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اثر فرکانس فوتونی بر درهنتنیدگی حالتهای یک هیدان الکتروهغناطیسی قطبیده
 در گرافینπ دایروی و الکترونهای
فشصاًِ حاتوی کویي ٍ هحوذ هْذی گلـي
 ایشاى، ؿیشاص، داًـگاُ ؿیشاص،تخؾ فیضیک
 درک هفهوم درهنتنیدگی هلسم به بررسی چگونگی تولید و. درهنتنیدگی از ههنترین ابسارها در نظریه اطالعات کوانتوهی است- چکیده
 ازاینرو این هقاله به بررسی برهنکنش.کنترل آن در هحیط های گوناگون است که در این هیان گرافین کاندیدای هناسبی هیباشد
 هحاسبات ها نشان هیدهد که این. درنتیجه درهنتنیدگی بین حالتهای این دو اختصاص دارد، در گرافین با فوتونهاπ الکترون
 بیشینه درهنتنیدگی با افسایش، قبل از فرکانس تشدید:درهنتنیدگی به تغییرات فرکانس هیدان الکتروهغناطیسی شدیدا وابسته است
 دالیل. افسایش هییابد، بیشینه درهن تنیدگی با دور شدن از فرکانس تشدید، درحالیکه پس از آن. کاهش هییابد،فرکانس هیدان
. بهصورت جاهع ارائه هیشود،فیسیکی این پدیده
 قطثؾ دایشٍی، فَتَى، گشافیي، دسّنتٌیذگی-ُکلیذ ٍاط

Effect of photonics frequency on the entanglement between circularly
polarized electromagnetic fields and π-electrons in graphene
Farzane Hatami Kamin and Mohammad Mehdi Golshan
Physics Department, Shiraz University, Shiraz, Iran
Abstract- Entanglement is the most important tool in the theory of quantum information processing. In such applications, it is
crucial to generate and control the entanglement. A candid material for this is the π-electron in graphene. Thus, in the present
article we report the entanglement between π-electrons and circularly polarized photons in graphene. Our calculations show
that the degree of entanglement between the π-electrons and photons is much sensitive to the photonic frequency: As the
photonic frequency increases, up to the resonance, the entanglement increases, while beyond the resonance the effect is
reversed. We also present the physical reasons behind this temporal the behavior.
Keywords: Entanglement, Graphene, Photon, Circularly Polarized
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 8تا  10تْوي  ،1392داًـگاُ كٌؼتی ؿیشاص

دسّنتٌیذگی خاكیتی اص ّوثؼتگی غیش هَضؼی دٍ یا
چٌذ ػاهاًِ کَاًتَهی اػت .ایي ًَع ّوثؼتگی یک پذیذُ
کاهال کَاًتَهی تَدُ ٍ ػٌلش هشکضی دس ًظشیِ اطالػات
کَاًتَهی سا تـکیل هیدّذ [ .]2ٍ1تشسػی چگًَگی تَلیذ
ٍ کٌتشل دسّنتٌیذگی دس ًاًَػاختاسّا ٍ تِ ٍیظُ گشافیي
ًقؾ تشجؼتِای دس پیؾتشد اّذاف هحاػثاتی تؼیاس
ػشیغ ٍ پشداصؽ اطالػات دس هقیاعّای کَچک سا خَاّذ
داؿت .گشافیي کِ اص یک الیِ اتن کشتي هؼطح ػاختِ
ؿذُ ،ؿثکِ ای تِ ؿکل کٌذٍی ػؼل ایجاد هی کٌذ ٍ تِ
ػٌَاى ػاختاسی تٌیادی دس ًاًَػاختاسّای کشتي تِ ؿواس
هیسٍد [ .]3دس ایي هقالِ اتتذا ّاهیلتًَی الکتشٍىّای آصاد
 ٍ πػپغ ّاهیلتًَی تشّنکٌؾ الکتشٍىّای  ٍ πهیذاى
الکتشٍهغٌاطیؼی تک هذ اسائِ هیؿَد .ساػتای اًتـاس
هیذاى الکتشٍهغٌاطیؼی ػوَد تش كفحِ گشافیي هیتاؿذ ٍ
قطثؾ آى دایشٍی اػت .گشافیي تا فَتَىّای هیذاى
الکتشٍهغٌاطیؼی تشّنکٌؾ کشدُ ،تیي حالتّای الکتشٍى

