Como, sem nenhum ajuste prévio de fase, ambos hamiltonianossão idênticos, por simplicidade não continuarei a discussão utilizando as transições tipo quadrupolo.



2.7 Relação de Jarzynski 63
Para dois íons com Y1 lasers no primeiro e Y2 lasers no segundo, temos:
H = 2∑

m=1
Ym∑
jm=1

ΩLjm2 eη2
jm/2+iφjmσegm

∞∑
ljm,rjm=0

(iηjm)ljm+rjm
ljm!rjm! (a† )ljmarjmei(ljm−rjm)νte−i(ωjm−ωegm )t

+ H.C.. (2.125)
na qual redefinimos, por conveniência, |1〉 = |g〉, |2〉 = |e〉, utilizamos m para denotar oíndice de cada um dos íons, η = √~2k2/2M~ν é o chamado parâmetro de Lamb-Dicke,que denota a razão entre as energias de recuo e de vibração do íon na rede e nos informa,basicamente, se a energia do laser é suficiente para causar uma transição de níveis nosgraus de liberdade vibracionais do íon; logo se considerarmos o regime de Lamb-Dicke,no qual η << 1, teremos uma energia de recuo muito menor do que a energia vibração dacadeia, de forma que a energia de recuo não será capaz de provocar uma transição entreos níveis de energia vibracionais. A atuação dos lasers apenas em seu respectivo íon égarantida pelo endereçamento dos lasers [69].Com o conhecimento adquirido nesse capítulo até o presente momento, torna-se nítidaa necessidade de se utilizar o sistema de íons armadilhados, já que em tal sistema épossível atuar separadamente cada laser em cada íon, o que facilitará a implementaçãode um ciclo de Stirling, utilizando o modo de centro de massa dos íons, para se construirtanto os trechos isotérmicos, quanto os trechos isocóricos do ciclo. O fato de se atuar cadalaser em cada íon evita que a atuação simultânea que acarretaria uma possível complicadaengenharia de hamiltonianos. Além disso, apenas o sistema de íons possui o regime debandas laterais que facilita a implementação dos hamiltonianos que nos interessam.

2.7 Relação de Jarzynski

A relação de Jarzynski é uma equação que relaciona a diferença de energia livreentre dois estados de equilíbrio com processos fora do equilíbrio, em um sistema finito emcontato com um reservatório térmico a temperatura T p. A relação de Jarzynski é valida emtal configuração caso se cumpram as condições de dinâmica markoviana e reversibilidade
p Por causa disso optamos, neste trabalho, por realizar o ciclo de Stirling.
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microscópica ou sob acoplamento fraco, conforme demonstrado nas referências [36, 37, 65].Essa relação nos interessa pois o trabalho realizado num processo isotérmico (que é umtrecho da máquina de Stirling) é exatamente o que se calcula ao se utilizar a igualdadede Jarzynski. Apenas como ilustração da igualdade, vamos seguir a demonstração doartigo original de Jarzynski. Considere um sistema clássico finito em contato com umreservatório térmico, como mencionado no parágrafo anterior. O conceito de trabalhorealizado sobre tal sistema, conforme algum parâmetro externo - por exemplo, o volumeespacial no qual o sistema confina-se - é variado (seguindo um certo protocolo temporal),é central na Termodinâmica. Se os parâmetros são variados de forma infinitesimalmentelenta ao longo de um caminho γ que vai de um ponto inicial A até um ponto final B noespaço dos parâmetros, o trabalho total realizado sobre o sistema para tal processo (emcontato térmico com um reservatório) éq W = ∆F com W denotando o trabalho realizadosobre tal sistema e ∆F denotando a diferença de energia livre do sistema entre os pontos Ae B, também conhecida como energia livre de Helmholtz, que denota o máximo de trabalhoque pode ser extraído de maneira reversível de um sistema sob um processo isotérmico(conforme evidente nas duas próximas notas de rodapé).Se os parâmetros são variados num tempo finito ao longo de um caminho γ, então Wdependerá das condições iniciais microscópicas do sistema e do reservatório, e vai, emmédia, excederr ∆F , portanto:

〈W 〉 ≥ ∆F. (2.126)
q Já que:

dF = −SdT − Y dλ processos reversíveis−−−−−−−−−−−→isotérmicos dF = −Y dλ.
r Já que:

dS = đQ
T + dSi.

Com dSi representando a entropia proveniente somente da ’parte ireversível’ da entropia (que sempre épositiva). Logo:
đQ = TdS − TdSi = −đW + dU = −đW + SdT + TdS + dF

⇒ đW = dF + TdSi ⇒ đW ≥ dF.
Diga-se de passagem, essa expressão nos diz, basicamente, que o trabalho máximo que pode ser extraídodo sistema é dado pela variação da energia livre de Helmholtz e também que este limite é intrínseco porser possível formular a segunda lei a partir dessa expressão(!).
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Com 〈W 〉 denotando a média sobre um ensemble de medidas de W ; ao fixar o pontoinicial A, garantimos que o subsistema de interesse parta de um estado canônico a tem-peratura T . Após tal termalização, ocorre o protocolo λ(t) ao longo de γ, medindo-se W(sempre utilizando o mesmo protocolo e o mesmo caminho em cada ensemble de medições);cada medição é realizada depois da realização do processo de variação do parâmetro ex-terno. Note que ∆F refere-se a uma diferença de energia livre de equilíbrio, de formaque 〈W 〉 − ∆F = Wdiss denota apenas o trabalho dissipado, que está associado com oaumento da entropia que ocorre durante um processo irreversível.Enquanto que, pela relação anterior, Wdiss ≥ 0 é uma desigualdade (que relaciona otrabalho médio com a diferença de energia livre), a relação de Jarzynski é uma igualdade:

〈e−βW 〉 = e−β∆F , (2.127)
com β = 1/kBT . Tal resultado independe de λ(t) e de γ, e pode ser interpretado comoextração de informação de equilíbrio a partir de um ensemble de medidas de não-equilíbrio.Antes de mostrar que a relação de Jarzynski é válida, apresentemos o sistema sobre oqual vamos obter tal relação. Fixemo-nos num caminho γ particular, com o protocolo
λ(t) já parametrizado de 0 a 1 - com λ(t) informando como, temporalmente, precorrer-se-á o caminho γ entre A e B - com ~z = (~q, ~p) denotando um ponto no espaço de fasedo sistema e Hλ(~z) o hamiltoniano do sistema. Denotando respectivamente a função departição e a energia livre de Helmholtz, teremos Zλ e Fλ = − ln(Zλ)/β e denotando a médiacanônica, teremos 〈· · · 〉λ (todos com respeito ao hamiltoniano anteriormente definido, éclaro). Estaremos interessados no que chamaremos de ’processo de mudança’: a evoluçãodo sistema em contato com um reservatório a temperatura T , com λ indo de 0 a 1, duranteum tempo ts.Para provar o resultado central do trabalho de Jarzynski, vamos - instrutivamente -considerar primeiro o caso do sistema termicamente isolado - logo após entrar em equilí-brio com o reservatório (o que ocorrerá antes de cada realização do processo de mudança)a temperatura T . Nesse caso, a evolução do sistema é descrita por uma trajetória deter-minística ~z(t) que evolui sob o hamiltoniano Hλ(~z), conforme λ vai de 0 a 1 num tempo
ts. Considere um ensemble de tais trajetórias, definidas por uma distribuição canônica(caracterizada pela temperatura T ) de condições iniciais. Tal ensemble de trajetórias édescrito por uma ’densidade do espaço de fase’ f (~z, t), sendo que temos a densidade de
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espaço de fase inicial dada por:

