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RESUMO 

 

No presente trabalho, a capacidade de um tipo especial de medida de 

informação e coerência quântica, a Informação de Wigner-Yanase 

(𝐼𝑊𝑌), é usada para caracterizar o fenômeno de superradiância de 

Dicke. Mostra-se que a medida de incerteza quântica sobre a população 

de cada emissor é proporcional à potência de correlação, que é a parte da 

potência total emitida oriunda das correlações de dipolos e responsável 

pela liberação em um curto período de tempo da energia emitida. 

Também mostra-se que a medida de correlações conhecida por incerteza 

quântica local, que é uma minimização da 𝐼𝑊𝑌 sobre todos os 

operadores locais de interesse, apresenta mudanças súbitas duplas 

induzidas pelo ambiente. A janela de intervalo entre as mudanças duplas 

é usada para se definir o intervalo em que os observáveis globais 

simétricos se comportam de modo clássico para o número de átomos  

𝑁 → ∞, embora os emissores permaneçam fortemente correlacionados 

de maneira quântica.  Em uma segunda parte, investiga-se o mesmo 

fenômeno de superradiância de Dicke através de medidas entrópicas de 

informação e incerteza. Obtém-se uma expressão algébrica para a 

quantidade de informação mútua quântica em função das populações 

dos estados simétricos e de coeficientes binomiais 𝐵𝑁,𝑛𝑒. Finalmente, foi 

obtida uma expressão para a entropia quântica 𝐻𝑄 de um observável  

particular do sistema, a permutação 𝑛𝑒,𝑙, em termos de um valor 

esperado de um operador  𝑙𝑜𝑔2(𝔹𝑁,𝑛𝑒), que tem estados de Dicke com 

𝑁 átomos e 𝑛𝑒 excitações como autoestados, com autovalores dados por 

 𝑙𝑜𝑔2(𝐵𝑁,𝑛𝑒). Tais autovalores podem ser devidamente comparados com 

as contribuições para a potência de correlação dos estados simétricos. 

 

 

Palavras-chave: Informação de Wigner-Yanase 1. Superradiância 2. 

Entropias Quânticas 3.  

 

 

  





 

 

ABSTRACT 

 

In this work, the capacity of a special type of quantification of quantum 

information and coherence, Wigner-Yanase skew information(𝑊𝑌𝑆𝐼), 
is used to characterize the Dicke superradiance phenomenon. The quan-

tum uncertainty on the population of each emitter of the sample captured 

by the WYSI is shown to be proportional to the correlation radiation 

rate, which is the part of the total radiated power coming from dipole 

correlations and responsible for releasing in a short time a great intensity 

of radiation energy. It is also shown that the correlation measure called 

local quantum uncertainty, which is the minimization of the WYSI over 

all local observables of interest, presents a double sudden change in-

duced by the environment. The time window between these two sudden 

changes is used to define the interval in which symmetric global observ-

ables of the system behave classically for the number of atoms 𝑁→∞, 

although the emitters remain strongly quantum correlated. In a second 

part, we investigated the same physical phenomenon with the use of 

entropic measures of information and uncertainty. An algebraic expres-

sion is obtained for the mutual quantum information as function of the 

populations of the symmetric states and binomial coefficients 𝐵𝑁,𝑛𝑒. 

Finally, an expression is obtained for the quantum entropy 𝐻𝑄 of a spe-

cial observable of the system, the permutation 𝑛𝑒,𝑙, as function of an 

expectation value of an operator  𝑙𝑜𝑔2(𝔹𝑁,𝑛𝑒) that has Dicke states with 

𝑁 atoms and 𝑛𝑒 excitations as eigenstates with eigenvalues 𝑙𝑜𝑔2(𝐵𝑁,𝑛𝑒). 

Such eigenvalues can be properly compared to the contributions to the 

correlation power of the symmetric states. 

 

Keywords: Wigner-Yanase Skew Information 1. Superradiance 2. 

Quantum Entropies 3. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A relação entre Teoria da Informação e Física tem sua origem 

desde, pelo menos, as primeiras investigações em Mecânica Estatística 

por Maxwell e Boltzmann. Se, no entanto, permite-se que as análises de 

erros observacionais feitas por Gauss e Laplace [1], que já se utilizavam 

de conceitos e técnicas hoje considerados fundamentais no campo de 

Teoria da Informação, sejam consideradas pioneiras, podemos ver que a 

relação é ainda mais antiga. A ligação mais estreita entre os dois campos 

é formalizada por Shannon [2] com sua proposição de que a melhor 

medida de informação de um sistema de transmissão de símbolos é igual 

à expressão da entropia de Gibbs
1
, em base 2: 

A relação entre Teoria da Informação e Física tem sua origem 

desde, pelo menos, as primeiras investigações em Mecânica Estatística 

por Maxwell e Boltzmann. Se, no entanto, permitirmos que as análises 

de erros observacionais feitas por Gauss e Laplace [1], que já se 

utilizavam de conceitos e técnicas hoje considerados fundamentais no 

campo de Teoria da Informação, sejam consideradas pioneiras, podemos 

ver que a relação é ainda mais antiga. A ligação mais estreita entre os 

dois campos é formalizada por Shannon [2] com sua proposição de que 

a melhor medida de informação de um sistema de transmissão de 

símbolos é igual à expressão da entropia de Gibbs
2
, em base 2: 

 

 𝐻 = −∑𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖)

𝑖

, (1.1) 

 

onde 𝑝𝑖 é a probabilidade de observação do i-ésimo símbolo listado [2].  

Por outro lado, no desenvolvimento inicial da Mecânica Quântica 

moderna, Heisenberg [3] avalia a impossibilidade de determinação dos 

valores de observáveis que não comutam em um mesmo experimento. 

Associando a existência de incerteza quântica à estrutura dos estados 

físicos, observáveis e quantificações de tipo estatístico como valores 

médios e variância. Esse trabalho foi, em anos posteriores, estendido por 

Wigner, Yanase, Araki, Dyson  [4], [5], [6], quando, já explicitamente 

utilizando argumentos do tipo utilizado por Shannon, construiram 

                                                        
1
 Antes mesmo de Shannon, Leo Szilard ataca o problema de Demônio de 

Maxwell sob o ponto de vista da aquisição de informação. 
2
 Antes mesmo de Shannon, Leo Szilard ataca o problema de Demônio de 

Maxwell sob o ponto de vista da aquisição de informação. 
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medidas de informação e inccerteza para sistemas mistos, não 

contemplados pela análise anterior. 

A aplicação dos princípios quânticos em Teoria de Informação 

demonstrou também como algumas das propriedades genuinamente 

quânticas de sistemas físicos permitem a realização de procedimentos e 

protocolos, em ramos como computação e criptografia, com possíveis 

vantagens substanciais [7]. A caracterização de fenômenos sob este 

ponto de vista informacional se fez, então, premente nas últimas 

décadas. Revelando com seu desenrolar a importância das correlações 

existentes entre subsistemas de um estado físico composto. O ímpeto 

inicial, certamente possibilitado por Bell [8], [9] concentrou-se na 

análise de emaranhamento, caracterizado, em especial, pela estrutura da 

matriz densidade do sistema e mostrando aspectos não-locais de 

fenômenos quânticos. Na última década e meia, no entanto, demonstrou-

se a existência de correlações quânticas além do emaranhamento, 

agrupadas sob o nome de Discórdia Quântica [10], [11] (proveniente da 

existência de discordância nas quantidades de informação mútua 

calculadas por duas expressões que para sistemas clássicos são 

equivalentes). 

No presente trabalho, inicialmente, investiga-se a capacidade de 

um tipo especial de medida de informação e coerência quântica, a 

Informação de Wigner-Yanase, de caracterizar o fenômeno de 

superradiância de Dicke e como esta medida, aplicada sob o ponto de 

vista do sistema composto ou de seus subsistemas, revela a natureza 

quântica ou não do fenômeno, de forma qualitativa e quantitativa. 

Em uma segunda parte, investiga-se o mesmo fenômeno de 

superradiância de Dicke através de medidas entrópicas de informação e 

incerteza. Mais uma vez, empreende-se o estudo com o objetivo de 

caracterização dos aspectos quânticos e clássicos dos componentes do 

sistema físico, seus efeitos e suas correlações.  

No capítulo 1, revisa-se as propriedades matemáticas da 

Informação de Wigner-Yanase em algumas de suas diferentes acepções 

e obtém-se sua expressão para alguns estados específicos: um sistema 

simples e um sistema composto. 

No capítulo 2, são apresentadas as principais características do 

modelo de Dicke de superradiância, além da estrutura dos estados 

coletivos acessíveis e dos operadores de interesse. 

No capítulo 3, são aplicadas as medidas definidas no capítulo 1 

para o modelo de Dicke apresentado no capítulo 2, durante sua evolução 

temporal para operadores globais e locais e analisa-se como as medidas 
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apresentadas revelam correlações existentes no sistema de natureza 

quântica ou clássica. 

No capítulo 4, faz-se uma revisão do programa entrópico da 

Teoria de Informação bem como são apresentadas expressões 

apropriadas de Entropia Quântica de observáveis e de Informação 

Mútua Quântica. 

No capítulo 5, as medidas apresentadas do estudo entrópico são 

aplicadas ao fenômeno da superradiância de Dicke e estudadas também 

em sua evolução temporal através de gráficos. 

Todos os gráficos, bem como soluções numéricas de equações 

diferenciais foram obtidos por meio do programa 

𝑊𝑜𝑙𝑓𝑟𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑡ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 9𝑒𝑑. [12]. Parte do trabalho aqui 

desenvolvido foi publicado como artigo “Elucidating Dicke 

superradiance by quantum uncertainty”, Phys. Rev. A 94, 023819. [13]. 
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2 INFORMAÇÃO DE WIGNER-YANASE 

 

Desde as origens da moderna Mecânica Quântica, a questão da 

precisão máxima e da quantidade de informação acessíveis sobre 

sistemas físicos figura de maneira proeminente no estabelecimento dos 

fundamentos da disciplina e de suas características mais peculiares  [3, 

14]. Heisenberg mostra [3] que existem limitações intrínsecas à 

obtenção de informações sobre um sistema físico que não tem origem 

nas limitações dos aparatos experimentais de medida, mas que resulta da 

existência de observáveis ditos incompatíveis. O que, pelo menos no 

caso de observáveis incompatíveis de espectro discreto, dará origem a 

afirmações de que estes observáveis são, portanto, contextuais  [15]. 

Essas limitações foram ilustradas com o Princípio da Incerteza, que 

pode ser enunciado seguindo-se Robertson  [16],    como:  

Dois observáveis 𝑂𝐴 e 𝑂𝐵 são incompatíveis se [𝑂𝐴, 𝑂𝐵] ≠ 0. 

Para estes observáveis existe uma limitação inferior para o produto das 
dispersões estatísticas de seus resultados experimentais, medidas pelas 

variâncias de cada um dos observáveis. Este produto obedece: 

 
 

√𝑉𝑎𝑟(𝑂𝐴)𝑉𝑎𝑟(𝑂𝐵) ≥
1

2
|〈[𝑂𝐴, 𝑂𝐵]〉|. 

(2.1) 

 

 

Com a variância de um operador definida por: 

  

𝑉𝑎𝑟(𝑂) = 〈𝑂2〉 − 〈𝑂〉2. 
(

(2.2) 

 

E onde 〈O〉 representa o valor esperado de um operador observável 𝑂. 

.  As investigações dos limites estatísticos das observações de 

sistemas quânticos foram ampliadas por von Neumann com a construção 

de um modelo quântico explícito de Aparato-Sistema Observado  [14] 

representado pela matriz densidade de estados 𝜌𝐴𝑆(𝑡) desse conjunto. 

Para von Neumann, os resultados de observações são obtidos após a 

interação do sistema com um dado aparato. Os valores dos observáveis 

são estimados a partir da leitura dos “ponteiros” deste aparato e 

possibilitadas pelas correlações formadas durante a evolução quântica 

do conjunto global Aparato-Sistema Observado. Evolução esta 

interrompida pelo “colapso da função de onda” e o aparecimento de um 

único resultado  [14]. As ramificações conceituais do esquema proposto 

por von Neumann e a interrupção da evolução unitária quântica são 

controversas e motivo de intenso debate na comunidade científica, mas 
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fogem do escopo do presente trabalho. As consequências matemáticas e 

estatísticas deste mesmo esquema são, no entanto, bem definidas. 

Wigner [4] avança no entendimento das medidas em Mecânica 

Quântica observando que sob o esquema proposto por von Neumann 

novas limitações de natureza quântica devem ser adicionadas às 

incertezas de Heisenberg e outros, agora no que se refere às condições 

de inferência a partir dos estados do aparato permitidas por estados 

quânticos compostos. Para tanto, observa que um conjunto global 

Aparato-Sistema Observado tem sua evolução, em geral, sob restrições 

com origem nas simetrias do conjunto. Simetrias que implicam na 

existência de quantidades conservadas tais como energia total, momento 

angular total, etc.  No trabalho de von Neumann a existência de estados 

finais 𝜌𝐴(𝑡𝑓) do Aparato que permitem a inferência correta e sem 

incerteza do estado do Sistema Observado não tem suas condições 

necessárias  estabelecidas. Wigner mostra que devido à existência das 

leis de conservação, tais estados podem não existir para todos os 

conjuntos 𝜌𝐴𝑆(𝑡) de interesse e relaciona a dificuldade de medida de um 

certo observável local, em um experimento referente ao Sistema 

Observado, com a comutatividade entre este observável local e as 

quantidades conservadas globais  [4]. Araki e Yanase [5], [17] mostram 

ainda que esses observáveis não podem ser medidos de maneira ideal. 

Em uma medida ideal, além de se obter uma inferência exata, o sistema 

de interesse não é perturbado durante a medida. Ghirardi et al.  [18],  

[19] demonstram de maneira simples a impossibilidade dessas medidas 

ideais para observáveis locais que não comutam com quantidades 

conservadas aditivas ao mostrar que os vetores de estado resultantes 

para o aparato não são ortogonais entre si. Resultados que não permitem 

a inferência exata entre os possíveis estados iniciais do sistema de 

interesse.  

Esta linha de investigação antecipa em décadas o enfoque dado 

aos problemas de medida e inferência sobre sistemas quânticos da 

Teoria da Informação Quântica, exemplificada em conceitos como 

discórdia quântica (𝐷𝑄)  [10, 11], e estabelece que além da incerteza 

quântica prevista no Princípio de Incerteza de Heisenberg-Robertson 

existe incerteza quântica devido à relação entre a estrutura dos estados 

quânticos  globais, suas partes componentes e a evolução temporal 
submetida a simetrias fundamentais. 

Neste contexto, Wigner e Yanase [6] procuram solucionar um 

novo problema: como precisar a quantidade de incerteza ou informação 

quando além da incerteza de origem quântica pode existir incerteza de 
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origem clássica na descrição dos ensembles que descrevem os sistemas 

quânticos. Esta incerteza de origem clássica é entendida como a 

incerteza que existe devido a ignorância sobre qual estado quântico se 

está submetendo a um experimento. Tal incerteza pode ter origem no 

desconhecimento sobre a preparação dos sistemas (caso típico dos 

protocolos de comunicação e criptografia quântica) ou no fato de que se 

tem acesso somente a partes de um sistema global maior. Em ambos os 

casos a matriz densidade 𝜌 a que se tem acesso é do tipo misto. No 

primeiro caso porque diferentes estados puros 𝜌𝑖 são preparados com 

probabilidades 𝑝𝑖. No segundo caso porque a matriz densidade obtida 

por redução com a operação de traço parcial é em geral uma matriz do 

tipo mista. Assim, a matriz densidade tem sua forma mais geral 

representada por: 

 

 𝜌 =∑𝑝𝑖𝜌𝑖
𝑖

. (2.3) 

 

É preciso notar que os estados 𝜌𝑖 não são necessariamente 

ortogonais. O que torna a análise de funções que dependam das 

probabilidades 𝑝𝑖 não trivial. A representação da matriz 𝜌 e suas 

propriedades podem ser melhor analisadas se fizermos uso de sua 

representação matricial: 

 

 𝜌 =∑𝑝𝑖𝑗|𝑖⟩⟨𝑗|

𝑖,𝑗

, (2.4) 

 

os estados {|𝑖⟩} estabelecem a base de representação da matriz 

densidade. Esta representação não é única; de fato, existem infinitas 

representações  para o mesmo estado físico descrito por 𝜌. A liberdade 

na escolha da base de representação, no entanto, não interfere na 

obtenção das probabilidades de medidas dos observáveis quânticos e 

pode ser usada na simplificação de certos cálculos. Uma representação 

especial da matriz densidade de um estado físico é a sua representação 

diagonal: 

 

 𝜌 =∑𝑃𝑙|𝑙⟩⟨𝑙|

𝑙

, (2.5) 

 

Como a própria matriz densidade é um operador observável, os 

termos 𝑃𝑙 são os autovalores desta matriz. Estes autovalores são também 

as probabilidades referentes aos autovalores de observáveis que 

comutam com 𝜌. Pode-se demonstrar esta afirmação ao se notar que um 
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observável que atende esta última condição tem uma representação do 

tipo:  

 

 𝑂 = ∑ 𝑜𝑙|𝑙⟩⟨𝑙|𝑙 . (2.6) 

 

E pode-se obter as probabilidades de obtenção dos observáveis 

por: 

 

 𝑝(𝑜𝑙) = 𝑇𝑟(|𝑙⟩⟨𝑙|𝜌) = 𝑃𝑙. (2.7) 

 

Sob este ponto de vista, a variância de um observável 𝑂 de um 

sistema físico descrito por 𝜌 pode ser expressa por: 

 

 𝑉𝑎𝑟(𝜌, 𝑂) = ∑ 𝑃𝑙|𝑜𝑙𝑘|
2

𝑙,𝑘 − (∑ 𝑃𝑙𝑜𝑙𝑙𝑙 )2. (2.8) 

 

Tendo em vista estes fatos, a quantificação da incerteza lançará 

mão não somente dos argumentos da estatística clássica, que possui a 

variância de um observável como medida padrão de incerteza, mas 

também de argumentos da Teoria da Informação clássica, que possui 

como base a entropia de Shannon (𝐸𝑆) como padrão de incerteza e 

informação  [20].    

 Para tanto, constroem a informação Skew de Wigner-Yanase  [6], 

também chamada de informação de Wigner-Araki-Yanase e, quando em 

forma generalizada, informação de Wigner-Yanase-Dyson  [21]:  

 

 
𝐼𝛼(𝜌, 𝐾) = −

1

2
 𝑇𝑟([𝜌𝛼, 𝐾][𝜌1−𝛼, 𝐾]). 

(2.9) 

 

 

Neste trabalho procede-se com a utilização do nome informação 

de Wigner-Yanase (𝐼𝑊𝑌), já que não se utiliza somente a interpretação 

original para a qual Skew possui significado específico de 

incompatibilidade entre operadores. A construção da função foi guiada 

de modo a respeitar as propriedades de uma boa medida de informação 

[5] e relacioná-la com a variância, medida mais utilizada de dispersão e 

incerteza de observáveis, tanto clássicos quanto quânticos.   

A expressão matemática da 𝐼𝑊𝑌, com 𝛼 = 1/2 é dada por
3
 [22]: 

                                                        
3
  √𝜌 é calculada utilizando-se a base diagonal de 𝜌 e tomando a raíz de 

cada um de seus autovalores. 
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𝐼(𝜌, 𝐾) = −

1

2
𝑇𝑟 ([√𝜌,𝐾]

2
), 

(2.10) 

 

 

onde 𝜌 é a matriz densidade do sistema físico de interesse e aparece sob 

a raíz; 𝐾 é um observável, que na construção original era uma 

quantidade aditiva conservada do sistema  [6], e podemos notar que a 

𝐼𝑊𝑌 é obtida tomando-se o traço de um comutador ao quadrado. A 

maneira como é definida permite que se interprete a 𝐼𝑊𝑌 de diversas 

formas. Seguindo a referência [23], lista-se algumas dessas formas: 

𝑖) Em sua concepção original [6], representava a quantidade de 

informação contida em 𝜌 sobre observáveis que não comutam com 𝐾, 

ou seja,  incompatíveis (skew) com o observável 𝐾. Os autores 

abandonaram o conceito de variância como medida de informação 

quântica pois esta mesma não distingue as propriedades de incerteza 

clássica e quântica para estados mistos.  

𝑖𝑖) Outra maneira de se analisar a 𝐼𝑊𝑌 é tomá-la como uma 

medida de não comutatividade entre a matriz densidade que descreve o 

sistema e o observável 𝐾 [22]. Alguns autores, no entanto, apontam que 

não há necessidade aparente do uso da 𝐼𝑊𝑌 para quantificação da não 

comutatividade já que existem funções mais simples para tanto, como 

𝑡𝑟[𝜌, 𝐾]2. 

𝑖𝑖𝑖) Formulação quântica da informação de Fisher, utilizada na 

quantificação da acurácia da estimação de parâmetros em metrologia 

quântica [24]. A informação de Fisher é intimamente relacionada com 

os quantificadores de limites de variâncias em estimativas clássicas e 

quânticas  [23]. As generalizações quânticas da informação de Fisher 

formam uma família de limitadores de variância da qual a IWY é 

somente um exemplo  [23].  

𝑖𝑣) Quantificação da incerteza de origem puramente quântica do 

observável 𝐾, quando o sistema se encontra no estado 𝜌. Esta é a 

interpretação “conjugada” da interpretação 𝑖 e é utilizada em extensões 

do Princípio de Incerteza de Heisenberg [25]. 

Recentemente, duas novas interpretações da Informação de 

Wigner-Yanase foram concebidas e serviram em parte como motivação 

do presente trabalho: 

𝑣)𝐼𝑊𝑌 como quantificação de coerência de 𝜌 na base em que 𝐾 é 

diagonal [21]. Esta quantificação foi refutada e esclarecida em  [26] e  

[27]. A 𝐼𝑊𝑌 seria na verdade uma quantificação de Assimetria, 

entendida como coerência ponderada de elementos da matriz do 
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observável 𝐾, gerador das translações  de interesse por funções dos 

autovalores da matriz densindade. 

𝑣𝑖) Quantificação de correlações quânticas entre partições do 

sistema físico de interesse. Para esta medida a 𝐼𝑊𝑌 é calculada para um 

sistema composto e um observador 𝐾 local, uma minimização para 

sistemas do tipo qubit-qudit foi derivada em [28]. 

 As acepções 𝑣) e 𝑣𝑖) foram utilizadas com sucesso no trabalho 

[29] como figuras de mérito para caracterizar os fenômenos em 

Transição de Fase Quântica em modelos de redes de Spin-(1/2) XY, a 

partir do argumento heurístico de que correlações genuinamente 

quânticas ocorrem em tais casos. A análise da coerência foi usada ainda 

na estimativa do ponto crítico da transição. Tais acepções, juntamente 

com a carcterização da 𝐼𝑊𝑌 como medida de incerteza quântica de 

observáveis, guiam as investigações do presente trabalho. 

 

2.1 PROPRIEDADES 

 

A análise da expressão matemática da 𝐼𝑊𝑌 permite que se 

conheçam algumas de suas propriedades principais e, portanto, o que se 

obtém quando se efetua o cálculo para o sistema físico e observáveis em 

pauta. 

Uma primeira propriedade, cuja validade será discutida 

posteriormente, estabelece os limites da função obtida por Wigner e 

Yanase [22]: 

 

 0 ≤ 𝐼(𝜌,𝐾) ≤ 𝑉𝑎𝑟(𝜌, 𝐾). 2.11) 

 

Estes limites atendem algumas características desejáveis de uma 

medida de incerteza, pois nos dizem que esta medida é positiva e, neste 

caso, limitada superiormente pela variância do observável para um 

estado específico. Esta, constituindo a incerteza total sobre o observável 

𝐾, nunca pode ser menor que a incerteza de origem puramente quântica. 

Expandindo-se a expressão (2.10), e utilizando-se propriedades 

do traço, pode-se notar ainda algumas características das grandezas 

envolvidas na obtenção da 𝐼𝑊𝑌 através da equação: 

 
 𝐼(𝜌, 𝐾) = 𝑇𝑟(𝜌𝐾2) − 𝑇𝑟(√𝜌𝐾√𝜌𝐾). (2.12) 

 

A representação matricial dos componentes do traço é obtida a 

partir da representação diagonal de 𝜌 por: 
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√𝜌 =∑√𝑃𝑖|𝑖⟩⟨𝑖| 𝑒 

𝑖

𝐾 =∑𝑘𝑖𝑗|𝑖⟩⟨𝑗| 

𝑖,𝑗

. (2.13) 

 

O primeiro termo da equação (2.12) é o valor esperado do 

observável 𝐾2, de maneira que é o segundo termo da mesma equação 

que diferencia a 𝐼𝑊𝑌 da variância do observável. A mesma equação 

exposta de outra forma pode ilustrar estas propriedades: 

 

 
𝐼(𝜌, 𝐾) = 〈𝐾2〉 −∑√𝑃𝑖𝑃𝑗|⟨𝑖|𝐾|𝑗⟩|

2

𝑖,𝑗

. 
(2.14) 

 

Percebe-se que o valor esperado do quadrado do observável 

aparece seguido de uma somatória ponderada de elementos conjugados 

da matriz do observável 𝐾. 

