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Quantum Thermodynamics with application to an atom-cavity system
Morteza Rafiee
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Abstract- In this paper we give an introduction to the ideas of quantum thermodynamics, using only basic concepts from quantum
and statistical mechanics. Then, we discuss the framework of non-equilibrium processes in quantum systems. We then apply these
results to the problem of atom-cavity system while their interaction describe by Jaynes-Cummings model. Here, we introduce the
concept of quantum thermodynamics of close quantum system and so by considering a good cavity, coupling of cavity modes
with its reservoir has been omitted.
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 -1مقدمه
در بررسی سامانههای ماكروسکوپی به علت وجود تعداد
زیاد ذرات ،افت و خيزهای نسبی قابل صرفنظر كردن بوده و
بنابراین اندازهگيریهای ترمودیناميکی معموال با مقدار
انتظاری كميتهای ميکروسکوپی در توافق بسيار خوبی
است] .[1امروزه در فرایندهای تعادلی مکانيک آماری تعادلی
یکی از نظریههای موفق است و نتيجه اصلی آن در رابطه
گيبس) (Gibbsبرای آنسامبلهای كانونی است .ولی در
فرایندهای غيرتعادلی ،پارامترهای ترمودیناميکی ،اطالعات
كافی از تحول دیناميکی سامانه را ارائه نمیدهند .در این
شرایط معادالت نيوتن یا شرودینگر برای تمامی ذرات
تشکيل دهنده سامانه (ذرات زیاد) باید مورد مطالعه قرار
گيرند كه طبيعتا كار دشواری است .بنابراین پژوهشگران به
مطالعه سامانههای كوچک در فرایندهای غيرتعادلی عالقه-
مند هستند .در این سامانهها به علت تعداد كم ذرات ،مطالعه
دیناميک آن آسانتر بوده ولی در عين حال افت و خيزها
اهميت زیادی پيدا میكنند .وجود این افت و خيزها در
سامانههای كوچک بر روی كميتهایی از قبيل كار و گرما
تاثير دارد و بررسی جامع آن تحت عنوان نظریه افت و
خيزها كه تعميم قانون دوم ترمودیناميک است ،شناخته
میشود .به مرور زمان پژوهشگران به دنبال بررسی این
نظریه در سامانههای كوانتومی هستند .در این قبيل سامانهها
عالوه بر افت و خيزهای دمایی ،افت و خيزهای كوانتومی نيز
وجود دارند .از ميان سامانههای كوانتومی به بررسی سامانه
اتم-كاواک كه از اهميت زیادی در اپتيک كوانتومی و نظریه
اطالعات كوانتومی برخوردار است ،میپردازیم.

 -2تعریف کار در ترمودینامیک و محاسبه آن در
فرایندهای غیرتعادلی

غيرتعادلی میشوند رابطه فوق برقرار نمیباشد .برای این
فرایندها  W  Fاست كه عالمت تساوی تنها برای
فرایندها ایستاوار برقرار است .ميزان اختالف بين كار انجام
شده و تغييرات انرژی آزاد بهعنوان كار بازگشتناپذیر
 W irr W  F  0ناميده میشود] .[۲در یک سامانه
بسته كوانتومی تبادل گرما وجود ندارد (  ) Q  0و تنها
كميت شركت كننده در تغيير آنتروپی كه به آنتروپی
بازگشتناپذیر موسوم است ناشی از كار بازگشتناپذیر است
و  .[3] S irr  W irrبرای بررسی رفتار ترمودیناميکی یک
سامانه كوانتومی ،فرض میكنيم كه هاميلتونی سامانه
))  H ( (tباشد كه )   (tپارامتر كنترلی است كه مقدار
آن در هر لحظه ،مشخصكننده حالت تعادلی در آن لحظه
است .سامانه در ابتدا در تعادل با یک محيط گرمایی آماده-
سازی شده و بنابراین حالت اوليه آن توسط حالت گيبسی
زیر توصيف میشود.
)   H (

()۲

) Z (

G ( )  e

كه در آن ) )  Z ( )  Tr (e   H ( تابع پارش است .در
لحظه  t  0ارتباط سامانه با محيط قطع و بنابر یک

پروتکل مقدار  از  iتا  fتغيير میكند .در زمان
 t  0سامانه با ویژهحالت هاميلتونی اوليه  ، | l ویژه-
مقادیر   lو در زمان  t  سامانه با ویژهحالت هاميلتونی
 ، | m و ویژهمقادیر   mمشخص میشود .برای تعریف كار
 Wانجام شده برروی سامانه نيازمند به دو اندازهگيری
تصویری در لحظه  t  0و لحظه  t  كه سامانه تحت
عملگر ) U ( , 0تحول یافته ،داریم .احتمال بدست آوردن
  lدر اندازهگيری اول و   mدر اندازهگيری دوم عبارت
است از][۴

()3
و

2

.

