فَتَى در یک ًاًَکاٍاک-بزرسی اثزخصَصیات هحیط بز درّوتٌیدگی گزهایی فَتَى
غیزخطی
1

 ٍ هحوذ هْذی گلؾي2 رسا صفایی، 1ُؽْال عليشاد
تخؼ فيشیک داًؾگاُ ؽيزاس1
داًؾکذُ فٌاٍریْای ًَیي داًؾگاُ ؽيزاس2

، در ایي هقالِ درّوتٌیدگی گزهایی دٍ هُد فَتًَی در یک ًاًَکاٍاک غیزخطی با استفادُ اس هٌفیت بِ عٌَاى سٌجِای اس آى- ُچکید
ِ بَاسطِ پذیزفتاری هزتب،تقارًی- گزهایی ّستٌد ٍ جفتیدگی در یک هادُ دیالکتزیک هزکش، فزض هیشَد کِ فَتًَْا.بزرسی هیشَد
 هاتزیس چگالی گزهایی ٍ در ًتیجِ ٍیژُهقادیز هٌفی، پس اس هحاسبِ ٍیژُهقادیز ٍ ٍیژُحالتّای سیستن.اٍل ٍ سَم رٍی هیدّد
، با افشایش دها. ًتایج هحاسبات حاکی اس جداپذیزبَدى دٍ هُد فَتًَی در دهای صفزهطلق است.هاتزیس تزاًْادُ جشئی بدست هیآید
- بطَر هجاًبی بِ سوت صفز هیل هی،هیشاى درّوتٌیدگی افشایش ٍ پس اس رسیدى بِ یک بیشیٌة قابل کٌتزل تَسط پاراهتزّای هحیط
.کٌد
. هحيظ غيز خغی كز، هٌفيت، درّن تٌيذگی، اثزات گزهایی-ُكليذ ٍاص

Effects of medium characteristics on the properties of thermal photonphoton entanglement in a nonlinear nanocavity
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2

Abstract- In this paper we study the properties of photon-photon thermal entanglement occurring in a nonlinear optical
cavity. The photons are thermally produced inside a nonlinear cavity that couples the two modes via first and third order
susceptibilities. Diagonalizing the Hamiltonian of the system, the thermal density matrix and, consequently, the partially
transposed one are obtained. The negative eigenvalues of the latter are then calculated, leading to the negativity as a measure
of photon-photon entanglement. Our results show that the two photons are separable at absolute zero. As the temperature
increases, the negativity exhibits a maximum whose value strongly depends on the medium characteristics and then
asymptotically vanishes.
Keywords: Thermal Effects, Entanglement, Negativity, Kerr Nonlinear Medium.
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 8تا  10تْوي  ،1392داًؾگاُ صٌعتی ؽيزاس
ایي عولگز ،دیذُ هیؽَد كِ ّاهيلتًَی قغعِ–قغزیّ ،ز
یک تا اتعاد ) ، (n  1)  (n  1كِ در آى  nهعزف
تزاًگيختگی عيغتن اعت ،خَاّذ تَد .تذیي تزتية تِ
راحتی هیتَاى ٍیضُحالتّای فَتًَی ّوزاُ تا ٍیضُهقادیز
هتٌاظز را هحاعثِ ًوَد ،تا تَجِ تِ آًکِ فَتَىّای
عيغتن ،گزهائی هیتاؽٌذّ ،ز حالت اس آى تا تَسیع
احتوال هاكغَل-تَلتشهي رٍی هیدّذ .تٌاتزایي تا اعتفادُ
اس ایي تَسیع احتوال ،عولگز (هاتزیظ) چگالی تِ عٌَاى
تاتعی اس دها تذعت هیآیذ .در اداهِ ،هاتزیظ تزاًْادُ
جشئی كِ خَد تاال-هثلثی اعت ،هحاعثِ ٍ اس عزیق ٍیضُ-
هقادیز هٌفی آى ،عٌجِ هٌفيت تزای دٍ هُذ فَتًَی حاصل
خَاّذ ؽذ .در ایٌجا خاعز ًؾاى هیؽَد كِ ّزچٌذ
عٌجِ هٌفيت تٌْا تزای عيغتوْای  2  2یا  2  3ؽزط
السم ٍكافی را تؾکيل هیدّذ ،تاٍر عوَم تز آى اعت كِ
ایي عٌجِ در عيغتنّایی تا اتعاد تشرگتز ًيش
درّوتٌيذگی ٍ هيشاى آى را ًؾاى هیدّذ [.]15ٍ14ٍ13
تزرعیّای ها ًؾاى هیدّذ كِ حالت پایِ عيغتن
غيزدرّوتٌيذُ اعت ٍ تٌاتزایي در دهای صفز هغلق
هٌفيت دارای هقذار صفز هیتاؽذ ٍ تا افشایؼ دها تِ یک
تيؾيٌِ ٍ پظ اس آى تِ عَر هجاًثی تِ عوت صفز هيل
هیكٌذ .اس ًتایج هْن ایي گشارػ آًغت كِ هيشاى
درّوتٌيذگی گزهایی ًغثت عکظ تا عَاهل غيزخغی
دگزكٌؼ ٍ خَدكٌؼ دارد.

