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هحاسبِ در ّن تٌیدگی دٍ کیَبیت در حال برّن کٌش با هیداى ّودٍس با هعیارّای
 کاهیٌگس- تطابق ٍ ًگاتیَیتِ در هدل جیٌس
هضگاى تاتَاًی ٍ هْذی هیزسایی
 گزٍُ فیشیک، داًشکذُ علَم، داًشگاُ اراک، عزدشت،اراک

ِچکیدُ – در ایي هقالِ هیساى در ّن تٌیدگی دٍ کیَبیت کاهال جدا از ّن کِ ّر کدام با هیداى ّودٍس در حال برّن کٌش اًد ًسبت ب
 کاهیٌگس- ّاهیلتًَی سیستن ًیس در هدل جیٌس، برای هحاسبِ از هعیارّای تطابق ٍ ًگاتیَیتِ استفادُ هی شَد.زهاى هحاسبِ هی شَد
.ًَشتِ هی شَد
 كاهیٌگش- هذل جیٌش،ِ ًگاتیَیت، تطاتق، كیَتیت، در ّن تٌیذگی-ُكلیذ ٍاص

Measuring qubit entanglement using Concurrence and Negativity in
Jaynes-Cummings model
Batavani Mozhgan, Mirzaee Mehdi
Arak, university of Arak
Abstract- In this paper we investigate entanglement dynamics of two isolated atoms, each in its own Jaynes-Cummings
Cavity. We use the concurrence and the negativity for measuring entanglement.
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 8تا  41تْوي  ،499۱داًشگاُ صٌعتی شیزاس

در ّن تٌیذگی كَاًتَهی ًقش هْوی را در هحاعثات
كَاًتَهی ٍ اطالعات كَاًتَهی تاسی هی كٌذ  .در عالْای
اخیز هذل جیٌش – كاهیٌگش هَرد تَجِ تغیاری تَدُ اعت.
ایي هذل تز ّوکٌش یک اتن دٍ تزاسُ تا یک هذ كَاًتیذُ
شذُ را تَصیف هی كٌذ .اس طزف دیگز تخاطز ایٌکِ
عیغتن كَاًتَهی تا هحیط تزّن كٌش هی كٌذ درّن
تٌیذگی دٍ اتن ًغثت تِ سهاى كاّش هی یاتذ تا صفز
شَد ،ایي پذیذُ هزگ ًاگْاًی درّن تٌیذگی ًاهیذُ هی
شَد.

تحت ایي شزایط حالت اٍلیِ عیغتن تِ شکل سیز ًَشتِ
هی شَد.

()1
تزای تذعت آٍردى تاتع هَج در سهاى  t>0هی تَاًین
هعادلِ شزٍدیٌگز را تا ّاهیلتًَی ( )4حل كٌین ،كِ تا
ایٌکار تاتع هَج در سهاى  t>0تصَرت سیز تذعت هی آیذ.

 -2هاتریس چگالی سیستن
در ایي جا هذل جیٌش-كاهیٌگش شاهل دٍ اتن دٍ تزاسُ را در
ًظز هی گیزینّ ،ز اتن در حال تزّن كٌش تا هذ كاٍاكش
ٍ یک حالت
اعت ٍ دارای یک حالت پایِ
هی تاشذّ .ز كیَتیت (اتن-هیذاى) كاهال
تزاًگیختِ
جذا ٍ ایشٍلِ اس كیَتیت دیگز اعتّ .اهیلتًَی جیٌش-
كاهیٌگش تزای عیغتن تِ صَرت سیز ًَشتِ هی شَد.

()1

كِ ضزایة  d ٍ c ،b ، aتِ صَرت سیز دادُ هی شًَذ.

()4
كِ فزكاًظ گذار اتوی ،فزكاًظ هیذاى كاٍاک اعت
.
در ایٌجا حالت تشذیذی را در ًظز هیگیزین
ٍ ) a(bتِ
 gثاتت كَپالص اتن -هیذاى ٍ
تزتیة عولگزّای خلق ٍ فٌای هیذاى ّغتٌذ.
عولگزّای اعپیٌی اًذ ٍ اًذیظ ّای  B ٍ Aهزتَط تِ
كاٍاک ّای  B ٍ Aهی تاشٌذ .در ّاهیلتًَی ( )4اس تقزیة
هَج چزخاى اعتفادُ شذُ اعت .فزض هی كٌین كِ حالت
اٍلیِ اتوی عیغتن تِ صَرت

()6
اگز حالت اٍلیِ هیذاى را تِ جای حالت ّوذٍط ،حالت
گزتِ ای در ًظز تگیزین یعٌی

()۱
اعت ٍ .هیذاى ًیش در  t=0در حالت ّوذٍط تاشذ یعٌی
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 -1هقدهِ

()9

تیغتویي كٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى تِ ّوزاُ ششویي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى

در ایٌصَرت تاتع هَج عیغتن در  t>0تصَرت سیز
هیشَد

هعیار تطاتق تَعط ٍٍتزس هعزفی شذُ اعت كِ تِ شکل
سیز تعزیف هی شَد.

()8

()41

ٍ ضزایة  c ،b ، aو  dتِ شکل سیز تغییز هی كٌٌذ.

