درهمتنیدگیِ تقطیرپذیر در سامانهی اتم دوترازه و فوتونهای همدوس یا چالنده در
کاواک اتالفی
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 درونِ کاواکی اتالفی در دمای صفر مورد،ی بین توزیعهای فوتونیِ همدوس یا چالنده و یک اتم دوترازه
ِ  در این مقاله درهمتنیدگ-چکیده
- برای بررسی تحول زمانیِ درهمتنیدگی از معیار منفیت استفاده شده و بدینمنظور معادلهی اصلیِ حاکم برسامانهی اتم.مطالعه قرار میگیرد
ِ سپس عناصر ماتریس چگالی. حل میشود، برای حالت اولیهای که در آن توزیع فوتونی همدوس یا چالنده است،فوتون در تقریب سکوالر
 محاسبات ما. مورد استفاده قرار میگیرد،سامانه که بهصورت تحلیلی بهدست آمدهاند ترانهادهیِ جزئی شده و برای محاسبهی عددیِ منفیت
 بسیار سریعتر به سمت، درهمتنیدگیِ اتم با توزیع همدوس نسبت به توزیع چالنده،نشان میدهد که با افزایش میانگین اولیهیِ فوتونها
 در مقایسه با نور همدوس قویتر و پایدارتر بوده و بازههای، همچنین نشان میدهیم که درهم تنیدگیِ نور چالنده با اتم.صفر میل میکند
 این نتایج میتواند بالقوه در تولید. برای نور چالنده طوالنیتر از نور همدوس است،فوتون تقطیرپذیر است-زمانی که در آن درهمتنیدگیِ اتم
. فوتون با بیشینهی درهمتنیدگی (حاصل از تقطیر) بهکار رود-حالتهای اتم
. توزیع فوتونیِ چالنده، توزیع فوتونی همدوس، معادلهی اصلی، كاواک اتالفی،فوتون- درهمتنيدگیِ اتم-كليد واژه
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Abstract- In the present study, the entanglement between photonic coherent or squeezed distributions and a two-level atom in a
leaky cavity at zero temperature, is reported. To investigate the time evolution of atom-photon entanglement the master equation
for the density matrix, in the secular approximation, is solved. We then proceed by partial transposing the analytical expressions
so obtained to numerically compute the negativity as a function of time. Our results demonstrate that as the initial photon mean
number increases, the atom-photon entanglement decays at a faster pace for the coherent distribution compared to the squeezed
distribution. Moreover, it is shown that the degree of atom-photon entanglement is much higher and more stable for the squeezed
distribution than that for the coherent one. A consequence of the latter is that the time intervals during which the atom-photon
entanglement is distillable is longer for the squeezed distribution. The results of the present report are of great potential in forming
maximal entangled states of atom-photon systems, through distillation.
Keywords: atom-photon entanglement, cavity damping, master equation, photonic coherent distribution, photonic squeezed
distribution.
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 -1مقدمه
درهمتنيدگی یکی از مفاهيم كامالً كوانتومی است كه نقش
مهمی در تئوری اطالعات كوانتومی ،محاسبات كوانتومی،
رمزنگاریِ كوانتومی و فرابردِ كوانتومی دارد ] .[1در هر یك
از این كاربردها اطالعات ذخيره شده در سامانهی درهم-
تنيده ،از طریق كانالهای ارتباطی پردازش و منتقل میشود.
در این صورت و در عمل ،این كانالها اثراتی مخرب بر رفتار
درهمتنيدگی ،بهویژه حالتی از آن كه بيشينهی درهم-
تنيدگی را دارد ،خواهد گذاشت .یك روش كارساز برای غلبه
بر اثرات مخرب كانالهای ارتباطی استفاده از تقطير
كوانتومی است] .[2در سادهترین صورتِ فرآیند تقطير
كوانتومی ،جفتهای درهمتنيده ،با استفاده از عملگرهای
موضعی و ارتباطات كالسيکی به تعداد كمتری جفت با
ی بيشينه تبدیل میشوند ] .[3بهعنوان یك
درهمتنيدگ ِ
ی
قاعدهی كلی میتوان گفت حالتهایی كه ترانهادهی جزئ ِ
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ميانگين اوليهی فوتونها ،درهمتنيدگیِ نور همدوس با اتم از
ی نور چالنده با اتم سریعتر كاهش مییابد.
درهمتنيدگ ِ

 -2معادلهی اصلی
مطابق شکل  1برهمكنش یك ميدان تكمد با فركانس  و
یك اتم دوترازه كه  gو  eبهترتيب حالتهای پایه و
برانگيختهاش را نمایش میدهند ،در یك كاواک اتالفی در
دمای صفر درنظر میگيریم.