 

2.1.1 PUREZA 
 

Com o uso das expressões anteriores, pode-se perceber o que 

ocorre quando certas características do estado do sistema 𝜌, do 

observável 𝐾 e do comutador entre ambos é conhecida e porque os 

limites da expressão (1.10) são alcançados. Um dos fatores de interesse 

na avaliação da 𝐼𝑊𝑌 é o da pureza da matriz densidade 𝜌. A pureza de 

uma matriz densidade pode ser avaliada a partir de uma função dos 

autovalores da matriz densidade dada por: 

 

 𝑃𝑢𝑟(𝜌) = 𝑇𝑟(𝜌2). (2.15) 

 

Esta função possuirá valor igual a 1 para qualquer estado puro, já que 

estes estados possuem apenas um autovalor igual a 1. Para qualquer 

estado misto este valor será menor que 1 e o valor mínimo da 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 

será dado quando o estado for representado pela máxima mistura, onde 

todos os autovalores são idênticos. Neste caso a pureza terá valor igual a 

(1/𝑑) onde 𝑑 é a dimensão do espaço de Hilbert de 𝜌. 

A seguir inspeciona-se o comportamento da função quando a 

pureza do sistema é máxima e a função é afetada pelo status do 

comutador de interesse. Num primeiro caso toma-se um observável que 

comuta com a matriz densidade: 
 

 [𝜌, 𝐾] = 0  e 𝜌 é 𝑝𝑢𝑟𝑜 ⇒ 𝜌 = |𝑖⟩⟨𝑖|. (2.16) 
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Propriedades que permitem a obtenção do segundo termo do lado 

direito da equação (2.12): 

 

 
∑√𝑃𝑖𝑃𝑗⟨𝑖|𝐾|𝑗⟩⟨𝑗|𝐾|𝑖⟩ =

𝑖,𝑗

⟨𝑖|𝐾(|𝑖⟩⟨𝑖|)𝐾|𝑖⟩, 

= ⟨𝑖|𝐾2|𝑖⟩ = 〈𝐾2〉. 
                                           

(2.17) 

 

 

 

 

Que por sua vez implica em uma 𝐼𝑊𝑌 dada por: 

 𝐼(𝜌, 𝐾) = 〈𝐾2〉 − 〈𝐾2〉 = 0. (2.18) 

 

A expressão (2.18) informa como a 𝐼𝑊𝑌 pode atingir o limite 

inferior igual a zero. O limite inferior igual a zero pode ser explicitado 

se a 𝐼𝑊𝑌 for expressa em termos de uma soma de valores positivos ou 

nulos: 

 
𝐼(𝜌, 𝐾) =∑(√𝑃𝑖 −√𝑃𝑗)

2|𝐾𝑖𝑗|
2

𝑖,𝑗

. 
(2.19) 

 

 

 Se 𝜌 e 𝐾 são operadores compatíveis, a dispersão nas medidas 

deste observável é igual a zero quando a matriz densidade tem apenas 

um autovalor. Ao mesmo tempo, o sistema é minimamente informativo 

quanto aos observáveis que não comutam com 𝐾 e, portanto, a incerteza 

quanto a esses observáveis é máxima. 

 

 [𝜌, 𝐾] ≠ 0 𝑒 𝜌 é 𝑝𝑢𝑟𝑜 ⇒ 𝜌 = |𝑙⟩⟨𝑙|. (2.20) 

 

Procedendo como anteriormente, obtém-se, 

 

 
∑√𝑃𝑖𝑃𝑗⟨𝑖|𝐾|𝑗⟩⟨𝑗|𝐾|𝑖⟩ =

𝑖,𝑗

⟨𝑙|𝐾|𝑙⟩⟨𝑙|𝐾|𝑙⟩ 

 
= 〈𝐾〉2, 

 

(2.21) 

 

 

O segundo termo do lado direito da equação (2.21) é agora o 

valor esperado de 𝐾 elevado ao quadrado. De maneira que a 𝐼𝑊𝑌 será 

dada por: 

 

 𝐼(𝜌, 𝐾) = 〈𝐾2〉 − 〈𝐾〉2 = 𝑉𝑎𝑟(𝜌,𝐾). (2.22) 

 



35 

 

Quando o estado do sistema e o observável de interesse não 

comutam, mas o sistema é puro, a 𝐼𝑊𝑌 é simplesmente a variância do 

observável de acordo com (2.22), de modo que se retoma o que sabemos 

sobre a incerteza puramente quântica de sistemas físicos. Toda a 

dispersão estatística das observações de 𝐾 tem, nesse caso, origem 

quântica. 

 

2.1.2 CONVEXIDADE E INCERTEZA CLÁSSICA 
 

Como mencionado anteriormente, a 𝐼𝑊𝑌 foi obtida tendo em 

vista sua aplicação em sistemas mistos, para os quais existe uma 

quantidade de incerteza clássica na forma do desconhecimento de qual 

matriz densidade representa o objeto em estudo. Dessa maneira, a 

função obtida, além de obedecer a características usuais de medidas de 

informação e se relacionar propriamente com a variância, deve de 

alguma maneira filtrar a incerteza clássica se quisermos que seja uma 

boa representação da incerteza quântica de observáveis. A propriedade 

matemática que expressa esse filtro é a convexidade, ou o fato de que a 

função da média deve ser menor ou igual que a média das funções. 

Pode-se dizer de outra maneira que toda matriz densidade pode ser 

decomposta em seus vetores característicos. Cada um desses vetores 

possui associado a si uma quantidade de incerteza quântica para cada 

observável cuja origem é descrita pelo princípio de incerteza de 

Heisenberg, mas existe ainda uma quantidade de incerteza sobre o 

observável que deve ser atribuída à própria decomposição em vetores da 

matriz densidade. É necessário, portanto, que uma medida de incerteza 

quântica tenha sempre valor menor que a medida de incerteza total sobre 

um certo observável. 

A primeira alternativa natural, como mencionamos, para 

quantificação da incerteza quântica, seria a própria utilização da 

variância dos observáveis para sistemas mistos, cálculo para o qual não 

existem impedimentos imediatos, mas sabemos que a variância é uma 

função côncava dos estados possíveis do sistema, ou seja, quando 

unimos duas distribuições a incerteza aumenta, mas este aumento é 

devido à perda de informação da distribuição de origem e não a efeitos 

genuinamente quânticos. Dessa maneira, a função de Wigner-Yanase foi 

construída de modo a obedecer [6]:  

 

 𝐼 (∑ 𝑃𝑖𝜌𝑖
𝑖

, 𝐾) ≤∑ 𝑃𝑖𝐼(𝜌𝑖 , 𝐾)
𝑖

, (2.23) 
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com as populações 𝑃𝑖 obedecendo os requisitos de probabilidades 

clássicas e lembrando que os estados mistos não possuem decomposição 

única em geral, fato que não afeta o resultado final. Não somente a 

desigualdade é obedecida com a utilização de qualquer base de 

decomposição de 𝜌 como o cálculo da 𝐼𝑊𝑌 tem o mesmo valor para 

qualquer decomposição utilizada. 

As expressões (2.21) e (2.22), além da concavidade da variância, 

permitem que se prove o lado direito da expressão (2.11) de modo geral: 

 

 
𝐼 (∑ 𝑃𝑖𝜌𝑖

𝑖
, 𝐾) ≤∑ 𝑃𝑖𝐼(𝜌𝑖 , 𝐾)

𝑖

=∑ 𝑃𝑖𝑉𝑎𝑟(𝜌𝑖 , 𝐾) ≤ 𝑉𝑎𝑟(𝜌, 𝐾)
𝑖

. 

(2.24) 

 

 

 

 

Como foi feito para os exemplos (2.16)-(2.21) envolvendo a 

comutatividade do observável 𝐾 e da matriz densidade 𝜌, pode-se 

efetuar uma análise simples envolvendo a pureza do estado físico e seu 

efeito sobre a 𝐼𝑊𝑌, já sabendo-se de sua propriedade de convexidade e 

buscando alcançar-se os valores extremos da expressão (2.11). Neste 

caso particular toma-se um sistema de dois níveis e o operador de Pauli 

𝜎𝑧, além dos autoestados deste operador: |0⟩, |1⟩, com auto-valores +1  
e −1 , respectivamente. Avalia-se primeiramente o caso com pureza 

máxima e em seguida o caso com pureza mínima. Nota-se ainda o 

comportamento da variância para os mesmos sistemas físicos. A 𝐼𝑊𝑌 e 

a variância calculada para os autoestados da matriz de Pauli 𝜎𝑧 podem 

ser obtidas a partir das equações (2.16) e (2.8) e tem valores dados por: 

 

 𝐼(|𝑖⟩⟨𝑖|, 𝜎𝑧) = 0, {𝑖 = 0,1}, 
 

𝑉𝑎𝑟(|𝑖⟩⟨𝑖|, 𝜎𝑧) = 0, {𝑖 = 0,1}. 
 

(2.25) 

 

 

 

A matriz densidade que representa a máxima mistura para este 

sistema é dada por: 

 
𝜌 =

1

2
|0⟩⟨0| +

1

2
|1⟩⟨1|. 

(2.26) 

 

 
Para este caso, os valores de Informação de Wigner-Yanase e da 

variância do operador 𝜎𝑧 são: 
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𝐼 (
1

2
|0⟩⟨0| +

1

2
|1⟩⟨1|, 𝜎𝑧) = 0, 

 

𝑉𝑎𝑟 (
1

2
|0⟩⟨0| +

1

2
|1⟩⟨1|, 𝜎𝑧) = 1. 

 

(2.27) 

 

 

 

 

 

As expressões acima mostram o efeito esperado quando o operador e o 

estado do sistema físico comutam e a pureza diminui: a informação de 

Wigner-Yanase permanece zero enquanto a variância aumenta até seu 

valor máximo. A incerteza clássica aumentou enquanto os efeitos 

quânticos na precisão do observável não aumentaram. 

Uma simples mudança no observável de interesse deve apresentar 

resultados condizentes com as propriedades das funções. Continua-se 

testando autoestados do operador 𝜎𝑧, mas agora investigando a incerteza 

para o operador de Pauli 𝜎𝑦, obteremos para estes estados:  

 

 𝐼(|𝑖⟩⟨𝑖|, 𝜎𝑦) = 1, {𝑖 = 0,1} 
 

𝑉𝑎𝑟(|𝑖⟩⟨𝑖|, 𝜎𝑦) = 1, {𝑖 = 0,1} 
 

. 

(2.28) 

 

 

 

Prosseguindo-se com a análise, mas com um estado de máxima 

mistura obtém-se que: 

 

 
𝐼 (
1

2
|0⟩⟨0| +

1

2
|1⟩⟨1|, 𝜎𝑦) = 0, 

 

𝑉𝑎𝑟 (
1

2
|0⟩⟨0| +

1

2
|1⟩⟨1|, 𝜎𝑦) = 1. 

 

(2.29) 

 

 

 

 

No caso (2.28) o observável 𝜎𝑦 é inicialmente incompatível com 

o estado físico sob avaliação e como este estado é puro, a incerteza é 

completamente quântica e equivalente à variância. Quando a pureza é 

mínima a variância permanece a mesma enquanto a incerteza quântica 

medida pela 𝐼𝑊𝑌 é zero, como se espera. 
Até agora, foram analisados casos extremos de pureza e obtidos 

os valores limites tanto para variância quanto para a 𝐼𝑊𝑌. Pode-se 

analisar o comportamento da 𝐼𝑊𝑌 diante de um aumento contínuo da 

pureza de um estado quântico adotando-se como sistema de teste o 

estado: 



38 

 

 𝜌𝐴 = (1 − 𝑝)
𝕀

2
+ 𝑝|0⟩⟨0|. (2.30) 

 

Onde 𝕀 representa a matriz identidade. Este estado representa um 

sistema com uma componente pura |0⟩⟨0| e uma mistura estatística 

máxima  
𝕀

2
 , parametrizadas por 𝑝, obedecendo a relação 0 ≤ 𝑝 ≤ 1 . Os 

estados |0⟩ e |1⟩ são autovetores do operador 𝜎𝑧 com autovalores +1 e 

−1, respectivamente. Desta maneira, utilizando as expressões próprias e 

tomando mais uma vez o operador 𝜎𝑦 como observável de interesse, 

obtém-se: 

 

 𝐼(𝜌𝐴, 𝜎𝑦) = 〈𝜎𝑦
2〉 − ∑ √𝑃𝑖𝑃𝑗⟨𝑖|𝜎𝑦|𝑗⟩⟨𝑗|𝜎𝑦|𝑖⟩𝑖,𝑗 . (2.31) 

 

 

Expressão que pode ser obtida em termos dos autovalores de 𝜌 como: 

 𝐼(𝜌𝐴, 𝜎𝑦) = 1 − 2√𝑃0𝑃1⟨0|𝜎𝑦|1⟩⟨1|𝜎𝑦|0⟩, (2.32) 

 

e expressa em termos do parâmetro 𝑝: 

 

 𝐼(𝜌𝐴, 𝜎𝑦) = 1 − √1 − 𝑝2. (2.33) 

 

No gráfico da figura (2.1) pode-se ver como o aumento gradual 

do valor do parâmetro 𝑝, cujo efeito sobre o estado do sistema é o 

aumento gradual da pureza, resulta no aumento contínuo da Informação 

de Wigner-Yanase até o valor máximo de 1, quando esta é igual à 

variância, cujo valor é constante durante todo o processo.  
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 Figura 2.1 - 𝐼𝑊𝑌 adimensional para o operador 𝜎𝑦 (linha azul 

tracejada) e o estado de Werner parametrizado por 𝑝. Para o 

mesmo sistema, a variância adimensional (linha vermelha) é 

constante para todos os valores de 𝑝.   
 

    
 

Fonte: O autor, baseado em “Characterizing Nonclassical 

Correlations via Local Quantum Uncertainty”  [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 INFORMAÇÃO DE WIGNER-YANASE LOCAL E 

CORRELAÇÕES QUÂNTICAS 

 

As expressões e cálculos efetuados para os sistemas anteriores, 

mesmo sistemas consideravelmente simples, não levavam em conta 

nenhum tipo de composição possível do estado em subsistemas. O 

estudo da incerteza quântica pode, no entanto, tomar uma nova acepção 

quando se analisa a dispersão estatística ou informação obtidas em 

observações locais de sistemas compostos, como observado por Araki e 

Yanase  [5]. Uma matriz de um sistema bipartite , (sistema composto 
por duas partes), pode ser expressa, generalizando-se a equação (2.3), 

como: 

 𝜌𝐴𝐵 =∑𝑝𝑖𝜌𝐴𝐵𝑖
𝑖

. (2.34) 
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A decomposição desta matriz em termos de bases para os 

subsistemas 𝐴 e 𝐵 é dada por: 

 

 𝜌𝐴𝐵 = ∑ 𝑞𝑗,𝑘,𝑙,𝑚|𝑗, 𝑘⟩⟨𝑙, 𝑚|

𝑗,𝑘,𝑙,𝑚

. (2.35) 

 

Como notaram os autores em  [28], deve existir uma relação entre 

a incerteza de origem quântica de um observável local (referente à parte 

𝐴 ou à parte 𝐵 do sistema) e as correlações entre os dois subsistemas 

vistos conjuntamente. Uma matriz densidade que descreve um sistema 

físico bipartite, para qual uma das partes possui pelo menos um 

observável local sem incerteza de origem quântica, pode ser expressa 

por  [30]: 

 𝜌𝐴𝐵 =∑𝑝𝑖|𝑖⟩⟨𝑖|𝐴⨂𝜃𝐵𝑖
𝑖

, (2.36) 

 

Onde {|𝑖⟩} é uma base ortogonal referente ao subsistema 𝐴 e 𝜃𝐵𝑖 
são estados não necessariamente ortogonais referentes ao subsistema 𝐵. 

Este tipo de estado composto é chamado clássico-quântico [31]. 

Qualquer observável local, referente ao sistema 𝐴 de um sistema 

físico descrito pela equação (2.36), para o qual os estados  {|𝑖⟩} são 

autoestados, terá incerteza somente de origem clássica. Nota-se que para 

este tipo de observável a estrutura da matriz densidade conjunta é de um 

tipo bem específico e aparece no estudo de correlações quânticas e 

clássicas [10, 11]. De fato, a estrutura da matriz densidade de sistemas 

multipartite deverá determinar a quantidade de incerteza clássica e 

quântica de seus subsistemas como nota-se mais à frente no presente 

trabalho.  

Quando analisados sob este ponto de vista, sistemas compostos 

podem revelar através de seus observáveis locais não somente as 

quantidades de incerteza referentes aos observáveis de seus subsistemas, 

mas correlações de natureza genuinamente quântica além do 

emaranhamento (que é notável por existir em sistemas compostos não-

separáveis  [32]), tais como a presença de correlações do tipo discórdia 

quântica (DQ)  [10, 11, 30], que podem existir mesmo em estados 

separáveis, aqueles obtidos sob a restrição de operações locais e 

comunicação clássica (OLCC) [28, 33]. 

Pode-se tomar a expressão original (2.10) e utilizá-la para 

sistemas físicos compostos bipartidos denotados 𝜌𝐴𝐵, mas agora para 

observáveis locais do tipo 𝐾𝐴⨂1𝐵; 𝐾𝐴 deve ser operador hermitiano que 

atua somente sobre o susbsistema A, com espectro discreto não-

degenerado. Sobre o subsistema B temos somente a restrição de que seja 
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de dimensão finita 𝑑. Desta maneira a 𝐼𝑊𝑌 é avaliada para um 

observável local de um sistema composto bipartite será expressa por: 

 

 𝐼(𝜌𝐴𝐵 , 𝐾𝐴⨂1𝐵). (2.37) 

 

Esta função chama-se informação de Wigner-Yanase local, de 

modo a distinguí-la da informação de Wigner-Yanase global, nome que 

será utilizado quando o observável utilizado no cálculo da função atuar 

sobre o sistema total. As características da 𝐼𝑊𝑌 mostradas 

anteriormente, ainda válidas para observáveis locais, somadas a 

expressões encontradas na literatura e discutidas na sequência, levam a 

utilização da Informação de Wigner-Yanase Local como quantificação 

da incerteza de origem quântica de um observável de uma parte do 

sistema físico composto de várias partes  [28] .  

Os autores de  [28] mostram de maneira inequívoca a diferença 

entre a existência de observáveis globais para os quais não existe 

incerteza quântica e o caso em que existe pelo menos um observável 

local sem incerteza quântica. Tomam como exemplo o estado bipartido 

|𝜙+⟩ =
1

√2
(|00⟩ + |11⟩) que é autoestado do operador 𝜎𝑧𝐴⨂𝜎𝑧𝐵 e, 

portanto, tem matriz densidade que comuta com o mesmo. Assinalam a 

inexistência de observáveis locais para os quais o sistema permanece 

sem perturbação alguma, tomando em conta a propriedade notória de 

que os estados da base de Bell não são autoestados de observáveis locais 

diferentes da identidade e o fato de que somente estados separáveis sem 

correlação são autoestados desses operadores. Por exemplo |11⟩ é um 

estado físico sem correlação alguma, clássica ou quântica, e é auto-

estado do operador local 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵. A partir dessas considerações os 

autores avaliam a Informação de Wigner-Yanase Local para o operador 

local 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 em um sistema bipartido cuja mistura representa um 

estado de Bell de emaranhamento máximo e uma mistura estatística 

máxima, parametrizados por 𝑝 (com  0 ≤ 𝑝 ≤ 1), o chamado estado de 

Werner  [28]: 

 

 𝜌𝐴𝐵 = (1 − 𝑝)
𝕀

4
+ 𝑝|𝜙+⟩⟨𝜙+|. (2.38) 

 

Se a expressão (2.29) é desenvolvida com o operador e o estado 

supracitados chegaremos a: 

 𝐼(𝜌𝐴𝐵, 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵) = 〈𝜎𝑧𝐴
2 〉 − ∑ √𝑃𝑖𝑃𝑗⟨𝑖|𝜎𝑧𝐴|𝑗⟩⟨𝑗|𝜎𝑧𝐴|𝑖⟩𝑖,𝑗 . (2.39) 
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A descrição da matriz densidade do estado de Werner em sua forma 

diagonal será dada utilizando-se os quatro estados de Bell: 

 

 
|𝜙+⟩ =

1

√2
(|00⟩ + |11⟩), 

 

|𝜙−⟩ =
1

√2
(|00⟩ − |11⟩), 

 

|𝜓+⟩ =
1

√2
(|01⟩ + |10⟩), 

 

|𝜓−⟩ =
1

√2
(|01⟩ − |10⟩), 

 

 

𝜌𝐴𝐵 =
(1 − 𝑝)

4
|𝜓+⟩⟨𝜓+| +

(1 − 𝑝)

4
|𝜓−⟩⟨𝜓−|

+
(1 − 𝑝)

4
|𝜙−⟩⟨𝜙−| +

(1 + 3𝑝)

4
|𝜙+⟩⟨𝜙+| 

 

(2.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onde segue que: 

  

𝐼(𝜌𝐴𝐵, 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵) = 

1 − 2√𝑃𝜙+𝑃𝜙−⟨𝜙
+|𝜎𝑧𝐴|𝜙

−⟩⟨𝜙−|𝜎𝑧𝐴|𝜙
+⟩ −

2√𝑃𝜓+𝑃𝜓−⟨𝜓
+|𝜎𝑧𝐴|𝜓

−⟩⟨𝜓−|𝜎𝑧𝐴|𝜓
+⟩. 

(2.41) 

 

 

 

 

 

Levando-se a cabo a substituição dos estados (2.40), obtém-se o 

resultado final em termos do parâmetro 𝑝, de modo que seja possível 

avaliar os efeitos da pureza sobre a incerteza quântica do operador local 

em questão: 

 𝐼(𝜌𝐴, 𝜎𝑧) = 1 −
1

2
(1 − 𝑝) −

1

2
√(1 − 𝑝)(1 + 3𝑝). (2.42) 

 

 

Na figura (2.2) vemos como a Informação de Wigner-Yanase local 

cresce continuamente e tem comportamento semelhante àquele 

calculado para um sistema sem partição mostrado anteriormente na 

figura (1.1), efeito do termo dominante que depende de √𝑝.  
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 Figura 2.2 - Informação de Wigner-Yanase local para o operador 

𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵(linha azul) e o estado de Werner. A variância (linha 

vermelha) é constante para todos os valores de 𝑝. Com base em 

gráfico encontrado em  [28]. 

 

 
  

Fonte: O autor, baseado em “Characterizing Nonclassical 

Correlations via Local Quantum Uncertainty” [28]. 
 

 

 

A escolha do observável sobre uma das partes do sistema permite 

que, de modo geral, se obtenha valores diferentes para a incerteza 

quântica medida pela Informação de Wigner-Yanase Local, quantidade 

também dependente dos valores do espectro Λ do observável.  

As considerações anteriores também permitem a construção de 

uma medida do mínimo da incerteza quântica local chamada 𝐿𝑄𝑈 

(Local Quantum Uncertainty) [28], para uma família de observáveis 

locais sobre a mesma partição do sistema e com mesmo espectro: 
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 𝑈𝐴
Λ(𝜌, 𝜎�̂�) = min𝐾Λ 𝐼(𝜌𝐴𝐵, 𝐾

Λ). (2.43) 
 

Com: 

 

 𝐾Λ = 𝐾𝐴⨂1𝐵. (2.44) 
 

Onde Λ representa o conjunto de auto-valores do operador local 

que atua sobre a partição 𝐴 do conjunto. 

Esta quantidade deve ser capaz de indicar qual o observável ou 

observáveis locais referentes ao susbsistema de interesse possui a menor 

quantidade de incerteza puramente quântica. Em  [28] se estabelece, 

ainda, que esta é uma medida apropriada de correlações quânticas 

bipartites, não somente uma função indicadora, uma vez que estados 

com Discórdia Quântica não-nula são aqueles para os quais não existem 

observáveis quânticos locais sem incerteza e a 𝐿𝑄𝑈 obedece os critérios 

necessários de uma quantificação do tipo Discórdia. 

A aplicação da 𝐿𝑄𝑈 para estados bipartidos do tipo 2 × 𝑑 tem 

forma fechada e é vantajosa do ponto de vista computacional. Para um 

sistema 𝜌𝐴𝐵  com o sistema 𝐴 sendo um qubit, a função 𝐿𝑄𝑈 é idêntica 

para as famílias de observáveis com diferentes espectros Λ por 

multiplicação de uma constante. Pode-se utilizar observáveis do tipo 

𝜎�̂� = �̂� ∙ �⃗�, de maneira que para estados sem incerteza quântica ou 

correlações quânticas o valor da 𝐿𝑄𝑈 seja zero e para estados puros com 

emaranhamento máximo seu valor seja igual a um  [28].  

A expressão matemática para a 𝐿𝑄𝑈 de sistemas bipartidos do 

tipo qubit-qudit será dada para partição 𝐴 (do tipo qubit) por  [28]: 

 

 𝑈𝐴(𝜌, 𝜎�̂�) = 1 − 𝜆𝑚𝑎𝑥{𝑊𝐴𝐵}, (2.45) 
 

onde 𝜆𝑚𝑎𝑥{𝑊𝐴𝐵} é o maior autovalor da matriz cuja expressão é dada 

por: 

 

 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗 = 𝑇𝑟(𝜌
1/2𝜎𝑖𝐴𝜌

1/2𝜎𝑗𝐴). (2.46) 
 

Com 

 

 𝜎𝑖𝐴, 𝜎𝑗𝐴 = {𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵, 𝜎𝑌𝐴⨂1𝐵, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵} (2.47) 
 

A prova da equação (2.43) pode ser obtida através da expressão 

da 𝐿𝑄𝑈 para as condições descritas acima, 
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 𝑈𝐴(𝜌, 𝜎�̂�) = 𝑇𝑟(𝜎�̂�
2𝜌) − max[𝑇𝑟(√𝜌𝜎�̂�√𝜌𝜎�̂�)]. (2.48) 

 

Com max [… ] indicando o valor máximo da expressão dentro dos 

colchetes e onde o operador 𝜎�̂� segue a definição: 

 

 𝜎�̂� = �̂� ∙ �⃗� = 𝑛𝑥𝜎𝑥 + 𝑛𝑦𝜎𝑦 + 𝑛𝑧𝜎𝑧, (2.49) 
 

com |�̂�| = 1. A equação (2.45) agora pode ser escrita como: 

 

𝑈𝐴(𝜌, 𝜎�̂�) = 1 −max [ 𝑇𝑟 (∑𝑛𝑖𝑛𝑗𝜌
1/2𝜎𝑖𝐴𝜌

1/2𝜎𝑗𝐴
𝑖,𝑗

)] 

(2.50) 

 

 
 

onde se utiliza para o primeiro termo do lado direito da equação (2.48) a 

propriedade de que todos os operadores do tipo (2.47) tem valor 

esperado de seu quadrado igual a um. Para o segundo termo do lado 

direito utiliza-se a expansão (2.49). Agora, pode-se utilizar propriedades 

do traço para estabelecer: 

 

𝑈𝐴(𝜌, 𝜎�̂�) = 1 −max [∑𝑛𝑖𝑛𝑗
𝑖,𝑗

 𝑇𝑟(𝜌1/2𝜎𝑖𝐴𝜌
1/2𝜎𝑗𝐴) ]. 