-1هقدهِ
حالتّای درّوتٌيذُ ًقؼ ٍیضُای را در سهيٌِّای
هختلف پزداسػ اعالعات كَاًتَهی هاًٌذ اًتقال كَاًتَهی
اعالعات ،هحاعثات كَاًتَهی ٍ هَارد دیگز [ ]4-1ایفا
هیكٌٌذ .تحقيقات در سهيٌِ درّوتٌيذگی كَاًتَهی
هعوَالً تز رٍی دٍ هثحث ایجاد ٍ اًذاسُ گيزی آى هتوزكش
ؽذُ اعت .یک رٍػ تزای ایجاد ٍ تزرعی درّوتٌيذگی،
كاٍاک الکتزٍدیٌاهيک كَاًتَهی هیتاؽذ [ .]5در ایي
رٍػ ،تزّنكٌؼ كيَتيت ّای هادُ تا هُذ اپتيکی كاٍاک
تزای درّوتٌيذگیّای اتن-اتن ،اتن-فَتَى یا فَتَى-
فَتَى اعتفادُ هیؽَد [ .]6،7تزّنكٌؼ فَتَى-فَتَى
هعوَالً در خأل هَرد هغالعِ قزار هیگيزد ،اها تزای
كارتزدّایی هاًٌذ عَئيچيٌگ اپتيکی [ ٍ ]8هذٍالعيَى
[ٍ ]9جَد دی الکتزیک داخل كاٍاک اجتٌاب ًاپذیزاعت.
اس عزف دیگز ٍجَد تاتؼ حتی تا فَتَىّای هحذٍد ًيش
تاعث تحزیک جوالت غيزخغی در تزّنكٌؼّا هیؽَد
[ .]10اس عزف دیگز تزرعی ایي تزّنكٌؼّا ،اعن اس
خغی ٍ غيزخغی ،تغَر هعوَل در دهای صفز هغلق
(آًغاهثل ّای خالص) اًجام هیگيزد .ایي در حاليغت كِ
عيغتن در تزّنكٌؼ تا هحيظ (تِ عٌَاى یک حوام
گزهائی) تحت دهای  Tقزار داؽتِ كِ ایي خَد هیتَاًذ
تاعث درّوتٌيذگی یا جذاپذیزی اعضای عيغتن گزدد.
تٌاتزایي ّذف اس هقالِ حاضز تزرعی درّوتٌيذگی دٍ هُذ
فَتًَی در یک كاٍاک غيزخغی هزكش-تقارًی در دهای T
هیتاؽذ.
جفتيذگی فَتَى–فَتَى در یک هحيظ غيزخغی در اثز
حضَر دٍ عاهل خَدكٌؼ-دگزكٌؼ (غيزخغی) ٍ تزّن-
كٌؼ خغی فَتَى-فَتَى هیتاؽذ كِ هیتَاًٌذ
درّوتٌيذگی فَتَىّا را تحت تأثيز قزار دٌّذ .تٌاتزایي،
تزخالف گشارػّای قثلی كِ اس عاهل غيزخغی دگزكٌؼ
صزفٌظز هیؽَد [ ،]12ٍ11در هقالِ حاضز ،تذٍى درًظز
گزفتي ّيچگًَِ هحذٍدیتی تز قذرت ایي عَاهل ،تِ عَر
ٍیضُ اثز ّز دٍ عاهل غيزخغی را تز درّوتٌيذگی گزهایی
فَتَى-فَتَى تزرعی هی كٌين .تذیي هٌظَر تا تَجِ تِ
ّاهيلتًَی دٍ هُذ فَتًَی تا جفتيذگیّای هذكَر ،یک
عولگز كاسیويز كِ ٍیضُهقادیز آى تزاًگيختگیّای عيغتن
را ًؾاى هیدّذ ٍ تا كل ّاهيلتًَی جاتجا هیؽَد ،هعزفی
هیگزدد .تا تَجِ تِ ٍیضُحالتّای هؾتزک ّاهيلتًَی ٍ