ماتریس چگالیِ آنها )  ، (  PTیك ماتریس غيرمنفی باشد

شکل : 1برهمكنش اتم دوترازه با ميدان تكمد در كاواک اتالفی در

) (  PT  0غيرقابل تقطير هستند .از طرف دیگر،

دمای صفر.
معادلهی حاكم بر سامانهی اتم-فوتون در حضور ميرایی،
معادلهی اصلی ناميده میشود كه در دمای صفر در تصویر
برهمكنش بهصورت زیر است]:[5

حالتهایی كه دارای   PT  0باشند ،میتوانند قابل تقطير
یا غيرقابل تقطير باشند ] .[3برای سامانههای دوجزئی كه
ابعاد آن  2  Nباشد ،شرط الزم و كافی برای تقطيرپذیری

2

در رابطهی اخير a † ،و  aبهترتيب عملگرهای خلق و نابودی
ی توصيف كنندهی سامانهی
ميدان هستند و  عملگر چگال ِ
اتم-فوتون است  .ضریب ميراییِ ميدان كاواک است و در
رابطهی  ،    / Qكه در آن  Qضریب كيفيت كاواک
ش
است ،صدق میكند .همچنين  H Iهاميلتونیِ برهمكن ِ
اتم-فوتون در تصویر برهمكنش است كه در حالت تشدید
   0برابر است با:
) )2( H I   (a e g  a† g e
كه در آن  جفتيدگیِ اتم-فوتون است.

-3درهمتنیدگیِ حالتهای سامانه
در این تحقيق از معيار منفيت برای محاسبهی درهمتنيدگی
استفاده میشود .مقياس منفيت بهترتيب زیر تعریف میشود:
()3
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این است كه   PT  0باشد] .[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 آنكه بهطور معمول برهم-
كنشِ 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 ] .[۴نکتهی
ی
دیگر كه در بررسی رفتار درهمتنيدگی و تعيين تقطيرپذیر ِ
آن حائز اهميت است ،توزیع اوليهی فوتونها میباشد .در این
مقاله معيار منفيت به منظور بررسیِ درهمتنيدگی بين یك
ی همدوس یا چالنده در یك كاواک
اتم دوترازه و توزیعِ فوتون ِ
اتالفی در دمای صفر بهكار رفته است .محاسبات ما نشان-
دهندهی این است كه درهمتنيدگیِ اتم با نور چالنده ،قویتر
و پایدارتر از درهمتنيدگیِ آن با نور همدوس است و در بازه-
ی زمانیِ طوالنیتری تقطيرپذیر میباشد .همچنين با افزایش

()1

i

)    [ H I ,  ]  ( a †a   2a  a †   a †a
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در این رابطه  iویژه مقدار ماتریس   PTاست .اگر مقياس
 ENمثبت 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 لحظهی اوليه،
ی
اتم در حالت پایهی  gقرار دارد و یك توزیعِ فوتون ِ
همدوس یا چالنده با استفاده از چيدمان آزمایشگاهی كه به-
ترتيب در ] [6و ] [7ارائه شده ،توليد شده و به درون كاواک
هدایت میشود .الزم به توضيح است كه بسط حالتهای
همدوس و چالنده برحسب حالتهای عددی بهترتيب به-
صورت زیر است:
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است .در روابط ( )7تا ( m, n  0,1, 2,... ،)15میباشد و
میتوان نشان داد برای حالت چالنده در این روابط  C xبه
 Cx /2تبدیل میشود .با داشتن درایههای ماتریس چگالی به
راحتی میتوان آنرا ترانهادهی جزئی نمود .از آنجا كه ابعاد
ماتریس چگالیِ ترانهادهی جزئی بسيار بزرگ است ،برای
محاسبهی ویژه مقادیر آن باید به روشهای عددی متوسل
شد.