(2.51) 

 

 
 

A expressão para o traço em (2.51) pode ser identificada como elemento 

da matriz simétrica descrita em (2.46): 

 

 

𝑈𝐴(𝜌, 𝜎�̂�) = 1 −max [∑𝑛𝑖𝑛𝑗
𝑖,𝑗

 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗 ] , 

(2.52) 

 

 
 

a soma dentro dos colchetes obedece a relação de multiplicação: 

 

 ∑𝑛𝑖𝑛𝑗
𝑖,𝑗

 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗 = �̂�
𝑇𝑊𝐴𝐵�̂�. 

(2.53) 

 

 
 

Expandindo o vetor �̂�  e sua transposição em termos de uma base 

ortonormal de autovetores da matriz 𝑊𝐴𝐵, obtém-se a relação [34]: 

 

 ∑𝑛𝑖𝑛𝑗
𝑖,𝑗

 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗 = �̂�
𝑇𝑊𝐴𝐵�̂� = 𝑐1

2𝜆1 + 𝑐2
2𝜆2 + 𝑐3

2𝜆3, 
(2.54) 
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onde 𝜆𝑖 são os autovalores da matriz 𝑊𝐴𝐵, os coeficientes 𝑐𝑖 são os 

coeficientes de expansão do vetor �̂� em termos dos autovetores de 𝑊𝐴𝐵 

e obedecem neste caso ∑ 𝑐𝑖
2 = 1𝑖  e 0 ≤ 𝑐𝑖

2 ≤ 1. Desta maneira a soma a 

ser maximizada é sempre menor ou igual ao maior autovalor 𝜆𝑚𝑎𝑥 da 

matriz 𝑊𝐴𝐵. Para se obter o valor superior é, no entanto, sempre possível 

se escolher um vetor �̂� idêntico ao autovetor normal referente ao citado 

autovalor máximo, de modo que a soma resulta em:  

 

max [∑𝑛𝑖𝑛𝑗
𝑖,𝑗

 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗 ] = 𝜆𝑚𝑎𝑥{𝑊𝐴𝐵}. 

(2.55) 

 

 
 

E fica provada a relação (2.45): 

 

 𝑈𝐴(𝜌, 𝜎�̂�) = 1 − 𝜆𝑚𝑎𝑥{𝑊𝐴𝐵}, (2.56) 
 

A expressão obtida na referência  [28] para sistemas do tipo 

qubit-qudit e aqui espressa pela equação (2.56) pode ser generalizada 

para sistemas do tipo qudit-qudit, desde que os operadores utilizados no 

cálculo da 𝐿𝑄𝑈 sejam do tipo �̂� ⋅ 𝐽. Operadores com espectro finito não 

degenerado e que obedecem às relações de comutação da álgebra 

𝑆𝑈(2). De modo particular, qualquer operador do tipo  �̂� ⋅ 𝐽 utilizado no 

cálculo de 𝐿𝑄𝑈 estabelece a soma de termos de uma matriz simétrica 

3 × 3 𝑊𝐴𝐵  cujos elementos são dependentes dos geradores 𝐽𝑥, 𝐽𝑦 e 𝐽𝑧 

de 𝑆𝑈(2) de dimensão apropriada e cujo autovalor mais alto minimiza a 

expressão da 𝐼𝑊𝑌 local para a família de operadores. Pode-se concluir 

que a prova aqui apresentada é suficiente para o estabelecimento de uma 

expressão geral do tipo: 

 

 𝑈𝐴(𝜌, �̂� ⋅ 𝐽) = 1 − 𝜆𝑚𝑎𝑥{𝑊𝐴𝐵}, (2.57) 
 

Com 

 

 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗 = 𝑇𝑟(𝜌
1/2𝐽𝑖𝐴𝜌

1/2𝐽𝑗𝐴). (2.58) 
 

E 

 

 𝐽𝑖𝐴, 𝐽𝑗𝐴 = {𝐽𝑋𝐴⨂1𝐵, 𝐽𝑌𝐴⨂1𝐵, 𝐽𝑍𝐴⨂1𝐵}. (2.59) 
 

O exemplo calculado anteriormente (2.42) e mostrado na figura 

(2.2) serve também de exemplo para o cálculo da 𝐿𝑄𝑈, já que as 

propriedades da mistura estatística máxima e dos estados de Bell tornam 
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o cálculo equivalente em qualquer operador local que se escolha. De 

modo que a Informação de Wigner-Yanase Local para o operador local 

𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 serve de cálculo também para a 𝐿𝑄𝑈 do sistema. 

A relação entre incerteza, coerência ou assimetria não é 

surpreendente, uma das características quânticas mais significativas de 

estados quânticos é a possibilidade de que sejam superposições 

coerentes. Do mesmo modo, as relações de comutação de operadores e 

também de estados estão inextricavelmente ligadas à existência de 

coerência nos sistemas físicos. Como mencionado na lista de 

interpretações da 𝐼𝑊𝑌, esta função também pode ser utilizada como 

medida de coerência de assimetria (a coerência da matriz densidade na 

base do operador gerador das translações que formam um grupo de 

simetria). 

 No estudo das correlações quânticas, a estrutura matemática de 

separabilidade dos estados quânticos tem papel, em geral, fundamental 

na descrição das correlações existentes nos sistemas físicos, em especial, 

tais estruturas geralmente figuram na obtenção de quantidades 

entrópicas ou quantidades que levam em conta explicitamente os valores 

das probabilidades inerentes aos sistemas e medidas. Com as medidas 

locais e globais de 𝐼𝑊𝑌 e, em particular, da 𝐿𝑄𝑈 pode-se mensurar o 

papel da coerência nessas correlações de modo alternativo, já que 

sabemos que medidas de emaranhamento não são amplas em sua 

capacidade de detectar correlações quânticas, ou mesmo de precisar os 

recursos necessários em protocolos de computação quântica. 

A 𝐼𝑊𝑌 e 𝐿𝑄𝑈 foram propostas como medidas de coerência 

quântica em  [28] e mais tarde identificadas como medida de coerência 

de assimetria e suas características como função confiável de 

quantificação provadas por  [21], dentre as propriedades que nos 

interessam está a de que podem ser utilizadas na caracterização de 

processos dinâmicos coerentes ou incoerentes, no sentido estrito de que 

coerência pode surgir ou não nas bases ortonormais de interesse. 

Caracterização que utilizaremos na evolução temporal do modelo de 

Dicke de superradiância, para suas bases e operadores globais e locais.  
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3 SUPERRADIÂNCIA DE DICKE 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da superradiância de Dicke pode ter suas 

características melhor compreendidas se avaliado juntamente a uma 

descrição do que seja o fenômeno de radiância mais simples, em 

contraposição ao qual é definido. Para o último, um conjunto de 𝑁 

átomos, contidos em um volume grande o suficiente para que a 

concentração atômica seja baixa, inicialmente excitados e para os quais 

o comportamento subsequente é considerado independente, sofre um 

processo de decaimento eletrônico com emissão de luz, cujo perfil de 

potência é descrito por uma função de queda exponencial com o 

tempo.Tal curva possui um tempo de decaimento característico 𝜏𝑆𝑝 que 

sabemos ser igual ao inverso da taxa de decaimento 𝛾 do nível atômico 

superior de um único átomo, ademais a direção do feixe de radiação não 

parece ter direção preferencial e pode ser considerado isotrópico [35]. 

Este tipo de decaimento está representado qualitativamente na figura 

3.1a) 

Para a observação do fenômeno de superradiância é preciso um 

grande número de átomos em um volume cujas distâncias carcterísticas 

sejam menores que o comprimento de onda 𝜆 da transição eletrônica, 

mas  para o qual efeitos de colisões e outros mecanismos de 

relaxamento são desprezíveis. O fenômeno de superradiância se 

caracteriza então por intensidade maior do valor esperado da potência 

total emitida (𝑃), de modo que ocorra em um intervalo de tempo muito 

menor que a emissão de átomos independentes. A curva para 𝑃 em 

função do tempo da superradiância tem uma largura característica cuja 

dependência com as taxas de decaimento 𝛾 e com 𝑁, o número de 

átomos da amostra, é de ordem (𝛾/𝑁) [34]. A radiação, agora, também 

apresenta novas características de coerência e sendo emitida de maneira 

anisotrópica, como mostrado na figura 3.1 b). 
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Figura 3.1- a) Representação dos processos de radiância normal, 

com emissão isotrópica e decaimento exponencial com tempo 

característico inversamente proporcional à taxa de decaimento 

eletrônico individual e b) processo de Superradiância com emissão 

anisotrópica e tempo de emissão rápido.  

 

 
 

Fonte: “Superradiance: an essay on the theory of collective spon-

taneous emission” [35]. 

 

 
De acordo com Dicke [36], é o fato de que os componentes do 

gás estejam interagindo com um campo de radiação comum que impede 

que sejam tratados de maneira independente, mesmo que a interação 

átomo-átomo direta seja desprezível, fazendo com que as taxas coletivas 

de decaimento sejam proporcionais a 𝑁2 e não 𝑁 , como seria de esperar 

em processos de emissões independentes. O modelo de Dicke  [36] toma 

a coleção de 𝑁 átomos e faz ainda uma simplificação, cada átomo é 

tratado como um sistema de dois níveis; um nível superior excitado e 

um nível fundamental, e somente a transição do estado excitado para o 

fundamental é considerada. 

É necessário notar que o fenômeno superradiante é descrito como 

um fenômeno coletivo. A descrição dos 𝑁 átomos pode ser feita através 
de estados de um pseudo-spin coletivo e pode-se utilizar o formalismo 

de momento angular na descrição desses estados  [35, 37]. Será 

mostrado que dadas as características do hamiltoniano do sistema total 

átomos-campo o espaço de estados do sistema atômico total, que admite 

2𝑁 estados, ficará reduzido significativamente para apenas 𝑁 + 1 
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estados simétricos acessíveis, descritos por dois números quânticos: 𝐽 e 

𝑀 . Durante o processo de decaimento do spin coletivo, o número 

quântico 𝐽 é conservado, já o número quântico 𝑀, que possui espectro 

inteiramente entre 𝐽 e −𝐽, decresce em um processo do tipo escada onde 

somente transições com ∆𝑀 = −1 são permitidas. De posse destas 

configurações, descreve-se o caso em que inicialmente todos os 𝑁 

átomos estão excitados e emitem radiação até que o sistema chegue ao 

estado de menor energia com todos os átomos em seus estados 

fundamentais.  

A característica coletiva mais importante durante o processo de 

emissão superradiante é a crescente taxa de transição entre diferentes 

estados coletivos da amostra, medida proporcional ao número de 

permutações possíveis entre átomos excitados e desexcitados. Gross e 

Haroche [35] comparam este tipo de parâmetro ao correlacionamento 

crescente spin-spin em um processo de magnetização ferromagnética. 

No modelo de Dicke este parâmetro começa com um valor nulo quando 

o estado do sistema tem um valor 𝑀 = 𝐽 e cresce até um valor máximo 

para estados com 𝑀 = 0 ou 𝑀 próximo de zero quando o valor nulo não 

for acessível ao sistema. Em seguida as taxas de transição decrescem até 

o valor nulo novamente quando 𝑀 = −𝐽. A análise das características 

do decaimento como as taxas de transição dos estados coletivos e da 

intensidade da potência mostram como estas dependem dos valores de 𝐽 
e 𝑀 e será associada à presença de correlações diatômicas.  

 

3.2 ESTADOS DE DICKE E OPERADORES 

 

Nesta seção se descreve o sistema atômico em termos dos dois 

estados acessíveis aos átomos e como se relacionam com os estados 

coletivos de Dicke, além de como são compostos os operadores 

individuais e coletivos [35, 37]. 

O sistema é costituído de 𝑁 átomos de dois níveis com separação 

energética de ℏ𝜔 (usaremos ℏ = 1 na continuação do texto), os estados 

excitado e fundamental serão denotados, respectivamente por: 

 

 |𝑒⟩, |𝑔⟩. (3.1) 

 
Os operadores de levantamento, abaixamento, e as matrizes de Pauli do 

𝑖-ésimo átomo 𝜎𝑘𝑖, com 𝑘 = {𝑥, 𝑦, 𝑧} podem ser usados de maneira a se 
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construir os operadores que atuam sobre o i-ésimo átomo de modo a 

obedecer
4
 :  

 

 𝑗+𝑖 = |𝑒⟩⟨𝑔|𝑖 = 𝜎+𝑖 , 

 
𝑗−𝑖 = |𝑔⟩⟨𝑒|𝑖 = 𝜎−𝑖 , 

 

𝑗𝑧𝑖 =
1

2
[|𝑒⟩⟨𝑒|𝑖 − |𝑔⟩⟨𝑔|𝑖] =

1

2
𝜎𝑧𝑖 . 

 

(3.2) 

Além disso, as relações de comutação entre os operadores são dadas 

pelas relações tradicionalmente encontradas na literatura: 

 

 [𝑗𝑧𝑖 , 𝑗±𝑗] = ±𝛿𝑖𝑗𝑗±𝑖, 

 

[𝑗+𝑖 , 𝑗−𝑗] = ±2𝛿𝑖𝑗𝑗𝑧𝑖. 

 

(3.3) 

De posse dessas definições é possível se definir os operadores coletivos 

do sistema atômico e suas relações de comutação  [35]: 

 

 

𝐽𝑧 =∑𝑗𝑧𝑖

𝑁

𝑖

, 

 

𝐽+ =∑𝑗+𝑖

𝑁

𝑖

, 

 

𝐽− =∑𝑗−𝑖

𝑁

𝑖

, 

 

[𝐽𝑧, 𝐽±] =∑[𝑗𝑧𝑖 , 𝑗±𝑙]

𝑁

𝑖,𝑙

=∑±𝛿𝑖𝑙𝑗±𝑖

𝑁

𝑖,𝑙

= 𝐽±, 

 

(

(3.4) 

                                                        
4
 As notações equivalentes serão utilizadas em situações oportunas, na 

medida em que auxiliarem a compreênsão natural do texto. 
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[𝐽+, 𝐽−] =∑[𝑗±𝑖, 𝑗∓𝑙]

𝑁

𝑖,𝑙

=∑±𝛿𝑖𝑙𝑗𝑧𝑖

𝑁

𝑖,𝑙

= 𝐽𝑧. 

 

De posse dessas expressões é possível representar os estados simétricos 

coletivos do sistema, os estados de Dicke, gerados a partir do estado 

com todos os átomos excitados e obedecendo: 

 

 

|𝐽, 𝑀⟩ = √
(𝐽 + 𝑀)!

𝑁! (𝐽 −𝑀)!
∙ (∑𝑗−𝑖

𝑁

𝑖

 )

(𝐽−𝑀)

|𝑒, 𝑒, … , 𝑒⟩. 

 

(3.5) 

Com 𝑀 obedecendo  

 

 𝑀 = 𝐽, 𝐽 − 1,… 0,…− 𝐽 + 1,−𝐽. 
 

(3.6)  

As propriedades das expressões (3.1) e (3.2) permitem que se 

tome cada um dos átomos como se fossem spins-(1/2)  e o estado 

coletivo (3.5), simétrico por permutações de quaisquer dois átomos, 

pode ser visto como um estado simétrico de 𝑁 spins-(1/2) com valor 

máximo de momento angular 𝐽 = 𝑁/2. Seguindo o formalismo de 

momento angular, os operadores coletivos estão ligados aos estados 

simétricos e números quânticos principais pelas relações a seguir:  

 

 
𝕁2 = 𝐽𝑥

2 + 𝐽𝑦
2 + 𝐽𝑧

2 =
1

2
(𝐽+𝐽− + 𝐽−𝐽+) + 𝐽𝑧

2, 

 
𝐽𝑧|𝐽,𝑀⟩ = 𝑀|𝐽,𝑀⟩, 

 
𝕁2|𝐽,𝑀⟩ = 𝐽(𝐽 + 1)|𝐽,𝑀⟩, 

 

𝐽+|𝐽, 𝑀⟩ = √𝐽(𝐽 + 1) −𝑀(𝑀 + 1 |𝐽,𝑀 + 1⟩ = 𝑀+|𝐽, 𝑀 + 1⟩, 
 

𝐽−|𝐽, 𝑀⟩ = √𝐽(𝐽 + 1) −𝑀(𝑀 − 1) |𝐽,𝑀 − 1⟩ =
                                                                                        𝑀−|𝐽,𝑀 − 1⟩. 

 

(3.7) 

 

 

 

 

 

Na Figura 3.2 pode-se ver uma representação da escada energética de 

estados simétricos de Dicke em função de seus números de excitações 

atômicas ou números quânticos de spin. 
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 Figura 3.2 - Sequência dos estados coletivos de Dicke de maior 

até menor excitação.  

 
 

Fonte: Superradiance: an essay on the theory of collective spon-

taneous emission  [35] 
 

 

É possível ainda expressar os estados de Dicke em função do 

número de átomos do sistema e do número de fótons emitidos, a 

expressão (3.5) é devidamente transformada para:   

 

 

|𝐽, 𝑀⟩ = |𝑁, 𝑛⟩ = √
(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!

𝑁!
∙ 𝑆𝑁,𝑛 |𝑒, 𝑒, 𝑒, … , 𝑒,⏟        

𝑛

 𝑔, 𝑔, 𝑔,… , 𝑔⟩⏟        
𝑁−𝑛

,  

 

 

𝑁 = 2𝐽 , 
 

𝑛 = 0,1, . . , 𝑁, 

 

(3.8) 

 

onde 𝑆𝑁,𝑛𝑒 é o operador que produz a superposição de todas as 

permutações possíveis de 𝑛𝑒 em 𝑁 ao atuar sobre um estado com 

𝑛𝑒 = 𝑛 átomos excitados e 𝑛𝑔 átomos decaídos. As relações entre 

números de excitações e decaimentos será dada para qualquer estado 

simétrico de Dicke por: 

 

 𝑛𝑒 = 𝐽 +𝑀, 

 

𝑛𝑔 = 𝐽 −𝑀. 

(3.9) 
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3.3 DINÂMICA 

 

Conhecendo a base de estados e os operadores que descrevem o 

sistema superradiante, nesta seção é realizada a descrição e análise de 

sua dinâmica. 

Como mencionado anteriormente, o fenômeno se inicia em 𝑡 = 0 

com a população de 𝑁 átomos completamente excitada  [35], [37]:  

 

 |𝜓(0)⟩ = |𝐽,𝑀 = 𝐽⟩ = |𝑒, 𝑒, 𝑒, . . , 𝑒⟩. (3.10) 

 
O sistema ainda é caracterizado fisicamente por apresentar os 

átomos concentrados em um volume pequeno, cujas dimensões são tais 

que a radiação emitida não pode ser rastreada até um átomo específico, 

em outras palavras, trata-se de superradiância pura,  proveniente de um 

conjunto de átomos indistinguíveis pela superposição de suas funções de 

onda. O efeito é gerado exclusivamente pelo acoplamento dos átomos 

com o campo de radiação comum. Acoplamento que deve ter a forma 

invariante por troca de dois átomos quaisquer, o que justifica as 

características simétricas dos estados de Dicke apresentados 

anteriormente [37]. O hamiltoniano do sistema atômico interagindo com 

os infinitos modos do campo de radiação é: 

 

 𝐻 = 𝜔𝐽𝑧 +∑𝜔𝑘𝑠𝑎𝑘𝑠
† 𝑎𝑘𝑠

𝑘𝑠

+∑[ 𝑔𝑘𝑠𝑎𝑘𝑠( 𝐽
+ + 𝐽−) + ℎ. 𝑐. ]

𝑘𝑠

. (3.11) 

 

 

Os primeiros dois termos da expressão (3.11) representam 

respectivamente as energias do conjunto de 𝑁 átomos com frequência de 

transição entre os dois níveis de energia 𝜔 e dos modos do campo 

eletromagnético. Os operadores 𝑎𝑘𝑠
†

 e 𝑎𝑘𝑠 são, respectivamente, os 

operadores de criação e aniquilação de um fóton no modo do campo 

com vetor número de onda 𝑘 e polarização 𝑠, ao passo que o terceiro 

termo resulta do acoplamento dos modos do campo com os átomos, com 

constante de acoplamento átomo-campo 𝑔𝑘𝑠 e onde ℎ. 𝑐. representa o 

hermitiano conjugado. É uma interação do tipo dipolo elétrico onde o 

conjunto de 𝑁 átomos age como um único dipolo elétrico pontual 

através dos operadores coletivos [37]. É o termo de interação átomos-

campo que introduz o mecanismo de decaimento de energia dos átomos 

para os modos do campo eletromagnético através da transição induzida 
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entre estados simétricos de Dicke que aparecerá na equação mestra do 

fenômeno. 

A equação mestra para a matriz densidade do sistema atômico, 

obtida do hamiltoniano da expressão (3.11) e traçando-se as variáveis do 

campo, além de feitas as aproximações
5
 de Born, Markov e de onda 

girante (rotating wave) é da forma [37]: 

 

 𝜕𝜌

𝜕𝑡
= −𝑖𝜔[ 𝐽𝑧, 𝜌 ] − 𝛾( 𝐽

+𝐽−𝜌 − 2𝐽−𝜌 𝐽+ + 𝜌 𝐽+𝐽−) . 
(3.12) 

 

 

Utilizando os estados simétricos de Dicke,  pode-se obter a equação 

mestra para os elementos diagonais da matriz densidade (se o sistema 

começa com população totalmente excitada, os termos fora da diagonal 

são zero), ou seja, as populações dos estados |𝐽, 𝑀⟩:   
 

 𝜕⟨𝐽,𝑀|𝜌|𝐽,𝑀⟩

𝜕𝑡
= −𝑖𝜔⟨𝐽,𝑀|[ 𝐽𝑧, 𝜌 ]|𝐽, 𝑀⟩   

− 𝛾⟨𝐽,𝑀|( 𝐽+𝐽−𝜌 − 2𝐽−𝜌 𝐽+

+ 𝜌 𝐽+𝐽−)|𝐽,𝑀⟩. 
 

(3.13) 

Com termos avaliados em 

 

  

 ⟨𝐽, 𝑀|𝜌(𝑡)|𝐽,𝑀⟩ = 𝜌𝑀,𝑀 , 
 

 ⟨𝐽, 𝑀|[ 𝐽𝑧, 𝜌 ]|𝐽,𝑀⟩ = 0, 

 
𝛾⟨𝐽,𝑀|( 𝐽+𝐽−𝜌|𝐽,𝑀⟩ = 𝛾⟨𝐽,𝑀|𝜌 𝐽+𝐽−|𝐽,𝑀⟩) 

 
=  𝛾𝜌𝑀,𝑀( 𝐽 + 𝑀 )( 𝐽 − 𝑀 + 1), 

 
 𝛾⟨𝐽,𝑀| − 2𝐽−𝜌 𝐽+|𝐽,𝑀⟩ = −2𝛾(𝐽 + 𝑀 + 1)(𝐽 − 𝑀). 

 

(3.14) 

                                                        
5
 A Aproximação de Born permite tratar a matriz do campo de maneira 

descorrelacionada à matriz do sistema atômico, na prática afirma que o 
banho é pouco afetado pelo sistema de átomos. A aproximação de Markov 
desconsidera o tempo de correlação átomos-campo em comparação com o 
tempo de evolução do sistema atômico [35] e a aproximação de onda 
girante descarta termos de oscilação rápida na equação mestra.  
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De modo que a equação mestra pode ser expressa por: 

 𝜕𝜌𝑀,𝑀
𝜕𝑡

= 𝜈𝑀+1𝜌𝑀+1,𝑀+1 − 𝜈𝑀𝜌𝑀,𝑀 , 

 

(3.15) 

Com 

 

 𝜈𝑀 = 2𝛾( 𝐽 + 𝑀 )( 𝐽 − 𝑀 + 1). 
 

𝜈𝑀+1 = 2𝛾( 𝐽 + 𝑀 + 1 )( 𝐽 − 𝑀).     

(3.16) 

 

 

 

Pode se ver pela equação (3.15) que a equação diferencial para a 

população de qualquer estado simétrico de Dicke com autovalor 𝑀 

depende somente das populações de estados vizinhos e da própria 

população. Assim, caso o sistema comece em um certo estado simétrico 

de Dicke nenhuma coerência na matriz densidade pode ser acessada 

durante toda evolução. A expressão (3.15) informa de maneira simples 

como as populações recebem contribuições somente de estados com 

valor de 𝑀 maior por uma unidade, por sua vez perdendo população 

para estados com valor de 𝑀 menor por uma unidade [36, 37, 38].  

