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اثر دما بر رفتار زمانیِ درهمتنیدگی در سامانهی اتم دوترازه و فوتونهای دوجملهای در
کاواک اتالفی
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 درون کاواکی اتالفی که در تعادل، بین توزیع فوتونیِ "دوجمله"ای و یک اتم دوترازه،چکیده – در این مقاله رفتار زمانیِ درهمتنیدگی
فوتون در تقریب- بدین منظور معادلهی اصلیِ حاکم بر سامانهی اتم. مورد مطالعه قرار گرفته است، قرار داردT گرمایی با محیط در دمای
 سپس با استفاده از ماتریس چگالیِ سامانه که عناصر قطری. حل میشود، برای حالت اولیهای که در آن توزیع فوتونی دوجملهای است،سکوالر
 منفیت بهصورت عددی محاسبه شده و برای بررسی اثر دما و گذشت،و غیرقطری آن بهترتیب بهصورت عددی و تحلیلی بهدست میآیند
 نمودارهای منفیت برحسب زمان و دما نشان میدهد که با گذشت زمان. مورد استفاده قرار میگیرد،فوتون-زمان بر میزان درهمتنیدگیِ اتم
 بهصورت مجانبی به سمت صفر میل میکند و همچنین افزایش دما نیز میزان درهمتنیدگی را کاهش،درهمتنیدگی در حالی که نوسان میکند
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Abstract-In the present report, temporal behavior of entanglement between a photonic binomial distribution and a
two-level atom in a leaky cavity, in equilibrium with the environment at a temperature T, is studied. In this regard,
the master equation is solved in the secular approximation for the density matrix, when the initial photonic
distribution is binomial. The atom-photon density matrix so calculated is then used to compute the negativity, as a
measure of entanglement. The behavior of entanglement is, consequently, determined as functions of time and
temperature. Our results, along with representative figures reveal that the atom-photon degree of entanglement
exhibits oscillations while decaying with time and asymptotically vanishes. It is further demonstrated that an increase
in the temperature results a decrease in the entanglement.
Keywords: atom-photon entanglement, cavity damping, master equation, photonic binomial distribution.
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 1۴-12بهمن 1395

 -1مقدمه
بهمنظور افزایش سرعت محاسبات كامپيوترهای كالسيك،
ایدهیِ انجام محاسبات كوانتومی از سالها پيش مورد توجه
قرار گرفته است] .[1حالتهای درهمتنيده نقش اساسی در
پردازش و انتقال اطالعات كوانتومی ،نظير فرابرد كوانتومی،
های فيزیکی كه در آنها درهمتنيدگی میتواند توليد،
دستکاری و كنترل شود ،توجه زیادی را به خود جلب كرده
است ] .[3از آنجا كه فوتونها حملكنندهی سریع و ایدهآل
اطالعات كوانتومی هستند و اتمها واحدهای قابل اطمينان
برای ذخيرهسازیِ طوالنی مدت و پردازش اطالعات هستند،
سامانهی اتم-فوتون گزینهی مناسبی برای ایجاد و كنترل
حالتهای درهمتنيده میباشد .از طرف دیگر با توجه به آن-
كه بهطور معمول برهمكنشِ اتم-فوتون در یك كاواک
صورت میپذیرد و نيز این واقعيت كه كاواکها در عمل
اتالفی هستند ،اثر این اتالف را بر رفتار درهمتنيدگی میباید
مورد نظر قرار داد ]4و .[5تاكنون سنجههای بسياری برای
محاسبهی درهمتنيدگی معرفی شده است .در این مقاله
ی درهمتنيدگی،
سنجهی منفيت به منظور بررسی رفتار زمان ِ
بين یك اتم دوترازه و توزیعِ فوتونیِ دوجملهای كه در یك
كاواک اتالفی در تعادل گرمایی با محيط اطرافش در دمای
 Tقرار دارد ،بهكار رفته است .نتيجهی محاسبات ما نشان-
دهندهی این است كه در یك دمای ثابت ،با گذشت زمان
ميزان درهمتنيدگی بهطور نوسانی كاهش مییابد و بهطور
مجانبی به سمت صفر ميل میكند .همچنين در هر لحظه ،با
افزایش دما درهمتنيدگی از یك مقدار بيشينه شروع به
كاهش میكند بهگونهای كه در دماهای بزرگ ،بهطور
مجانبی به صفر نزدیك میگردد.

 -2معادلهی اصلی
برهمكنش یك ميدان تكمد با فركانس  و یك اتم
دوترازه كه  gو  eبهترتيب حالتهای پایه و برانگيخته-
اش را نمایش میدهند ،در یك كاواک اتالفی در دمای  Tرا
درنظر میگيریم.

