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e à minha faḿılia
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RESUMO

Nesta tese demonstramos experimentalmente a implementação de processos quânticos e a

simulaç̃ao de din̂amicas complexas, através da manipulaç̃ao de um sistema quântico. A convers̃ao

paraḿetrica descendente espontânea (SPDC), através da qual pares de fótons emaranhados são

gerados, foi o sistema quântico utilizado. O estado emaranhado em caminho transversal, dos

pares de f́otons, foi manipulado com o uso de moduladores espaciais prograḿaveis (SLM). Um

cristal ñao-linear com casamento de fase tipo I e um feixe de laser contı́nuo com comprimento

de onda na região do violeta, foram utilizados para a geração de f́otons ĝemeos em estados

quânticos emaranhados em caminho e com dimensões variadas no espaço de Hilbert. Três

protocolos qûanticos foram estudados experimentalmente nesta tese: algoŕıtimo de Deutsch

mı́nimo, concentraç̃ao de emaranhamento e simulação de din̂amicas dissipativas. No experimento

do algoŕıtimo de Deutsch foi usado um fóton ĝemeo gerado pela SPDC e uma fenda dupla,

para codificar um qubit espacial. O segundo fóton do par foi utilizado como “trigger” na

preparaç̃ao condicional do estado de um fóton. O SLM foi usado como o oráculo mencionado

no algoŕıtimo, isto é, o responśavel pela implementação das funç̃oes constante e balanceada. Na

implementaç̃ao do protocolo de concentração de emaranhamento para estados de dois qutrits, foram

gerados estados parcialmente emaranhados usando a SPDC juntamente com um SLM que modula

amplitude. Um segundo SLM, modulador de fase, dentro de um interfer̂ometro de Sagnac, foi

usado para implementar o protocolo utilizando o método conhecido como Procusteano. O terceiro

protocolo demonstrado experimentalmente foi a simulação de duas din̂amicas dissipativas em

qudits: defasagem e amplitude, onde um dos fótons passa por canal ruidoso com essas propriedades

e o estado transmitidóe caracterizado.
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ABSTRACT

In this thesis we demonstrate experimentally the implementation of quantum processes and

simulation of complex dynamics, through the manipulation of a quantum system. Pairs of entangled

photons generated by spontaneous parametric down conversion (SPDC) were used as the quantum

system. The entangled state in the transversal path has beenmanipulated using programmable

spatial light modulators (SLM). A nonlinear crystal with phase matching type I and a continuous

laser beam with wavelength in the violet region were used forthe generation of twin photons

in entangled path states that allow us to vary the Hilbert space dimension. Three quantum

protocols were experimentally studied in this thesis: minimum Deutsch algorithm, entanglement

concentration and simulation of dissipative dynamics. In the Deutsch algorithm implementation

were used twin photons generated by SPDC and a double slit to encode a spatial qubit were used.

The second photon was used as a trigger to prepare a conditional state of the first. The SLM was

used as the oracle mentioned in the algorithm,i. e., it is responsible for implementing the balanced

and constant functions. The entanglement concentration protocol for two-qutrit states was also

implemented. Partially entangled path states were generated using SPDC along with a SLM that

modules amplitude only. A second SLM phase modulator insidea Sagnac interferometer was used

to implement the protocol using the method known as Procustean. The third protocol demonstrated

experimentally was the simulation of two dissipative dynamics in qudits: dephasing and amplitude.

One of the photons passes through a noisy channel, implemented using a SLM, and the transmitted

state is characterized allowing us to identify the noisy channel properties.
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2.1.2 Operaç̃oes Qûanticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1.3 Emaranhamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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5.2 Sistemas Qûanticos Abertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.2.1 Mapa de Defasagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5.2.2 Mapa de Amplitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Durante ośultimos anos tem-se mostrado que sistemas quânticos de maior dimensão (qudits), ou

sistemas multipartites, são importantes para realizar várias tarefas em computação qûantica [1]

e em investigaç̃oes fundamentais [2–5]. Al ém disso, a computação qûantica vem se mostrando

uma ferramenta poderosa para resolver problemas de maneiramais eficiente que sua contraparte

clássica [1], como: criptografia qûantica [6, 7], código super denso [8], algoritmo de Deutsch

[9], algoritmo de busca (algoritmo de Glover [10]), algoritmo de fatorizaç̃ao (algoritmo de Shor

[11, 12]); e teleportaç̃ao [13]. Em várias dessas tarefas, um recurso importante para a computac¸ão

quânticaé o emaranhamento [14]. Um sistema qûantico que possa ser facilmente manipulado e tem

possibilidade de gerar qudits nos permite implementar uma gama grande de processos quânticos.

Os fótons ĝemeos da conversão paraḿetrica descendente espontânea [15, 16] (SPDC -

spontaneous parametric downconversion) podem ser utilizados para implementação de processos

quânticos, pois s̃ao fótons emaranhados, e podem ser manipulados facilmente [1]. Outra vantagem

desse sistemáe que a correlaç̃ao pode ser gerada em diferentes graus de liberdade como:

polarizaç̃ao [17, 18], momento transversal [19], momento longitudinal [20, 21], momento angular

orbital [22–26], energia tempo [27–29] e “time-bin” [ 30, 31]; ou mesmo em mais de um grau de

liberdade ao mesmo tempo.

Em nossos trabalhos nós usamos qudits codificados em momento linear transversal,chamados

de qudits espaciais. V́arios experimentos já demostraram que esse sistema gera qudits emaranhados

[19, 32–37] e já foram usados em várias investigaç̃oes [38–44].

Uma posśıvel forma de implementar operações em sistemaśopticosé o uso de moduladores

espaciais de luz (SLM -spatial light modulator). Esses dispositivos permitem uma modulação

de fase e amplitude simples por usarem uma tela de cristal lı́quido, sendo atualmente usados

em: qudits fot̂onicos codificados em momento angular orbital [22, 45–47] e qudits espaciais

[38, 39, 41, 48, 49]. O uso do SLM para implementar operações em qudits espaciaiśe uma

caracteŕıstica em nossas montagens experimentais que pode ser vistanos trabalhos de tomografia

de dois qubits [39] e da testemunha de emaranhamento de qudits [37]. Nesta tese s̃ao apresentados

outros tr̂es trabalhos feitos com essas mesmas caracterı́sticas: algoritmo de Deutsch mı́nimo [43],
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concentraç̃ao de emaranhamento em qudits [50] e simulaç̃ao de din̂amicas dissipativas.

O algoritmo de Deutsch́e um exemplo simples de como a computação qûantica pode ter ganhos

em relaç̃ao a computaç̃ao cĺassica. O problema de Deutsch [9], cujo o algoritmoé utilizado para

resolv̂e-lo, consiste em determinar, por exemplo, se uma moedaé justa (cara de um lado e coroa

do outro) ou sée falsa (cara ou coroa, dos dois lados). Deutsch mesmo mostrou que, quando

explorada a superposição dos estados quânticos, somente um exame da “moeda”é necesśario, ñao

sendo requerido o exame dos dois lados. Em nosso experimento[43], usamos uma fenda dupla

para codificar um qubit nos modos transversais do fóton gerado pelo processo da SPDC e o SLM

para implementar a “moeda falsa” e a “moeda justa”.

A concentraç̃ao de emaranhamento [51–55] é uma t́ecnica que nos permite levar um estado

parcialmente emaranhado para um maximamente emaranhado deforma probabiĺıstica. Como o

emaranhamentóe fundamental para a implementação de v́arios protocolos de computação qûantica,

a sua perda por canais quânticos imperfeitos diminui as performances desses protocolos, e um

protocolo para aumentá-lo se mostra, portanto, importante. No experimento mostrado nessa

tese [50] nós implementamos a concentração de emaranhamentóotima em estados de qutrits

espaciais, onde estados maximamente emaranhados são obtidos com a ḿaxima probabilidade.

A implementaç̃ao foi baseada no uso do SLM e técnicas de interferometria para execução das

operaç̃oes necessárias.

A simulaç̃ao de din̂amicas complexas quânticas [56–59] é um dos principais usos da

computaç̃ao qûantica. Um tipo de din̂amica que a comunidade de informação qûantica tem

interesse s̃ao as dissipativas, onde há degradaç̃ao de recursos importantes para a computação

quântica, como o emaranhamento. Nesse trabalho [60] nós apresentamos a simulação de duas

dinâmicas dissipativas: defasagem e amplitude. A implementac¸ão foi feita usando qudits espaciais

e, para executar os mapas dissipativos, foi usado o SLM.

No Caṕıtulo 2 abordaremos os conceitos fundamentais para os trabalhos que ser̃ao mostrados

nesta tese; no Capı́tulo 3 seŕa apresentado a implementação ḿınima do algoritmo de Deutsch; o

trabalho sobre a concentração de emaranhamentoótima de qutrits será apresentado no Capı́tulo 4;

e a simulaç̃ao de din̂amicas dissipativas de qudits será mostrada no Capı́tulo 5. Reservamos o

Caṕıtulo 6 para as considerações finais e perspectivas.
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CAPÍTULO 2

CONCEITOS B́ASICOS

O objetivo ao longo desse doutorado foi a implementação de processos quânticos em qudits

codificados em estados de caminho usando moduladores de luz espaciais para implementar as

operaç̃oes necessárias. Neste capı́tulo definiremos os conceitos básicos da teoria quântica, a teoria

do estado dos fótons ĝemeos criados usando conversão paraḿetrica descendente e o funcionamento

dos moduladores de luz.

2.1 SISTEMAS QUÂNTICOS

Ao longo do śeculo XIX começa a história da f́ısica moderna com diferentes descobertas cientı́ficas,

sendo as duas mais intrigantes a radiação de corpo negro, observada por Gustav Kirchhoff em 1859,

e o efeito fotoeĺetrico, por Heinrich Hertz em 1887, não sendo possı́veis serem explicadas com a

fı́sica desenvolvida até ent̃ao. A sugest̃ao de que a energia de um sistema poderia ser discreta,

feita por Ludwig Boltzmann em 1877; a hipótese de quantização da energia, feita por Max Planck

em 1900 conseguindo explicar o espectro de energia de corpo negro; e a explicaç̃ao do efeito

fotoeĺetrico em 1905, feita por Einstein, se mostraram eficazes dando ińıcio ao desenvolvimento

da teoria atualmente chamada de mecânica qûantica. No começo do século XX, a teoria foi

consolidada por v́arios f́ısicos conseguindo explicar vários fen̂omenos na escala microscópica e

sendo uma das principais teorias que possibilitaram o desenvolvimento da tecnologia atual. Nessa

seç̃ao faremos uma breve revisão de alguns conceitos importantes de mecânica qûantica: sistemas

quânticas, emaranhamento e operações qûanticas.

2.1.1 Sistema Qûantico

Suponha um sistema quânticoA associado a um espaço de HilbertHA de dimens̃aodA [61]. Já

um sistema compostoA + B é descrito no espaço queé o produto tensorial entre cada parte, i.e.,

HAB = HA ⊗HB. Um estado puro arbitrário |ψ〉 pode ser expandido pelo produto tensorial entre

as bases ortogonais{|Ai〉} ∈ HA e {|Bj〉} ∈ HB com i = 1, 2, ..., dA e j = 1, 2, ..., dB, sendo
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escrito na forma:

|ψ〉 =
∑

ij

cij |Ai〉 ⊗ |Bj〉, (2.1)

ondecij = 〈AiBj | ψ〉 são coeficientes complexos que satisfazem
∑

ij |cij|
2 = 1. Os estados puros

são os tipos de estados em que temos mais conhecimento sobre o sistema. Caso ñao tenhamos

conhecimento ḿaximo sobre o sistema, o estadoé dito misto. Um estado mistóe descrito pela

matriz densidade definida como:

ρ =
∑

i

pi |ψi〉 〈ψi|, (2.2)

onde
∑

i pi = 1 e o estadóe descrito por uma soma convexa de estados puros semelhantesao

da equaç̃ao2.1. Pode-se descrevê-lo para somente uma parte do sistema, por exemplo a parteA,

calculando-se o operador densidade reduzido:

ρA = TrB(ρAB), (2.3)

onde a operaç̃aoTrB é o traço parcialemB, calculado ao se somar os estados do subsistemaB

do estadoρAB.

A informaç̃ao qûantica e acomputaç̃ao qûantica [1] são áreas de estudo de como processos

informacionais podem ser realizado usando as propriedadesde sistemas qûanticos. Nesse contexto,

fazemos uma analogiàa unidade b́asica da informaç̃ao cĺassica, o bit (sistema que pode assumir

dois valores{0, 1}), chamando a unidade básica da informaç̃ao qûantica de qubit (quantum

bit) {|0〉 , |1〉}. Extrapolando a nomenclatura chamamos um sistema de dimensão d de qudit

{|0〉 , |1〉 , ..., |d− 1〉}. Vários protocolos que usam propriedades intrı́nsecas de sistemas quânticos

já se mostraram vantajosos em relação aos protocolos clássicos como: criptografia quântica [6, 7],

código super denso [8], algoritmo de Deutsch [9], algoritmo de busca (algoritmo de Glover [10]),

algoritmo de fatorizaç̃ao (algoritmo de Shor [11, 12]); e outros protocolos que foram possı́veis

usando somente sistemas quânticos como a teleportação [13]. O uso de qudits pode ser algo

interessante, pois em alguns aspectos eles se mostram mais eficientes. A maioria dos sistemas

que podem ser usados para fazer computação qûantica [23, 62, 63] têm naturalmente dimensão

maior que dois e, quando um qubité codificado, śo s̃ao considerados dois nı́veis (como em um

átomo ou em um oscilador harmônico). Pensando em envio de informação, podemos codificar

mais informaç̃ao em um sistema quando mais nı́veis forem considerados, podendo aumentar a

eficiência de transmissão por constituinte [64]. Al ém disso, outras vantagens dos qudits podem ser

apontadas como: a maior resistência a ruido [65, 66]; distribuição de chaves quânticas [29, 67–76];

vantagens em testes fundamentais de mecânica qûantica de contextualidade [4, 77–80] e testes de

Bell [3, 26, 28, 47, 81–84]; e quando usamos sistemas de maiores dimensões para codificar qubits

é posśıvel proteger melhor o sistema contra ruı́do [85].

4



2.1.2 Operaç̃oes Qûanticas

Mapa qûanticoé qualquer operação em um estado quântico que leva, com certa probabilidade, a

um outro estado qûantico. Para deixar mais claro, suponha um mapa M que atua em um estado

quânticoρ gerando o estadoρ′

ρ′ =M(ρ). (2.4)

Para que essa operação seja fisicamente possı́velM tem que seguir algumas regras.

1. Tr[M(ρ)] é a probabilidade do processo caracterizado porM acontecer, então 0 ≤
Tr[M(ρ)] ≤ 1.

2. M é um mapa linear. Considerando um mapa qualquer atuando em um estado misto escrito

na forma de2.2,

M

(

∑

i

pi |ψi〉 〈ψi|
)

=
∑

i

piM(|ψi〉 〈ψi|). (2.5)

3. M tem que ser um mapa completamente positivo. Isso quer dizer que, seA é um operador

positivo, ent̃aoMA(A) e (MA ⊗ IB)(A ⊗ B) tamb́em o ser̃ao. O exemplo mais comum de

operaç̃ao que ñao respeita essa regraé a transposiç̃ao parcial [86].

Três exemplos de operações qûanticas s̃ao:

• transformaç̃oes unit́ariasρ′ = UρU † que podem descrever dinâmicas de sistemas fechados;

• mediç̃oes projetivasρm = |ψm〉 〈ψm| ρ |ψm〉 〈ψm|, onde o estado ṕos mediç̃ao tem que ser

renormalizadoρ′ =M(ρ)/Tr[M(ρ)];

• dinâmica de um sistema quântico aberto, onde a dinâmica depende de dois sistemas (A⊗B),

mas somente temos interesse na evolução de uma das partes (A):

ρ′A = TrB(ρ
′
AB) = TrB(UρABU

†). (2.6)

Qualquer mapa qûantico pode ser escrito na forma dos operadores de Kraus [87, 88]:

M(ρ) =
∑

i

KiρK
†
i , (2.7)

onde o conjunto{Ki} forma uma base para os operadores no espaço onde o estadoρ é definido,

logo
∑

iKiK
†
i = I. Essa notaç̃ao tem v́arias vantagens, pois ela assegura que o mapa respeita todas

as propriedades listadas e que pode ser escrito de diversas formas, podendo fornecer informações

complementares sobre a dinâmica ou o estado [89, 90].

2.1.3 Emaranhamento

Ao longo da hist́oria da meĉanica qûantica, emaranhamento e correlações qûanticas s̃ao alvo de

vários estudos [14]. O paradoxo de EPR[91–93], em 1935,́e o primeiro trabalho em que Einstein,
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Podolsky e Rosen propõe um experimento mental que, para eles, demonstrava que a mecânica

quântica era uma teoria incompleta. Em 1964, Bell [94] propõe um experimento real que pode

demonstrar quaĺe a verdadeira natureza das correlações existentes em sistemas quânticos. Esses

experimentos visam testar asdesigualdades de Belle existem v́arias , sendo a mais famosa a CHSH

[95], que foi usada por A. Aspect no primeiro teste experimentalem 1981 [96]. Esse experimento

mostra grande indı́cio de que a teoria está correta, poŕem ñao foi feito um experimento conclusivo

sem falhas intŕınsecas [97] (“loopholes”) at́e hoje. Existem grupos tentando achar melhores formas

de medidas [98–101] e outros melhorando os equipamentos de medida [102] para que se consiga

um resultado sem loopholes, algo que se acredita estar próximo.

Mesmo ao longo desses anos, a definição de emaranhamento não tem sido f́acil de compreender

fundamentalmente. Porém, se levarmos para o lado mais operacional, podemos definirestado

emaranhado como todos aqueles que não s̃ao sepaŕaveis. Isso quer dizer que um estado separável

sempre pode ser escrito da forma:

ρAB =
∑

i

pi |Ai〉 〈Ai| ⊗ |Bi〉 〈Bi|, (2.8)

compi ≥ 0 e
∑

i pi = 1. Um estadóe dito emaranhado caso ele não possa ser escrito da forma da

equaç̃ao2.8.

Para o uso do emaranhamento como recursoé necesśario quantifića-lo [103, 104]. Existem

vários quantificadores, sendo os mais usados: o emaranhamento de formaç̃ao [105–107], a

negatividade [86, 108] e a robustez [109]. A seguir, seŕa comentado rapidamente sobre cada

quantificador.

• Emaranhamento de formação quantifica quantos estados de Bell (estados maximamente

emaranhados de dois qubits) são necesśarios para preparar um estadoρ usando somente

operaç̃oes locais (operações do tipoUA ⊗ UB). Esse quantificadoŕe definido como a

minimizaç̃ao sobre todas possibilidades de decompor um estado misto:

Ef (ρ) = min
ǫ

(piEA(|ψi〉)) , (2.9)

ondeρ =
∑

i pi |ψi〉 〈ψi|, ǫ = {(pi, |ψi〉)} define as diferentes possibilidades de escrever

o estadoρ e EA(|ψ〉) é a entropia de emaranhamento definida a partir da entropia deVon

Newmann de do estado reduzido

EA(ρ) = S(ρA) = S(ρB) = −Tr[ρA log(ρA)]. (2.10)

Para estados puros o emaranhamentoé fácil de calcular para qualquer dimensão [110].

Poŕem, para estados mistos, só existe uma forma simples de calculá-lo para sistemas com

dimens̃ao2⊗ 2 e2⊗ 3 [111].

• Negatividadeé um quantificador de emaranhamento que sai diretamente do critério de

Perez-Horodecki, também conhecido como PPT (positive partial transposition- transposiç̃ao
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parcial positiva). Esse critério é uma condiç̃ao necesśaria para que um estado quântico seja

emaranhado. A negatividadeé definida como a soma dos auto-valores negativos da matriz

transposta parcial:

N(ρ) =
∑

i

|λi| − λi
2

, (2.11)

ondeλi são os auto-valores da matriz transposição parcial do estadoρ,

ρTA = (T ⊗ I)ρ. (2.12)

Como a negatividadée baseada em um critério necesśario para emaranhamento, mas não

suficiente, existem estados que são emaranhados e têm negatividade nula [112].

• Robustez quantifica a resistência do emaranhamento de um estado quando esteé misturado

com outro estado. Uma forma de definir o quantificador a robustez de um estadoρ é calcular

o ḿınimo que se precisa misturá-lo com um estado pertencente ao separável:

R(ρ) = min
ρs∈Ms

[

min
s≥0

s : ρ′ =
ρ+ sρs
1 + s

∈Ms

]

, (2.13)

ondeMs define o conjunto de todos os estados separáveis,ρs é o estado que, com a menor

mistura comρmistura faz com queρ′ seja sepaŕavel. Esse tipo de quantificaçãoé interessante

principalmente quando estamos lidando com evoluções dissipativas. Porém, a robustez ñaoé

aditiva. Isso quer dizer que, caso eu tenha dois sistemas comestadosρ1 eρ2 temos que

R(ρ1 ⊗ ρ2) 6= R(ρ1) +R(ρ2), (2.14)

dificultando, assim, seu para quantificar o emaranhamento como recurso.

Como foi dito anteriormente, todos os quantificadores tem suas vantagens e desvantagens,

sendo este o motivo por existirem várias formas de quantificar o emaranhamento.
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2.2 GERAÇÃO DE ESTADOS QUÂNTICOS EMARANHADOS

Na seç̃ao anterior apresentamos uma breve revisão sobre computação qûantica e discutimos um

pouco sobre informação qûantica, poŕem temos o interesse em suas aplicações experimentais. Para

isso, um conjunto de condições suficientes [113, 114] para a realizaç̃ao experimental da computação

e comunicaç̃ao qûantica se fazem necessárias. Uma variedade de sistemas fı́sicos s̃ao candidatos

para a realizaç̃ao de protocolos de informação qûantica e t̂em sido investigados experimentalmente,

por exemplo: armadilha déıons [115], resson̂ancia nuclear magnética [116], pontos qûanticos

[117], dispositivos supercondutores [118] e átomos em cavidades [119].

