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Nós apresentamos uma revisão dos prinćıpios fundamentais das teorias quânticas de fotodetecção
cont́ınua e de sua importância para a descrição de medidas de quadraturas de campos eletro-
magnéticos. Mostramos que na descrição do processo de detecção homódina cont́ınua, a variância
das quadraturas do campo de prova é proporcional ao número médio de fotocontagens apenas para
o limite em que a janela de tempo de observação seja muito longa, contrastando com os resultados
da literatura. A teoria de detecção homódia cont́ınua apresentada permite a comparação direta com
procedimentos experimentais, podendo corroborar na compreensão dos processos fundamentais de
medição em sistemas quânticos.

PACS numbers:

INTRODUÇÃO

O objetivo central de qualquer teoria f́ısica é prover
uma explicação consistente com os resultados de ob-
servações experimentais. No entanto o processo de
medição em sistemas quânticos e a relação entre a teo-
ria e os procedimentos experimentais são intrigantes e
merecem atenção especial. Por muito tempo em f́ısica
quântica a teoria de medição de von Neumann [1] foi
tida como conclusiva a respeito dos distintos proces-
sos de evolução de sistemas sujeitos a medições. De
acordo com esta teoria existem duas evoluções distin-
tas: O sistema evolui unitariamente obedecendo às leis
da dinâmica quântica na ausência de medições, junto
com o postulado de projeção que descreve o processo
de medição como uma transformação instantânea e irre-
verśıvel, responsável pela redução ou colapso da função
de onda do sistema em um dos posśıveis autoestados
compat́ıveis com o observável medido. A este tipo de
processo denomina-se medição do primeiro tipo [2].

Ficou claro com o passar do tempo[21] que esta era
uma teoria idealizada - Assumir que um sistema sofra
uma transformação instantânea é mesmo uma asserção
forte demais. De fato devemos observar mais atenta-
mente como a maioria dos experimentos de medição são
realizados: Em geral, um aparato de medição é acoplado
ao sistema observado (por intermédio de algum processo
fundamental) e monitora as transições que são então re-
gistradas. Várias corridas do experimento devem ser re-
alizadas, de onde se faz uma média para a determinação
de alguma quantidade observável. É claro então que o
aparato de medida faz medições continuamente deste ob-
servável. Este tipo de processo de medição é denominado
processo de medição cont́ınua, ou medição do segundo

tipo [2].

Um tipo de medição que só pode ser descrita por um
processo cont́ınuo é a fotodetecção ou fotocontagem. Por
intermédio da fotocontagem um número sem fim de ex-

perimentos podem ser realizados, determinando carac-
teŕısticas como a energia de um campo de luz, suas pro-
priedades estat́ısticas como estados do campo, bem como
a determinação de quadraturas através de mecanismos
de detecção homódina [4, 5]. Recentemente a fotode-
tecção tem sido utilizada como recurso fundamental em
protocolos de informação quântica [3] tais como teletrans-
porte de estados de polarização da luz [6], comunicação
quântica [7] e computação quântica em sistemas ópticos
lineares [8]. No entanto muitos destes experimentos ainda
são descritos teoricamente por processos de medição do
primeiro tipo, apesar da existência de teorias de fotode-
tecção cont́ınua como a teoria quântica de fotocontagem
cont́ınua desenvolvida nos anos 80 por Srinivas e Davies
[9] ou a teoria consistente de fotodetecção desenvolvida
recentemente [10].

Neste artigo temos dois objetivos centrais. Primeiro
apresentar um resumo suscinto dos prinćıpios de fo-
todecção cont́ınua e segundo, aplicar as teorias quânticas
[9, 10] a um um problema central em óptica quântica
que é a descrição de medidas de quadraturas do campo
eletromagnético por intermédio de fotocontagens. Vamos
descrever os prinćıpios básicos da detecção homódina e
em seguida tratá-la dentro da teoria cont́ınua de fotode-
tecção. Nosso intuito é descrever como as quadraturas
de um campo podem ser determinadas por fotoconta-
gens reais, comparando as duas teorias de fotocontagem
cont́ınuas no tratamento de detecção homódina.