) Z (i

| | l | U ( , 0) | m 

  l

Pl 0 Pm |l  e

ميانگين كار انجام شده عبارت است از ][5

()۴

W    Pn0 Pm |l ( m   l ).
l ,m

-3ترمودینامیک کوانتومی سامانه اتم-کاواک
در ادامه به بررسی یک سامانه متشکل از یک اتم دوترازی
واقع شده در یک كاواک میپردازیم كه دیناميک تحت
هاميلتونی جينز-كامينگز وابسته به زمان بهصورت زیر
است( .[6])  1

(H JC  c a †a  a (t ) z  g (a   a †  ). )5
2
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فرایند انجام دادن كار برروی یک سامانه را میتوان از طریق
تغيير پارامتر كنترلی  در هاميلتونی سامانه توصيف نمود
كه به آن پارامتر كار نيز گویند و معموال بين ) i   (0و
)  f   (تغيير میكند .آن بخش از انرژی درونی كه
میتواند به كار تبدیل شود انرژی آزاد است و بهصورت زیر
تعریف میشود.
()1
W  F  U  Q
كه در آن  Qگرمای مبادله شده U ،تغييرات انرژی
درونی و )  F  F (T , f )  F (T , iتغييرات انرژی
آزاد سامانه است .درفرایندهای سریع كه منجر به حالتهای
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كه در آن  (a )cبسامد كاواک (اتم) g ،بيانكننده
قدرت برهمکنش بين اتم و كاواک (a )a † ،عملگرهای خلق

(فنا) ميدان  z ،ماتریس پائولی و  (  ) عملگرهای
باال (پایين) برنده اسپينی هستند .در اینجا از اتالف در
ميدان كاواک (نشت فوتون) صرفنظر شده است .هاميلتونی
در زیرفضای } {| n , e ,| n  1, g كه در آن  ( g ) eبه
مفهوم برانگيخته بودن (حالت پایه) اتم و  nتعداد فوتون-
هاست قطری میشود] .[7در اولين مرحله میتوان معادله
شرودینگر را در تصویر برهمکنش حل نمود .در هر لحظه از
زمان حالت سامانه در تركيب خطی از
} {| n , e ,| n  1, g است و بنابراین
(| (t )   an (t ) | n , e   bn 1 (t ) | n  1, g . )6
n

با جایگذاری عبارت فوق در معادله شرودینگر به دو معادله
دیفرانسيلی جفت شده زیر میرسيم.
an (t )  ig n  1 e i  (t )b n 1 (t ).

()7
bn 1 (t )  ig n  1 e i  (t )an (t ).
كه در آن   (t )  a (t )  cپارامتر ناكوكی بين اتم و
ميدان كاواک است .ویژهمقادیر انرژی این سيستم در هر
لحظه ) E  (n )  (n  1 )   (t ) 2  4 g 2 (n  1است .با
2

مضاعف برروی تعداد حالت دوترازه اتم-كاواک شركت كننده
در گذارهای انرژی است .بنابراین ميانگين كار در این حالت
عبارت است از
()8

