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تحول زمانی حساسیت فاز "محدودیت هایزنبرگی" در حضور کانال ناهمدوس تعدیل دامنه
3
۳

 محمد علی جعفری زاده، ۳فرزام نصرتی

 تبریز، دانشگاه تبریز،پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
3

 تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده فیزیک

 در این. به عنوان حالت درهمتنیده جهت افزایش دقت اندازهگیری فاز در تداخل سنج های کوانتومی پیشنهاد شدN00N  حالت- چکیده
مطالعه به تحوالت زمانی حساسیت فاز "محدوده هایزنبرگی" با استفاده از نظریه تخمین کوانتومی در حضور عامل ناهمدوسی "تعدیل
 عامل ناهمدوس موجب میشود که اطالعات حساسیت فاز به عنوان دقت اندازه گیری فاز در تداخل سنجهای.دامنه" میپردازیم
 همچنین تحوالت زمانی حساسیت فاز مربوط به عامل ناهمدوسی پروسههای مارکو و غیر مارکو بررسی.کوانتومی بطور کلی از دست برود
.می شود که موجب می شود چگونگی تبادل اطالعات مربوط به فاز بین محیط و سیستم بررسی شود
. تعدیل دامنه، محدوده هایزنبرگی، حساسیت فاز، N00N  حالت درهمتنیده، پروسه مارکو-کلید واژه

Heisenberg Limit Phase Sensitivity Evolution in the presence of Amplitude
Damping Decoherence Channel
Farzam Nosraty۳, Mohammd Ali Jafarizadeh3
1

Research Institute for Applied Physics and Astronomy, University of Tabriz, Tabriz
2

Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz

Abstract- Recently entangled N00N state was purposed to beat Heisenberg limit phase sensitivity. In the present study, time
evolution of phase sensitivity of entangled N00N state is determined by the aid of quantum estimation strategy in the presence
amplitude damping decoherence channels. The phase sensitivity which is Heisenberg’s limit in the initial state is lost after
decay time by the effect of decoherence channel. Also, quantum fisher information assessed to comprehend the phase
sensitivity evolution corresponding to Non-Markovian and Markovian process which shows by the phase information
exchange between system and environment.
Keywords: Markovian process, Eentangled N00N state, Phase sensitivity, Heisenberg limit, Amplitude damping.
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معادله "مشتق لگاریتمی متقارن" ) (SLDتعریف میشود .معادله
 ]3[ SLDبه بیان زیر است.

مقدمه

مترولوژی یا نظریهه تممهین کوانتهومی بها اسهتفاده از ا عها قابهل
دسههتیابی و انههدازهگیههری ،پارامترهههای تصههادفی را تممههین مههیزنههد.
همچنین نظریه تممین نهه تنهها روشهی جههت تممهین پارامترههای
فیزیکی است بلکه روشی جهت بیشینه کردن احتمال رخهداد پهارامتر
است .افزایش دقت اندازهگیری در سیستمهای کوانتهومی از مهمتهرین
اهداف نظریه تممین کوانتومی است .دقت در اندازهگیری پارامترههای
فیزیکی میتواند بصور باند به عنوان دقت قابل دسترس ،کهه عمومها
بصور نامساوی کرامر-رائو [ ]۳معرفی مهیشهود [ .]2 ,3دیهرا []2
برای اولین بار رابطه عدم قطعیت بین تعداد فوتون (شد نهور و فهاز

(3

   ; t  L    ; t   L    ; t    ; t 
2

همچنین با استفاده از بسط ماتریس چگالی بر روی ویژه حالتها:

میتوان عملگر  SLDرا برای هر حالت کوانتومی بصور زیر تعریف
کرد.
(2

pm  pn

n ,m

شایان ذک ر است که باند فیشر کوانتومی مسقل از انتماب اندازهگیری
است QFI .مربوط به هر اندازهگیری بصور زیر تعریف میشود.
2