Este artigo é organizado da seguinte forma. Na Sec.
II vamos dar uma breve revisão sobre os prinćıpios da
detecção fotoemissiva. Na Sec. III vamos rever a teo-
rias de fotocontagem cont́ınuas existentes na literatura,
descrevendo a teoria quântica de fotodetecção cont́ınua
segundo Srinivas e Davies (SD) [9] e compará-la com a
teoria consistente de fotodetecção [10]. Na Sec. IV vamos
apresentar o prinćıpio da detecção homódina segundo a
fotocontagem cont́ınua, considerada dentro das duas teo-
rias de fotodetecção. Na Sec. V apresentamos a discussão
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PRINCÍPIOS DE FOTODETECÇÃO

Os dispositivos de medição da intensidade (ou con-
tagem de fótons) de um feixe de luz dependem da ab-
sorção de uma porção do feixe, cuja energia é convertida
em uma forma detectável. Dentre os dispositivos mais co-
muns podemos enunciar os fotosensores semicondutores,
os bolômetros e os tubos fotomultiplicadores [11]. Cada
um destes dispositivos se utiliza de um mecanismo dis-
tinto para fotodetecção e é melhor adaptado a um regime
espećıfico de frequências. Não vamos dar uma descrição
completa de todos os dispositivos de fotodetecção, mas
vamos nos ater ao dos tubos fotomultiplicadores. Sem
dúvida estes dispositivos são os mais senśıveis e por-
tanto mais adaptados ao nossos interesses para contagem
de fótons. Seu funcionamento é embasado no efeito fo-
toelétrico - Um fóton incidente em um cátodo excita um
fotoelétron que é acelerado em direção a um ânodo de-
vido à uma diferença de potencial, como esquematizado
na Fig. 1.

A corrente gerada pelo feixe de luz é igual ao número
de fótons incidentes por segundo, n, multiplicados pela
fração de fótons que excitam elétrons, γ, vezes a carga
do elétron, q:

ī = qγn, (1)

onde assume-se que hν > φ0 ≡ função trabalho, que é a
energia necessária para excitar um fotoelétron. O excesso
de energia do fóton absorvido é convertido em energia
cinética para o elétron. Observe que γ depende da ge-
ometria do cátodo, bem como de sua estrutura material.
Supondo γ = 1 podemos estimar a corrente induzida por
um único fóton incidente no cátodo como 1 × 10−19A,
sendo que os melhores ampeŕımetros existentes têm sen-
sibilidade de até 1× 10−15A. Esse processo é melhorado
com a inserção de diversos dinodos entre o cátodo e o
ânodo, constituindo o que se chama de tubo fotomulti-
plicador. Suponha que a cada elétron coletado nos di-
nodos, três são emitidos. Com onze dinodos teremos no

Figure 1: Esquema de Detecção.

final 2 × 105 elétrons correspondendo a uma corrente de
3.2×10−14 A, compat́ıvel com ampeŕımetros comerciais.

Assim, temos como a cada fóton absorvido do campo o
registro de uma fotocontagem é realizado por intermédio
de elétrons fotoemitidos. Mas e o campo eletromagnético,
como é afetado e como as propriedades do campo podem
ser estudadas por intermédio de distribuições de fotocon-
tagens? Este é o foco da discussão da próxima secção.

TEORIAS QUÂNTICAS DE FOTOCONTAGEM

CONTÍNUA

Desde o remarcável trabalho de Mandel [12] o escopo
das teorias de fotodetecção é desenvolver fórmulas para
distribuições de probabilidades que representem eventos
de fotocontagem reais. Distribuições essas como a pro-
babilidade elementar P (k, t) que k contagens ocorram
em um intervalo de tempo t. Para o desenvolvimento
dessas teorias na construção do problema é necessário al-
gumas considerações que estão de acordo com o esquema
da Fig. 2: Supomos um campo monomodal no interior
de uma cavidade e para evitar discussões de transferência
(teoria de input-output[4]), que o fotodetector seja colo-
cado na parede da cavidade. Além disso uma suposição
fundamental é que nenhum outro processo não-coerente
(dissipativo) ocorra. A consideração de processos não
coerentes aqui não é relevante, sendo por simplicidade
desprezada.