A evolução temporal das populações para cada estado de Dicke 

pode ser avaliada para alguns exemplos, com número baixo de átomos, 

nas Figuras 3.3 e 3.4 obtida por cálculo numérico: 
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 Figura 3.3 - Evolução das populações dos 5 estados simétricos no 

modelo de Dicke com 4 átomos em função do tempo 

adimensional. 
 

 
 

 

 

 

 Figura 3.4 - Evolução temporal das populações do modelo de 

Dicke com 50 átomos (linhas sólidas pretas). Populações iniciais e 

finais indicadas por setas. 
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Utilizando as expressões contidas em (3.16) pode-se ver como as taxas 

podem envolver termos de 𝐽2 e como partem de um valor mínimo 2𝐽𝛾 

quando 𝑀 = 𝐽, prosseguem até um valor máximo proporcional à 

2𝛾(𝐽 + 1) 𝐽 quando 𝑀 = 0 e diminuem novamente até o valor mínimo 

de 0 quando 𝑀 = −𝐽. O termo de máximo valor demonstra a diferença 

para decaimentos  com taxas proporcionais ao número de átomos. 

Usando relações contidas em (3.16) pode-se concluir que:   

 

 𝜈𝑀=0 = 2𝛾( 𝐽 )( 𝐽 + 1), 
 

𝜈𝑀=0 = 2𝛾
𝑁

2
(
𝑁

2
+ 1). 

(3.17) 

 

 

 

    Quando o número de átomos do sistema obedece 𝑁 ≫ 1 

percebe-se que a taxa é proporcional a 𝑁2, motivo da intensidade e 

rapidez com que o fenômeno ocorre e porque se diferencia do caso 

independente. 

 

3.4 POTÊNCIA DA RADIAÇÃO EMITIDA 

 

A taxa de radiação do campo eletromagnético pode ser obtida 

avaliando-se a taxa de variação temporal de energia média total contida 

no sistema atômico, medida através do valor  esperado do operador 

coletivo 𝐽𝑧. A energia perdida pelo vapor atômico é ganha pelo campo, 

justificando o sinal negativo na equação abaixo. o comportamento 

médio desse operador com o passar do tempo depende, por sua vez, do 

operador 𝐽+𝐽− e provêm diretamente da equação mestra (3.15). Dessa 

maneira, a equação da potência média para o modelo de Dicke é 

expressa por: 

 

 
𝑃(𝑡) = −𝜔

𝜕〈 𝐽𝑧 〉

𝜕𝑡
 

(3.18) 

 

 

Que pode ser avaliada como: 
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−𝜔
𝜕〈 𝐽𝑧 〉

𝜕𝑡
= −𝜔𝑇𝑟 (

𝜕𝜌𝐽𝑧
𝜕𝑡
) 

 

= 𝑇𝑟(−𝑖𝜔[ 𝐽𝑧, 𝜌 ]𝐽𝑧) 

 
−𝛾𝜔𝑇𝑟[(𝐽+𝐽−𝜌 − 2𝐽−𝜌 𝐽+ + 𝜌𝐽+𝐽−)𝐽𝑧] 

 
= −2𝛾𝜔[𝑇𝑟(𝐽+𝐽−𝜌𝐽𝑧) − 𝑇𝑟(𝐽−𝜌 𝐽+𝐽𝑧)] 

 

(3.19) 

 

 

A utilização do conjunto de equações (2.7) resulta em: 

 

 
                                   −𝜔

𝜕〈 𝐽𝑧 〉

𝜕𝑡
= −2𝛾𝜔(∑𝑃𝑀𝑀(𝐽(𝐽 + 1) − 𝑀(𝑀 − 1))

𝑀

) 

                                               −2𝛾𝜔(∑𝑃𝑀(𝑀 − 1)(𝐽(𝐽 + 1) − 𝑀(𝑀 − 1))

𝑀

) 

 

= 2𝛾𝜔𝑇𝑟(𝐽+𝐽−) 
 

= 2𝛾𝜔⟨𝐽+𝐽−⟩.     
 

(3.20) 

 

 

 

O termo dependente de 𝐽+𝐽− é essencial na produção dos efeitos de 

superradiância, a expressão da potência total normalizada em unidades 

de 2𝛾𝜔 pode ser obtida em função da média deste operador por [35]: 

 

 𝑃(𝑡)

2𝛾𝜔
= 〈 𝐽+𝐽−〉 = ⟨∑𝑗+𝑖∑𝑗−𝑙

𝑙𝑖

⟩ = 𝐽(𝐽 − 1) − ⟨ 𝐽𝑧
2 ⟩ + ⟨𝐽𝑧⟩ . 

 

(3.21) 

 

Como se pode ver na expressão (3.21), os termos dentro da média 

podem envolver produtos de operadores de átomos diferentes dentro da 

amostra, além dos produtos de operadores envolvendo átomos iguais. 

Separando estas contribuições em duas partes, obtém-se:  

 

 
〈 𝐽+𝐽−〉 = ⟨∑𝑗+𝑖𝑗−𝑖

𝑖

⟩ + ⟨∑𝑗+𝑖𝑗−𝑙
𝑖≠𝑙

⟩. 
(3.22) 
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A primeira média do lado direito da expressão (3.22), serve como valor 

médio do número de excitações presentes no sistema atômico e não 

pode ter valor superior a 𝑁, é o termo que podemos chamar de potência 

independente, já que não possui valores de correlação entre átomos 

diferentes. O que conduz à analise da segunda média no lado direito da 

expressão (3.22), uma média envolvendo átomos diferentes em cada 

uma das componentes da somatória que chamaremos de potência de 

correlação, (também omitindo as unidades). Esta média conterá termos 

que podem depender de 𝑁2, em especial quando as contribuições dos 

estados de Dicke com valores para 𝑀 próximos de zero forem 

apreciáveis. 

As contribuições para potência independente e potência de 

correlação serão, em termos do números quântico 𝐽 e valores esperados 

de 𝐽𝑧 e 𝐽𝑧
2, dadas por: 

 

 𝑃𝑖𝑛𝑑
2𝛾𝜔

= ⟨∑𝑗+𝑖𝑗−𝑖
𝑖

⟩ = 𝐽 − ⟨𝐽𝑧⟩ 

 

         
𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟
2𝛾𝜔

= ⟨∑𝑗+𝑖𝑗−𝑙
𝑖≠𝑙

⟩ = ( 𝐽2 − ⟨𝐽𝑧
2⟩ ) . 

 

(3.23) 

 

 

 

 

 

 

A primeira expressão pode ser obtida tendo em vista as relações entre os 

operadores escadas individuais e as identidades: 

  

𝑗+𝑖𝑗−𝑖 = 𝑗𝑧𝑖 +
1𝑖
2
 , 

 

(3.24) 

 

 

onde 1𝑖 é o operador identidade referente ao i-ésimo átomo. Deste 

modo, a primeira soma em (3.22) se torna: 

  

⟨∑𝑗+𝑖𝑗−𝑖
𝑖

⟩ =
𝑁

2
+ ⟨𝐽𝑧⟩ = 𝐽 + ⟨𝐽𝑧⟩. 

 

 

(3.25) 

 

 

A segunda soma em (3.22) pode ser obtida facilmente ao se subtrair da 
potência total a contribuição da potência independente: 

  

        
𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟
2𝛾𝜔

=  𝐽(𝐽 − 1) − ⟨𝐽𝑧
2⟩ + ⟨𝐽𝑧⟩ − ( 𝐽 + ⟨𝐽𝑧⟩ ) 

(3.26) 
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= 𝐽2 − ⟨𝐽𝑧
2⟩. 

 

A dependência dos termos em 𝐽2 e 𝑀2 na potência de correlação será 

determinante no perfil da potência dos sistemas atômicos superradiantes 

e a contribuição relativa destes termos para a potência total deve 

adquirir magnitudes significativas para sistemas com número grande de 

átomos. Verificar-se-á no capítulo 3 que esta contribuição já é 

significativa mesmo para um número pequeno de átomos. Nas Figuras 

3.5 e 3.6 pode-se verificar a relação entre a curva de potência total e as 

curvas de populações para o sistema de Dicke com 4 átomos e 50 

átomos respectivamente (a partir de agora sempre usa-se 2𝛾 = 𝜔 = 1 

para os cálculos numéricos de maneira que a evolução temporal das 

funções calculadas). 

 

 

 

Figura 3.5 - Evolução da potência total normalizada adimensional 

em função do tempo adimensional,  no modelo de Dicke com 4 

átomos e das populações dos estados simétricos.  
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Figura 3.6 - Evolução temporal da potência total normalizada 

adimensional (linha vermelha) em função do tempo adimensional, 

no modelo de Dicke com 50 átomos e das populações dos estados 

simétricos.  

 

 
Como se pode notar, o perfil de potência emitida durante o 

fenômeno de superradiância de Dicke lhe confere uma assinatura 

marcante de alta intensidade durante um curto intervalo de tempo. Esta 

assinatura é proveniente da potência de correlação e será objeto de 

estudo deste trabalho nos capítulos que seguem. Estudo que será 

empreendido com ferramentas da teoria da informação quântica.  
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4 INFORMAÇÃO DE WIGNER-YANASE APLICADA AO 

MODELO DE DICKE DE SUPERRADIÂNCIA 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos capítulos foram apresentadas revisões e expressões 

sobre 𝐼𝑊𝑌 e sobre o fenômeno puro da superradiância de Dicke. Neste 

capítulo, empreende-se a aplicação das medidas de 𝐼𝑊𝑌 global e local, 

além da 𝐿𝑄𝑈  de maneira a se conseguir uma nova caracterização do 

fenômeno em pauta. 

A investigação que procede pretende responder algumas questões 

gerais: a superradiância é um fenômeno coletivo genuíno sob o ponto de 

vista da teoria da informação quântica? Qual a relação entre as medidas 

de 𝐼𝑊𝑌 e este fênomeno? Quais os tipos de correlações (clássicas e/ou 

quânticas) entre os átomos estão presentes no fenômeno? As 

investigações passadas [35, 36, 37] de Dicke, Agarwal, Bonifácio, Gross 

e Haroche, etc., caracterizam a natureza própria do fenômeno a partir da 

média das correlações entre os átomos que chamamos de potência de 

correlação 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟. Componente esta, que tem sua origem na superposição 

presente nos estados simétricos de Dicke vista a partir da base de 

excitações. Essa caracterização importa-se ainda com o caráter  das 

flutuações no número de fótons emitidos (e tempo de emissão) pelo 

sistema atômico. Gross e Haroche classificam como estágio quântico da 

Superradiância o período com grandes flutuações e de estágio clássico o 

período com flutuações menores para o número de fótons emitidos  [35]. 

Classificação que leva em conta apenas a variância total dos observáveis 

de interesse. 

O desenvolvimento recente da teoria da informação quântica, 

vista de maneira ampla e compreendendo as áreas de computação, 

criptografia, metrologia e fundamentos da mecânica quântica, procura 

classificar os sistemas e fenômenos em clássicos e quânticos observando 

características como separabilidade, emaranhamento, coerência, 

interferência, correlações  e operações locais e globais [7]. Dessa 

maneira, a caracterização que aqui se realiza do modelo de Dicke não 

estará em oposição a empreendida anteriormente, mas a complementa. 

Neste contexto, a proeminência aparente dos estados simétricos 

de Dicke, em especial os estados com taxa de transição aumentada 

substancialmente pelos termos de correlação (para os quais 𝑀~0), leva 

a crer que o emaranhamento seja uma possível figura de mérito do 

fenômeno estudado. Para o caso de dois átomos, por exemplo, o estado 
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de Dicke com maior taxa de transição é o seguinte estado simétrico da 

base de Bell (estado maximamente emaranhado): 

 

 |𝐽, 𝑀 = 0⟩ =
1

√2
(|𝑒𝑔⟩ + |𝑔𝑒⟩). (4.1) 

 

A tarefa remanescente constituir-se-ia na prova da impossibilidade de 

decomposição da matriz densidade, durante a evolução temporal da 

superradiância, na forma separável do tipo: 

 

 𝜌𝑁 = ∑ 𝑝𝑖𝜌𝑖1⨂𝜌𝑖2⨂…⨂𝜌𝑖𝑁𝑖 . (4.2) 

 

onde o estado total 𝜌𝑁 é uma soma convexa (0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1) de estados 

separáveis do tipo 𝜌𝑖1⨂𝜌𝑖2⨂…⨂𝜌𝑖𝑁. E posteriormente, utilizar-se-ia 

alguma das possíveis medidas de quantificação de emaranhamento. No 

entanto, Wolfe e Yellin [39], surpreendentemente provaram por 

construção a inexistência de emaranhamento para a matriz densidade do 
sistema atômico no modelo de Dicke puro, em um trabalho de análise de 

decomposição de matrizes compostas por uma mistura de estados 

simétricos. 

A questão permaneceu em aberto sobre qual tipo de correlação 

entre os átomos descreve a evolução do modelo e como a incerteza 

quântica na composição dos estados simétricos afeta o mesmo. A 

decomposição alternativa da matriz densidade na forma separável, deve, 

neste caso, ainda manter a simetria por permutação de átomos e pode 

conter correlações genuinamente quânticas se não puder ser descrita 

com bases ortonormais únicas para cada um dos átomos, como descrita 

abaixo: 

 

 𝜌𝑁 = ∑ 𝑃𝑖𝑗..𝑛|𝑖⟩⟨𝑖|

𝑖,𝑗…𝑛

⨂|𝑗⟩⟨𝑗|. . ⨂|𝑛⟩⟨𝑛|,  (4.3) 

 

 

com {|𝑖⟩⟨𝑖|}, {|𝑗⟩⟨𝑗|}, … {|𝑛⟩⟨𝑛|} sendo conjuntos de bases ortogonais. A 

inexistência de uma tal decomposição é quantificada e assinalada pelo 

grupo de  medidas de Discórdia Quântica mencionadas no capítulo 1 e 

da qual as medidas de 𝐼𝑊𝑌 e 𝐿𝑄𝑈 fazem parte. 

Estas medidas são também de interesse porque fazem conexão 

direta com a coerência local possivelmente existente no sistema e podem 

ajudar a elucidar a ligação entre as quantidades entrópicas da teoria da 

informação quântica e os antigos princípios de Incerteza Quântica. 
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4.2 𝐼𝑊𝑌 PARA  𝐽𝑍,  𝐽𝑋 E  𝐽𝑌 VERSUS POTÊNCIA DE EMISSÃO DE 

RADIAÇÃO 

 

Nesta seção investiga-se o comportamento da 𝐼𝑊𝑌 para os 

operadores coletivos de pseudo-spin. O operador coletivo 𝐽𝑧 tem 

interpretação física direta, representando o observável de energia do 

sistema atômico total. Os operadores coletivos 𝐽𝑥 e 𝐽𝑦 podem descrever 

o dipolo elétrico coletivo responsável pelo termo de interação entre o 

campo eletromagnético e o sistema atômico. A informação sobre esses 

operadores pode ser elucidativa quanto às propriedades coletivas do 

sistema e sabe-se que a 𝐼𝑊𝑌 traz informações sobre operadores 

complementares (skew) a quantidades conservadas.  

 

4.2.1 𝑰𝑾𝒀 PARA 𝐽𝑍,  𝐽𝑋 E  𝐽𝑌 APLICADAS AO MODELO DE 

DICKE DE SUPERRADIÂNCIA 

 

A 𝐼𝑊𝑌 para os operadores coletivos 𝐽𝑥, 𝐽𝑦 e 𝐽𝑧 pode ser calculada 

utilizando-se as relações conhecidas entre os mesmos e os estados de 

Dicke, uma vez que a matriz densidade do sistema é diagonal nessa 

base, além da utilização dos operadores escada coletivos 𝐽+e 𝐽−. Dentre 

os três operadores coletivos de spin, o operador 𝐽𝑧 é aquele que possui 

atuação mais simples, uma vez que os estados de Dicke  |𝐽,𝑀⟩ são 

autoestados deste operador, espera-se que a 𝐼𝑊𝑌 tenha valor zero, 

(notando-se que para operadores globais sempre existem operadores 

diagonais na mesma base da matriz densidade e que, portanto, possuem 

𝐼𝑊𝑌 igual a zero).  A expressão para 𝐼𝑊𝑌 no modelo de Dicke puro  

para o operador 𝐽𝑍 é: 

 

 𝐼(𝜌, 𝐽𝑧) = 𝑇𝑟(𝜌𝐽𝑧
2) − 𝑇𝑟(√𝜌𝐽𝑧√𝜌𝐽𝑧). (4.4) 

 

A abertura do segundo termo em função dos estados de Dicke, onde 

omite-se o valor de spin total 𝐽 na notação desses estados, resulta em  

 

 𝐼(𝜌, 𝐽𝑧) = 〈𝐽𝑧
2〉 − ∑ ⟨𝑀|𝐽𝑧𝜌

1/2𝐽𝑧𝜌
1/2|𝑀⟩ −𝐽

𝑀=𝐽 . (4.5) 

 

 

E utilizando-se as expressões (3.7) obtém-se: 
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𝐼(𝜌, 𝐽𝑧) = ∑ 𝑃𝑀 ∙ 𝑀
2

𝐽

𝑀=−𝐽

− ∑ 𝑄𝐿√𝑃𝑄√𝑃𝐿 𝛿𝑀,𝑄𝛿𝑀,𝐿

−𝐽

𝑀,𝑄,𝐿=𝐽

 

 

𝐼(𝜌, 𝐽𝑧) = ∑ 𝑃𝑀 ∙ 𝑀
2

𝐽

𝑀=−𝐽

− ∑ 𝑃𝑀 ∙ 𝑀
2

𝐽

𝑀=−𝐽

 

 
𝐼(𝜌, 𝐽𝑧) = 0. 

 

(4.6) 

 

 

 

 

 

 

Para os operadores  𝐽𝑥 e  𝐽𝑦 obtém-se resultados iguais, 𝐼(𝜌, 𝐽𝑥) =

𝐼(𝜌, 𝐽𝑦), o que permite a utilização dos cálculos para 𝐽𝑥 e generalização 

para o operador 𝐽𝑦. A relação entre estes operadores e os estados de 

Dicke é facilitada pela decomposição dos operadores em termos dos 

operadores escada: 

 

 
𝐽𝑥 =

1

2
(𝐽+ + 𝐽−), 

 

𝐽𝑦 =
𝑖

2
(𝐽− − 𝐽+). 

 

(4.7) 

A expressão para a 𝐼𝑊𝑌 do operador 𝐽𝑥 pode então ser obtida a partir da 

expressão original 

 

 𝐼(𝜌, 𝐽𝑥) = 𝑇𝑟(𝜌𝐽𝑥
2) − 𝑇𝑟(√𝜌𝐽𝑥√𝜌𝐽𝑥), (4.8) 

 

E como feito analogamente para o operador 𝐽𝑧, toma-se o traço, aqui 

utilizando-se a base de autoestados de 𝐽𝑍, para o segundo termo do lado 

direito da expressão (4.8) para se obter: 

 

 𝐼(𝜌, 𝐽𝑥) = 〈𝐽𝑥
2〉 − ∑ ⟨𝑀|𝐽𝑥𝜌

1/2𝐽𝑥𝜌
1/2|𝑀⟩ 

−𝐽
𝑀=𝐽 . (4.9) 

 

O operador 𝐽𝑥 não comuta com o operador 𝐽𝑧, de maneira que o 

desenvolvimento da expressão (4.9) apresentará termos que ligam 

diferentes estados de Dicke: 
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𝐼(𝜌, 𝐽𝑥) = 〈𝐽𝑥
2〉 − ∑⟨𝑀|𝐽𝑥𝜌

1/2𝐽𝑥𝜌
1/2|𝑀⟩  

−𝐽

𝑀=𝐽

 

=
1

2
⟨𝕁2⟩ −

1

2
 〈𝐽𝑧

2〉

−
1

4
∑ √𝑃𝐿√𝑃𝑀 ⟨𝑀|(𝐽+ + 𝐽−)|𝐿⟩⟨𝐿|(𝐽+ + 𝐽−)|𝑀⟩ 

−𝐽

𝑀,𝐿=𝐽

 

 

=
1

2
𝐽(𝐽 + 1) −

1

2
 ∑ 𝑃𝑀 ∙ 𝑀

2

𝐽

𝑀=−𝐽

−
1

4
∑ √𝑃𝐿√𝑃𝑀 ⟨𝑀|(𝐽+ + 𝐽−)|𝐿⟩⟨𝐿|(𝐽+ + 𝐽−)|𝑀⟩ 

−𝐽

𝑀,𝐿=𝐽

. 

 

(4.10) 

A aplicação dos operadores escada resulta nos seguintes quatro termos: 

                                                                                                (4.11) 

 ⟨𝑀|𝐽+|𝐿⟩⟨𝐿|𝐽+|𝑀⟩

= √𝐽(𝐽 + 1) − 𝐿(𝐿 + 1)√𝐽(𝐽 + 1) −𝑀(𝑀 + 1)𝛿𝑀,𝐿+1𝛿𝐿,𝑀+1, 
 
⟨𝑀|𝐽+|𝐿⟩⟨𝐿|𝐽−|𝑀⟩

= √𝐽(𝐽 + 1) − 𝐿(𝐿 + 1)√𝐽(𝐽 + 1) −𝑀(𝑀 − 1)𝛿𝑀,𝐿+1𝛿𝐿,𝑀−1, 

 
⟨𝑀|𝐽−|𝐿⟩⟨𝐿|𝐽+|𝑀⟩

= √𝐽(𝐽 + 1) − 𝐿(𝐿 − 1)√𝐽(𝐽 + 1) −𝑀(𝑀 + 1)𝛿𝑀,𝐿−1𝛿𝐿,𝑀+1, 

 
⟨𝑀|𝐽−|𝐿⟩⟨𝐿|𝐽−|𝑀⟩

= √𝐽(𝐽 + 1) − 𝐿(𝐿 − 1)√𝐽(𝐽 + 1) −𝑀(𝑀 − 1)𝛿𝑀,𝐿−1𝛿𝐿,𝑀−1, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise das deltas de Kronecker permite que somente os 

termos que possuem operadores escada diferentes forneçam valores não 

nulos. Assim, retornando-se à expressão para a 𝐼𝑊𝑌 e efetuando-se as 

mudanças necessárias nos índices das somatórias, pode-se utilizar 

apenas um dos termos, de modo a obter-se: 
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𝐼(𝜌, 𝐽𝑥) =

1

2
𝐽(𝐽 + 1) −

1

2
∑ 𝑃𝑀 ∙ 𝑀

2

𝐽

𝑀=−𝐽

−
1

2
∑ √𝑃𝑀√𝑃𝑀−1 

−𝐽

𝑀=𝐽

[(𝑀 − 1)+𝑀−𝛿𝑀,𝐿+1𝛿𝐿,𝑀−1], 

(4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, a expressão pode ser explicitada em termos dos autovalores : 

 

  

 

𝐼(𝜌, 𝐽𝑥) =
1

2
𝐽(𝐽 + 1) −

1

2
∑ 𝑃𝑀 ∙ 𝑀

2

𝐽

𝑀=−𝐽

−
1

2
∑ √𝑃𝑀𝑃𝑀−1 ( 

−𝐽

𝑀=𝐽

𝐽(𝐽 + 1)  

 

                                                                                                        −𝑀(𝑀 − 1)). 

 

 

(4.13) 

 

4.2.2 EVOLUÇÃO TEMPORAL DE 𝑰(𝝆, 𝑱𝒙) 
 

Em todas as expressões obtidas, a matriz densidade 𝜌 é 

dependente do tempo e, portanto, têm-se um comportamento dinâmico 

da 𝐼𝑊𝑌 para os operadores coletivos globais. Para tanto são utilizadas 

as populações provenientes da solução da equação (3.15). Como 𝐼(𝜌, 𝐽𝑧) 
é constante e igual a zero durante todo o período de emissão, torna-se a 

atenção ao comportamento da 𝐼𝑊𝑌 global do operador  𝐽𝑥 e sua relação 

com 𝑃(𝑡) e 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡). Inicialmente, obtém-se numericamente os  gráficos 

através de soluções numéricas das eqs. (3.23) para valores baixos de 𝑁, 

o número de átomos do sistema. Nas Figuras 4.1-4.4 pode-se ver este 

comportamento para 𝑁 = {5, 10, 50, 100}. 
Pode-se notar o comportamento típico da potência total, com 

valor inicial diferente de zero, um pico de radiação e decaimento rápido; 

crescimento a partir de zero da potência de correlação e domínio sobre 

potência total após o pico de radiação.  A 𝐼𝑊𝑌 de 𝐽𝑥 tem 

comportamento em oposição às potências, ela tem valor inicial máximo, 

quando o estado do sistema é puro, e diminui até um valor próximo de 

zero em um instante de tempo próximo ao tempo de máximo da 

potência, como pode-se ver em uma seção futura. Após à chegada ao  
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mínimo, a função cresce até chegar novamente ao seu valor de máximo 

quando o sistema é novamente puro. 

 

 Figura 4.1 - Potência total normalizada adimensional (1/5)𝑃(t) 

(linha sólida azul), potência de correlação normalizada 

adimensional (1/5)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) (linha sólida vermelha) e 𝐼𝑊𝑌 global 

adimensional para o operador 𝐽𝑥 𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥) (linha tracejada preta) 

como funções do tempo adimensional 𝑡 e com 𝑁 = 5 átomos 

emissores. 
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Figura 4.2 - Potência total normalizada adimensional (1/10)𝑃(t) 

(linha sólida azul), potência de correlação normalizada 

adimensional (1/10)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) (linha sólida vermelha) e 𝐼𝑊𝑌 global 

adimensional para o operador 𝐽𝑥, 𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥) (linha tracejada preta) 

como funções do tempo adimensional 𝑡 e com 𝑁 = 10 átomos 

emissores. 

