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 افشٍدُ در کاًال اتالف فَتَى-فزد فَتَى/ٍاّوذٍسی حالتّای ّوذٍس سٍج
2ٍ1

 ٍ هحوذ کاؽن تَعلی1آرسٍ هحوذتیگی

 یشد، داًؾگاُ یشد، داًؾکذُ فیشیک، گزٍُ اتوی ٍ هَلکَلی1
 یشد، داًؾگاُ یشد، هزکش تحمیمات هٌْذعی،گزٍُ پضٍّؾی فَتًَیک

2

 تابع، بذیي هٌظَر.افشٍدُ هَرد هطالعِ قزار هیدّین-فزد فَتَى/ در ایي هقالِ اثز ٍاّوذٍسی را رٍی حالتّای ّوذٍس سٍج- ُچکیذ
ٍیگٌز ٍابستِ بِ سهاى ایي حالتّا را در چارچَب هعادلِ جاهع استاًذارد بِ ٌّگام بزّنکٌش با هحیط در دهای صفز (کِ کاًال اتالف
 اتالف رفتار غیزکالسیکی، سپس با تجشیِ ٍ تحلیل تحَل سهاًی تَسیع ٍیگٌز حالتّای هذکَر.فَتَى ًاهیذُ هیشَد) بِدست هیآٍرین
.را بِصَرت ًتیجِای اس ٍاّوذٍسی ًشاى هیدّین
.ٍاّوذٍعی

، سهاى هیزایی،ُافشٍد-فزد فَتَى/ حالتّای ّوذٍط سٍج، تاتـ ٍیگٌز-ُکلیذ ٍاص

Decoherence of Photon-added Even/Odd Coherent States in Photon-loss
Channel
Arezoo Mohammadbeigi 1 and Mohammad Kazem Tavassoly1, 2
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Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd
Photonic Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd

Abstract- In this paper we study the effect of decoherence on the photon-added even/odd coherent states. For this purpose, the
time-dependent Wigner function of the considered states during their interaction with the environment in zero temperature
(that is called photon-loss channel) is obtained in the framework of standard master equation. Then, by analyzing the
evolution of Wigner distribution of the mentioned states, the loss of nonclassicality behavior as a result of decoherence is
clearly shown.
Keywords: Decay time, Decoherence, Photon-added even/odd coherent states, Wigner function.
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 -1هقذهِ
هیذاىّای تاتؾی غیزکالعیکی در پزداسػ اعالفات
کَاًتَهی کارتزّای سیادی دارًذ [ .]1غیزکالعیکیتَدى
تا رفتارّای ٍیضُای اس آهار کَاًتَهی هیذاى هاًٌذ
هٌفیؽذى تاتـ ٍیگٌز در تخؼّایی اس فضای فاس،
چالًذگی ،آهار سیزپَاعًَی ٍ  ...هؾخـ هیؽَد .در ایي
هیاى هٌفیؽذى تاتـ ٍیگٌز تِفٌَاى یک هقیار
غیزکالعیکی هیذاىّای ًَری تِعَر ٍیضُ هَرد تَخِ لزار
گزفتِاعت[ .]2اس رٍػّای هتقذدی کِ تزای تِدعت
آٍردى حالتّای غیزکالعیکی پیؾٌْاد ؽذُاعت،
هیتَاى تِ حالتّای ّوذٍط فَتَى-افشٍدُ کِ تِفَرت
 aˆ † m هقزفی ؽذُاًذ [ ]3اؽارُ کزدّ .نچٌیي ًَؿ
خذیذی اس حالتّای غیزکالعیکی هقزفی ؽذُاًذ کِ تا
افوال هکزر فولگز آفزیٌؼ رٍی حالتّای ّوذٍط
سٍج/فزد تِدعت هیآیٌذ ٍ حالتّای ّوذٍط سٍج/فزد
فَتَى-افشٍدُ ًاهیذُ ؽذًذ [ .]4تزرعی ٍیضگیّای
غیزکالعیکی ،هاًٌذ چالًذگی ،پاراهتز هٌذل ٍ  ...تزای ایي
حالتّا ًؾاى دادُاعت کِ حالتّای هذکَر ًغثت تِ
حالتّای ّوذٍط رفتار غیزکالعیکی لاتلتَخْی دارًذ
[ .]4حالتّای ّوذٍط سٍج/فزد فَتَى-افشٍدُ تِفَرت
سیز تقزیف ؽذُاًذ:
()1





