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Abstract- In this paper, a model for studying the interaction between a motional three-level atom (in  configuration) and
two-mode field injected simultaneously in a bichromatic cavity is presented. Under particular initial conditions, which may
be prepared for the atom and the field, the time evolution of state vector of the entire system is analytically obtained. Then,
dynamics of entanglement is evaluated by using the von Neumann reduced entropy. The numerical results show that, the
duration and the maximum amount of the entanglement can be suitably tuned by selecting the proper field-mode structure
parameter p.
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درّنتٌیذگی ،یک ّنتغتگی کَاًتَهی ًاگغغتٌی تیي
اخشای یک عاهاًِی چٌذتایی ،یکی اس ٍیضگیّای اعاعی
عاهاًِّای کَاًتَهی اعت کِ ًقؾی اعاعی در
تکٌَلَصیّای اعّالػات خذیذ ایفا هیکٌذ [ٍ .]9خَد
کارتزدّای سیاد درّنتٌیذگی در داًؼ اعّالػات کَاًتَهی
هثل هحاعثات ٍ ارتثاعات کَاًتَهی [ ،]2هثادلِی
درّنتٌیذگی ،]3[ 9اًذاسُگیزیّای حغّاط [ٍ ]4
دٍرتزی کَاًتَهی ]5[ 2هَخة ؽذُ اعت کِ اهزٍسُ تَلیذ
حالتّای درّنتٌیذُ هَرد تَخِّ قزار گیزد .تزّنکٌؼ
ًَر (فَتَى) تا هادُ (اتن) اس خولِ رٍػّایی اعت کِ تِ
تَلیذ ایي حالتّا هٌدز هیؽَد [.]6

یک اتن عِتزاسی ًَع  را چٌاى در ًظز هیگیزین کِ تا
دٍ هذ خفتؽذُ کاٍاک ،کِ تا تغاهذّای ًَ 2 ٍ 1عاى
هیکٌٌذ ،تزّنکٌؼ کٌذ ٍ در راعتای  zدر حال حزکت
تاؽذّ .نچٌیي تا فزض ٍخَد تزّنکٌؼ هیذاى-هیذاى،
تثذیل هؼکَط پاراهتزی را در ًظز هیگیزین .در عاهاًِی
اتوی هَرد تزرعی ،تزاسّای اتوی تا ًواد  ٍ jاًزصی  j
ًؾاىدادُ هیؽًَذ کِ در آى گذار  2  3گذار هوٌَع
تلقّی هیؽَد .اسایيرٍّ ،اهیلتًَی تزّنکٌؼ در تقزیة
هَج چزخاى ) (RWAتِؽکل سیز خَاّذ تَد ): (  c  1
Hˆ  Hˆ A  Hˆ F  Hˆ AF  Hˆ FF

()9

کِ در آى ػثارتّای هزتَط تِ اتن ٍ هیذاى تِصَرت

تَصیف دقیق ایي دعتِ اس تزّنکٌؼّا تز پایِی هذل
خیٌش-کاهیٌگش صَرت هیگیزد [ .]7ایي هذل الگَیی را
هٌغثق تا هکاًیک کَاًتَهی تزای یک اتن دٍتزاسی در
تزّنکٌؼ تا یک هیذاى الکتزٍهغٌاعیغی تکهذ ارائِ
هیدّذ .تز اعاط ایي هذل ٍ تؼوینّای آى ،پضٍّؼّای
هتؼذدی هثٌی تز تَلیذ حالتّای درّنتٌیذُی اتن-
هیذاى گشارػ ؽذُ اعت [.]8
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()3

در ایي هدال ،تؼوینّایی ؽاهل اتن عِتزاسی ،حزکت اتن
ٍ هیذاى دٍهذی خفتؽذُ تز هذل خیٌش-کاهیٌگش
درًظزگزفتِ هیؽًَذ کِ ّزکذام اس آىّا اس ًظز فیشیکی
درخَر تَخِّاًذ .تزای ًوًَِ ،اخیزاً در پضٍّؼّای
اعّالػات کَاًتَهی ًؾاى دادُ ؽذُ اعت کِ عاهاًِّای
عِتایی (اتنّای عِتزاسی) ٍیضگیّای تزخغتِای ًغثت
تِ عاهاًِّای دٍتایی (اتنّای دٍتزاسی) اس خَد ًؾاى
هیدٌّذ [ّ .]9نچٌیي ،آسهایؼّای هتؼذدی حزکت اتن
درٍى کاٍاک را  -اسایيرٍ کِ اتن در حیي تزّنکٌؼ در
کاٍاک عاکي ًیغت -تأییذ کزدُاًذ [.]90

 g 2( j ) f 2( j ) ( z )(aˆ j ˆ13  ˆ 31aˆ †j ) 





†Hˆ FF  g aˆ1†aˆ2  aˆ1aˆ2

خَاٌّذ تَد .در رٍاتظ تاال ،ػولگز ًزدتاًی اتوی تِصَرت
|  ˆij | i jتؼزیف هیؽَدâ .

