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Resumo
Neste trabalho foram estudadas as bases de processos ópticos não lineares clássicos de
segunda ordem, com atenção maior dada para o processo de amplificação paramétrica.
No domínio quântico, o processo de fluorescência paramétrica foi estudado utilizando as
representações de Wigner e Glauber do espaço de fase, e os resultados foram aplicados
em um experimento típico de óptica quântica com o objetivo de estudar a violação da
desigualdade de Bell para diferentes funções de distribuição no espaço de fase. Concluímos
que a violação da desigualdade de Bell depende do tipo de ordenamento usado, o que
nos faz pensar que há um tipo de ordenamento mais consistente em relacao aos outros,
o ordenamento simétrico, que é o ordenamento no qual o campo elétrico, entre outros
operadores, se torna hermitiano.

Palavras-chave: Óptica não linear. Fluorescência paramétrica. Mecânica Quântica no
espaço de fase. Desigualdade de Bell.





Abstract
In this work, the bases of classical second order nonlinear optical processes were studied,
with greater attention given to the parametric amplification process. In the quantum
domain, the parametric fluorescence process was studied using the the phase space Wigner
and Glauber representations, and the results were applied in a typical quantum optics
experiment in order to study the Bell inequality violation for different distribution functions.
We conclude that the violation of Bell’s inequality depends on the type of ordering used,
which makes us think that there is a type of ordering more consistent in relation to others,
the symmetric ordering, that is the ordering in which the electric field, among other
operators, become hermitian.

Keywords: Nonlinear optics. Parametric Fluorescence. Quantum Mechanics in phase
space. Bell’s inequality.
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1 Introdução

O início do século XX foi marcado por grandes avanços na área da física. A
teoria quântica acabara de ser criada e estava em pleno desenvolvimento. Essa teoria
posteriormente serviria de base para diversos avanços tecnológicos, como o laser (sigla em
inglês para amplificação de luz por emissão estimulada de radiação), relógios atômicos,
aparelhos de ressonância magnética, entre outros.

Em 1916, Albert Einstein deu início aos fundamentos do que viria a ser o laser
quando propõe que fótons poderiam estimular a emissão de outros fótons idênticos em
átomos excitados. Nas décadas seguintes alguns cientistas estudam a questão da amplifi-
cação de luz através da emissão estimulada, até que, em 1960, Theodore Maiman cria o
primeiro laser, de rubi (HECHT, 2010).

A invenção do laser seria uma das principais propulsoras do desenvolvimento da
óptica não linear, na qual são estudados fenômenos decorrentes de interações do campo
eletromagnético com a matéria nos quais a resposta do meio é não linear. O laser foi
fundamental no desenvolvimento dessa área pois, para que os efeitos não lineares sejam
observados, além de serem necessários meios com características específicas, é necessária
uma fonte de luz intensa, o que, com o advento do laser pôde ser alcançado. O marco inicial
desse campo pode ser considerado como a observação de geração de segundo harmônico
por Peter Franken, onde foi usado um laser de rubi (FRANKEN et al., 1961) (BOYD,
2008).

As duas formulações principais da teoria quântica foram publicadas em 1925. A
formulação de Heisenberg descrevia os observáveis quânticos como associados a operadores
hermitianos. A evolução temporal dos operadores era descrita pela equação de Heisenberg,
enquanto que os estados quânticos eram considerados estáticos no tempo. Além disso, os
operadores obedeceriam a um princípio de incerteza, que limitava a medida com exatidão
de dois operadores que não comutassem. Seis meses após a formulação de Heisenberg,
Schrödinger propõe a sua formulação, onde o sistema era representado por uma função de
onda que satisfaz a equação de Schrödinger (STYER et al., 2002).

Em 1935, ao investigar possíveis correções quânticas para a física estatística clássica,
Wigner introduz sua função de quasi-distribuição no espaço de fase quântico (CASE, 2008).
A representação da Mecânica Quântica no espaço de fase foi sendo desenvolvida a partir de
então. Nesse tipo de representação as médias dos observáveis quânticos são calculados com
distribuições de quasi-probabilidade, que estão relacionadas a diferentes ordenamentos de
operadores quânticos. A distribuição de Wigner, por exemplo, está atrelada ao ordenamento
simétrico, enquanto que a distribuição de Glauber está relacionada ao ordenamento normal
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(LEE, 1995). As representações no espaço de fase são úteis para identificar conexões
entre a teoria quântica e a clássica, já que esta última tem nenhum impedimento quando
representada no espaço de fase (CASE, 2008).

Também em 1935 Einstein, Podolski e Rosen publicam um artigo no qual questio-
navam a interpretação ortodoxa da Mecânica Quântica e defendiam a visão realista através
de um aparente paradoxo, que ficou conhecido como paradoxo EPR. Em 1964 John Bell
publica um teorema que fornecia meios experimentais de verificar que interpretação estava
de fato correta.

Desde então a óptica quântica se mostra como um importante laboratório para
experimentos sobre os fundamentos e aplicações da Mecânica Quântica, com o laser
desempenhando um papel fundamental devido a seu caráter intrínsecamente quântico.
Devido a essa característica, o laser permitiu a geração de campos com propriedades
quânticas, como estados emaranhados, de formas mais acessíveis. Esses estados não
têm análogo clássico, e são essenciais para experimentos onde se estuda a violação da
desigualdade de Bell.
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2 Introdução aos processos ópticos não line-
ares

Ao interagir com a matéria, o campo eletromagnético causa perturbações no
material pelo qual se propaga. De forma geral, o campo eletromagnético gera polarização
e magnetização no meio, que são relacionadas ao campo dependendo da natureza do
material.

Existem materiais, chamados de lineares, nos quais a polarização e o campo elétrico
se relacionam de forma linear. De forma geral, entretanto, a interação entre o campo elétrico
e a polarização é não linear, ou seja, não é uma simples relação de proporcionalidade.
Os materiais nos quais a interação não linear é relevante são chamados de materiais não
lineares, e a interação do campo com esse tipo de material dá origem a processos que não
são observados nos materiais lineares (BOYD, 2008).

2.1 Meios não lineares
De forma geral a relação entre a densidade de dipolos elétricos do material ~P e o

campo elétrico ~E é dada por:

~P = ε0[χ(1) ~E + χ(2) ~E ~E + χ(3) ~E ~E ~E + ...], (2.1)

onde ε0 é a permissividade do vácuo e χ(n) representam os tensores susceptibilidade, que
caracterizam a resposta do meio ao campo (FOWLES, 1975).

De forma geral quanto maior a ordem de não linearidade, menor são os valores das
susceptibilidades não lineares. Certas condições devem ser satisfeitas para a existência da
polarização não linear, como alta intensidade dos campos incidentes, tipicamente lasers.

Considerando a expansão apenas até efeitos de segunda ordem, podemos separar
~P em uma parte linear ~P (1) e outra não linear ~P (2):

P
(1)
i = ε0

∑
j

χ
(1)
ij Ej (2.2)

P
(2)
i (ωn + ωm) = ε0

∑
jk

∑
(mn)

χ
(2)
ijk(ωn + ωn;ωn, ωm)Ej(ωn)Ek(ωm), (2.3)

onde os índices ijk representam as componentes dos vetores e o segundo somatório indica
que a soma deve ser realizada de forma a manter ωn + ωm constante (BOYD, 2008).
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2.2 Equações de Maxwell
As ondas eletromagnéticas têm sua propagação governada pelas Equações de

Maxwell. Em um meio sem cargas e correntes livres, elas assumem a forma (GRIFFITHS,
1999):

~∇ · ~D = 0 (2.4)
~∇ · ~B = 0 (2.5)

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(2.6)

~∇× ~H = ∂ ~D

∂t
(2.7)

Considerando o caso particular onde meio não tem propriedades magnéticas, vale
a relação ~B = µ0 ~H. Substituindo-a na equação (2.7) junto com a relação ~D = ε0 ~E + ~P ,
temos:

~∇× ~B = µ0ε0
∂ ~E

∂t
+ µ0

∂ ~P

∂t
(2.8)

A equação (2.2) pode ser escrita de forma abreviada como

~P (1) = ε0χ
(1) ~E, (2.9)

onde χ(1) é o tensor susceptibilidade elétrica de primeira ordem do meio.

Substituindo a equação (2.2) na equação (2.8) e definindo o tensor dielétrico do
meio ε(1) ≡ ε0(1 + χ(1)), temos:

~∇× ~B = µ0ε
(1)∂

~E

∂t
+ µ0

∂ ~P (2)

∂t
(2.10)

Para obter a equação de onda para o campo elétrico aplicamos o rotacional em
ambos os lados da equação (2.6) e usamos a equação (2.10) para eliminar o rotacional do
campo magnético:

~∇(~∇ · ~E)−∇2 ~E = −µ0ε
(1)∂

2 ~E

∂t2
− µ0

∂2 ~P (2)

∂t2
(2.11)

onde foi usada a relação ~∇× ~∇× ~E = ~∇(~∇ · ~E)−∇2 ~E.

