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Aqui apresentaremos uma formulação de eletrodinâmica quântica de cavidades em um circuito. Este circuito
consiste em uma linha de transmissão supercondutora acoplada capacitivamente a uma fonte e um dreno em seus
extremos, os quais alimentam e dissipam modos de radiação eletromagnética quantizada. Mostramos como se
dá o acoplamento capacitivo da linha de transmissão a níveis de carga de um dispositivo supercondutor. Sob
certas condições podemos considerar apenas 2 níveis de carga do dispositivo, assim constituindo o “Átomo
Artificial” de 2 níveis. A interação da radiação quantizada e do dispositivo supercondutor é, então, descrita
pelo Hamiltoniano de interação Átomo-Campo, tão importante em diversas aplicações em óptica quântica. O
conteúdo que será apresentado é embasado na referência [1].

I.

INTRODUÇÃO

Uma das principais investigações dentro da área de óptica
quântica é o estudo das propriedades estatísticas da radiação
eletromagnética. Isso inclui qualquer meio onde exista um potencial vetor ou algo análogo para ser quantizado. Nas últimas
três décadas muitos experimentos comprovaram o comportamento quântico em circuitos, e uma vez comprovado esse
novo comportamento, nasceram novos desafios. O fato de que
linhas de transmissão ressonantes funcionem como cavidades
ópticas é utilizado nessa leitura para acoplar capacitivamente
o “Átomo Artificial”.

A.

Quantização da voltagem uuma única linha de transmissão

Quando nós transmitimos um sinal de microondas através
de uma linha de transmissão de comprimento L, se o comprimento de onda for muito maior do que a dimensão da seção
transversal da linha, as cargas sobre a linha de transmissão
podem ser consideradas como se estivessem movendo-se em
uma única dimensão, figura (1). Os n modos de radiação comportados nesta linha de transmissão podem ser modelados por
um conjunto de elementos LC discretos e infinitesimais conhecidos como elementos de circuito concentrados (lumped
circuit) [3].

A primeira descoberta teórica e experimental de eletrodinâmica quântica de cavidades em circuitos foi feita pelo grupo
de Yale, que resultou nas publicações [1, 2]. Desde então,
esse e outros grupos fizeram diversas implementações de óptica quântica e computação quântica [6, 8].
Nesta leitura, vamos dividir a modelagem em três seções:
na primeira modelagem trataremos apenas da linha de transmissão e mostraremos que a formulação de seu Hamiltoniano
resulta similarmente em uma cavidade óptica; na segunda modelagem explicaremos como um dispositivo supercondutor especf́ico pode ser tratado como um “Átomo Artificial”; na terceira modelagem mostraremos como resulta o Hamiltoniano
de acoplamento capacitivo entre os dispositivos da primeira
e segunda modelagem. Por fim, terminaremos o artigo com
uma breve conclusão.

Figura 1. Representação dos modos de vibrações de densidade de
carga numa linha de transmissão.

O Lagrangeano do sistema é:
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II.

MODELAGEM I: LINHA DE TRANSMISSÃO
SUPERCONDUTORA

Nesta seção mostraremos uma formulação da eletrodinâmica quântica de cavidades em circuitos, começando com o
estudo do comportamento dos modos eletromagnéticos quantizados em apenas uma linha de transmissão supercondutora.
Logo após, acoplaremos capacitivamente uma fonte e um
dreno aos extremos da linha de transmissão, estabelecendo assim um modelo teórico descrevendo o sistema.
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onde c é a capacitância e l é a autoindutância do n - ésimo
modo da linha de transmissão. Neste caso, a variação temporal da carga
nó n do circuito é dada por q˙n = in−1 − in
Pno
n
e in = − m=1 qm
˙ é a corrente no nó. Substituindo no Lagrangeano (1), temos:
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Como é usual neste tipo de sistema, faremos uso da natureza infinitesimal destes elementos (os graus de liberdade do

