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The comparison between the entanglement of trapped two- and three-level
ions in the interaction with the quantized fields
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Abstract- In this paper, the interaction between V-,  - and ladder-type trapped three-level ions with a two-mode quantized field
is studied. Then, by solving the time-dependent Schrödinger equation for each of the mentioned trapped ions, the time evolution
of entanglement between them and the quantized field is studied and compare with each other. Finally, by substituting three-level
ions with two-level ones, we compare the entanglement between the two- and three-level trapped ions with the quantized field. It
is concluded that in the same interaction condition, three-level trapped ions show more degrees of entanglement with the
quantized field as compared with two-level ion.
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 -1مقدمه

برهمکنش (در حالت تشدید) برای چنین سامانهای با به
کاربردن تقریب دوقطبی و نیز تقریب امواج چرخان به
صورت زیر بیان میشود:
)(1





)ˆ ˆ† ˆ (2
)f (nˆ2 ) ˆ (2
  f ( n2 ) c2  

در این رابطه  g jثابت جفتشدگی برهمکنش مد  jام
میدان با یون به دام افتاده میباشد که وابسته به پارامتر
لمب-دیک است و  (cˆ†j ) cˆ jعملگر نابودی (آفرینش) فوتونی
مد  jام میدان است (  .) j  1, 2همچنین f (nˆ j ) ،یک
تابع وابسته به شدت مد  jام میدان کوانتیده است که بیانگر
میزان جفتشدگی وابسته به شدت میان یون به دام افتاده و
مد  jام میدان است و ˆ . nˆ  cˆ†cعملگر ) ˆ (j ) ˆ (j
j

j

 

j

بیانگر عملگر باالبرنده (پایینبرنده) کل برای گذار  jام در
سامانه یون به دام افتاده سهترازی است و †)  ˆ ( j )  ˆ ( jکه




با توجه به شکلهای  1تا  3برای انواع یونهای سهترازی
داریم:
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ه در آن )  j ( j  1, 2بسامد مد  jام میدان دومدی است.

شکل  :1یون به دام افتاده نوع . 

ترازی با میدان کوانتیده دومدی

شکل  :2یون به دام افتاده نوع . V

شکل  :3یون به دام افتاده نوع نردبانی .L
Kerr medium
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 -2برهمکنش میان یونهای به دام افتاده سه-
در این بخش ،برهمکنش میان یک یون به دام افتاده سه-
ترازی با یک میدان کوانتیده دومدی را در حالت کلی در نظر
میگیریم .همچنین ،فرض میکنیم که این برهمکنش تحت
تاثیر یک محیط غیرخطی کر قرار دارد .[3] 1با تعمیم
هامیلتونی برهمکنش سامانه یون به دام افتاده دوترازی با
میدان کوانتیده ] [2به سامانه سهترازی ،هامیلتونی در تصویر


ˆg  c

)ˆ ˆ† ˆ (1
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امروزه یونهای به دام افتاده برای پردازش و انتقال اطالعات
کوانتومی به کار میروند ] .[1این سامانهها دارای دو درجه
آزادی داخلی و خارجی هستند .درجات آزادی داخلی مربوط
به ترازهای داخلی یون و درجات آزادی خارجی مربوط به
حرکت ارتعاشی مرکز جرم یون در داخل دام است ].[1
درهمتنیدگی میان یونهای به دام افتاده و میدانهای
کوانتیده از جمله مسائل اساسی است که بایستی در پردازش
اطالعات کوانتومی در نظر گرفته شود .تا به حال مطالعات
زیادی در مورد میزان درهمتنیدگی میان یونهای به دام
افتاده دوترازی با میدانهای کوانتیده انجام شده است ][2
که پایه و اساس نظریهی طراحی کامپیوترهای کوانتومی
میباشند ] .[1اما جای خالی یونهای سهترازی در اینگونه
مطالعات هنوز احساس میشود .لذا در این مقاله به بررسی
میزان درهمتنیدگی یونهای به دام افتاده سهترازی با میدان
کوانتیده دومدی میپردازیم .بدین منظور ،یونهای سهترازی
تحت بررسی در این مقاله از انواع   ، Vو نردبانی هستند
که با میدانهای کوانتیده دومدی در حال برهمکنش هستند.
هدف این مقاله این است که با مقایسه میزان درهمتنیدگی
میان هر یک از یونهای به دام افتاده سهترازی با میدان
کوانتیده دومدی ،دریابیم که در شرایط هم ارز کدام یک از
انواع یونهای به دام افتاده سهترازی با میدان کوانتیده بیشتر
درهمتنیده میشوند .همچنین ،با مقایسه درهمتنیدگی یون-
های به دام افتاده سهترازی و دوترازی با میدانهای کوانتیده،
دریابیم که افزایش تعداد ترازهای یونی چه تاثیری بر میزان
درهمتنیدگی یون با میدان دارد.
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همچنین ،پارامتر   jدر رابطه ( )1نشاندهندهی اثر محیط