از رفی سیستم کوانتومی ،همیشه در حال برهمکنش با محیط است
که غالبا بهه عنهوان نهویز در سیسهتم ایهر مهیکنهد بطهوری کهه ایهن
برهمکنشها غیر قابل اجتناب هستند .از قبیل این نهویز مهیتهوان بهه
ناقطبیده شدن نور ،ات ف انرژی به عنهوان افهول دامنهه و فهاز و غیهره
اشاره کرد .تحوال سیستم کوانتومی در حالت کلی بهه دو نهوک کلهی
مارکو و غیره مارکو تقسیم میشهود .تحهوال مهارکو را عمومها بهدون
حافظه( ا عا از سیستم به محهیط سهرازیر مهی شهود و تحهوال
غیره مارکو را تحوال حافظه دار به عنوان حافظههای کوانتهومی مهی
شناسند .نظریه تممین همچنین روش سودمندی برای بیهان تهاییرا
برهمکنش محیط با سیستم در اندازهگیری و دقت آن خواهد بهود [,7
. ]8

(2
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باند مربوط به هرگونه اندازهگیری بصور زیر است.
1
MF

(1
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MF Q

اگر اندازهگیری های انتماب شده کمینه باشد آنگاه دقت به باند
باالیی دسترسی مییابد [.]2 ,3
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بحث و نتایج

تحوال زمانی سیستم را میتوان با استفاده از تحول تک کیوبیت
عملگرهای که در شرایط رد ماتریس را ارضا میکنند ،نوشت .این
عملگرها را میتوان بر اساس دسته عملگرهای پایه پاولی بیان کرد.
تعدیل دامنه در حالت کلی در برهمکنش سیستم و محیط در دمای
متناهی توسط عوامل فیزیکی مانند گسیل خود بمودی ،از دست
رفتن انرژی و غیره صور میگیرد .عملگرهای تحول زمانی مربوط
به تعدیل دامنه در حالت کلی به بیان زیر هستند.

از این رو در این مقاله به بررسی تاییرا تعدیل دامنه به عنوان کانال
ناهمدوسی در حساسهیت فهاز بهه روش نظریهه تممهین کوانتهومی در
حالت  N00Nپرداخته شده است .همچنین بها اسهتفاده از ایهن روش
میتوان نوک برهمکنش بین محیط و سیستم را تشمیص داد.
مقدمات ریاضی نظریه تخمین کوانتومی

تممین پارامتر ناشناخته تصادفی  که وابسته مستقیم به حالت
کوانتومی دارد هدف نظریه تممین است .این اندازهگیری غالبا توسط
پایههای "عملگر مقدار مثبت اندازهگیری" ) (POVMجهت یافتن
آمار خروجیهای سیستم انجام میشود .دقت اندازهگیری توسط باند
قابل دسترس کرامر-رائو با  Mاندازهگیری مسقل از انتماب اندازه-
گیری محدود میشود که این عدم دقت یا خطا در اندازهگیری
ا عا فیشر کوانتومی ) (QFIبه بیان زیر است.
(۳
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که پارامترهای  f t   e  δtو  g t   e i tبیان میشوند.
همچنین  δ  1زمان (واهلش تعدیل دامنه و  یک عدد
T
حقیقی که کوپ ژ تک مد محیط و سیستم هستند.

 

حالتی که به عنوان  N00Nپیشنهاد شده بصور :

که  Mتعداد اندازهگیری و )  L  (عملگر هرمیتی که توسط
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(2

معرفی شده اند [.]1 ,2

1
, F  Tr  L2  ; t    ; t  
MF

  p n  ;t   n  ;t   n  ;t 
k

 n   1را معرفهی کهرد کهه ایهن عهدم
نور
قطعیت در اندازهگیری فاز در بیان تممین کوانتومی بانهد کرامهر-رائهو
است .باند کوانتومی برای منابع نور ک سهیکی همهان بیهان ک سهیکی
استاندارد    1 / Nاست .در چند سال اخیر منابع نور غیهر
ک سیکی" ،فوتونهای درهمتتنده" ،برای افزایش دقت انهدازگیهری و
رسههههههیدن بههههههه "دقههههههت هههههههایزنبرگی"   1/ N

-2

    ; t  
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گیری بصور زیر در سیستمهای فوتونیکی قابل دسترس خواهد بود.