ٍ † ̂ aػولگزّای تَسًٍی

ًاتَدی ٍ آفزیٌؼ g2( j ) ٍ g1( j ) ،ثاتتّای خفتؽذگی تیي
اتن ٍ هیذاى تزای هذ  jام ّغتٌذ ٍ  gتِ ثاتت خفتؽذگی
در تزّنکٌؼ هیذاى-هیذاى اؽارُ داردّ .نچٌیي ) f1( j ) ( z

ٍ )  ، f 2( j ) ( zتَاتغ هذ هیذاى کاٍاک ،اثز حزکت اتن در
تزّنکٌؼ را ًؾاى هیدٌّذ.
تزای یافتي تاتغ هَج عاهاًِ اس رّیافت ػولگز تحَّل سهاًی
اعتفادُ هیکٌین .پیؼ اس آى ،السم اعت کِ اس تثذیالت
کاًًَیک سیز تْزُهٌذ ؽَین:

در ایي پضٍّؼ ،تالػ هیکٌین تَصیفی دقیق اس
تزّنکٌؼ یک اتن عِتزاسی در حال حزکت تا دٍ هذ
خفتؽذُی هیذاى ارائِ کٌین .در اداهِ ًؾاى هیدّین کِ
حزکت اتن در کٌتزل ٍیضگیّای غیزکالعیکی ،هؤثّز اعت.

()4

aˆ1  bˆ1 cos  bˆ2 sin  , aˆ2  bˆ2 cos  bˆ1 sin 

در ایي راتغِ ،ػولگزّای ̂b
Entanglement swapping
Quantum teleportation

3

ٍ †̂ bهؾاتِ ػولگزّای

تَسًٍی ̂ â † ٍ aرفتار هیکٌٌذّ .نچٌیي  ،پاراهتزی اعت
کِ تا تَخِّ تِ ٍیضگیّای ّاهیلتًَی عاهاًِ تؼییي خَاّذ

1
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تیغتویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى

ؽزٍع تزّنکٌؼ اعت .اس ایيرٍ ،فزض هیکٌین اتن در
حالت تزاًگیختِ ٍ هیذاى در حال ّوذٍط اعتاًذارد تاؽذ:

ؽذ .تا خاًؾیٌی تثذیالت کاًًَیک ( )4در ّاهیلتًَی
عاهاًِ ،ؽکل ًْایی آى تِؽکل سیز هحاعثِ هیؽَد:
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حال اگز ػولگز تحَّل سهاًی تِدعتآهذُ در ( )7تز تزدار
حالت اٍلیِ عاهاًِ اثز کٌذ ،تاتغ هَج عاهاًِ در ّز
لحظِی دلخَاُ  tتِؽکل سیز هحاعثِ هیؽَد:

j 1

 2( j ) f 2( j ) ( z )(bˆ j ˆ13  ˆ 31bˆ†j ) 

 

کِ در آى

qn qm  A( n, m, t ) 1, n, m

Ω1  1 cos2    2 sin 2   g sin 2

 C ( n, m  1, t ) 3, n, m  1 
راتغِ  C ٍ B ، Aداهٌِّای احتوال

k(1)  g k(1) cos   g k(2) sin 

اتوی
کِ در ایي
ّغتٌذ کِ پظ اس هحاعثاتی چٌذ ،تِصَرت سیز تِدعت
هیآیٌذ:

k(2)  g k(1) sin   g k(2) cos  , k  1, 2

()6
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i
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(VI (t )   f ( z ) bˆ2ˆ12 ei2t   bˆ2ˆ13 e i3t  c.c. )7
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C (t ) 

| 1 |2  | 2 |2 


 sin  | 1 |2  | 2 |2  ( m  1) 