Em meios isotrópicos e sem cargas livres a Lei de Gauss garante que o divergente
do campo elétrico seja nulo. Porém, para meios anisotrópicos sem cargas livres, a Lei de
Gauss garante apenas que o divergente de ~D seja nulo. Para casos de interesse, como
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as soluções de onda plana, porém, o divergente do campo elétrico pode ser desprezado
(BOYD, 2008).

Dessa forma, temos:

−∇2 ~E + µ0ε
(1)∂

2 ~E

∂t2
= −µ0

∂2 ~P (2)

∂t2
(2.12)

Em seguida, consideramos as expansões do campo elétrico e da polarização não
linear:

~E(~r, t) =
∑
n

~En(~r)e−iωnt (2.13)

~P (2)(~r, t) =
∑
n

~P (2)
n (~r)e−iωnt (2.14)

É importante ressaltar que usaremos duas notações para os modos espaciais das
expansões dos campos acima, de forma a facilitar a manipulação da equação (2.3):

~En(~r) ≡ ~E(ωn) (2.15)
~P (2)
n (~r) ≡ ~P (2)(ωn), (2.16)

ou seja, ~E(ωn) indica o n-ésimo modo espacial da expansão (2.13), de forma que a
dependência espacial fica implícita (BOYD, 2008).

Dessa forma, as equações (2.13) e (2.14) podem ser escritas como:

~E(~r, t) =
∑
n

~E(ωn)e−iωnt (2.17)

~P (2)(~r, t) =
∑
n

~P (2)(ωn)e−iωnt, (2.18)

onde, pela condição de que os campos sejam reais, temos ~E(ωn)∗ = ~E(−ωn) e ~P (2)(ωn)∗ =
~P (2)(−ωn) ou, em notação que explicita a dependência espacial, ~En(~r)∗ = ~E−n(~r) e
~P (2)
n (~r)∗ = ~P

(2)
−n(~r) (BOYD, 2008).

Substituindo as expansões para os campos (2.13) e (2.14) em (2.12) e usando as
identidades µ0 = 1

ε0c2
e ∂2

∂t2
(e−iωnt) = −ω2

ne
−iωnt, obtém-se que cada componente deve

satisfazer à seguinte equação:

∇2 ~E(ωn) + ω2
n

c2 ε
(1)(ωn) ~E(ωn) = − ω2

n

ε0c2
~P (2)(ωn), (2.19)
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onde ε(1)(ωn) ≡ ε(1)(ωn)
ε0

= 1 + χ(1)(ωn) é o tensor constante dielétrica do meio (BOYD,
2008).

Dessa forma, da equação (2.19) percebemos que a polarização de primeira ordem
se manifesta no índice de refração do meio, enquanto que a polarização de segunda ordem
serve como fonte para a equação de onda.

Para entender a relação entre a constante dielétrica do meio e o índice de refração,
vamos considerar um meio isotrópico, ou seja, a permissividades elétrica e permeabilidade
magnética do meio não são tensores, mas escalares. A velocidade da luz em um meio com
permissividade elétrica ε e permeabilidade magnética µ é v = 1√

εµ
. O índice de refração de

um meio é definido como a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz
no meio em questão:

n = c

v
=
√

εµ

ε0µ0
, (2.20)

onde ε0 e µ0 são, respectivamente, a permissividade elétrica do vácuo e a permeabilidade
magnética do vácuo.

Considerando meios sem propriedades magnéticas, temos µ = µ0. A permissividade
elétrica pode ser escrita em termos da constante dielétrica do meio, de forma que a equação
(2.20) assume a forma:

n =
√
ε(1)(ωn) (2.21)

A partir das equações (2.3) e (2.19) é possível obter as equações que governam a
evolução dos campos envolvidos nos processos não-lineares de segunda ordem.

2.3 Amplificação Paramétrica
A amplificação paramétrica é um processo de interação de três frequências, chamadas

de pump(ω3), signal(ω1) e idler(ω2), que satisfazem ω3 = ω1 +ω2. Nesse processo os campos
pump e signal incidem no meio não linear, e a interação resulta no aparecimento do campo
idler e na amplificação do signal. O processo ocorre de forma mais eficiente quando o
campo signal incide em conjunto com o pump, devido ao processo de emissão estimulada
(BOYD, 2008). O processo de amplificação paramétrica está representado na Figura 1.

Para obter as equações dinâmicas para a amplificação paramétrica, consideramos
um campo elétrico incidente composto de frequências ω3 e ω1:

~E = ~E(ω3)e−iω3t + ~E(ω1)e−iω1t + c.c, (2.22)

onde c.c significa complexo conjugado.
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Figura 1 – Processo de amplificação paramétrica (BOYD, 2008).

O campo incidente serve como fonte para a polarização não linear, de acordo com
as equações (2.3) e (2.19)

Para direções de propagação e de polarização específicas é possível escrever a relação
tensorial (2.3) que descreve a polarização não linear como uma relação escalar entre as
amplitudes dos campos. Para o caso da amplificação paramétrica:

P (2)(ω2) = 4ε0deffE(ω3)E(ω1)∗, (2.23)

onde deff é o parâmetro que caracteriza a não linearidade e ω2 = ω3 − ω1 (BOYD, 2008).

Dessa forma, substituindo (2.23) em (2.19)

∇2E(ω2) + ω2
2
c2 ε

(1)(ω2)E(ω2) = − ω2
n

ε0c2 4ε0deffE(ω3)E(ω1)∗, (2.24)

onde foi considerado um meio isotrópico, de forma que o tensor constante dielétrica ε(1)(ωn)
é agora um escalar ε(1)(ωn).

Para resolver a equação acima, procuramos por soluções do tipo E(ωn) = An(z)eiknz,
onde k2

n = ω2
nε

(1)(ωn)
c2

e n = 1, 2, 3. Susbtituindo essas soluções na equação (2.24), obtemos

d2A2

dz2 + 2ik2
dA2

dz
= −4ω

2
2
c2 deffA

∗
1A3e

i∆kz, (2.25)

onde ∆k = k3 − k2 − k1 é o descasamento de fase.

Considerando agora que a variação da amplitude é pequena em um comprimento de
onda, podemos fazer a aproximação conhecida como aproximação de amplitude lentamente
variável:

∣∣∣∣∣d2A2

dz2

∣∣∣∣∣ <<
∣∣∣∣∣k2

dA2

dz

∣∣∣∣∣ (2.26)

Com isso, podemos desprezar o termo da derivada de segunda ordem em (2.25), e
temos então:

dA2

dz
= 2i ω

2
2

c2k2
deffA

∗
1A3e

i∆kz (2.27)
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Para obter as equações para as amplitudes A1 e A3 o procedimento é análogo, de
forma que obtemos as equações acopladas para as demais amplitudes (BOYD, 2008).

dA1

dz
= 2i ω

2
1

c2k1
deffA

∗
2A3e

i∆kz (2.28)

dA2

dz
= 2i ω

2
2

c2k2
deffA

∗
1A3e

i∆kz (2.29)

dA3

dz
= 2i ω

2
3

c2k3
deffA1A2e

−i∆kz (2.30)

Para resolver essas equações faremos duas considerações. Primeiro consideraremos
que o campo de bombeio é muito intenso, de forma que a interação não linear não
altera significativamente sua amplitude. Dessa forma, consideraremos a amplirude A3

como constante. A segunda consideração é em relação ao descasamento de fase, que
consideraremos como nulo (∆k = 0). Um descasamento de fase nulo pode ser visualizado
como sendo a situação na qual as fases relativas entre os campos gerados pelos dipolos
do meio fazem com que ocorra interferência construtiva, criando um campo intenso.
Se o descasamento de fase for muito grande os campos gerados pelos dipolos sofrerão
interferência destrutiva, e o processo não linear não será eficiente.

Obter um descasamento de fase nulo, porém, não é trivial. Para entender o motivo,
escrevemos a condição de descasamento de fase nulo substituindo as relações kj = njωj

c
.