ّ-2اهیلتًَی سیستن
اگز تزّنكٌؼ دٍ هُذ فَتًَی در ًاًَكاٍاكی پزؽذُ اس یک
هادُ دیالکتزیک هزكش تقارًی را در ًظز تگيزین،
ّاهيلتًَی ایي عيغتن تِ صَرت سیز ًَؽتِ هیؽَد:
()1
H  H0  H nonl  Hint
درهعادلِ

() 1
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ّاهيلتًَی هزتَط تِ فَتَى ّاعت كِ در آى  iفزكاًظ
هزتَط تِ ّز هُذ فَتًَی اعتّ ،وچٌيي

تيغتويي كٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾويي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى
n 49

 n0 (n  1)  1275

ًؾاىدٌّذُ جفتيذگی خغی فَتَىّا هیتاؽذ .درهعادالت
( (ai† ) ai ،)3( ٍ )2عولگز ًاتَدی (خلق) فَتَىّا، i ،
 تتزتية پذیزفتاری هزتثِ عَم ٍاتغتِ تِ خَدكٌؼ ٍ
دگزكٌؼ ٍ  جفتيذگی خغی تيي فَتَىّا را ًؾاى هی-
دٌّذ .تا تَجِ تِ ّاهيلتًَی درهعادلِ ( )1تِ راحتی هی-

هحذٍد هیگزدد .ایي پاراهتز

قغع ،تٌْجارػ هاتزیظ چگالی را تِ 0 /99تقليل هیدّذ
كِ تاعث ایجاد خغائی هعادل تا  0/01درصذ خَاّذ ؽذ.
تا ایي رٍالً ،تایج حاصل اس هحاعثات عذدی در ؽکلْای
 4-1آٍردُ ؽذُ اعت.

تَاى ًؾاى داد تزای عولگز  N   ai†aiكِ ٍیضُ
i 1
2

هقادیز آى ًؾاى دٌّذُ تواهی تزاًگيختگیّای عيغتن
هیتاؽذ . [ H , N ]  0 ،اگز حالتّا تز اعاط ٍیضُ هقادیز
عولگز  Nؽوارُ گذاری ؽًَذً ،وایؼ هاتزیغی هعادلِ
( )1قغعِ-قغزیّ ،ز یک تا اتعاد ) (n  1)  (n  1هی-
ؽَد.
در تخؼ تعذ اس ایي ّاهيلتًَی تزای تذعت آٍردى عولگز
چگالی گزهایی اعتفادُ هیؽَد.

ؽکل :1درّوتٌيذگی گزهایی فَتَى-فَتَى تِ اسای  ٍ   1هقادیز
هختلف ( i  0 . 0 4 ، iخظ هوتذ)( i  0.06 ،خظ چيي) ٍ
ً( i  0.08قغِ چيي) .ؽکل الحاقی رفتار درّوتٌيذگی در دهای
ّای كَچک را ًؾاى هیدّذ.

 -3درّوتٌیدگی گزهایی فَتَى-فَتَى دریک
ًاًَکاٍاک غیزخطی
تِ هٌظَر هحاعثِ درّوتٌيذگی گزهایی فَتَى-فَتَى
دریک ًاًَكاٍاک غيزخغی تا اعتفادُ اس عٌجِ هٌفيت،
اتتذا هاتزیظ چگالی گزهایی عيغتن تِ صَرت سیز
هحاعثِ هیؽَد:
i i

() 5

n

 e  E

i

i 0

1
z



كِ در آى } ٍ {  iیضُحالتّا ٍ } ٍ {Eiیضُهقادیز
ّاهيلتًَی Z  i 0 e  Ei ،تاتع پارػ عيغتن ٍ
n

   1 kBTاعت (  k Bثاتت تَلتشهي ٍ  Tدهای عيغتن
هیتاؽذ) .عپظ تا جشئی تزاًْاد كزدى هاتزیظ چگالی
گزهایی ًغثت تِ یکی اس سیز عيغتنّای فَتًَی ٍ
هحاعثِ ٍیضُهقادیز آى ،هٌفيت تِ عٌَاى عٌجِای اس
درّوتٌيذگی،

ؽکلً :2وَداردرّوتٌيذگی تزحغة  تزای عِ هقذار هختلف : 
(   0.7خظ هوتذ)ً(   0.9 ،قغِ چيي) و (   1خظ
چيي) .ؽکل الحاقی رفتار درّوتٌيذگی در دهای ّای كَچک را
ًؾاى هیدّذ.