شکل :1برهمكنش یك اتم دوترازه با ميدان تكمد در كاواک اتالفی در
دمای .T

مطابق شکل  1چون دیوارههای كاواک رسانای كامل
نيستند ،فوتونها به بيرون نفوذ میكنند .میتوان پدیدهی
اتالف انرژی در كاواک را بدینصورت مدلسازی كرد كه
ميدانِ درون كاواک با محيط اطرافش كه درجات آزادی
بسيار باالیی دارد و باصطالح منبع گرمایی ناميده میشود،
ی
برهمكنش میكند .در این مدل هریك از مدهای تابش ِ
منبع بهصورت یك نوسانگر درنظر گرفته میشود كه با
ميدان تبادل انرژی دارد .برای دستیابی به معادالت
دیناميکیِ اتم-فوتون با وجود اتالف ،باید بر روی درجات
آزادیِ منبع گرمایی ردگيری شود .معادلهی حاكم بر سامانه-
ی اتم-فوتون در حضور ميرایی ،معادلهی اصلی ناميده می-
شود كه در دمای  Tدر تصویر برهمكنش بهصورت زیر است
]:[6
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در رابطهی اخير a † ،و  aبهترتيب عملگرهای خلق و نابودی
ميدان هستند و  عملگر چگالیِ توصيف كنندهی سامانهی
اتم-فوتون است  .ضریب ميراییِ ميدان كاواک است و در
رابطهی  ،    / Qكه در آن  Qضریب كيفيت كاواک است،
ش اتم-
صدق میكند .همچنين  H Iهاميلتونیِ برهمكن ِ
فوتون در تصویر برهمكنش است كه چون حالت خاص
تشدید    0را درنظر گرفتهایم ،برابر است با:
) H I   (a e g  a† g e
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رمزنگاری كوانتومی و  ...دارند ] .[2بنابراین یافتن سيستم-
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كه در آن  جفتيدگیِ اتم-فوتون است و  nthتعداد
ی منبع توسط رابطهی
بوزونهای گرمای ِ

1
 / kT

1
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داده میشود.

 -3درهمتنیدگیِ حالتهای سامانه
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معادلهی ( )1به معادلهی سادهتری برای )  W (tتبدیل می-
شود .با حل معادلهی جدید ،عناصر ماتریس )  W (tرا در
پایههای  H Iبهدست میآوریم .در این مرحله از تقریب
سکوالر استفاده كنيم كه در آن بهدليل اینكه برهمكنش
اتم-فوتون بسيار قویتر از اتالف انرژی در كاواک است
)  ، ( از جمالت شدیداً نوسان كننده صرفنظر می-
ی فوقالذكر،
كنيم] .[8در نهایت با انجام عکس تبدیل یکان ِ
عناصر غيرقطریِ ماتریس )  (tرا در پایهی اتم-فوتون به-
صورت كامالً تحليلی به ازای  m  nبهدست میآوریم:

i

 است .اگر
در این رابطه  iویژه مقدار ماتریس
مقياس  E Nمثبت شود ،سامانه درهمتنيده است و جایی كه
صفر شود ،در مورد درهمتنيده بودن یا نبودن حالتها
نمیتوان چيزی گفت .در این مقاله فرض میكنيم در لحظه-
ی اوليه اتم در تعادل گرمایی با كاواک در دمای  Tقرار
دارد .بنابراین توزیع اتم در حالتهای پایه و برانگيختهاش
توسط دما مشخص میشود:

)e  ntht ( mn 2

PT

()۴

e  /2kT
e   /2kT
g g 
e e
) 2 cosh(  / 2kT
) 2 cosh(  / 2kT

()7



()8

M

 Cn n

n 0

()5
n

1
p ) M n ] 2

M

 [ n !( M  n)! pn (1 
!M



n 0

بهطوری كه  pاحتمال خلق هر فوتون و  Mحداكثر تعداد
فوتونهایی است كه میتواند در این توزیع فوتونی وجود
داشته باشد .ميانگين تعداد فوتونها با رابطهی n  pM
داده میشود .بنابراین در لحظهی صفر حالت سامانه كه
خالص و جداپذیر میباشد ،برابر است با:
()6
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شده است ،توليد شده و از طریق یك روزنهی بسيار كوچك
به درون كاواک هدایت میشود .الزم به توضيح است كه
بسط حالت دوجملهای برحسب حالتهای عددی بهصورت
زیر است:
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در روابط ( )7تا ( m, n  0,1, 2,... ،)11میباشد .برای به-
دست آوردن عناصر قطری ماتریس چگالی میبایستی
 M  2معادلهی دیفرانسيل جفتشدهیِ خطیِ مرتبهی اولِ
نسبتاً پيچيده ،بهصورت عددی حل شود كه بهدليل اطالهی
كالم ،از آوردن جزئيات آن خودداری كردهایم .با داشتن
درایههای ماتریس چگالی به راحتی میتوان آنرا ترانهادهی
ی ترانهادهی
جزئی نمود .از آنجا كه ابعاد ماتریس چگال ِ
جزئی بسيار بزرگ است ،برای محاسبهی ویژه مقادیر آن باید
به روشهای عددی متوسل شد.