1
c

(n3ω3 − n2ω2 − n1ω1) = 0 (2.31)

Em seguida, substituímos a relação ω3 = ω2+ω1 e, fazendo as devidas manipulações,
ficamos com a relação:

ω2(n3 − n2) = ω1(n1 − n3) (2.32)

Em geral, o índice de refração é uma função crescente da frequência, o que faz com
que o lado esquerdo de (2.32) seja positivo e o lado direito seja negativo para a maioria dos
materiais. Por isso a condição de casamento de fase não pode ser satisfeita para a maioria
dos meios. Para que essa condição seja satisteita são usados materiais birrefringentes, nos
quais o índice de refração varia de acordo com a direção de polarização do campo incidente.
Dessa forma, para condições específicas de polarização e direção de incidência, é possível
atingir o casamento de fase com materiais não lineares que sejam birrefringentes, o que
possibilita uma conversão eficiente dos campos nos processos não lineares.

Considerando essas condições, podemos então simplificar as equações (2.28) e
(2.29):
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dA1

dz
= κ1A

∗
2 (2.33)

dA2

dz
= κ2A

∗
1, (2.34)

onde κj = 2i ω
2
j

c2kj
deffA3

A solução para essas equações são:

A1(z) = A1(0) cosh(gz) +
√
κ1

κ∗2
A∗2(0) sinh(gz) (2.35)

A2(z) = A2(0)cosh(gz) +
√
κ2

κ∗1
A∗1(0) sinh(gz), (2.36)

onde g2 = κ1κ
∗
2 = κ2κ

∗
1 = 4ω2

1ω
2
2d

2
eff |A3|2

k1k2c4
.

Considerando agora o caso no qual o campo idler não está presente no início do
processo (A2(0) = A∗2(0) = 0), as amplitudes dos campos idler e pump após passarem por
uma espessura z de cristal são:

A1(z) = A1(0) cosh(gz) (2.37)

A2(z) =
√
κ2

κ∗1
A∗1(0) sinh(gz) (2.38)

ou seja, o campo signal é amplificado e o campo idler é criado após a interação com o
meio não linear. Este processo é representado na Figura 2.

Figura 2 – Amplificação dos campos signal e idler (BOYD, 2008).

Vale lembrar que na teoria clássica aqui apresentada os campos de entrada, assim
como os de saída, são amplitudes clássicas bem determinadas. Nos capítulos seguintes
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trataremos de processos não lineares quânticos de segunda ordem na representação no
espaço de fase. Nesse contexto os campos passam a ser representados por distribuições das
quais não é possível saber o valor exato, mas apenas médias.
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3 Óptica Quântica não linear

Neste capítulo trataremos do processo de fluorescência paramétrica, que é de
caráter quântico, no formalismo de Wigner. Faz-se necessário então a quantização do
campo eletromagnético para tratar desse fenômeno de maneira adequada.

3.1 Quantização do campo eletromagnético

A energia armazenada no campo eletromagnético pode ser escrita como

H = 1
2

∫
V

[
ε0E

2 + B2

µ0

]
dV, (3.1)

onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo e µ0 é a permeabilidade magnética do vácuo
(GRIFFITHS, 1999).

Considerando um meio linear, isotrópico, homogêneo e sem fontes, as equações de
Maxwell (2.4), (2.5), (2.6), (2.7) assumem a forma

~∇ · ~E = 0 (3.2)
~∇ · ~B = 0 (3.3)

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(3.4)

~∇× ~B = 1
c2
∂ ~E

∂t
, (3.5)

onde c = (ε0µ0) 1
2 é a velocidade da luz no vácuo (GRIFFITHS, 1999).

As equações de Maxwell também permitem a descrição dos campos elétrico e
magnético através de um potencial vetor ~A e um potencial escalar V . No calibre de
Coulomb (~∇· ~A = 0) e em um meio sem fontes, os campo elétricos e magnético são escritos
como (GRIFFITHS, 1999):

~E = −∂
~A

∂t
(3.6)

~B = ~∇× ~A (3.7)



26 Capítulo 3. Óptica Quântica não linear

Seguindo um procedimento análogo ao feito para meios não lineares no capítulo
anterior, obtemos a equação de onda para o campo elétrico:

∇2 ~E = 1
c2
∂2 ~E

∂t2
(3.8)

Substituindo a equação (3.6) na equação (3.8) e considerando que as derivadas
temporais e espaciais podem ser comutadas, chegamos à seguinte equação para o potencial
vetor:

∇2 ~A = 1
c2
∂2 ~A

∂t2
(3.9)

Para obtermos a solução ~A(~r, t), consideramos um volume cúbico L3 dentro do
qual o vetor ~A deve satisfazer condições de contorno periódicas impostas pelas equações
de Maxwell (MARQUES, 2011). Dentro desse volume procuramos uma solução para a
equação (3.9) na forma de expansão em ondas planas

~A(~r, t) =
∑

k

∑
λ=1,2

êk,λ
(
Ak,λ(t)ei

~k·~r + A∗k,λ(t)e−i
~k·~r
)
, (3.10)

onde êk,λ representa o versor associado a cada modo k e polarização λ (LOUDON, 2000).

As condições de contorno periódicas fazem com que as componentes do vetor ~k
possam assumir apenas valores discretos

kj = 2π
L
nj, (3.11)

onde j = 1, 2, 3 representam as três componentes e nj é um número inteiro (LOUDON,
2000).

A condição do calibre de Coulomb (~∇ · ~A = 0) implica na transversalidade dos
modos

êk,λ · ~k = 0 (3.12)

Substituindo a equação (3.10) na equação de onda para o vetor ~A obtêm-se que as
partes espaciais de cada modo satisfazem às seguintes equações:

∂2Ak,λ(t)
∂t2

+ ω2
kAk,λ(t) = 0 (3.13)

∂2A∗k,λ(t)
∂t2

+ ω2
kA
∗
k,λ(t) = 0, (3.14)

onde ωk = kc.
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As soluções para essas equações são:

Ak,λ(t) = Ak,λe
−iωkt (3.15)

A∗k,λ(t) = A∗k,λe
iωkt, (3.16)

onde Ak,λ é uma constante.

Dessa forma, o potencial vetor ~A é escrito na forma

~A(~r, t) =
∑

k

∑
λ=1,2

êk,λ
(
Ak,λe

i(~k·~r−ωkt) + A∗k,λe
−i(~k·~r−ωkt)

)
, (3.17)

Os campos elétrico e magnético então podem ser obtidos substituindo a expressão
obtida para ~A(~r, t) nas equações (3.6) e (3.7) (LOUDON, 2000):

~E(~r, t) =
∑

k

∑
λ

êk,λiωk
[
Ak,λe

i(~k·~r−ωkt) − A∗k,λe−i(
~k·~r−ωkt)

]
(3.18)

~B(~r, t) =
∑

k

∑
λ

k̂ × êk,λik
[
Ak,λe

i(~k·~r−ωkt) − A∗k,λe−i(
~k·~r−ωkt)

]
(3.19)

Substituindo as expressões obtidas para os campos em (3.1), obtemos (LOUDON,
2000)

H =
∑

k

∑
λ

ε0L
3ω2

k(Ak,λA
∗
k,λ + A∗k,λAk,λ) (3.20)

A quantização do campo é alcançada ao associar às amplitudes Ak,λ e A∗k,λ aos
operadores de aniquilação e criação do oscilador harmônico quântico (LOUDON, 2000).

Ak,λ −→
√

h̄

2ε0L3ωk
âk,λ (3.21)

A∗k,λ −→
√

h̄

2ε0L3ωk
â†k,λ, (3.22)

onde os operadores âk,λ e â†k,λ satisfazem à relação de comutação [âk,λ, â
†
k,λ] = δk,k’δλ,λ′ .

Substituindo as amplitudes pelos respectivos operadores quânticos nas equações
(3.18), (3.19) e (3.20) obtemos os operadores quânticos associados aos campos elétrico e
magnético e o operador hamiltoniano do sistema:
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Ê =
∑

k

∑
λ

√
h̄

2ε0L3ωk
êk,λiωk

[
âk,λe

i(~k·~r−ωkt) − â†k,λe−i(
~k·~r−ωkt)

]
(3.23)

B̂ =
∑

k

∑
λ

√
h̄

2ε0L3ωk
k̂ × êk,λik

[
âk,λe

i(~k·~r−ωkt) − â†k,λe−i(
~k·~r−ωkt)

]
(3.24)

Ĥ =
∑

k

∑
λ

h̄ωk

(
â†k,λâk,λ + 1

2

)
(3.25)

Ou seja, no processo de quantização do campo deduz-se que cada modo do campo
de comporta como um oscilador hamônico quântico de frequência ωn. A cada modo do
campo estão associados operadores de criação e aniquilação a†k,λ e ak,λ.

Os operadores a†k,λ e ak,λ não são hermitianos. Porém, podemos combiná-los de
forma a criarmos operadores hermitianos, chamados de quadraturas

X̂k,λ =
â†k,λ + âk,λ

2 (3.26)

Ŷk,λ =
â†k,λ − âk,λ

2i , (3.27)

que satisfazem à relação de comutação [X̂k,λ, Ŷk,λ] = 1
2iδk,k’δλ,λ′ .