m

ٍ -2اّوذٍسی حالتّای ّوذٍس سٍج/فزد
فَتَى -افشٍدُ در کاًال اتالف فَتَى
تزای تَفیف ٍاّوذٍعی حالتّای کَاًتَهی ،تحَل
سهاًی تاتـ تَسیـ ٍیگٌز را کِ هثتٌی تز هقادلِ خاهـ
اعتاًذارد اعت ،هَرد تزرعی لزار هیدّین .ایي هقادلِ در
حالت کلی تِفَرت سیز تیاى هیؽَد [:]5



† ˆ  , m  N a

()3

کِ  mیک فذد فحیح ًاهٌفی اعت ٍ † ̂ aفولگز آفزیٌؼ
فَتًَی اعت   .تِتزتیة تیاًگز حالتّای ّوذٍط
سٍج ٍ فزد تِفَرت سیز ّغتٌذ:
() 2



  






)ˆ N 1 (2aˆ ˆ aˆ †  aˆ †aˆ ˆ  ˆ aˆ †a


) † ˆ N 2 (2aˆ † ˆ aˆ  aˆ aˆ † ˆ  ˆ aˆ a


ˆ 


 t  N1 N 2



 N1 N 2

در ایٌدا  N 2 ٍ N 1تِتزتیة هقز ف تقذاد اتنّای هٌثـ
در حالت پایِ ٍ تزاًگیختِ ّغتٌذ ٍ  ضزیة هیزایی
ًاهیذُ هیؽَد .تزای حل آعاىتز ،هقادلِ تاال تِ هقادلِای
هؾاتِ هقادلِ فَکز-پالًک تثذیل هیؽَد .تا تَخِ تِ
ارتثاط فولگز هاتزیظ چگالی ٍ تَاتـ تَسیـ ،تٍِیضُ تاتـ
ٍیگٌزً ،ؾاى دادُ ؽذُاعت کِ [:]6

 N

در ایي راتغِ  N  ٍ Nدر ( )2( ٍ )1ضزایة تٌْدارػ
ّغتٌذ .در تیؾتز کارتزدّای هکاًیک کَاًتَهی ،عثیقت
اعالفات پزداسػؽذُ حالتّای غیزکالعیکی ًیاسهٌذ
حفؼ ٍ ًگْذاری اعت .اعاعاً ایي ٍیضگیّا تزای
عاهاًِّای هٌشٍی هاًذگار ّغتٌذ .اها تًِذرت اتفاق
هیافتذ کِ عاهاًِ کَاًتَهی هٌشٍی تاؽذ ٍ افَالً
تزّنکٌؼ عاهاًِ تا هحیظ اعزافؼ ،تافج هیزایی رفتار
غیزکالعیکی حالت هَرد ًؾز هیؽَد.
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کِ  z  q  ipیک هتغیز هختلظ اعت .در حالت خاؿ ٍ
تِکوک هقادلِ ( ،)3هقادلِ خاهـ تَفیفکٌٌذُ تزّنکٌؼ
حالت کَاًتَهی تا هحیغی کِ در دهای ففز لزار دارد ،تا
راتغِ سیز دادُ هیؽَد [:]6