f (~z, 0) = e−βH0(~z)
Z0 , (2.128)

que evoluirá em conformidade com a equação de Liouville:
∂f
∂t + {f , Hλ} = 0, (2.129)

com λ = λ(t) = t/ts, com {•, •} denotando os parênteses de Poisson. Como a evolução édeterminística, uma trajetória particular nesse ensemble é unicamente especificada por umúnico ponto: existe apenas uma única trajetória que passa por ~z num determinado tempo t.Logo, é possível definir uma função de ’trabalho acumulado’ w(~z, t). Para a trajetória quepassa pelo ponto ~z no tempo t, w(~z, t) é o trabalho realizado em tal trajetória - que é aintegral temporal de λ̇∂Hλ/∂λ até um tempo t. Como o trabalho total é apenas a realizaçãode tal integração até o tempo ts, a média no ensemble 〈e−βW 〉 pode ser expressa por:
〈e−βW 〉 = ∫ d~zf (~z, ts)e−βw(~z,ts). (2.130)

O trabalho realizado sobre um sistema isolado é igual à mudança em sua energia,de forma que w(~z, t) = Hλ(~z) − H0(~z0), no qual z0 = z0(~z, t) é a condição inicial para atrajetória que passa por ~z, no tempo t, com λ = λ(t). Além disso, o teorema de Liouvillenos diz que a densidade de probabilidade do espaço de fase é conservada ao longo dequalquer trajetória , logo f (~z, t) = f (~z0, 0) = e−βH0(~z0)/Z0. Combinando os resultados:
f (~z, t)e−βw(~z,t) = f (~z0, 0)e−βw(~z,t) ⇒ f (~z, t)e−βw(~z,t) = e−βHλ(~z)

Z0 . (2.131)
De forma que:

〈e−βW 〉 = ∫ d~zf (~z, ts)e−βw(~z,ts) = ∫ d~z e−βH1(~z)
Z0 = Z1

Z0 . (2.132)
Como ∆F = −kBT ln(Z1/Z0):

〈e−βW 〉 = e−β∆F . (2.133)
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Mas esse resultado, só vale no caso de um sistema desconectado de um reservatório.Então consideremos a situação na qual tal acoplamento sempre está presente.Assumamos que juntos o sistema de interesse e o reservatório constituem um sistemaisolado, com ~z′ denotando um ponto no espaço de fase do reservatório, e H(~z′) o hamiltoni-ano do reservatório, sendo que um vetor no espaço de fase total é denotado por ~y = (~z, ~z′).O movimento no espaço de fase total é determinístico e é governado pelo hamiltoniano

Gλ(~y) = Hλ(~z) +H(~z′) + hint(~z, ~z′) com o último termo denotando o hamiltoniano de aco-plamento do sistema de interesse com o reservatório. Denotemos a função de partição de
Gλ por Yλ. Imponhamos as hipóteses de acoplamento fraco entre sistema e reservatório,no regime no qual o reservatório seja ’grande’ (em número de graus de liberdade) comrelação ao sistema, de forma que quando λ é fixado o sistema de interesse seja amostradoem seu espaço de fase de acordo com o fator de Boltzmann e−βHλ(~z). Imaginemos agora queem t = 0, populemos o espaço de fase total com uma distribuição canônica de condiçõesiniciais através do fator de Boltzmann eG0(~y). A partir desse ensemble de condições inici-ais, um ensemble de trajetórias ~y(t) evolui deterministicamente sob Gλ, conforme λ variade 0 até 1. Como juntos o sistema de interesse e o reservatório constituem um sistemaisolado o trabalho realizado sobre o sistema de interesse é igual a mudança na energiatotal do sistema isolado: W = G1(~y(ts)) − G0(~y(0)). Portanto, aplicando uma análisesimilar a aplicada para sistema sem contato com o reservatório, com ~y, Gλ e Yλ no lugar(respectivamente) de ~z, Hλ e Zλ, temos:

〈e−βW 〉 = Y1
Y0 . (2.134)

O lado direito da expressão acima depende apenas dos hamiltonianos iniciais e finais
G0(~y) e G1(~y) e da temperatura T , o que significa que 〈e−βW 〉 não depende do tempo (ts)para se realizar a variação do parâmetro λ. Como sabemos que no caso quase-estáticovale a igualdade 〈e−βW 〉 = e−β∆F , conclui-se que:

〈e−βW 〉 = e−β∆F , (2.135)
para quaisquer ts (e quaisquer γ). Note que invocamos um resultado da Mecânica esta-tística de quase-equilíbrio, que se baseia na hipótese de acoplamento fraco (hint muitopequeno com relação aos outros termos do hamiltoniano), logo a relação de Jarzynski só
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é válida no contexto de acoplamentos fracos entre o sistema e o reservatório.A extensão das relações de Jarzynski e a obtenção de expressões para o trabalho nocontexto quântico constituem em um tema de pesquisa recente, tanto do ponto de vistaexperimental quanto do teórico, conforme pode ser visto nas referências [66–68], que seráparcialmente exposto num trecho posterior deste trabalho.



CAPÍTULO 3

CÁLCULO DAS PROPRIEDADESTERMODINÂMICAS DA MÁQUINA DESTIRLING EM ARMADILHAS IÔNICAS
Neste capítulo vamos construir a máquina de Stirling quântica no contexto de armadilhasiônicas, através de processos de engenharia de hamiltonianos e reservatórios conformeapresentaremos a seguir. Vamos efetuar o cálculo do calor e do trabalho realizado pelamáquina no regime quase-estático, analisar os resultados, e, após isso, utilizar um proto-colo de medida que permita conhecer a função de distribuição de trabalho.