 -۴نتایج عددی
بهمنظور بررسی اثر توزیع فوتونیِ اوليه بر درهمتنيدگی اتم-
فوتون ،نمودار سه بعدیِ رفتار منفيت برحسب   t
(زمان بدون بعد) و دما به ازای  p  8 / 30 ( n  8و
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در این تحقيق از سنجهیِ منفيت برای محاسبهی
درهمتنيدگی استفاده میشود .مقياس منفيت بهترتيب زیر
تعریف میشود:

 1۴-12بهمن 1395
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 (  /   0.01 ،) M  30نسبت ميرایی به جفتيدگی) و
   1012برای توزیع فوتونیِ دوجملهای ،در شکل  2رسم
شده است.

 1۴-12بهمن 1395

در حالتهای باالتر افزوده میشود بهطوری كه احتمال
حضور تمامیِ حالتهای سامانه یکسان میگردد .در نتيجه
در اثر افزایش دما ،درجهی آميختگیِ آنسامبل سامانه افزایش
مییابد بهطوری كه در دماهای بزرگ ،كامالً آميخته میگردد
درنتيجه درهمتنيدگی به صفر ميل میكند.

شکل :2نمودار سنجهیِ منفيت برحسب زمان بدون بعد و دما برای نور
دوجملهای ،به ازای    1012 ،  /   0.01و ميانگين فوتونیِ اوليه،
.n 8

همانطور كه انتظار میرود در لحظهی اوليه بهدليل
جداپذیر بودن حالت سامانه ،درهمتنيدگی صفر است .با
گذشت زمان درجهی درهمتنيدگی درحالی كه نوسان می-
كند ابتدا افزایش یافته و سپس شروع به كاهش میكند تا
ی
اینكه بهصورت مجانبی به صفر ميل كند .این رفتار زمان ِ
درهمتنيدگی را میتوان بدینصورت توضيح داد كه در اثر
برهمكنش فوتونها با مدهای كاواک ،آنسامبل اتم-فوتون
شروع به آميخته شدن میكند و بنابراین در لحظات اوليهی
برهمكنش اتم با فوتون ،درهمتنيدگی رو به افزایش میرود.
با توجه به آنکه بخاطر اتالف پس از مدتی تعداد حالتهای
فوتونی كاهش مییابد ،این افرایش در لحظهای متوقف می-
شود .از طرف دیگر ،اتم و فوتون در طول برهمكنش با
یکدیگر تبادل انرژی دارند ،درهمتنيدگی یك رفتار نوسانی را
از خود بروز میدهد .بهدليل خروج انرژی از كاواک (كاواک
اتالفی) ،در زمانهای طوالنی ،   /  ،سامانه در حالت
پایهی خود )  ( g,0كه یك حالت جداپذیر است ،قرار می-
گيرد .در نتيجه دامنهیِ نوساناتِ درهمتنيدگی كاهش می-
یابد و بهطور مجانبی به صفر ميل میكند .از طرف دیگر در
هر لحظه ،با افزایش دما درهمتنيدگی از یك مقدار بيشينه
شروع به كاهش میكند بهگونهای كه در دماهای بزرگ ،به-
طور مجانبی به صفر نزدیك میگردد .زیرا با افزایش دما،
 nthافزایش مییابد و این به نوبهی خود منجر به برانگيخته
شدن حالتهای باالتر فوتونی میگردد بنابراین از احتمال
حضور در حالتهای پایينتر كاسته شده و به احتمال حضور

در این مقاله درهمتنيدگیِ یك اتم دوترازه با فوتونهای
دوجملهای در یك كاواک اتالفی كه در تعادل گرمایی با
محيط قرار دارد ،برحسب زمان و دما مورد مطالعه قرار گرفته
است .نتایج محاسبات ما حاكی از آن است كه با گذشت
زمان درهمتنيدگی در حالی كه نوسان میكند كاهش می-
یابد و به صفر ميل میكند .با افزایش دما نيز ،درهمتنيدگی
یك روند كامالً كاهشی را دنبال میكند تا اینكه بهصورت
مجانبی به صفر نزدیك میشود.
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