()2

کِ دس آى  ، s  1تِ تشتیة ًَاسّای سػاًؾ ٍ ظشفیت سا
هـخق هیکٌذ ٍ:
()3

() 4







 s (k )  s (k ) ,  (k )  k

 -3هاهیلتونی گرافین در حضور هیدان
الکتروهغناطیسی تک هد دایروی
تِ هٌظَس تَكیف تشّنکٌؾ تیي یک هَج
الکتشٍهغٌاطیؼی تخت کِ تِ ؿکل دایشٍی قطثیذُ اػت
ٍ الکتشٍىّای  πدس گشافیي ،اص ػیؼتن هختلات دکاستی
اػتفادُ هیکٌین .دس ایي ػیؼتن هحَس ّ zا ،ػوَد تش
كفحِ گشافیي کِ دس ٍ z  0اقغ ؿذُ ،تؼشیف هیؿَد.
دس هجاٍست ًقاط دیشاکّ ،اهیلتًَی الکتشٍىّای  πکِ تا
هیذاى الکتشٍهغٌاطیؼی تشّنکٌؾ هیکٌٌذ سا تشای یکی
اص ًقاط دیشاک (ًقطِ  ٍ ) Kتِ اصای یک جْت اػپیٌی
هؼیي ،هیتَاى تِ ؿکل صیش ًَؿت:
  e 
)H e  v f   ( p  A
c

() 5

 -2هاهیلتونی الکترونهای  πآزاد در گرافین

دس ایيجا  v fػشػت فشهی الکتشٍى p ،تشداس تکاًِ

دس كفحِ گشافیيًَ ،اسّای سػاًؾ ٍ ظشفیت دس ًقاط
ً( K  ٍ Kقاط دیشاک) دس هٌطقِ اٍل تشیلَیي ،تِ ّن
هیسػٌذ [ .]4حالتّای الکتشًٍیکی ًضدیک ًقطِ ، K

الکتشٍى دس كفحِ گشافیي e ،تاس الکتشٍى ٍ  Aپتاًؼیل
تشداسی هیذاى الکتشٍهغٌاطیؼی اػت .اگش فشم کٌین هَج
الکتشٍهغٌاطیؼی تا قطثؾ دایشٍی ساػتگشد ٍ دس ساػتای
هحَس  zهٌتـش ؿَد ،پتاًؼیل تشداسی سا هیتَاى تِ ؿکل
صیش ًَؿت [:]6

 

تَػط هؼادلِ  k  pتَكیف هیؿَد [:]4
H s, k   s, k
 


k x  k cos  , k y  k sin  , k  k

اًشطی هتٌاظش تا ایي حالتّا تِ ؿکل صیش دادُ هیؿَد
[:]5

 ٍ πفَتَىّای هیذاى دسّنتٌیذگی تَجَد هیآیذ .دس ایي
هقالِ اص آًتشٍپی فَىًَیواى تِ هٌظَس کوی کشدى
دسّنتٌیذگی اػتفادُ ؿذُ اػت .هحاػثات ها ًـاى
هیدّذ کِ دسّنتٌیذگی تِ تغییشات فشکاًغ هیذاى
الکتشٍهغٌاطیؼی ؿذیذا ٍاتؼتِ اػت .دس اداهِ چگًَگی
تغییشات دسّنتٌیذگی تش حؼة فشکاًغ هیذاى ٍ دالیل
آى سا تِ تفلیل اسائِ هیکٌین.

()1

1  s 
 i ( k ) 
2 e


 s, k 



دس ایي هؼادلِ )    ( x ,  y ) ، H   (  kهاتشیغّای

()6

پاٍلی ؿثِ اػپیي ّؼتٌذ ٍ دس پایِ دٍ حالت الکتشًٍی
هتؼاهذ ،کِ اص صیشؿثکِّای گشافیي ًاؿی هیؿًَذًَ ،ؿتِ