)(8

کر روی  jامین مد میدان است .با توجه به هامیلتونی (،)1
معادلهی وابسته به زمان شرودینگر در تصویر برهمکنش
برای سامانهی یونهای سهترازی به صورت زیر است:
d
)  (t )  Hˆ int  (t
)(3
 iکه
dt
در آن )  (tبیانگر تابع موج یون به دام افتاده سهترازی

که  D  V 1MVو یک ماتریس قطری است .حال برای
یونهای به دام افتاده مورد نظر با استفاده از رابطه ()۴
داریم:



)(4





  (t )     Am ,n1 ,n2 (t ) a, m, n1 , n2
m  0 n1  0 n2  0

 Bm 1,n1 1,n2 (t ) b, m  1, n1  1, n2
 Cm 1, n1 , n2 1 (t ) c, m  1, n1 , n2  1






V (t )     Am ,n1 ,n2 (t ) b, m, n1 , n2
m  0 n1  0 n2  0

 Bm 1,n1 1,n2 (t ) a, m  1, n1  1, n2
 Cm 1, n1 , n2 1 (t ) c, m  1, n1 , n2  1




m  0 n1  0 n2  0

 Bm 1,n1 1,n2 (t ) b, m  1, n1  1, n2
 Cm  2,n1 1,n2 1 (t ) c, m  2, n1  1, n2  1

برای حل معادله ( )3از روش ماتریسی استفاده میکنیم.
بدین منظور با تبدیل معادله ( )3به شکل ماتریسی داریم:
) dR(t
)   M R (t
)(5
dt
که در آن )  R (tیک ماتریس ستونی بوده که عناصر آن
دامنههای احتمال تشکیل دهنده تابع موج  هستند و
در حالت کلی به صورت زیر نوشته میشود:

)(6

C (t ) 

T

) B(t

)  R(t )   A(tه

مچنین M ،یک ماتریس  3×3مستقل از زمان است که
ارتباط میان عناصر ماتریسی  dR(t ) dtو )  R (tرا برقرار
میکند .با محاسبهی ویژه مقادیر و ویژه توابع ماتریس M
داریم:
)(7

Mvi  i vi

که در این رابطه  viویژهتابع  iام ماتریس  Mو  iویژه
مقدار متناظر با این ویژه تابع است (  .) i  1, 2, 3با تعیین

ماتریس )  V  (v1 v2 v3که یک ماتریس  3×3است

که از ویژهتوابع ماتریس  Mتشکیل شده است ،جواب معادله
( )5به صورت زیر حاصل میگردد:

T

)(9

T



T

) Cm 1,n1 ,n2 1 (t

) Bm 1,n1 1,n2 (t

Cm 1,n1 ,n2 1

) Bm 1,n1 1,n2 (t

) (t

m , n1 , n2

V

) Cm  2,n1 1,n2 1 (t

) Bm 1,n1 1,n2 (t

) (t

m , n1 , n2

L

که با استفاده از معادالت ( )9(-)3و در نظر گرفتن شرایط
اولیه به صورت ) R(0)  ( A(0) 0 0و انجام محاسبات
نسبتا طوالنی ،توابع موج

) ،   (t

) V (t

و

)   L (tحاصل میشوند .پس از به دست آوردن توابع
موج برای یونهای به دام افتاده سهترازی در برهمکنش با
میدان کوانتیده دومدی ،به دنبال بررسی درهمتنیدگی میان
یونها و میدان هستیم.