3.2 Fluorescência paramétrica
Classicamente, a amplificação paramétrica só pode ocorrer se junto com o campo

pump for também injetado o campo signal, que possibilitará a ocorrência do processo de
emissão estimulada e a consequente amplificação do campo signal. Caso apenas o campo
pump estivesse presente no início o processo não ocorreria, como pode ser visto pelas
equações (2.35) e (2.36).

Segundo a teoria quântica, porém, o processo ainda pode ocorrer. Nesse caso as
flutuações de ponto zero das freqências signal e idler servem como fontes para a interação
não linear. Esse processo já foi observado experimentalmente e também é chamado de
fluorescência paramétrica (HARRIS; OSHMAN; BYER, 1967) (YARIV, 1989).

O Hamiltoniano correspondente ao processo de fluorescência paramétrica pode ser
escrito como

Hint = ih̄χ(a†1a†2a0 − a1a2a
†
0), (3.28)

onde χ é o parâmetro que caracteriza a interação não linear e aj e a†j são, respectivamente,
os operadores aniquilação e criação do oscilador harmônico, que obedecem às relações de
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comutação [aj, a†k] = δjk. Os índices j = 0, 1, 2 correspondem, respectivamente, aos campos
pump, signal e idler (DECHOUM et al., 2004).

A expressão para o hamiltoniano de interação (3.28) pode ser entendida da seguinte
forma: no processo de fluorescência paramétrica, para cada par de fótons signal e idler
criado, um fóton do bombeio deve ser aniquilado. Por isso o primeiro termo dentro dos
parênteses é formado pelos operadores de criação a†1 e a†2, referentes aos campos signal
e idler, acompanhados do operador de aniquilação a0, referente ao campo de bombeio.
O segundo termo dentro dos parênteses é somado de forma a tornar o operador Hint

hermitiano.

A Equação de Schrödinger para o operador densidade associado ao sistema composto
pelos três modos do campo é:

∂ρ

∂t
= χ[a†1a†2a0 − a1a2a

†
0, ρ] (3.29)

A equação (3.29) envolve operadores quânticos e é conchecida como equação mestra.
É possível, porém, mapear a equação mestra em uma equação de Fokker-Planck para uma
distribuição de quasi-probabilidade no espaço de fase. Para isso, usaremos a teoria de
representação quântica no espaço de fase.

3.3 Mecânica Quântica no espaço de fase

Assim como a Mecânica Clássica, a Mecânica Quântica tem diferentes formulações,
com cada formulação se mostrando mais vantajosa dependendo do contexto na qual será
usada (STYER et al., 2002). Os sistemas clássicos não obedecem a nenhum tipo de princípio
de incerteza, então é possível descrever os estados clássicos através de trajetórias no espaço
de fase. Sistemas quânticos, por outro lado, devem obedecer ao Princípio de Incerteza de
Heisenberg, que limita a precisão com a qual podemos obter simultâneamente valores de
grandezas cujos operadores não comutam (GRIFFITHS, 2005). Essa peculiaridade dos
sistemas quânticos faz com que não seja possível descrevê-los em trajetórias bem definidas
no espaço de fase, pois posição e momento obecem ao Princípio de Incerteza.

Existe, porém, uma representação da Mecânica Quântica no espaço de fase. Essa
representação não viola o Princípio de Incerteza, uma vez que o sistema não é descrito a
partir de trajetórias bem definidas, mas sim por distribuições de quasi-probabilidade no
espaço de fase.

A motivação por trás das distribuições no espaço de fase quântico é calcular médias
de operadores de uma forma análoga à clássica. Por exemplo, uma partícula clássica em
uma dimensão tem como distribuição no espaço de fase Pcl(q, p). A média de uma função
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A(q, p) é calculada como

〈A〉cl =
∫
dq
∫
dpA(q, p)Pcl(q, p, t), (3.30)

onde q e p representam, respectivamente, a posição e o momento da partícula (HILLERY
et al., 1984).

No contexto quântico, a cada observável clássico A(q, p) é associado um operador
hermitiano Â(q̂, p̂), cujo valor esperado pode ser calculado como

〈
Â(q̂, p̂)

〉
quant

= Tr(ρ̂(q̂, p̂, t)Â(q̂, p̂)), (3.31)

onde q̂, p̂ representam, respectivamente, os operadores posição e momento e ρ̂ é a matriz
densidade, que descreve o sistema quântico (HILLERY et al., 1984).

O objetivo é calcular a média quântica usando uma função de distribuição de
probabilidade no espaço de fase quântico PQ(q, p, t), fazendo com que a forma de calcular
médias de operadores quânticos seja análoga à forma clássica

〈
Â(q̂, p̂)

〉
quant

=
∫
dq
∫
dpA(q, p)PQ(q, p, t), (3.32)

onde a função A(q, p) é obtida do operador Â(q̂, p̂) substituindo os operadores q̂, p̂ por
seus correspondentes clássicos p, q (LEE, 1995).

Porém, devido à não comutabilidade dos operadores posição e momento, a forma
de obter uma distribuição de probabilidade não é unica. Ilustraremos esse fato com um
exemplo. Supondo que queremos calcular o valor médio dos operadores eiξq̂+iηp̂ e eiξq̂eiηp̂,
onde ξ e η são constantes arbitrárias. As médias, de acordo com a equação (3.32), são:

〈
eiξq̂+iηp̂

〉
=
∫
dq
∫
dpeiξq+iηpPQ(q, p, t) (3.33)〈

eiξq̂eiηp̂
〉

=
∫
dq
∫
dpeiξqeiηpPQ(q, p, t) (3.34)

Como no lado direito das equações (3.33) e (3.34) q e p são escalares e não
operadores, o lado direito dessas equações é igual. O lado esquerdo, porém, não é igual.
Para visualizar isso, usaremos a fórmula de Glauber:

eAeB = eA+Be
1
2 [A,B], (3.35)

válida quando [A, [A,B]] = [B, [A,B]] = 0, onde A e B são operadores quânticos e
[A,B] = AB−BA é o comutador de A e B (COHEN-TANNOUDJI; DIU; LALOE, 1996).
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Queremos aplicar a fórmula de Glauber ao operador eiξq̂+iηp̂ . Temos então que
checar se iξq̂ e iηp̂ comutam com [iξq̂, iηp̂]. Primeiro calculamos [iξq̂, iηp̂], lembrando que
ξ e η são escalares:

[iξq̂, iηp̂] = −ξη[q̂, p̂] (3.36)

Porém, [q̂, p̂] = ih̄ (GRIFFITHS, 2005). Substituindo na equação (3.36), temos:

[iξq̂, iηp̂] = −iξηh̄ (3.37)

Ou seja, o comutador [iξq̂, iηp̂] é um escalar, o que faz com que comute com qualquer
operador. Dessa forma, valem as relações

[iξq̂, [iξq̂, iηp̂]] = 0 (3.38)

[iηp̂, [iξq̂, iηp̂]] = 0, (3.39)

e a fórmula de Glauber pode ser aplicada ao operador eiξq̂+iηp̂

Temos então:

eiξq̂eiηp̂ = eiξq̂+iηp̂e−
i
2 h̄ξη, (3.40)

ou seja, os operadores eiξq̂eiηp̂ e eiξq̂+iηp̂ não são iguais, o que faz com que o lado esquerdo
das equações (3.33) e (3.34) não seja igual.

Dessa forma, as distribuições PQ(q, p, t) das equações (3.33) e (3.34) não podem
ser iguais. Isso ocorre porque não há uma relação de correspondência única entre funções
de operadores não comutantes e suas respectivas funções clássicas. Para que a distribuição
de probabilidade possa ser únicamente definida, a regra de associação entre a função de
operadores quânticos não comutantes e a função clássica deve ser explicitada (LEE, 1995).
Isso pode ser representado pela relação

Tr(ρ̂(q̂, p̂, t)eiξq̂+iηp̂f(ξ, η)) =
∫
dq
∫
dpeiξq+iηpP f

Q(q, p, t) (3.41)

Dessa forma cada função f(ξ, η) caracteriza uma regra de associação, que dá origem
a uma distribuição P f

Q(q, p, t).

A função de distribuição própriamente dita é obtida invertendo a relação (3.41)

P f
Q(q, p, t) = 1

4π2

∫
dξ
∫
dηχf (ξ, η)e−iξq−iηp, (3.42)
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onde χf(ξ, η) = Tr(ρ̂(q̂, p̂, t)eiξq̂+iηp̂f(ξ, η)) é chamada de função característica (LEE,
1995).