) † (ˆaˆ  ˆ  a

2

2c

0 L

3


A

دس ایيجا  0فشکاًغ هیذاى الکتشٍهغٌاطیؼی L3 ،حجن

ؿذُاًذ k  (k x , k y ) ،ػولگش تشداس هَج ٍ  هتٌاػة تا

ˆxˆ  iy
 ˆ تشداس قطثؾٍ x̂ ،
کاٍاک الکتشٍهغٌاطیؼی،

ػشػت فشهی الکتشٍىّای  πاػتٍ .یظُتَاتغ دس ساتطِ ()1
داسای ؿکل کلی صیش (دس پایِّای ؿثِ اػپیي) هیتاؿٌذ

2
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 -1هقدهه

[:]5

تیؼتویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى تِ ّوشاُ ؿـویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
†

اًتخاب کشدُاین ،تِ ؿکل صیش هحاػثِ خَاّذ ؿذ [:]7

̂ yتشداسّای یکِ دس ساػتای هحَس  â ٍ â ، y ٍ xتِ
تشتیة ػولگشّای خلق ٍ فٌای فَتًَی دس تلَیش
ؿشٍدیٌگش ّؼتٌذ .تٌاتشایي ّاهیلتًَی کل ػیؼتن

()13

]  2,n

t


iE2, n

t


 1 , n  c 2,n (t )e

iE1, n

 [c1,n (t )e



t

 1, n

n

†

الکتشٍى-فَتَى کِ ؿاهل ّاهیلتًَی هیذاى ˆٍ 0 aˆ a
ّاهیلتًَی ( )5اػت ،تِ ؿکل صیش دادُ هیؿَد:
4v f 2 
†
 
H   0 aˆ aˆ  v f   k  e
((  aˆ    aˆ † ) )7
3
0 L

دس ایي جا   ػولگشّای ًشدتاًی ؿثِ اػپیي ّؼتٌذ .دس




ًَؿتي ساتطِ ( )7اص ایي ٍاقؼیت کِ  p  kاػتفادُ
ؿذُ اػت.

()14

i

 -4درهنتنیدگی حالتهای الکترون  πو فوتون

دس ایيجا  iهؼشف ٍیظُهقادیش هاتشیغ )   F (tاػت کِ
اص ًشمافضاس  Mathematicaتِ هٌظَس هحاػثِ ایي
ٍیظُهقادیش اػتفادُ کشدُاین .الصم تِ رکش اػت کِ تحَل
صهاًی آًتشٍپی فَىًَیواى ّواى تحَل صهاًی
دسّنتٌیذگی اػت.

در گرافین
ّاهیلتًَی سا کِ دس تخؾ قثل اسائِ کشدین هیتَاى تِ
ؿکل صیش ًَؿت [:]7
H  H0 V

() 8

 -5وابستگی درهنتنیدگی به تغییرات فرکانس

کِ دس آى  H 0كشیحا ٍاتؼتِ تِ صهاى ًیؼت:
()9

هیدان الکتروهغناطیسی

†
 
H 0  0 aˆ aˆ  v f   k

یکی اص پاساهتشّای هَثش تش دسّنتٌیذگی فشکاًغ هیذاى
الکتشٍهغٌاطیؼی  0اػت .تٌاتشایي دس ؿکلّای 2 ٍ 1
سًٍذ تغییشات دسّنتٌیذگی تش حؼة صهاى تشای
فشکاًغّای هتفاٍت فَتًَی  ، 0اسائِ ؿذُ اػت .دس
ًوَداسّای ؿکل (ً ،)1ؼثت ّ 0ای هختلف تِ فشکاًغ

ٍیظُحالتّای  H 0اص ضشب هؼتقین ٍیظُحالتّای
ّاهیلتًَی الکتشٍىّای  πدس ًقطِ  ٍ Kحالتّای
فَتًَی تذػت هیآیٌذ:


(  A  e i ( k ) B )  n

()10



( A  e i ( k ) B )  n

1
2
1
2

 1, n 

گزاس الکتشًٍی (  ،)   v f k  10 H zاص یک کَچکتش (
14

قثل اص تـذیذ ) ٍ دس ؿکل ( ،)2ایي ًؼثتّا اص یک
تضسگتش ( تؼذ اص تـذیذ ) هیتاؿٌذ.
ّواىطَس کِ دس ؿکل ( )1هـاّذُ هیؿَدّ ،ش چِ
فشکاًغ هیذاى تضسگتش هیؿَد ٍ تِ فشکاًغ تـذیذ
ًضدیکتش هیؿَین ،تیـیٌِ دسّنتٌیذگی کاّؾ هییاتذ.
دلیل ایي سفتاس ٍاتؼتگی پاساهتش تشّنکٌؾ الکتشٍى ٍ
هیذاى تِ فشکاًغ هیذاى اػت ،تٌاتشایي ّشچِ فشکاًغ
تضسگتش هیؿَد پاساهتش تشّنکٌؾ کَچک هیؿَد کِ ایي
تِ کن ؿذى ّوثؼتگی تیي حالتّای الکتشٍى ٍ فَتَى ٍ
دسًتیجِ کاّؾ دسّنتٌیذگی هیاًجاهذ .اص طشفی دس
فشکاًغّای پاییيتش دسّنتٌیذگی داسای پَؽّایی اػت
کِ دس طی صهاى تا یک دٍسُ تٌاٍب هؼیي تکشاس هیؿًَذ.

 2,n 

ٍ  Vپتاًؼیل تشّنکٌؾ دس تلَیش ؿشٍدیٌگش اػت:
()11

) † ˆ(  aˆ    a

4v f 2 

0 L

3

 i log i

S ( )  

V  e

تَجِ ؿَد  Vحالتّای الکتشٍى  πسا (اص طشیق  )  تا
حالتّای فَتَى (اص طشیق †  ) a, aجفت هیًوایذّ .شگاُ
تتَاى ّاهیلتًَی کل ػیؼتن سا تِ كَست ( ،)8تٌَیؼین تش
اػاع ًظشیِ اختالل ٍاتؼتِ تِ صهاى ،چگًَگی تغییش
صهاًی یک کت اٍلیِ دلخَاُ کِ دس ایيجا کت   1 , nسا
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پغ اص هحاػثِ كشیح ضشایة تؼط ،تا تـکیل ػولگش
چگالی ) ً ،  (tؼثت تِ حالتّای الکتشٍى  πسدگیشی
جضئی هیکٌین ٍ تِ ػولگش چگالی کاّؾ یافتِ )  F (t
هیسػین .تا هحاػثِ ٍیظُهقادیش هاتشیغ چگالی کاّؾ
یافتِ هیتَاى هقذاس تاتغ آًتشٍپی فَىًَیواى سا اص ساتطِ
صیش تذػت آٍسد [:]8
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 داًـگاُ كٌؼتی ؿیشاص،1392  تْوي10  تا8
 ایي دٍسُ تٌاٍب،تا ًضدیک ؿذى تِ فشکاًغ تـذیذ
 ػلت ایي اهش.کَچک هیؿَد ٍ کن کن اص تیي هیسٍد
 پغ اص تـذیذ.ًضدیک ؿذى تِ فشکاًغ تـذیذ هیتاؿذ
.دسّنتٌیذگی دچاس تیًظوی فاحـی خَاّذ ؿذ
) هـاّذُ هیؿَد2( اص طشف دیگش ّواىطَس کِ دس ؿکل
 تا دٍس ؿذى اص،دس فشکاًغّای تضسگتش اص فشکاًغ تـذیذ
، تیـیٌِ دسّنتٌیذگی تا افضایؾ فشکاًغ،فشکاًغ تـذیذ
 دس ایيجا ًیض دسّنتٌیذگی اص ًظوی.افضایؾ هییاتذ
. پیشٍی ًویکٌذ، هاًٌذ حالت قثل اص تـذیذ،خاف

 نتیجه گیری-6
دس ایي هقالِ ًـاى دادین کِ دسّنتٌیذگی حالتّای
 ٍ فَتَى ؿذیذا تِ فشکاًغ هیذاىπ الکتشٍى
 سفتاس دسّنتٌیذگی.الکتشٍهغٌاطیؼی ٍاتؼتِ اػت
 قثل اص تـذیذ: هتفاٍت اػت،قثل ٍ تؼذ اص تـذیذ
افضایؾ فشکاًغ فَتًَی تاػث کاّؾ دسّنتٌیذگی
 دسحالیکِ پغ اص تـذیذ ایي افضایؾ هَجة،ُؿذ
.افضایؾ دسّنتٌیذگی هیؿَد
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