 -3درهمتنیدگی میان یون به دام افتاده سه-
ترازی و میدان کوانتیده



 L (t )     Am ,n1 ,n2 (t ) a, m, n1 , n2


(t ) 


R (t )   A
R (t )   A

) R (t )  Am,n1 ,n2 (t

در این مقاله ،برای بررسی میزان درهمتنیدگی میان یونهای
به دام افتاده و میدان از معیار آنتروپی خطی استفاده می-
کنیم .در یک سامانه مرکب  ،ABآنتروپی خطی برای
زیرسامانه  Aبه صورت زیر تعریف میشود:

) ˆS A  1  TrA ( 
)(10
که در آن  ˆ Aماتریس کاهش یافته زیر سامانه  Aاست که
)  ˆ A  TrB ( ˆ ABو  ˆ ABماتریس چگالی سامانه مرکب
 ABاست .کمیت  S Aدر واقع تعیین کننده میزان درهم-
تنیدگی سامانهی  Aو سامانهی  Bاست .مقدار بیشینه این
ال درهمتنیده هستند
کمیت برای حالتی که دو سامانه کام ا
برابر با یک و برای دوسامانه کامال مجزا ،صفر است.
شکلهای  5 ،۴و  6به ترتیب نشاندهنده آنتروپی خطی
برای یونهای به دام افتاده سهترازی نوع  ، V ، و
نردبانی در برهمکنش با میدان کوانتیده دومدی هستند.
همانگونه که در این نمودارها دیده میشود ،آنتروپی از
مقدار صفر در زمان  t  0شروع میشود و با یک رفتار
نوسانی شدید به مقدار بیشینهاش میرسد و سپس با گذشت
زمان ،حول یک مقدار ثابت نوسان میکند .آن چه از این
نمودارها نمایان میباشد این است که رفتار آنتروپی خطی
برای یونهای بهدام افتاده نوع  و  Vتقریبا مشابه بوده و
با نوع نردبانی کامالا متفاوت است .همچنین ،در مقایسه سه
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است .برای هر کدام از یونهای به دام افتاده سهترازی تابع
موج به صورت زیر تعیین میگردد:

)R(t )  V e Dt V 1 R(0
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نوع یون به دام افتاده سهترازی در شرایط یکسان برهمکنش،
یون سهترازی نوع نردبانی دارای درهمتنیدگی (آنتروپی)
بیشتر و یون نوع  دارای درهمتنیدگی کمتری با میدان
کوانتیده هستند.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،برهمکنش میان یونهای به دام افتاده سه-
ترازی را با میدانهای کوانتیده دومدی مورد مطالعه
قراردادیم .با بررسی میزان درهمتنیدگی بین انواع یونهای
سهترازی با میدان کوانتیده دریافتیم که یون سهترازی نوع
نردبانی دارای بیشینه درهمتنیدگی (آنتروپی) و یون نوع 
دارای کمینه درهمتنیدگی با میدان کوانتیده هستند .هم-
چنین ،با مقایسه درهمتنیدگی میان یونهای به دام افتاده
سهترازی و دوترازی با میدان کوانتیده دریافتیم که یونهای
به دام افتاده سهترازی نسبت به دوترازی ،بیشتر با میدان
کوانتیده درهمتنیده میشوند.

) t ( ms
شکل  : ۴آنتروپی خطی برای یون به دام افتاده نوع  . سایر پارامترها
عبارتند از  g  104 Hz ، m  4 ، n1  n2  10 ، f (n j )  n jو

.   103 Hz
SL

SV

) t ( ms
شکل  :6آنتروپی خطی برای یون به دام افتاده نوع نردبانی .سایر
،m4
پارامترها عبارتند از ، n1  n2  10 ، f (n j )  n j

 g  104 Hzو .   103 Hz

) t ( ms

شکل  : 5آنتروپی خطی برای یون به دام افتاده نوع  . Vسایر پارامترها
عبارتند از  g  104 Hz ، m  4 ، n1  n2  10 ، f (n j )  n jو
.   103 Hz

در شکل  7آنتروپی خطی یون به دام افتاده دوترازی در
برهمکنش با یک میدان کوانتیده در شرایط یکسان با یون-
های سهترازی موجود در شکلهای  5 ،۴و  6رسم شده
است .آن چه از این نمودار پیداست ،این است که آنتروپی
خطی از  t  0شروع شده و با داشتن یک رفتار نوسانی به
مقدار بیشینه خود میرسد و سپس حول یک مقدار ثابت
نوسانی میکند .آنچه در مقایسه نمودارهای  ۴تا  7قابل
توجه است این است که در شرایط یکسان ،تمامی یونهای
به دام افتاده سهترازی نسبت به نوع دوترازی بیشتر با میدان
کوانتیده درهمتنیده میشوند.

S

) t ( ms
شکل  :7آنتروپی خطی برای یون به دام افتاده دوترازی به ازای

 g  104 Hz ، m  4 ، n  10 ، f (n)  nو .   103 Hz
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