 

 
 

Figura 4.3 - Potência total normalizada adimensional (1/50)𝑃(t) 

(linha sólida azul), potência de correlação normalizada 

adimensional (1/50)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) (linha sólida vermelha) e 𝐼𝑊𝑌 global 

adimensional para o operador 𝐽𝑥, 𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥) (linha tracejada preta) 

como funções do tempo adimensional 𝑡 e com 𝑁 = 50 átomos 

emissores. 
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Figura 4.4 - Potência total normalizada adimensional (1/100)𝑃(t) 

(linha sólida azul), potência de correlação normalizada 

adimensional (1/100)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) (linha tracejada vermelha) e 𝐼𝑊𝑌 

global adimensional para o operador 𝐽𝑥, 𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥) (linha sólida 

preta) como funções do tempo adimensional 𝑡 e com 𝑁 = 100 

átomos emissores. 

 

 
 

 

A evolução temporal das curvas de potência mostra a relativa 

contribuição da potência de correlação para a potência total. Com um 

baixo número de átomos pode-se ver como para tempos iniciais a 

potência de correlação contribui com parcela menor, embora seja o fator 

imprescindível na formação da curva característica do fenômeno de 

superradiância. É o aumento rápido das contribuições dos estados 

superradiantes de Dicke (estados com autovalor 𝑀 próximo de zero) e 

com os termos de correlações entre os átomos que origina o pico de 

radiação e o rápido decaimento total. Com apenas 50 átomos já é 

possível notar a clara dominância da potência de correlação durante toda 

a duração do fenômeno, com exceção do início do fenômeno, quando 
correlações diatômicas ainda não foram estabelecidas no sistema.  

Em seguida, obtém-se o comportamento dinâmico da 𝐼𝑊𝑌, 

potência e potência de correlação para um número de átomos muito 

maior, em busca de alguma possível mudança qualitativa ou quantitativa 

dessas funções. 
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Figura 4.5 - Potência total normalizada adimensional (1/
2500)𝑃(t) (linha sólida azul), potência de correlação normalizada 

adimensional (1/2500)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) (linha tracejada vermelha) e 𝐼𝑊𝑌 

global adimensional para o operador 𝐽𝑥, 𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥) (linha sólida 

preta) como funções do tempo adimensional 𝑡 e com 𝑁 = 2500 

átomos emissores. 
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Figura 4.6 - Potência total normalizada adimensional (1/
5000)𝑃(t) (linha sólida azul), potência de correlação normalizada 

adimensional (1/5000)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) (linha tracejada vermelha) e 𝐼𝑊𝑌 

global adimensional para o operador 𝐽𝑥, 𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥) (linha sólida 

preta) como funçoões do tempo adimensional 𝑡 e com 𝑁 = 5000 

átomos emissores 

 

 
 

Figura 4.7 - Potência total normalizada adimensional (1/
10000)𝑃(t) (linha sólida azul), potência de correlação normalizada 

adimensional (1/10000)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) (linha tracejada vermelha) e 

𝐼𝑊𝑌 global adimensional para o operador 𝐽𝑥, 𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥) (linha 

sólida preta) como funçoões do tempo adimensional 𝑡 e com 

𝑁 = 10000 átomos emissores 
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O que se pode concluir, com uma análise das Figuras 4.5-4.7, é 

que quando o sistema superradiante possui um número muito grande de 

átomos a contribuição da potência de correlação é quase completa e é, 

portanto, dominante sobre o efeito total. Pelos gráficos anteriores vê-se 

que a curva de potência total é mesmo indistinguível em relação a curva 

da potência de correlação na escala utilizada.  

 

4.2.3 𝑰𝑾𝒀 COMO FIGURA DE MÉRITO DA POTÊNCIA 

 

Como se pode notar, analisando-se as Figuras 4.8, tanto para  um 

número pequeno de átomos como para números grandes, a 𝐼𝑊𝑌 para o 

operador coletivo 𝐽𝑥 tende para valores mínimos enquanto a potência 

total tende para valores máximos. Este comportamento de anti-

correlação indica que a 𝐼𝑊𝑌 global pode ser uma figura de mérito para 

o fenômeno de superradiância de Dicke puro. Para tanto é preciso 

avaliar-se o comportamento dos tempos de pico da emissão e de mínimo 

da Informação.  

 

 Figura 4.8 - Potência média normalizada adimensional (linha 

tracejada azul) 𝑃(𝑡)/(500) e Informação de Wigner-Yanase 

4𝐼(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥)/50 (linha sólida preta) como funções do tempo 

adimensional 𝑡 para 𝑁 = 50 átomos emissores. A linha vertical 

azul indica o tempo de máximo de emissão enquanto o círculo 

sólido preto indica o tempo de mínimo da Informação de Wigner-

Yanase. 
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Fonte: O autor em “Elucidating Dicke superradiance by quantum 

uncertainty” [13]. 

 

 

 

 

Para um número baixo de átomos a análise visual dos gráficos 

permite a inspeção e constatação de que o pico de máximo da radiação 

ocorre em um instante de tempo 𝑡𝑚𝑎𝑥 diferente do tempo de mínimo 

𝑡𝑚𝑖𝑛 da 𝐼𝑊𝑌 global para o operador 𝐽𝑥. Para um número grande de 

átomos, a inspeção visual torna-se difícil. A 𝐼𝑊𝑌 decresce rapidamente 

e permanece por um bom tempo com valores baixos, dificultando a 

localização de seu tempo de mínimo. A Figura 4.9 permite mais uma 

análise ao mostrar a relação entre os tempos de mínimo da 𝐼𝑊𝑌 e do 

pico de potência,  de modo que se consiga avaliar o comportamento de 

ambas as quantidades. A relação é notável e pode-se concluir que a anti-

correlação é esperada entre as duas funções quando toma-se 

lim𝑁→∞ 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡𝑚𝑎𝑥. O tempo de extremo da 𝐼𝑊𝑌 global é um bom 

indicador do pico de potência no modelo de Dicke puro.  Pelo 

comportamento da 𝐼𝑊𝑌 para os operadores de pseudo-spin coletivo e 

também ilustrado pela Figura 3.6 pode-se notar que as contribuições das 

populações dos diversos estados simétricos de Dicke tendem para um 

valor homogêneo durante a janela de intervalo que contém o pico de 

radiação, de maneira que a aproximação 𝑃𝑀~1/(𝑁 + 1) pode ser 

utilizada para as populações dos estados de Dicke durante tempos 

próximos ao máximo da potência total. Para esta matriz densidade pode-

se calcular o valor da potência total, de maneira a se obter de modo 

adimensional:  

 

 
𝑃(𝑡)𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
=

1

(2𝐽 + 1)
∑ 𝐽(𝐽 + 1) − 𝑀(𝑀 − 1)

𝐽

𝑀=−𝐽

 

 

=
1

(2𝐽 + 1)
∑ 𝐽(𝐽 + 1) − 𝑀(𝑀 − 1)

𝐽

𝑀=−𝐽

 

 

=
1

(2𝐽 + 1)
[(2𝐽 + 1)𝐽(𝐽 + 1) −

1

3
(2𝐽 + 1)𝐽(𝐽 + 1)] 

 

 =
2

3
𝐽(𝐽 + 1). 

 

(4.14) 
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Constata-se que a matriz densidade da mistura máxima no subespaço 

simétrico tem potência total dominada por contribuições dos estados 

superradiantes e depende linearmente de 𝐽(𝐽 + 1) e, portanto, de 𝑁2. Se 

esta matriz é utilizada para o cálculo da 𝐼𝑊𝑌 de qualquer operador 

global composto pelos operadores 𝐽𝑥 , 𝐽𝑦 ou 𝐽𝑧 obtém-se um valor igual a 

zero, uma vez que a matriz que representa a mistura máxima é um 

múltiplo da matriz identidade e comuta com todos os operadores globais 

de pseudo-spin no subespaço de interesse. Desta maneira, fica 

justificado o comportamento de anti-correlação entre 𝑃(𝑡) e 𝐼𝑊𝑌 global 

durante tempos próximos ao pico de potência. 

A relação de correlação entre os tempos de mínimo de 𝐼𝑊𝑌 

global e tempos de máximo da potência total obtidos numéricamente 

pode ser verificada no gráfico da Figura 4.9 Onde é mostrado para um 

número 𝑁 cada vez maior de átomos do sistema (até 12000 átomos) 

como se aproximam quando é aumentado o número de átomos: 
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 Figura 4.9 - Tempo adimensional 𝑡 em que a potência média 

irradiada atinge seu máximo 𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑡), e tempo em que a 

Informação de Wigner-Yanase para o operador 𝐽𝑥 atinge o seu 

valor de mínimo 𝐼𝑚𝑖𝑛(𝜌(𝑡), 𝐽𝑥), como função do número 𝑁 de 

átomos da amostra. 

 

 
 

Fonte: O autor em “Elucidating Dicke superradiance by 

quantum uncertainty” [13]. 

 

 

Os resultados da aplicação da 𝐼𝑊𝑌 avaliada durante a evolução 

temporal do sistema superradiante comparadas a um sistema de mistura 

máxima no subespaço simétrico de estados mostram que além de ser um 

sistema sem incerteza quântica na base que diagonaliza 𝐽𝑧, como prevê a 

solução da equação mestra do sistema, a 𝐼𝑊𝑌 também tende para 

valores mínimos nas bases de 𝐽𝑥 e 𝐽𝑦, de modo que a incerteza quântica 

nos picos de emissão é mínima com relação a tais observáveis globais. 

 

4.3 𝐼𝑊𝑌 PARA  𝜎𝑥, 𝜎𝑦  E 𝜎𝑧 
 
Tendo-se em vista a expressão para a incerteza quântica local 

𝐿𝑄𝑈, empreende-se o cálculo da 𝐼𝑊𝑌 para o operador local 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵, o 

sistema atômico fica assim dividido em duas partes: um átomo qualquer 

constitui a parte 𝐴 e os (𝑁 − 1) átomos restantes constituem a parte 𝐵. 
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No cálculo da expressão, faz-se uso das expressões e propriedades 

(2.12) e (2.39.) e obtém-se, assim:  

 

 𝐼(𝜌, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵) = 𝑇𝑟(𝜌𝜎𝑍𝐴
2 ) − 𝑇𝑟(√𝜌𝜎𝑍𝐴√𝜌𝜎𝑍𝐴). (4.15) 

 
 

Esta expressão deve ser expandida em termos dos estados de Dicke e 

valores médios correspondentes, resultando em: 

 

  

𝐼(𝜌, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵) = 〈𝜎𝑍𝐴
2 〉 − ∑⟨𝑀|𝜎𝑍𝐴𝜌

1/2𝜎𝑍𝐴𝜌
1/2|𝑀⟩ 

−𝐽

𝑀=𝐽

 

 

(

4.16) 

 
 

A avaliação dos termos envolvendo os operadores locais de Pauli pode 

ser obtida em termos dos operadores globais se a dinâmica estiver 

restrita ao subespaço de estados simétricos, como é o caso no modelo de 

Dicke puro. Sendo este o caso, pode-se lançar mão das seguintes 

relações, com 𝑘 = 𝑥, 𝑦, 𝑧: 

 

 
⟨𝑀| 𝐽𝑘 |𝐿⟩ = ⟨𝑀| ∑𝑗𝑘𝑖

𝑁

𝑖

 |𝐿⟩ =  ⟨𝑀| ∑
1

2
𝜎𝑘𝑖

𝑁

𝑖

 |𝐿⟩ 

= 𝑁⟨𝑀| 𝑗𝑘𝑖   |𝐿⟩ =  
𝑁

2
⟨𝑀| 𝜎𝑘𝑖  |𝐿⟩ 

 
= 2𝐽⟨𝑀| 𝑗𝑘𝑖  |𝐿⟩ =  𝐽⟨𝑀| 𝜎𝑘𝑖 |𝐿⟩. 

 

(4.17) 

 

 

 

 

 

 

 

De posse desse resultado, a expressão para 𝐼𝑊𝑌 local do operador 

𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 será: 
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𝐼(𝜌, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵) = 1 −
1

𝐽2
∑⟨𝑀|𝐽𝑧𝜌

1/2𝐽𝑧𝜌
1/2|𝑀⟩ 

−𝐽

𝑀=𝐽

 

 

= 1 −
1

𝐽2
∑ 𝑃𝑀 ∙ 𝑀

2

𝐽

𝑀=−𝐽

 

 

= 1 −
〈𝐽𝑧
2〉

𝐽2
. 

 

(4.18) 

 

 

 

 

 

 

 
 

A expressão (4.18) tem propriedades interessantes. No caso geral, 

o cálculo da 𝐼𝑊𝑌 exige o computo de termos cruzados dependentes das 

raízes quadradas das populações da matriz densidade. Não será, 

portanto, explicitamente uma função de valores esperados de 

observáveis do sistema. No caso da equação (4.18) obteve-se uma 

expressão para a 𝐼𝑊𝑌 de um observável local que depende do valor 

esperado de um observável global 〈𝐽𝑧
2〉, além do número quântico global 

𝐽 = (𝑁/2), conservado durante a evolução. Além disso, é preciso notar 

que este resultado permanece válido para qualquer mistura convexa de 

estados simétricos, mesmo em um regime onde as populações não 

respeitem a dinâmica de superradiância (poderia haver emaranhamento, 

por exemplo). 

 Analisando-se ainda o resultado, nota-se que o valor médio do 

quadrado das matrizes de Pauli é sempre igual a 1, limitando 

superiormente o valor da função, a troca dos operadores locais pelos 

coletivos na equação (4.18)  indica que deve haver ligação direta entre 

incerteza global e local. No entanto, a incerteza local do operador 

𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 não é zero como a incerteza global de 𝐽𝑧 e deve tender a valores 

máximos quando a média 〈𝐽𝑧
2〉 tender a valores mínimos. Avaliar-se-á 

este resultado em uma seção futura, além do papel desta função na 𝐿𝑄𝑈 

do sistema. 

Mudando-se o operador local de interesse no cálculo da 𝐼𝑊𝑌 para 

𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵, e lembrando de que a simetria nas definições dos operadores 

𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵  e 𝜎𝑦𝐴⨂1𝐵 permite que se conclua que a quantidade de 

incerteza para estes operadores locais é dada por 

 

 𝐼(𝜌, 𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵) = 𝑇𝑟(𝜌𝜎𝑥𝐴
2 ) − 𝑇𝑟(√𝜌𝜎𝑥𝐴√𝜌𝜎𝑥𝐴). (4.19) 
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De onde segue: 

 

 

𝐼(𝜌, 𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵) = 〈𝜎𝑥𝐴
2 〉 − ∑⟨𝑀|𝜎𝑥𝐴𝜌

1/2𝜎𝑥𝐴𝜌
1/2|𝑀⟩ 

−𝐽

𝑀=𝐽

 

(4.20) 

 

 
 

Lançando-se mão mais uma vez das relações (4.17)  entre operadores 

locais e globais, além das relações (3.4) e (3.7) entre operadores globais 

e operadores escada, obtém-se: 

 

 

𝐼(𝜌, 𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵) = 1 −
1

𝐽2
∑⟨𝑀|𝐽𝑥𝜌

1/2𝐽𝑥𝜌
1/2|𝑀⟩ 

−𝐽

𝑀=𝐽

  

= 1−
1

2𝐽2
∑√𝑃𝑀𝑃𝑀−1 [ 

−𝐽

𝑀=𝐽

𝐽(𝐽 + 1)  

− 𝑀(𝑀 − 1)]. 

(4.21) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mais uma vez, as relações entre os operadores coletivos e locais 

permitem a obtenção das expressões em termos das populações dos 

estados coletivos de Dicke. A dependência dos termos na última linha 

da expressão (4.21) permite também a análise do comportamento 

qualitativo esperado da função. À semelhança da 𝐼𝑊𝑌 global para o 

operador 𝐽𝑥, espera-se que a informação local tenda para valores 

mínimos quando populações com valores baixos de 𝑀 tenham 

magnitudes consideráveis, embora estes valores não cheguem 

necessariamente próximos de zero.  

 

4.3.1 INCERTEZA LOCAL QUÂNTICA: 𝑳𝑸𝑼 

 

Nas seções anteriores, tomou-se os operadores locais 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 e 

𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 no cálculo da 𝐼𝑊𝑌  sabendo que estas quantidades serão 

utilizadas na obtenção da medida de incerteza quântica local, 𝐿𝑄𝑈. 

Quantificação que identifica o observável local com menor incerteza 

quântica em um sistema multipartite. Para tanto, nesta seção faz-se uso 

da expressão geral da 𝐿𝑄𝑈 para observáveis locais do tipo 𝜎�̂�𝐴⨂1𝐵 

referente ao 𝑙-ésimo átomo do sistema: 

 

 𝑈𝑙(𝜌, 𝜎�̂�) = 1 − 𝜆𝑚𝑎𝑥{𝑊𝐴𝐵}, (4.22) 
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Onde a matriz 𝑊𝐴𝐵 tem elementos dados por: 

 

 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗 = 𝑇𝑟(𝜌
1/2𝜎𝑖𝐴𝜌

1/2𝜎𝑗𝐴). (4.23) 

 

Com 𝑖, 𝑗 = {𝑥, 𝑦, 𝑧}. É conveniente lembrar que a função 𝑈𝑙(𝜌, 𝜎�̂�) é o 

valor mínimo de incerteza genuinamente quântica obtível para qualquer 

um dos operadores locais pertencentes à mesma família de operadores 

com espectros não degenerados idênticos. 

A substituição na expressão (3.23) dos termos referentes ao 

modelo de Dicke, as populações e estados que compõe a matriz 

densidade, permite que se calcule os componentes da matriz 𝑊𝐴𝐵𝑖𝑗. De 

maneira a obter-se os autovalores necessários. Em seguida lista-se as 

componentes da matriz e salienta-se que somente os termos diagonais 

são diferentes de zero: 

 

 

𝑊𝐴𝐵𝑧𝑧 = ∑ √𝑃𝑀𝑃𝐿  ⟨𝑀|𝜎𝑍𝐴|𝐿⟩

𝐽

𝑀,𝐿=−𝐽

⟨𝐿|𝜎𝑍𝐴|𝑀⟩, 

 

𝑊𝐴𝐵𝑥𝑥 = 𝑊𝐴𝐵𝑦𝑦 = ∑ √𝑃𝑀𝑃𝐿  ⟨𝑀|𝜎𝑋𝐴|𝐿⟩

𝐽

𝑀,𝐿=−𝐽

⟨𝐿|𝜎𝑋𝐴|𝑀⟩, 

 
𝑊𝐴𝐵𝑖≠𝑗 = 0. 

 

 

(4.24) 

A matriz em sua forma completa tem autovalores de fácil obtenção, 

dados pelos valores diagonais: 

 

  

𝑊𝐴𝐵 = (

𝑊𝐴𝐵𝑥𝑥 0 0
0 𝑊𝐴𝐵𝑦𝑦 0

0 0 𝑊𝐴𝐵𝑧𝑧

), 

 

 

𝜆 = {𝑊𝐴𝐵𝑥𝑥,   𝑊𝐴𝐵𝑦𝑦,   𝑊𝐴𝐵𝑧𝑧}. 

(4.25) 

 

 

 

 

 

 

 
 

A incerteza quântica local pode ser reexpressa em termos das 

componentes da matriz mostradas em (4.25):  
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 𝑈𝑙(𝜌, 𝜎�̂�) = 1 −𝑚𝑎𝑥{𝑊𝐴𝐵𝑥𝑥 ,   𝑊𝐴𝐵𝑦𝑦,   𝑊𝐴𝐵𝑧𝑧}. (4.26) 

 
 

As características dos autovalores mostram ainda que a 𝐿𝑄𝑈 para o 

modelo de Dicke pode ser expressa em termos das 𝐼𝑊𝑌s locais para os 

operadores da seção 3.3.1, de modo a resultar em: 

 

 𝑈𝑙(𝜌, 𝜎�̂�) = 𝑚𝑖𝑛{𝐼(𝜌, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵), 𝐼(𝜌, 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵)}. (4.27) 
 

A expressão informa que a 𝐿𝑄𝑈 do sistema será, a cada instante 

da evolução, a menor 𝐼𝑊𝑌 local dentre aquelas calculadas para 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 

ou 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵. Onde omite-se a presença da 𝐼𝑊𝑌 local do operador 

𝜎𝑌𝐴⨂1𝐵 por ter valor idêntico a 𝐼(𝜌, 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵) durante toda a evolução 

temporal do sistema. 

A investigação procede tomando-se em conta as características 

reveladas pelos gráficos de potência total e da 𝐼𝑊𝑌 global: para um 

número baixo de átomos emissores, da ordem de dezenas. Embora a 

potência total seja dominada pela potência de correlação, esta 

contribuição não eclipsa totalmente os efeitos indenpendentes de 

radiação. Desta maneira pode-se separar os gráficos, mais uma vez, em 

duas classes. A primeira destas constituindo-se numa classe para o qual 

o número de átomos permite a visualização de um regime em que a 

potência de correlação não é dominante. A segunda para o qual o 

fenômeno de decaimento é tão rápido que os efeitos das correlações 

interatômicas é rapidamente notada.  

Inicialmente obtém-se os gráficos para as 𝐼𝑊𝑌 locais dos 

operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵, em função do tempo adimensional, para 

um número baixo de átomos. Pode-se observar pelas Figuras 4.10-4.11 e 

4.14-4.15 que para o observável 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵, o comportamento qualitativo é 

semelhante ao comportamento da 𝐼𝑊𝑌 global do operador coletivo 

𝐽𝑥.mostrado nas Figuras 4.1-4.7 Começando de um valor máximo, 

quando a matriz densidade é pura, e descendo até um valor mínimo 

quando vários estados coletivos de Dicke possuem densidade apreciável 

e o regime de superradiância ocorre. 

Como mostrado na seção 3.3.1 o comportamento da 𝐼𝑊𝑌 do 

operador 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 tem perfil qualitativo diferente do comportamento da 

𝐼𝑊𝑌 global do operador 𝐽𝑧. Esta última tem valor nulo durante toda a 

evolução temporal do sistema devido ao fato da matriz densidade ser 

diagonal na mesma base que o operador. Pode-se ver nas Figuras 4.10-

4.11 e 4.14-4.15 que a 𝐼𝑊𝑌 local do operador 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 começa de um 
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valor igual a zero, quando a matriz densidade não possui correlação 

alguma nessa base e cresce até um valor máximo para em seguida 

diminuir até valores próximos de zero.  

 

 Figura 4.10 - Evolução da 𝐼𝑊𝑌 local para os operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 

(linha sólida preta) e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 (linha tracejada azul) como funções 

do tempo adimensional em um sistema de Dicke superradiante com 

𝑁 = 5 átomos.  

 

 
 

Figura 4.11 - Evolução da 𝐼𝑊𝑌 local para os operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 

(linha sólida preta) e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 (linha tracejada azul) como funções 

do tempo adimensional em um sistema de Dicke superradiante com 

𝑁 = 50 átomos. 
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Nos gráficos das informações locais para os dois operadores e um 

número baixo de emissores pode-se ver que existe um cruzamento entre 

as funções na região de máximo da função para o operador 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 e de 

mínimo para função do operador 𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵. Esta “troca” de valores 

máximos é importante na determinação da incerteza local mínima para o 

sistema, já que a minimização toma sempre o menor valor entre as duas 

funções.  

Este comportamento gera um gráfico com mudanças súbitas no 

perfil da 𝐿𝑄𝑈 para o modelo de Dicke, como pode-se ver nas Figuras 

4.12-4.13, para os casos de poucos átomos na amostra. A mudança 

súbita no comportamento de correlações quânticas é algo já observado 

também em outras medidas como emaranhamento e discórdia quântica 

[40, 41], e se deve, no caso da última, à troca da base ótima para 

obtenção de informação mútua clássica entre partes diferentes do 

sistema.   

 

 

 Figura 4.12 - Evolução da função 𝐿𝑄𝑈, 𝑈𝑙(𝜌(𝑡)), para o sistema 

de Dicke superradiante com 5 átomos (linha sólida azul) em 

função do tempo adimensional. A curva apresenta mudanças 

súbitas quando as 𝐼𝑊𝑌 locais dos operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 

alternam-se em superioridade de valor. 
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Figura 4.13 - Evolução da função 𝐿𝑄𝑈, 𝑈𝑙(𝜌(𝑡)), para o sistema 

de Dicke superradiante com 50 átomos (linha sólida azul) em 

função do tempo adimensional. A curva apresenta mudanças 

súbitas quando as 𝐼𝑊𝑌 locais dos operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 

alternam-se em superioridade de valor. 

 

 
 

 
Da mesma maneira efetuada para as expressões de potência e 

informações globais, verifica-se o comportamento temporal da 𝐼𝑊𝑌 

local e da 𝐿𝑄𝑈 para sistemas de Dicke com um número muito maior de 

átomos que as poucas dezenas utilizadas, na tentativa de corroborar e 

generalizar as propriedades qualitativas e quantitativas observadas nos 

gráficos e lembrando-se que para um número grande de emissores a 

potência de correlação domina o fenômeno durante a quase totalidade do 

intervalo de decaimento. 

Os gráficos da Informação de Wigner-Yanase local dos 

operadores 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵 vistos nas Figuras 4.16-4.17, de fato, 

mantêm o comportamento observado nos casos anteriores, colocando os 

resultados em bases mais confiáveis de generalização.  