W    Pl Pm |l (    ).
n
l

n
m



0

l ,m

n

تعداد حالت دوترازه اتم-كاواک (  ) nدر جمعزنی فوق
متناسب با دمای سامانه است .در ادامه محاسبات
 c  100و  g  1در نظر گرفته شده است و نتایج
عددی مربوط به ميانگين كار و آنتروپی بازگشتناپذیر در دو
دمای مختلف ) (T  0.2k, T=0.5kبه ازای ناكوكی اوليه
  0  10و مقادیر مختلف ناكوكی نهایی ،بر حسب زمان
نهایی  رسم شده است .در شکل ( )1كار ميانگين و
آنتروپی بازگشتناپذیر برحسب مقادیر مختلف زمان نهایی و
به ازای ناكوكی   f  10در دمای  T  0.2kرسم شده
است .با محاسبه كميت )  (Pm |nمشخص گردید كه در این
دمای پایين تنها اولين حالت دوترازه اتم-كاواک  n  1در
محاسبه كار ميانگين(رابطه ( ))8نقش موثر دارد .برای
زمانهای نهایی كوچک تغييرات سریع در هاميلتونی ،باعث
ایجاد حالت نهایی غيرتعادلی شده و بدین منظور برای
تغييرات در هاميلتونی سامانه (تغيير حالت سامانه) به ازای
این زمانهای كوچک كار انجام داد و مقداری آنتروپی
بازگشتناپذیر نيز توليد میشود .با افزایش زمان نهایی
تغييرات به آرامی صورت میگيرد و تغييرات را میتوان بی-
دررو در نظر گرفت .در این حالت آنتروپی بازگشتناپذیر
توليد شده به سمت صفر ميل میكند .تغييرات ناكوكی
متقارن بوده (  )  f   0و بنابراین انرژی سامانه در ابتدا و
انتها یکسان است .بنابراین كار ميانگين در رسيدن به حالت
نهایی به سمت صفر ميل میكند .در شکل( )۲محاسبات
فوق برای بازه نامتقارنی از تغييرات ناكوكی بر حسب زمان
تکرار شده است .اگرچه رفتار توليد آنتروپی بازگشتناپذیر
همانند قبل است و برای زمانهای بزرگ به سمت صفر ميل
میكند ،ميانگين كار انجام شده به سمت صفر ميل نمیكند.
در این حالت انرژی آزاد اوليه و نهایی یکسان نبوده و
ميانگين كار در زمانهای نهایی بزرگ برابر با اختالف انرژی
آزادهای اوليه و نهایی سامانه است.
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در نظر گرفتن تغييرات زمانی خطی برای ناكوكی
  0
  (t )   0  fكه در آن  ( f ) 0ميزان ناكوكی
t

اوليه (نهایی) و  زمان اختياری نهایی است ،هاميلتونی
سامانه برحسب زمان تغيير میكند .در اینجا زمان نهایی
مشخص كننده مدت زمان الزم برای پروتکل تغييرات
ناكوكی و درنتيجه تغييرات زمانی هاميلتونی سامانه است.
مهمترین مساله در این پروتکل ،تغيير و كنترل
ناكوكی(ویژهمقادیر انرژی) است و با توجه به اعمال و كنترل
راحتتر تغييرات خطی ناكوكی در آزمایشگاه ،این نوع از
تغييرات انتخاب شده است .با توجه بهاینکه جمالت عملگر
برهمکنشی )  V (tبا یکدیگر جابجا نمیشوند ،امکان حل
تحليلی هاميلتونی وابسته به زمان فوق وجود ندارد .با در نظر
گرفتن مقدار بسامد اتمی بسيار بزرگتر از ميزان برهمکنش
حالتهای دوترازه اتم-كاواک
اتم-ميدان و ناكوكی،
} {| n , e ,| n  1, g به ازای هر  nتالقی نداشته و
درنتيجه به ازای هر  nحالت دوترازه اتم-كاواک مستقل
داریم كه از آنها میتوان بهعنوان كيوبيت نيز استفاده نمود.
محاسبه ميانگين كار برای این سامانه مستلزم یک جمع زنی
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شکلهای ( )3و ( )۴تایيد كننده رفتار مشابه ترمودیناميکی
برای سامانه اتم-كاواک به ازای تغيير در ناكوكی برحسب
زمان است .در این دما دومين حالت دوترازه اتم-كاواک هم
در محاسبه كار ميانگين در نظر گرفته شده است.

-4نتیجهگیری

شکل( .)1تغيرات كار ميانگين و آنتروپی بازگشتناپذیر برحسب زمان
نهایی در یک بازه متقارن از تغييرات ناكوكی و در دمای .T  0.2k

شکل( .)۲تغيرات كار ميانگين و آنتروپی بازگشتناپذیر برحسب زمان
نهایی در یک بازه نامتقارن از تغييرات ناكوكی و در دمای .T  0.2k

دراین پژوهش به معرفی و بررسی ترمودیناميک كوانتومی
یک سامانه اتم-كاواک به عنوان یک سامانه كوانتومی بسته
پرداختهایم .كار ميانگين بنابر نظریه افت و خيزها و در
تغييرات بیدررو (زمان نهایی  بزرگ) بين حالتهایی با
ویژه مقادیر انرژی یکسان (تغييرات متقارن ناكوكی) ،صفر
میشود و بين حالتهایی با ویژه مقادیر انرژی غيریکسان
بزرگتر از صفر و معادل انرژی آزاد هلمهولتز است و در نتيجه
آنتروپی بازگشتناپذیر در هر دو حالت برابر صفر خواهد شد.
بنابراین نتایج بدست آمده از كميتهای ترمودیناميکی برای
این سامانه در توافق با نظریههای مبتنی بر ترمودیناميک
كوانتومی از قبيل نظریه افت و خيزهاست.
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