 

(۳3

با  Nفوتون درهمتنیده جهت تممین پارامتر تصادفی فاز در مقاال
معرفی شده است .تصور فیزیکی از سیستم کوانتومی دو ترازه این
است که تمامی فوتون ها با احتمال برابر یا در شاخه پایین تداخل
سنج یا در شاخه باال هستند .شکل زیر نمایشگر چنین تداخل سنجی
است.

2

1
MN

 

اگر در راستای عملگر  SLDاندازهگیری انتماب شود آنگاه عملگرهای
 POVMکمینه خواهند بود.
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N
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آنگاه با استفاده از معادله حساسیت فاز هایزنبرگی بدست خواهد آمد.
بعد ایر کانلهای ناهمدوس تحول زمانی مقادیر ا

(شکل  2و حساسیت فاز (شکل  )3برای دو حالت (   10خط

شکل  :۳تداخلسنج کوانتومی

آبی و (   0خط چین قرمز رسم شده است .تعدیل دامنه
موجب می شود که بعد از مدتی اندازهگیری فاز ممکن نباشد .به
عبارتی ا عا در مورد فاز سیستم نور بطور کلی از دست میرود.
این یک نوک تعدیل حالت کوانتومی است که سرعت آن به پارامتر
بدون بازگشت در
پدیده بستگی دارد .اصط حا ا عا

اگر کانال های نویزی به عنوان عملگرهای تحول زمانی بر روی حالت
مورد نظر ایر کند در نهایت ماتریس چگالی توصیف کننده حالت
سیستم بصور زیر بیان میشوند.
(3
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حالت    0از سیستم به محیط انتشار مییابد .اما در حالت بعدی
تعدیل بصور یکسان نیست چون به دلیل نوک برهمکنش سیستم و
محیط نوسانا در زمان های مشمصی در دقت اندازهگیری وجود
دارد .اصط حا در این زمان مشمص ا عا فاز از محیط به سیستم
باز می گردد یا به عبارتی انشارا ا عا به عنوان حساسیت فاز یا
دقت اندازهگیری فاز بین سیستم و محیط نوسان میکند و محیط
دارای خاصیت حافظهی کوانتومی است .اصط حا به چنین پروسه ای
غیر مارکو گفته می شود .به عنوان نتیجه نوک برهمکنش سیستم و
محیط سبب تحوالتی مارکو و غیر مارکو در حساسیت فاز حالت
 N00Nمی شود.
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با استفاده از ویژه حالتها و ویژه مقادیر در نهایت عملگر  SLDبرای
هر زمان سیستم بصور زیر محاسبه خواهد شد.
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حالت نمست به زمان اولیه (قبل از عمل کردن عوامل ناهمدوس یا
حالت خالص سیستم برداخته میشود .در این حالت عملگر SLD
بصور زیر بیان میشود.
(۳۳

L ( )  Ni (e iN  0, N  0, N | 

2

تعدیل دامنه برای دو مقدار

e iN  N , 0 , N , 0 |).

در نتیجه باند باالیی ا

F N

شکل  :3تحوال زمانی ا

عا

عا فیشیری در حضور عامل ناهمدوسی

  10

فیشری بدون حضور عوامل ناهمدوس

و درنهایت حساسیت فاز هایزنبرگی با  Mبار اندازه-
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(خط آبی

پارامتر   0

(خط قرمز و
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 در حضور عاملN00N تحوال حساسیت فاز حالت درهمتنیده
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