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OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquest curs és introduir la descripció quàntica de la interacció llum-àtom. Es 
donarà la teoria quàntica bàsica de la radiació acompanyada d’exemples de sistemes 
d’òptica quàntica i física atòmica, que actualment s’estan investigant en el context del 
processat d’informació quàntica amb fotons i àtoms. Aquest curs complementa també els 
cursos “Fotònica i Làser”, “Òptica quàntica” i “Introducció a la informació quàntica”.  
 
 
CONTINGUTS 
 

1) Teoria quàntica de la interacció llum-matèria 
 

a) Segona quantificació. El buit quàntic.  
b) Absorció i emissió de fotons per àtoms.  
c) L’aproximació del dipol; Gauge de Coulomb; “length gauge“ 
d) Processos d’Scattering per àtoms individuals: Scattering Rayleigh,  scattering 

Thomson, efecte Raman 
e) Emissió espontània. 
f) El “Lamb-shift”. 
 

2) Alguns exemples  i aplicacions 
            

a) Interacció de la llum amb la matèria en 2ª quantificació: Cavitats ressonants 
en micro-ones, el model de Jaynes-Cummings 

b) Emissió Espontània: Relaxació Espontània d’àtoms en un ressonador, l’efecte 
Purcell (modificació de l’amplada de les línies atòmiques).  

c) Scattering de llum per un àtom individual: Espectre de fluorescència 
(scattering Rayleigh, emissió Espontània) 

d) Efectes mecànics de la llum en àtoms atrapats: Efecte Lamb-Dicke 
(Scattering Raman) 

e) L’efecte de l’QED en física atòmica: Mesura de la violació CP en experiments 
de física atòmica.  

 
3) Soroll Quàntic en òptica quàntica: 

a) La matriu densitat: introducció. 
b) La equació de von-Neumann 
c) Deducció de l’equació principal per l’emissió espontània 
d) El teorema de la regressió quàntica. 
e) Aplicacions: Fluorescència ressonant, comptatge de fotons, funcions de 

correlació de la llum “scattered”. 
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