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تیست ٍ یکویي کٌفشاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًطگاُ ضْیذ تْطتی،۳292 ُ دی ها32  تا32

درَم تىیدگی حالتَای اتم دي تزاسٌ با فًتًنَا در یک محیط چپگزد
 ساسا ساستگَ ٍ هحوذهْذی گلطي،ضکَفِ اهیٌی
 داًطگاُ ضیشاص،  داًطکذُ ػلَم، تخص فیضیک
ٍ در ایه مقالٍ ب، ارتباطات کًاوتًمی ي غیزٌ باسی میکىد، چکیدٌ –اسآوجاکٍ درَم تىیدگی وقشی اساسی در حیطٍی محاسبات کًاوتًمی
،بزرسی درَم تىیدگی فًتًن ي اتمَای دي تزاسٌ در کاياکی کٍ تًسط یک محیط مغىاطً دیالکتزیک چپگزد احاطٍشدٌ است
 رفتار سماوی درَم تىیدگی اتم ي میدان الکتزيمغىاطیسی را بزای یک، با استفادٌ اس آوتزيپی فًن وًیمان ي در تق زیب مارکًف.میپزداسیم
ٌ دچار افت شد،ٍ محاسبات ما وشان میدَد کٍ درَم تىیدگی پس اس رسیدن بٍ مقداری بیشیى.حالت ايلیٍ جدا پذیز محاسبٍ میوماییم
ٍ َمچىیه مقایسٍای اس رفتار درَم تىیدگی در محیطَای چپگزد وسبت ب. ي با مزير سمان بٍطًر مجاوبی بٍ سمت صفز میل میکىد
.راستگزد ارائٍ میگزدد
 هحیظ چپگشد، دس ّن تٌیذگی،  تقشیة هاسکَف،ُ اتن دٍ تشاص-ُکلیذٍاط

Entanglement of Two –Level Atoms and Photons in Left -Handed Materials
Sh. Amini, S. Rastgoo and M. M. Golshan
Physics Department, College of Sciences, Shiraz University
Abstract- Entanglement is well known to play a key role in the domains of quantum computing, quantum communication,
etc. In this paper, we consider a cavity, surrounded by left-handed materials, in which a two- level atom interacts with
photons. We employ von Neumann entropy, as a measure of entanglement, to describe the entanglement between atoms and
the quantized electromagnetic field, in the Markov approximation. Starting from a separable state, it is shown that the degree
of entanglement, as a function of time, varies from zero to a maximum and asymptotically diminishes. A comparison
between this behavior and that in the right-handed materials is also given.
Keywords: Two -level Atoms, Markov approximation, Entanglement, left-handed materials
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پیطشفتّای اخیش دسصهیٌِءی ساخت هَاد هػٌَػی،
هٌدش تِ ظَْس هحیظّای هادی تا ضشیة ضکست هٌفی
ضذُ است .تا استفادُ اص هذل دسٍد-لَسًتس تِساحتی دیذُ
هیضَد کِ هحیظّای هضتَس دس یک تاصُ تساهذی هطخع
گزسدّی الکتشیکی ٍ تشاٍایی هغٌاعیسی هٌفی سا تِ
ًوایص هیگزاسًذ .اًتطاس اهَاج الکتشٍهغٌاعیسی دس ایي
هَاد اٍلیي تاس تَسظ ٍسالگَ دس سال  ۳961تِعَس ًظشی
هَسدهغالؼِ قشاس گشفت .تش عثق هؼادالت هاکسَل دس ایي
هَاد تشداس هیذاى الکتشیکی ،تشداس هیذاى هغٌاعیسی ٍ
تشداس هَج یک دستگاُ چپگشد تطکیل هیدٌّذ .تشداس
پَئیٌتیٌگ ٍ تشداس هَج دس ایيگًَِ هَاد خْتّای هخالف
داسًذ تِ ّویي دلیل ٍسالگَ ایي هَاد سا چپگشد ًاهیذ.
ایي هَاد ٍیظگیّای ًاهتؼاسفی اص خَد ًطاى هیدٌّذ کِ
اص آى خولِ هیتَاى تِ ضشیة ضکست هٌفی ،اثش دٍپلش
ٍاسٍى ٍ تاتص چشًکَف ٍاسٍى اضاسُ کشد] .[2,1تا تَخِ
تِ ایي هغالة اًتظاس هیسٍد کِ سفتاس رسات تاسداس دس
تشّنکٌص تا هیذاى الکتشٍهغٌاعیسی دس هَاد چپگشد دس
هقایسِ تا هَاد هؼوَل ،تفاٍت خَاّذ داضت .تذیي تشتیة
تشسسی تشّوکٌص رسات تاسداس (اتن) ٍ هیذاى
الکتشٍهغٌاعیسی تخػَظ دس ضکل کَاًتَهی آى اص
اّویت تسضایی تشخَسداس هیتاضذ .یکی اص ایي صهیٌِّا
تشسسی دس ّن تٌیذگی کَاًتَهی تیي اتن ٍ هیذاى
الکتشٍهغٌاعیسی سا تطکیل هیدّذ .تٌاتشایي تا دس ًظش
گشفتي کَاًتص هیذاى دس دیالکتشیکّا ،هثتٌی تش تاتغ
گشیي ] ٍ ،[4,3تشّنکٌص رسات تاسداس تا هیذاى
الکتشٍهغٌاعیسی دس هحیظ هغٌاعَ دیالکتشیک
چپگشد] ،[2تِ هغالؼِ دیٌاهیک دسّن تٌیذگی خَاّین
پشداخت .دس ایي هقالِ تغییشات صهاًی دسّن تٌیذگی سا تا
تقشیة استاًذاسد هاسکَف دس هحیظ چپگشد تشسسی
خَاّذ ضذ .