n

()6

})  Max{0, i (T

N (T ) 

i 1

ؽکلً : 3وَدار عِ تعذی درّوتٌيذگی تزاعاط دها ٍ عاهل غيزخغی
خَدكٌؼ.
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ًتيجِ خَاّذ ؽذ .اس آًجا كِ هاتزیظ تزاًْادُ جشئی دارای
اتعادی ًاهتٌاّی هیتاؽذ ،تزای هحاعثات عذدی قغعاتی
تا اتعاد حذاكثز  50 50در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت .تِ
عثارت دیگز در هاتزیظ چگالی تزاًْادُ جشئی تا قغعِ
هتٌاظز تا تزاًگيختگی  n  49در ًظز گزفتِ هیؽَد.
اتعاد فضای ّيلثزت در ایي حالت تِ

 داًؾگاُ صٌعتی ؽيزاس،1392  تْوي10  تا8

 ًتیجِگیزی-4
فَتَى در یک-در ایي هقالِ اثز دها تز درّوتٌيذگی فَتَى
.ًاًَكاٍاک غيزخغی هَرد هغالعِ قزار گزفتِ اعت
هحاعثات ها ًؾاى هیدّذ كِ حالت پایِ عيغتن (در
 تا.دهای صفز هغلق) یک حالت غيزدرّوتٌيذُ اعت
افشایؼ دها ٍ ظَْر حالتّای تزاًگيختِ تاالتز
درّوتٌيذگی افشایؼ ٍ تعذ اس گذؽتي اس یک تيؾيٌِ تغَر
 اس ًتایج دیگز ایي.هجاًثی تِ عوت صفز هيل هیكٌذ
هقالِ آى اعت كِ هقذار تيؾيٌِ درّوتٌيذگی ٍ دهای
هؾخصِ آى را هیتَاى تَعظ عَاهل غيزخغی خَدكٌؼ
.ٍ دگزكٌؼ كٌتزل كزد

 ًوَدار عِ تعذی درّوتٌيذگی تزاعاط دها ٍ عاهل غيزخغی:4ؽکل
.دگزكٌؼ

ُدر ایي ؽکلْا هٌفيت تزحغة دهای تٌْجار ؽذ
 تزای هقادیز هختلف عَاهل غيزخغی،   kBT 
ِ اس ایي ؽکلْا ت.خَدكٌؼ ٍ دگزكٌؼ رعن ؽذُ اعت
ٍضَح دیذُ هیؽَد كِ حالت پایِ عيغتن (دهای صفز
 ٌّگاهیكِ دها افشایؼ.هغلق) غيزدرّوتٌيذُ هیتاؽذ
ٍ ُ تعذاد حالتّای تزاًگيختِ تِ هزاتة تيؾتز ؽذ،یاتذ
 تيؾيٌِ در،ِجذاپذیزی حالتّای دٍ فَتَى اس دعت رفت
 اس آًجائيکِ تا افشایؼ.درّوتٌيذگی هؾاّذُ هیؽَد
ًتيؾتز دها حالت عيغتن تِ عوت یک آًغاهثل كاهال
- درّوتٌيذگی كاّؼ هی،آهيختِ (جذاپذیز) هيل هیكٌذ
 اها تا تَجِ تِ ایٌکِ تعذاد حالتّای فَتًَی ًاهتٌاّی.یاتذ
اعت دهای هحذٍدی ٍجَد ًذارد كِ تاالتز اس آى عيغتن
ُ هٌفيت ّيچگا،ِ در ًتيج. فَتَى جذاپذیز ؽَد-فَتَى
فَتَى در-صفز ًخَاّذ ؽذ ٍ حالتّای گزهایی فَتَى
 تا.یک ًاًَ كاٍاک غيزخغی ّويؾِ درّوتٌيذُ ّغتٌذ
 در ّاهيلتًَی تذیْی اعت كِ تاH nonl ِتَجِ تِ جول
افشایؼ عَاهل غيزخغی خَدكٌؼ ٍ دگزكٌؼ جذایی
 تزای دٍ عاهل، تٌاتزایي.تزاسّای اًزصی افشایؼ هییاتذ
 اًزصی گزهایی،غيزخغی دگزكٌؼ ٍ خَدكٌؼ تشرگتز
ٍ تيؾتزی تزای ؽوَل حالتّای تزاًگيختِ پایيي
ّوچٌيي رعيذى تِ تيؾتزیي حذ ّوثغتگی حالت ّای
ٍ  ایجاد درّوتٌيذگی، تِ تياى دیگز.فَتًَی ًياس اعت
تيؾيٌِ درّوتٌيذگی در دهاّای هؾخصِ تاالتزی رخ
 تيؾيٌِ درّوتٌيذگی تا افشایؼ ایي، عالٍُتزایي.هیدّذ
 تأیيذ4-1  ایي ًتایج در ؽکلْای.دٍ عاهل كاّؼ هییاتذ
.هی ؽَد
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