 -۴نتایج عددی
بهمنظور بررسی اثر توزیع فوتونیِ اوليه بر درهمتنيدگیِ اتم-
فوتون ،رفتار منفيت برحسب (   tزمان بدون بعد) به
ازای  n  8, 16, 24و  (  /   0.01نسبت ميرایی به
جفتيدگی) برای توزیع همدوس و چالنده ،بهترتيب در
شکلهای  2و  3نشان داده شده است .همانگونه كه انتظار
میرود در لحظهی اوليه بهدليل جداپذیر بودن حالت سامانه،
درهمتنيدگی صفر است .از طرفی به ازای هر  ، nدرجهی
ی اتم-فوتون درحالی كه نوسان میكند كاهش
درهمتنيدگ ِ
مییابد تا اینكه بهصورت مجانبی به صفر ميل كند .این
رفتار زمانیِ 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 ،درهمتنيدگی رو به افزایش می-
رود .از آنجا كه اتم و فوتون در طول برهمكنش با یکدیگر
تبادل انرژی دارند ،درهمتنيدگی یك رفتار نوسانی را از خود
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 W (t )  eiH I t /  (t ) eiH I t /معادلهی ( )1به معادلهی ساده-
تری برای )  W (tتبدیل میشود .با حل معادلهی جدید،
عناصر ماتریس )  W (tرا در پایههای  H Iبهدست میآوریم.
در این مرحله از تقریب سکوالر استفاده كنيم كه در آن به-
دليل اینكه برهمكنش اتم-فوتون بسيار قویتر از اتالف
انرژی در كاواک است )  ، ( از جمالت شدید ًا نوسان
كننده صرفنظر میكنيم .در نهایت با انجام عکس تبدیل
یکانیِ فوقالذكر ،عناصر ماتریس )  (tرا در پایهی اتم-
فوتون بهصورت كامالً تحليلی بهدست میآوریم:
()7
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 e

بهطوری كه  n   2و  n  sinh2 rبهترتيب ميانگين
تعداد فوتونها در توزیع همدوس و چالنده است .بنابراین
حالت اوليهی سيستم اتم-فوتون كه خالص و جداپذیر است،
بهصورت زیر است:
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بروز میدهد .از طرفی بهدليل خروج انرژی از كاواک (كاواک
اتالفی) ،در زمانهای طوالنی ،   /  ،سامانه در حالت
پایهی خود )  ( g,0كه یك حالت جداپذیر است ،قرار می-
گيرد .درنتيجه دامنهیِ نوساناتِ درهمتنيدگی كاهش مییابد
و بهطور مجانبی به صفر ميل میكند .همانطور كه از این دو
شکل مشاهده میشود با افزایش  nنرخ كاهش درهمتنيدگی
افزایش مییابد .این پدیده را میتوان با استفاده از تابع توزیع
احتمال فوتونیِ اوليه كه برای نور همدوس و چالنده بهترتيب

همدوس با اتم است زیرا به ازای  nیکسان ،توزیع احتمال
برای نور همدوس متقارنتر و یکنواختتر از نور چالنده است
و با گذشت زمان نيز این یکنواختی بيشتر حفظ میشود و
بنا بر دليل ارائه شده در پاراگراف قبل ،سامانه سریعتر به
حالت پایه میرود در نتيجه درهمتنيدگی سریعتر از بين
میرود .از آنجا كه سامانه  2  Nاست ،در بازههایی كه
منفيت دارای مقادیر غير صفر است ،درهمتنيدگی تقطيرپذیر
است .در زمانهایی كه منفيت صفر است ،اگر سامانه درهم-
تنيده باشد ،لزوم ًا غيرقابل تقطير است.

صورت كه با افزایش  ، nتابع توزیع احتمال بين تعداد بيش-
تری حالت فوتونی و بهطور یکنواختتری توزیع میشود .از
طرفی بهدليل وجود اتالف ،آن توزیعی كه یکنواختتر است
با گذشت زمان سریعتر پهن میشود بهطوری كه احتمال
حضور حالتهای برانگيخته در زمانهای كوتاهتری صفر می-
شود .درنتيجه سامانه به حالت پایه رفته و درهمتنيدگی از
بين میرود.

 -5نتیجه گیری

با

2

n

و

2

n

داده میشود ،توجيه كرد .بدین

در این مقاله درهمتنيدگی بين یك اتم دوترازه با فوتونهای
همدوس و چالنده در یك كاواک اتالفی در دمای صفر مورد
مطالعه قرار گرفته است .نتایج محاسبات ما حاكی از آن است
كه درهم تنيدگیِ نور چالنده با اتم قویتر و پایدارتر از
ی
درهمتنيدگیِ نور همدوس با اتم است .درهمتنيدگ ِ
نورچالنده در مقایسه با نور همدوس در مدت زمان طوالنی-
تری قابل تقطير است .همچنين با افزایش ميانگين اوليهی
فوتونها ،نرخ كاهش درهمتنيدگیِ اتم با نور همدوس نسبت
به نور چالنده بيشتر است.
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ن
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شکل : 3نمودار منفيت برحسب  برای نور چالنده به ازای
  /   0.01برای ( n  8خط توپرِ سياه)( n  16 ،نقطهچينِ قرمز)
و ( n  24خطچينِ آبی).
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