Os operadores q̂ e p̂ estão relacionados aos operadores de criação e aniquilação â e
â† do oscilador harmônico quântico por

â = 1√
2h̄mω

(mωq̂ + ip̂) (3.43)

â† = 1√
2h̄mω

(mωq̂ − ip̂), (3.44)

onde os operadores associados ao campo eletromagnético são descritos fazendo m = 1 nas
equações acima (LEE, 1995).

Tendo em vista essa correspondência, é possível descrever o sistema em termos dos
operadores q̂ e p̂ ou â e â†. Ao aplicarmos a teoria de distribuições no espaço de fase, os
operadores â e â† são substituídos por amplitudes complexas α e α∗.

Ao escolhermos f(ξ, η) = 1 temos a chamada representação de Wigner, associada
ao ordenamento simétrico dos operadores â e â† (LEE, 1995). O ordenamento simétrico é
caracterizado pela média de todas as permutações possíveis de â e â† (HAHN, 2008). Por
exemplo:

(ââ†)2
S = 1

6(â2â†2 + ââ†ââ† + â†âââ† + â†ââ†â+ â†2â2 + ââ†â†â) (3.45)

Ao fazermos f(ξ, η) = e
h̄

4mω
ξ2+ h̄mω

4 η2 obtemos a representação de Glauber, associada
ao ordenamento normal dos operadores â e â† (LEE, 1995). O ordenamento normal é
obtido ao posicionar o operador de aniquilação sempre à direita do operador de criação
(HAHN, 2008). Por exemplo:

(ââ†)2
N = â†2â2 (3.46)

As representações de Wigner e Glauber serão comparadas no Capítulo 4 deste
trabalho em um experimento típico de óptica quântica. O processo de fluorescência
paramétrica na representação de Wigner será exposto em maiores detalhes na próxima
seção.

3.4 Fluorescência paramétrica na representação de Wigner

Trataremos o processo de fluorescência paramétrica na representação de Wigner. A
função de Wigner caracteriza os estados do bombeio e dos campos signal e idler através
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das amplitudes αj e α∗j , com j = 0, 1, 2 representando, respectivamente, as amplitudes de
bombeio, signal e idler. As amplitudes são representadas pelo vetor α = (α0, α1, α2)T.

Dessa forma, a função caracterítica na representação de Wigner é (DECHOUM et
al., 2004):

χW (z, z∗) = Tr(ρ̂eiz∗â†+izâ) (3.47)

A função de Wigner é definida como a transformada de Fourier da função caracte-
rística (DECHOUM et al., 2004):

W (α,α∗, t) = 1
π2

∫ ∞
−∞

d6zχW (z, z∗)e−iz∗α∗e−izα (3.48)

Por exemplo, para obter a função de Wigner que representa um modo em seu
estado de vácuo, fazemos ρ̂ = |0〉 〈0| na equação (3.47), e o resultado obtido é substituído
na equação (3.48). Para um estado de vácuo, a função de Wigner é (GERRY; KNIGHT,
2005):

W (α, α∗) = 2
π
e−2|α|2 , (3.49)

ou seja, a função de Wigner para um estado de vácuo é uma gaussiana centrada na origem.

A Função de Wigner é tal que as médias de operadores quânticos no ordenamento
simétrico possam ser calculadas como (FARIA; DECHOUM; KHOURY, 2020):

〈
a†mj anj

〉
S

=
∫
W (α,α∗, t)α∗mj αnj d

2α, (3.50)

ou seja, a Função de Wigner funciona como uma distribuição de probabilidade no espaço
de fase. A diferença para distribuições clássicas é que a função de Wigner pode assumir
valores negativos, o que impede que seja qualificada como uma verdadeira distribuição
de probabilidade. Por esse motivo, a função de Wigner é chamada de distribuição de
quasi-probabilidade.

Sabendo que a matriz densidade satisfaz à equação (3.29), queremos saber qual é
a equação que governa a evolução temporal da função de Wigner. Para isso, derivamos
em relação ao tempo a equação (3.48) e obtemos a equação de Fokker-Planck para a
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distribuição de Wigner (DECHOUM et al., 2004):

∂W

∂t
=
{

∂

∂α0
(χα1α2) + ∂

∂α∗0
(χα∗1α∗2) + ∂

∂α1
(χα∗2α0)+

∂

∂α∗1
(χα2α

∗
0) + ∂

∂α2
(χα∗1α0) + ∂

∂α∗2
(χα2α

∗
0)+

χ

4

(
∂3

∂α1α2α∗0
+ ∂3

∂α∗1α
∗
2α0

)}
W

(3.51)

Se desprezarmos os termos de derivada terceira, é possível mapear a equação
mestra em equações de Langevin não lineares acopladas para as amplitudes complexas αj
(DECHOUM et al., 2004):

dα0

dt
= χα1α2 (3.52)

dα1

dt
= χα∗2α0 (3.53)

dα2

dt
= χα∗1α0 (3.54)

Fazendo a aproximação de que o feixe de bombeio é pouco afetado pela interação
não linear, podemos considerar a amplitude α0 como constante. Dessa forma ficamos com
as equações lineares estocásticas acopladas

dα1

dt
= χ′α∗2 (3.55)

dα2

dt
= χ′α∗1, (3.56)

onde χ′ = χα0 é o parâmetro que caracteriza a não linearidade.

O par de equações (3.55) e (3.56) é muito similar ao par de equações (2.33) e
(2.34). A diferença está nas condições iniciais. No caso clássico as condições iniciais são as
amplitudes dos campos clássicos no instante anterior ao início da interação não linear, que
podem ter seu valor verificado com exatidão. No caso tratado neste capítulo as condições
iniciais são representadas por amplitudes estocásticas de vácuo das quais não se pode
saber o valor exato, mas apenas suas médias. Dessa forma, ao resolver as equações (3.55) e
(3.55) é possível apenas sabermos as médias das amplitudes αj, e não seus valores exatos
a cada instante. As soluções de (3.55) e (3.56) são

α1(t) = α1(0) cosh(χ′t) + α∗2(0) sinh(χ′t) (3.57)

α2(t) = α2(0) cosh(χ′t) + α∗1(0) sinh(χ′t), (3.58)
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onde αj(0) representam as amplitudes estocásticas do vácuo para os campos signal (j = 1)
e idler (j = 2).

As amplitudes de vácuo na representação de Wigner satisfazem às seguintes condi-
ções:

〈αj(0)〉 = 0 (3.59)〈
α∗j (0)

〉
= 0 (3.60)〈

α∗j (0)αk(0)
〉

= 1
2δjk (3.61)

Usando as relações (3.59), (3.60) e (3.61) para calcular as intensidades dos campos
signal e idler após a interação, temos

〈α∗1(t)α1(t)〉 = 1
2 + sinh2(χ′t) (3.62)

〈α∗2(t)α2(t)〉 = 1
2 + sinh2(χ′t) (3.63)

As equações (3.62) e (3.63) mostram que os campos de vácuo signal e idler têm
sua intensidade amplificada pela interação não linear, apesar de suas amplitudes médias
continuarem sendo nulas. O comportamento das intensidades dos campos signal e idler
está representado na Figura 3.

Figura 3 – Comportamento da intensidade dos campos signal e idler após a interação não
linear.
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Note como a intensidade média aumenta a partir do valor inicial das intensidades
médias dos campos estocásticos de vácuo.

Além disso, as amplitudes resultantes da interação são correlacionadas. Isso significa
que os campos, quando olhados separadamente, parecem ser flutuações aleatórias, mas
quando olhados em conjunto apresentam um padrão bem definido entre suas amplitudes.

Ou seja, no processo de fluorescência paramétrica os campos de vácuo signal e idler,
de caráter estocástico e sem correlações entre si, interagem por meio do cristal não linear
e são amplificados e têm suas amplitudes correlacionadas. O processo de fluorescência
paramérica está representado na Figura 4.

Figura 4 – Geração de flutuações correlacionadas a partir de campos de vácuo.

No capítulo seguinte usaremos a representação no espaço de fase para tratar de um
sistema bastante utilizado para estudar violações de desigualdades que procuram delimitar
os estados quânticos dos clássicos, em particular a desigualdade de Bell.
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4 Ordenamento de operadores e Desigual-
dade de Bell

Muitos experimentos têm sido concebidos para testar a desigualdade de Bell e
sua violação em óptica quântica. Uma questão que passa despercebida na compreensão
dos resultados está relacionada ao ordenamento dos operadores. Neste capítulo veremos,
num experimento típico de óptica quântica, como interpretar a questão dos ordenamentos,
pois dependendo do tipo de ordenamento existirá violação ou não da desigualdade de
Bell. A questão que se coloca é: qual é o papel da prescrição do ordenamento na medida
experimental da violação da desigualdade de Bell?