کِ در آى
()8


A(t )  cos 


*1

تزای هقاصذ تؼذی ،هٌاعة اعت کِ هحاعثات خَد را در
تصَیز تزّنکٌؼ دًثال کٌین .اس ایي رٍّ ،اهیلتًَی عاهاًِ
در ایي تصَیز تِؽکل سیز عادُ هیؽَد:



n 0 m 0

 B(n, m  1, t ) 2, n, m  1
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Ω2  1 sin 2    2 cos2   g sin 2
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  g 1  2 ,

 k  Ω2  (1  k ),

کِ در آى

 .در ًْایت
تزای عادگی در ًَؽتار فزض کزدُاین  g
تایذ ؽکل دقیق تَاتغ هذ هیذاى را کِ تیاىگز حزکت اتن
ّغتٌذ هؾخّص کٌین .تا فزض هحذٍدؽذى حزکت اتن در
راعتای  ، zایي تَاتغ ػوَهاً تِؽکل )  f (vtدرًظزگزفتِ
هیؽًَذ کِ در آى  vتیاىگز عزػت حزکت اتوی اعت.
تزای هذّای  TEM mnpؽکل ایي تَاتغ تِصَرت ]:[99
)g1(2

(f (vt ) exp(i k 1t )dt , k  1, 2 )93

t



0

k (t )  

تا فزض  v  gL / p ٍ p1  p  p2خَاّین داؽت:

t


)fi ( z)  sin( pi vt / L

()9
خَاّذ تَد کِ در آى  piتؼییيکٌٌذُی تؼذاد ًصف عَل
هَج هذ هیذاى درٍى یک کاٍاک تِعَل  Lاعت.
یافتي تاتغ هَج عاهاًِی اتن-هیذاى تا اعتفادُ اس رّیافت
ػولگز تحَّل سهاًی ًیاسهٌذ تاتغ هَج عاهاًِ در لحظِی

()94
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 نتیجهگیری-4

. تِعَر هؾاتِ هحاعثِ هیؽَد2 (t ) ِیادآٍر هیؽَین ک

ًتایح ػذدی ًؾاى هیدٌّذ کِ درّنتٌیذگی کَاًتَهی
تیي سیزعاهاًِّا در حضَر پاراهتزّای ًاهیشاًی کاّؼ
 هؾاّذُ هیؽَد کِ تا افشایؼ پاراهتز، ّنچٌیي.هییاتذ
 درّنتٌیذگی تیي اتن ٍ هیذاى،p ،عاختار هذ هیذاى
،ِ تِعَر خالص.تِعَر چؾنگیزی افشایؼ هییاتذ
 کِ حزکت اتن را تزای عِ ٍضؼیت ًؾاى2ٍ9 ؽکلّای
هیدٌّذ تیاىگز ایي ٍاقؼیت ّغتٌذ کِ تا اًتخاب هٌاعة
ٍ  هیشاى درّنتٌیذگی تیي اتن،پاراهتز عاختار هذ هیذاى
 هحاعثِی عایز ؽاّذّای.هیذاى قاتل کٌتزل اعت
 هؤیّذ، کِ اًدام ؽذُ اعت،غیزکالعیکی ًیش
.غیزکالعیکیتَدى عاهاًِی حاضز اعت

 درهمتنیدگی کوانتومی-3
ٍ ) ًؾاى اس ٍخَد درّنتٌیذگی تیي اتن99( تاتغ هَج
 تزای هحاعثِ هیشاى درّنتٌیذگی اس آًتزٍپی.هیذاى دارد
 تزعثق ایي.[92] کاّؼیافتِی ٍاى ًیَهي تْزُ هیگیزین
 آًتزٍپیّای اتن ٍ هیذاى تِعَر هغتقل،تؼزیف اس آًتزٍپی
هحاعثِ ٍ تا ػولگزّای چگالی کاّؼیافتِی هتٌاظزؽاى
:تِؽکل سیز تؼزیف هیؽًَذ



S A( F )  TrA( F ) ˆ A( F ) ln ˆ A( F )



)95(

) تیاىگز هاتزیظ چگالی اتن (هیذاىˆ A( F ) کِ در آى
 آًتزٍپی،[93]  تا اعتفادُ اس رّیافت ارائِ ؽذُ در.اعت
: هیذاى حاضز تِصَرت سیز هحاعثِ هیؽَد-عاهاًِی اتن
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S A (t )  S F (t )  

 j ln  j
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)96(

 ّا ٍیضُهقادیز هاتزیظ چگالی سیزعاهاًِی j کِ در آى
.اتوی ّغتٌذ
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