()۳


H

 e, m

   
]  Aˆ ˆ  [ˆ d A . dE (r ,  )  H .c.



†

†

0





ساتغِ ، (  e, m)، fˆ (r , ) ٍ fˆ† (r ,  ) ،ػولگشّای
خلق ٍ ًاتَدی پالسیتَى ّای الکتشیکی ٍ هغٌاعیسی
ّستٌذّ .وچٌیي  ̂  l u ٍ ̂ †  u lتِ تشتیة
ػولگشّای تاال تشًذُ ٍ پاییي تشًذُ تشای اتن دٍ تشاصُ ٍ


 d Aگطتاٍس دٍ قغثی گزاس اتوی هی تاضذ ] .[5پایِ ّای
تِ
ًظش
هَسد
ّیلثشت
فضای
ضکل  ne , nm , A  ne  nm  Aتَدُ کِ دس آى
 Aحالت ّای اتوی ٍ

) ne(mحالت ّای پالسیتَى

الکتشیکی (هغٌاعیسی) هی تاضٌذ .فشؼ هی کٌین کِ
حالت اٍلیِ سیستن  0,0, uتاضذ .تذیي تشتیة حالت

سیستن دس ّش لحظِ ػثاست خَاّذ تَد]:[5
 (t )  Cu (t )e i At 0,0, u
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دس ساتغِ اخیش )  Cl (r, , t ) ٍ Cu (tتِ تشتیة داهٌِ
ّای احتوال حضَس سیستن دس حالتی تا ّیچ
پالسیتَى(حالت اٍلیِ) ٍ حالتی کِ دس آى اتن تِ حالت
پایِ دس حضَس یک پالسیتَى سفتِ است (حالت ًْایی)،
ّستٌذ .تا استفادُ اص ساتغِ( )۳دس هؼادلِ ضشٍدیٌگش ٍ
تٌْداسش ضشائة احتوال ،هؼادالت خفت ضذُ ای تذست
هی آیذ  .هی تَاى ًطاى داد کِ داهٌِ احتوال تشای یافتي
اتن دس حالت تشاًگیختِ اص ساتغِ صیش ًتیدِ هی ضَد ]:[5

َ -2امیلتًوی ي دیىامیک حالتَای سیستم
فشؼ هی کٌین اتن دٍ تشاصُ تشاًگیختِای تا تشاص تاالئی
 ٍ uتشاص پاییٌی  | lتا تفاٍت اًشطی   Aدس هشکض یک
کاٍاک تْی تِ ضؼاع  Rقشاس داسدّ .وچٌیي فشؼ هی
ضَد کِ ایي کاٍاک تا هادُ هغٌاعَ دیالکتشیک احاعِ
ضذُ استّ .اهیلتًَی سیستن تحت تقشیة اهَاج چشخاى
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اٍلیي خولِّ ،اهیلتًَی هیذاى دس هحیظ هغٌاعَدی
الکتشیک ،دٍهیي خولِ ّاهیلتًَی اتن ٍ سَهیي خولِ
هشتَط تِ تشّوکٌص هیذاى ٍ اتن دٍ تشاصُ است .دس ایي

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًطگاُ ضْیذ تْطتی
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 -4تحًل سماوی عملگز چگالی ي محاسبٍ
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دس سِ ساتغِ اخیشً  ،شخ گسیل خَدتخَدی اتن دٍ تشاصُ


 



آوتزيپی فًن وًیمان

مارکًف

سٍضْایی خْت سٌدیذى ضذت دسّن تٌیذگی ٍخَد
داسد] [9کِ دس ایي هقالِ آًتشٍپی فَى ًَیواى سا هحاسثِ
هی کٌین .خاعشًطاى هیضَد کِ اگش پس اص سدگیشی
خضئی سٍی یک صیشسیستن ًتیدِ یک آًساهثل آهیختِ
تاضذ ،آًگاُ صیشسیستن هزکَس تا سایش صیشسیستنّا
دسّوتٌیذُ است] .[10سیستن هَسد ًظش یک آًساهثل
خالع سا تطکیل هی دّذ ،تٌاتشایي ػولگش چگالی