As primeiras teorias quânticas de fotodetecção desen-
volvidas independentemente por Mandel et al. [14, 15],
Glauber [16] e Kelley e Kleiner [17], foram consideradas
como uma simples extensão da teoria clássica [12], resul-
tando na seguinte probabilidade de k fotocontagens:

P (k, t) = Tr

{

ρ :
1

k!
[γtI(t)]

k
e−γtI(t) :

}

=

∞
∑

n=k

(

k

n

)

(1 − γt)
n−k

(γt)
k
pn . (2)

ρ é o operador densidade do campo (aqui considerado
simplesmente por um único modo), γ é a eficiência do
detector, I(t) é a intensidade média do campo, :: sig-
nifica ordenamento normal de operadores e pn = 〈n|ρ|n〉
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é a probabilidade de ter n fótons no modo do campo.
Observe que a fórmula (2) não faz sentido para γt > 1,
uma vez que resulta em probabilidades negativas ou em
um número médio de fotocontagens infinito para t → ∞.
Estes problemas foram removidos na teoria de fotocon-
tagem cont́ınua de SD [9], que obtiveram:

PSD(k, t) =

∞
∑

n=k

(

n

k

)

(1 − e−γt)k(e−γt)n−k〈n|ρ|n〉. (3)

A teoria de fotocontagen de SD foi construida pela con-
sideração de dois tipos de eventos representados por
superoperadores atuando continuamente no estado do
campo, assumindo que em um peŕıodo de tempo infini-
tesimal ∆t somente dois eventos ocorram: Ou um evento
de contagem de um fóton ou nenhuma contagem. O
primeiro operador, representado por J , corresponde a um
evento de contagem, enquanto o segundo, representado
por S(∆t), corresponde à evolução do campo entre conta-
gens em um peŕıodo infinitesimal ∆t. Assim a operação
de fotocontagem cont́ınua

Nt(k) =

∫ t

0

dtk

∫ tk

0

dtk−1 · · ·

×
∫ t2

0

dt1St−tk
JStk−tk−1

· · · JSt1 (4)

é construida para a contagem (e remoção ) de k fótons
do campo. P (k, t) = Tr[Nt(k)ρ] é a probabilidade de
contagem de k fótons no intervalo de tempo t.

As asserções necessárias para a construção da teoria de
SD são as seguintes:
(I) ρ → Nt(k)ρ é um mapa positivo definido no espaço
T (H) de operadores de classe-traço no espaço de Hilbert
H, tal que para qualquer ρ positivo definido satisfazendo
Tr ρ = 1, então

0 ≤ Tr[Nt(k)ρ] ≤ 1. (5)

(II) A soma sobre todas as possibilidades de contagem
satisfaz a condição de normalização Tr[Ttρ] = 1, sendo

Tt =
∞
∑

k=0

Nt(k) = St +

∫ t

0

Tt−t′JSt′dt′. (6)

(III) Propriedade associativa de semigrupos

Nt1+t2(k) =
∑

k1+k2=k

Nt2(k2)Nt1(k1). (7)

(IV) Identidade

lim
t→0

Nt(0)ρ = ρ. (8)

(V) Asserção de taxa de interação limitada: Existe um
número K < ∞ tal que

∞
∑

k=1

Tr[Nt(k)ρ] < Kt, para t > 0. (9)

(VI) Asserção de idealidade: A operação

St = Nt(0) (10)

transforma estados puros em novos estados puros, obser-
vando que Stρ é um estado puro se ρ o for.

Para o caso de um modo do campo livre SD assumem
o superoperador de contagem J como sendo

Jρ = γaρa† (11)

onde γ é a eficiência do detector e a (a†) é o operador
de destruição (criação) do campo ([a, a†] = 1). Esta es-
colha é embasada na asserção de que o operador a subtrai
um fóton do campo. O superoperador de evolução entre
contagens consecutiva é dado por

Stρ = eY tρeY †t, Y = −iH0 − γa†a/2, (12)

conservando a probabilidade em um processo de ponto
regular:

Tr[Jρ + Y ρ + ρY †] = 0. (13)

Observe que os superoperadores J e St acima definidos
não satisfazem a condição (V), já que a taxa de contagem

Tr(Jρ) = γTr(ρa†a), (14)

ou de forma geral

Tr[Jkρ] = γkTr[ρ : nk :] (15)

são ilimitados e assim não definidos para todos os esta-
dos. A violação de (V) impossibilita a teoria de SD da
definição consistente de algumas funções importantes tais
como a densidade de probabilidades consecutivas

h(t1, ..., tk) = Tr(Tt−tk
J...JTt1ρ) (16)

de contagens observadas em cada um dos tempos t1, ..., tk
em conjunto com outras posśıveis contagens entre estes
intervalos, quando o detector está monitorando o campo
no intervalo total de tempo t. Este tipo de problema im-
possibilita a construção de uma teoria de fotocontagens
consistente.