كِ

ّا ٍیضُ هقادیز هاتزیظ

()44

ّغتٌذ كِ در راتطِ ( )41تایذ تِ تزتیة اس تشرگ تِ
كَچک ًَشتِ شًَذ .در ()44

هاتزیظ چگالی كاّش

هشدٍج هختلط هاتزیظ اعتّ ٍ.ن
یافتِ اتوی ٍ
هاتزیظ پائَلی هی تاشذ .تا اعتفادُ اس تاتع هَج ()1
هعادلِ ( )44تِ راتطِ سیز تثذیل هی شَد
0,

()4۱
كِ ) n(mتعذاد فَتًَْا تزای هیذاى ّوذٍط ٍ گزتِ ای
اعت كِ در راتطِ (ّ )9ن دادُ شذُ ٍ ضزایة ٍ c ،b ، a
 dدر راتطِ ( )9( ٍ )6دادُ شذُ اًذ .تا اعتفادُ اس ایي
راتطِ ًوَدار تطاتق را ّن تزای تاتع هَج اٍلیِ (ّ ٍ )1ن
تزای تاتع هَج اٍلیِ ( )8تز حغة  gtدر شکل ( )4رعن
هی كٌینّ .واًطَر كِ هشاّذُ هی شَد تز اعاط هعیار
تطاتق درّن تٌیذگی ًغثت تِ سهاى تِ عزعت كاّش هی
یاتذ اها اس هقایغِ دٍ ًوَدار ( .4الف) ٍ ( .۱ب) آشکاراعت
كِ سهاًیکِ هیذاى در  t=0در حالت گزتِ ای اعت
عیغتن در تاسُ ّای سهاًی طَالًی در ّن تٌیذُ اعت ٍ
عزعت هیزایی در ّن تٌیذگی عیغتن ًغثت تِ سهاًی كِ
هیذاى اٍلیِّ ،وذٍط اعت كٌذتز اعت تعثارت دیگز ٍقتی
كِ اس هیذاى گزتِ ای تعٌَاى هیذاى تزّوکٌشی اعتفادُ
هی شَد جذاپذیزی عیغتن ّن كاّش هی یاتذ .كِ الثتِ
تخاطز ایٌکِ حالت گزتِ ای تیشتز خاصیت كَاًتَهی دارد
ٍ حالت ّوذٍط تیشتز شثِ كالعیک اعت ایي ًتیجِ
هٌطقی اعت.

()9
كِ

توام اطالعات عیغتن در هاتزیظ چگالی ًْفتِ اعت كِ
تزای ّز یک اس
تِ شکل
تَاتع هَج ( )8( ٍ )1تا ضزایة ( )9( ٍ )6تِ دعت هی آیذ.
الثتِ تخاطز ایٌکِ ها عالقوٌذ تِ هحاعثِ هیشاى در ّن
تٌیذگی اتن ّا ّغتین رٍی هیذاى ردگیزی هیکٌین تا
هاتزیظ چگالی كاّش یافتِ اتوی تذعت آیذ.
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052307 (2004).

 -4هعیار ًگاتیَیتِ
هعیار پزسّ-زٍدٍكی تزای جذاپذیزی تِ هعیاری تزای
هحاعثِ در ّن تٌیذگی هٌجز هی شَد كِ هعیار ًگاتیَیتِ
ًام دارد .ایي هعیار تطَر خالصِ تِ صَرت سیز ًَشتِ هی
شَد.

كوتزیي ٍیضُ هقذار هاتزیظ تزاًْاد جشئی
كِ
اعت .هی تَاى تا اعتفادُ اس تزاًْاد
هاتزیظ چگالی
جشئی هاتزیظ چگالی حاصل اس تاتع هَج ( )1راتطِ ()49
را تِ شکل سیز ًَشت.

شکل ( .4ب) هعیار تطاتق كِ در آى هیذاى اٍلیِ حالت گزتِ ای هی تاشذ

()41
شکل (ً )۱وَدار تغییزات هعیار ًگاتیَیتِ ( )41را تا
ضزایة ( )9( ٍ )6تزحغة ً gtشاى هی دّذّ .واًطَر
كِ هشخص اعت در ّز دٍ ًوَدار ّن تٌیذگی ًغثت تِ
سهاى در حال كاّش اعت .تز اعاط هعیار ًگاتیَیتِ
جذاپذیزی تا گذشت سهاى افشایش هی یاتذ .اس هقایغِ
ًوَدار هعیار تطاتق شکل (ً ٍ )4وَدار هعیار ًگاتیَیتِ
شکل ( )۱تٌظز هی رعذ هعیار تطاتق هعیار دقیقتزی
ًغثت تِ هعیار ًگاتیَیتِ اعت ّز چٌذ كِ ّز دٍ رفتار
یکغاًی را اس در ّن تٌیذگی عیغتن ًشاى هی دٌّذ
تطَریکِ هقادیز تیشیٌِ ّز دٍ در ّ gtای یکغاًی رخ هی
دّذ.

شکل ( .۱الف) هعیار ًگاتیَیتِ كِ در آى هیذاى اٍلیِ حالت ّوذٍط هی تاشذ

ً -5تیجِگیری

شکل ( .۱ب) هعیار ًگاتیَیتِ كِ در آى هیذاى اٍلیِ حالت گزتِ ای هی تاشذ

در ّن تٌیذگی كیَتیت تا گذشت سهاى كاّش هی یاتذ تا
ایٌکِ عیغتن كاهال جذا پذیز هی شَد هی تَاى تا اًتخاب
هیذاى گزتِ ای ًغثت تِ هیذاى ّوذٍط درّن تٌیذگی
عیغتن را در تاسُ ّای سهاًی تیشتزی حفظ كزد هعیار
تطاتق در هقایغِ تا هعیار ًگاتیَیتِ هعیار هٌاعة تزی
تزای هحاعثِ درّن تٌیذگی دٍ كیَتیت اعت.
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تیغتویي كٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى تِ ّوزاُ ششویي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى
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