هؼادلِ ( ) 2سا هی تَاى تشای ّش سطین خفت ضذگی دلخَاُ
تِ کاس تشد اها هغالؼِ هسالِ هَسد ًظش سا تِ سطین خفت
ضذگی ضؼیف هحذٍد هیکٌین کِ تش عثق آى هی تَاى اص
تقشیة هاسکَف استفادُ ًوَد .دس سیستن هاسکَفی حافظِ
سیستن اص تیي هیسٍد ٍ سفتاس سیستن دس صهاى هغالؼِ آى
تِ سفتاسش دس صهاى گزضتِ هشتَط ًخَاّذ ضذ] .[7تا
استفادُ اص ایي تقشیة هی تَاى )  Cu (tسا
خایگضیي ) Cu (t دس سوت ساست ساتغِی (ً )2وَدُ ،ساتغِ
صیش سا تذست آٍسد:

)   AF (t )   (t )  (tهی تاضذ .تا استفادُ اص ساتغِ ()3
ٍ سد گیشی سٍی حالتّای اتوی ،ػولگش چگالی کاّص
یافتِ تِ غَست صیش ًتیدِ خَاّذ ضذ:
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استفادُ ضذُ است .تا غشف ًظش کشدى اص قسوت اغلی
اًتگشال کِ خاتدایی فشکاًس گزاس اتوی سا هی دّذ
خَاّین داضتٍ Cu (t )  exp(  t 2) ،

تشای هحاسثِ آًتشٍپی فَى ًَیواى

تایذ ٍیظُ هقادیش

)   F (tسا هحاسثِ ًوَد .تذیي تشتیة خَاّین داضت:
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کِ دس آى ) ، G(rA , rA , تا هَقؼیتِ اتوی  ، rAتاتغ گشیي
کالسیک هی تاضذ کِ اثش هحیظ ٍ ٍیظگیْای هاکشٍسکَپی
هحیظ هثل گزسدّی الکتشیکی ٍ پزیشفتاسی هغٌاعیسی
سا تیاى هیکٌذ] .[7,6ضکل غشیح تاتغ گشیي کِ دس ایي
هقالِ هَسد استفادُ قشاس گشفتِ است دس ] [5آهذُ است.
ّواًگًَِ کِ دس هشخغ ]ً ،[8طاى دادُ ضذُ است ،تا
داًستي )  Cu (tهی تَاى دٍ داهٌِ احتوال دیگشٍ Cel ،
 C mlسا حساب ًوَد.
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2
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(1  Cu , 2  Cel  Cml  1  Cu , 3  0 )9

عثق ساتغِی  ، SN   i ln iآًتشٍپی فَى ًَیواى
i

دس سیستن هَسد ًظش تِ غَست صیش خَاّذ ضذ.
2

2

( (1  Cu ) ln(1  Cu ) )۳1

2

2

SN   Cu ln Cu

کِ دس آى )  Cu (tقثل اص ساتغِ ( )6تؼشیف ضذُ است .

 -5وتیجٍگیزی
تا استفادُ اص ساتغِ ( ، Cu (t )  exp(  t 2) ٍ )۳1دسخِ-
ی دسّن تٌیذگیِ اتن دٍ تشاصُ تا فَتَىّا دس حضَسِ هادُ
چپگشد هحاسثِ ٍ سفتاس صهاًی آى ،تِ اصای دٍ هقذاسِ
ضشیة خزب ،دس ضکل (ً )۳طاى دادُ ضذُ است.
ّوچٌیي دس ضکل ( )3ایي سفتاس تشای دٍ هحیظ ساستگشد
ٍ چپگشد اسائِ ضذُ است .اص ایي دٍ ضکل ًتایح صیش
هطاّذُ هی ضَد.
ضکل  :3هقایسِ تغییشات دسّن تٌیذگی اتن تا صهاى تِ اصای
  e   m  0.001تشای هحیظ چپگشد (ًوَداس قشهض ،پش) ٍ
هحیظ ساستگشد (ًوَداس آتی ،خظ چیي) .ایي دٍ ًوَداس ًیض تا استفادُ
اص دادُ ّای ضکل ( )۳سسن ضذُ است.

 سیستن دس لحظِ غفش دس یک حالت خذاپزیش قشاس
داضتِ ٍ تا گزس صهاى دس سیستن دسّن تٌیذگی تَلیذ هی
ضَد .دسّن تٌیذگی پس اص سسیذى تِ هقذاسی تیطیٌِ،
دچاس افت ضذُ ٍ تا هشٍس صهاى تِ عَس هداًثی تِ سوت
غفش هیل هیکٌذ.
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(ًوَداس آتی ،خظ چیي) .تشای سسن ایي ًوَداسّا اص دادُ ّای صیش
استفادُ ضذُ است،  Pm  0.43Tm ، Tm  1010 ( Hz ) .
. Te  1.03Tm ، Pe  0.75Tm
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 هقایسِ تغییشات دسّن تٌیذگی دس هحیظ ّای چپگشد
ًسثت تِ ساستگشد ًطاى هی دّذ کِ دسّن تٌیذگی دس
هحیظ ّای ساستگشد (ضشیة ضکست هثثت) دس هقایسِ
تا هحیظ ّای چپگشد (ضشیة ضکست هٌفی) دیشتش دچاس
اتالف هی ضًَذ.