É posśıvel obter uma taxa de contagem limitada
definindo o operador de uma contagem infinitesimal como

Jρ = E−ρE+ , (17)

onde

E− ≡ (a†a + 1)−1/2a, E+ ≡ a†(a†a + 1)−1/2, (18)

são os operadores de fase exponencial, introduzidos por
F. London [18] e utilizados para a discussão do problema
dos operadores de fase por Susskind e Glogower [19]. J
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é um operador limitado e o estado do sistema imediata-
mente após um evento de uma contagem no intervalo de
tempo [0, t) é transformado em

ρ̃(t+) =
Jρ(t)

Tr[Jρ(t)]
=

Jρ(t)

1 − p0
, (19)

onde p0 ≡ 〈0|ρ(t)|0〉 é a probabilidade para o estado de
vácuo.

O número médio de fótons no estado ρ̃(t) (19) é dado
por

ñ(t+) =
n(t)

1 − p0
− 1. (20)

Assim, sempre que um estado ρ tiver nenhuma ou pouca
contribuição do estado de vácuo a operação de contagem
extrai exatamente um fóton do campo independente da
sua estat́ıstica. Devemos observar que para o caso da
teoria de SD o mesmo número médio de fótons após um
evento infinitesimal de contagem é

nSD(t+) = n(t) +

[

∆n2(t) − n(t)

n(t)

]

= n(t) + q, (21)

onde ∆n2 = n2 − n2 e q é o parâmetro de Man-
del q caracterizando o tipo de estat́ıstica do estado do
campo: para q < 0 (q > 0) a estat́ıstica do campo é
sub-Poissoniana (super-Poissoniana), enquanto que para
q = 0 a estat́ıstica é exatamente Poissoniana. Assim,
se a estat́ıstica do campo for super-Poissoniana a Eq.
(21) claramente mostra que o número médio de fótons
do campo pode aumentar após um evento de contagem
infinitesimal. Esta é a grande falha da teoria de SD. A
evolução entre contagens consecutivas é representada por

Stρ = eY tρeY †t, (22)

com

Y = −iH − R/2 = −iH − γ

2
E+E− . (23)

Assim, o estado do campo após a contagem cont́ınua
de k fótons em um intervalo de tempo [0, t) é dada por

ρ̃(k)(t) =
Nt(k)ρ(0)

Tr [Nt(k)ρ(0)]
, (24)

onde ρ(0), ou simplesmente ρ, é o estado do sistema antes
do processo de contagem e P (k, t) = Tr(Nt(k)ρ) é nova-
mente a distribuição de probabilidades de contagem de k
fótons em t. A operação Nt(k) agora torna-se

Nt(k)ρ = Ut

∫ t

0

dt′e−γt′ (t′)
k−1

(k − 1)!

×e−
γ

2
(t−t′)Λ

(

Jkρ
)

e−
γ

2
(t−t′)Λ, (25)
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Figure 2: P (k, t) para um estado de Fock com m = 5 fótons.
Linhas cheias para a presente teoria e linhas tracejadas para
a teoria de SD. Os números correspondem a cada k-evento de
contagem.

onde Utρ = e−iHtρeiHt, t′ ≡ tk, Λ ≡ E+E− e a probabi-
lidade de k contagens é dada por

P (k, t) = pk



1 − e−γt
k

∑

j=0

(γt)j

j!



 +
e−γt(γt)k

k!

∞
∑

n=k

pn,(26)

satisfazendo logicamente a condição de normalização
∑∞

k=0 P (k, t) = 1 . O valor limite de da Eq. (26)

lim
t→∞

P (k, t) = 〈k|ρ|k〉 = pk (27)

significa que assimptoticamente a estat́ıstica de contagem
coincide com a estat́ıstica do campo inicial.

Na Fig. 3 nós comparamos P (k, t), de (26), com a
expressão correspondente para ateoria de SD para um
campo preparado em um estado de Fock. Na teoria de
SD para estados de Fock, P (k, t) é uma distribuição bi-
nomial, enquanto (26) é Poissoniana. Isto significa que
cada fóton que deixa a cavidade é contado, em contraste
com a teoria original.