Em 1970 Burnham e Weinberg [120] observaram pela primeira vez correlações entre campos

ópticos na conversão paraḿetrica descendente espontânea (SPDC -spontaneous parametric down-

conversion). O estudo foi continuado pelo grupo do Mandel [121–125] cunhando o termofótons

gêmeos, pois os f́otons da SPDC “nascem” juntos, logo possuem correlações temporais. Somente

na d́ecada de 1990 foram feitos estudos que nos permitiram entender melhor as correlações

espaciais dos fótons ĝemeos [126, 127] que mostraram ser um bom sistema para implementar

protocolos de informaç̃ao qûantica ao longo desses anos. Nessa seção discutiremos os fundamentos

da SPDC [15, 16, 128], além de mostrar como se pode produzir qudits emaranhados usando o

momento transversal dos fótons.

2.2.1 Fundamentos da Convers̃ao Paramétrica Descendente

A teoria qûantica da conversão paraḿetrica descendente pode ser derivada da descrição da interaç̃ao

da luz com um meio ñao linear, seguida da quantização do campo eletromagnético [15]. Podemos

escrever uma componente da polarização de um meio ñao linear e ñao centro-siḿetrico at́e a

segunda ordem quando um campo elétricoóptico ~E se propaga através dele [16]:

Pi(~r, t) = ǫ0

∫ ∞

0

dt′χ
(1)
ij (t

′)Ej(~r, t− t′) + ǫ0

∫ ∞

0

dt′
∫ ∞

0

dt′′χ
(2)(t′,t′′)
ijk Ej(~r, t− t′)Ek(~r, t− t′′),

(2.15)

ondeEj(~r, t − t′) é a componentej do vetor campo elétrico e χ(1) e χ(2) são os tensores

de suceptibilidade de primeira e segunda ordem [129], respectivamente, cuja soma nosı́ndices

repetidos na equação 2.15 é subentendida. Quando a parte não linear entre o meio e o campoé

suficientemente fraca podemos dividir o hamiltoniano do sistema em uma parte que inclui todas as

componentes lineares,Hl, e um hamiltoniano de pertubação dada pela parte não linear:

Hnl(t) =
1

2

∫

V

dr3 ~E(~r, t)·~Pnl(~r, t) =
ǫ0
2

∫

V

dr3
∫ ∞

0

dt′
∫ ∞

0

dt′′χ
(2)(t′,t′′)
ijk Ei(~r, t)Ej(~r, t−t′)Ek(~r, t−t′′),

(2.16)

em que~Pnl é a componente não linear da polarização eĺetrica eV é o volume de interação entre o

campo e o meio. Para tratar o problema quanticamente, basta substituir os campos na equação2.16
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pelos operadores campo elétrico que s̃ao dados por [128]:

~̂E(~r, t) = ~E+(~r, t) + ~E−(~r, t) (2.17)

~E+(~r, t) =
1√
v

∑

~ks

~e~ksl(ω)â~ksG(ω)e
i(~k·~r−ωt) (2.18)

~E−(~r, t) = ~E+(~r, t)†, (2.19)

ondev é a volume de quantização,~k é o vetor de onda dentro do cristal,s é a polarizaç̃ao do campo,

â~ks (â†~ks) são os operadores destruição (criaç̃ao),~e~ks é um vetor bidimensional de polarização,ω é

a freqûencia,G(ω) é a funç̃ao transmiss̃ao do filtro de interfer̂encia el(ω) é dado por

l(ω) = i

[

~ω(~k, s)

2ǫ0n2(~k, s)

]1/2

, (2.20)

em quen(~k, s) denota óındice de refraç̃ao do meio ñao linear. Substituindo a equação 2.19 no

Hamiltoniano2.16tem-se o Hamiltoniano quântico:

ĤI(t) =
1

V 3/2

∑

ks,ss

∑

ki,si

∑

kp,sp

g∗(ωs)g
∗(ωi)g

∗(ωp)â
†
ks,ss

â†ki,si âkp,spe
i(ωs+ωi−ωp)t

× [χ̃
(2)
ijk(~ǫkp,sp)i(~ǫks,ss)

∗
j(~ǫki,si)

∗
k]

∫

V

d~re−i(~ks+~ki−~kp)·~r + C.H. , (2.21)

onde nomeamos os três campos comopump (p) ou bombeamento,signal (s) e idler (i);

g(ωj) = l(ωj)G(ωj). Tamb́em foram desconsiderados todos os termos que oscilam muito rápido

(aproximaç̃ao de onda girante) e definimosχ̃ijk como:

χ̃ijk ≡ χ
(2)
ijk(ωp = ωs + ωi) + χ

(2)
ijk(ωi = ωs + ωp) + χ

(2)
ijk(ωs = ωi + ωp), (2.22)

com

χ
(2)
ijk(ω = ω′ + ω′′) =

∫ ∞

0

dt′
∫ ∞

0

dt′′χ
(2)
ijk(t

′, t′′)e−i(ω′t′+ω′′t′′). (2.23)

O Hamiltoniano2.21evidencia a criaç̃ao de pares de fótons na conversão paraḿetrica descendente

(figura 2.1), pois h́a a destruiç̃ao do f́oton do pump (̂akp,sp) e a criaç̃ao dos f́otonssignal (â†ks,ss)

e idler (â†ki,si). O termo ñao explicitado na equação 2.21 é responśavel pela geraç̃ao do segundo

harm̂onico [130, 131] (geraç̃ao de um campo com o dobro da frequência do campo incidente no

meio ñao linear).
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FIGURA 2.1: Um feixe de bombeamento interagindo em um cristal não linear produz feixes signal e idler
pelo processo de SPDC, onde há conservaç̃ao de energia e momento.

2.2.2 Estado Qûantico dos F́otons Gêmeos

Para encontrar o estado quântico em um tempot, vamos considerar que a interação começa no

tempot0 = 0 quando o estado inicialé |ψ(0)〉. O estado no tempot é dado pelo operador evolução

temporal atuando no estado inicial

|ψ(t)〉 = Û(t) |ψ(0)〉 , (2.24)

onde

Û(t) = exp

(

1

i~

∫ t

0

dτĤI(τ)

)

. (2.25)

Se o campo de bombeiamentoé suficientemente fraco, tal que o tempo de interação é pequeno

comparado ao tempo de interação entre convers̃oes, podemos assim aproximar o evolução temporal

pelos dois primeiros termos da expansão em śerie:

Û(t) ≈ 1 +

(

1

i~

∫ t

0

dτĤI(τ)

)

. (2.26)

O primeiro termo da expansão representa a não criaç̃ao dos f́otons ĝemeos, enquanto o segundo

termo est́a associadòa criaç̃ao de um par. Os termos de ordem superiores estão associados̀a

geraç̃ao de mais de um par de fótons [132, 133]. Usando a equação2.21pode-se mostrar que:

∫ t

0

dτĤI(τ) =
1

V 3/2

∑

ks,ss

∑

ki,si

∑

kp,sp

l∗(ωs)l
∗(ωi)l

∗(ωp)â
†
ks,ss

â†ki,si âkp,spe
i(ωs+ωi−ωp)t/2

× [χ̃
(2)
ijk(~ǫkp,sp)i(~ǫks,ss)

∗
j(~ǫki,si)

∗
k]
sin[(ωs + ωi − ωp)t/2]

(ωs + ωi − ωp)/2

×
3
∏

m=1

[

sin[(~ks + ~ki − ~kp)mLm/2]

(~ks + ~ki − ~kp)m/2

]

e−i(~ks+~ki−~kp)·~r0 + c.h. , (2.27)

em queV = Lx × Ly × Lz eLm é a dimens̃ao do meio ñao linear na direç̃aom.

No cálculo do estado qûantico dos f́otons ĝemeos [16, 134] as seguintes considerações e

aproximaç̃oes podem ser feitas para simplificar a equação2.27:
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1. o tempo de interação é longo o suficiente para que o termosinc[(ωs + ωi − ωp)t/2]
1 seja

significante somente quandoωs + ωi = ωp;

2. o uso de um filtro de interferência fino na frente do detector faz com que a faixa de frequência

detect́avel do campo da conversão seja pequena comparada ao da frequência central;

3. os termosl(ω) e χ̃(2)
ijk(ω) são funç̃oes que variam lentamente, podendo ser consideradas

contantes no intervalo de interesse;

4. o pump propaga no eixoz e o cristaĺe largo o suficiente nas direçõesx ey de forma a conter

todo o perfil transversal do feixe de bombeamento, podendo escrever o produt́orio da equaç̃ao

2.27como:

∏

m=x,y,z

sinc[(~ks + ~ki − ~kp)lm/2] ≈ δ(~qs + ~qi − ~qp)sinc[(~ksz + ~kiz − ~kpz)L/2],

com~qj = (~kix, ~kiy) sendo a componente transversal do vetor de onda~kj eL = Lz sendo a

espessura do cristal;

5. os campos pump, signal e idler são observados somente em pontos próximos ao eixoz, de

forma que|~q| << |~k|, o que significa que a magnitude da componente transversal dovetor

de ondáe muito menor que a magnitude do próprio (considerando que os campos estão na

aproximaç̃ao paraxial);

6. os somat́orios em~k podem ser aproximados por integrais em~k,
∑

k → v
(2π)3

∫

d~k;

7. o estado inicial do sistema formado pelo signal e o idleré o v́acuo|ψ(0)〉 = |vac〉;

8. o campo do feixe de bombeamentoé considerado um estado coerente.

Usando esse pequeno conjunto de suposições [15, 16, 128, 134] é posśıvel mostrar que a equação

2.27pode ser reescrita como

∫ t

0

dt′ĤI(t
′) = η

∫

Ω

d~qs

∫

Ω

d~qiυ(~qs + ~qi)â
†(~qs)â

†(~qi) + c.h., (2.28)

ondeη é uma constante que absorve todas as constantes que aparecemno ćalculo,Ω é a regĩao

de integraç̃ao onde valem as aproximações eυ(~q) é o espectro angular do feixe de bombeamento

em z = 0 (a origem do sistema de coordenada foi considerada no centrodo cristal). Usando as

equaç̃oes2.24, 2.26e 2.28podemos escrever, finalmente, o estado dos fótons gerados por meio da

SPDC:

|ψ〉 = |vac〉+ η

∫

Ω

d~qs

∫

Ω

d~qiυ(~qs + ~qi) |1~qs〉 |1~qi〉 , (2.29)

em que|1~qj〉 é o estado de Fock para um fóton no modoj = s, i com vetor de onda transversal~qj.

1a funç̃aosinc é definida comosinc(x) = sin(x)/x
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No caso do estado descrito pela equação 2.29 observe que nas aproximações consideradas,

o momento transversalé conservado, i.e.,~qs + ~qi = ~qp. Portanto, os f́otons ĝemeos ser̃ao anti

correlacionados nesse grau de liberdade. Essa anti correlação se torna maior quanto menor for a

incerteza no momento transversal do pump. Vários trabalhos já mostraram resultados da correlação

entre os f́otons ĝemeos como: medida do comprimento de onda de Broglie de um pacote de dois

fótons [135, 136], observaç̃ao de interfer̂encia condicional [137], anti agrupamento espacial dos

fótons [138, 139] e formaç̃ao de imagem com fótons ĝemeos [134, 140, 141].

2.2.3 Geraç̃ao de Qudits Emaranhados Usando Momento Transversal

A convers̃ao paraḿetricaé um recurso natural de sistemas emaranhados porque os fótons podem

estar emaranhados em vários graus de liberdade: polarização [17, 18], momento transversal [19],

momento longitudinal [20, 21], momento angular orbital [22–26], energia tempo [27–29] e “time-

bin” [ 30, 31]. Os estados emaranhados dos fótons tamb́em podem estar emaranhados em mais de

um grau de liberdade, sendo chamados de hiperemaranhamento[142–146]. A geraç̃ao de qudits

usando SPDC pode ser feita em diversos graus de liberdade, sendo os mais usuais: o momento

angular orbital [22–26, 47], bifótons [147–151], momento transversal [19, 32–35, 152]. Para usar o

momento transversal dos fótons da conversão paraḿetrica para gerar quditśe necesśario discretizar

o sistema, para isso usamos fendas múltiplas (figura2.2). Usando um cristal ñao linear e fendas

múltiplas pode-se gerar o estado [16]:

|ψ〉 =
∫

dqs

∫

dqiF (qs, qi) |1qs〉 |1qi〉, (2.30)

com

F (qs, qi) = γ

∫

dxs

∫

dxiAs(xs)Ai(xi)exp(ik(xi − xs)
2/8zA)

× W ((xs + xi)/2; zA)exp(−i(qsxs + qixi)), (2.31)

ondezA é o plano das fendas ḿultiplas (para o caso particular cuja distânciaé igual para os dois

fótons,i. e., zAi = zAs = zA), |1qj〉 é o estado de um fóton no modo de momento transversalqj eA

é a funç̃ao transmiss̃ao das fendas mostrada na figura2.2dada por:

A(x) =

ℓD
∑

ℓ=−ℓD

Π

(

x− ℓd

2a

)

, (2.32)

ondeℓD = (D− 1)/2 e ℓ define o ŕotulo de uma fenda deslocada deℓd do centro do anteparo,2a é

a largura da fenda,d é a separaç̃ao (centro a centro) entre duas fendas consecutivas, eΠ(x) é uma

função ret̂angulo de largura e altura unitária. O perfil transversal do feixe de bombeamentoW (~σ, z)

(com~σ = ~x + ~y) pode ser escrito como uma decomposição de ondas planas, onde a amplitudeé
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dada pelo espectro angular do campoυ(~q, z) [153]

W (~σ, z) =
1

(2π)2

∫

d~qυ(~q, z)ei~q·~σ. (2.33)

Na equaç̃ao 2.31 nós consideramos que os fótons ĝemeos t̂em o mesmo comprimento de onda,

ks = ki = k/2 (pode ser obtido através de filtros de caminho); a dimensão na direç̃aoy é muito

maior que na direç̃ao x portanto pode-se considerar as equações em uma dimensão (~σj → xj e

~qj → qj).

FIGURA 2.2: Exemplo da funç̃ao de uma fenda ḿultipla com largura das fendas2a e dist̂ancia entre as
fendasd para gerar estados de um fóton com dimens̃aoD = 4.

Se inserirmos a equação 2.32 em 2.31 e fizermos a mudança de variável xs → xs − ℓd e

xi → xi −md, a amplitudeF (qs, qi) presente no estado dos fótons ĝemeos aṕos as fendas, pode

ser escrita como:

F (qs, qi) = γ

ℓD
∑

ℓ=−ℓD

ℓD
∑

m=−ℓD

e−i(qsℓ+qim)d

∫ a

−a

dxs

∫ a

−a

dxiW (
xs + ℓd

2
+
xi +md

2
; zA)

× exp

[

ik

8za
((xi − xs) + d(m− ℓ))2 − i(qsxs + qixi)

]

. (2.34)

Note que, na equação 2.34, a integralé feita na regĩao de cada fenda. Se considerarmos fendas

estreitas, duas aproximações que respeitam nossa realidade experimental podem ser feitas na

express̃ao2.34: a exponencial quadrática complexa na região de integraç̃ao pode ser reescrita como:

exp

[

ik

8za
((xi − xs) + d(m− ℓ))2 − i(qsxs + qixi)

]

≈ exp

[

i
kd2(m− ℓ)2

8zA

]

, (2.35)

e o perfil transversal do feixe pode ser aproximado pelo valordo campo no ponto ḿedio de cada

fenda (xs = xi = 0)

W

(

xs + ℓd

2
+
xi +md

2
; zA

)

≈ W

(

(ℓ+m)d

2
; zA

)

= Wℓm. (2.36)
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Com essas aproximações a amplitude dos fótons ĝemeos pode ser escrita como:

F (qs, qi) =

ℓD
∑

−ℓD

ℓD
∑

−ℓD

Wlme
i kd

2

8zA
(m−ℓ)2

e−i(qsℓ+qim)d

∫ a

−a

dxse
−iqsxs

∫ a

−a

dxie
−iqixi

=

ℓD
∑

−ℓD

ℓD
∑

−ℓD

Wlme
i kd

2

8zA
(m−ℓ)2

e−i(qsℓdsinc(qsa)e
−i(qimdsinc(qia). (2.37)

Podemos definir o estado de uma fenda|ℓ〉 [154] como

|ℓ〉 =
√

π

a

∫

dxΠ[(x− ld)/2a] |1x〉 =
√

a

π

∫

dqe−iqℓdsinc(qa) |1q〉, (2.38)

em que|ℓ〉 é o estado do fóton ao ser transmitido por uma fenda na posição ℓd de largura2a.

Usando a equação2.38e as aproximaç̃oes acima pode-se reescrever a equação2.30como

|ψ〉 =
ℓD
∑

ℓ=−ℓD

ℓD
∑

m=−ℓD

Wℓme
i kd

2

8zA
(m−ℓ)2 |ℓ〉s ⊗ |m〉i . (2.39)

Um estado maximamente emaranhado pode ser gerado [34], por exemplo, quando a largura do

feixe de bombeamento no plano das fendas múltiplas é menor que a separação entre as fendas.

Considerando a situação na qual o perfil transversal do pumpé constante ao longo de uma

fenda, ent̃aoW (x; zA) = WoΠ(x/2a), ondeWo é uma constante. Este perfil pode ser obtido

experimentalmente de forma aproximada, focalizando o feixe de bombeamento no plano das fendas

em uma regĩao menor que a largura entre duas aberturas. Esta considerac¸ão implica queWℓm é ñao

nulo somente paraℓ +m = 0, podendo ser escrito comoWℓm ∝ δm,−ℓ. Escrevendo o estado2.39

para essa situação temos:

|ψ〉 = 1√
D

ℓD
∑

ℓ=−ℓD

e
ik d2ℓ2

2zA |ℓ〉s ⊗ |−ℓ〉i , (2.40)

ondeé fácil ver que os f́otons ĝemeos s̃ao anti-correlacionados, ou seja, quando um fóton passa

pela fendaℓ, o outro passa pela fenda simetricamente oposta−ℓ. Além disso, por eles estarem em

uma superposiç̃ao coerente de estados do tipo|ℓ〉s ⊗ |−ℓ〉i com mesma amplitude1/
√
D podemos

afirmar que este estadoé maximamente emaranhado para qualquer dimensão.
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2.3 MODULADOR ESPACIAL DE L UZ

Os cristais ĺıquidos [155] foram descobertos em 1888 em uma molécula de colesterol [156],

e esse estado da matéria levou esse nome pois apresenta simultaneamente propriedades f́ısicas

caracteŕısticas dos lı́quidos (como fluidez) e de sólidos (como birrefrinĝencia). Exemplos de cristais

lı́quidos podem ser encontrados naturalmente em algumas protéınas, colesterol e membranas

celulares. Em 1962, paneis eletrônicos começaram a ser desenvolvidos [157], e hoje s̃ao usados

em diversos dispositivos, sendo o mais comum as telas de cristais ĺıquidos (LCD -liquid crystal

display). LCDs começaram a ficar populares em laboratórios deóptica na d́ecada de 90, pois

possuem um conjunto extenso de possibilidades de usos a baixo custo. Um dos principais usos

dessas telaśe a modulaç̃ao espacial de um feixe (fase e amplitude), em dispositivos geralmente

chamados de moduladores espaciais de luz [158] (SLM - spatial light modulator). Alguns usos

do SLM atualmente em informação qûantica eóptica s̃ao em: manipulaç̃ao de qudits fot̂onicos

codificados em momento angular orbital [22, 45–47], qudits codificados em momento linear

transversal [38, 39, 41, 48, 49] e pinçasópticas [159–161]. A introduç̃ao de SLMs em nossas

montagenśe a principal caracterı́stica de todos os trabalhos feitos atualmente em nosso laboratório

e iremos discutir a seguir o funcionamento e caracterização desses dispositivos.

2.3.1 Os Dispositivos

Podemos dividir os SLMs que usam LCD em dois tipos: os de transmiss̃ao [162] (o feixe

transmitido sofre a modulação espacial) e de reflexão [163] (o feixe refletido sofre a modulação

espacial). Por usar uma tela de LCD, o SLM pode criar uma grandevariedade de modulações

espaciais, restritas somente ao tamanho do pixel eàs caracterı́sticas da tela. A Figura2.3 mostra

exemplos de imagens que são usadas em nossos experimentos. As imagens são em graus de cinza

(0 =preto indo at́e 255 =branco ) e usamos um programa desenvolvidono Matlab por mim e

pelo doutorando Marcos Carvalho para gerá-las (um ćodigo de Matlab para a geração das imagens

est́a dispońıvel no Ap̂endiceA). Outras variantes na modulação s̃ao a polarizaç̃ao de incid̂encia,

a polarizaç̃ao de sáıda (necessitando ter um polarizador após o SLM) e oângulo de incid̂encia do

feixe.

Temos dispońıveis para uso dois SLMs de reflexão. O primeiro que foi adquirido pelo

laborat́orio é o LC-R 2500, da empresa Holoeye Photonics [164]. Usando esse SLM temos a

possibilidade de modular fase (de0 a 2π) e amplitude variando o grau de cinza e as polarizações

de entrada e saı́da do SLM. Infelizmente as duas modulações ñao s̃ao independentes, sendo

complicado encontrar um conjunto de modulaçõesótimas para um experimento. Na subseção2.3.2

seŕa apresentada uma forma de prever a modulação usando matrizes de Jones.

O nosso segundo SLḾe o LCOS-SLM X10468 series, da empresa Hamamatsu [165]. Esse

modulador tem um diferencial em relação ao do Holoeye, a modulação é somente de fase para

um feixe incidente de polarização horizontal. Temos disponı́vel dois dispositivos desta série cuja

funcionalidadée otimizada para diferentes faixas de comprimentos de onda:o X10468-01 (400-

700nm) e o X10468-02 (750-850nm). Para esse tipo de SLM a caracterizaç̃ao da modulaç̃ao foi

15



feita usando o interferômetro de Sagnac, e será detalhada na subseção2.3.3

FIGURA 2.3: Exemplos de figuras que podem ser usadas nos SLMs: (a) dividindo o SLM em 4 modulaç̃oes
distintas; (b) para alguns tipos de SLMs não é necesśario o uso de fendas fı́sicas, sendo
posśıvel criá-las usando o SLM, como no exemplo dessa figura, que foi construı́da uma fenda
tripla

2.3.2 Caracterizando o SLM Usando Matriz de Jones

Uma forma de caracterizar a modulação de um SLMé determinar a Matriz de Jones para cada

grau de cinza [166] (conforme do trabalho de I. Morenoet. al. [166] da Universidade Miguel

Hermández, Espanha). Esta proposta não determina propriedades internas no modulador, mas nos

permite descrever como ele modifica o feixe. Fazendo medidasda intensidade de um feixe que

passa por um primeiro polarizador, o SLM e um segundo polarizador, como mostrado na figura2.4,

podemos determinar a Matriz de Jones fazendo somente 10 medidas (7 medidas são usadas no

cálculo e 3 extras s̃ao usadas para a normalização da intensidade).