4.1 O paradoxo EPR
Durante as primeiras décadas do século XX, enquanto as bases da Mecânica

Quântica estavam sendo desenvoldidas, havia muito interesse sobre o papel que o processo
de medida de uma grandeza desempenha na Mecânica Quântica. Classicamente um objeto
tem, a cada instante, propriedades bem definidas como massa, posição, velocidade, e o
papel da medida é simplesmente revelar o valor de cada propriedade física, sem interferir
diretamente no valor que será obtido. Esse comportamento é englobado no princípio de
realidade, que determina que as grandezas físicas possuem valores bem definidos a qualquer
instante e que existem independente do processo de medida.

No domínio quântico os observáveis são representados por operadores hermitianos
e o sistema é descrito pela função de onda, que é solução da equação de Schrödinger.
Quanticamente, o processo de medir uma grandeza parecia desempenhar um papel distinto
se comparado com o caso clássico. O sistema parecia “escolher” sua configuração definitiva
apenas no momento da medida, após a qual o sistema “colapsaria” para um autoestado do
operador associado à grandeza a ser medida, sendo possível apenas saber as probabilidades
de ocorrência de cada valor da grandeza a ser medida.

Outro resultado importante e que contrariava os resultados da física clássica é o
princípio de incerteza de Heisenberg, que determina que dois operadores cujo comutador
não fosse nulo não poderiam ter seus valores exatos determinados simultaneamente. O
conhecimento exato do valor de um observável implica no total desconhecimento do valor
do outro operador. Um exemplo de operadores cujo comutador não é nulo são os operadores
posição e momento de uma partícula.

Esse comportamento diferente fez com que surgissem três visões acerca da natureza
do processo de medida na Mecânica Quântica. Os adeptos da chamada visão realista
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defendiam que o caráter peculiar da medida na Mecânica Quântica era devido à sua
incompletude como teoria. Os realistas defendiam que existiriam variáveis ocultas que,
se conhecidas, possibilitariam que a descrição dos fenômenos quânticos fosse análoga à
descrição de fenômenos clássicos. Os adeptos da visão ortodoxa defendiam que a natureza
do processo de medida é de fato distinta nos domínios clássico e quântico, e que a função
de onda de fato colapsaria para um autoestado do operador associado à grandeza após o
processo de medida. Havia também os adeptos da visão agnóstica, que defendiam que esse
tipo de questionamento era de caráter “metafísico”, e que esses questionamentos poderiam
ser ignorados (GRIFFITHS, 2005).

Einstein, em conjunto com Podolski e Rosen, publicaram em 1935 um artigo
(EINSTEIN; PODOLSKI; ROSEN, 1935) no qual rejeitavam a visão ortodoxa e defendiam
a visão realista. Para defenderem seu ponto de vista, EPR analisaram um problema de
medição de posição e momento de duas partículas correlacionadas, e chegaram a um
paradoxo, que ficou conhecido como paradoxo EPR. Uma versão simplificada do paradoxo
foi proposta por David Bohm, na qual o paradoxo emergia da análise do spin de um par
elétron-positron resultante do decaimento de um méson pi neutro π0 −→ e− + e+. Esse
processo está representado na Figura 5.

Figura 5 – Decaimento de méson pi neutro em par elétron-pósitron (GRIFFITHS, 2005).

Assumindo que o méson está em repouso antes de decair, o elétron e o pósitron
devem seguir em sentidos opostos. Como o méson pi neutro tem spin zero, pela conservação
de momento angular o par elétron-pósitron deve estar no estado singleto, no qual o
momento angular total é nulo

|ψ〉 = 1√
2
(
|↑↓〉 − |↓↑〉

)
(4.1)

O estado singleto implica que, se usada a mesma base para medir as componentes
de spin do pósitron e do elétron, eles devem sempre ter componentes de spin opostos.
Consideramos então que um observador, Alice, medirá a componente de spin do elétron
em uma determinada base, enquanto que outro observador, Bob, medirá a componente de
spin do pósitron em uma determinada base, que não precisa ser a mesma usada por Alice.
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Os operadores de spin na direção z, Sz e spin na direção x, Sx satisfazem à relação
de comutação

[Sz, Sx] = ih̄Sy, (4.2)

onde Sy é o operador de spin na direção y (GRIFFITHS, 2005).

Ou seja, Sz e Sy não comutam. Então, pelo princípio de incerteza de Heisenberg,
não é possível obtermos valores simultâneos e exatos para Sz e Sx de uma partícula
(GRIFFITHS, 2005).

Então, assumindo a interpretação ortodoxa, se Alice medir Sz do elétron e obter
|↑〉z (|↓〉z), a função de onda colapsaria, e a componente Sz do pósitron seria |↓〉z (|↑〉z).
Da mesma maneira, se se Alice medir Sx do elétron e obter |↑〉x (|↓〉x), a função de onda
colapsaria, e a componente Sx do pósitron seria |↓〉x (|↑〉x).

Logo, se Alice medir, por exemplo, Sz e obter |↑〉z para o elétron, a função de onda
colapsaria e Bob obteria |↓〉z para a componente z de spin do pósitron. Mas o estado |↓〉z
pode ser decomposto como

|↓〉z = 1√
2
(
|↑〉x − |↓〉x

)
, (4.3)

ou seja, segundo a interpretação ortodoxa, se Bob medir a componente x do spin, teria
50% de chance de obter |↑〉x e 50% de chance de obter |↓〉x (GRIFFITHS, 2005).

Dessa forma, ao medir Sz e obter |↑〉z para o elétron, Alice colapsa a função de onda
e determina com exatidão a componente z de spin de ambas partículas. Mas, ao medir Sx,
Bob determina com exatidão a componente x de spin de ambas partículas. Ficamos então
com um paradoxo, uma vez que seriam determinadas com exatidão e simultaneamente as
componentes x e z de spin de ambas as partículas, o que viola o princípio de incerteza de
Heisenberg.

Outro elemento da visão ortodoxa que causava desconforto a EPR era o colapso
instantâneo da função de onda, não importando a distância existente entre Alice e Bob.
Isso viola o princípio de localidade, que determina que nenhuma informação pode se
propagar mais rápido do que a luz.

Para EPR o paradoxo apresentado, em conjunto com a violação de localidade,
seria uma evidência de que a Mecânica Quântica não seria uma teoria completa, e de
que a visão ortodoxa seria insustentável. EPR defendiam que o caráter peculiar que as
medidas apresentavam no âmbito da Mecânica Quântica era reflexo da incompletude da
Mecânica Quântica como teoria. Para eles, existiriam variáveis ocultas que, se descobertas,
permitiriam a descrição dos fenômenos quânticos de forma similar à descrição de fenômenos
clássicos, nos quais a localidade e realidade são respeitadas (GRIFFITHS, 2005).
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Algumas décadas depois, John Bell deduziria uma desigualdade que forneceria
meios experimentais para determinar qual visão, realista ou ortodoxa, era de fato correta.

4.2 Desigualdade de Bell

Em 1964 John Bell publica um artigo (BELL, 1964) no qual provava que uma
teoria de variáveis ocultas e local da Mecânica Quântica não era possível. Para isso, Bell
deduz uma desigualdade que deveria ser satisfeita por qualquer teoria local de variáveis
ocultas. Essa desigualdade ficou conhecida como Desigualdade de Bell.

A desigualdade de Bell, se aplicada a um estado singleto tem a forma

|P (a, b)− P (a, c)| ≤ 1 + P (b, c), (4.4)

onde P (x, y) é a média do produto dos spins nas direções x e y.

A desigualdade de Bell forneceu a teoria necessária para determinar qual visão
sobre a natureza da medida estava correta: a realista ou a ortodoxa. Medidas experimentais
da componente do spin de pares partícula-antipartícula violam desigualdade de Bell, o que
demonstra que a Mecânica Quântica não pode ser local e realista ao mesmo tempo. Com
isso, a visão realista foi abandonada, pois a violação da desigualdade de Bell demonstrou
que um desses dois conceitos, localidade ou realidade, deve ser abandonado para que a
teoria seja consistente (NIELSEN; CHUANG, 2010).

4.3 Desigualdade CHSH

Nesta seção será descrita um tipo de desigualdade de Bell, a desigualdade de
Clauser-Horne-Shimmony-Holt (CHSH). Essa desigualdade será usada na próxima seção
para estudar a influência do ordenamento de operadores no resultado de correlações de
vácuo dos feixes signal e idler de um amplificador paramétrico.