DETECÇÃO HOMÓDINA

Um grande número de esquemas para a detecção de
quadraturas de campos eletromagnéticos foi discutida no
passado. Sem dúvida a proposta de detecção homódina
de quadratura proposta por Yuen e Shapiro [20] foi a de
maior implicação em óptica quântica. Devido à sua sim-
plicidade esta é forma de detecção de quadraturas que
mais se utiliza na atualidade e a que vamos descrever
abaixo. A detecção homódina de quadraturas consiste
em misturar em um divisor de feixes o campo que se de-
seja investigar com um campo de referência, conhecido
como oscilador local, antes da fotodetecção. A mistura
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Figure 3: Esquema de detecção homódina da quadratura do
campo da cavidade.

com o sinal de referência de fase fixa permite uma sen-
sibilidade à fase necessária para calcular as variâncias
das quadraturas do campo. Considere como na figura
4, novamente um campo monomodal em uma cavidade,
o qual queremos estudar, cujo operador de destruição é
dado por a. Segundo a teoria de input-output [4, 13],
desprezando-se a flutuação do vácuo, o campo de sáıda
da cavidade de largura de linha λ é dado por

as =
√

λa. (28)

Consideremos um oscilador local intenso, descrito por um
estado coerente, tal que o fluxo de fótons possa ser dado
por λ|β|2, sendo que β = |β|eiθ, com θ a fase do campo
de referência. Após a combinação no divisor de feixes, o
campo incidente no fotodetector é dado por

c =
√

λ
(√

ηa + i
√

1 − ηβ
)

, (29)

onde
√

η é a transmitância e
√

1 − η é a reflectância.
O fotodetector responde a momentos de c†c. Assim o
número médio de fótons incidentes no fotodetector é dado
por

〈c†c〉 = λ
[

η〈a†a〉 + (1 − η)|β|2

−i|β|
√

η(1 − η)
(

〈a〉e−iθ − 〈a†〉eiθ
)

]

. (30)

Assumindo um divisor de feixes de 50 : 50, se |β|2 ≫
〈a†a〉, o primeiro termo da última equação pode ser des-
prezado e finalmente chegamos a

〈c†c〉 ≈ λ|β|
2

〈Xθ+π/2〉 +
λ|β|2

2
, (31)

onde definimos a quadratura do campo da cavidade,

Xθ ≡ ae−iθ + a†eiθ. (32)

Assim, quando a contribuição do oscilador local é sub-
tráıda o número de fótons incidentes no detector é pro-
porcional ao valor esperado da quadratura de fase do
campo na cavidade. Similarmente podemos calcular a
variâncias do número de fótons incidentes no detector
que fornece

〈∆n2〉 ≡ 〈n2〉 − 〈n〉2

=
λ2|β|2

4
〈∆X2

θ+π/2〉 +
λ2|β|2

4
, (33)

sendo 〈n〉 = 〈c†c〉 ≡ ∑∞
n=0 npn e

〈∆X2
θ+π/2〉 = 〈X2

θ+π/2〉 − 〈Xθ+π/2〉2, (34)

a variância da quadratura Xθ+π/2.
No entanto como vimos nas seções anteriores, a forma

detectável do número de fótons de um campo deve ser
convertida em fotoelétrons, segundo um dos modelos de
fotodetecção utilizado. De fato o que se mede é o número
de fotoelétrons ativados pelo feixe incidente. Para a teo-
ria de SD (2) o número médio de fótons contados no
peŕıodo t é dado por

kSD ≡
∞
∑

k=0

PSD(k, t)k = (1 − e−γt)〈n〉, (35)

enquanto que a variância do número de fotocontagens é

∆k2
SD = 〈∆n2〉(1 − e−γt)2. (36)

Para os operadores de fase exponencial temos que o
número de fotocontagens é dado por

k = 〈n〉 − e−γt
∞
∑

k=0

(γt)k

k!







∞
∑

j=k

jpk − k

k
∑

j=0

pj







, (37)

e a variância de contagens é

∆k2 = 〈∆n2〉 − e−γt
∞
∑

k=0

(γt)k

k!







∞
∑

j=k

j2pk − k2
k

∑

j=0

pj







+2〈n〉e−γt
∞
∑

k=0

(γt)k

k!







∞
∑

j=k

jpk − k

k
∑

j=0

pj







−e−2γt







∞
∑

k=0

(γt)k

k!