Considerando que o modulador não absorve luz (mais especificamente, as perdas independem

da polarizaç̃ao de entrada), a caracterização do moduladoŕe dada por uma Matriz de Jones unitária,

M =

(

X − iY Z − iW

−Z − iW X + iY

)

, (2.41)

em que os valores dos parâmetros estão no intervalo[−1, 1] e satisfazemà condiç̃ao de

normalizaç̃ao X2 + Y 2 + Z2 + W 2 = 1. Mesmo sendo um tratamento clássico do campo

eletromagńetico, é conveniente o uso da notação de Dirac para descrever a polarização de um

feixe como:

|P 〉 = |θ, φ〉 =
(

cos(θ)

sin(θ)exp(iφ)

)

, (2.42)

com0 ≤ θ ≤ π/2 e0 ≤ φ < 2π. Identificando a polarização do campo eletromagnético de entrada

como|Pin〉 = |θ1, φ1〉 e a polarizaç̃ao de sáıda como|Pout〉 = |θ2, φ2〉, a intensidade da luz refletida

por todo o sistema pode ser escrita como:

I = |〈J | J〉|2 = |〈θ2, φ2|M |θ1, φ1〉|2 , (2.43)
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FIGURA 2.4: Esquema da calibração do SLM usando a matriz de Jones. Em nosso caso o SLMé de
reflex̃ao, o feixe polarizado passa por um conjunto de placasλ/2 e λ/4 (Pin) modificando
a polarizaç̃ao de entrada e após o SLM coloca-se uma placaλ/4 e um polarizador (Pout) para
fazer a projeç̃ao.

onde o vetor de Jones|J〉 do campo transmitidóe:

|J〉 = |θ2, φ2〉 〈θ2, φ2|M |θ1, φ1〉 = Aexp(−iδ) |θ2, φ2〉 , (2.44)

comA sendo a modulação da amplitude eδ sendo a modulação de fase:

A = | 〈θ2, φ2|M |θ1, φ1〉 | δ = arg(〈θ2, φ2|M |θ1, φ1〉). (2.45)

Usando 7 configuraç̃oes descritas a seguir e suas respectivas normalizações, podemos

determinar a Matriz de Jones do SLM.

1. Polarizaç̃ao do feixe incidente horizontal eângulo do polarizador de saı́da na horizontal,

I1 = |〈0, 0|M |0, 0〉|2 = X2 + Y 2;

2. Polarizaç̃ao do feixe incidente horizontal eângulo do polarizador de saı́da vertical,

I2 = |〈π/2, 0|M |0, 0〉|2 = Z2 +W 2;

3. Polarizaç̃ao do feixe incidente horizontal e projeção na polarizaç̃ao circular a esquerda,

I3 = |〈π/4, 3π/2|M |0, 0〉|2 = 1/2(X +W )2 + 1/2(Y + Z)2;

4. Polarizaç̃ao do feixe incidente circular a direita eângulo do polarizador de saı́da vertical,

I4 = |〈π/2, 0|M |π/4, π/2〉|2 = 1/2(Z + Y )2 + 1/2(X −W )2;
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5. Polarizaç̃ao do feixe incidente45o e ângulo do polarizador de saı́da horizontal,

I5 = |〈0, 0|M |π/4, 0〉|2 = 1/2(X + Z)2 + 1/2(Y +W )2;

6. Polarizaç̃ao do feixe incidente45o e ângulo do polarizador de saı́da vertical,

I6 = |〈π/2, 0|M |π/4, 0〉|2 = 1/2(X − Z)2 + 1/2(Y −W )2;

7. Polarizaç̃ao do feixe incidente horizontal eângulo do polarizador de saı́da45◦,

I7 = |〈π/4, 0|M |0, 0〉|2 = 1/2(X − Z)2 + 1/2(Y +W )2.

Manipulando as definiç̃oes anteriores, logo podemos encontrar os módulos dos par̂ametros

XYZW:

X2 =
I1

1 +
(

I7−I6
I3−I4

)2 Y 2 =
I1

1 +
(

I3−I4
I7−I6

)2 (2.46)

Z2 =
I2

1 +
(

I3−I4
I5−I7

)2 W 2 =
I2

1 +
(

I5−I7
I3−I4

)2 .

Para determinar completamente os parâmetrośe necesśario encontrar seus sinais. Para isso fixamos

um sinal, neste casosinal(X) = +1 para o grau de cinza igual a zero. Com isso podemos encontrar

os sinais dos outros 3 parâmetros sendo:

sinal(Z) =
sinal(I5 − I7)

sinal(X)
sinal(W ) =

sinal(I3 − I4)

sinal(X)
sinal(Y ) =

sinal(I7 − I6)

sinal(W )
.

(2.47)

Analisando somente feixes de luz com polarizações lineares de entrada e saı́da do SLM (φ1 =

φ2 = 0), para simplificar tanto o experimento quanto os cálculos, podemos encontrar a modulação

da amplitude e da fase sendo:

I = |A|2 = [Xcos(θ1 − θ2) + Z sin(θ1 − θ2)]
2 + [Y cos(θ1 + θ2) +W sin(θ1 + θ2)]

2 (2.48)

δ = arctan

(

Y cos(θ1 + θ2) +W sin(θ1 + θ2)

X cos(θ1 − θ2) + Z sin(θ1 − θ2)

)

. (2.49)

A Figura2.5 mostra um exemplo de uma calibração feita no SLM da Holoeye. Um teste que

nos d́a ind́ıcio de que a calibração foi bem sucedidáe comparar os resultados obtidos da amplitude

normalizada medida e prevista pela calibração, como mostrada na Figura2.6. Por mais que as

medidas da calibração sejam bem feitas, sempre refazemos a calibração quando modificamos algo

na montagem, pois a modulaçãoé muito senśıvel aoângulo de incid̂encia (uma lente ou uma placa

de onda podem ser suficientes para modificar a calibração). Com a calibraç̃ao do dispositivo pronta

podemos fazer imagens como mostradas na Figura2.3para serem usadas em nossos experimentos.

Na subseç̃ao2.3.4seŕa mostrado como ńos usamos a modulação do SLM em conjunto de fendas

múltiplas.

18



0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

 

 

C
oe

fic
ie

nt
es

 d
a 

M
at

riz
 d

e 
Jo

ne
s

Grau de Cinza

 X
 Y
 Z
 W

0 50 100 150 200 250
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

In
te

ns
id

ad
e 

N
or

m
al

iz
ad

a

Grau de Cinza

 Int 5
 Int 6
 Int 7

0 50 100 150 200 250
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 

 

In
te

ns
id

ad
e 

N
or

m
al

iz
ad

a

Grau de Cinza

 Int 1
 Int 2 
 Int 3 
 Int 4

FIGURA 2.5: Medidas para a calibração do SLM da Holoeye: (superiores) valores das 7 medidas de
intensidade normalizadas; (inferior) valores dos parâmetrosX, Y , Z e W . Uma linha
cont́ınua ligando os pontos foi adicionada para ajudar na vizualização das curvas.
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FIGURA 2.6: Comparaç̃ao da modulaç̃ao da amplitude medida com os valores calculados pela calibração
para as seguintes polarizações de entrada e saı́da: (a)Pin = 0◦ ePout = 0◦ (b) Pin = 90◦ e
Pout = 30◦, (c)Pin = 0◦ ePout = 45◦, e (d)Pin = 45◦ ePout = 90◦.
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2.3.3 Calibraç̃ao do Modulador de Fase Usando o Interfer̂ometro de Sagnac

SLMs que modulam somente fase são mais f́aceis de serem calibrados usando um interferômetro,

pois j́a se obt́em a calibraç̃ao em umúnico conjunto de medidas. No caso do nosso SLM

da Hamamatsu que somente modula a componente horizontal de um feixe, ńos usamos um

interfer̂ometro de Sagnac [167, 168] com uma placaλ/2 dentro, como mostrado na Figura2.7.

Todas as medidas foram realizadas com o feixe de fótons ĝemeos, sendo que um passa pelo Sagnac

e o outroé usado como “trigger”. Em nosso sistema, o feixe chega no Sagnac com polarizaç̃ao

vertical eé dividido no divisor de feixe (BS -beam splitter). O feixe transmitido chega no SLM

com polarizaç̃ao vertical, ée refletido como se o SLM fosse um espelho, ou seja, não h́a acŕescimo

de fase dependete do grau de cinza. Já o feixe refletido pelo BS passa por uma placaλ/2 que

gira sua polarizaç̃ao para horizontal antes de incidir no SLM, fazendo com que sofra a modulaç̃ao.

Como o feixe transmitido também passa pela placa de onda, os dois feixes saem do Sagnac com

polarizaç̃ao horizontal interferindo com uma diferença de fase extradada pelo SLM. Ńos usamos

o Sagnac triangular ao invés do quadrado, mais comumente usado, pois o feixe a ser modulado

tem que ter̂angulo de incid̂encia menor que10◦ em relaç̃ao a normal da tela do SLM e, com essa

geometria, facilita montá-lo com essa restrição.

FIGURA 2.7: Montagem experimental que foi usada para fazer a calibração do SLM de fase usando o
interfer̂ometro de Sagnac. Todas as medidas foram feitas com os fótons ĝemeos, com um
passando pelo Sagnac e o outro sendo usado como “trigger”.

A Figura2.8 mostra a medida da intensidade quando variamos o grau de cinza e a associação

entre o grau de cinza e a fase dada, chegando no máximo a320◦ para o comprimento de onda

λ = 710 nm.
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FIGURA 2.8: Resultados da calibração do SLM de fase da Hamamatsu usando o interferômetro de Sagnac,
em que a figura (a) mostra a intensidade normalizada medida pelo grau de cinza e a figura (b)
mostra a relaç̃ao entre a variaç̃ao de fase medida e o grau de cinza.

2.3.4 Usando o SLM Junto com Fendas Ḿultiplas

Uma parte importante no nosso uso dos SLMsé modular cada abertura da fenda múltipla com um

grau de cinza distinto. Para conseguir esse tipo de modulaçãoé necesśario que a imagem da fenda

múltipla seja projetada na tela do SLM e, então encontrar os pixels relacionados a cada abertura.

A imagem pode ser feita de duas formas: colocando o plano da tela muito pŕoximo ao plano da

fenda ḿultipla (Figura2.9(a)); ou projetando a imagem da fenda múltipla no SLM com aux́ılio de

uma lente (Figura2.10(a) ou Figura2.11(a)). Para conseguir uma montagem experimental com

dois SLMs ńos usamos o SLM da Holoeye na primeira configuração e o SLM da Hamamatsu na

segunda. Esse tipo de uso do SLM independe da forma que as imagens s̃ao feitas no SLM e somente

gera mapas diagonais

Uslm =

ℓD
∑

ℓ=−ℓD

Aℓe
iφℓ |ℓ〉 〈ℓ|, (2.50)

ondeAℓ é a modulaç̃ao de amplitude eφℓ é a modulaç̃ao de fase dada pelo SLM ao estado de fenda

|ℓ〉. No caso do SLM que modula somente faseAℓ = Am, ∀ ℓ,m e o que śo modula amplitude

φℓ = φm, ∀ ℓ,m.

Para identificar os pixels do SLM da Holoeye nós dividimos o SLM em duas regiões com graus

de cinza distintos: uma em que o feixe passa sem sofrer modulação de amplitude (Aℓ = 1) e

outra em que o feixée totalmente atenuado (Aℓ ≈ 0). Usando o programa de controle do SLM

conseguimos movimentar a interface e fizemos medidas das contagens simples em função dessa

posiç̃ao (Figura2.9(b)). A medidaé feita inicialmente com todas as aberturas da fenda múltipla em

uma mesma região e com o detector sem filtro espacial. Modificando a posição da imagem na tela

do SLM podemos ver pelas quedas de intensidade quando a interface passa por uma abertura. Com

essa medida conseguimos saber qual região do SLM est́a associadàas aberturas da fenda múltipla.

No caso do SLM da Hamamatsu a caracterização descrita anteriormente não funciona, pois

esse SLM śo modula fase, sendo necessário usar interferometria. Ńos usamos duas configurações
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FIGURA 2.9: Esquema experimental (a) e resultado (b) de como encontrar os pixels no SLM da Holoeye.
(a) Esquema usado para encontrar os pixels referentes as aberturasda fenda ḿultipla quando
o SLM est́a pŕoximo. (b) Medida da contagem simples em função da posiç̃ao da interface
entre duas regiões: uma que ñao modula o feixe e a outra que atenua o feixe totalmente. A
medidaé feita sem usar nenhuma fenda na frente do detector. A fenda múltipla tem abertura
de2a = 100µm e dist̂ancia entre os centros de duas aberturas vizinhas ded = 250µm. O
sinal negativo na posição dos pixels correspondeàs aberturas estarem na parte inferior da tela
do SLM, já que o pixel zero está no centro.

distintas de lente para fazer a imagem da fenda múltipla no plano da tela do SLM: uma lente esférica

na configuraç̃ao2f − 2f (Figura2.10(a)); e uma lente cilı́ndrica, com foco curto, a uma distância

das fendas ḿultiplas igual ao seu foco (Figura2.11(a)).

No caso do uso da lente esférica, o SLM foi dividido em duas regiões, uma com fase zero e a

outra com faseπ. Para encontrar a correspondência espacial entre as regiões de abertura projetadas

no SLM e os pixels da tela de cristal lı́quido, detecta-se os fótons ĝemeos em coincid̂encia em

detectores com fendas de largura de100µm posicionados no ḿaximo de coincid̂encia do padr̃ao de

interfer̂encia condicional. Quando mudamos o pixel da interface, se aimagem das duas aberturas

est̃ao em uma mesma região, continuamos detectando um máximo em coincid̂encia; poŕem, quando

estamos com cada abertura em regiões de graus de cinza distintos, vemos um mı́nimo na taxa de

coincid̂encia, como mostrado na medida da Figura2.10(b), achando assim, os pixels referentes a

parte escura entre as aberturas.

Na montagem experimental na qual usamos uma lente cilı́ndrica para projetar a imagem das

aberturas no plano do SLM (vide figura2.11(a)), foi necesśario usar um feixe de laser de He-Ne

auxiliar no caminho dos fótons ĝemeos para conseguir relacionar a imagem das aberturas com a

posiç̃ao dos pixels. O feixe de He-Ne propaga por todos os componentes e incide em um anteparo

que nos permite visualizar a imagem da fenda tripla. Nessa montagem experimental temos que a

dist̂ancia entre o SLM e a fenda múltipla é muito maior que o foco da lente cilı́ndrica, ent̃ao pode-se

considerar que o plano onde o SLM se encontra já est́a no campo distante [153]. Como pode ser

visto na Figura2.11(b), quando dividimos o SLM em duas regiões aparece uma pequena linha na

imagem que nos permite saber qualé a posiç̃ao do pixel da interface correspondente a determinado

ponto das aberturas. Modificando o pixel referenteà interface, conseguimos encontrar as regiões

que est̃ao relacionadas̀as aberturas da fenda múltipla.
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FIGURA 2.10: Esquema experimental (a) e resultado (b) de como encontrar os pixels no SLM de fase
da Hamamatsu. (a) Foram usadas para fazer a medida uma fenda dupla (2a = 100µm e
d = 250µm) e uma lente esférica com foco def = 125 mm posicionada de tal forma
que cria a imagem da fenda múltipla no plano da tela do SLM. (b) Medida da contagem em
coincid̂encia em funç̃ao da posiç̃ao da interface, em que uma região ñao coloca fase extra
e a outra coloca uma fase deπ. A medidaé feita com os dois fótons ĝemeos passando
pela fenda e os dois detectores centrados no padrão de interfer̂encia, tendo um ḿaximo
de coincid̂encia. O gŕafico mostra uma região de ḿınimo quando variamos a posição da
interface, que representa uma posição que cada fenda sofre modulação distinta.

FIGURA 2.11: Esquema experimental (a) e resultado (b) de como encontrar a posição dos pixels no SLM de
fase da Hamamatsu. (a) Foi usado para fazer a medida uma fenda tripla, umfeixe de He-Ne
alinhado em relaç̃ao ao caminho dos fótons ĝemeos e uma lente cilı́ndrica de comprimento
focal f posicionada de tal forma que cria a imagem da fenda múltipla no infinito. (b)
Representaç̃ao esqueḿatica do feixe de He-Ne após refletir no SLM mostrando a interface
em diferentes posiç̃oes, o que nos permitiu encontrar os pixels entre as aberturas.
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CAPÍTULO 3

ALGORITMO DE DEUTSCH ḾINIMO

Demonstramos experimentalmente uma implementação do algoritmo de Deutsch mı́nimo [43]1,

usando a fonte de fótons ĝemeos descrito na seção2.2. Nessa vers̃ao, a redund̂anciaé removida da

forma mais famosa do algoritmo. A versão original envolve a manipulação de dois qubits enquanto

na vers̃ao ḿınima somente um qubit́e necesśario. O qubit é codificado nos modos espaciais

transversais dos fótons da SPDC, com o auxı́lio das fendas duplas, onde o fóton idleré usado como

“trigger” da nossa fonte de fóton único. O SLMé programado para gerar as funções necessárias

para a realizaç̃ao da vers̃ao ḿınima do algoritmo, mostrando assim que o SLM pode ser usado para

implementaç̃oes de protocolos quânticos.

3.1 INTRODUÇÃO

A Computaç̃ao qûantica [1] emergiu ao longo daśultimas d́ecadas como uma ferramenta

potencialmente poderosa para resolver problemas mais eficiente que a computação cĺassica. Um

exemplo simples seria determinar se uma moedaé verdadeira (cara de um lado e coroa do outro)

ou seé falsa (cara ou coroa dos dois lados). Essaé uma vers̃ao do problema de Deutsch [9].

Explorando a superposição dos estados quânticos, Deutsch mostrou ser possı́vel determinar qual

o tipo de moeda usando somente uma verificação, enquanto classicamente a solução requer duas

verificaç̃oes, ou seja, observar cada lado da moeda. Embora o algoritmooriginal proposto por

Deutsch [9] envolva a manipulaç̃ao de dois qubits,́e posśıvel a manipulaç̃ao de apenas um qubit

em uma vers̃ao ḿınima do algoritmo [170]. Neste sentido, o algoritmo de Deutsch mı́nimo pode

ser considerada como o mais básico e simples protocolo quântico. Tanto o algoritmo de Deutsch

quanto sua generalização [171] j á foram implementados usando fótons [172, 173] e sua vers̃ao

mı́nima usando pontos quânticos [174].

Neste caṕıtulo nós reportamos a implementação experimental do algoritmo mı́nimo de Deutsch

1Esse trabalho já foi tema da dissertação de mestrado da aluna Mariana Barros [169], porém nessa dissertação é
apresentada a proposta experimental e apenas uma medida preliminar, aĺem de ñao conter as discussões referentes a
uma realizaç̃ao do algoritmo como descrita na seção3.5.
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em nosso sistemáoptico. O SLMé usado para emular a “moeda falsa” e a “moeda verdadeira” em

nossa montagem experimental, pode ser entendida comoprovade prinćıpio do algoritmo, pois s̃ao

realizadas v́arias consultas ao oráculo. Mostraremos que a probabilidade de se obter uma resposta

sobre qual o tipo de moeda com apenas uma consultaé maior que50%, valor da probabilidade

quando se utiliza o algoritmo clássico.

3.2 ALGORITMO DE DEUTSCH M ÍNIMO

O Paralelismo qûantico permite que um sistema quântico possa avaliar uma função f(x) para

diferentes valores dex simultaneamente. O algoritmo de Deutsché um bom exemplo de como

o paralelismo qûantico pode responder uma questão cĺassica, pois a solução do problema pode ser

obtida usando umáunica avaliaç̃ao.

Considere umoráculoque pode responder a questão de um bit com um bit de resposta usando

uma funç̃ao determińısticaf : {0, 1} → {0, 1}. A função é dita balanceada sef(0) 6= f(1);

caso contŕario é dita constante,f(0) = f(1). O problema de Deutsch consiste em determinar se

uma funç̃ao desconhecidáe balanceada ou constante. Para responderà quest̃ao usando o algoritmo

clássicoé necesśario consultar o oŕaculo duas vezes: perguntar o valor da função f em 0 e em

1. Por outro lado, o algoritmo de Deutsch requer somente uma avaliaç̃ao, usando o paralelismo

quântico. Note que esse problemaé ańalogo ao problema de descobrir se a moedaé verdadeira ou

falsa.

Na vers̃ao ḿınima do algoritmo de Deutsch [170], o oráculo é codificado por uma operação

unitáriaUf queé aplicada em um estado de entrada especı́fico. Na base computacional temos que

o estado de saı́daé dado por:

Uf |x〉 = (−1)f(x) |x〉 , (3.1)

ondex = 0, 1. Se o estado de superposição 1√
2
(|0〉 + |1〉) é usado como entrada, as duas questões

são respondidas ao mesmo tempo com o estado de saı́da sendo:

|ψ〉 = Uf
|0〉+ |1〉√

2
=

(−1)f(0) |0〉+ (−1)f(1) |1〉√
2

. (3.2)

Desconsiderando as fases globais, tem-se

|ψ〉 =
{

|+〉 = 1√
2
(|0〉+ |1〉), se f(0) = f(1),

|−〉 = 1√
2
(|0〉 − |1〉), se f(0) 6= f(1).

(3.3)

Note que o primeiro estado de respostaé ortogonal ao segundo, então, fazendo as medidas

projetivas na base[|+〉 , |−〉] podemos encontrar se a função é balanceada (|−〉) ou constante

(|+〉). A operaç̃ao unit́aria é implementada pelo oráculo. Quatro possibilidades de mapasUij
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são posśıveis, ondei = f(0) e j = f(1):

U00 =

[

1 0

0 1

]

f(0) = f(1) = 0,

U01 =

[

1 0

0 −1

]

f(0) = 0 6= f(1) = 1,

U10 =

[

−1 0

0 1

]

f(0) = 1 6= f(1) = 0,

U11 =

[

−1 0

0 −1

]

f(0) = f(1) = 1. (3.4)

Como seŕa mostrado na seção posterior, o SLḾe usado para criar os mapas quânticos necessários

para o algoritmo de Deutsch e os fótons ĝemeos gerados pela SPDC são usados para gerar uma

fonte de f́otonúnico anunciado.