3.1 Ciclo de Stirling Quântico e suas Características

Conforme já citado anteriormente, o ciclo de Stirling constitui-se de duas isotermas eduas isocóricas, o que lhe confere as características de: injeção de calor proveniente doreservatório durante os trechos D → A e A → B e de perda de calor para o reservatóriodurante os trechos B → C e C → D (vide figura 3.1 da página posterior); a realização detrabalho ocorre apenas nos trechos A→ B e C → D.Segue-se um diagrama que mostra uma forma de tornar o ciclo visiualizável, para
n >> 1 (apenas para evitar ambiguidades):
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Figura 3.1 – Gráfico do ciclo de Stirling quântico (que corresponderia ao ciclo de Stirling da Figura2.6) entre as duas temperaturas T e T ′ (com T > T ′) com a diferença de energiainterníveis indo de ω a (ω − δ) - correspondentes, respectivamente, aos volumes VAe VB . O gráfico é plotado em função da energia do n-ésimo nível de energia e da
população (ou probabilidade) desse nível, com n� 1Fonte: Elaborada pelo autor

Nota-se que para reproduzir tais características do ciclo de Stirling da Termodinâmicaclássica, a temperatura T a deve permanecer constante durante as isotermas, e que, nasisocóricas, deve variar de maneira a manter o espectro similar ao existente no iníciodo processo isocórico. Dessa forma concluímos que é necessário, para engenheirar talmáquina, um hamiltoniano que possua duas características:
• dependência temporal no espectro (En(t)): o que acarreta num controle dos níveis deenergia análogo à uma variação de um parâmetro externo na Termodinâmica clássica;
• lindbladiano engenherado: que atuará simultaneamente ao lindbladiano natural enos permitirá ajustar duas temperaturas distintas.
É evidente que devemos possuir um hamiltoniano que seja capaz de gerar ambos as-pectos simultaneamente e de forma razoavelmente independente, para que seja possívelcontrolar os parâmetros sem que eles interfiram entre si.

a que na "termodinâmica quântica" pode ser definida pelo Lindbladiano
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Para isso vamos utilizar a cadeia de íons, já que em tal sistema cada um dos íonspode simular hamiltonianos diferentes a depender da preparação atômica de cada íon.Logo simular o ciclo termodinâmico quântico de Stirling, implicará em sermos capazesengenheirar o controle da frequência de transição entre os níveis de energia do sistemae a temperatura do banho térmico, através da engenharia de reservatório. Utilizamos umsistema de íons (com dois níveis eletrônicos {|g〉 , |e〉}) aprisionados para produzir talefeito.Partimos do Hamiltoniano derivado no capítulo anterior na seção que trata sobre ar-madilhas iônicas, Eq.(2.125). Tal interação com os dois lasers (sendo que um dos lasersincide no íon a e o outro no íon b) acoplará os níveis eletrônicos com os níveis vibracio-nais na direção x , resultando no seguinte hamiltoniano (que já está na representação deinteração) de Ym lasers atuando em cada íon:

V = B∑
m=A

Ym∑
jm=1

ΩLjm2 e−η2
jm/2+iφjmσegm

∞∑
ljm,rjm=0

(iηjm)ljm+rjm
ljm!rjm! (a† )ljmarjmei(ljm−rjm)νte−i(ωjm−ωegm )t +H.C..

(3.1)
Assimb no caso no qual cada íon possui apenas um laser atuando neste:
V = ΩLA2 e−η2

A/2+iφAσegA
∞∑

lA,rA=0
(iηA)lA+rA
lA!rA! (a† )lAarAei(lA−rA)νte−i(ωA−ωegA )t

+ ΩLB2 e−η2
B/2+iφBσegB

∞∑
lB ,rB=0

(iηB)lB+rB
lB!rB! (a† )lBarBei(lB−rB)νte−i(ωB−ωegB )t +H.C., (3.2)

sendo a dessintonia ωegm−ωlm= δ , com δ = kmν, com k inteiro, indicando o valor da razãoda dessintonia pela freqüência da cadeia, que permite reescrever a equação anterior da
b Note que houve uma mudança de notação que é significativa, e esclarecerei porque foi feita. Pela notaçãoutilizada originalmente, teríamos, por exemplo, denotando a intensidade de acoplamento que o íon A sofredevido ao primeiro laser que nele atua, ΩL1A ; o acoplamento sofrido pelo íon B devido ao primeiro laserque nele atua (que é, em geral, distinto do primeiro laser que atua no íon A!) é denotado por ΩL1B ; se, porexmplo, o íon A possuisse apenas um laser incidente e o íon B possuisse dois lasers que nele incidissem(sendo que esses três lasers são, em geral, diferentes, tanto em fase quanto em intensidade, quanto emfreqüência), seus acoplamentos seriam denotados por, respectivamente, ΩL1A , ΩL1B , ΩL2B . Veja que nossanotação é mais simples, devido ao fato de que cada íon está associado especificamente a seu laser, deforma que é conveniente (e mais simples) denotar ΩLA ≡ ΩL1A e ΩLB ≡ ΩL1B , sendo que isso só pode serfeito no caso específico de cada laser estar associado a seu íon. Claramente, entretanto, deve-se notarque o regime de bandas laterais não é uma característica do átomo em questão, mas sim de seu laser.
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seguinte forma:

V = ΩLA2 e−η2
A/2+iφAσegA

∞∑
lA,rA=0

(iηA)lA+rA
lA!rA! (a† )lAarAei(lA−rA+kA)νt

+ ΩLB2 e−η2
B/2+iφBσegB

∞∑
lB ,rB=0

(iηB)lB+rB
lB!rB! (a† )lBarBei(lB−rB+kB)νt +H.C.. (3.3)

Neste momento utilizaremos o regime de bandas laterais resolvidas, no qual lm +
km = rm; essa escolha de índices tem como conseqüência a eliminação da dependênciatemporal na equação acima para o conjunto de índices que cumprem tal requerimento, e,evidentemente, também ocasiona a presença de dependência temporal nos termos que seencontram fora desse regime. Para desconsiderar os termos que possuem dependênciatemporal (e, portanto, observar apenas o hamiltoniano efetivo), é necessário efetuar aaproximação de ondas girantes, que - se a freqüência da armadilha (ν) é muito maior quea taxa de decaimento relacionada ao nível eletrônico do íon (Γ) - elimina todos os termosque possuem dependência temporal. Além da aproximação de ondas girantes é necessáriotambém que a freqüência ν seja muito maior que os acoplamentos ΩLm . Dessa forma:

V = ΩLA2 e−η2
A/2+iφAσegA

∞∑
lA=0

(iηA)2lA+kA
lA!(lA + kA)! (a†a)lAakA

+ ΩLB2 e−η2
B/2+iφBσegB

∞∑
lB=0

(iηB)2lB+kB
lB!(lB + kB)! (a†a)lBakB +H.C.. (3.4)

Consideremos que o laser 1 do íon A esteja fora do regime de Lamb-Dicke apenas osuficiente a ponto de possibilitar que sejam significativos os termos de segunda ordem noparâmetro de Lamb-Dicke. Suponhamos adicionalmente um acoplamento ressonante coma frequência de transição do nível eletrônico |g〉 ↔ |e〉, ou seja kA = 0 com φA = π;dessa forma o laser que atua apenas no íon A será responsável por gerar um espectrode oscilador harmônico controlável. O outro laser que (atua no outro íon) está no regimede Lamb-Dicke e possue um acoplamento com o grau de liberdade eletrônico do tipored sideband (kB = 1) e fase nula, φB = −π/2; assim, neste outro íon, geraremos umainteração Jaynes-Cummings, e tal hamiltoniano gerado nos fornecerá o lindbladiano da
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equação mestra, utilizando uma preparação atômica adequada. Dessa forma:

V = −ΩLA2 e−η2
A/2σegA

∞∑
lA=0

(iηA)2lA+kA
lA!(lA + kA)! (a†a)lA

+ ΩLB2 e−η2
B/2σegB (−i) ∞∑

lB=0
(iηB)2lB+kB
lB!(lB + kB)! (a†a)lBa1 +H.C.. (3.5)

Logo:

V = −ΩLA2 e−η2
A/2σegA

(
−1 + η2

Aa†a−
η4
A4 (a†a)2 + (· · · ))

+ ΩLB2 e−η2
B/2σegB (−i)(iηBa+ (iηB)32 a†aa+ (· · · ))+H.C.. (3.6)

De forma que:
V ≈ ΩLA2 e−η2

A/2σAx (η2
Aa†a− 1)+H.C.+ ΩLB2 ηB

(
aσB+ + a†σB−

)
. (3.7)

Efetuando uma operação unitária (rotação) em tal hamiltoniano e definindo Ω̃ ≡ΩLA/2e−η2
A/2η2

A, obtemos ΩLBηB/2 = χ :
V = (Ω̃a†a−Ω) σAz + χ

(
aσB+ + a†σB−

)
. (3.8)

Logo, na nova representação de interação, já ignorando o termo constante (que constituiapenas uma translação global de níveis de energia):

V = χ(aσB+e−if (t)σAz + a†σB−eif (t)σAz ). (3.9)
com f (t) = 1

~

∫ t

0 Ω̃(t′)dt′.Baseando-se na engenharia de reservatórios atômicos de [63] Para realizar a engenha-ria de reservatório no contexto da física dos íons armadilhados, simularemos as sucessivasinterações do átomo com a cavidade por intermédio de consecutivos pulsos laser.
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No regime no qual χτ << 1, temos:

ρ(t + τ) = ρ(t) + iτ
[
χ(aσB+e−if (t)σAz + a†σB−eif (t)σAz ), ρτ]+ (iτ)2 [χ(aσB+e−if (t)σAz + a†σB−eif (t)σAz ), [χ(aσB+e−if (t)σAz + a†σB−eif (t)σAz ), ρτ]] .(3.10)

Utilizaremos o átomo A preparado no estado excitado, e o átomo B preparado noestado no estado 1/2(|g〉〈g| + |e〉〈e|). Com esta preparação, nota-se que o comutadorsimples é nulo. Multiplicando os dois lados por uma constante - que seria análoga à taxade passagem do átomo na cavidade - e realizando o traço sobre os graus de liberdadeeletrônicos obtem-se o lindbladiano:
∂ρ
∂t = r0∆ρ

= Γ2 (2aρa† − a†aρ − ρa†a)+Γ2 (2a†ρa− aa†ρ − ρaa†) , (3.11)
onde Γ = r0 (χτ)2. Vamos mostrar, agora, como fica a evolução do estado na representaçãode Schrödinger.

∂ρx
∂t = −i[Ω̃, ρx ] + γ2 (n̄x(χ) + 1) (2aρxa† − a†aρx − ρxa†a)+γ2 n̄x(χ) (2a†ρxa− aa†ρx − ρxaa†) . (3.12)

De forma que, ao incluirmos o lindbladiano natural, obtemos, na representação deSchrödinger:
∂ρx
∂t = −i[(ω + Ω̃x)a†a, ρx ] + Leng(x) + Lnat. (3.13)

Com:
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Leng(x) + Lnat = γ2 n̄x(2a†ρxa− aa†ρx − ρxaa† ) (3.14)
+ γ2 (n̄x + 1)(2a†ρxa− aa†ρx − ρxaa† ) (3.15)

e n̄x = n̄+ 22Γ
γ = n̄+ 22r(χτ)2

γ .Como o controle de Ω̃ e de χ é independente, os ajustes desses dois parâmetros permi-tem, respectivamente, o ajuste da freqüência do oscilador e da temperatura do reservatório;apesar disso, devemos enfatizar que o ajuste de χ para que se atinja uma determinadatemperatura, dependerá do ajuste de Ω̃, já que queremos percorrer o ciclo sobre um de-terminado caminho.Vamos exemplificar como o ciclo seria construído através da figura 3.1, começando doponto D, supondo que o estado parta da temperatura TD . Vamos efetuar um protocolono qual uma sucessão discreta de mudanças nos parâmetros será utilizada como umaaproximação ao processo quase-estático ideal; aqui define-se a quase-estaticidade dociclo através da comparação entre o tempo entre os passos discretos com relação ao tempocaracterístico 1/γ. Com isso em mente o ciclo será efetuado da seguinte maneira:
• Processo de D → A: Para irmos de D para A, temos que alterar a temperaturasem variar a distância entre os níveis de energia; dessa forma TD → TA, o que(na ausência de variação das posições energéticas relativas dos níveis de energia),significará, essencialmente que n̄D → n̄A. Como escolheremos n̄D = n̄, logoc χD = 0e χA tem que possuir um valor consistente com a temperatura que se deseja nesteponto, sendo que as expressões das temperaturas nos pontos D e A são dadas por:

TD = − (ω + Ω)/kB
ln
( n̄
n̄+1)

TA = − (ω + Ω)/kB
ln
(

n̄A
n̄A+1

) (3.16)
com ω sendo a freqüência natural de oscilação do oscilador harmônico sem as enge-nharias, Ω sendo a freqüência introduzida via engenharia e n̄A = n̄+ rχ2

Aτ2/γ o quequando expresso em termos de χ nos fornece basicamente o protocolo a ser seguidopara que se realizem os vários passos em χ , os quais consistirão nos valores inter-
c n̄ denotando o número médio de excitações do oscilador na ausência de um Lindbladiano engenheirado
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mediários entre os pontos D e A; r é a taxa de pulsos incidentes sobre o íon, τ é otempo entre pulsos e γ é o coeficiente de relaxação natural do sistema. Chamaremostal protocolo de χD→A , cuja expressão é:

χD→A = 1
τ

√
γ
r

( (n̄A − n̄)p# tot. de passosD→A
)

(3.17)
no qual p designa o passo em questão (que denota um dos pontos intermediáriosentre D e A), e se escolhe um número total de passos a ser dado no trecho em questão.Conforme mais passos são dados, mais próxima está a condição quase-estática.