∞
∑

j=k

jpk − k
k

∑

j=0

pj











2

(38)

Verificamos que para ambas teorias limt→∞ k = 〈n〉, o
que significa que a contagem de fotoelétrons é propor-
cional à fase do campo da cavidade apenas para um
tempo grande de contagem ou alternativamente para um
fotodetector de alta eficiência. Podemos entretanto es-
crever (31) em função de (35) e (37) obtendo respectiva-
mente

kSD = (1 − e−γt)
λ|β|
2

(

〈Xθ+π/2〉 + |β|
)

, (39)

e

k =
λ|β|
2

(

〈Xθ+π/2〉 + |β|
)

−e−γt
∞
∑

k=0

(γt)k

k!







∞
∑

j=k

jpk − k

k
∑

j=0

pj







, (40)
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Já a variância das quadraturas (33) pode ser escrita como

∆k2
SD =

λ2|β|2
4

(

〈∆X2
θ+π/2〉 + 1

)

(1 − e−γt)2, (41)

para teoria SD ou

∆k2 =
λ2|β|2

4

(

〈∆X2
θ+π/2〉 + 1

)

+λ|β|
(

〈Xθ+π/2〉 + |β|
)

e−γt

×
∞
∑

k=0

(γt)k

k!







∞
∑

j=k

jpk − k

k
∑

j=0

pj







−e−γt
∞
∑

k=0

(γt)k

k!







∞
∑

j=k

j2pk − k2
k

∑

j=0

pj







−e−2γt







∞
∑

k=0

(γt)k

k!





∞
∑

j=k

jpk − k

k
∑

j=0

pj











2

,(42)

para a teoria dos operadores de fase exponenciais.
Observe que enquanto as Eqs. (39) e (41) estão escritas

diretamente sobre as propriedades do campo na cavidade,
as Eqs. (40) e (42) contém as probabilidades de k fótons
pk para o campo na sáıda do divisor de feixes. Como o
campo local é assumido como clássico, estando em um
estado coerente intenso, a estat́ıstica do campo na sáıda
do divisor de feixes dependerá fortemente da estat́ıstica
do campo da cavidade.

Para um detector com alta eficiência ou similarmente
para t → ∞ temos que ambas variâncias de fotocontagens
Eqs. (41) e (42) levam a

lim
γt→∞

∆k2 =
λ2|β|2

4

(

〈∆X2
θ+π/2〉 + 1

)

, (43)

ou seja as variâncias do número de fotocontagens reais
permitem a inferência da variância da quadratura do
campo no interior da cavidade, como esperado pela des-
crição usual da literatura [4, 5]. No entanto a exata des-
crição da detecção homódina de quadraturas, como feito
acima via teorias quânticas de fotocontagens cont́ınuas,
permite a inferência do comportamento transiente das
variâncias de fotocontagem, antes de atingirem o limite
estacionário dado pela Eq. (43).

Note que apesar das Eqs. (41) e (42) serem escritas
como a variância do número de contagens em função da
variância das quadraturas do campo existente na cavi-
dade, o inverso também pode ser compreendido, isto é,
a variância das quadraturas do campo na cavidade são
limitadas pela variância do número de contagens. Isto
porque o campo na cavidade é continuamente afetado
pelo porcesso de contagem. Deste fato conclue-se que em
ambas expressões, a variância das quadraturas do campo
é sempre limitada por baixo pela variância de contagens,
sendo imposśıvel que assuma valores abaixo do limite es-

tabelecido pela Eq. (43). Fica evidente que, indepen-
dentemente do modelo de fotocontagem assumido, é im-
posśıvel que as quadraturas do campo sejam reduzidas
(comprimidas) no processo de detecção homódina, em
completo acordo com obserções experimentais [5].

CONCLUSÕES

Neste trabalho revimos os prinćıpios das teorias de
fotodetecção cont́ınua, descrevendo sistematicamente os
vários processos envolvidos em experimentos deste tipo.
Um exemplo muito importante de experimentos que
envolvem fotocontagem, a detecção homódina de qua-
draturas do campo, foi descrito segundo estas teorias.
Mostramos que o resultado encontrado na literatura é
consistente apenas para o limite em que a janela de tempo
de observação seja muito longa. Uma análise cautelosa
da estat́ıstica particular do campo na cavidade deve ser
realizada para a descrição das variâncias de contagens
em tempos curtos. A teoria de detecção homódina aqui
apresentada permite a comparação direta com o compor-
tamento no tempo de experimentos reais e pode auxiliar
na distinção entre as duas teorias de processos cont́ınuos
de fotocontagem.

Este trabalho foi realizado com o suporte financeiro da
FAPESP sob contratos 00/15084-5 e 01/00530-2.
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