3.3 DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL

A montagem experimentaĺe mostrada na Figura3.1. Um laser de He-Cd com potência de50

mW operando emλp = 325 nm é usado como feixe de bombeamento em um cristal de iodado

de ĺıtio (tipo I) com 2mm de espessura gerando pares de fótons degenerados não colinear. Os

fótons signal e idler (λi = λs = 650 nm) passam primeiramente por uma placa de meia onda

λ/2 e depois por uma fenda dupla a uma distância de250 mm do cristal. O plano da fenda dupla

(planox − y) é alinhado perpendicularmenteà direç̃ao do feixe de bombeamento da conversão

paraḿetrica (direç̃ao z), com a menor dimensão da abertura paralelaà direç̃ao x. As aberturas são

2a = 100 µm de largura e tem a separação de2d = 250 µm. A lenteL1 = 300 mm é usada

para gerar um estado de fótons ĝemeos emaranhados no caminho transversal [16, 19, 34, 152]. O

fóton idleré utilizado na preparação do estado e anunciação2 do fóton signal, que será utilizado no

algoritmo.

Os estados de caminho transversal serão codificados da seguinte maneira: fótons que passam

pela fenda inferior estarão no estado|0〉 e no estado|1〉, quando passarem pela fenda superior. O

SLM (Holoeye) depois da fenda dupla, juntamente com a placaλ/2 e o polarizadorPs funcionam

como o oŕaculo. O mapa referentèa funç̃ao do oŕaculoé constante (U00 ouU11) se a fase dada pelo

SLM é igual para duas fendas ou balanceada (U01 ouU10) se a diferença de fase dada pelo SLM

entre as fendaśe π. Quando o feixe de bombeamentoé focalizado no plano das fendas duplas,

geramos o estado de Bell|ψ+〉 = 1/
√
2(|01〉+ |10〉) [34, 152]. Um espelho dicŕoico (ñao mostrado

na Figura3.1) é colocado logo aṕos o cristal para remover o feixe de bombeamento do sistema

e transmitir os f́otons signal e idler. O fóton idler, que será usado para anunciar o fóton signal,

2Anunciaç̃aoé uma traduç̃ao literal do ingl̂es “heralding”. Essáe uma estratégia utilizada para produzir fontes de
um fótonà partir da geraç̃ao de pares de fótons. Ao se detectar um fóton idler (ańuncio) preparamos o estado do outro
fóton (signal) condicionadòa detecç̃ao do seu par.
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FIGURA 3.1: Esquema experimental para implementação do algoritmo de Deutsch mı́nimo. A lenteL1

focaliza o feixe de bombeamento no plano da fenda dupla; as lentesLs1 eLi são usadas para
se detectar os fótons signal e idler no plano de Fourier, enquanto a lenteLs2 é usada para se
projetar a imagem da fenda dupla no detector. A placa de meia ondaé colocada logo aṕos
o cristal e o polarizadorPs é posicionado logo antes do detector. CNC corresponde a um
sistema eletr̂onico para detecção de f́otons em coincid̂encia e o SLḾe posicionado logo atrás
das fendas duplas.

tamb́em passa pela fenda dupla eé refletido pelo SLM. Porém, por ñao ter um polarizador em seu

caminho, ñao sofre nenhuma modulação de fase ou amplitude do SLM. A Figura3.2 mostra que

conseguimos experimentalmente colocar uma diferença de fase entre as duas fendas sem modificar

a raz̃ao entre as transmissões de cada uma delas, ou seja, implementar as matrizes3.4. Como

usamos o SLM da Holoeye neste experimento, usamos a calibrac¸ão comentada na subseção2.3.2

para escolher o conjunto de parâmetros adequados para a produção de acŕescimos de fase sem

atenuaç̃ao.

Os detectores utilizados são diodos de avalanche contidos dentro de um módulo de detecç̃ao

de fótons únicos, SPCM-14, fabricado pela Pensum-Elmer. Fendas simples de100 µm de

largura s̃ao colocadas em frente aos detectores para aumentar a resolução espacial das medidas

necesśarias do algoritmo de Deutsch (para ver com mais detalhe comosão os operadores de medida

implementados no laboratório veja o Ap̂endice B). A menor dimensão da fenda simpleśe paralela

a direç̃ao x. Logo aṕos a fenda simples, uma lente objetiva de microscópio, de comprimento focal

de2mm focaliza os f́otons no diodo avalanche. Filtros de interferência, centrados em650 nm com
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largura de banda de10 nm, s̃ao acoplados ao detector (não mostrados na Figura3.1). Os pulsos dos

detectores s̃ao mandados para um contador de fótons e s̃ao detectados em coincidências com uma

resoluç̃ao de tempo de5 ns. Todo o conjunto, fenda simples, filtro de interferência, lente objetiva e

módulo de detecç̃ao de f́otonsúnicos, foi montado sobre um deslocador x-y com resolução espacial

de10 µm.

FIGURA 3.2: (a) Padr̃ao de interfer̂encia de fenda dupla. Os quadrados fechados mostram o padrão de
interfer̂encia quando o SLM tem o mesmo grau de cinza nas duas aberturas da fenda múltipla
que definem os estados de caminho do fóton signal. Os quadrados abertos mostram o padrão
de interfer̂encia quandóe colocado um grau de cinza diferente em cada abertura, gerando uma
fase relativa deπ entre os estados de caminho do fóton. Nos dois padrões, o f́oton idler ñao
é modulado pelo SLM. O detector do idleré fixado emxi = 0, enquanto o detector do signal
é varrido em passos de40µm e com tempo de aquisição de 60 segundos. As lentesLi eLs1

foram usadas. (b) Imagem da fenda dupla, medida em coincidência. Esse resultadoé obtido
com o detector idler fixado emxi = 0, enquanto o detector signalé varrido. Os mesmos
graus de cinza utilizados para a produção do padr̃ao de interfer̂encia com quadrados abertos
são colocados no SLM. O tempo de aquisiçãoé de20 segundos e as lentesLi (a mesma que
é usada nos padrões de interfer̂encia) eLs2 são usadas. O detector signalé colocado no plano
da imagem, enquanto o detector idler está no plano de Fourier.

3.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Para implementarmos o algoritmo de Deutsché necesśario implementar os mapasUij (i, j ∈ {0, 1})

da equaç̃ao 3.4. Como mostrado em [166] e na subseç̃ao 2.3.2, o SLM com escalas de cinza

adequadas e os polarizadores de entrada (substituı́dos por placa de meia onda nesta montagem) e

sáıda comângulos de rotaç̃ao tamb́em adequados, nos permitem fazer transformações ondeA0 =

A1 eφk = 0, π (vide equaç̃ao2.50). A tela de cristal ĺıquido do SLMé dividida em duas regiões,

cada uma adiciona uma fase nos caminhos do fóton signal (|0〉 e |1〉) sem atenuaç̃ao relativa (como

mostrado na Figura3.2).

Na Figura3.2(a) s̃ao mostrados dois padrões de interfer̂encia de fenda dupla, medindo as

contagens em coincidência. Ambos s̃ao obtidos movimentando o detector do fóton signal com
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passos de40 µm, enquanto o detector do idler está fixo na posiç̃ao correspondente ao máximo do

padr̃ao de interfer̂encia (xi = 0). A curva com quadrados pretos representa a medida em que foi

usado o mesmo grau de cinza no SLM para as duas aberturas, já no padr̃ao dos quadrados brancos,

foi inserida uma fase relativa apropriada ao experimento entre os dois caminhos. Ajustando a curva

do padr̃ao de interfer̂encia, ńos medimos uma fase relativa de∆φ = 3.25± 0.03 rad entre os dois

padr̃oes, mostrando que a diferença de fase imposta pelo SLMé de aproximadamenteπ rad. Para

obter o padr̃ao de interfer̂encia foram usados as lentesLi eLs1 em nossa montagem experimental

(Figura3.1).

Na Figura 3.2(b) é mostrada a imagem de fenda dupla obtida através da detecç̃ao em

coencid̂encia dos f́otons. O resultadóe obtido usando a lenteLs2 no signal eLi no idler. Em

nossa montagem experimental, o pico emxs negativoé associado ao estado de caminho do fóton

signal,|0〉, e, emxs positivo, ao estado|1〉. Novamente o detector idler está parado emxi = 0, e o

detector signaĺe varrido com passos de20 µm. A medida da imagem foi realizada acrescentando a

diferença de fase∆φ ≈ π entre as aberturas, como feita na medida de interferência com quadrados

abertos da Figura3.2(a). Nessa configuração o detector de signal está no plano da imagem,

enquanto o detector de idler está no plano de Fourier. Podemos inferir que os graus de cinza

usados para obter a fase deπ não modificam a amplitude dos estados de caminho calculando aárea

embaixo de cada pico, que correspondem a cada abertura. Nas curvas mostradas, temos asáreas de

(77 ± 2) contagens.mm para o estado|0〉 e (72 ± 2) contagens.mm para o estado|1〉. Podemos

concluir que os graus de cinza usados para fazer as medidas dacurva com quadrados abertos da

Figura3.2(a) e a Figura3.2(b) implementam o mapaU01. Para implementar todos os mapasUij,

um grau de cinza especı́fico é escolhido para cada fenda, correspondendo ao valor1 o grau de cinza

que coloca uma fase extra deπ em uma abertura e0 ao que ñao coloca fase extra.

Para implementar o algoritmo de Deutsch nós precisamos criar o estado|+〉 para o f́oton

signal e posteriormente medir na base{|+〉 , |−〉}. Detectando no plano de Fourier com os

detectores posicionados na origem, nós somos capazes de fazer uma medida muito próxima do

projetor |+〉 〈+| [34, 175] (veja ApêndiceB). Usando a SPDC, fendas duplas e focalizando o

feixe de bombeamento no plano das fendas nós preparamos o estado de Bell|ψs,i〉 = |ψ+〉 =
1√
2
(|0s1i〉 + |1s0i〉) = 1√

2
(|+s+i〉 − |−s−i〉) [16, 19, 152]. Se o f́oton idleré detectado usando o

projetor|+〉 〈+|, nós projetamos o signal no estado que precisamos. Então, em nosso experimento,

a pergunta para o oráculo é realizada quando o fóton idler é detectado emxi = 0, pois o qubit

lógico, o signal,́e ent̃ao preparado no estado apropriado|+〉. A resposta do oráculoé proveniente

da detecç̃ao ou ñao do f́oton signal. Note, entretanto, que a preparação de nosso qubit lógicoé feita

aṕos o mapaUij ser aplicado no qubit; porém, como estes operadores comutam, isso não afeta a

estat́ıstica final.

O resultado experimental de todas as possibilidades de mapas s̃ao mostrados na Tabela3.1. As

medidas dos f́otons em coincid̂encia foram obtidas com os detectores do signal e do idler fixos

na posiç̃aoxs = xi = 0 (no centro do padrão de interfer̂encia), no plano de Fourier. As medidas

foram feitas em1000 s. Os resultados mostram claramente a diferença entre as funções balanceadas

e constantes (caminhos do fóton signal com diferença de faseπ ou com fases iguais).
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TABELA 3.1: Resultados experimentais de todas as possibilidades de mapas.

f(0) f(1) Coincidence

0 0 5218± 72
0 1 450± 21
1 0 427± 20
1 1 5399± 73

3.5 DISCUSSÃO

Na seç̃ao anterior ńos apresentamos os resultados do algoritmo de Deutsch para várias realizaç̃oes,

mostradas na tabela3.1, cuja perfeita discriminaç̃ao entre as funç̃oes balanceadas e constantes (alta

e baixa contagem) foi possı́vel. Poŕem, o algoritmo de Deutsch referenteà otimizaç̃ao do problema

de Deutsch com menor número de perguntas feitas ao oráculo ñao é mostrado nesses resultados.

Seŕa discutido nessa seção a realizaç̃aoúnica do protocolo em nossa montagem experimental.

Consideraremos efeitos individuais em nossa análise devido, entre outras razões, ao fato de que

uma detecç̃ao de f́oton em uma posiç̃aox correspondèa projeç̃ao no estado1√
2
(|0〉 + eiφ(x) |1〉),

onde a funç̃aoφx depende da posição do detector e de outros fatores [34, 152, 175]. Em um detector

infinitesimal posicionado emx = 0, o projetoré |+〉 〈+|, poŕem o detector finito com abertura2b

(queé a largura da fenda posicionada logoà frente do detector) mede o operador positivo queé a

soma de todos os projetores dex = −b at́ex = b (ver ap̂endiceB.3). Além disso, a ñao detecç̃ao do

fóton ñao necessariamente correspondeà projeç̃ao no estado|−〉. Não obstante, ńos podemos usar

o resultado mostrado na Figura3.2(a) para prever a probabilidade de detecção (e, portanto, também

quando ñao h́a) computando áarea sobre as curvas (normalizadas) correspondentesà largura da

abertura do detector.

Pelos gŕaficos, e tamb́em pela tabela3.1, vemos que as chances de detecção da funç̃ao constante

são bem maiores que as chances da função balanceada em torno dexs = 0, ent̃ao realmente uma

única realizaç̃ao nos d́a alguma informaç̃ao sobre a funç̃ao. Poŕem, na pŕatica, nenhum dos eventos

nos diz definitivamente qualé o tipo da funç̃ao. Uma detecç̃ao tamb́em pode ser associada a uma

função balanceada, porém mais raramente. Um evento de não detecç̃ao, por outro lado, pode ser

relacionado a tr̂es distintas situaç̃oes: a funç̃aoé balanceada, como nós queremos, e essa tem uma

probabilidade de detecção muito baixa na origem; a funçãoé constante, mas o detector falhou; ou a

funçãoé constante, mas o fóton foi em um ponto no plano de Fourier fora da abertura do detector.

Pelo motivo de termos a terceira situação, mesmo para uma montagem experimental perfeita, a não

detecç̃ao de um f́oton tamb́em tem a possibilidade de corresponder a uma função constante.

Para entender melhor a vantagem quântica dessa implementação, ńos podemos considerar um

ceńario nas quais as funções s̃ao dadas, com a mesma probabilidade8, e nós devemos apostar

em contante ou balanceada com somente uma consulta ao oráculo. Classicamente, não podemos

fazer melhor que um chute de50% de probabilidade de acerto, porém, em nosso experimento nós

conseguimos. De fato, pelas discussões anteriores, já pode ser visto que a detecção est́a mais
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associadàa funç̃ao constante e a não detecç̃aoà funç̃ao balanceada.

Para ver de maneira quantitativa, considereS um evento onde o tipo da função é apostada

corretamente. Ńos podemos escrever a probabilidade para esse evento como:

P (S) =
∑

i,j=0,1

P (f = ij)P (S|f = ij), (3.5)

ondeP (f = ij) = 1/4 é a probabilidade de ter as funçõesf(0) = i, f(1) = j enquantoP (S|f =

ij) é a probabilidade de sucesso dada a função. Ńos denotamospij a probabilidade para o fóton

acertar a plano de Fourier na abertura do detector, dada a função implementadaf = ij. Temos

quepij é dado facilmente peláarea normalizada da curva da Figura3.2(a) sobre o intervalo que o

detector est́a fixado.

Agora, se a funç̃ao for constante00, nós obtemos sucesso em nossa aposta quando o fóton é

detectado, acontecendo com probabilidadeηp00, ondeη é a eficîencia do detector. Similarmente,

para funç̃ao f = 11, nós temosP (S|f = 11) = ηp11. Para a funç̃ao 01, por outro lado, ńos

acertamos a aposta se não h́a detecç̃ao com probabilidade(1 − p01) + (1 − η)p01. O primeiro

termo da soma corresponde ao caso que o fóton acerta fora dáarea do detector e o segundo ao caso

quando o f́oton acerta áarea do detector, porém ñao é detectado. Para o caso da função f = 10

temosP (S|f = 10) = (1 − p10) + (1 − η)p10. Uma vez que o experimentoé projetado de forma

tal quep00 ≈ p11 ≡ pc ep01 ≈ p10 ≡ pb, temos finalmente

P (S) =
1

2
[1 + η(pc − pb)]. (3.6)

Independente dáarea do detector, a probabilidadeé 1/2 paraη = 0, pois ñao obtemos nenhuma

informaç̃ao sobre a funç̃ao. O sucesso aumenta linearmente em função deη e, para o tamanho do

detector usado (100µm), chega ao ḿaximo de sucesso de0, 55.

Nós podemos analisar como a chance de sucessoé afetada pelo tamanho do detector. A

Figura 3.3 mostra a probabilidade de sucesso quando o tamanho do detector é mudado (nessa

ańalise o detectoŕe considerado perfeito). O melhor tamanho do detectoré de 260µm que

corresponde a probabilidade de sucesso de0, 58. Para alguns valores do tamanho do detector, a

chance de detectar um fóton de funç̃ao balanceadáe maior que o da função constante, fazendo com

que se chegue a conclusões erradas da função, diminuindo para baixo de 1/2 a probabilidade de

sucesso.

Nós notamos, também, que em nosso experimento nós temos uma assimetria entre a confiança

de aposta entre as funções balanceadas e constantes: para detectores pequenos, a detecç̃ao implica

em uma funç̃ao constante com grande probabilidade, porém ñao detecç̃ao implica uma funç̃ao
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FIGURA 3.3: Probabilidade de sucesso quando o tamanho do detector do fóton signaĺe variado (a espessura
da fenda simples posta na frente do detectoré variada). Os detectores dos fótons s̃ao fixados
nas posiç̃oesxi = xs = 0. Consideramos que os detectores são perfeitos e consideramos
a média de probabilidade dos dois eventos, detecção e ñao detecç̃ao. É assumido, tamb́em,
que sempre que o fóton é detectado (ñao detectado) a apostaé feita na funç̃ao constante
(balanceada). O tamanhoótimo do detectoŕe de260µm, com probabilidade de sucesso de
0,58.

balanceada com moderada probabilidade. De fato, pela fórmula de Bayes3, nós podemos calcular:

P (f = constante|deteccao) = pc
pc + pb

, (3.7)

P (f = balanceada|naodeteccao) = 1− ηpb
2− η(pc + pb)

. (3.8)

Para um detector muito pequeno temospb << pc << 1 ent̃aoP (f = constante|deteccao) ≈ 1

enquantoP (f = balanceada|naodeteccao) ≈ 1/2. Isso ocorre pelo posicionamento do detector.

Caso ele estivesse centrado na posição do plano de Fourier correspondente a projeção |−〉 〈−| a

simetria se inverteria.

Caso uma CCD fosse usada ao invés de nosso detector, terı́amos a mesma confiança para

apostar nas duas funções, aumentando a chance de acerto. Porém, mesmo usando a CCD, ainda

teria posiç̃oes nas quais não se poderia inferir o tipo de função, como perto da posição que

gera a projeç̃ao no estado1√
2
(|0〉 + i |1〉). Essa posiç̃ao correspondèa 0, 11mm nos padr̃oes de

interfer̂encia mostrados na Figura3.2(a).

3.6 CONCLUSÃO

Nesse trabalho ńos implementamos a versão do algoritmo de Deutsch mı́nimo para um qubit usando

SPDC e preparando o estado do fóton signal de forma condicional através da detecç̃ao do f́oton

3Fórmula de Bayes P(A—B)=P(B—A)P(A)/P(B)
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idler. O SLM foi usado como oráculo implementando as 4 possı́veis funç̃oes do qubit codificado

usando uma fenda dupla. Além disso, ńos discutimos a melhoria especı́fica da implementaç̃ao

quântica em comparação com o ańalogo cĺassico. O uso do SLM abre possibilidades de

implementaç̃ao de algoritmos mais complexos. Um exemploé modificar a fenda dupla para uma

com oito aberturas [19], onde pode ser implementado o análogo ḿınimo do algoritmo de Deutsch-

Jozsa para uma função de tr̂es bitsf : {0, 1}3 → {0, 1}.
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CAPÍTULO 4

CONCENTRAÇÃO ÓTIMA DE EMARANHAMENTO

Neste caṕıtulo seŕa discutido a implementação do protocolo de concentração ótima de

emaranhamento para um sistema quântico composto de duas partes de d dimensões. Estados

maximamente emaranhados são probabilisticamente obtidos aplicando medidas generalizadas em

um estado conhecido, codificado em caminho dos fótons ĝemeos, descrito na seção 2.2.3. Neste

experimento foi usado para a implementação do protocolo o modulador da Holoeye, juntamente

com a SPDC, para a preparação de um estado não maximamente emaranhado, e um modulador da

Hamamatsu, substituindo um espelho em um interferômetro de Sagnac, montado no caminho dos

fótons, para a implementação das operaç̃oes necessárias para concentração.

4.1 INTRODUÇÃO

A maioria dos protocolos de informação qûantica s̃ao baseados no uso de estados maximamente

emaranhados (EME). Porém, na maioria das fontes de estados emaranhados, os EME não s̃ao

produzidos, diminuindo a eficiência dos protocolos [1]. Então, para se ter estados maximamente

emaranhados, a concentração de emaranhamento [51] de um estado parcialmente emaranhado

(EPE) conhecido pode ser feito usando uma ou mais cópias do estado. No caso de uma cópia,

a concentraç̃ao de emaranhamento pode ser realizada usando o método Procrustiano1 [51–55] por

mediç̃ao generalizada, cujos parâmetros dependem do EPE. Nesse caso, a transformação de um

EPE em um EME tem uma probabilidade de sucesso máxima [176].

A concentraç̃ao de emaranhamento já foi implementada para estados de qubits fotônicos

emaranhados em polarização [177–179] e para dois qutrits fotônicos emaranhados em momento

angular [180]. Neste trabalho mostraremos a implementação do protocolo para qudits espaciais

emaranhados parcialmente em estados de caminho. Diferentedo experimento do algorı́timo de

Deutsch descrito no capı́tulo anterior, usaremos dois moduladores: um para produzir os EPEs e

1Na mitologia grega, Procrusto era um ferreiro desonesto e sádico que atacava fisicamente seus hóspedes, esticando-
os ou cortando suas pernas, de forma a forçá-los a se ajustar ao tamanho de uma cama de ferro. Em geral, quando algo
é Procrustiano, diferentes comprimentos, tamanhos ou propriedades s̃ao ajustados a um padrão arbitŕario.
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um segundo, juntamente com um interferômetro de Sagnac, para implementar a concentração de

emaranhamento. Os momentos longitudinais dos fótons foram usados como sistema auxiliar para

executar as medidas generalizadas.