A troca de observável com menor quantidade de incerteza 
quântica aparece novamente e com as mesmas características 

qualitativas. 
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 Figura 4.14 - Evolução da 𝐼𝑊𝑌 local para os operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 

(linha sólida preta) e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 (linha tracejada azul) como 

funções do tempo adimensional em um sistema de Dicke 

superradiante com 𝑁 = 5000 átomos.  

 

 
 

 

Figura 4.15 - Evolução da 𝐼𝑊𝑌 local para os operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 

(linha sólida preta) e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 (linha tracejada azul) como 

funções do tempo adimensional em um sistema de Dicke 

superradiante com 𝑁 = 10000 átomos.  
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O mesmo tipo de análise é mostrado para 𝐿𝑄𝑈, nas Figuras4.16-

4.17. O cruzamento de observável com menor quantidade de incerteza 

quântica aparece novamente e com as mesmas características 

qualitativas. Inicialmente o observável 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 possui menor 

quantidade de incerteza quântica e durante uma janela de intervalo 

intermediária o observável 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵  assume a posição de minimizador 

da Informação de Wigner-Yanase. Estas características resultaram em 

gráficos semelhantes para a L.Q.U como podemos ver nas Figuras (3.8) 

 
 Figura 4.16 - Evolução da função 𝐿𝑄𝑈, 𝑈𝑙(𝜌(𝑡)), para o sistema 

de Dicke superradiante com 5000 átomos (linha sólida azul) em 

função do tempo adimensional. A curva apresenta mudanças 

súbitas quando as 𝐼𝑊𝑌 locais dos operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 

alternam-se em superioridade de valor. 
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Figura 4.17 - Evolução da função 𝐿𝑄𝑈, 𝑈𝑙(𝜌(𝑡)), para o sistema 

de Dicke superradiante com 5000 átomos (linha sólida azul) em 

função do tempo adimensional. A curva apresenta mudanças 

súbitas quando as 𝐼𝑊𝑌 locais dos operadores 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵 

alternam-se em superioridade de valor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.4 𝐼𝑊𝑌, 𝐿𝑄𝑈  E  𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟 
 

As medidas de informação calculadas neste capítulo para diversos 

operadores, globais e locais, durante a evolução temporal do modelo de 

Dicke de superradiância, sugerem que é a incerteza quântica de 

operadores locais avaliada para os estados de Dicke que assinala a 

presença do efeito superradiante e de que nas bases globais de avaliação 

a incerteza quântica tende para valores mínimos quando a potência tem 

seu pico. 

 Durante intervalos de tempo próximos a ocorrência do pico de 

radiação, os mínimos das incertezas quânticas globais para operadores 

de spin também globais sugere a existência de uma descrição do estado 

do sistema por uma matriz semelhante a uma mistura máxima no 

subespaço simétrico. Tal descrição seria capaz de assinalar os tempos de 

máximo do fenômeno a partir dos tempos de mínimo de qualquer 

medida do tipo 𝐼(𝜌, 𝐽𝑘).  
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Por outro lado, a assinatura idiossincrática do modelo de Dicke é 

sua rápida emissão de radiação assinalada pelo termo de potência de 

radiação propriamente adimensionalizada 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟. A comparação da 

incerteza medida por 𝐼(𝜌, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵) com a potência de correlação revela 

um resultado surpreendente, como pode-se ver a seguir ao se justapor as 

expressões (4.18) e (3.26):  

 

  

𝐼(𝜌, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵) = 1 −
〈𝐽𝑧
2〉

𝐽2
, 

 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) = 〈∑𝑗+𝑖𝑗−𝑙

𝑁

𝑖≠𝑙

〉 = 𝐽2 − 〈𝐽𝑧
2〉 , 

 
𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑡) =  𝐽

2𝐼(𝜌, 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵). 
 
 

(4.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A soma de todos os 𝑁(𝑁 − 1) termos de correlação entre átomos 

diferentes é um múltiplo exato da 𝐼𝑊𝑌 local para o operador local 

𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵. A constante de proporcionalidade é dada por 𝐽2. 
Dessa maneira fica estabelecida uma conexão direta entre o efeito 

coletivo das correlações atômicas de pares, assinaladas pelos valores 

médios dessas correlações e a medida de incerteza local  dependente da 

coerência nas bases individuais dos átomos. O resultado ainda lança luz 

sobre o papel da indiscernibilidade dos átomos que compoem a amostra: 

os estados de Dicke são estados que decaem com rapidez proporcional à 

incerteza de origem puramente quântica quanto à população de cada um 

dos emissores. O resultado também sugere a possível razão da diferença 

nos tempos de extremos da potência total e da 𝐼𝑊𝑌, já que, embora com 

contribuições decrescentes para números maiores de átomos, essa 

potência possui termos sem correlação alguma. 

A relação entre incerteza quântica e a potência no modelo de 

Dicke também é assinalada pela medida de 𝐿𝑄𝑈 de maneira particular. 

Para esta medida, encontra-se para a evolução temporal uma mudança 

súbita dupla como se pode ver nas Figuras 4.12-4.13 e 4.16-4.17. 
Mudança que assinala a troca do operador local com menor quantidade 

de incerteza puramente quântica para cada um dos átomos. A troca de 

operadores de 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 para 𝜎𝑥(𝑦)𝐴⨂1𝐵 indica que qualquer que seja a 

composição geral da matriz densidade durante a janela em que o 
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fenômeno tem seu valor esperado máximo, os átomos individuais devem 

ter incerteza quântica sobre seu estado de excitação. A medida de 𝐿𝑄𝑈 

foi construida em  [28] de modo a poder caracterizar correlações de 

origem quântica em sistemas compostos, para tanto o observável local 

de menor incerteza de origem quântica estabelece um limite inferior 

para quantificações dessas correlações. É proveitoso, no entanto, se 

inverter o tipo de raciocínio e fazer a pergunta sobre qual observável 

local possui a maior quantidade de incerteza de origem puramente 

quântica. Esse é o procedimento, por exemplo, nos programas de 

quantificação de recursos quânticos como coerência e assimetria  [27, 

42].  Para tanto é possível proceder de maneira análoga ao 

estabelecimento da medida de 𝐿𝑄𝑈 e estabelecer a medida de máxima 

incerteza quântica  para um observável local do tipo 𝜎�̂�𝐴⨂1𝐵 que deve 

obedecer: 

 

 𝑀𝑄𝑈(𝜌) = 𝐼(𝜌, 𝜎�̂�𝐴⨂1𝐵 )𝑚𝑎𝑥 
 

= 1−min[𝑇𝑟(𝜌1/2𝜎�̂�𝐴𝜌
1/2𝜎�̂�𝐴)] , 

 

(4.29) 

 

 
 

Que é da mesma forma da equação (2.48)  com exceção de que 

agora se busca uma minimização dentro da expressão que obedece a 

relação: 

 

 𝑀𝑄𝑈(𝜌) = 1 −min[𝑇𝑟(𝜌1/2𝜎�̂�𝐴𝜌
1/2𝜎�̂�𝐴)]. (4.30) 

 
 

O valor máximo de incerteza de origem quântica para 

observáveis do tipo 𝜎�̂�𝐴⨂1𝐵 será dado por: 

 

 𝑀𝑄𝑈(𝜌) = 1 − 𝜆𝑚𝑖𝑛{𝑊𝐴𝐵}, (4.31) 
 

 

com  𝜆𝑚𝑖𝑛{𝑊𝐴𝐵} representando o menor autovalor da matriz 

simétrica 𝑊𝐴𝐵, a mesma matriz definida pela expressão (2.44). Este 

método algébrico de obtenção permite ainda a obtenção do vetor 

�̂� = (𝑛𝑥, 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧) correspondente ao autovalor menor ou maior da matriz 

𝑊𝐴𝐵 e que, portanto, maximiza ou minimiza a 𝐼𝑊𝑌 local específica. 

Deste modo é sempre possível conhecer qual o observável com maior ou 

menor incerteza quântica para uma certa matriz densidade.  

Para o caso da superradiância de Dicke nota-se pela expressão 

(4.28) que a 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟 é assinalada pela 𝐼𝑊𝑌 local do operador 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 para 
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qualquer átomo que se escolha durante toda a duração do fenômeno. O 

que as expressões (4.28), (4.31) e a Figura (4.18) mostram é que a 𝐼𝑊𝑌 

local de 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 é a máxima possível para a família de operadores, 

durante a janela de tempo que demarca as mudanças súbitas de 𝐿𝑄𝑈 e 

𝑀𝑄𝑈 e que contém o pico de radiação. 

Ao analisar-se o argumento original de Dicke  [36], a se dizer, de 

que o decaímento simétrico possibilita a formação crescente de 

correlações  entre os conjuntos possíveis de átomos,  pode-se reafirmá-

lo em termos da 𝐼𝑊𝑌 local do operador 𝜎𝑧 para os átomos individuais 

da amostra em termos da matriz densidade global que descreve o 

fenômeno. Assim, as propriedades conhecidas dos estados simétricos de 

Dicke podem ser avaliadas em seu comportamento esperado durante o 

fenômeno de superradiância a partir da incerteza de origem puramente 

quântica de um observável local do conjunto. O decaimento simétrico 

permite que a incerteza quântica do observável responsável pela 

potência de correlação seja compartilhado igualmente entre os átomos 

do conjunto. 

 O conjunto dessas propriedades discutidas é ilustrado na Figura 

(4.18). Como pode-se ver, a evolução temporal das populações de um 

sistema com 𝑁 = 50 átomos possui três regiões distintas. A primeira, 

com estados de Dicke com números de excitações próximo ao máximo. 

A segunda, onde o sistema aproxima-se de uma mistura clássica dentro 

do subespaço simétrico onde os estados de Dicke estão quase 

igualmente representados; e a terceira região onde o sistema tem 

representação nos estados de Dicke “vazios”, com poucas excitações. A 

𝐼𝑊𝑌 para o operador local de excitações 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵 aparece representado 

pela linha pontilhada azul e tem o comportamento qualitativo 

semelhante ao descrito anteriormente para a potência de correlação. A 

medida de 𝐿𝑄𝑈 aparece representada pela linha pontilhada vermelha e 

segue de início a 𝐼𝑊𝑌 local em azul até apresentar a mudança súbita 

quando ocorre a troca de operador minimizador descrita no parágrafo 

anterior em uma janela de intervalo que deve conter o pico de 

intensidade da potência emitida. A janela de tempo adimensional 

também é representada no gráfico e tem por limites as duas mudanças 

súbitas acima citadas. 
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 Figura 4.18 - 𝐼𝑊𝑌 do observável 𝜎𝑧𝑙 calculado com 𝜌(𝑡) (linha 

azul pontilhada), a incerteza quântica local (linha vermelha 

pontilhada), e a evolução das populações 𝑝𝐽,𝑀 dos estados de Dicke 

(linhas sólidas pretas) para 𝑁 = 50 átomos emissores na amostra 

como função do tempo adimensional 𝑡. Durante intervalo de tempo 

adimensional ∆𝑡𝐷𝑆𝐶, (Double Sudden Change), os observáveis 

simétricos globais comportam-se de maneira clássica.  

 

 
 

Fonte: O autor em “Elucidating Dicke superradiance by quantum 

uncertainty”  [13]. 
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5 ENTROPIA QUÂNTICA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

O programa iniciado por Wigner e Yanase, seguindo os trabalhos 

iniciados por Heisenberg e outros [3, 6], tinha na medida de variância 

dos observáveis o seu padrão de medida  de incerteza. Como foi visto 

anteriormente este programa e linha de raciocínio tentou aliar a medida 

de variância com as características da medida de entropia, formulada por 

Shannon em seu trabalho fundador da teoria da informação  [2] aplicada 

à codificação e emissão de sinais. Pode-se afirmar que a quantidade 

resultante deste programa inicial, a 𝐼𝑊𝑌, é uma medida cuja criação 

teve a entropia como modelo, mas que deve suas características mais à 

variância que à entropia de Shannon.  

Neste capítulo vai-se avaliar algumas das consequências da 

aplicação do que se pode chamar de programa entrópico para os 

fenômenos quânticos de interesse. Um programa que generaliza muitos 

dos resultados desenvolvidos em teoria da informação clássica e obtém 

novas expressões quando a natureza quântica dos fenômenos tratados 

assim exige. Para tanto, uma revisão breve das quantidades mais 

importantes deste programa se faz necessária. 

 

5.1.1 MEDIDAS ENTRÓPICAS DE INCERTEZA 

 

Shannon inicialmente considera uma fonte de emissão de 

símbolos ou sinais pertencentes a um conjunto discreto {𝑥} de sinais. 

Cada sinal é emitido com uma certa probabiblidade 𝑝(𝑥). O esquema de 

comunicação é iniciado com a codificação de uma dada sequência de 

sinais 𝑥1𝑥2…𝑥𝑁 emitida pela fonte em uma sequência código. Esta 

sequência código não necessita ter o mesmo número de sinais da 

sequência emitida. A sequência código é então transmitida através de 

um canal de comunicação até o receptor. Este receptor deve então 

decodificar a sequência código, ou seja, aplicar-lhe uma transformação 

de modo a obter uma sequência 𝑦1𝑦2…𝑦𝑁 de onde a sequência de sinais 

original  𝑥1𝑥2…𝑥𝑁 pode ser inferida [2, 7]. 

A análise de Shannon permite que se defina uma função 

informação sob o ponto de vista do agente receptor. Se cada sinal é 

emitido pela fonte com uma certa probabilidade, é de se esperar que o 

agente ganhe uma quantidade de informação maior quanto mais raro for 
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o sinal recebido. Esta função é denominada de função Surpresa e 

definida por [2, 43]: 

 

 𝐼𝑠(𝑥) = −log [𝑝(𝑥)]. (5.1) 
 

Desta maneira é possível se responder à pergunta: Qual é a quantidade 

de informação recebida, na média, para cada sinal que se obtém de 

maneira fidedigna da fonte? A resposta é, por consequência  [2, 7]: 

 

 𝐻(𝑥) = −∑𝑝(𝑥) log[𝑝(𝑥)] =∑𝑝(𝑥)

𝑥𝑥

𝐼𝑠(𝑥). 

 

(5.2) 
 

Igualmente, a quantidade de incerteza média, que um agente receptor 

possui antes da obtenção do sinal emitido deve ter a mesma resposta 

𝐻(𝑥)  [7]. Wigner e Yanase  [27]  introduzem um sinal negativo para 

diferenciação entre incerteza e informação, convenção desnecessária 

quando nota-se que as quantidades são idênticas, mas vistas sob pontos 

de vista diferentes: uma anterior a obtenção do sinal emitido (incerteza), 

outra posterior a obtenção do sinal emitido (informação) [7]. 

Prosseguindo sua análise, Shannon chama a função 𝐻(𝑥) de 

entropia, devido a sua semelhança com as funções obtidas por 

Boltzmann e Gibbs  [44]. Quando aplicada ao problema de comunicação 

descrito acima a função entropia de 𝐻(𝑥) ainda quantifica o menor 

número de símbolos necessários, na média, para a codificação das 

sequências geradas pela fonte (com probabilidade de fracasso tendendo 

para zero) [2, 7]. É uma medida da dificuldade de compressão das 

sequências codificadas. Quando esta codificação é feita utilizando-se 

apenas dois símbolos (0 e 1 por exemplo) o logarítmo geralmente 

utilizado é o logarítmo na base 2, de maneira que a unidade da função 

entropia é denominada bit  [2]. Uma adaptação de binary digit. 

O esquema de comunicação pode ser visto como um processo de 

inferência da variável 𝑥 a partir do conhecimento da variável 𝑦  [45, 46]. 

Este processo é governado por uma função de probabilidade condicional 

𝑝(𝑥|𝑦) (probabilidade de que o sinal 𝑥 foi emitido dado que o sinal  𝑦 

foi recebido). De maneira que pode-se definir uma função de 

probabilidade conjunta 𝑝(𝑥, 𝑦) obedecendo [2, 47]: 

 

 𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑝(𝑥|𝑦)𝑝(𝑦) = 𝑝(𝑦|𝑥)𝑝(𝑥). (5.3) 
 

A partir das funções de probabilidade conjunta, condicional e de 

cada variável é sempre possível definir-se uma função de entropia 
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apropriada. Sua aplicação a problemas de comunicação não é exclusiva  

[46] e pode-se mostrar sua utilidade em situações análogas no estudo 

dos observáveis quânticos. Assim, pode-se definir uma entropia 

conjunta ou global  [2, 20]: 

 

 𝐻(𝑥, 𝑦) = −∑𝑝(𝑥, 𝑦) log 𝑝(𝑥, 𝑦)

𝑥,𝑦

. (5.4) 
 

Onde a quantidade de incerteza ou informação é referente aos valores de 

duas variáveis. 

A manipulação desta última equação e das equações (5.2) e (5.3) 

permite ainda a expressão da entropia conjunta através das seguintes 

formas alternativas [2]: 

 

 𝐻(𝑥, 𝑦) = −∑𝑝(𝑥, 𝑦) log 𝑝(𝑥, 𝑦)

𝑥,𝑦

, 

 

= −∑𝑝(𝑥, 𝑦) log[𝑝(𝑥|𝑦)𝑝(𝑦)]

𝑥,𝑦

. 

 

(5.5) 
 

Utilizando-se as propriedades do logaritmo, pode-se ver que a entropia 

conjunta é a soma de duas contribuições [2]:  

 

 𝐻(𝑥, 𝑦) = −∑𝑝(𝑥, 𝑦) log[𝑝(𝑥|𝑦)] −∑𝑝(𝑥, 𝑦) log[𝑝(𝑦)]

𝑥,𝑦𝑥,𝑦

 . 

 

(5.6) 
 

O primeiro termo do lado direito da equação (5.6) é o que se define por 

entropia condicional 𝐻(𝑥|𝑦) e o segundo termo, após realizada a soma 

na variável 𝑥 é simplesmente a entropia 𝐻(𝑦)  [2]. Assim: 

  

𝐻(𝑥, 𝑦) =  𝐻(𝑥|𝑦) +  𝐻(𝑦). 
(

(5.7) 
 

Esta equação afirma que uma vez que em um processo obtém-se 

informação sobre a variável 𝑦, pode-se também obter informação sobre 

a variável 𝑥, o que resultaria numa possível diminuição da incerteza 

sobre a mesma  [2, 20]. Por consequência, teremos na média: 

 

  𝐻(𝑥|𝑦) ≤ 𝐻(𝑥). (5.8) 
 



98 

 

para casos particulares, no entanto, a descoberta de certos valores 

de uma variável pode aumentar a incerteza sobre a outra variavel  [2]. 

Pode-se concluir também  [2]: 

 

 𝐻(𝑥, 𝑦) ≤ 𝐻(𝑥) + 𝐻(𝑦). (5.9) 
 

Para o caso de variáveis clássicas, a entropia conjunta é simétrica 

em seus argumentos e a equação (5.7) também pode ser adaptada para a 

variável 𝑥  [2]: 

 

 𝐻(𝑥, 𝑦) =  𝐻(𝑦|𝑥) +  𝐻(𝑥). (5.10) 
 

As equações anteriores mostram que pode existir uma certa 

quantidade de informação redundante em um sistema conjunto de duas 

variáveis clássicas. Esta informação é chamada de informação mútua 

[10, 11, 20], é definida de três modos alternativos principais  para duas 

variáveis, mostrados a seguir: 

 

 𝐼(𝑥: 𝑦) =  𝐻(𝑥) + 𝐻(𝑦) − 𝐻(𝑥, 𝑦). 
 

𝐼(𝑥: 𝑦) = 𝐻(𝑥) − 𝐻(𝑦|𝑥). 
 

𝐼(𝑥: 𝑦) = 𝐻(𝑦) − 𝐻(𝑥|𝑦). 

(5.11) 

 

 

 

 
 

Existe ainda uma maneira de definir a informação mútua que será 

utilizada nas generalizações quânticas de interesse. Essa maneira se dá 

através da entropia relativa 𝐻(𝑝‖𝑞), uma função que estabelece o grau 

de proximidade entre duas distribuições de probabilidade 𝑝 e 𝑞 e é 

definida como  [20]: 

 

 
𝐻(𝑝‖𝑞) =  −∑𝑝(𝑥)log [

𝑝(𝑥)

𝑞(𝑥)
]

𝑥

. 

 

(5.12) 
 

Assim, pode-se ver que a informação mútua é expressa por um caso 

particular da entropia relativa entre a distribuição conjunta das variáveis 

e as distribuições marginais  [20]: 
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 𝐼(𝑥; 𝑦) = 𝐻(𝑝(𝑥, 𝑦)‖𝑝(𝑥)𝑝(𝑦)) 
 

                       =  ∑𝑝(𝑥, 𝑦)log [
𝑝(𝑥, 𝑦)

𝑝(𝑥)𝑝(𝑦)
]

𝑥,𝑦

. 

 

(5.13) 

 
 
 

 

5.2 MEDIDAS QUÂNTICAS ENTRÓPICAS DE INCERTEZA 

 

Uma definição de entropia para um ensemble de estados 

quânticos 𝜌 foi realizada por von Neumann no contexto da Mecânica 

Estatística Quântica [14]. A equação (5.2) tem a sua versão quântica 

dada por: 

 

 𝑆(𝜌) =  −𝑘〈ln(𝜌)〉. (5.14) 
 

Onde 𝑘 é a constante de Boltzmann, de outra maneira: 

 

 𝑆(𝜌) =  −𝑘 𝑇𝑟[𝜌 ln(𝜌)]. (5.15) 
 

Como mencionado anteriormente, uma matriz densidade 𝜌 

sempre pode ser expandida em sua forma diagonal de modo que a média 

do logaritmo pode ser calculada a partir dos autovalores desta matriz 

densidade  [7]: 

 

 𝑆(𝜌) =  −𝑘∑ 𝜆𝑖log (𝜆𝑖)𝑖 . (5.16) 
 

Assim, qualquer ensemble de estados quânticos é equivalente, 

para fins de cálculo de probabilidades e valores médios de observáveis, 

a um ensemble de estados puros 𝜌𝑖, que formam a base diagonal de sua 

matriz densidade, dados cada um com probabilidade 𝑝(𝜌𝑖) = 𝜆𝑖  [48]. 

A mudança de enfoque da mecânica estatística para o âmbito da 

Teoria da Informação Quântica é ilustrada pelo trabalho de Benjamin 

Schumacher, que adaptou o esquema de comunicação descrito por 

Shannon para o caso de estados quânticos  [48]. Schumacher trata a 

matriz densidade de estados 𝜌 como uma fonte de sinais quânticos e 

quantifica a incerteza e informação com a entropia de von Neumann 

sem o uso da constante de Boltzmann  [48]: 

 

 𝑆(𝜌) =  − 𝑇𝑟(𝜌 ln(𝜌)). (5.17) 
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Para o esquema de comuniação quântico, Schumacher mostra que a 

entropia de von Neumann com logaritmo na base 2 também quantifica o 

número médio de qubits necessário para codificação das sequências de 

estados gerados a partir de 𝜌. De maneira que a entropia de informação 

quântica é geralmente descrita por  [48] [7, 48]: 

 

 𝑆(𝜌) =  −∑ 𝜆𝑖log 2(𝜆𝑖)𝑖 . (5.18) 
 

A generalização da entropia quântica de informação para sistemas 

quânticos multipartite se dá através da obtenção, a partir de uma matriz 

densidade global 𝜌𝐴𝐵 e das matrizes densidade reduzidas das partes 𝜌𝐴 e 

𝜌𝐵  utilizando-se o traço parcial  [7]: 

 

  

𝜌𝐴 = 𝑇𝑟𝐵(𝜌𝐴𝐵) =∑〈𝑏|𝜌𝐴𝐵|𝑏〉

𝑏

, 

 

𝜌𝐵 = 𝑇𝑟𝐴(𝜌𝐴𝐵) =∑〈𝑎|𝜌𝐴𝐵|𝑎〉

𝑎

, 

(5.19) 

 

 
 

 

 

onde {|𝑎⟩} e {|𝑏⟩} são conjuntos de bases ortogonais completas para os 

sistemas 𝐴 e 𝐵 respectivamente. De posse destas expressões pode-se 

generalizar a expressão (5.4) para a entropia conjunta quântica  [10, 11]: 

 

 𝑆(𝜌𝑎𝑏) = −𝑇𝑟[𝜌𝐴𝐵log 2(𝜌𝐴𝐵)]. (5.20) 
 
 

De posse da equação (5.20) é possível se definir uma informação mútua 

quântica e por manipulação simples da equação (5.20) mostra-se 

também generalização da equação (5.13), dada por: 

 

 𝐼(𝜌𝐴𝐵) = 𝑆(𝜌𝐴) + 𝑆(𝜌𝐵) − 𝑆(𝜌𝑎𝑏), (5.21) 

 
 

Ou 

 𝐼(𝜌𝐴𝐵) = 𝑆(𝜌𝐴𝐵‖𝜌𝐴⨂𝜌𝐵). (5.22) 

 
 

Esta quantidade não pode ser calculada sem observações com as 

fórmulas alternativas em termos das entropias condicionais dadas por 

(5.11), pois a generalização quântica da entropia condicional não é 
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simétrica em seus argumentos e não possui generalização única  [10, 

11].  