Para verificar a desigualdade CHSH consideraremos dois observadores, Alice e Bob,
que recebem cada um uma partícula de um par preparado por Charlie, que é capaz de
repetir o procedimento quantas vezes forem necessárias. Cada vez que recebe uma partícula,
Alice escolhe, de forma aleatória, medir os observáveis PQ ou PR relativos à partícula que
recebeu, enquanto que Bob pode, análogamente, medir de forma aleatória dois observáveis
PS ou PT cada vez que recebe uma partícula. Assumindo que os observáveis PQ, PR, PS e
PT podem assumir apenas os valores ±1 e os valores obtidos por Alice para PQ e PR são,
respectivamente Q e R e que os valores obtidos por Bob para PS e PT são, respectivamente
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S e T , é deduzida a desigualdade CHSH:

〈QS〉+ 〈RS〉+ 〈RT 〉 − 〈QT 〉 ≤ 2, (4.5)

onde 〈XY 〉 representa o valor médio dos produtos dos valores X e Y obtidos (NIELSEN;
CHUANG, 2010).

Esse processo está representado na Figura 6

Figura 6 – Esquema de medida de PQ, PR, PS e PT por Alice e Bob (NIELSEN; CHUANG,
2010).

Para obter cada um dos termos do lado esquerdo da equação (4.5) o procedimento
de medida deve ser repetido diversas vezes, com a incerteza sobre os valores 〈XY 〉 sendo
limitada apenas pelo número de vezes que Alice e Bob repetiram o procedimento (NIELSEN;
CHUANG, 2010).

Na próxima seção a desigualdade CHSH será aplicada a um modelo de sistema
capaz de gerar pares de fótons signal e idler emaranhados através da interação de um feixe
de bombeio com um cristal não linear.

4.4 Modelo para verificação da desigualdade CHSH para ordena-
mento normal e simétrico
Um modelo de sistema capaz de produzir estados emaranhados é descrito em

(FARIA; DECHOUM; KHOURY, 2020). O sistema consiste de dois cristais não lineares
tipo-I, que geram pares signal e idler de de mesma polarização, que por sua vez é ortogonal
à polarização do bombeio. Os dois cristais são colados com seus eixos ópticos formando um
ângulo de 90◦. Sobre esse arranjo é incidido um feixe de bombeio cuja polarização forma
um ângulo de 45◦ com os eixos ópticos dos cristais não lineares. Dessa forma há 50% de
chance do fóton de bombeio interagir com cada um dos cristais. Caso a interação seja com
o primeiro cristal, é formado um par de fótons idler e signal com polarização horizontal,
e caso a interação seja com o segundo cristal o par de fótons criados têm polarização
vertical. Após serem gerados nos cristais, os feixes signal e idler passam, cada um, por
uma lâmina de meia onda, que gira a direção de polarização dos feixes signal e idler por



42 Capítulo 4. Ordenamento de operadores e Desigualdade de Bell

ângulos θ e φ, respectivamente. Após passar pela lâmina de meia onda os feixes passam
cada um por um PBS (sigla em inglês para divisor de feixe de polarização), que divide
o feixe incidente em duas componentes de polarização. Cada uma dessas componentes é
direciona para um detector de acordo com sua componente de polarização. O papel do
conjunto formado pela lâmina de meia onda e pelo PBS é misturar as amplitudes H e
V. As intensidades detectadas em cada um dos quatro detectores Ds

−, Ds
+, Di

+ e Di
− são

medidas e as correlações de segunda ordem entre pares de intensidades são usadas como
as quatro variáveis na deisgualdade CHSH (4.5). O modelo descrito está representado na
Figura 7.

Figura 7 – Modelo para a aplicação do critério CHSH (FARIA; DECHOUM; KHOURY,
2020).

No contexto da seção anterior, Alice seria representada, por exemplo, pelos detec-
tores Ds

+, Ds
− referentes ao feixe signal, Bob seria representado pelos detectores Di

+, Di
−

referentes ao feixe idler e Charlie seria representado pelo sistema formado pelos cristais não
lineares, que gera o par signal e idler. Os observáveis PQ e PR são análogos às funções de
correlação calculadas com o auxílio das detecções de Ds

+, Ds
−, enquanto que os observáveis

PS e PT são análogos às funções de correlação calculadas com o auxílio das detecções de
Di

+, Di
−.

Vale ressaltar que so detectores Ds
−, Ds

+, Di
+ e Di

− desempenham papel fundamental
na análise das correlações para as representações de Glauber e Wigner. Para medir as
correlações na representação de Glauber são necessários detectores que funcionam baseados
no processo de absorção, associado ao ordenamento normal de operadores. Pelo fato de
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funcionarem baseados na absorção de fótons, esses detectores são insensíveis ao vácuo e,
portanto, não são adequados para medir correlações no ordenamento simétrico. Por outro
lado, para medir as correlações na representação de Wigner, associada ao ordenamento
simétrico, são necessários detectores sensíveis ao vácuo quântico. Um processo que satisfaz
a essa condição é a homodinagem, na qual as quadraturas do campo são medidas (FARIA;
DECHOUM; KHOURY, 2020).

Os hamiltonianos que representam a interação dos fótons do bombeio com cada
um dos cristais não lineares são

H1 = ih̄g(as†Ha
i†
H − asHaiH) (4.6)

H2 = ih̄g(as†V a
i†
V − asV aiV ), (4.7)

onde g é o parâmetro que caracteriza a interação não linear e asj , aij, j = V,H são os
operadores de aniquilação dos modos signal e idler com polarização vertical (V ) ou
horizontal (H) (FARIA; DECHOUM; KHOURY, 2020).

Como foi visto no Capítulo 3, a dinâmica dos modos signal e idler descrita pelos
hamiltonianos do tipo (4.6) e (4.7) pode ser representada por uma equação de Fokker-Plank
para a função de Wigner, da qual podem ser derivadas equações estocásticas para as
amplitudes signal e idler.

Considerando que o bombeio é pouco afetado pela interação com os cristais não
lineares, podem ser deduzidas, de forma análoga às equações (3.53) e (3.54), as equações
temporais que governam a evolução temporal das amplitudes estocásticas asH , aiH , asV e aiV :

dasH
dt

= gai∗H (4.8)

daiH
dt

= gas∗H (4.9)
dasV
dt

= gai∗V (4.10)

daiV
dt

= gas∗V (4.11)

O estado inicial dos modos signal e idler é assumido como sendo o vácuo. Esse
estado é modelado por distribuições gaussianas estocásticas, que obedecem às relações

〈
aj0k
〉

= 0 (4.12)〈
aj0ka

j′

0k

〉
= 0 (4.13)〈

aj0ka
j′∗
0k′
〉

= ε

2δjj
′δkk′ , (4.14)
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onde j, j′ = s, i representam os modos signal e idler, k, k′ = H,V representam a polarização
do modo, ε = 0 para a representação de Glauber e ε = 1 para a representação de Wigner.

As equações (4.12), (4.13) e (4.14) modelam o vácuo como sendo um campo
gaussiano aleatório cuja amplitude oscila em torno do valor nulo. Note que, na representação
de Glauber (ε = 0), as intensidades dos campos de vácuo têm média nula. Isso está
diretamente relacionado ao ordenamento associado a essa representação, o ordenamento
normal, e aos aparatos de medida por absorção, como será visto nesse capítulo. Já na
representação de Wigner os campos de vácuo tem intensidade média não nula, que está
também relacionada à sensibilidade dos detectores usados ao vácuo.

Supondo que os cristais têm comprimento L tal que o tempo de interação é τ = nL
c
,

onde n é o índice de refração do cristal e c é a velocidade da luz, as soluções para as
equações (4.8) e (4.9) são:

asH(τ) = as0H cosh(gτ) + ai∗0H sinh(gτ) (4.15)

aiH(τ) = ai0H cosh(gτ) + as∗0H sinh(gτ) (4.16)

Note que as amplitudes dos modos signal e idler estão relacionadas por seus valores
iniciais. Isso sugere que o vácuo tem papel na correlação existente entre os modos signal e
idler.

Com o auxílio das equações (4.12), (4.13) e (4.14) é possível calcular as médias

〈
ajH(τ)

〉
= 0 (4.17)〈

a∗jH (τ)aj
′

H(τ)
〉

=
(
ε

2 + sinh2(gτ)
)
δjj′ (4.18)〈

asH(τ)aiH(τ)
〉

= cosh(gτ) sinh(gτ), (4.19)

onde j, j′ = s, i representam os modos signal e idler, ε = 0 para a representação de Glauber
e ε = 1 para a representação de Wigner.