4.2 PROTOCOLO DE CONCENTRAÇ ÃO DE EMARANHAMENTO

Seguindo a referência [181], o protocolo pode ser facilmente implementado para aumentar o

emaranhamento do sistema operando somente em uma das partes. O método funciona quando

o sistemaé descrito por um estado puro previamente caracterizado. Considere um estado puro

composto por dois qudits com dimensãoD escrito usando a decomposição de Schmidt:

|ψin〉12 =
ℓD
∑

i=−ℓD

√

λi |i〉1 |−i〉2, (4.1)

com ℓD = (D − 1)/2,
∑

i λi = 1 e o conjunto{|i〉j} forma uma base no espaço de Hilbert do

subsistemaj. Para a conex̃ao direta com o experimento, foi considerado uma decomposic¸ão de

Schmidt com o sinal de menos no estado do segundo qudit. Para quantificar o emaranhamento do

estado podemos usar aI-concorr̂encianormalizada definida como [110]

C(|ψin〉12) =
1

N

√

2[1− Tr(ρ21)] =
1

N

√

2[1− Tr(ρ22)], (4.2)

ondeρ1 (ρ2) é o estado reduzido de1 (2) eN =
√

2(d− 1)/d. Para o estado produto ser descrito

pela equaç̃ao4.1λk = 1 e λi = 0, ∀ i 6= k, com a I-concorr̂enciaé nula, enquanto para o estado

maximamente emaranhado,λi = 1/D ∀ i, com a I-concorr̂enciaé1.

Para um EPE onde0 < C(|ψin〉12) < 1, a concentraç̃ao de emaranhamento consiste em montar

uma operaç̃ao em uma das partes do sistema de tal maneira que seu estado após o protocolo

seja mais emaranhado. Uma maneira simples de construir estaoperaç̃ao é implementando uma

medida generalizada utilizando um sistema auxiliar de doisńıveis {|+〉 , |−〉} acoplado em uma

componente do sistema usando uma operação unit́aria da forma:

U1,a |+〉a |i〉1 =
(

√

Λi |+〉a +
√

1− Λi |−〉a
)

|i〉1 . (4.3)

Ent̃ao, quando a operação é aplicada no estado|ψin〉1,2 com o sistema auxiliar, todo o sistema

composto pode ser escrito da forma:

|ψout〉1,2,a = (U1,a ⊗ I2) |ψin〉1,2 |+〉a (4.4)

=
√

PS |ψS〉1,2 |+〉a +
√

PF |ψF 〉1,2 |−〉a , (4.5)
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onde

|ψS〉1,2 =
1√
PS

∑

i

√

Λiλi |i〉1 |−i〉2, (4.6)

|ψF 〉1,2 =
1√
PF

∑

i

√

(1− Λi)λi |i〉1 |−i〉2, (4.7)

comPS =
∑

λiΛi (PF = 1 − PS) simbolizando a probabilidade do estado de saida ser|ψS〉12
(|ψF 〉12). Após a aplicaç̃ao deU1,a, a medidáe realizada projetando o ancilla em{|+〉a , |−〉a}. A

projeç̃ao no estado|+〉a (|−〉a) ocorre com probabilidadePS (PF ) e transforma o estado|ψin〉12
em |ψS〉12 (|ψF 〉12). Em particular, se queremos levar um estado EPE em um EME, escolhemos os

par̂ametros da operação da concentração de emaranhamento de tal forma que:

Λiλi/PS = 1/D, ∀ i. (4.8)

Note que,PS é a probabilidade de ser bem sucedido no aumento do emaranhamento, enquantoPF

é a chance de falha. O protocoloótimo é aquele que maximiza a probabilidade de sucesso, queé

dada por [176]

P opt
S = dλmin, (4.9)

ondeλmin = min{λi}ℓd−ℓd
. Ent̃ao, podemos encontrar o conjuntoótimo de par̂ametros{Λi} para a

transformaç̃ao unit́aria sendo

Λi =
λmin

λi
, ∀ i. (4.10)

4.3 IMPLEMENTAÇ ÃO EXPERIMENTAL

Nessa seç̃ao seŕa descrito o experimento realizado para demostração do protocoloótimo de

concentraç̃ao de emaranhamento. Foram preparados estados fotônicos de dois qutrits espaciais em

nosso experimento, porém o protocolo pode ser estendido para estados de dois quditsde dimens̃oes

arbitŕarias.

4.3.1 Montagem Experimental

A montagem experimental usada para demonstrar a concentrac¸ão de emaranhamento em qudits de

variáveis espaciaiśe mostrado na Figura4.1. Um laser de estado sólido de100mW operandòa

λ = 355nm é utilizado como feixe de bombeamento em um cristal BiBo de5mm de espessura,

gerando pares de fótons ĝemeos ñao colineares com polarização horizontal, como explicado na

seç̃ao2.2.3. Os f́otons signal e idler (λi,s = 710nm) passam por um divisor de feixe polarizador

(PBS -polarizing beam splitter) antes de cruzar as fendas múltiplas, que s̃ao posicionadas a250mm

do cristal. Considerando o pump propagando na direção z, as fendas ḿultiplas s̃ao posicionadas

no planox − y com a menor dimensão na direç̃ao x. As fendas t̂em abertura com largura de

2a = 0.1mm e separaç̃ao2d = 0.25mm.
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A lenteLp com foco de300mm é colocada a50mm antes do cristal, sendo usada para focalizar

o feixe de bombeamento no plano das fendas triplas, gerando estados emaranhados de caminho

[16, 19, 32, 33, 152], como mostrado na equação2.40,

|ψ′
in〉 =

1√
D

ℓD
∑

ℓ=−ℓD

|ℓ〉s |−ℓ〉i , (4.11)

onde, neste caso, a fase foi incorporada ao estado.
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FIGURA 4.1: Montagem experimental para a concentração de emaranhamento de dois qudits codificados
em estados de caminho dos fótons ĝemeos. A lenteLp focaliza o feixe de bombeamento no
plano das fendas ḿultiplas; a lente ciĺındricaLc é usada para projetar a imagem das fendas
múltiplas no infinito. A lenteLi gera a imagem das fendas no det2 e a lenteLs diminui o
tamanho das imagens propagadas pela lente cilı́ndrica, aumentando assim a contagem. Os
fótons ĝemeos s̃ao gerados com polarização horizontal, passam pelo PBS, onde o estadoé
preparado usando o primeiro SLM. O segundo SLM dentro do interferômetro de Sagnaće
usado para implementar o operador necessário para a concentração. Os modos longitudinais
|±L〉, |T 〉, |R〉 e |D〉 são usados como sistema auxiliar para implementar a operação. Os
detectores s̃ao deslocados medindo em coincidência a populaç̃ao das fendas.

4.3.2 Geraç̃ao de estados parcialmente emaranhados

Para preparar os EPÉe necesśario modificar o estado descrito na equação 4.11. A preparaç̃ao

do estado começa com o SLM1 (Holoeye LC-R 2500) sendo posicionado logo atŕas das fendas

múltiplas, a uma distância de1.0mm, para prevenir a difraç̃ao. Os f́otons ĝemeos s̃ao refletidos

pelo SLM1 sofrendo modulação em cada fenda, como mencionado na seção 2.3. A operaç̃ao
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realizada pelo SLḾe dada por:

Uslm1 =
∑

ℓ

aℓe
iφℓ |ℓ〉 〈ℓ| , (4.12)

ondeaℓ é a modulaç̃ao de amplitude eeiφℓ é a modulaç̃ao de fase. Se o SLM1 aplicar a operação

Uslm1 de tal maneira que a modulação de amplitude sejaaℓ =
√
Dλℓ, geraŕa o estado EPE

|ψin〉 =
ℓD
∑

ℓ=−ℓD

√

λℓe
iηℓ |ℓ〉s |−ℓ〉i . (4.13)

A diferença de fase entre as fendas, para esse estado, não muda o emaranhamento, logo podemos

incorpoŕa-la ao estado de fenda|ℓ〉. Ent̃ao, o SLM1 é usado para preparar o estado inicial

parcialmente emaranhado [48].

4.3.3 Medidas generalizadas para a concentração de emaranhamento

Agora descreveremos como as medidas da concentração de emaranhamento são feitas. Aṕos

os fótons ĝemeos serem refletidos pelo SLM1 e transmitidos novamente pela fenda ḿultipla, a

componente vertical do estado de polarização é refletida pelo PBS. O fóton idler passa pela lente

Li que produz a imagem das fendas no plano de detector. O fóton signal passa através de uma

lente ciĺındrica que projeta a imagem da fenda múltipla no infinito, propagando a imagem ao

longo do interfer̂ometro de Sagnac. Dentro do interferômetro, uma placa de meia onda (HWP

- half wave plate) e o SLM2, um Hamamatsu LCOS-SLM, vão implementar a concentração de

emaranhamento. Mencionamos anteriormente que apenas os fótons com polarizaç̃ao horizontal

têm a sua fase variada pelo SLM2,i. e., sofrem modulaç̃ao. Portanto, a componente longitudinal

transmitida pelo BS do fóton signal,|T 〉, não sofre modulaç̃ao de fase. No entanto, a componente

longitudinal do f́oton refletida pelo BS,|R〉, tem sua polarizaç̃ao girada para horizontal pela

placa de meia onda e tem sua fase modulada pelo SLM2. Os fótons que saem em direção

ao Det1, no estado longitudinal|D〉, saem com polarização horizontal e uma diferença de fase

φ entre as componentes transmitidas e refletida (veja Figura4.1), Como a lenteLc projeta a

imagem das fendas no infinito,é posśıvel ao SLM2 adicionar fasesφ distintas para cada abertura

individualmente. Para aumentar o número de f́otons detectados do signal, uma segunda lenteLs é

utilizada para projetar uma imagem reduzida das fendas múltiplas no plano do detector. O estado

logo antes do f́oton passar pelo BS pela segunda vez será ent̃ao:

Uslm2 |L〉 |ℓ〉s =
1√
2

(

|T 〉+ ieiφℓ |R〉
)

|ℓ〉s , (4.14)

ondeUslm2 é a operaç̃ao realizada pelo SLM2;|L〉, |T 〉 e |R〉 são os modos longitudinais antes do

BS, transmitido e refletido pelo BS, respectivamente. Quando ofóton passa através do BS uma
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segunda vez, o fóton interfere longitudinalmente e nós temos:

Usag |L〉 |ℓ〉s =
1

2

[

(i+ ieiφℓ) |−L〉+ (1− ieiφℓ) |D〉
]

|ℓ〉s (4.15)

= ie
iφℓ
2

(

cos(
φℓ

2
) |−L〉+ sin(

φℓ

2
) |D〉

)

|ℓ〉s , (4.16)

onde Usag é a operaç̃ao realizada pelo interferômetro de Sagnac como um todo, os modos

longitudinais|D〉 (|−L〉) são associados a propagação do f́oton signal para o detector (de volta

para a lente cilı́ndricaLc), como mostrada na Figura4.1. A faseieiφℓ/2 pode ser encorporada pelo

estado de fenda.

Considerando que os dois modos longitudinais{|D〉 , |−L〉} são nossa ancilla,Usag implementa

uma transformaç̃ao semelhante aU1a, identificando quesin(φℓ/2) =
√
Λℓ. Essa aç̃ao no estado dos

fótons ĝemeos dada pela equação4.13pode ser descrita como:

U
(s)
SAG|ψin〉|L〉 =

√

PS|ψout〉|D〉+
√

PF |χout〉| − L〉,
(4.17)

onde

|ψout〉 =
1√
PS

1
∑

ℓ=−1

√

λℓ sin(φℓ/2) |ℓ〉s |−ℓ〉i , (4.18)

e

|χout〉 =
1√
PF

1
∑

ℓ=−1

√

λℓ cos(φℓ/2) |ℓ〉s |−ℓ〉i . (4.19)

Novamente,PS =
∑

λℓ sin
2(φℓ/2) ePF = 1 − PS são as probabilidades de transformar o estado

|ψin〉 em |ψout〉 e |χout〉, respectivamente. A medida da ancilla na base{|D〉 , |−L〉} consiste em

selecionar o f́oton signal em uma das duas portas de saı́da do Sagnac2. Aqui, nós consideramos

que a sáıda |D〉 corresponde a um evento de sucesso no protocolo de concentração. Para converter

o EPE|ψin〉 em um EME|ψout〉 com ḿaxima probabilidade de sucesso a faseφℓ dada pelo SLM2

tem que ser:

φℓ = 2arcsin

(

√

λmin

λℓ

)

, (4.20)

mostrando, assim, que o protocolo de concentração ótimo pode ser implementado em nossa

montagem experimental, como será demonstrado a seguir.

2O modo longitudinal|−L〉 pode ser medido colocando um PBS especial antes do interferômetro. Vamos supor que
esse PBS transmite (reflete) os fótons com polarizaç̃ao vertical (horizontal), os fótons dessa porta podem ser separados
do modo ´Ĺ” e posteriormente medidos. Esse PBS pode ser construı́do com um PBS comercial colocado entre duas
placas de meia onda orientadas para girar de90◦ a polarizaç̃ao do feixe transmitido por elas.
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4.3.4 Resultados experimentais

Nós caracterizamos em cada etapa do experimento os estados decaminho dos qutris. Inicialmente

temos o|ψMES〉, queé o estado quando não h́a modulaç̃ao dos SLMs. Posteriormente geramos

dois EPEs, chamados de|ψin〉1 e |ψin〉2 usando o SLM1. Finalmente, após o interfer̂ometro

de Sagnac, cuja implementação da transformaçãoUsag é feita, ńos obtivemos aproximadamente

um EME, |ψout〉1 e |ψout〉2 no modo|D〉. Esses cinco estados foram caracterizados medindo as

contagens em coincidência no plano da imagem do signal e do idler. Detectores quase pontuais,

descritos na Figura4.1 são fixados nas posições correspondentesàs imagens das fendasℓs emi

(com ℓs,mi = −1, 0, 1). As coincid̂encias s̃ao medidas nas nove possı́veis combinaç̃oes. Mesmo

que essas medidas sozinhas não demostrem o emaranhamento, trabalhos anteriores realizados

neste mesmo sistema mostram estados puros emaranhados em qudits de caminho [19, 32–37, 152]

preparados em condições similares̀as demonstradas neste experimento.

Os resultados experimentais estão apresentados na tabela4.1 e na Figura4.2 para cada estado

gerado. Vemos que, as contagens em coincidência (tabela4.1), logo tamb́em as populaç̃oes

(Figura4.2), têm contribuiç̃ao dominante proveniente dos estados anticorrelacionados: |1〉s |−1〉i,
|0〉s |0〉i e |−1〉s |1〉i; enquanto as outras seis componentes têm contribuiç̃ao negligencíavel. O

grau de emaranhamentoC(|ψ〉) de cada estadóe mostrado na tabela4.1. Nós podemos ver

que o emaranhamento dos EPE preparados,|ψin〉1 e |ψin〉2 são concentrados para|ψout〉1 e

|ψout〉2, respectivamente. Essesúltimos s̃ao aproximadamente maximamente emaranhados, o

queé indicado pela I-concorrência. A raz̃ao para ñao obtermos exatamente um EME se deveà

imperfeiç̃oes e desalinhamentos presentes no experimento, principalmente ao do Sagnac.

A implementaç̃ao do protocolóotimo pode ser discutida comparando a probabilidade de sucesso

experimental e o esperado para cada estado. Primeiramente,baseado na preparação do EPE,

pode-se obter a probabilidade de sucessoótima para um EME pela equação 4.9. Para isso, ńos

normalizamos as coincidências obtidas na detecção dos estados de|ψin〉1 e |ψin〉2 considerando

somente as populações das componentes anti-correlacionadas. Usando4.9, com d = 3, nós

obtivemos os valores mostrados na linhaP opt
S da tabela4.1. Por outro lado, a probabilidade

de sucesso em nosso experimento pode ser calculada fazendo araz̃ao entre o ńumero total das

coincid̂encias ḿedias entre o estado finalNc(|ψout〉j) e do estado inicialNc(|ψin〉j):

P exp
S =

Nc(|ψout〉j)
Nc(|ψin〉j)

, (4.21)

ondeNc(|ψ〉j) =
∑1

l,m=−1Nc(|ls,mi〉j) paraj = 1, 2. Os valores obtidos estão mostrados na linha

P exp
S da tabela4.1e pode-se ver que o resultadoé maior que oP opt

S . A raz̃ao para isso aconteceré

que os EPE ñao s̃ao concentrados exatamente para um EME. A probabilidade de converter um EPE

|ψin〉j em outro EPE|ψout〉j é dada por:

P
opt
S =

λinmin

λoutmin

=
P opt
S

dλoutmin

, (4.22)
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ondeλoutmin é o menor coeficiente de Schimidt do estado final|ψout〉j. A probabilidade de converter

um estado em outro com mais emaranhamentoé maior quanto mais próximo for a quantidade

de emaranhamento entre os dois. Caso tenhamos o estado|ψout〉j sendo um EME,λoutmin = 1/d,

fazendo com quePopt
S = P opt

S como esperado. Para encontrar oλinmin (λoutmin) nós normalizamos as

coincid̂encias do estado|ψin〉j (|ψout〉j) mostrados na tabela4.1 e novamente śo consideramos as

populaç̃oes das componentes anti-correlacionadas. Pode-se ver queos resultados dePopt
S e P exp

S

são muito pŕoximos, mostrando que o procolo foi implementado de maneiraótima, apesar de suas

imperfeiç̃oes.

TABELA 4.1: Medidas das populações para cada estado e seu respectivo emaranhamento e, para os estados
concentrados,|ψi〉out, as probabilidades de sucesso do protocolo.

|ψMES〉 |ψin〉1 |ψin〉2 |ψout〉1 |ψout〉2
|−1,−1〉 45± 6 31± 5 19± 4 15± 3 27± 5
|−1, 0〉 48± 6 34± 5 14± 3 44± 6 9± 3
|−1, 1〉 6602± 81 822± 28 840± 28 856± 29 847± 29
|0,−1〉 39± 6 44± 6 27± 5 9± 3 20± 4
|0, 0〉 8418± 91 8952± 94 1077± 32 1329± 36 982± 31
|0,−1〉 42± 6 14± 3 6± 2 2± 1 9± 3
|1,−1〉 7179± 84 7152± 84 7132± 84 1031± 32 863± 29
|1, 0〉 41± 6 58± 7 8± 2 8± 2 6± 2
|1, 1〉 28± 5 12± 3 9± 3 1± 1 3± 1
C(|ψ〉) 0.986± 0.008 0.887± 0.008 0.724± 0.009 0.97± 0.02 0.97± 0.02

P opt
S — — — 0.15± 0.01 0.28± 0.02

P exp
S — — — 0.19± 0.01 0.30± 0.02

P
opt
S — — — 0.19± 0.01 0.30± 0.02
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FIGURA 4.2: Populaç̃oes dos estados de fenda na base{|l〉s ⊗ |m〉i} para cada estado preparado no
experimento. Elas foram obtidas normalizando as contagens em coincidência correspondentes
mostradas na tabela4.1. O estado inicial|ψMES〉 foi usado para preaparar os EPE|ψin〉1 e
|ψin〉2, que tiveram seu emaranhamento concentrado gerando os estados|ψout〉1 e |ψout〉2.

4.4 CONCLUSÃO

Nesse trabalho ńos demonstramos experimentalmente o protocoloótimo para concentração de

emaranhamento para dois qutrits de caminho. Com a ajuda do SLMnós preparamos dois EPEs

com diferentes graus de emaranhamento. No protocolo de concentraç̃ao de emaranhamento foi

usado medidas generalizadas realizadas em um fóton do par. Essas medidas foram implementadas

atrav́es de um interfer̂ometro de Sagnac com um SLM dentro, programado para aplicar mudanças

de fases em cada fenda. Usando os modos longitudinais como sistema auxiliar e colocando as fases

apropriadas no SLM, fomos capazes de concentrar o emaranhamento em um dos modos. Essa

tarefa foi realizada com a ḿaxima probabilidade de sucesso.

Apesar de nossa demonstração estar restritàa qutrits, nossa montagem experimental pode

manipular inicialmente qudits de dimensão arbitŕaria. Além disso, a montagem experimentalé

muito verśatil podendo ser possı́vel implementar outros protocolos quânticos em um sistema com

espaço de Hilbert grande (sistema de dimensão10⊗ 10).
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CAPÍTULO 5

SIMULAÇÃO DE SISTEMAS QÛANTICOS ABERTOS

Nesse caṕıtulo nós mostraremos a implementação de din̂amicas de qudits quando o sistema está

interagindo com o ambiente. Os qudits são codificados em estados de caminho, como descrito na

seç̃ao2.2. Foram implementadas duas dinâmicas: defasagem e amplitude, cujas implementações

foram feitas usando um SLM de fase.

5.1 INTRODUÇÃO

Um dos principais usos da computação qûantica [1] é a simulaç̃ao de din̂amicas complexas

em ańalogos de simples implementação. Um tipo de din̂amica muito estudadóe quando um

sistema interage com o ambiente e, eventualmente, sofre a influência de decoerência [182].

Esteé um dos maiores obstáculos para implementação de processos da comunicação qûantica e

informaç̃ao qûantica, pois essa interação “estraga” o estado, gerando degradação de recursos, como

emaranhamento e coerência, necessários para os algorı́timos qûanticos.

Vários resultados de estudos de dinâmica de emaranhamento mostram que o emaranhamento

se comporta de maneira muito diferente em relação ao estado inicial e ao tipo de interação entre o

sistema e o ambiente [183–196]. Al ém disso, outros estudos mostram uma possı́vel maneira de usar

a interaç̃ao do sistema com o ambiente de maneiraútil: a implementaç̃ao de computaç̃ao qûantica

universal [197]; quantificaç̃ao de emaranhamento [198–200] e a concentraç̃ao de emaranhamento

[201]. Trabalhos simulando dinâmicas de sistemas quânticos abertos também j́a foram feitos

usando: f́otons ĝemeos emaranhados em polarização [56, 57, 59], resson̂ancia magńetica nuclear

[58] e ı́ons armadilhados [59].