• Processo de A → B: Para irmos de A para B, temos que manter a temperatura,variando a distância entre os níveis de energia; dessa forma TA = TB, logo:
TA = − (ω + Ω)/kB

ln
(

n̄A
n̄A+1

) = TB = − ω/kB
ln
(

n̄B
n̄B+1

) (3.18)
o qual quando expresso em termos de χ e Ω̃ nos fornece basicamente o protocoloa ser seguido para que se realizem os vários passos em χ e em Ω̃ - sendo queescolhemos este segundo parâmetro em termos de χ através da expressão:

Ω̃A→B = ω + Ω
ln

1 + 1̄
nA

ln
1 + 1

n̄+ rχ2
A→Bτ2
γ

− ω

(3.20)
χA→B = 1

τ

√
γ
r

((n̄A − n̄) + (n̄B − n̄A)p′# tot. de passosA→B
) (3.21)

os quais consistirão nos valores intermediários de χ e de Ω entre os pontos A e
B. Como escolheremos n̄D = n̄, logod χD = 0 e χA tem que possuir um valorconsistente com a temperatura que se deseja neste ponto, sendo que as expressões

d n̄ denotando o número médio de excitações do oscilador na ausência de um Lindbladiano engenheirado
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das temperaturas nos pontos D e A são dadas por:

• Processo de B → C : Análogo ao processo de D para A, só que com sentido invertido.A freqüência do oscilador é constante (e escolhemos um processo no qual ela seja ωao fim do trecho A→ B), e χ é dado pela expressão:
χB→C = 1

τ

√
γ
r

((n̄B − n̄)− (n̄B − n̄C )p′′# tot. de passosB→C
) (3.22)

como estamos lidando com duas isotermas, TB = TA e TC = TD , sendo que estaspossuem as seguintes expressões:
TB = − ω/kB

ln
(

n̄B
n̄B+1

)
TC = − ω/kB

ln
(

n̄C
n̄C+1

) (3.23)
• Processo de C → D: Análogo ao processo de A para B, só que com sentido invertido,mantendo a temperatura e variando a distância entre os níveis de energia; dessaforma TC = TD , logo:

TC = − ω/kB
ln
(

n̄C
n̄C+1

) = TD = − ω/kB
ln
(

n̄D
n̄D+1

) (3.24)
sendo que o protocolo para χC→D é dado por:

χC→D = 1
τ

√
γ
r

((n̄C − n̄)(1− p′′′# tot. de passosC→D
)) (3.25)

e:

Ω̃C→D = ω

ln

1 + 1̄
nC

ln
1 + 1

n̄+ rχ2
C→Dτ2
γ

− ω.
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(3.27)

E assim termina-se o ciclo, em sua concepção experimental.

3.2 Cálculo do Trabalho

Conforme citado no capítulo 2, o trabalho realizado sobre um sistema no regime quase-estático, na "termodinâmica quântica" é dado pela expressão e

đW =∑
n

PndEn. (3.28)
Tal relação evidência que a realização de trabalho está conectada ao deslocamentodos níveis de energia. Por isso, ao implementar-se a máquina, era importante possuir umtermo no hamiltoniano engenherado que refletisse tal aspecto. Dessa forma, ao calcularo trabalho total realizado durante o ciclo, se mantivermos em mente que nas isocóricas oparâmetro externo não se altera, vemos que nessas o trabalho é nulo.Dessa forma, para um ciclo cuja diferença de energia entre quaisquer níveis adjacentesé inicialmente ω, e torna-se ω− δ ao fim de uma isoterma - e faz tal caminho, de maneirainvertida na outra isoterma - temos:

WT = ∫
ciclo

đW = ∫
ciclo

∑
n
PndEn. (3.29)

Conforme evidenciado pela figura do ciclo quântico, nas isocóricas não ocorre variaçãodos níveis de energia, de forma que essas não contribuem para o trabalho total. Assim,nesses trechos do ciclo o trabalho é nulo, de forma que podemos proceder apenas com ocálculo do trabalho sobre as isotermas. Na isoterma de maior temperatura, o espaçamento
e Aqui talvez seja importante conhecer os seguintes resultados:

∞∑
n=0(n+ 1/2)e−an = ea(ea + 1)2(ea − 1)2∫ eax + 12(eax − 1)dx = 1

aln(−1 + eax )− x2
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entre os níveis energéticos vai do valor ω até ω−δ devido a expansão isotérmica. De formaanáloga, durante a compressão isotérmica que ocorre na isoterma de menor temperatura,o espaçamento entre os níveis vai de ω − δ até ω. Logo:

WT = ∫ ω−δ

ω

∑
n

e−β~ω(n+1/2)(1− e−β~ω)
e−β~ω/2 d(~ω(n+ 1/2))

+ ∫ ω

ω−δ

∑
n

e−β′~ω(n+1/2)(1− e−β′~ω)
e−β′~ω/2 d(~ω(n+ 1/2)) (3.30)

= ~
∫ ω−δ

ω

∑
n

(e−β~ωn − e−β~ω(n+1))(n+ 1/2)dω
+ ~

∫ ω

ω−δ

∑
n

(e−β′~ωn − e−β′~ω(n+1))(n+ 1/2)dω (3.31)
Portanto, após efetuar a soma, temos:

WT = ~
∫ ω−δ

ω
dω(eβ~ω(eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1)2 − e−β~ωeβ~ω(eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1)2

)
+ ~

∫ ω

ω−δ
dω(eβ′~ω(eβ′~ω + 1)2(eβ′~ω − 1)2 − e−β′~ωeβ′~ω(eβ′~ω + 1)2(eβ′~ω − 1)2

)
= ~

[∫ ω−δ

ω
dω (eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1) + ∫ ω

ω−δ
dω (eβ′~ω + 1)2(eβ′~ω − 1)

]
. (3.32)

Após integrar, finalmente, obtem-se:

WT = 1
β

(
ln(−1 + eβ~ω)− β~ω2

) ∣∣∣ω−δ
ω

+ 1
β ′

(
ln(−1 + eβ′~ω)− β ′~ω2

) ∣∣∣ω
ω−δ

= 1
β ln

(
−1 + eβ~(ω−δ)
−1 + eβ~ω

)+ 1
β ′ ln

(
−1 + eβ′~ω

−1 + eβ′~(ω−δ)
)
. (3.33)
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Figura 3.2 – Gráfico do trabalho realizado sobre o sistema (em termos do espaçamento energéticoinicial do oscilador, ~ω) versus o deslocamento (δ) de freqüência do oscilador harmô-nico (em termos da freqüência de oscilação inicial do oscilador, ω), com kBT = 1.1~ω,
kBT ′ = 0.5~ω, num ciclo realizado de maneira quase-estática. Note que este é ne-gativo pois trata-se do trabalho realizado sobre o sistema. A reta é apenas um guiapara mostrar onde a função é nula.Fonte: Elaborada pelo autor

Note que o trabalho obtido é negativo, como pode ser visto na figura, conforme esperá-vamos, já que se trata do trabalho realizado sobre o sistema, e, para uma máquina térmicatal trabalho é negativo - o que significa que o trabalho realizado pelo sistema é positivof.

