UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

Carlos Alexandre Brasil

Descrição de medidas em sistemas de 2 níveis pela equação de Lindblad
com inclusão de ambiente,

São Carlos
2012

Carlos Alexandre Brasil

Descrição de medidas em sistemas de 2 níveis pela equação de
Lindblad com inclusão de ambiente,

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Física do Instituto de Física
de São Carlos da Universidade de São Paulo,
para obtenção do título de Doutor em Ciências:
Física básica.
Área de concentração: Física Básica
Orientador: Reginaldo de Jesus Napolitano

Versão corrigida

(Versão original disponível no Instituto de Física de São Carlos)

São Carlos
2012

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO,
PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Ficha catalográca elaborada pelo Serviço de Biblioteca e Informação IFSC/USP
Brasil, Carlos Alexandre
Descrição de medidas em sistemas de 2 níveis pela equação de
Lindblad com inclusão de ambiente/ Carlos Alexandre Brasil; orientador
Reginaldo de Jesus Napolitano - Versão corrigida - São Carlos, 2012.
216 p.
Tese (Doutorado  Programa de Pós-graduação em Física Básica) Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2012.
1. Teoria quântica da medida. 2. Equação de Lindblad. 3. Álgebra
de super-operadores. 4. Super-operadores de Nakajima-Zwanzig.

Eis que a Ciência, esse sistema exato de conhecimentos, ultrapassa os campos da
imaginação... Cuidado, artistas, escritores, poetas, homens que viveis de criar
mundos imaginários! Os cientistas, dentro de seu minucioso mundo matemático,
invadem também o vosso, e com que grau de beleza!
Vinícius de Moraes,

Para viver um grande amor (A outra face de Lucina)

Nós levantamos nossos lhos aos ombros para que eles vejam melhor um cometa e,
assim fazendo, juntamo-nos a uma cadeia de gerações que se estende para trás
no passado muito além da memória escrita. Nenhuma causa é mais importante
do que preservar essa antiga e preciosíssima continuidade.
Carl Sagan e Ann Druyan,

Cometa

Para meus sobrinhos Ana Luiza e Gabriel. Que este trabalho se torne insignicante perante
suas realizações.
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