هٌفیؽذى تاتـ ؽثِتَسیـ ٍیگٌز ؽاّذی لَی تزای تثییي
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رفتار غیزکالعیکی حالت عاهاًِ اعت .تا تزرعی تاتـ
ٍیگٌز ٍاتغتِ تِ سهاى هیتَاى هیزایی رفتار غیزکالعیکی
را هَرد هغالقِ لزار داد .در عی تزّنکٌؼ عاهاًِ تا
هحیظ اعزافؼ ،تخؼ هٌفی تاتـ تَسیـ ٍیگٌز ٍاتغتِ تِ
سهاى کاّؼ هییاتذ .تا هحَؽذى حدن ًاحیِ هٌفی ،گذار
اس هکاًیک کَاًتَهی تِ کالعیک رٍی هیدّذ .ایي گذار
تِعَر کاهل در یک سهاى آعتاًِ رخ هیدّذ .ایي پذیذُ
یقٌی گذار کاهل اس کَاًتَم تِ کالعیک ٍاّوذٍعی ًاهیذُ
هیؽَدٍ .اّوذٍعی هیتَاًذ اس عزیك تزّنکٌؼ هحیظ
حزارتی یا تٍِاعغِ اتال ف فَتَىّا در هحیظ فَرت گیزد.
سهاى ٍاّوذٍعی کاهل را تِفَرت هذتسهاى گذار تَسیـ
اس تخؼ هٌفی تِ تخؼ کاهالً هثثت در ًؾز هیگیزین .در
اداهِّ ،ذ ف ها تحلیل ٍ تزرعی ٍاّوذٍعی حالتّای
ّوذٍط فَتَى-افشٍدُ سٍج/فزد ٌّگام تزّنکٌؼ تا
هحیظ اعت.

تیغتویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى

ِ اس راتغz  


2

 s ٍ z 
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) اعت کِ تا4( ِتحَل سهاًی تاتـ ٍیگٌز هؾاتِ راتغ
 تاتـ ٍیگٌز،اعتفادُ اس ًوایؼ حالت درّنتٌیذُ حزارتی
:]7[ ٍاتغتِ تِ سهاى آى تِفَرت سیز اعت
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ِفزد در لحؾِ ففز ًیاس دارین ک/حالتّای ّوذٍط سٍج
:]4[ تِفَرت سیز تِدعت آهذُ اعت
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،در ایي راتغِ ٍ رٍاتغی کِ در اداهِ تِدعت هیآیٌذ
فالهت تاال (پاییي) هزتَط تِ حالتّای ّوذٍط سٍج
. اعتm ِ چٌذخولِای الگز هزتثL m (x ) ٍ (فزد) ّغتٌذ
ِ تِ فثارتی ؽاهل چْار خول،)6( ) در7( ِتا لزاردادى راتغ
اًتگزالی هیرعین کِ تزای حل اًتگزالّای هَخَد در
خولِّای اٍل ٍ دٍم آى تِتزتیة تقذ اس
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 ؽکل ًْایی تاتـ ٍیگٌز،تقذ اس اًدام هحاعثاتی عَالًی
:ٍاتغتِ تِ سهاى را تِفَرت سیز تِدعت هیآٍرین
W (z ,  t ) 
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ُ اعتفاد،اًتگزالی سیز کِ تزای ّز هتغیزی تزلزار اعت
:]6[ هیکٌین

کِ در

 d 2u exp  g

-ًوَدار ایي تاتـ را تزای حالتّای ّوذٍط سٍج فَتَى
 در سهاىّایm  1 ٍ   2i ) تِاسای1( افشٍدُ در ؽکل
 هؾاّذُ هیؽَد کِ تا گذؽت.هختلف رعن کزدُاین
 اس تخؼ هٌفی تَسیـ ٍیگٌز کاعتِ هیؽَد (تزای،سهاى
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تِّویي ؽکل تزای خولِّای عَم ٍ چْارم تِتزتیة تقذ
683

 8تا  10تْوي  ،1392داًؾگاُ فٌقتی ؽیزاس
گذؽت سهاى ،حدن تخؼ هٌفی تَسیـ ٍیگٌز کاّؼ
هییاتذ ٍ در ًْایت تِ ففز هیرعذ.