3.3 Cálculo do Calor e do Rendimento

O calor que entra no ciclo é (como já anteriormente citado) proveniente da isocórica1 → 2 e da isoterma de maior temperatura. O calor que entra ao longo da isocórica é
f Podemos chegar a tal conclusão também pela análise da expansão de Taylor entorno de δ ≈ 0.
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dado por:

Q1→2 = ∫ 2
1 đQ = ∞∑

n=0
∫ Pn2
Pn1 EndPn = ∫ P2

P1
∞∑
n=0 ~ω(n+ 1/2)dPn

= ∞∑
n=0 ~ω(n+ 1/2)(e−β~ω(n+1/2)

Z − e−β~ω(n+1/2)
Z

)
= ~ω

(
eβ~ω + 12(eβ~ω − 1) − eβ′~ω + 12(eβ′~ω − 1)

)
. (3.34)

O calor que entra ao longo da isoterma é dado por:
Q2→3 = ∫ 3

2 đQ = ∫ P3
P2

∞∑
n=0 EndPn = ∫ P3

P2
∞∑
n=0 ~ω(n+ 1/2)dPn

= ∫ ω−δ

ω

∞∑
n=0 ~ω(n+ 1/2)(∂Pn∂β dβ + ∂Pn

∂ω dω)
= ∫ ω−δ

ω

∞∑
n=0 ~ω(n+ 1/2)∂e−βn~ω(1− e−β~ω)∂ω dω

= ∫ ω−δ

ω
~ω

∞∑
n=0(n+ 1/2) ∂∂ω (e−βn~ω − e−β(n+1)~ω) dω. (3.35)

Logo, efetuando a soma:
Q2→3 = ∫ ω−δ

ω
~ω ∂

∂ω
(eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1)dω (3.36)
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Portanto:
Q2→3 = (∫ ω−δ

ω
dω∂e~ωa∂a

∂
∂ω

(
eβ~ω + 12(eβ~ω − 1)

)) ∣∣∣
a=0

= (
∂
∂a

(∫ ω−δ

ω
dωe~ωa ∂∂ω

(
eβ~ω + 12(eβ~ω − 1)

))) ∣∣∣
a=0

= (
∂
∂a

(
e~ωa

(
eβ~ω + 12(eβ~ω − 1)

))) ∣∣∣
a=0

− ∂
∂a

(∫ ω−δ

ω
dωa~ea~ω eβ~ω + 12(eβ~ω − 1)

) ∣∣∣
a=0

= (
∂
∂a

(
ea~(ω−δ)(eβ~(ω−δ) + 1)2(eβ~(ω−δ) − 1) − ea~ω(eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1)

)) ∣∣∣
a=0

−
(∫ ω−δ

ω
dω( eβ~ω + 12(eβ~ω − 1) ∂∂a (a~ea~ω)

)) ∣∣∣
a=0

= (
~(ω − δ)ea~(ω−δ)(eβ~(ω−δ) + 1)2(eβ~(ω−δ) − 1) − ~ωea~ω(eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1)

) ∣∣∣
a=0

−
(∫ ω−δ

ω
dω (eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1)(~ + a~2ω)ea~ω) ∣∣∣

a=0
= ~(ω − δ) (eβ~(ω−δ) + 1)2(eβ~(ω−δ) − 1) − ~ω (eβ~ω + 1)2(eβ~ω − 1) − ~

δ2 − 1
β ln( eβ~(ω−δ)

eβ~ω − 1
)
.

(3.37)
Dessa forma podemos obter o rendimento a partir de:

η = WT

Qin
. (3.38)

Vamos analizar o gráfico obtido a partir da expressão do rendimento, para duas tem-peraturas bastante distintas (a temperatura do reservatório quente sendo um pouco maisque o dobro da temperatura do reservatório frio):
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Figura 3.3 – Gráfico do rendimento obtido ao se efetuar o ciclo de maneira quase-estática versuso deslocamento (δ) de freqüência do oscilador harmônico (em termos da freqüênciade oscilação inicial do oscilador, ω), com kBT = 1.1~ω, kBT ′ = 0.5~ω. A retaé apenas um guia para mostrar o valor do rendimento que seria obtido de acordocom a Termodinâmica clássica, para a máquina de Carnot. Como ocorre troca de calorsignificativa nas isocóricas (e não há um ’regenerador’), o rendimento não se aproximatanto do rendimento de Carnot.Fonte: Elaborada pelo autor
Apenas para mostrar que nosso resultado não depende apenas da razão das tempe-raturas, construímos outro gráfico no qual a eficiência clássica seria a mesma do gráficoanterior, apesar de a eficiência quântica mudar um pouco quantitativamente - qualitativa-mente os gráficos são bem semelhantes:
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Figura 3.4 – Gráfico do rendimento obtido ao se efetuar o ciclo de maneira quase-estática versuso deslocamento (δ) de freqüência do oscilador harmônico (em termos da freqüênciade oscilação inicial do oscilador, ω), com kBT = 0.055~ω, kBT ′ = 0.025~ω. A reta éapenas um guia para mostrar o valor do rendimento que seria obtido de acordo coma Termodinâmica clássica, para a máquina de Carnot. O rendimento de Carnot desseciclo e do ciclo anterior são os mesmos, mas os rendimentos quânticos não são. Noteque há uma diferença na região intermediária do gráfico.Fonte: Elaborada pelo autor
O próximo gráfico possui isotermas bem próximas, devido a isso a troca de calor quenelas ocorre é pequena o suficiente para que a eficiência consiga ser comparada a deCarnot. No regime de δ’s grandes, a eficiência é próxima a de Carnot.
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Figura 3.5 – Gráfico do rendimento obtido ao se efetuar o ciclo de maneira quase-estática versuso deslocamento (δ) de freqüência do oscilador harmônico (em termos da freqüênciade oscilação inicial do oscilador, ω), com kBT = 3.0~ω, kBT ′ = 2.9~ω. A reta éapenas um guia para mostrar o valor do rendimento que seria obtido de acordo com aTermodinâmica clássica, para a máquina de Carnot. Note que faz sentido comparar asduas curvas, já que a proximidade das isotermas é suficiente para que ocorra poucatroca de calor durante as isocóricas.Fonte: Elaborada pelo autor