O protocolo e análise de Schumacher mostram que a matriz 

densidade global é a maneira mais eficiente de se armazenar informação 

sobre o sistema global 𝐴𝐵  [48]. A informação mútua quântica constitui-

se no ganho em bits de informação armazenada (ou codificada) quando 

possuimos a matriz densidade 𝜌𝑎𝑏 em relação à posse separada dos 

estados reduzidos 𝜌𝐴 e 𝜌𝐵. Esta situação é diferente do caso clássico, 

pois neste temos uma probabilidade conjunta que automaticamente une 

as informações sobre as variáveis individuais e suas correlações de 

modo a respeitar a desigualdade [7, 20]: 

 

 𝐻(𝑥),𝐻(𝑦) ≤ 𝐻(𝑥, 𝑦) ≤ 𝐻(𝑥) + 𝐻(𝑦). (5.23) 
 

No caso quântico, a existência de estados não separáveis ou 

emaranhados permite a também existência de matrizes densidades para 

o qual  [7]: 

 

 𝑆(𝜌𝐴𝐵) ≤ 𝑆(𝜌𝐴), 𝑆(𝜌𝐵). (5.24) 
 

Uma generalização da informação mútua quântica para um 

sistema de 𝑁 partes descrito por 𝜌𝐴𝐵…𝑁 pode ser obtida com a ampliação 

das relações (5.11), [49, 50, 51]: 

  

𝐼(𝜌𝐴𝐵…𝑁) = 𝑆(𝜌𝐴) + 𝑆(𝜌𝐵) + ⋯+ 𝑆(𝜌𝑁) − 𝑆(𝜌𝐴𝐵…𝑁) 
 

𝐼(𝜌𝐴𝐵) =∑𝑆(𝜌𝑗)

𝑗

− 𝑆(𝜌𝐴𝐵…𝑁). 

 

(5.25) 

 

 
 

A interpretação desta equação também é generalizada e representa a 

quantidade de informação em excesso codificada pela matriz densidade 

𝜌𝐴𝐵…𝑁 em comparação com as matrizes reduzidas 𝜌𝑗 referentes aos 

subsistemas que compõe o conjunto. 

 

5.3 ENTROPIA DE OBSERVÁVEIS QUÂNTICOS 

 

Continuando a análise da incerteza de observáveis quânticos, 

pode-se avaliar as consequências da entropia de informação quântica 

𝑆(𝜌) para estes mesmos observáveis de maneira a se responder qual é a 

relação precisa entre 𝑆(𝜌) e um certo observável 𝐾 do sistema. 
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A entropia de informação quântica 𝑆(𝜌), definida pela equação 

(5.17) e identificada como a quantidade de incerteza sobre um estado 

físico representado por 𝜌 pode, primeiramente, ser relacionada com os 

observáveis quânticos que são compatíveis com 𝜌. Para estes 

observáveis, a entropia de Shannon é simplesmente a entropia de von 

Neumann 𝑆(𝜌). Afirmação que pode ser anunciada como: 

 

 
𝑆𝑒 [𝐾, 𝜌] = 0  ⇒  𝐻(𝐾) = 𝑆(𝜌) , 

(5.26) 

 
 

onde 𝐻(𝐾) é calculada a partir das probabilidades de ocorrência de cada 

um dos auto-valores {𝐾𝑖} do operador observável 𝐾. Esta igualdade 

entre entropias decorre da existência de autoestados comuns para 𝐾 e 𝜌. 

Pode-se então constatar que para um ensemble de estados quânticos 𝜌, 

cada auto-valor 𝜆𝑖 = 𝑝(𝜌𝑖) de 𝜌 define a probabilidade de obtenção de 

um dos auto-valores 𝐾𝑖 do operador 𝐾. 

Para o caso geral de operadores 𝐾 e 𝜌 a probabilidadede de 

obtenção de um resultado 𝐾𝑖 em uma observação pode ser expressa 

como [7]: 

 

  

𝑝(𝐾𝑖) =∑𝑝(𝐾𝑖|𝜌𝑗)

𝑗

𝑝(𝜌𝑗) 

 

=∑|⟨𝜆𝑗|𝐾𝑖⟩|
2

𝑗

𝜆𝑗 . 

(5.27) 

 

 

 

 

 

 
 

com ⟨𝜆𝑗| pertencendo à decomposição diagonal de 𝜌 e |𝐾𝑖⟩ sendo 

autovetor do observável 𝐾 com autovalor 𝐾𝑖. O caso de operadores 

compatíveis com a matriz densidade é retomado quando 𝑝(𝐾𝑖|𝜌𝑗) = 𝛿𝑖𝑗. 

Para as probabilidades assim definidas, a incerteza total de um 

observável 𝐾  qualquer, não necessariamente compatível com 𝜌, é dada 

por: 

 𝐻(𝐾) = −∑𝑝(

𝑖

𝐾𝑖) log2[𝑝(𝐾𝑖)] 

 

= −∑𝑝(𝐾𝑖|𝜌𝑗)𝑝(𝜌𝑗)

𝑖,𝑗

log2 [∑𝑝(𝐾𝑖|𝜌𝑗)𝑝(𝜌𝑗)

𝑗

]. 

(5.28) 
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A expressão (5.28) pode ser ilustrada por um exemplo simples. 

Um estado puro dado por 𝜌 = |𝑒⟩⟨𝑒| e um observável 𝜎𝑥 com 

autovalores {1,−1} e autovetores respectivos |+⟩ =
1

√2
(|𝑒⟩ + |𝑔⟩) e 

|−⟩ =
1

√2
(|𝑒⟩ − |𝑔⟩). Para este esquema a entropia 𝐻(𝜎𝑥) será dada por: 

 

  

𝐻(𝐾) = − ∑ 𝑝(

𝑖=+,−

𝐾𝑖) log2[𝑝(𝐾𝑖)] 

 
= −[|⟨𝑒|+⟩|2 log2(|⟨𝑒|+⟩|

2)]
− [|⟨𝑒|−⟩|2 log2(|⟨𝑒|−⟩|

2)] 
 

= −[
1

2
log2 (

1

2
)] − [

1

2
log2 (

1

2
)] 

 
= 1 𝑏𝑖𝑡 

 

(5.29) 

 
 

 

Em um caso geral, a presença da somatória dentro do argumento 

do logaritmo impede que se identifique analiticamente apenas com o uso 

da equação (5.28), qual é a contribuição de origem quântica para a 

incerteza total. Contribuição esta referente às probabilidades 𝑝(𝐾𝑖|𝜌𝑗). 

Consequentemente não se pode identificar nesta equação a contribuição 

para a incerteza referente ao que convencionou-se chamar de incerteza 

clássica proveniente da preparação de uma matriz densidade dada por 

uma mistura de estados com probabilidade 𝑝(𝜌𝑗). A presença dos pesos 

condicionais 𝑝(𝐾𝑖|𝜌𝑗) garante ainda que a incerteza medida por 𝐻(𝐾) 

sobre um observável qualquer seja maior ou igual à incerteza medida 

por 𝑆(𝜌) sobre os estados de composição diagonal da matriz densidade. 

Motivos que também justificam Wigner e Yanase no abandono de 𝐻(𝐾) 
como medida de informação ou incerteza e que conduziram à construção 

da medida de 𝐼𝑊𝑌.   

As definições de 𝐻(𝐾) e 𝑆(𝜌) permitem, no entanto, que se faça 
a relação necessária entre as incertezas quânticas e clássicas ao subtrair-

se da primeira expressão, que perfaz a incerteza total sobre o observável, 

a segunda, que constitui-se da incerteza devido ao caráter de mistura da 

matriz densidade de estados que caracteriza o sistema físico. O excesso 
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de incerteza deve-se à incompatibilidade do observável 𝐾 com o sistema 

descrito por 𝜌 e tem caráter de origem quântica [27, 42]. Deste modo, 

pode-se definir para um observável 𝐾 sua incerteza total 𝐻(𝐾), sua 

incerteza de ensemble 𝑆(𝜌) e sua incerteza de origem quântica 𝐻𝑄(𝐾) 
de modo a obedecerem: 

 

 𝐻𝑄(𝐾) = 𝐻(𝐾) − 𝑆(𝜌) (5.30) 
 

Esta quantidade foi obtida, de modo independente, anteriormente no 

âmbito das investigações sobre recursos quânticos, tanto como medida 

própria de coerência quântica contida em uma matriz densidade [42], 

quanto como medida própria de assimetria contidas em estados 

resultantes de dinâmicas simétricas [27]. No primeiro caso é conhecida 

como entropia relativa de coerência 𝑆𝑟𝑒𝑙,𝐶(𝜌𝑑𝑖𝑎,𝐾‖𝜌) e no segundo caso 

é conhecida por ℊ − 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎. Foi ainda obtida com a exata 

interpretação estabelecida no presente trabalho, de maneira 

independente, por Korzekwa et al em [52], trabalho este de 2014.  

A relação de 𝐻𝑄(𝐾) com a quantidade de coerência quântica é 

intuitiva, pois liga diretamente a incerteza que se tem sobre um 

observável 𝐾 e a existência de termos fora da diagonal principal da 

matriz densidade do sistema físico em sua decomposição na base do 

mesmo observável 𝐾. Estes termos de Coerência sempre implicam em 

uma incerteza maior para os observáveis que não são compatíveis com a 

matriz densidade e fazem com que este aumento consequente de 

entropia constitua-se em boa medida da incerteza de origem puramente 

quântica do observável. A base que diagonaliza 𝜌 está servindo como 

referência, por isso, a entropia de von Neumann 𝑆(𝜌) representa a 

incerteza clássica associada à probabilidade de ocorrência dos 

autovalores de 𝐾. Poratnto, com relação a esse observável a entropia de 

Shannon 𝐻(𝐾) descreve a incerteza total (clássica + quântica). Como 

agora, [𝐾, 𝜌] pode ser não-nulo, temos a contribuição da coerência de 𝐾 

na base de 𝜌 para a incerteza total. Observe que esta interpretação é 

curiosa, pois inverte as interpretações das entropias de Shannon e von 

Neumann.  

 

5.4 MEDIDAS ENTRÓPICAS DE INCERTEZA QUÂNTICA E 
INFORMAÇÃO APLICADAS AO MODELO DE DICKE PURO 

 

Se no capítulo 3 investiga-se o papel da incerteza quântica no 

modelo de Dicke com base na medida de 𝐼𝑊𝑌 para os operadores 
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globais de pseudo-spin  e dos operadores locais de Pauli, obtendo-se 

assim uma contribuição quântica ligada à variância, neste capítulo 

pretende-se obter a contribuição quântica para o modelo de Dicke por 

meio das medidas entrópicas citadas. 

Em especial, pretende-se investigar de que maneira a simetria de 

permutação dos átomos que compõe a amostra superradiante influencia 

a quantidade de incerteza ou informação armazenada nos estados 

simétricos de Dicke. 

Como visto anteriormente a matriz densidade do modelo de 

Dicke, expressa em termos de uma soma convexa de autoestados dos 

operadores 𝐽 e 𝑀, é escrita como  [35]:  

 

 

𝜌 = ∑ 𝑃𝑀|𝐽,𝑀⟩⟨𝐽,𝑀|

𝐽

𝑀=−𝐽

. 

(5.31) 

 

 
 

Para o cálculo das medidas entrópicas dos observáveis de interesse é 

preferível utilizar-se uma representação para os estados simétricos dada 

em função do número total de emissores 𝑁 e do número de excitações 

𝑛𝑒 de cada estado simétrico. Lembrando que 𝐽 = 𝑁/2 e que para cada 

valor de 𝑀 corresponde somente um valor de 𝑛𝑒, os estados simétricos 

podem ser expressos por  [39]:  

 

 
|𝑁, 𝑛𝑒⟩ =

1

√𝐵𝑁,𝑛𝑒
𝑆𝑁,𝑛𝑒 |𝑒, 𝑒, 𝑒, … , 𝑒,⏟        

𝑛𝑒

 𝑔, 𝑔, 𝑔, … , 𝑔⟩⏟        
𝑛𝑔

 , 

 

(5.32) 

 
 

onde  𝑆𝑁,𝑛𝑒 é o operador de simetrização, 𝐵𝑁,𝑛𝑒 é o coeficiente Binomial 

que enumera as permutações de 𝑁 átomos com 𝑛𝑒 excitações 

 

 
𝐵𝑁,𝑛𝑒 =

𝑁!

𝑛𝑒! (𝑁 − 𝑛𝑒)!
 , 

(5.33) 

 
 

De maneira que a representação para matriz densidade do modelo de 

Dicke utilizada nas próximas seções, composta por 𝑁 emissores (e em 

geral qualquer soma convexa de estados do mesmo subespaço simétrico) 

será expressa em função das probabilidades 𝑃𝑛𝑒de cada estado |𝑁, 𝑛𝑒⟩: 

 

 

𝜌𝑁 = ∑ 𝑃𝑛𝑒|𝑁, 𝑛𝑒⟩⟨𝑁, 𝑛𝑒|

𝑁

𝑛𝑒=0

. 
(5.34) 
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5.5 INFORMAÇÃO MÚTUA QUÂNTICA DAS BIPARTIÇÕES 

 

Nesta seção obtém-se a expressão para a informação mútua 

quântica para os casos em que se compara a quantidade de informação 

quântica armazenada pela matriz densidade global 𝜌𝑁 em relação às 

possíveis bipartições reduzidas  do sistema denotadas por 𝜌𝐿 e 𝜌𝑁−𝐿, 
onde o sub-índice sempre denota o número de átomos da bipartição em 

questão. Posteriormente obtém-se a expressão para a informação mútua 

quântica armazenada pela matriz densidade global 𝜌𝑁 em relação a um 

sistema com 𝑁 átomos independentes também obtidos através da matriz 

reduzida. 

As bipartições construídas a partir da matriz densidade de Dicke 

para o sistema total são obtidas para uma partição com 𝐿 e outra partição 

com 𝑁 − 𝐿 átomos por: 

 

 

𝜌𝐿 = ∑ ∑ (
𝐵𝑁−𝐿,𝑙𝑒𝐵𝐿,𝑛𝑒−𝑙𝑒

𝐵𝑁,𝑛𝑒
)

𝑁−𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑛𝑒|𝐿, 𝑛𝑒

𝑁

𝑛𝑒=0

− 𝑙𝑒⟩⟨𝐿, 𝑛𝑒 − 𝑙𝑒| , 
 

𝜌𝑁−𝐿 = ∑ ∑ (
𝐵𝐿,𝑙𝑒𝐵𝑁−𝐿,𝑛𝑒−,𝑙𝑒

𝐵𝑁,𝑛𝑒
)

𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑛𝑒|𝑁

𝑁

𝑛𝑒=0

− 𝐿, 𝑛𝑒 − 𝑙𝑒⟩⟨𝑁 − 𝐿, 𝑛𝑒 − 𝑙𝑒|. 
 

(5.35) 

 

 

 

 

 

 
 

Onde as bipartições são resultantes de traços parciais tomados nas bases 

de excitações reduzidas e coeficientes binomiais com 𝑛𝑒 − 𝑙𝑒 < 0  são 

nulos. A operação de traço não conserva o número máximo de 

excitações para as matrizes reduzidas, embora o estado resultante ainda 

seja uma soma convexa de estados simétricos para cada uma das 

partições em seus respectivos subespações com 𝐿 e (𝑁 − 𝐿) átomos. Os 

coeficientes de soma da expressão (5.5) são obtidos ao se notar que uma 

permutação particular 𝑙𝑒,𝑖 de 𝑙𝑒 excitações da base de excitações com 𝐿 

átomos atua em um estado de Dicke como 
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⟨𝑙𝑒,𝑖|𝑁, 𝑛𝑒⟩ =

1

√𝐵𝑁,𝑛𝑒
⟨𝑙𝑒,𝑖|𝑆𝑁,𝑛𝑒 |𝑒, 𝑒, 𝑒, … , 𝑒,⏟        

𝑛𝑒

 𝑔, 𝑔, 𝑔,… , 𝑔⟩⏟        
𝑛𝑔

  

 

=
√𝐵𝑁−𝐿,𝑛𝑒−𝑙𝑒

√𝐵𝑁,𝑛𝑒
|𝑁 − 𝐿, 𝑛𝑒 − 𝑙𝑒⟩. 

 

(5.36) 

 
 

Como o número de excitações 𝑙𝑒 tem multiplicidade 𝐵𝐿,𝑙𝑒 de estados na 

base de excitações de 𝐿 átomos, multiplica-se esta última e a população 

𝑃𝑛𝑒 para obtenção do termo matricial: 

 

  

(
𝐵𝐿,𝑙𝑒𝐵𝑁−𝐿,𝑛𝑒−,𝑙𝑒

𝐵𝑁,𝑛𝑒
)𝑃𝑛𝑒|𝑁 − 𝐿, 𝑛𝑒 − 𝑙𝑒⟩⟨𝑁 − 𝐿, 𝑛𝑒 − 𝑙𝑒|. 

 

(5.37) 

Um exemplo para contribuição para a matriz reduzida de um dos estados 

de Dicke, quando uma das bases da operação de traço é considerada, 

pode ser visto por: 

 

  

⟨𝑒|3,2⟩ =
1

√𝐵3,2
𝑃2⟨𝑒|(|𝑒𝑒𝑔⟩ + |𝑒𝑔𝑒⟩ + |𝑔𝑒𝑒⟩)  

 

=
1

√𝐵3,2
𝑃2(|𝑒𝑔⟩ + |𝑔𝑒⟩) 

 

=
1

√𝐵3,2
𝑃2
√𝐵2,1

√𝐵2,1
(|𝑒𝑔⟩ + |𝑔𝑒⟩) 

 

=
√𝐵2,1

√𝐵3,2
𝑃2|2,1⟩. 

 

∴ ⟨𝑒|3,2⟩⟨3,2|𝑒⟩ =
𝐵2,1
𝐵3,2

𝑃2|2,1⟩⟨2,1|. 

 

(5.38) 

 
 

As matrizes em (5.35) podem ter seus índices de somatória 

renomeados de modo a se obter a expressão das mesmas como uma 
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soma convexa explícita dos estados de Dicke correspondentes e 

eliminação de termos Binomiais com número de excitações 𝑛𝑒 < 𝑙𝑒 :  
 

  

𝜌𝐿 = ∑ ∑ (
𝐵𝑁−𝐿,𝑙𝑒𝐵𝐿,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒+𝑙𝑒

)

𝑁−𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒|𝐿, 𝑗𝑒⟩⟨𝐿, 𝑗𝑒|

𝐿

𝑗𝑒=0

, 

 

𝜌𝑁−𝐿 = ∑ ∑ (
𝐵𝐿,𝑙𝑒𝐵𝑁−𝐿,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒

)

𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒|𝑁 − 𝐿, 𝑗𝑒⟩⟨𝑁 − 𝐿, 𝑗𝑒|

𝑁−𝐿

𝑗𝑒=0

. 

 

 

(5.39) 

 

 

 

 

 
 

Expressões que colocadas em termos das populações dos estados 

diagonais tornam-se: 

 

𝜌𝐿 = ∑ 𝐶𝑗𝑒|𝐿, 𝑗𝑒⟩⟨𝐿, 𝑗𝑒|

𝐿

𝑗𝑒=0

, 

 

𝜌𝑁−𝐿 = ∑ 𝐷𝑗𝑒|𝑁 − 𝐿, 𝑗𝑒⟩⟨𝑁 − 𝐿, 𝑗𝑒|

𝑁−𝐿

𝑗𝑒=0

, 

 

(5.40) 

 

 

 

 
 

com os pesos para os estados de Dicke reduzidos dados por: 

 

 

𝐶𝑗𝑒 = ∑ (
𝐵𝑁−𝐿,𝑙𝑒𝐵𝐿,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒+𝑙𝑒

)

𝑁−𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒  , 

 

𝐷𝑗𝑒 = ∑ (
𝐵𝐿,𝑙𝑒𝐵𝑁−𝐿,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒

)

𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒 . 

 

(5.41) 

 

 

 

 
 

Após a dedução das matrizes reduzidas pode-se obter a expressão para a 

informação mútua quântica da soma convexa de estados de Dicke de 

maneira geral para as bipartições a partir da expressão (5.21):  

 

 

 𝑆(𝜌𝑁‖𝜌𝐿⨂𝜌𝑁−𝐿) = 𝑆(𝜌𝐿) + 𝑆(𝜌𝑁−𝐿) − 𝑆(𝜌𝑁). (5.42) 
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Substituindo as expressões encontradas para as matrizes densidades, 

obtém-se: 

 

 𝑆(𝜌𝑁‖𝜌𝐿⨂𝜌𝑁−𝐿) = 
 

=∑∑ (
𝐵𝑁−𝐿,𝑙𝑒𝐵𝐿,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒+𝑙𝑒

)

𝑁−𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒 log [∑ (
𝐵𝑁−𝐿,𝑙𝑒𝐵𝐿,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒+𝑙𝑒

)

𝑁−𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒]

𝐿

𝑗𝑒

 

 

+∑∑ (
𝐵𝐿,𝑗𝑒𝐵𝑁−𝐿,𝑙𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒

)

𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒 log [∑ (
𝐵𝐿,𝑗𝑒𝐵𝑁−𝐿,𝑙𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒

)

𝐿

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒]

𝐿

𝑗𝑒

 

 

− ∑ 𝑃𝑛𝑒

𝑁

𝑛𝑒=0

log(𝑃𝑛𝑒). 

 

5.43 

 

 

 

 

 

 
 

Esta expressão pode ser escrita em termos das populações como 

 

 

𝑆(𝜌𝑁‖𝜌𝐿⨂𝜌𝑁−𝐿) = ∑ 𝐶𝑗𝑒log (𝐶𝑗𝑒)

𝐿

𝑗𝑒=0

+ ∑ 𝐷𝑗𝑒log (𝐷𝑗𝑒)

𝑁−𝐿

𝑗𝑒=0

− ∑ 𝑃𝑛𝑒

𝑁

𝑛𝑒=0

log(𝑃𝑛𝑒). 

(5.44) 

 

 
 

 

5.5.1 INFORMAÇÃO MÚTUA QUÂNTICA DE 𝑵 ÁTOMOS 

 

Cada estado de Dicke reúne uma coleção de permutações 

possíveis de um certo número de excitações do sistema. Estas 

permutações são dispostas em uma superposição coerente reunindo os 𝑁 

átomos em  𝐵𝑁,𝑛𝑒 permutações, de modo que cada estado de Dicke deve 

codificar a incerteza sobre cada átomo do sistema disposto em uma das 

permutações. Pela construção da medida de informação mútua quântica 

pode-se responder quanta informação quântica é comprimida na 

codificação da matriz densidade global em comparação com as 𝑁 

matrizes densidade individuais. Esta quantidade é obtida 

desenvolvendo-se a expressão (5.24): 

 

 𝑆(𝜌𝑁‖𝜌1⨂𝜌1… .⨂𝜌1) = 𝑁𝑆(𝜌1) − 𝑆(𝜌𝑁), (5.45) 
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onde o subíndice das matrizes densidade indica o número de átomos que 

a compõe. 

Cada uma das matrizes densidade reduzida para cada um dos 

átomos deve ser idêntica pela simetria dos estados, de maneira que basta 

o cálculo de uma delas. A expressão para a mesma é obtida a partir da 

expressão (5.7) com 𝐿 = 1. 

 

 

𝜌1 = ∑ ∑ (
𝐵𝑁−1,𝑙𝑒𝐵1,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒+𝑙𝑒

)

𝑁−1

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒|1, 𝑗𝑒⟩⟨1, 𝑗𝑒|

1

𝑗𝑒=0

. 

 

(5.46) 

 
 

A expressão para a informação mútua quântica de um conjunto de 𝑁 

átomos codificados pela matriz densidade de Dicke 𝜌𝑁 (ou qualquer 

soma convexa de estados simétricos de 𝑁 quibits) será expressa por: 

 

                                                                                                (5.47) 

 𝑆(𝜌𝑁‖𝜌1⨂𝜌1…⨂𝜌1) 

= 𝑁∑ ∑ (
𝐵𝑁−1,𝑙𝑒𝐵1,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒+𝑙𝑒

)

𝑁−1

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒

1

𝑗𝑒=0

log [∑ (
𝐵𝑁−1,𝑙𝑒𝐵1,𝑗𝑒
𝐵𝑁,𝑗𝑒+𝑙𝑒

)

𝑁−1

𝑙𝑒=0

𝑃𝑗𝑒+𝑙𝑒]

− ∑ 𝑃𝑛𝑒

𝑁

𝑛𝑒=0

log(𝑃𝑛𝑒). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Utilizando-se o coeficiente para a população da partição quando 

𝐿 = 1 têm-se: 

 𝑆(𝜌𝑁‖𝜌1⨂𝜌1… .⨂𝜌1)

= 𝑁 ∑ 𝐶𝑗𝑒log (𝐶𝑗𝑒)

1

𝑗𝑒=0

− ∑ 𝑃𝑛𝑒

𝑁

𝑛𝑒=0

log(𝑃𝑛𝑒). 

(5.48) 

 

 

 
 

 

5.5.2 EVOLUÇÃO TEMPORAL DA INFORMAÇÃO MÚTUA 

QUÂNTICA NO MODELO DE DICKE 
 

As expressões obtidas para a informação mútua quântica, à 

maneira das expressões para 𝐼𝑊𝑌, são dependentes dos termos de 

populações dos estados de Dicke. Tais populações são dependentes do 
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tempo de modo que geram o comportamento dinâmico da 𝐼𝑊𝑌 durante 

o fenômeno de superradiância. 

Inicialmente, obteve-se graficamente o comportamento dinâmico 

da informação mútua quântica para um número pequeno de átomos 𝑁. 

Para cada valor de 𝑁 diversas bipartições com número 𝐿 e 𝑁 − 𝐿 

átomos foram utilizadas na obtenção dos gráficos. 

Como pode-se observar nas Figuras 5.1-5.3 quanto mais 

homogênea a distribuição do número de átomos em cada bipartição, ou 

seja, quanto mais próximos forem 𝐿 e (𝑁 − 𝐿), maior é o valor máximo 

da informação mútua quântica armazenada pela matriz densidade 𝜌𝑁. 

Esta é uma propriedade que para distribuições  conjuntas clássicas de 

probabilidade é natural, graças ao limite imposto à informação mútua 

pela variável de menor Entropia, mas que não é obedecida, por exemplo, 

para certos estados quânticos emaranhados.  