Neste trabalho, ńos apresentamos uma forma de simular esse tipo de dinâmica em qudits usando

estados de caminho, como descritos na seção2.2, em uma montagem que inclui SLMs. Nesse tipo

de montagem foi implementado dois tipos de dinâmicas de sistemas abertos: defasagem [202] e

amplitude [203]. No caso da defasagem a dinâmica foi implementada completamente para dois

tamanhos de sistemas: qubits e ququarts (sistema com quatrońıveis). J́a no caso da din̂amica de

amplitude, ńos implementamos, em qutrits, somente a dinâmica conhecida como sem saltos.
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Na pŕoxima seç̃ao, explicaremos a teoria sobre sistemas quânticos abertos; posteriormente

mostraremos como implementamos os mapas necessários para as din̂amicas para defasagem e para

amplitude; náultima seç̃ao finalizaremos a discussão deste trabalho.

5.2 SISTEMAS QUÂNTICOS ABERTOS

Nesta seç̃ao vamos refinar o tratamento dadoàs operaç̃oes qûanticas da seção 2.1.2, dando uma

enfase maior aos mapas que descrevem a dinâmica de sistemas quânticos abertos. Podemos

reescrever a evolução de um sistema quântico aberto, descrito pela equação 2.6, mostrando a

depend̂encia temporal

ρS(t) = TrE(ρSE(t)) = TrE(U(t)ρSE(0)U(t)
†), (5.1)

ondeρS é o estado sistema de interesse,ρSE(0) é o estado composto pelo sistema e o ambiente (E)

no tempot = 0 eU(t) é uma evoluç̃ao unit́aria do estadoρSE onde seu geradoré o hamiltoniano:

H = HS ⊗ IE + IS ⊗HE +HI , (5.2)

comHj sendo o hamiltoniano da partej (j = S,E) isolada eHI o hamiltoniano de interação entre

o sistema e o ambiente (esquema da dinâmica est́a mostrado na figura5.1). Em óptica qûantica,

quando o interaç̃ao é fraca e o ambiente tem muitos graus de liberdade, podemos descrever essa

dinâmica somente do sistema (S) usando umaequaç̃ao mestra[204–206]:

ρ̇S =
i

~
[Hs, ρs]

∑

j

2AjρSA
†
j − ρSA

†
jAj − A†

jAjρS, (5.3)

com ρ̇S = dρS/dt. Essa equaç̃ao é conhecida como equação de Lindblad e os operadoresAk

são conhecidos como operadores de Lindblad [205]. Esses operadores determinam qual o tipo de

evoluç̃ao o sistema sofrerá e depende de vários fatores, sendo um dos mais importantes a forma

da interaç̃ao entre o sistemaS e o ambienteE. Os operadores de Kraus fornecem a solução da

equaç̃ao mestra

ρS(t) =
D2−1
∑

i=0

pi(t)KiρSK
†
i , (5.4)

ondeKi
1 são os operadores de Kraus epi(t) são par̂ametros que dependem do tempo.

Podemos usar essa descrição para modelar uma gama enorme de dinâmicas. Segue adiante uma

descriç̃ao mais detalhada das dinâmicas que foram implementadas nesta tese.

1O mapa qûantico descrito na equação5.4necessita de restrições para que seja completamente positivo e preserve
o traço,Tr[ρS(t)] = 1, descrevendo assim uma evolução.
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FIGURA 5.1: Esquema mostrando o sistema de interesseρS , interagindo com o ambienteρE , ondeA
caracteriza a interação entre o sistema e o ambiente. Quando estamos lidando com o conjunto
sistema e ambiente, o estado globalρSE evolui via uma operaç̃ao unit́aria dada porU(t), como
na equaç̃ao5.1. Poŕem, quando se quer tratar somente a dinâmica do sistemáe necesśario usar
uma equaç̃ao mestra, como descrito pela equação5.3.

5.2.1 Mapa de Defasagem

Defasageḿe quando um sistema sofre alguma perturbação levandòa perda de coerência ao longo

do tempo, sem ganho/perda de energia. Uma maneira de tratar adinâmica de defasagem para um

qudit é utilizando os operadores de Kraus:

KD = ID, Kj =
D−1
∑

i=0

eiπδij |i〉 〈i| , 0 ≤ j ≤ D − 1, (5.5)

comID sendo a matriz identidade no espaço de dimensãoD. Podemos escrever a evolução temporal

do sistema ao sofrer defasagem como:

ρS({pi}) =
D
∑

i=0

piKiρSK
†
i , (5.6)

onde{pi} são par̂ametros que dependem do tempo. Escrevendo o estado na forma matricial,

〈i| ρ |j〉 = ρij, podemos mostrar o que ocorre com os elementos da matriz densidade deρS. Para

os termos da diagonal temos:

ρ′ii = ρii, ∀ i, (5.7)

mostrando que as populações do estado não s̃ao modificadas. J́a para os termos fora da diagonal

temos:

ρij = (1− 2pi − 2pj)ρij, ∀ i 6= j, (5.8)
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explicitando a perda de coerência do sistema. Para simplificar a implementação experimental

consideramos quepi = p/4 para0 ≤ i ≤ D − 1 e pD = 1 − Dp/4 para que o mapa dependa

somente de um parâmetro. Reescrevendo os termos fora da diagonal após a aplicaç̃ao do mapa

obtemos:

ρij = (1− p)ρij, ∀ i 6= j, (5.9)

com0 ≤ p ≤ 1. A relaç̃ao entre o parâmetrop e o tempo pode ser explicitada, caso consideremos

o sistema f́ısico no qual a defasagem atua. Um exemplo comumé umátomo interagindo com um

campo eletromagńetico ruidoso sem troca de energia [204], onde temosp = 1 − e−γt, ondeγ é a

taxa de perda de coerência que depende das caracterı́sticas do sistema e de seu ambiente. Usando

essa descriç̃ao podemos ver que com o passar do tempo o sistema vai perdendocoer̂encia e em

t→ ∞ (p = 1), o sistema a perde completamente.

5.2.2 Mapa de Amplitude

Esse mapa representa uma interação dissipativa entre o sistema e o ambiente. Neste trabalho nos

concentraremos em estudar um oscilador harmônico amortecido qûantico interagindo com um

ambiente formado por infinitos osciladores sem excitações (representação de um banho térmico

com temperatura nula) que pode ser descrito pela equação mestra2:

ρ̇S = 2γaρSa
† − γρSa

†a− γa†aρS, (5.10)

ondea (a†) é o operador destruição (criaç̃ao) do oscilador eγ é uma constante de amortecimento.

O método de trajet́orias qûanticas [207–222] é uma outra maneira de analisar a dinâmica de um

sistema qûantico, e consiste em dividir a evolução do estado em realizaçõesúnicas com o ambiente

sendo monitorado [223, 224]. Esse monitoramento nos dirá se em um intervalo de tempo{t, t+δt}
o sistema perdeu uma excitação (teve um salto qûantico) ou ñao perdeu uma excitação (evoluç̃ao

sem salto). Caso o sistema tenha evoluı́do no intervaloδt sem saltos qûanticos, o seu estado será:

ρS(t+ δt) = e−
i
~
Heff δtρS(t)e

i
~
Heff δt, (5.11)

ondeHeff = i~γa†a/2. Caso o sistema perca uma excitação no intervalo{t, t + δt} temos que o

sistema evolui com um salto:

ρ(t+ δt) =
δt

δp
aρ(t)a†, (5.12)

onde

δp = δtγTr(aρ(t)a†) (5.13)

2A equaç̃ao5.10est́a descrita na representação de interaç̃ao. Como estamos querendo mostrar a implementação da
dinâmica dissipativa, essa representação se faz mais adequada.
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é a probabilidade de ocorrer um salto nesse intervalo de tempo. Note que quanto maior a energia

do oscilador harm̂onico do estado, maior a chance de um salto ocorrer:

δp = δtγTr(a |N〉 〈N | a†) = δtγN, (5.14)

com|N〉 sendo o N-́esimo estado excitado do oscilador. Para uma abordagem maisdetalhada sobre

trajet́orias qûanticaśe recomendado consultar a minha dissertação de mestrado [225] e o livro “The

theory of open quantum system”, Brewer e Petruccione [206].

O oscilador harm̂onico qûantico pode parecer inicialmente um exemplo somente didático, mas

se mostra muito importante pois existem vários sistemas fı́sicos que s̃ao descritos com operadores

que possuem a mesmaálgebra como: micro cavidades [226, 227], pontos qûanticos [228, 229]

e sistemas opto-mecânicos [230, 231]. Outro motivo para escolhermos esse sistemaé mostrar

que, para esse tipo de dissipação, é posśıvel em nossa montagem implementar diferentes taxas de

decaimento (a probabilidade de saltoé dependente do nı́vel de energia do oscilador harmônico).

5.3 IMPLEMENTAÇ ÃO EXPERIMENTAL : DEFASAGEM

A montagem experimental usada para implementar os mapas de defasagem e amplitude em qudits

de varíaveis espaciaiśe mostrado na Figura5.2. Um laser de estado sólido de100 mW operando

a λ = 355 nm3 é usado como feixe de bombeamento em um cristal BiBO de5 mm de espessura

gerando os f́otons ĝemeos ñao colineares com polarização horizontal, como explicado na seção

2.2.3. Os f́otons signal e idler (λi,s = 710 nm) passam por um divisor de feixe polarizador (PBS)

antes de cruzar as fendas múltiplas que s̃ao posicionadas aZA = 250mm do cristal. Considerando

o feixe de bombeamento propagando na direçãoz, as fendas ḿultiplas s̃ao posicionadas no plano

x − y com a menor dimensão na direç̃aox. As fendas t̂em2a = 0.1 mm de abertura e separação

ded = 0.25mm.

A lente Lp com foco de300 mm é colocada a50 mm antes do cristal, sendo usada para

focalizar o feixe de bombeamento no plano de fendas múltiplas, gerando estados emaranhados

de caminho [19]. A preparaç̃ao do estado começa com o SLM1 sendo posicionado logo atrás

das fendas ḿultiplas, a uma distância de1.0 mm, para prevenir a difração. Os f́otons ĝemeos

são refletidos pelo SLM1 sofrendo modulação em cada fenda, como mencionado na seção2.3. O

estado iniciaĺe preparado aṕos os f́otons cruzarem o PBS pela segunda vez, saindo com polarização

vertical.

Para a implementação do mapa e visualização de seu efeito foi necessário fazer a projeç̃ao

das fendas ḿultiplas no SLM de fase (SLM2) e posteriormente ter um plano de interfer̂encia no

plano do detector. Ñao foi posśıvel usar uma lente cilı́ndrica como no caso da concentração de

emaranhamento ou da implementação da din̂amica de amplitude, que será explicada na próxima

3Como podeŕa ser visto posteriormente, a defasagem para dois qubits foifeita com o laser de405 nm com pot̂encia
de 50 mW e um cristal BiBO de2 mm. Exatamente por causa disso temos menos contagens nessas medidas e os
resultados piores.
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seç̃ao. Esse tipo de montagem gera um padrão muito pequeno, não tendo resoluç̃ao espacial

necesśaria para caracterização usando o nosso aparato de medida. Então, para fazermos a imagem

da fenda ḿultipla no SLM2 foi usado uma lente esférica com foco deLc = 125 mm na

configuraç̃ao 2f − 2f . Para o padr̃ao de interfer̂encia ser formado no plano do detector, foi

necesśario usar uma lente deLs = 200 mm a uma dist̂ancia de300mm, por causa da combinação

de lentes (a combinação de lentes está explicada com maiores detalhes no ApêndiceB.4). J́a para

o fóton idler a medidáe feita usando somente uma lente com foco de200 mm focalizando no

detector, como no experimento do algorı́timo de Deutsch (descrição no ap̂endiceB.2).

A dinâmica de defasagem foi feita para dois sistemas de dimensões diferentes, qubits e ququarts,

com o par̂ametrop sendo modificado de duas formas diferentes. Nos dois casos, para verificar se o

FIGURA 5.2: Montagem experimental para implementação dos mapas de defasagem e amplitude para dois
qudits codificados em estados de caminho dos fótons ĝemeos. A lenteLp focaliza o feixe de
bombeamento no plano das fendas múltiplas. Um espelho dicróico logo aṕos o cristal (ñao
mostrado na figura) reflete o laser de bombeamento e transmite os fótons ĝemeos. No mapa da
defasagem, a lenteLc é esf́erica e faz a imagem das fendas múltiplas no SLM2 e as lentesLi

eLs focalizam o signal e o idler no plano do detector para produzir o padrão de interfer̂encia
condicional a ser medido. O divisor de feixe (BS) mostrado em linha pontilhada ñaoé usado
na implementaç̃ao da defasagem. No mapa da amplitude, uma lente cilı́ndricaLc é usada para
projetar a imagem das fendas múltiplas no infinito, a lenteLs diminui o tamanho da imagem
para facilitar a detecção e a lenteLi faz a imagem das fendas múltiplas no plano do detector
do idler usando a configuração2f − 2f . O SLM2é usado dentro de um Sagnac para montar
as operaç̃oes necessárias para a implementação do mapa de amplitude. Os fótons ĝemeos s̃ao
gerados com polarização horizontal, passam pelo divisor de feixe polarizador (PBS), onde o
estadóe preparado usando o SLM1. Os detectores são varridos em um plano da imagem ou
de Fourier nos dois detectores e medem em coincidência os f́otons signal e idler.
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mapa foi implementado com sucesso, nós usamos medidas do padrão de interfer̂encia condicional

para obter experimentalmente o valor dep e comparamos com o previsto. Para obter o valor dep,

nós ajustamos as medidas dos padrões de interfer̂encia considerando a propagação dos estados de

caminho do plano das fendas até os planos do detectores (veja a seção no ap̂endiceB.5para maiores

detalhes), cuja equação que descreve o padrão de interfer̂encia no plano da detecçãoé dada por:

P (xi, xs) = Asinc2
(

kaxi
f

)

sinc2
(

kaxs
fβ

)

×
[

1 +

ℓd
∑

ℓ>m=ℓd

(1− p)| 〈ℓ,−ℓ| ρ(0) |m,−m〉 |sinc
(

(ℓ−m)
kdb

f

)

sinc

(

(ℓ−m)
kdb

fβ

)

× cos

(

(ℓ−m)
kdxi
f

− (ℓ−m)
kdxs
fβ

+ arg(〈ℓ,−ℓ| ρ(0) |m,−m〉)
)]

, (5.15)

ondek é vetor de onda dos fótons,2a é a largura das fendas,f é o foco da lente posicionada

a uma dist̂anciaf do detector do idler,d é a dist̂ancia entre as fendas,2b é largura da fenda na

frente dos detectores,A é uma constante de normalização,ρ(0) é o estado inicial dos qudits cujos

elementos de matriz nulos já foram eliminados eβ é um fator de escala que aparece devido ao fóton

signal passa por duas lentes (esse fator na equação5.15est́a explicado na seçãoB.4 do ap̂endice).

Essa equaç̃ao é válida para os estados gerados usando nossa preparação dos estados de caminho,

mostrado na equação2.40, para qualquer dimensão.

5.3.1 Defasagem de Qubits

Na implementaç̃ao da defasagem em qubits nós usamos uma imagem fixa no SLM, pois os mapas

K0 eK1 são iguais a menos de uma fase global,K1 = eiπK0. A imagem coloca uma diferença de

fase deπ entre os f́otons com polarizaç̃ao horizontal que passam por uma das fendas. O parâmetro

p é modificado girando a polarização do f́oton incidente no SLM de fase:

p(θ) = 2 sin2(2θ), (5.16)

onde0 ≤ θ ≤ π/8 é oângulo da placa de meia onda (HWP ) posicionada anteriormente ao SLM.

Note queé posśıvel obter todos os valores possı́veis dep usando essa variação. Essa mudança na

polarizaç̃ao faz com que a componente da polarização horizontal sofra a ação do operadorK1 e a

componente vertical sofra a influência do operadorK2 (identidade). Para mostrar a dinâmica da

defasagem do sistema foi preparado o estado:

|ψ(0)〉 = 1√
2
(|0〉s |1〉i + |1〉s |0〉i) (5.17)

e implementamos o mapa para 6 valores distintos deθ, {0◦, 5◦, 10◦, 15◦, 20◦, 22.5◦} . Para cada

valor deθ foi feito o padr̃ao de interfer̂encia varrendo o detector do fóton idler para duas posições

fixas do detector signal: posicionado emx = 0 e x = xπ, ondexπ correspondèa posiç̃ao do
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detector tal quefdxπ/fβ = π. A Figura5.3 mostra esses padrões onde pode-se ver a perda da

coer̂encia do sistema na perda de visibilidade.

A tabela 5.1 mostra a comparação entre o valor experimental e teórico de p para os dois

conjuntos de medidas:xs = 0 e xs = xπ. Pode-se ver que a implementação da defasagem

dessa forma foi parcialmente sucedida, pois observamos experimentalmente a perda de coerência

do sistema, porém mais “lenta” do que o esperado. Isso se deve a problemas de alinhamento,

problemas de instabilidades do posicionamento do feixe do laser 4 e pelo baixo ńumero de

contagens nas medidas, apresentando maior ruı́do, piorando a ańalise dos dados.

TABELA 5.1: Valores dep para defasagem de dois qubits. O valorpx=0 (px=xπ ) foi obtido do ajuste feito
para cada padrão de interfer̂encia com o detector parado emx = 0 (x = xπ) mostrado na
Figura5.3. Os valores depprevisto são os valores que esperávamos obter variando ôangulo
da HWP antes do SLM. Como ôangulo tem imprecis̃ao, tamb́em h́a um erro na previs̃ao.

px=0 px=xπ
pprevisto

0.000± 0.076 0.000± 0.044 0.000± 0.053
0.060± 0.079 0.057± 0.033 0.060± 0.053
0.23± 0.11 0.178± 0.054 0.234± 0.053
0.261± 0.080 0.275± 0.067 0.500± 0.053
0.607± 0.088 0.509± 0.081 0.826± 0.053
0.757± 0.092 0.782± 0.087 0.986± 0.053

4lembrando que o laser usado nessas medidasé o de diodo405 nm e pot̂encia de50mW
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FIGURA 5.3: Gráficos dos padrões de interfer̂encia de fenda dupla medidos varrendo o detector do fóton
idler, com o detector do signal parado emxs = 0mm (quadrados fechados) exs = 0.26mm
(ćırculos abertos) para todos os valores depmedidos. Para calcular o valor dep nós ajustamos
os gŕaficos usando a equação5.15com dimens̃ao 2,ℓd = 1/2.
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5.3.2 Defasagem em Ququarts

A equaç̃ao5.6mostra que o operadorKi atua com probabilidadepi no estadoρS. Poŕem, podemos

interpretar essa equação de outra forma:Ki atua emN pi dos constituintes do ensemble formado

porN sistemas e descrito pelo estadoρS. Com isso, podemos dizer que a implementação do mapa

para qubits na seção anterioŕe dado por:K0 atua emN cos2(2θ) dos f́otons (polarizaç̃ao vertical)

e K2 emN sin2(2θ) fótons (polarizaç̃ao horizontal), ondeN é o ńumero de f́otons que passam

pelo SLM no intervalo de detecção para cada ponto das medidas mostradas na Figura5.3. Note

que, nessa medida usamos a polarização para dividir o ensemble em partesi com cada uma sendo

modificada por um operadorKi.

Poŕem a polarizaç̃ao ñao é aúnica maneira dividir o ensemble. Uma maneira mais eficiente

de dividi-lo é particionar o tempo de aquisição, onde cada divisão atuaŕa um operador distinto. E

é exatamente isso que foi feito para implementação do mapa de defasagem para ququarts. Para

isso, ao inv́es de usar umáunica imagem no SLM ao longo do tempo de aquisição, foi usado um

“filme” 5, cujas imagens que o forma são as implementações dos operadoresKi, usados para formar

este mapa (as imagens referentes a cada operadorKi est̃ao mostradas na figura5.4).

Para a implementação da din̂amica, op é variado modificando o filme queé passado na tela do

SLM . O filmeé montado com a mesma duração do tempo de aquisição. Para a implementação ńos

dividimos o tempo de aquisição em32 intervalos, onde cada um fica exposto na tela do SLM2

pela mesma duração. Como mostrado na Figura5.5, parap = 0, o filme é formado por32

imagens iguais, onde esta imagem se refere ao operadorK4 (identidade). Para o próximo valor

implementado,p = 0.125, foram usados em28 intervalos a imagens referentesà operaç̃aoK4 e

para cada um dos outros quatro intervalos, foi usado um dos operadoresKi, com i = 0, 1, 2, 3.

Foi feito esse processo com op variando em passos de0.125 at́e o valor dep = 1, onde ñao se

tem nenhum intervalo com a imagem correspondente aK4 e as outras 4 imagens são expostas

igualmente, cada uma correspondendo a8 intervalos.

Para cada valor dep foram feitos medidas do padrão de interfer̂encia condicional varrendo o

detector do idler e o detector do signal parado nas posiçõesxs = 0 e xs = xπ (kdxπ/fβ = π),

como pode ser visto na Figura5.6. Para mostrar que a implementação do mapa foi bem sucedida,

nós fitamos as medidas mostradas na Figura5.6usando a equação5.15, ondeD = 4 e ℓD = 3/2,

para encontrar os valores dep para cada medida. Os valores encontrados dep est̃ao mostrados na

tabela5.2para as duas posições do detector signal.

Implementando o mapa usando filmes ao invés de modificar a polarização se mostrou mais bem

sucedida, como pode ser visto pelas comparações nas tabelas5.1 e 5.2. As principais fontes de

erro na implementação da defasagem para ququarts são a modulaç̃ao de fase que tem um erro por

causa da calibração e um pequeno ruido que aparece quando há mudança das imagens usadas no

SLM. Uma maneira mais robusta de determinar o sucesso da implementaç̃ao do mapa seria fazer a

tomografia de qudits [40], porém, para o caso medido, seria necessário, no ḿınimo, 256 medidas

5Como estamos gerando imagens em sequência em uma tela, acredito que a melhor nomenclatura seja essa.
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FIGURA 5.4: Imagens usadas na montagem dos filmes necessários para implementar os operadores da
dinâmica de defasagem. Para posicionar a imagem foi usada uma técnica semelhantèa
mostrada na Figura2.10.