Análogamente, para o segundo cristal, as soluções para as equações (4.10) e (4.11)
são:

asV (τ) = as0V cosh(gτ) + ai∗0V sinh(gτ) (4.20)

aiV (τ) = ai0V cosh(gτ) + as∗0V sinh(gτ) (4.21)

E seus valores médios são:
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〈
ajV (τ)

〉
= 0 (4.22)〈

a∗jV (τ)aj
′

V (τ)
〉

=
(
ε

2 + sinh2(gτ)
)
δjj′ (4.23)〈

asV (τ)aiV (τ)
〉

= cosh(gτ) sinh(gτ) (4.24)

Após passar pela lâmina de meia onda e pelo PBS as componentes H e V são
misturadas, e as amplitudes obtidas em cada uma dos quatro detectores em função dos
ângulos θ e φ são (FARIA; DECHOUM; KHOURY, 2020):

a+
s (θ) = asH cos(θ) + asV sin(θ) (4.25)

a−s (θ) = asV cos(θ)− asH sin(θ) (4.26)

a+
i (φ) = aiH cos(φ) + aiV sin(φ) (4.27)

a−i (φ) = aiV cos(φ)− aiH sin(φ) (4.28)

Para verificar o critério CHSH serão usadas funções de correlação. As funções de
correlação de primeira ordem são os valores médios das intensidades individuais registradas
em cada um dos quatro detectores:

〈
Is±(θ)

〉
=
〈
as±(θ)as∗± (θ)

〉
(4.29)〈

I i±(φ)
〉

=
〈
ai±(φ)ai∗±(φ)

〉
(4.30)

Para calcular as funções de correlação utilizamos as equações (4.25), (4.26), (4.27)
e (4.28) em conjunto com as equações (4.12), (4.13) e (4.14), que descrevem as condições
iniciais dos campos de vácuo. Os valores obtidos são:

〈
Is±(θ)

〉
=
〈
I i±(φ)

〉
= ε

2 + sinh2(gτ) (4.31)

As funções de correlação de primeira ordem não dependem dos ângulos θ e φ.

As funções de correlação de segunda ordem são o produto de duas das intensidades
obtidas em cada um dos quatro detectores:

Cjk(θ, φ) =
〈
Isj (θ)I ik(φ)

〉
, (4.32)

onde j, k = +,−

Dessa forma, obtemos as quatro funções de correlação de segunda ordem (FARIA;
DECHOUM; KHOURY, 2020):
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C++(θ, φ) = 1
4

[(
ε

2 + sinh2(gτ)
)2

+ sinh2(2gτ) cos2(θ − φ)
]

(4.33)

C+−(θ, φ) = 1
4

[(
ε

2 + sinh2(gτ)
)2

+ sinh2(2gτ) sin2(θ − φ)
]

(4.34)

C−+(θ, φ) = 1
4

[(
ε

2 + sinh2(gτ)
)2

+ sinh2(2gτ) sin2(θ − φ)
]

(4.35)

C−−(θ, φ) = 1
4

[(
ε

2 + sinh2(gτ)
)2

+ sinh2(2gτ) cos2(θ − φ)
]

(4.36)

Definimos então a grandeza M(θ, φ), definida em função das funções de correlação
de segunda ordem como

M(θ, φ) = C++(θ, φ) + C−−(θ, φ)− C+−(θ, φ)− C−+(θ, φ)
C++(θ, φ) + C+−(θ, φ) + C−+(θ, φ) + C−−(θ, φ) (4.37)

Substituindo as equações (4.33), (4.34), (4.35) e (4.36) em (4.37), ficamos com
dois valores de M(θ, φ), um para cada ordenamento de operadores (FARIA; DECHOUM;
KHOURY, 2020):

MN(θ, φ) =
(

sinh2(2gτ)
sinh2(2gτ) + 8 sinh4(gτ)

)
cos(θ − φ)] (4.38)

MS(θ, φ) =
(

sinh2(2gτ)
sinh2(2gτ) + 2 cosh2(2gτ)

)
cos(θ − φ)], (4.39)

onde MN (θ, φ) é o valor de M calculado na representação de Glauber (ε = 0) e MS(θ, φ) é
o valor de M calculado na representação de Wigner (ε = 1).

Para apicar o critério CHSH a grandeza M(θ, φ) deve ser medida para quatro pares
de ângulos (θ, φ) para as representações de Glauber e Wigner. Os valores da grandeza M
obtidos para cada um dos quatro pares de ângulos serão usados para verificar a desigualdade
CHSH, com cada um dos quatro valores obtidos servindo como um elemento do lado
esquerdo da equação (4.5).

Definindo a quantidade S como

Sl = Ml(θ, φ) +Ml(θ, φ′)−Ml(θ′, φ) +Ml(θ′, φ′), (4.40)

podemos reescrever o critério CHSH como Sl ≤ 2, onde l = N para o ordenamento normal
e l = S para o ordenamento simétrico.

Tomando como pares de ânglos (θ, φ) =
(
0, π8

)
,
(
π
4 ,

π
8

)
,
(
0, 3π

8

)
,
(
π
4 ,

3π
8

)
, as expres-

sões para SN e SS são (FARIA; DECHOUM; KHOURY, 2020):
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SN = 2
√

2
(

sinh2(2gτ)
sinh2(2gτ) + 8 sinh4(gτ)

)
(4.41)

SS = 2
√

2
(

sinh2(2gτ)
sinh2(2gτ) + 2 cosh2(2gτ)

)
(4.42)

Tomando o limite de cristal fino gτ << 1, é obtido que o ordenamento normal,
associado à representação de Glauber, tem um valor de SN ≈ 2

√
2. Já para o ordenamento

simétrico, associado à distribuição de Wigner, é obtido o valor de SS ≈ 0. Ou seja, as
correlações do ordenamento normal violam o critério CHSH, enquanto que as correlações no
ordenamento simétrico não violam a desigualdade CHSH (FARIA; DECHOUM; KHOURY,
2020). O comportamento de SN e SS em função de gτ está representado na figura 8.

Figura 8 – Comportamento de SN (azul) e SS (vermelho) em função de gτ (FARIA;
DECHOUM; KHOURY, 2020).

Uma observação deve ser feita quanto aos sistemas de detecção. Devido ao Princípio
de Incerteza de Heisenberg, o estado de vácuo é inacessível a detectores que funcionam
baseados em absorção de fótons. Isso ocorre pois não é permitido tirar energia do vácuo. Para
realizar medidas nas quais o vácuo é relevante deve ser usada a medição por homodinagem,
que é uma técnica na qual as quadraturas do campo são usadas para, de forma indireta,
medir as funções de correlação para o ordenamento simétrico.

Os resultados obtidos indicam que o ordenamento de operadores possui um signifi-
cado profundo. O ordenamento normal está associado a detecções por absorção, não sendo
“sensível” ao vácuo quântico pela impossibilidade de absorção de energia de um estado de
vácuo. Por outro lado, o ordenamento simétrico está associado a processos de homodinagem,
e é a prescrição para a formação dos operadores hermitianos quânticos, sendo sensível ao
vácuo quântico. A sensibilidade ou não ao vácuo parece estar nos fundamentos da violação
da desigualdade de Bell.
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Dessa forma, se, em algum experimento de óptica quântica, se chega à violação
da desigualdade de Bell, deve ser levado em conta se o ordenamento usado é realmente o
adequado.
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5 Conclusão

Neste trabalho de conclusão de curso foram estudadas as bases da teoria de processos
ópticos não lineares de segunda ordem, com o processo de amplificação paramétrica
recebendo maior atenção. Seu análogo quântico, a fluorescência paramétrica, foi estudada e
o papel do vácuo se mostrou um diferencial entre essas duas perspectivas. O vácuo clássico,
retratado pela amplitude nula do campo, difere do vácuo quântico, que é caracterizado
por flutuações aleatórias de amplitude de média zero. Essa diferença é fundamental para
compreender as bases da Mecânica Quântica e seus resultados não intuitivos.

Esse caráter único dos campos quânticos se mostra muito útil nos experimentos
de óptica quântica, nos quais as peculiaridades da teoria quântica tomam caráter central.
Neste trabalho foi estudado um experimento típico de óptica quântica no qual a forma com
a qual o vácuo é modelado desempenha papel central nos resultados e em sua interpretação.
Foi visto que a violação da desigualdade de Bell, que pode ser considerada a fronteira
entre os fenômenos que possuem análogos clássicos e fenômenos intrínsecamente quânticos,
é fortemente influenciada pelas ferramentas de medida utilizadas e pela forma como o
vácuo é introduzido na teoria.

Diferentes representações no espaço de fase quântico implicam em resultados
distintos nos experimentos. Isso faz com que, nos experimentos sobre desigualdade de Bell,
sempre seja necessário observar a representação usada e o ordenamento de operadores
associado. A forma como o vácuo quântico é tratado na teoria e pelos detectores desempenha
papel fundamental na violação ou não da desigualdade de Bell. Se conclui então que,
antes de caracterizar o resultado obtido em um experimento de ótica quântica como sendo
puramente quântico, deve sempre ser levado em consideração o ordenamento de operadores
utilizado.
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