 

 Figura 5.1 - Evolução da incerteza mútua quântica bipartite em 

𝑏𝑖𝑡𝑠 para o sistema de Dicke superradiante com  6 átomos em 

função do tempo adimensional. Todas as possíveis bipartições 

𝜌𝐿⨂𝜌𝑁−𝐿 estão representadas. Quanto mais próximo 𝐿 está de 

(𝑁 − 𝐿) maior é o valor do pico. 
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Figura 5.2 - Evolução da incerteza mútua quântica bipartite em 

𝑏𝑖𝑡𝑠 para o sistema de Dicke superradiante com  10 átomos em 

função do tempo adimensional. Todas as possíveis bipartições 

𝜌𝐿⨂𝜌𝑁−𝐿 estão representadas. Quanto mais próximo 𝐿 está de 

(𝑁 − 𝐿) maior é o valor do pico. 
 

 
 
 

Figura 5.3 - Evolução da incerteza mútua quântica bipartite em 

𝑏𝑖𝑡𝑠 para o sistema de Dicke superradiante com  16 átomos em 

função do tempo adimensional. Todas as possíveis bipartições 

𝜌𝐿⨂𝜌𝑁−𝐿 estão representadas. Quanto mais próximo 𝐿 está de 

(𝑁 − 𝐿) maior é o valor do pico. 
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A evolução dinâmica da informação mútua quântica multipartite 

para o conjunto de 𝑁 átomos de uma matriz densidade de Dicke será 

analisada do mesmo modo que a informação mútua quântica das 

bipartições, através dos gráficos da dinâmica durante o fenômeno de 

superradiância. Como pode-se ver pelas Figuras 5.4-5.7. A codificação 

da informação das 𝑁 partições em uma matriz densidade 𝜌𝑁 tem valor 

máximo superior ao encontrado para as bipartições do conjunto de 

Figuras 5.1-5.3. Comportamento que evidencia como a existência de 

correlações clássicas e quânticas na matriz densidade global se comporta 

com o passar do tempo na amostra atômica. Aqui, o parâmetro de 

comparação é o máximo de informação mútua quântica atingível para 

matrizes de 𝑁 sistemas de dois níveis: 𝑁 𝑏𝑖𝑡𝑠. Limite que nas Figuras 

5.4-5.7 é quase atingido para sistemas com números maiores de átomos, 

100 e 200. Tal comportamento é esperado em um sistema restrito ao 

subespaço simétrico com (𝑁 + 1) estados em comparação com o espaço 

de 2𝑁 estados da matriz dos 𝑁 elementos reduzidos. Embora as 

bipartições apresentem um aumento das correlações com bipartições 

com números próximos de (𝑁/2) átomos, pode-se notar que essa 

redução no número de átomos ainda não é suficiente, em termos de 

números de estados acessíveis, se comparadas com as 𝑁 partições 

individuais. Evidenciando que a coerência armazenada na matriz dos 

estados simétricos com 𝑁 átomos é máxima sob o ponto de vista das 

bases individuais de excitações. 

 

 Figura 5.4 - Evolução da incerteza mútua quântica multipartite em 

bits em função do tempo adimensional para o sistema de Dicke 

superradiante com  24 átomos (linha sólida preta). 
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Figura 5.5 - Evolução da incerteza mútua quântica multipartite em 

bits em função do tempo adimensional para o sistema de Dicke 

superradiante com  50 átomos (linha sólida preta). 

 
 

 

 

Figura 5.6 - Evolução da incerteza mútua quântica multipartite em 

bits em função do tempo adimensional para o sistema de Dicke 

superradiante com  100 átomos (linha sólida preta). 
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Figura 5.7 - Evolução da incerteza mútua quântica multipartite em 

bits em função do tempo adimensional para o sistema de Dicke 

superradiante com  200 átomos (linha sólida preta). 
 

 
 

 

5.6 ENTROPIA QUÂNTICA DO OBSERVÁVEL 𝐻𝑄(𝐾) 
 

As medidas de informação mútua quântica quantificam a 

capacidade de uma matriz densidade codificar informação redundante 

contidas nas matrizes densidade de suas partes tomadas separadamente. 

Se no entanto, pretende-se quantificar a incerteza sobre um observável 

que seja de origem puramente quântica deve-se utilizar a medida 

definida anteriormente como entropia quântica do observável 𝐻𝑄(𝐾). 
Para o caso do sistema de superradiância nota-se que a potência de 

correlação provém dos elementos do tipo ⟨𝑗+𝑖 , 𝑗−𝑙⟩, existentes entre os 

estados da base de excitações em cada estado de Dicke  [35]. Encontrar 

a entropia quântica para os observáveis desta base equivale a primeiro 

encontrar a probabilidade de que cada permutação específica com um 

ordenamento de 𝑛𝑒 excitações e 𝑛𝑔 fótons emitidos ocorra no fenômeno. 

De modo que o cálculo da entropia de Shannon do observável 𝑛𝑒,𝑙 seja 

dado a partir da expressão 

 

 𝐻(𝑛𝑒,𝑙) = −∑𝑃(

𝑛𝑒,𝑙

𝑛𝑒,𝑙) log2[𝑃(𝑛𝑒,𝑙)], 
(5.49) 
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onde 𝑛𝑒,𝑙 refere-se a 𝑙-ésima permutação de 𝑛𝑒 excitações. 

A expressão deve ser aberta em suas probabilidades dependentes 

da composição da matriz densidade: 

 

 𝑃(𝑛𝑒,𝑙) =∑𝑝(𝑛𝑒,𝑙|𝜌𝑗)𝑝(𝜌𝑗)

𝑗

. (5.50) 

 
 

Onde cada permutação 𝑛𝑒,𝑙 tem probabilidade que depende 

condicionalmente das probabilidades de que o sistema se encontre em 

cada um dos estados de Dicke 𝑝(𝜌𝑗). A expressão para entropia de 

Shannon torna-se, por consequência: 

 

 
𝐻(𝑛𝑒,𝑙) = −∑∑𝑝(𝑛𝑒,𝑙|𝜌𝑗)𝑝(𝜌𝑗)

𝑗𝑛𝑒,𝑙

log2 [∑𝑝(𝑛𝑒,𝑙|𝜌𝑗)𝑝(𝜌𝑗)

𝑗

] 

(5.51) 

 

 

 
 

Esta expressão é em geral de difícil simplificação devido à existência da 

somatória como argumento do logaritmo. Particularmente no caso das 

excitações é possível notar-se que cada permutação ocorre em somente 

um dos estados de Dicke pertencentes à base diagonal da matriz 

densidade. Então a expressão torna-se: 

 

 𝐻(𝑛𝑒,𝑙) = −∑𝑝(𝑛𝑒,𝑙|𝜌𝑛𝑒)𝑝(𝜌𝑛𝑒)

𝑙,𝑛𝑒

log2[𝑝(𝑛𝑒,𝑙|𝜌𝑛𝑒)𝑝(𝜌𝑛𝑒)]. 
(5.52) 

 
 

As probabilidades condicionais de obtenção de uma certa permutação 

em um dos estados de Dicke são obtidas por: 

 

 𝑝(𝑛𝑒,𝑙|𝜌𝑛𝑒) =
1

𝐵𝑁,𝑛𝑒
. (5.53) 

 
 

Após efetuada a soma apropriada chega-se a: 

 

 
𝐻(𝑛𝑒,𝑙) = −∑𝑝(𝜌𝑛𝑒)

𝑛𝑒

log2 (𝑝(𝜌𝑛𝑒)) −∑𝑝(𝜌𝑛𝑒)

𝑛𝑒

log2 [
1

𝐵𝑁,𝑛𝑒
]. 

 

(5.54) 

 
 

Utilizando-se as probabilidades do modelo de Dicke, conclui-se que: 
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 𝐻(𝑛𝑒,𝑙) = −∑𝑃𝑛𝑒
𝑙,𝑛𝑒

log2(𝑃𝑛𝑒) +∑𝑝(𝜌𝑛𝑒)

𝑛𝑒

log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒) 

 

= 𝑆(𝜌𝑁) +∑𝑃𝑛𝑒
𝑛𝑒

log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒). 

 

(5.55) 

 
 

Com a expressão da entropia de Shannon, pode-se facilmente obter a 

entropia quântica na base das permutações 𝑛𝑒,𝑙 : 
 

 𝐻𝑄(𝑛𝑒,𝑙) =  𝐻(𝑛𝑒,𝑙) −  𝑆(𝜌𝑁) 

 

= 𝑆(𝜌𝑁) +∑𝑃𝑛𝑒
𝑛𝑒

log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒) − 𝑆(𝜌𝑁) 

 

= ∑𝑃𝑛𝑒
𝑛𝑒

log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒). 

(5.56) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta expressão está na forma do valor esperado de uma função dos 

coeficientes binomiais que indicam a multiplicidade do número de 

estados na base de excitação para um certo estado de Dicke. Os termos 

de logaritmo podem ser vistos como autovalores de um operador 

observável global que comuta com os estados de Dicke e é representado 

por: 

 

 log2(𝔹𝑁,𝑛𝑒) =  ∑log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒)

𝑛𝑒

|𝑁, 𝑛𝑒⟩⟨𝑁, 𝑛𝑒|. 
(5.55) 

 

 
 

De modo que a entropia quântica dos observáveis que comutam com a 

base de excitações pode ser reescrita como: 

 

 𝐻𝑄(𝑛𝑒,𝑙) = 〈log2(𝔹𝑁,𝑛𝑒)〉. (5.56) 
 

Aqui, pode-se notar a semelhança de comportamento entre a potência de 

correlação e a quantidade de entropia quântica na base citada. Da mesma 
maneira que a potência de correlação é máxima para estados 

superradiantes com valores 𝑀~0 ou 𝑛𝑒~(𝑁/2), o mesmo ocorre para 

𝐻𝑄(𝑛𝑒,𝑙). Não se pode, no entanto, obter um expressão do tipo 

conseguida entre 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟 e 𝐼(𝜌, 𝜎𝐴) porque estas dependem dos 
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autovalores de observáveis de interesse, ao passo que as expressões 

entrópicas dependem apenas de valores de probabilidades. O limitante 

superior da entropia quântica de observáveis é dada por [42]: 

 

 𝐻𝑄(𝐾)𝑚𝑎𝑥 = 𝐻(𝐾)𝑚𝑎𝑥 − 𝑆(𝜌)𝑚𝑖𝑛 

 
= 𝐻(𝐾)𝑚𝑎𝑥 − 0 

 
= log2 𝑑 

(5.57) 

 

 

 

 
 

onde o máximo de 𝐻(𝐾) é obtido quando o sistema 𝑑-dimensional tem 

autovalores equiprováveis para o observável 𝐾 e tem entropia de von 

Neumann igual a zero. Se 𝑑 = 2𝑁, o limite de 𝐻𝑄(𝐾) é dado por 𝑁 𝑏𝑖𝑡𝑠. 

Para um sistema constituído por 𝑁 qubits, como em um sistema 

superradiante com 𝑁 átomos, é possível se construir um sistema puro 

que satura o limite para o observável na base das permutações. Esse 

sistema deve ser escrito na base das permutações como: 

 

 
|𝜓⟩𝑚𝑎𝑥

𝐻𝑄
=
1

2𝑁
∑|𝑛𝑒,𝑙⟩

𝑛𝑒,𝑙

. 
(5.58) 

 

 
 

Como esse estado é uma superposição que inclui estados com diferentes 

números de excitações, ele deve incluir estados de Dicke diferentes e 

não está, portanto, incluído na soma convexa que constitui a matriz 

densidade do fenômeno de superradiância. Pode-se mostrar, no entanto, 

que o estado mais superradiante (𝑀 = 0, 𝑛𝑒 = 𝑁/2) tem contribuição 

semelhante ao estado de máxima incerteza quântica (5.58), quando se é 

tomado o limite 𝑁 ≫ 1 e utilizada a fórmula de Stirling para logaritmos: 

 

 lim
𝑁≫1

𝑛𝑒=
𝑁
2

log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒) ≅ 𝑁 log2(𝑁) − 𝑁 log2(𝑁 2⁄ ) 

 
= 𝑁 log2 2 = 𝑁 𝑏𝑖𝑡𝑠 . 

 

(5.59) 

 

 
 

A análise da função log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒) também mostra que os estados 

próximos ao estado de maior radiância possuem contribuição de 

entropia quântica semelhante ao estádo de máxima radiância.Uma 

comparação com a 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟 ou da 𝐼𝑊𝑌 local que assinala a mesma, pode 

ser feita pela comparação entre a contribuição  de cada estado de Dicke 
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para o cálculo dos valores esperados de log2(𝐵𝑁,𝑛𝑒) e de uma função 

normalizada de 𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟 como se pode ver na Figura 5.8.  

 

 Figura 5.8 - Funções de contribuição adimensionais para cada 

estado de Dicke com 𝑛𝑒 excitações em 𝑁 átomos para os valores 

esperados de 𝑙𝑜𝑔2(𝐵𝑁,𝑛𝑒), (linha preta tracejada), e                      

(4/𝑁)𝑃𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑁, 𝑛𝑒), (linha sólida vermelha).   

 

 
 

 

 

 
 

 

5.6.1 EVOLUÇÃO TEMPORAL DA 𝑯𝑸(𝑲) NO MODELO DE 

DICKE 
 

Para a evolução temporal da Entropia Quântica do Observável 

durante o fenômeno de superradiância de 𝑁 átomos de dois níveis, são 

mostrados nos gráficos das Figuras 5.9-5.12 o perfil dinâmico desta 

quântidade para o observável 𝑛𝑒,𝑙. Nota-se um comportamento 

semelhante ao da Potência de Correlação. A incerteza é zero no início 

do fenômeno quando o número de permutações possíveis nos estados 

presentes é ainda pequeno. A incerteza quântica fica cada vez maior 

com o passar do tempo quando a contribuição de estados com um 

número maior de permutações fica cada vez mais importante. Em 

seguida, a incerteza diminui de valor tendendo para zero quando o 

sistema é representado por estados novamente com poucos conjuntos de 
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permutações possíveis e tende para o estado vazio de excitações e 

completamente clássico na base do operador. 

 

 Figura 5.9 - Evolução da entropia quântica do observável 𝑛𝑒,𝑙, 
𝐻𝑄(𝑛𝑒,𝑙), em função do tempo adimensional para o sistema de 

Dicke superradiante com 50 átomos. 

 

 
 

Figura 5.10 - Evolução da entropia quântica do observável 𝑛𝑒,𝑙, 

𝐻𝑄(𝑛𝑒,𝑙), em função do tempo adimensional para o sistema de 

Dicke superradiante com 100 átomos.  
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Figura 5.11 - Evolução da entropia quântica do observável 𝑛𝑒,𝑙, 

𝐻𝑄(𝑛𝑒,𝑙), em função do tempo adimensional para o sistema de 

Dicke superradiante com 1000 átomos.  

 

 
 

Figura 5.12 - Evolução da entropia quântica do observável 𝑛𝑒,𝑙, 

𝐻𝑄(𝑛𝑒,𝑙), em função do tempo adimensional para o sistema de 

Dicke superradiante com 2500 átomos.  
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5.7 DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo foram obtidas expressões entrópicas para o modelo 

puro de superradiância de Dicke. Estas  expressões englobam as 

generalizações de expressões de entropia de variáveis clássicas para 

matrizes densidades quânticas e também de interdependência entre as 

funções de entropia de Shannon e de Neumann. 

Num primeiro instante obteve-se as expressões para a informação 

mútua quântica para as possíveis bipartições que compõe o sistema com 

𝑁 emissores. O comportamento dinâmico dessa quantidade pôde ser 

analisado para diferentes quantidades de átomos em cada partição e no 

total, pode-se notar a crescente quantidade de informação mútua 

máxima para comparação entre a matriz original e partições com 

números aproximandamente iguais entre si de átomos, Figuras 5.1, 5.2 e 

5.3. O comportamento notado nos gráficos ainda indica que a presença 

de diversos estados de Dicke  reduzidos, com números próximos de 𝑁/2 

elementos, maximiza a quantidade de informação mútua entre as partes 

do sistema.  

A relação entre a quantidade de informação armazenada pela 

matriz densidade global e a quantidade de informação armazenada pelas 

𝑁 matrizes densidades individuais de um sistema com 𝑁 emissores foi 

também obtida através das expressòes (5.43) e (5.45). Seu 

comportamento dinâmico foi ainda mostrado nos gráficos das Figuras 

5.4-5.7. Dentro do escopo da Teoria da Informação pode-se afirmar que 

a diferença entre estas quantidades de informação assinala a presença de 

correlações (clássicas ou quânticas) entre as partes que compõe o 

sistema e de que a soma de estados de Dicke no modelo superradiante 

guarda a maior quantidade de informação em relação às bases 

individuais de excitações, evidenciando o papel da simetria por troca 

dos estados. A medida que o sistema avança, mais informação é 

compartilhada entre todos os átomos do sistema, mesmo que os 

elementos de transição sejam tomados dois a dois. 

Em seguida, mas ainda dentro do programa entrópico 

estabelecido durante o capítulo, obteve-se uma expressão, ver equações 

(5.49)-(5.56), relacionando a quantidade de incerteza total e incerteza 

quântica sobre um observável de interesse, a se dizer, a permutação de 

excitações dos 𝑁 átomos do modelo puro de Dicke (o equivalente da 

leitura do registro final com 𝑁 qubits em um problema de algoritmos 

quânticos, ou seja, uma leitura de zeros e uns em uma ordem definida). 

Nota-se que para este sistema e observável a incerteza quântica possui 
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uma expressão que depende  do valor esperado de um operador que 

comuta com 𝐽𝑧 e tem autovalores 𝑙𝑜𝑔2(𝐵𝑁,𝑛𝑒). Ainda para este 

observável pode-se ver através da expressão (5.59) que o estado de 

Dicke mais superradiante (𝑛𝑒 = 𝑁/2) satura a quantidade máxima de 

bits de incerteza quântica no limite em que 𝑁 é muito grande e que para 

estados próximos ao estado de maior radiância têm-se um 

comportamento semelhante, fato evidenciado pela Figura 5.8. 

Quando se analisa  o comportamento dinâmico das medidas de 

incerteza quântica para o observável 𝑛𝑒𝑙 através dos gráficos de 

evolução temporal, mais uma vez encontra-se um perfil semelhante aos 

perfis obtidos para a potência de radiação, em especial a potência de 

correlação. Inicialmente, a quantidade de incerteza quântica do 

observável é nula indicando compatibilidade entre o mesmo e a matriz 

densidade, pois o estado inicial de Dicke é o estado com todos os 

átomos da amostra excitados de modo que existe apenas uma 

permutação compatível com o mesmo. A medida que o decaimento 

ocorre, mais estados de Dicke são povoados, indicando que algum tipo 

de incerteza deve existir para o observável das permutações 𝑛𝑒,𝑙. A 

natureza dos estados de Dicke mais superradiantes implica na existência 

de mais permutações para estados desse tipo com números de excitações 

próximos de 𝑁/2. O que os gráficos mostram é que essa mistura é 

também incompatível com o observável de interesse. É importante notar 

que se fosse tomada uma mistura clássica de permutações com pesos 

equivalentes aos estados do sistema,  uma operação de decoerência na 

base do observável, a incerteza quântica seria igual a zero.  
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

Neste trabalho, investigou-se a caracterização do modelo de 

Dicke de superradiância de 𝑁 átomos através de ferramentas oriundas da 

teoria da informação. Primeiramente, a caracterização se deu através da 

medida de 𝐼𝑊𝑌 global e dos operadores coletivos de spin  𝐽𝑧, 𝐽𝑥 e 𝐽𝑦. As 

expressões obtidas mostram que na base de 𝐽𝑧 a informação é zero 

durante toda a evolução temporal, pois nesta base as transições 

permitidas ligam somente os estados coletivos de Dicke, autoestados do 

operador 𝐽𝑧, o que caracteriza um processo incoerente. A investigação 

demonstrou, no entanto, que a informação de Wigner-Yanase para o 

operador 𝐽𝑥( 𝐽𝑦 ), tende para seu valor de mínimo quando a potência está 

em seu valor máximo, indicando que quando a potência do sistema 

atinge seu valor de máximo, o processo se torna incoerente em todas as 

bases globais simétricas de observação. A caracterização do fenômeno 

em clássico ou quântico através de uma medida de coerência da matriz 

densidade não classificaria a superradiância de Dicke como quântica se 

vista de um ponto de vista global, embora a 𝐼𝑊𝑌 possa ser usada como 

assinaladora do fenômeno utilizando-se a anticorrelação entre os tempos 

de extremos desta função e da potência. 

Também investigou-se as propriedades de incerteza quântica no 

modelo de Dicke sob o ponto de vista de operadores locais. Derivou-se 

expressões para os operadores locais 𝜎𝑧𝐴⨂1𝐵, 𝜎𝑥𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑦𝐴⨂1𝐵 da 

𝐼𝑊𝑌 local e foi possível demonstrar que a potência de correlação, a 

soma dos termos de correlação diatômica da potência total, é um 

múltiplo da informação de 𝐼𝑊𝑌 local do operador 𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵, com a 

constante de proporção adimensional dada por 𝐽2 = (𝑁2/2). 
Demonstrando-se assim, que esta função pode ser considerada figura de 

mérito do fenômeno de superradiância e classifica o fenômeno, dentro 

do âmbito de classificação da Teoria da Informação, como 

genuinamente quântico. Do ponto de vista físico, a incerteza 

genuinamente quântica sobre o observável local 𝜎𝑧 reflete a 

impossibilidade de saber qual átomo da amostra emitiu um fóton. 

Obteve-se, ainda, expressões para a incerteza quântica local, 

𝐿𝑄𝑈,  𝐼𝑊𝑌 locais supracitadas e verificou-se seu comportamento 

dinâmico, observando mudanças súbitas de comportamento decorrentes 

da troca entre a superioridade da magnitude das informações locais de 

𝜎𝑍𝐴⨂1𝐵 e 𝜎𝑋𝐴⨂1𝐵. Tais mudanças ocorrem sempre em um intervalo que 

contém o tempo de máximo de potência. 
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Em uma segunda parte do trabalho, analisou-se o fenômeno de 

superradiância de Dicke sob o ponto de vista das entropias de 

informação como formuladas por Shannon em seu trabalho pioneiro de 

Teoria de Informação e por Neumann em seu trabalho sobre Mecância 

Quântica.A adaptação do programa entrópico para o fenômeno em 

questão deu-se através da obtenção de expressões para a 𝐼𝑀𝑄 e de uma 

expressão para a incerteza quântica de um observável. 

A análise da 𝐼𝑀𝑄 para bipartições através de gráficos reproduz 

um tipo de comportamento esperado também em sistemas clássicos, a 

dizer, quanto maior o número de componentes em cada partição maior 

deve ser a capacidade de armazenamento mútuo de informação. Para o 

sistema de Dicke mais uma vez encontrou-se um perfil de evolução 

temporal semelhante ao da potência de correlação. 

A análise da 𝐼𝑀𝑄 para 𝑁 átomos colocou em evidência a 

capacidade de armazenamento de informação da matriz densidade 

global em relação ao sistema equivalente com 𝑁 matrizes densidades 

individuais obtidas através da marginalização da matriz global. 

Mostrando que a quantidade de coerência dos estados de Dicke na base 

das excitações excede em muito a coerência contida em base de estados 

de Dicke reduzidos.  

Por fim, uma expressão para incerteza de origem quântica de 

caráter entrópico foi estabelecida. Utilizando-se a diferença entre a 

incerteza total de um observável, a entropia de Shannon, e a incerteza 

mínima para qualquer observável do sistema,a entropia de Neumann. 

Essa incerteza foi obtida para um observável do sistema de Dicke que 

estabelece quais átomos estão excitados ou decaídos. Para tal 

observável, se demonstrou possível a obtenção de uma expressão que 

depende somente das populações dos estados de Dicke e de fatores 

binomiais de cada permutação possível de átomos em um dado estado 

de Dicke. O comportamento dinâmico da entropia quântica do 

observável 𝐻𝑄 também foi analisado através de gráficos de sua evolução 

temporal. 

 Durante todo o trabalho, utilizou-se o modelo puro de 

superradiância, de maneira que novas vias de investigação do fenômeno 

são possíveis e a inserção de fatores espaciais no modelo deve 

possibilitar uma melhor compreensão do fenômeno, além de adicionar 

realismo ao tratamento. Uma questão importante é, no entanto, a 

caracterização do campo eletromagnético emitido durante a 

superradiância por meio das medidas aqui apresentadas e investigadas. 

Uma vez que as expressões aqui utilizadas foram obtidas tendo em vista 
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sistemas de espectro finito, sua generalização para o campo seria 

proveitosa no estudo da ligação entre as propriedades de coerência 

óptica e coerência de Informação. Sua aplicação em sistemas 

semelhantes, como o modelo de Tavis-Cummings, também é uma via de 

aplicação interessante em aberto. 

Sob o ponto de vista teórico, deseja-se também, aprofundar o 

entendimento das correlações genuinamente quânticas e seu papel na 

transição quântico-clássico para sistemas físicos, em especial sistemas 

descritos por superposições de estados de Dicke, como estados 

coerentes atômicos. Como dito nos capítulos anteriores, a 𝐼𝑊𝑌 é uma 

quantidade que tem suas raízes em quantidades como a variância e 

informação de Fisher, ao passo que as entropias de Shannon e Neumann 

são caracterizações com base direta nas distribuições de probabilidade 

associadas aos sistemas físicos. É de especial interesse a caracterização 

da ligação que existe entre essas quantidades e nas tentativas de 

unificação das quantidades associadas à Teoria da Informação Quântica.    
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