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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a dissipação 

de energia no modelo de Jaynes-Cummings (MJC) pela 

sua cavidade interagindo com um reservatório. 

Introdução  

A dissipação é a influência sobre um sistema oscilante 

que reduz a sua amplitude ao decorrer do tempo. 

Comumente, um problema oscilante com dissipação recai 

sobre a equação diferencial ordinária de segunda ordem 

cuja solução para o caso subamortecido se dá por   

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒−𝛼𝑡 cos(𝜔0𝑡 + 𝜙) , (1) 

onde 𝛼 é a taxa de dissipação, 𝜔0 é a frequência angular 

natural e A é a amplitude de oscilação. Na mecânica 

clássica, (1) define a posição de uma partícula acoplada 

a uma mola que sofre atrito de magnitude 𝑏�̇�. A equação 

de Von Newman define a evolução temporal de um 

sistema quântico como [1] 

𝑖ℏ�̇�(𝑡) = [𝐻, 𝜌(𝑡)], (2) 

onde  �̇�(𝑡) concentra a evolução temporal do sistema e 𝐻 

é o operador Hamiltoniano que define a energia desse.  

Material e Métodos 

Como materiais, fez-se uso de livros sobre Álgebra 

Linear, Ótica Quântica e Cálculo Diferencial e Integral. 

Depois passou-se ao uso do QuTip para a resolução 

computacional do problema físico e a confecção dos 

gráficos. 

Resultados e Discussão 

A função de onda que define a dinâmica do MJC, para 
|𝜓(0)⟩ = |𝑒, 𝑛⟩, é dada por [2] 

|Ψ(𝑡)⟩ = cos(β) |𝑒, 𝑛⟩ − 𝑖 𝑠𝑒𝑛(β)|𝑔, 𝑛 + 1⟩. (3) 
Da equação (3), define-se o número de fótons no interior 
da cavidade (⟨𝑁⟩) e a probabilidade de excitação do áto- 
mo (𝑃𝑒 ).  

 
Figura 1: Gráfico das funções ⟨𝑁⟩ (azul) e 𝑃𝑒 (laranja) em relação ao 

tempo. 𝛽 = √3. Fonte: O autor. 

 

Na figura 1, as oscilações de Rabi demonstram a 

alternância dos estados nos dois subsistemas. 

Um sistema quântico aberto é dado por um subsistema 

principal 𝜌𝑆 interagindo com um reservatório 𝜌𝑅. O 

acoplamento entre eles define o sistema total 𝜌𝑇. 

Aplicando a equação (2) para o sistema aberto, tem-se a 

equação de Lindblad [3] 

�̇�𝑆(𝑡) = [𝐻𝐼 , 𝜌𝑠(𝑡)] − 𝐴(𝑎+𝑎𝜌𝑆 + 𝜌𝑆𝑎+𝑎 − 2𝑎𝜌𝑆𝑎+), (4) 

onde 𝐴 é a taxa de dissipação. 
O QuTip é uma linguagem de programação baseada em 
Phyton, desenvolvido para resolver problemas da 
mecânica quântica. Usando o mesmo estado incial |𝑒, 𝑛⟩ 
e aplicando o comando “mesolve” para o hamiltoniano do 
MJC, pode-se encontrar os observáveis ⟨𝑁⟩ e 𝑃𝑒. 

 
Figura 2: Gráfico das distribuições ⟨𝑁⟩ (azul) e 𝑃𝑒 (laranja) em relação 

ao tempo. 𝐴 = 0.4. Fonte: O autor. 

Na figura (2), pode-se observar as oscilações de Rabi 

análogas ao MJC isolado, contudo associada ao 

incremento exponencial causado pela interação com 𝜌𝑅.  

Conclusão  

Com esse trabalho, foi possível analisar como os 

observáveis do sistema, que antes se portavam como o 

MHS, tem características do movimento harmônico 

amortecido.  
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