3.4 Função de distribuição de Trabalho

É evidente, a partir de tudo que foi mostrado até esse ponto, que muitos de nossos re-sultados (tanto a engenharia de nosso hamiltoniano quanto o cálculo do trabalho, do calore do rendimento) dependem de possuirmos um ciclo termodinâmico quântico cujos proces-sos estejam razoavelmente próximos ao equilíbrio sempre, ou seja, são quase-estáticos.Com a engenharia em mãos, nosso objetivo agora será o de implementar um protocolode medida da função de distribuição de trabalho, devido ao fato de que tal protocolo,além de valer para o caso quase-estático, também poderá ser utilizado para calcular otrabalho em regimes não quase-estáticos (ainda que o sistema envolvido continue tendo
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que possuir acoplamentos fracos com o reservatório), de forma que é intrinsecamente maispróximo da implementação experimental. A verificação e o uso da igualdade de Jarzynskirequer a determinação da distribuição de trabalho, além disso, requer que a parte do ciclona qual se realiza o trabalho seja a isoterma - o que está por trás da nossa escolha dociclo de Stirling. No trabalho da Ref.[67] implementa-se um protocolo que utiliza uma viainterferométrica para medir-se a função de distribuição de trabalho através de uma ancilla.Vamos fazer uma breve abordagem sobre as relações de flutuação quânticas; essa dis-cussão é proveniente da Ref.[67]. Considere um processo pelo qual passa o sistema S,descrito pelo Hamiltoniano H(λt) dependente do parâmetro λt que é externamente contro-lado. Em t = 0−, S está em contato e em equilíbrio com um reservatório de temperatura
T (portanto, temperatura inversa β = (kBT )−1) e em equilíbrio com este, inicialmente, deforma que o sistema é ’preparado’ no estado:

ρthS (λ0) = e−βH(λ0)/Z(λ0), (3.39)
sendo λ0 o parâmetro de trabalho e Z(λ) = T r{e−βH(λ)} é a função de partição. Apartir de t = 0+, desacopla-se S do reservatório e se realiza um processo de mun-dança λt , de forma que o parâmetro vai de λ0 até λτ . Por conveniência, decomporemosos hamiltonianos conectados através do processo da forma: H(λ0) = ∑

n En(λ0)|n〉〈n| e
H(λτ) = ∑

m Em′(λτ)|m〉〈m|, com o parzinho (En, |n〉) indicando o n-ésimo par autovalor-autoestado iniciais do Hamiltoniano, enquanto que (En, |n〉) indicando o m-ésimo parautovalor-autoestado finais do hamiltoniano. A distribuição de trabalho correspondente atal transformação é dada por:

P→(W ) ≡∑
n,m

p0
npτm|nδ(W − (Em′ − En)). (3.40)

Aqui, introduzimos a probabilidade p0
n - que pode ser obtida via Eq.(3.39) - de osistema ser encontrado no estado |n〉 no tempo t = 0 e a probabilidade condicional pτm|nde encontrá-lo em |m〉 no tempo τ se este estava em |n〉 inicialmente, evoluindo sobum propagador Uτ . P→(W ) envolve a estatística do estado inicial (dado por p0

n) e asflutuações provenientes da estatística de medida (dada por pτm|n). Para nossos propósitos,é interessante definir a função característica de P→:
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ξ(u, τ) = ∫ dWeiuWP→(W ) = T r{[U†τ eiu(H(λτ ))Uτe−iu(H(λ0))ρthS (λ0)]}. (3.41)
A partir dessa equação, a igualdade de Jarzynski é encontrada por ξ(iβ, τ) = 〈e−βW 〉 =

e−β∆F .Consideremos o hamiltoniano HS(t) = g(λt)h, com h uma parte operacional que perma-nece imutável não importando qual é o processo responsável pela mudança do parâmetrode trabalho e especificado pela função g(λt). Claramente HS(t) comuta consigo mesmo e
Uτ = eih

∫ τ0 g(λt )dt em todos instantes de tempo, ou seja, [Hi,Hf ] = [Uτ ,Hi] = [Uτ ,Hf ] = 0com Hi ≡ HS(0) = g(λ0)h e Hf ≡ HS(τ) = g(λτ)h. A função característica entãosimplifica-se para:

ξS(u) = T rS{[ei(Hf−Hi)uρthS (λ0)]}, (3.42)
que é completamente determinado pelas mudanças induzidas em HS(t) pelo processo. Issonos permite fazer um progresso na ilustração do esquema. Introduzamos um qubit auxiliarA, cujo papel é ajudar na medida de ξS(u). Além disso considere a evolução do sistema
S−A, G(u)V (u), com V (u) = e−iHi)u⊗IA uma transformação local em S e G(u) é controladopela porta:

G(u) = IS ⊗ |0〉〈0|A + e−i(Hf−Hi)u ⊗ |1〉〈1|A, (3.43)
que aplica e−i(Hf−Hiu ao estado de S apenas quando A está em |1〉A e não o afeta casocontrário. Portas com a forma IS⊗|0〉〈0|A+US⊗|1〉〈1|A (com US uma operação unitária parao sistema), que é claramente da forma de 3.43 e que podem ser gerados, por exemplo, porHamiltonianos tendo a estrutura OS ⊗|1〉〈1|A, com OS um termo hamiltoniano apropriado.Inspirados por esquemas do tipo de Ramsey para estimar parâmetros, o protocolo de [67]segue: prepara-se |0〉A e aplica-se uma transformação de Hadamard HA = (σx,A+σz,A)/√2que transforma a preparação no autoestado da matriz de Pauli em x |+〉A = (|0〉A +
|1〉A)/√2. Então, aplicamos G(u)V (u) em ρthS ⊗ |+〉〈+|A e então sujeitamos A a uma
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segunda transformação de Hadamard. A porta G(u) estabelece as correlações quânticasentre A e S como a seguir mostra-se:

ρA = T rS [HAG(u)V (u)(ρthS ⊗ |+〉〈+|A)V † (u)G† (u)HA] = (IA + ασz,A + νσz,A)/2, (3.44)
com α = Re(ξS) e ν = Im(ξS). Isso prova que protocolo é efetivo para a medida de ξS(u)que é alcançada através da medida das magnetizações longitudinais e transversais 〈σ̂z,A〉e 〈σ̂y,A〉 de A.Em nosso caso particular, utilizaremos um protocolo parecido com esse da Ref. [67].Para o cálculo da expansão isotérmica utilizaremos apenas HS(t) = ω(t)a†aσx que nointervalo de 0 a τ vai de ω → ω − δ̃ , já que o restante da engenharia de hamiltonianosque fizemos serve apenas para tornar a temperatura constante, ou seja, ω(t) = (ω −
δ̃t/τ)a†a. Dessa forma, Hf − Hi = −δ̃a†a e U(t) = e−i

∫ τ0 ω(t)dtσx . Nosso protocolo temalgumas mudanças: ao invés de utilizarmos HAG(u)V (u), utilizaremos U(u) = e−iu(Hf−Hi)σx ,e utilizaremos o protocolo (que pode ser encontrado, por exemplo, em [19, 20]):

T rS{U†ρUσz} = T rS{ρUσzŨ†} = T rS{ρ(cos(u(Hf −Hi))σz − sen(u(Hf −Hi)σy)}= T rS{ρ(cos(−uδ̃a†a))σz − sen(−uδ̃a†a))σy)}, (3.45)
com:

ρ =∑
n

e−β~ω(n−1)
Z |n〉〈n| ⊗ 12I, (3.46)

sendo Z−1 = e2β~ω
eβ~ω−1 .Dessa forma obtemos:

ξS(u) = T rS{ei(−δ̃a†a)ρthS (λ0)}, (3.47)
cuja transformada de Fourier corresponde a:
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P→(W ) = ∞∑
m=0 e

−βω(m+1/2)δ(δ̃m+W ). (3.48)
De forma que o operador ρA no nosso caso será dado pela expressão:

ρA = 〈UσzU†〉 = T r{ρthS (λ0)(cos(−uδ̃a†a))σz − sen(−uδ̃a†a))σy)}= (ασz,A + νσz,A)/2 = 12(σz,ARe(ξS(u)) + σy,AIm(ξS(u))). (3.49)
Logo obtem-se um termo que mostra concordância com o primeiro termo da Eq.(3.33), jáque P→(W ) mostra apenas um único trabalho W que é referente à soma dos deslocamentossofridos por cada nível, pesado pela população de cada nível, o que é basicamente o que aEq.(3.33) denota. Operando da mesma maneira na parte do ciclo que (à temperatura menor)vai de ω − δ̃ a ω, obtem-se o outro termo, o que implica que a função de distribuição detrabalho será, para cada parte isocórica do ciclo, apenas uma delta de Dirac deslocada emrelação a zero, sendo que a isoterma de maior temperatura possui um deslocamento igualao primeiro termo de Eq.(3.33) e a isoterma de menor temperatura possui um deslocamentoigual ao segundo termo de Eq.(3.33), de acordo com o nosso resultado anterior.
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CAPÍTULO 4

OBSERVAÇÕES FINAIS EPERSPECTIVAS
Nessa dissertação abordamos alguns dos pontos de contato entre a Termodinâmica e aMecânica Quântica, estudando a chamada "termodinâmica quântica", implementando umde seus ciclos no contexto de íons aprisionados, fazendo os cálculos do trabalho, calor erendimento no regime quase-estático e obtendo um protocolo para a medida da função dedistribuição de trabalho em tal contexto.Implantamos a engenharia de reservatórios a partir do mapeamento da engenhariarealizada em cavidades, sendo que tal mapa é estabelecido, em nosso caso, através douso de lasers pulsados. Com o objetivo de obter tanto um espectro energético ajustávelquanto um lindbladiano engenherado, utilizamos uma cadeia de dois íons aprisionados,cada qual interagindo com seu respectivo laser. A conjunção do lindbladiano engenheradocom o natural permite que obtenhamos um lindbladiano que regula a temperatura efetivado sistema via laser, enquanto que outro laser no outro grau de liberdade eletrônico doíon restante foi utilizado fora do regime de Lamb-Dicke de forma a alterar o espectro demaneira controlada. Com isso, procedemos ao cálculo do calor e do trabalho na máquina deStirling (sem regenerador), no regime quase-estático, obtendo expressões que permitirama confecção de gráficos do trabalho e do rendimento da máquina neste regime, os quaismostram tanto que o trabalho realizado sobre o sistema é negativo, quanto a tendência dealcançar a eficiência do ciclo de Carnot clássico em um determinado regime. Além dissonota-se que a eficiência que obtivemos não depende apenas da razão das temperaturas(como ocorre, por exemplo, na eficiência de Carnot).Além disso, implementamos a função de distribuição de trabalho para o caso quase-
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estático, obtendo uma distribuição na qual apenas um valor de trabalho é significativo.Tal resultado parece ser compatível com o fato de que num processo quase-estático, oestado sempre é conhecido, já que sempre cumpre a condição de estar em equilíbrio como reservatório. Devido a isso, não há flutuações significativa na evolução do estado, o queacarretaria no que encontramos. É claro que seria interessante mostrar o que ocorreria nocaso de possuirmos uma evolução que não fosse quase-estática, mas isso deverá ser feitofuturamente.Claramente, este trabalho não aborda todos aspectos do conexão entre a Termodinâ-mica e Mecânica Quântica, de forma que algumas das perspectivas futuras desse trabalhosituam-se em estudá-la, abordando alguns temas atuais, como, por exemplo, a implemen-tação de protocolos para a medida do comprimento termodinâmico (a partir das máquinastérmicas quânticas), além da possível utilização deste comprimento para uma compreensãomais aprofundada da dinâmica de sistemas longe do equilibrio, e em particular do processode transferência de informação quântica de sistemas quânticos quando em contato com omeio ambiente. Dentre os diversos outros problemas que remanescem em aberto, podemosdestacar a possível relação entre os no-go theorems e a segunda lei da Termodinâmica; talrelação parece ser possível devido a investigações recentemente publicadas envolvendo aconexão entre o princípio de incerteza de Heisenberg e a segunda lei da Termodinâmica.
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APÊNDICE





APÊNDICE A

OPERADOR DENSIDADE
Suponhamos um hamiltoniano de um sistema total dado por:

H = HS +HR +Hint. (A.1)
HS representa os graus de liberdade do sistema, HR representa os graus de liberdadedo reservatório e Hint representa os graus de liberdade do sistema que interagem com osgraus de liberdade do reservatório - mediados por uma determinada interação.Para descrever apenas o estado do sistema de interesse é necessário que o ambienteatue nesse (via hamiltoniano de interação, que emaranhará, em quase todos casos, osistema e o reservatório) e focar-se apenas nos graus de liberdade do sistema de interesse;a conseqüência de se optar por descrever a dinâmica de um subsistema gera (em geral) aimpossibilidade da utilização do vetor de onda para descrever a dinâmica do subsistema, deforma que utiliza-se o operador densidade, que nada mais é que um ensemble estatísticode estados puros.Além de descrever a dinâmica de um subsistema, o operador densidade pode ser usadopara descrever tanto estados puros (estados descritíveis por vetores de estado) quantomisturas estatísticas (estados não descritos por vetores de estado, mas que representamensembles de estados puros) e é denotado por:

ρ =∑
i

∑
j

aij |ψi〉 〈ψj | . (A.2)
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Como ρ é hermitiano a uma propriedade imediata de ρ é:

T r{ρ} =∑
k

∑
i

∑
j

aij〈ψk |ψi〉〈ψj |ψk〉 =∑
i

aii ≡
∑
i

pi = 1. (A.3)
O valor esperado de um operador no formalismo do operador densidade é:
〈O〉 = T r{Oρ} =∑

k

∑
i

pi 〈ψk | O |ψi〉 〈ψi|ψk〉 =∑
i

pi 〈ψi| O |ψi〉 =∑
i

pi〈O〉i. (A.4)

a Como ρ é um operador hermitiano, é sempre possível diagonalizá-lo, de forma que sempre há uma trans-formação aplicável a ρ que o diagonaliza de forma a termos, de forma geral:
ρ =∑

i
pi |ψi〉 〈ψi| ; ∑

i
pi = 1.

O que claramente nos dá:
T r{ρ} =∑

k

∑
i
pi〈ψk |ψi〉〈ψi|ψk〉 =∑

i
pi = 1.