هَرد فزد ًیش ًتیدِای هؾاتِ تِدعت هیآیذ.).

ً -4تیجِگیزی
در ایي همالِ ٍاّوذٍعی حالتّای ّوذٍط سٍج/فزد
فَتَى -افشٍدُ را در کاًال اتال ف فَتَى تا تِدعت آٍردى
فثارتی تزای تاتـ ٍیگٌز ٍاتغتِ تِ سهاى هَرد هغالقِ لزار
دادین .عپظ تا رعن ًوَدار تَسیـ ٍیگٌز ٍاتغتِ تِ سهاى
در فضای فاس ًؾاى دادین کِ در عی تزّنکٌؼ تا هحیظ
ٍ تا گذؽت سهاى ،اس تخؼ هٌفی تاتـ ٍیگٌز کاعتِ
هیؽَد .فالٍُ تز ایي ،تا هحاعثِ فذدی حدن هٌفی تَسیـ
ٍیگٌز ٍ رعن ًوَدار هزتَط تِ آى تزحغة سهاى هیزایی،
هؾاّذُ ؽذ کِ تا گذؽت سهاى در ًْایت حدن هٌفی تاتـ
ٍیگٌز تِ ففز هیرعذ .ایي درعت لحؾِای اعت کِ
ٍاّوذٍعی کاهل رخ دادُاعتّ .زچٌذ ًتایح هحاعثات
فذدی فمظ تزای حالتّای سٍج ارائِ ؽذ ٍلی هغاتك
هحاعثات ها ،حالتّای فزد ًیش تِلحاػ کیفی رفتار
هؾاتْی اس خَد تزٍس هیدٌّذ.

ؽکل ( :)1تاتـ ٍیگٌز ٍاتغتِ تِ سهاى در فضای فاس تزای حالتّای
ّوذٍط سٍج فَتَى-افشٍدُ تِ اسای  m = 1 ، α = 2iتا آ:
 ، γt  0.01ب ٍ γt  0.06 :ث. γt  0.15 :

 -3حجن بخش هٌفی تابع ٍیگٌز
هٌفیتَدى تاتـ ٍیگٌز هؾخقِ خَتی تزای تقییي کوی
غیزکالعیکی تَدى ّز حالت کَاًتَهی اعت .تِهٌؾَر
تزرعی ایي ٍیضگی ،حدن تخؼ هٌفی تاتـ تَسیـ ٍیگٌز تِ
ایي فَرت تقزیف ؽذُاعت [:]2

( dq dp  W (q , p ,  t ) W (q , p ,  t )  )11

1
2
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اگز  ،   0تَسیـ ٍیگٌز در کل فضای فاس هثثت اعت ٍ
اگز  ،   0تَسیـ ٍیگٌز در لغوتّایی اس فضای فاس
هٌفی اعت .تٌاتزایي هیتَاى اس هثثتتَدى  تِفٌَاى
ؽزعی تزای داراتَدى رفتار غیزکالعیکی اعتفادُ کزد.
تِعَر هثال ،ایي کویت تزای حالت ّوذٍط ففز اعت،
سیزا تَسیـ ٍیگٌز ایي حالت کاهالً هثثت اعت .در ؽکل
(ً )2وَدار  تزحغة   tتِاسای  ٍ   0.8iتزای
همادیز هختلف  mرعن ؽذُاعت .هؾاّذُ هیؽَد کِ تا
684

][1
][2

][3

][4

][5

][6
][7

Downloaded from opsi.ir at 17:17 +0330 on Friday November 16th 2018

ؽکل ( :)2تحَل سهاًی حدن تخؼ هٌفی تَسیـ ٍیگٌز تزای همادیز
هختلف  m  3, 2, 1, 4, 0هتٌاؽز تا حالتّای ّوذٍط سٍج
فَتَى-افشٍدُ (تِتزتیة اس تاال تِ پاییي).