FIGURA 5.5: Esquema mostrando como os filmes foram montados para implementação da din̂amica de
defasagem para ququarts.

para cada valor dep, tornando algo invíavel em nossa montagem experimental.
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TABELA 5.2: Valores dep para defasagem de dois ququarts. Os valorespx=0 (px=xπ ) foram tirados do
ajuste feito para cada padrão de interfer̂encia com o detector do fóton signal parado emx = 0
(x = xπ) mostrados na Figura5.6. Os valores depprevisto est̃ao relacionados a cada filme
usado e como a precisãoé alta, ñao foi considerado erro experimental.

px=0 px=xπ
pprevisto

0.000± 0.063 0.000± 0.044 0.000
0.101± 0.066 0.113± 0.055 0.125
0.234± 0.071 0.248± 0.054 0.250
0.359± 0.071 0.369± 0.052 0.375
0.489± 0.066 0.490± 0.053 0.500
0.603± 0.073 0.617± 0.058 0.625
0.737± 0.062 0.753± 0.051 0.750
0.871± 0.050 0.869± 0.061 0.875
0.982± 0.069 0.94± 0.10 1.000
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FIGURA 5.6: Gráficos dos padrões de interfer̂encia de fenda qúadrupla medidos varrendo o detector do
fóton idler, com o detector signal parado emxs = 0 mm (quadrados fechados) exs =
0.26mm (ćırculos abertos) para todos os valores depmedidos. Para calcular o valor dep nós
ajustamos os gráficos usando a equação5.15comℓD = 3/2.
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5.4 IMPLEMENTAÇ ÃO EXPERIMENTAL : A MPLITUDE

Para mostrar a implementação do mapa de amplitude vamos usar um sistema de três ńıveis,

como mostrado na Figura5.7. Como j́a foi dito anteriormente, ńos implementaremos somente

as trajet́orias sem salto6, onde podemos reescrever a equação5.11para a dimens̃ao usada em nosso

experimento como:

|ψ(t)〉 = e−
i
~
Heff t |ψ(0)〉 = 1

N(t)

(

a |0s2i〉+ be−γt |1s1i〉+ ce−2γt |2s0i〉
)

, (5.18)

onde|ψ(0)〉 = a |20〉+ b |11〉+ c |20〉 coma, b e c sendo as amplitudes do estado inicial; eN(t) é

a normalizaç̃ao. Foi considerado que o estado inicial|ψ(0)〉 é dado pela equação2.40, poŕem com

a nomenclatura mostrada na Figura5.7 e com a preparação do estado parcialmente emaranhado

usando o SLM1, como mostrado na seção4.3.2.

FIGURA 5.7: A figura mostra um esquema de correspondência entre nosso sistema de fendas triplas e os
três ńıveis do oscilador harm̂onico.

A montagem experimental da implementação das trajet́orias sem saltos está mostrada na Figura

5.2, onde o SLM1 foi usado para preparar um estado parcialmente emaranhado|ψ(0)〉 e o SLM2,

substituindo um espelho no Sagnac (“Sagnac modificado”), foi utilizado para implementar o mapa

da din̂amica, exp(−iHeff t/~). Note que, na equação 5.18, a variaç̃ao do tempo diminui as

amplitudes dos estados de caminho correspondentes aos estados excitados,|1〉s e |2〉s, e mant́em

constante a amplitude do estado de caminho referente ao estado fundamental,|0〉s. Isso faz com

que tenhamos associado para cada caminho transversal do fóton signal uma operação distinta feita

pelo Sagnac modificado, dada por:

Usag(t)|ℓ〉 = sin(φℓ(t)/2) |ℓ〉 , (5.19)

ondeUsag(t) a operaç̃ao do interfer̂ometro do Sagnac modificado em um dos estado de fenda

|ℓ〉 e φℓ(t) é definido individualmente para cada fenda|ℓ〉, pois a variaç̃ao da amplitude depende

6Como discutido na subseção2.3.4, a operaç̃ao que o SLM aplica ao estado de fendaé diagonal. Isso implica que
operaç̃oes como a de salto quântico, como mostrada na equação5.12, s̃ao invíaveis usando este método de modulaç̃ao.
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do estado de fenda. O Sagnac modificado faz uma operação nesse experimento igualà feita no

experimento da Concentração de Emaranhamento, descrita na seção 4.3.3. Para implementar o

mapa em questão, as funç̃oesφℓ(t) para cada fenda devem satisfazer:

φ0(t) = 1,

φ1(t) = arcsin
(

e−γt
)

, (5.20)

φ2(t) = arcsin
(

e−2γt
)

.

Ent̃ao, em nossa montagem experimental, podemos associar um valor de grau de cinza a umφℓ(t)

(como mostrado na seção2.3.3) e encontrar a relação entre o grau de cinza e o tempo. Por a variação

do tempo ser distinta para cada fenda, a variação do grau de cinza para cada fendaé exclusiva, como

mostrado nas equações5.20. Para produzir as operações necessárias para implementar este mapa

foi utilizado uma taxa de variação do grau de cinza distinto para cada fenda.

A Tabela5.3mostra as medidas que visam caracterizar a implementação do mapa de amplitude.

Nós medimos todas as populações para diferentes valores deγt7. Na simulaç̃aoóptica do mapa de

amplitude que afeta um sistema de três ńıveis, os ńıveis s̃ao representados pelos estados de caminho

dos f́otons ao atravessar uma fenda tripla, Figura5.7. Portanto, medir as populações significa

detectar a imagem das fendas após o f́oton sofrer a operação feita pelo Sagnac modificado. Podemos

ver na Figura5.8que nessa implementação temos a população dos estados de fenda referentes aos

ńıveis menos energéticos aumentando a amplitude, enquanto as fendas referentes aos ńıveis mais

enerǵeticos diminuindo, como esperado.

Uma caracterı́stica interessante desse mapaé que, caso os nı́veis de maior energia tenham

maior populaç̃ao que os de menor energia (a < b < c), temos um aumento do emaranhamento

do sistema (onde usamos a I-concorrência normalizada, descrita na equação 4.2, para quantificar

o emaranhamento). A escolha do estado inicial foi feita de tal forma que esse efeito ocorresse,

como pode ser visto na Figura5.9. Além disso, podemos comparar a evolução do emaranhamento

esperada com a calculada a partir da medida, o que nos mostra uma boa concord̂ancia, explicitando

o êxito da implementaç̃ao. Como o ńumero de coincid̂encias caem quando aumentamosγt, os

erros estatı́sticos de cada medida aumentam, fazendo com que o erro do cálculo do emaranhamento

seja grande paraγt alto. Para gerar valores maiores deγt seria necessário aumentar o tempo de

aquisiç̃ao, algo invíavel em nosso laboratório, por motivo de instabilidade do interferômetro.

7Foi usadoγt ao inv́es det para deixar a variação temporal independente de unidade.
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FIGURA 5.8: Populaç̃oes para os estados de caminho de dois fótons medidos ao longo do tempo. Pode-
se ver que as populações ṽao se equilibrando até γt = 1.0 e aṕos esse tempo começam
a se desequilibrar, tendendoà estados de fenda que correspondem aos nı́veis de menor
energia. Aĺem disso, podemos ver que com o passar do tempo, o estado tende para o estado
|ψ(t→ ∞)〉 = |02〉, como esperado.
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FIGURA 5.9: Gráfico do emaranhamento em função deγt que mostra os os valores da I-concorrência para
os estados medidos após a implementaç̃ao do mapa de amplitude (pontos) e compara com o
valor previsto teoricamente (linha).
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TABELA 5.3: Medidas das populações para os estados do sistema para diferentes valores deγt. Foi calculado a I-Concorrência [110] para cadaγt, Cexp(|ψ(γt)〉),
e comparada com o emaranhamento previsto,Cprev(|ψ(γt)〉). Podemos usar o emaranhamento para identificar se o mapa foi implementado
corretamente.

γt = 0.0 γt = 0.1 γt = 0.3 γt = 0.5 γt = 0.7 γt = 1.0 γt = 1.3 γt = 1.5 γt = 1.7

|0, 0〉 24± 5 21± 5 19± 4 28± 5 16± 4 17± 4 33± 6 12± 3 22± 5

|0, 1〉 0± 0 2± 1 6± 3 1± 1 10± 3 1± 1 0± 0 4± 2 0± 0

|0, 2〉 249± 16 220± 15 262± 16 252± 16 273± 17 232± 16 248± 16 245± 16 252± 16

|1, 0〉 4± 2 0± 0 12± 3 20± 4 1± 1 6± 2 9± 3 3± 2 7± 3

|1, 1〉 953± 31 814± 29 775± 28 517± 23 465± 22 339± 18 345± 19 227± 15 125± 11

|1, 2〉 10± 3 4± 2 1± 1 7± 3 4± 2 0± 0 0± 0 2± 1 1± 1

|2, 0〉 2042± 45 1490± 39 1222± 35 635± 23 476± 22 290± 18 265± 16 98± 10 120± 11

|2, 1〉 10± 3 4± 2 11± 3 0± 0 3± 2 5± 2 1± 1 0± 0 3± 1

|2, 2〉 11± 3 0± 0 5± 2 2± 1 2± 1 0± 0 4± 2 0± 0 0± 0

Cexp(|ψ(γt)〉) 0.862± 0.007 0.895± 0.008 0.905± 0.009 0.942± 0.012 0.962± 0.014 0.971± 0.016 0.958± 0.016 0.928± 0.021 0.926± 0.021

Cprev(|ψ(γt)〉) 0.864 0.881 0.914 0.942 0.960 0.972 0.962 0.945 0.919
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5.5 CONCLUSÃO

Apresentamos resultados que simulam as dinâmicas de qudits interagindo com o reservatório.

Os qudits codificados em caminho, juntamente com um SLM, mostraram que este sistema pode

simular din̂amicas de sistemas quânticos abertos. Os mapas implementados são gerais e simulam

a din̂amica para qualquer estado inicial, além de serem facilmente estendı́veis para sistemas de

diferentes dimens̃oes. Conseguimos com sucesso implementar o mapa completo de defasagem. J́a

para o mapa de amplitude, conseguimos mostrar a dinâmica sem saltos. Nos dois casos vimos uma

boa concord̂ancia entre os resultados experimentais e o esperado teoricamente. Para identificar

o sucesso da implementação ńos usamos um parâmetro que representa a principal caracterı́stica

do mapa. No mapa da defasagem usamos as medidas do padrão de interfer̂encia para calcular o

par̂ametrop, que nos permite caracterizar a perda de coerência do sistema. Já no de amplitude ńos

medimos a população, nos permitindo identificar as modificações das populações, caracterı́stica da

atuaç̃ao desse tipo de mapa.
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CAPÍTULO 6

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Os trabalhos apresentados nesta tese tiveram como objetivoestudar e implementar processos

quânticos usando moduladores espaciais de luz e qudits codificados em caminho. O uso do

SLM foi de grande import̂ancia nos tr̂es trabalhos e se mostrou uma ferramenta muito eficaz para

implementaç̃ao de operaç̃oes qûanticas de maneira simples. Procedimentos que necessitam de um

conjunto grande de operações se beneficiam da facilidade de modificar as modulações aplicadas

pelo SLM. O acŕescimo de mais de um SLM na montagem experimental permite executar tarefas

ainda mais complexas em nosso sistema, permitindo a implementaç̃ao de processos quânticos mais

elaborados.

No Caṕıtulo 3, onde relatamos o experimento do algorı́timo de Deutsch ḿınimo, conseguimos

com sucesso executar as operações necessárias para sua implementação. O SLM foi usado como

oráculo aplicando as 4 funções posśıveis em um qubit codificado usando os caminhos de um fóton

passando por uma fenda dupla. Além disso, foi feito uma discussão sobre a melhoria especı́fica

da implementaç̃ao qûantica em comparação com a cĺassica. Uma parte da discussão importante

nesse trabalho foi a análise de como a medida muda a eficiência do algoŕıtimo. Nessa ańalise,

conseguimos entender melhor os projetores que medimos, nospermitindo ter um controle ainda

melhor sobre a sua implementação.

No Caṕıtulo 4, demostramos o protocolóotimo para a concentração de emaranhamento de dois

qutrits de caminho. No protocolo de concentração foram usadas medidas generalizadas em um

par de f́otons. Essas medidas foram implementadas através de um interfer̂ometro de Sagnac com

um SLM substituindo um dos espelhos. O uso do momento longitudinal como grau de liberdade

auxiliar em operaç̃oes de qudits codificados em caminho transversal se mostra promissor para

outros trabalhos que virão. Um trabalho que está em andamento e usa essa técnicaé a visualizaç̃ao

da fase topoĺogica em qudits.

Finalmente, no Capı́tulo 5, a simulaç̃ao de din̂amicas dissipativas em qudits foi implementada

com sucesso. Usando qudits codificados em caminho, juntamente com um SLM, foi posśıvel

mostrar que esse tipo de montagem experimental consegue simular din̂amicas de sistemas

quânticos aberto. Conseguimos com sucesso implementar o mapa completo de defasagem. Já
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o mapa da amplitude conseguimos mostrar a dinâmica sem saltos. Nos dois casos vimos uma

boa concord̂ancia entre os resultados experimentais e o esperado teoricamente. Poŕem, nesse

experimento, uma restrição de nossa montagem experimental se mostrou presente, o SLMsó

consegue fazer operações diagonais. Caso fosse possı́vel implementar mapas não diagonais,

tamb́em conseguirı́amos implementar o mapa completo de amplitude. Issoé um desafio que ainda

temos e, caso consigamos implementar esse tipo de operação, essa montagem experimental se

tornaŕa ainda mais abrangente.

Acreditamos que o uso do SLM em experimentos com qudits codificados em caminhóe uma

boa possibilidade para implementação de processos quânticos. Ao longo dessesúltimos anos, aṕos

dominar as operações do SLM, vimos que elée uma ferramente que trás uma gama muito grande de

operaç̃oes dispońıveis para manipular qudits. Mesmo assim, ainda vemos a possibilidade de uśa-lo

de maneiras distintas das atuais, permitindo, assim, abrirainda mais o leque de possibilidades.
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APÊNDICE A

CRIANDO IMAGENS PARA O SLM USANDO O MATLAB

Para criar as imagens do SLM foi usado o Matlab R2010a. Para facilitar nós dividimos a criaç̃ao

da imagem em 4 partes: definição dos par̂ametros, tamanho da imagem, criação das regĩoes e

criaç̃ao da imagem. Os programas e funções para definir as imagens para o SLM a seguir podem

ser copiados sem nenhuma instalação extra de pacotes que funcionará sem maiores complicações

e a maior parte do ḿerito é do Doutorando Marcos Aurélio. Aqui exemplificaremos somente

um programa, porém, caso seja entendido o seu funcionamento, modificá-lo para outros usośe

simples. Ńos usamos como base para criar os nossos programas a dissertação de mestrado de

Martin Sẗutz [232] com o Professor Anton Zeilinger. Os programas estão comentados (% define o

queé coment́ario) para facilitar o entendimento e, como exemplo, esse programa gera imagens com

4 regĩoes com graus de cinza diferentes para o SLM Holoeye LCD LC-R 2500 (Imagem gerada na

FiguraA.1 ). Para modificar entre SLMs com tamanho de telas e resoluções diferenteśe necesśario

trocar a varíavel do pixel, na parte “criação das regĩoes” e o tamanho do espaço, na parte “tamanho

da imagem”.

• Definição de Par̂ametros:

NOME =′ REGIAO03.bmp
′; % Define o nome da imagem que será gerada. O formatóe

.bmp

G = [0 70; 140 210]; % Matriz que representa os graus de cinza paras cada região.

D = [50 −100; 200 50]; % Matrix que representa quais são os pixels que ṽao ser a interfasse

entre duas regiões

writegraybmp3 (cria4regioes(G(1, 1), G(1, 2), G(2, 1), G(2, 2), D(1, 1), D(1, 2), D(2, 1), D(2, 2))

, NOME); % Chama as pŕoximas funç̃oes para fazer a imagem.

• Tamanho da imagem:

function [X, Y ] = xgagrid(z) % Produz um mesh bidimensional de coordenadas

extendendo de [-4z/3,4z/3] X [-z,z] com 1024 x 768 pontos.

[X, Y ] = meshgrid(linspace(−4/3 ∗ z, 4/3 ∗ z, 1024), linspace(−z, z, 768));
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• Criação das regĩoes:

function [cria4regioes] = cria4regioes (g11, g12, g21, g22, d11, d12, d21, d22)

[x, y] = xgagrid(0.0146/2); % chama a funç̃ao de criaç̃ao da grade que vai definir a imagem.

o valor 0.0146́e a menor dimensão da tela em metros.

d = 0.00001901041666666; % Tamanho do pixel

a11 = (y < d ∗ d11)&(x < d ∗ d12); % Define a regĩao superior esquerda

a12 = (y >= d ∗ d11)&(x < d ∗ d21); % Define a regĩao inferior esquerda

a21 = (y < d ∗ d22)&(x >= d ∗ d12); % Define a regĩao superior direita

a22 = (y >= d ∗ d22)&(x >= d ∗ d21); % Define a regĩao inferior direita

cria4regioes = a11 ∗ g11+ a12 ∗ g12+ a21 ∗ g21+ a22 ∗ g22; % monta as 4 regiões com

os respectivos valores.

• Criação da imagem:

functionwritegraybmp3(IMG, filename) % cria uma imagem em tons de cinza em .bmp

usando os parâmetros de IMG e com nome filename

imwrite(IMG, grays, filename)

FIGURA A.1: Imagem mostrando o que foi gerado pelo método mostrado neste apêndice.
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APÊNDICE B

PROJETORES EM UM PADR̃AO DE INTERFER̂ENCIA

Quandoé realizado uma medição de um f́oton em um estado de momento ou caminho transversal

[19, 233], é comumente usado um conjunto de lentes juntamente com um detector que possa ser

movimentado perpendicularmenteà propagaç̃ao do feixe. Neste apêndice descreveremos o caso

mais simples de detecção, onde se tem uma lente de focof entre as fendas e o detector como

mostrado na FiguraB.1. Inicialmente consideraremos o caso mais geral possı́vel, onde ñao tem

relaç̃ao nenhuma entre as distâncias entre os componentesópticos e o foco da lente.

Uma medida projetiva no sistema de fendas pode ser descrita pela equaç̃ao

p(x, z) = Tr[Π(x, z)ρ], (B.1)

ondep(x, z) é a probabilidade de detectar o estadoρ associado ao operador de medidaΠ(x, z)

[33, 35], ondex é a posiç̃ao transversal do detector ez é a dist̂ancia entre o detector e as fendas.

FIGURA B.1: Esquema simplificado da montagem usada para fazer as medidas usando uma lente entre a
fenda e o detector. A distância entre a fenda e a lenteé dez1 e da lente ao detectoré dez.
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Podemos escrever o estado de fendas geral de um qudit (dimensão D) sendo:

ρ =
D−1
∑

ℓ,m=0

ρℓ,m |ℓ〉 〈m|, (B.2)

onde|ℓ〉1 foram definidos na equação 2.38. Como o detector usado destrói o fóton na mediç̃ao

[15, 128], podemos descrever o operador de medidaΠ(x, z) = E−(x, z)E+(x, z), ondeE−(x, z)

(E+(x, z)) é o operador o campo elétrico, de freqûencia positiva (negativa), proporcionais ao

operador de destruição a (criaç̃ao a†) do fóton no planoz. O projetor pode ser escrito na base

das fendas sendo:

Π(x, z) =
∑

ℓ,m

[

〈m|E−(x, z) |vac〉 〈vac|E+(x, z) |ℓ〉
]

|m〉 〈ℓ| . (B.3)

Ent̃ao, para sabermos como são as medidas no plano do detectoré necesśario calcular a propagação

do operador campo elétrico do plano das aberturas,E+(x, 0), at́e o plano detector,E−(x, Z). Para

isso usaremos os princı́pios daóptica de Fourier [153].

B.1 PROPAGAÇÃO DO CAMPO USANDO ÓPTICA DE FOURIER

Considere um campo elétrico v(~r, t) monocroḿatico e escalar. Como esse campo tem uma

depend̂encia bem definida no tempo, podemos separar a componente temporal da espacial,

v(~r, t) = V (~r)eiωt, ondeω é a freqûencia angular. Se a onda eletromagnética se propaga em

um meio linear e isotŕopico, a componente espacial da equação da onda satisfaz a equação de

Helmholtz:

∇2V (~r) + k2V (~r) = 0, (B.4)

comk2 = ω2µǫ sendo o ḿodulo ao quadrado do vetor de onda, ondeµ e ǫ são a permissividade e

permeabilidade do meio, respectivamente. O vetor de onda total pode ser dividido em uma parte

transversalq e outra longitudinalkz,

k2 = k2z + q2. (B.5)

Em nosso caso podemos considerar o sistema contendo duas dimens̃oes2: uma componente de

propagaç̃ao longitudinal (z) e uma componente transversal (x), onde o campo pode ser reescrito

na formaV (x, z). Esse campo pode ser escrito como uma expansão infinita de ondas planas, com

vetor de onda transversalq, com peso:

Ẽ(q, z) =
1

2π

∫

V (x, z)eiqxdx, (B.6)

1Rotular as fendas usando{−ℓD, ℓD} ou{0, D − 1} é ańalogo e ñao muda nada nas contas feitas neste apêndice.
2Por estarmos trabalhando com um sistema de fendas estreitas, a maior dimens̃ao da abertura na fenda pode ser

desconsiderada em nossa análise.
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ondeé definido como espectro angular do campo.

Quando um campo se propaga através de um dispositivóoptico cuja funç̃ao transmiss̃aoé dada

porS(x), a relaç̃ao entre os campos incidente (Ein(x, z)) e transmitido (Eout(x, z)) é dada por

Eout(x, z) = S(x)Ein(x, z). (B.7)

Já o espectro angular pode ser obtido da convolução das duas funções:

Ẽout(q, z) =
1

2π

∫

s(q − q′)Ẽin(q
′, z)dq′, (B.8)

ondes(q) é a transformada de Fourier deS. Através do uso das equaçõesB.7 e B.8 é posśıvel

obter o campo transmitido por um conjunto de elementosópticos distribúıdos ao longo do caminho

percorrido. Uma forma conveniente de tratar este problemaé definir operaç̃oes lineares para cada

componentéoptico ou propagaç̃ao livre. Atrav́es da atuaç̃ao em śerie desses operadores podemos

obter o campo transmitido em função do campo incidente e parâmetros dos elementosópticos e

geoḿetricos da montagem.

Para simplificar os ćalculos podemos nos restringirà porç̃ao da frente de onda que está pŕoxima

ao eixo de propagação, conhecido como aproximação paraxial, podendo expandirkz em śerie de

Taylor e considerar somente os dois primeiros termos da expans̃ao da equaç̃aoB.5:

kz =
√

k2 − q2 ≈ k(1− q2

2k2
), (B.9)

essa aproximação nos permite encontrar o campo transmitido através de uma lente de focof de

maneira simples sendo [153, 234]:

Eout(x, z) = Q(− 1

f
)Ein(x, z) = e−i kx

2

2f Ein(x, z); (B.10)

ondeQ(−1/f) é a funç̃ao transmiss̃ao atrav́es de uma lente convergente de focof . O campo

propagado livremente por uma distânciad sendo:

Eout(x, z + d) = R(d)Ein(x, z) =

√

k

2πid

∫ ∞

−∞
ei

k
2d

(x−x′)2Ein(x
′, z)dx′, (B.11)

ondeR(d) é um operador integral linear. Além disso, para nos auxiliar em nossa análise, ainda

podemos definir outras duas funções: mudança de escala

Eout(x, z) = P (b)Ein(x, z) =
√

|b|Ein(bx, z) (B.12)

e transformada de Fourier

Eout(x, z) = Ẽin(x, z) = F{E(x, z)} =
1

2π

∫ ∞

∞
eixpEin(p, z)dp, (B.13)
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TABELA B.1: Relaç̃oes entre operadores. [153, p. 118]

P F Q R

P P [t2]P [t1] = P [t2t1] P [t]F = FP [ 1
t
] P [t]Q[c] = Q[t2c]P [t] P [t]R[d] = R[ d

t2
]V [t]

F FP [t] = P [ 1
t
]F FF = P [−1] FQ[c] = R[− c

λ2 ]F FR[d] = Q[−λ2d]F

Q Q[c]P [t] = P [t]Q[ c
t2
] Q[c]F = FR[− c

λ2 ] Q[c2]Q[c1] = Q[c2 + c1] Q[c]R[d] = R[(d−1+c)−1]·

P [1 + cd] ·Q[(c−1 + d)−1]

R R[d]P [t] = V [t]R[t2d] R[d]F = FQ[−λ2d] R[d]Q[c] = Q[(c−1 + d)−1] ·

P [(1+cd)−1]·R[(d−1+c)−1]

R[d2]R[d1] = R[d1 + d2]

ondeP (b) eF{E(x)} são respectivamente as operações de mudança de escala e de transformada

de Fourier. Com esses quatro operadores mais as relações entre os mesmos definidos na tabelaB.1,

podemos fazer a propagação do campo ao longo de lentes com facilidade (veja referência [153]

para maior detalhes).

B.2 CÁLCULO DO OPERADOR DE M EDIDA

Podemos calcular o campo propagado das fendas até o detector, como mostrado na FiguraB.1, da

seguinte forma:

E(x, Z) = R(zl)Q(−1/f)R(z)E(x, 0). (B.14)

Inicialmente ñao faremos nenhuma relação entre as distâncias entre as fendas e a lente, e entre a

lente e o detector. Usando a igualdadeR(a+b) = R(a)R(b) podemos reescrever a equação anterior

como:

E(x, Z) = R(zl − f)R(f)Q

(

− 1

f

)

R(f)R(z − f)E(x, 0)

= R(zl − f)P

(

1

λf

)

F{R(z − f)E(x, 0)}, (B.15)

em que da primeira para segunda linha da equaçãoB.15foi usada a relaç̃aoR(f)Q(−1/f)R(f) =

P [1/(λf)]F . Modificando a ordem de atuação das funç̃oes usando as relações da tabelaB.1 temos:

E(x, Z) = R(z − f)Q

(

zl − f

f 2

)

P

(

k

f

)

F{E(x, 0)}

= R(z − f)Q

(

zl − f

f 2

)

Ẽ

(

kx

f
, 0

)

. (B.16)
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Agora, com as simplificaç̃oes e rearranjos feitos entre os operadores, podemos explicitar o campo

no plano do detector:

E(x, Z) ∝
∫ ∞

∞
e−i

k(x−x′)2

2(z−f) e
i
kx′2(zl−f)

2f2 Ẽ

(

kx′

f
, 0

)

∝ ei
kx2

2(z−f)

∫ ∞

∞
e

ikxx′

z−f e
−ikx′2 f2−(zl−f)(z−f)

2f2(z−f) Ẽ

(

kx′

f
, 0

)

. (B.17)

No caso de nosso experimento temos quez = f , reduzindo a equação anterior̀a

E(x, Z) ∝ e
−ikx2 zl−f

2f2 Ẽ

(

kx′

f
, 0

)

. (B.18)

ondeẼ (kx′/f, 0) é o espectro angular do campo logo após as fendas.

Agora com a evoluç̃ao do campo elétrico feita, podemos escrever o operador campo elétrico no

plano do detector, fazendo a quantização atrav́es de:

E+(x, Z) ∝ e
−ikx2 zl−f

2f2 a

(

kx

f

)

SE z = f, (B.19)

e uśa-lo para calcular o projetor descrito na equaçãoB.3 como:

Π(x, Z) ∝
∑

ℓ,m

[

e
−ikx2 zl−f

2f2 〈m| a†
(

kx

f

)

|vac〉 eikx
2 zl−f

2f2 〈vac| a
(

kx

f

)

|ℓ〉
]

|m〉 〈ℓ|

∝
∑

ℓ,m

∫ ∞

∞
e−iqldsinc(qa) 〈vac| a†

(

kx

f

)

|1, q〉 dq

+

∫ ∞

∞
eiq

′mdsinc(q′a) 〈1, q′| a
(

kx

f

)

|1, q′〉 dq′ |m〉 〈ℓ|

Π(x, Z) = N
∑

ℓ,m

e−i(ℓ−m) kxd
f sinc2

(

ka

f
x

)

|m〉 〈ℓ| , (B.20)

ondeN é uma constante de normalização e〈vac| a (α) |1, β〉 = δ(α−β). Note que, a equaçãoB.20

nos diz quaĺe o projetor, dependendo da posição do detector. No caso do algorı́timo de Deutsch

mostrado no capı́tulo 3, as medidas foram feitas com o detector parado emx = 0, e vemos que:

Π(0, Z) = N
∑

ℓ,m

|m〉 〈ℓ| ∝ |+〉 〈+| , (B.21)

onde|+〉 = 1/
√
2(|0〉 + |1〉), mostrando que o projetor que estamos medindoé proporcional ao

operador de medida necessário para a demonstração do algoritmo de Deutsch.

Podemos calcular a probabilidade de detectar um fóton no estadoρ =
∑

ρrt |r〉 〈t| à dist̂ancia

focal de uma lente de comprimento focalf , i. e., no plano de Fourier, utilizando a equaçãoB.20.
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A probabilidade de detectar um fóton na posiç̃aox no plano do detectoŕe dada por:

pd(x, Z) = Tr [Π(x, Z)ρ]

= Nsinc2
(

ka

f
x

) 1
∑

s=0

〈s|
[

1
∑

ℓ,m,r,t=0

e−i(ℓ−m) kxd
f |m〉 〈ℓ| ρr,t |r〉 〈t|

]

|s〉 (B.22)

= Nsinc2
(

ka

f
x

)

∑

s,ℓ,m,r,t

e−i(ℓ−m) kxd
f ρr,tδs,ℓδm,rδt,s

= Nsinc2
(

ka

f
x

) 1
∑

ℓ,m=0

e−i(ℓ−m) kxd
f ρm,ℓ. (B.23)

Se usarmos que o estado quântico tem que ser hermitiano (ρm,ℓ = ρ∗ℓ,m) e que o traçóe unit́ario,

quando abrimos a soma obtemos:

pd(x, Z) = Nsinc2
(

ka

f
x

)

[

ρ0,0 + ρ1,1 + |ρ0,1
(

e−i kxd
f

+φ + ei
kxd
f

−φ
)]

pd(x, Z) = Nsinc2
(

ka

f
x

)[

1 + 2|ρ0,1|cos
(

kxd

f
− φ

)]

, (B.24)

onde para os termos fora da diagonal foi usado queρ0,1 = |ρ0,1|eiφ.Podemos ver que a probabilidade

de encontrar o f́oton no plano do detector segue o mesmo perfil de um padrão de interfer̂encia

clássico, como esperado para o estado de um fóton.

B.3 DETECTOR FINITO

Usando os resultados mostrados na equaçãoB.20podemos fazer um tratamento mais real de nossas

medidas, considerando o detector finito. Supondo um detector com abertura2b e centrado emx0
temos:

Π′(x0, Z) =
∑

m,ℓ

∫ x0+b

x0−b

sinc2
(

kax

f

)

e−i(ℓ−m) kxd
f dx |m〉 〈ℓ| . (B.25)

No trabalho do algorı́timo de Deutsch, descrito no capı́tulo 3, a ańalise foi feita usando esse tipo

de projetor. Para os outros casos, onde o detector pode ser considerado pequeno (ka/f >> 1/b)

podemos considerar que asinc é constante na abertura do detector. Com essa consideração e a

substituiç̃ao de varíavelx = x′ + x0, a equaç̃aoB.25pode ser reescrita como:

Π′(x, Z) = Nsinc2
(

kax0
f

)

∑

m,ℓ

e−i(ℓ−m)
kxd0

f

∫ b

−b

e−i(ℓ−m) kxd
′

f dx′ |m〉 〈ℓ|

= 2Nbsinc2
(

kax0
f

)

∑

m,ℓ

sinc

[

(l −m)
kdb

f

]

e−i(ℓ−m)
kx0d

f |m〉 〈ℓ| . (B.26)

Note que o tamanho do detector diminui as componentes de coerência do operador de medida,

fazendo com que ele não seja mais um projetor (caso deb = 0), logo diminuindo a quantidade de
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informaç̃ao adquirida pela medida. Para exemplificar isso podemos usar o caso de duas fendas, em

que podemos decompor o operador de medida em matrizes de Pauli (σj comj = x, y, z):

Π′(x, Z) = 2Nsinc2
(

kax0
f

){

I2 + sinc

(

kdb

f

)[

cos

(

kx0d

f

)

σx + sin

(

kx0d

f

)

σy

]}

,

(B.27)

comI2 sendo a identidade. Na equaçãoB.27pode-se ver que, dependendo do tamanho do detector,

a informaç̃ao adquirida pela detecção do f́oton pode ser nula, ocorrendo quandokdb/f = nπ, com

n = {1, 2, 3 . . .}.

B.4 SOMA DE DUAS LENTES PARA FORMAÇ ÃO DO PADRÃO DE

INTERFER ÊNCIA

Nas medidas do experimento ondeé simulado um ambiente de defasagem, mostradas na seção

5.3, diferente das medidas tratados até agora neste apêndice, foram usadas duas lentes, uma para

projetar a imagem no segundo SLM e outra para medirmos o padrão de interfer̂encia no plano do

detector, como mostrado na FiguraB.2. Podemos usar o ḿetodo explicado na seçãoB.1 para essa

situaç̃ao, escrevendo a propagação do campo como:

E(x, Z) = R(z)Q

(

− 1

f2

)

R(z2)Q

(

− 1

f1

)

R(z1)E(x, 0). (B.28)

FIGURA B.2: Esquema simplificado da montagem usada para fazer as medidas dos padrões de interfer̂encia
na defasagem. Foram usados duas lentes com focof1 e f2, onde a dist̂ancia das fendas e a
primeira lentéez1, a dist̂ancia entre as duas lenteséz2 e da segunda lente e o detectoréz.

73



Podemos simplificar a equaçãoB.28para chegar em algo semelhante a equaçãoB.16:

E(x, Z) = R(z)Q

(

− 1

f2

)

R(z2 − f1)R(f1)Q

(

− 1

f1

)

R(f1)R(z1 − f1)E(x, 0)

= R(z)Q

(

− 1

f2

)

R(z2 − f1)P

(

− k

f1

)

F{R(z1 − f1)E(x, 0)}

= R(z)Q

(

− 1

f2

)

R(z2 − f1)Q

(

−z1 − f1
f 1
1

)

Ẽ

(

kx

f1
, 0

)

. (B.29)

Mudando a ordem de atuaçãoR(z2 − f1) com oQ(−1/f2) como mostrado na tabelaB.1 podemos

reescrever a propagação sendo:

E(x, Z) = R(Z)R

[

− f2(z2 − f1)

z2 − f1 − f2

]

V

(

1− z2 − f1
f2

)

× Q

(

1

z2 − f1 − f2

)

Q

(

−z1 − f1
f 1
1

)

Ẽ

(

kx

f1
, 0

)

E(x, Z) = R

[

z − f2(z2 − f1)

z2 − f1 − f2

]

Q(α)Ẽ

[

(

1− z2 − f1
f2

)−1
kx

f1
, 0

]

, (B.30)

ondeα3 é uma constante que depende das distâncias dos elementos e dos focos da lentes. Para que

seja formado o padrão de interfer̂encia no plano do detectoré necesśario que o termo do operador

R seja nulo na equaçãoB.30, ent̃ao:

z − f2(z2 − f1)

z2 − f1 − f2
= 0. (B.31)

Pelas dist̂ancias em nossa montagem experimental mostrada na Figura5.2, temos quef1 = 125mm

ez2 = 415mm,; f2 = 200mm ez = 325mm para obtermos o padrão de interfer̂encia no plano do

detector. Note que, por usarmos duas lentes dessa forma, perdemos um pouco a resolução espacial

em relaç̃ao a quando usamos somente uma lente, fazendo com que o tamanho do padr̃ao possua

uma diminuiç̃ao para62%.

B.5 PADRÃO DE I NTERFERÊNCIA CONDICIONAL DOS FÓTONS GÊMEOS

Vamos considerar nessa seção a montagem mostrada na Figura5.2, onde um dos f́otons est́a com

uma lente (idler), como descrito na seçãoB.2, e o outro est́a na configuraç̃ao de duas lentes (signal),

descrita na seçãoB.4. A medida em coincid̂encia entre os dois sistemas pode ser escrito como:

p(xs, xi) = Tr
[

Π(xi, Z)⊗ Π(xs, Z)ρ
]

. (B.32)

3Como oQ(α) só vai dar uma fase global no sistema, não a explicitamos na equação. De qualquer forma,α =
−
(

f2
1
+ f2

2
− f2z1 + z1z2 − f1(z1 + z2 − f2)

)

/f3
2

.
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Nessa montagem experimental o operador de medida que define adetecç̃ao do idleré descrito

pela equaç̃ao B.26, e o operador de medida que descreve a detecção do signaĺe dada quando

consideramos o campo propagado da equaçãoB.30 incidindo em um detector finito que pode ser

escrito explicitamente como:

Π(xs) = 2N ′sinc2
∑

r,s

sinc

[

(r − s)
kdb

f2β

]

e
−(r−s) kd

f2β |r〉 〈s| , (B.33)

onde2b é a largura da fenda no detector,N ′ é uma constante de normalização e

β =
f2
f1

− z2 − f1
f1

(B.34)

é o fator de escala que aparece com a propagação do operador pelas duas lentes. Com os dois

operadores de medida definidosé posśıvel obter explicitamente o padrão de interfer̂encia previsto

nessa configuração atrav́es dos projetores na equaçãoB.32:

p(xs, xi) = 4NN ′sinc2
(

kaxi
f

)

sinc2
(

kaxs
fβ

)

×
[

1 +

ℓd
∑

ℓ6=m,r 6=s=−ℓd

| 〈ℓ, r| ρ |m, s〉 |sinc
(

(ℓ−m)
kdb

f

)

sinc

(

(r − s)
kdb

fβ

)

× exp

(

i(ℓ−m)
kxid

f
+ i(r − s)

kxsd

fβ
+ i arg(〈ℓ, r| ρ |m, s〉)

)]

. (B.35)

Como na nossa montagem a segunda lente por onde o signal passa tem o mesmo foco que a lente

do idler, tem-se quef2 = f . Por a matriz densidade ser hermitiana, podemos reescrevera equaç̃ao

B.35agrupando os termos conjugados:

p(xs, xi) = 4NN ′sinc2
(

kaxi
f

)

sinc2
(

kaxs
fβ

)

×
[

1 +

ℓd
∑

ℓ>m,r>s=−ℓd

| 〈ℓ, r| ρ |m, s〉 |sinc
(

(ℓ−m)
kdb

f

)

sinc

(

(r − s)
kdb

fβ

)

× cos

(

(ℓ−m)
kxid

f
+ (r − s)

kxsd

fβ
+ arg(〈ℓ, r| ρ |m, s〉)

)]

. (B.36)

A equaç̃ao acima descreve qualquer padrão de interfer̂encia de dois qudits de caminho,

independente do estado, na montagem experimental mostradana Figura5.2.
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[16] S. P. WALBORN, C. H. MONKEN, S. ṔADUA , AND P. H. SOUTO RIBEIRO. SPATIAL CORRELATIONS IN

PARAMETRIC DOWN-CONVERSION. Physics Reports, 495:87–139, 2010.

[17] Z. Y. OU AND L. M ANDEL . V IOLATION OF BELL’ S INEQUALITY AND CLASSICAL PROBABILITY IN A

TWO-PHOTON CORRELATION EXPERIMENT. Physical Review Letters, 61:50–53, 1988.

[18] Y. H. SHIH AND C. O. ALLEY. NEW TYPE OF EINSTEIN-PODOLSKY-ROSEN-BOHM EXPERIMENT USING

PAIRS OF LIGHT QUANTA PRODUCED BY OPTICAL PARAMETRIC DOWN CONVERSION. Physical Review
Letters, 61:2921–2924, 1988.
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ENTANGLEMENT IN QUBITS CREATED WITH SPATIALLY CORRELATED TWIN PHOTONS. Physical Review
A, 76:032314, 2007.

[35] W. H. PEETERS, J. J. RENEMA, AND M. P. VAN EXTER. ENGINEERING OF TWO-PHOTON SPATIAL

QUANTUM CORRELATIONS BEHIND A DOUBLE SLIT. Physical Review A, 79:043817, 2009.

[36] M. A. D. CARVALHO , J. FERRAZ, G. F. BORGES, P. L. DE ASSIS, S. ṔADUA , AND S. P. WALBORN.
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[69] M. BOURENNANE, A. KARLSSON, AND G. BJÖRK. QUANTUM KEY DISTRIBUTION USING MULTILEVEL

ENCODING. Physical Review A, 64:012306, 2001.

[70] N. J. CERF, M. BOURENNANE, A. KARLSSON, AND N. GISIN. SECURITY OF QUANTUM KEY

DISTRIBUTION USINGd -LEVEL SYSTEMS. Physical Review Letters, 88:127902, 2002.
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[117] C. SANTORI, D. FATTAL , J. VUCKOVIĆ, G. S. SOLOMON, AND Y. YAMAMOTO . INDISTINGUISHABLE

PHOTONS FROM A SINGLE PHOTON DEVICE. Nature, 419:594–597, 2002.

[118] Y. NAKAMURA , Y. A. PASHKIN , AND J. S. TSAI. COHERENT CONTROL OF MACROSCOPIC QUANTUM

STATES IN A SINGLE-COOPER-PAIR BOX. Nature, 398:786–788, 1999.

[119] A. KUHN, M. HENNRICH, AND G. REMPE. DETERMINISTIC SINGLE-PHOTON SOURCE FOR DISTRIBUTED

QUANTUM NETWORKING. Physical Review Letters, 89:067901, 2002.

[120] D. C. BURNHAM AND D. L. WEINBERG. OBSERVATION OF SIMULTANEITY IN PARAMETRIC PRODUCTION

OF OPTICAL PHOTON PAIRS. Physical Review Letters, 25:84–87, 1970.

[121] S. FRIBERG, C. K. HONG, AND L. M ANDEL . MEASUREMENT OF TIME DELAYS IN THE PARAMETRIC

PRODUCTION OF PHOTON PAIRS. Physical Review Letters, 54:2011–2013, 1985.

[122] C. K. HONG AND L. M ANDEL . THEORY OF PARAMETRIC FREQUENCY DOWN CONVERSION OF LIGHT.
Physical Review A, 31:2409–2418, 1985.

[123] C. K. HONG AND L. M ANDEL . EXPERIMENTAL REALIZATION OF A LOCALIZED ONE-PHOTON STATE.
Physical Review Letters, 56:58–60, 1986.

[124] R. GHOSH AND L. M ANDEL . OBSERVATION OF NONCLASSICAL EFFECTS IN THE INTERFERENCE OF TWO

PHOTONS. Physical Review Letters, 59:1903–1905, 1987.

[125] Z. Y. OU AND L. M ANDEL . OBSERVATION OF SPATIAL QUANTUM BEATING WITH SEPARATED

PHOTODETECTORS. Physical Review Letters, 61:54–57, 1988.

[126] A. JOOBEUR, B. E. A. SALEH , AND M. C. TEICH. SPATIOTEMPORAL COHERENCE PROPERTIES OF

ENTANGLED LIGHT BEAMS GENERATED BY PARAMETRIC DOWN-CONVERSION. Physical Review A,
50:3349–3361, 1994.
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HIGH-DIMENSIONAL SPATIAL ENTANGLEMENT: THEORY AND EXPERIMENT. Modern Physics Letters B,
20:1–23, 2006.

[155] S. CHANDRASEKHAR. Liquid Crystal. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1992.
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METHOD FOR PREDICTING AND OPTIMIZING THE OPTICAL MODULATION PROPERTIES OF A LIQUID-
CRYSTAL DISPLAY. Journal of Applied Physics, 94:3697, 2003.

[167] GEORGESSAGNAC. THE DEMONSTRATION OF THE LUMINIFEROUS AETHER BY AN INTERFEROMETER IN

UNIFORM ROTATION. Comptes Rendus, 157:708–710, 1913.

86



[168] GEORGES SAGNAC. ON THE PROOF OF THE REALITY OF THE LUMINIFEROUS AETHER BY THE

EXPERIMENT WITH A ROTATING INTERFEROMETER. Comptes Rendus, 157:1410–1413, 1913.

[169] MARIANA RODRIGUES BARROS. Demonstraç̃ao óptica do algoritmo de Deutsch-Jozsa com 1 qubit.
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