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چكیده
ّای  در حالتدّین کِ  کٌین. ًشاى هی کاهیٌگش هحاسثِ ٍ آى را تا ًگاتیَیتی در ایي الگَ همایسِ هی-خَاًی کَاًتَهی ٌّذسی را در الگَی خیٌش در ایي همالِ، ًاّن

خَاًی ٌّذسی را  ّوچٌیي، ًمش ًاکَکی ٍ آهیختگی حالت ساهاًِ در ًاّن اًذ. هشاتِ ، ّواًغَر کِ اًتظار هی رٍد، خَاًی ٌّذسی ٍ ًگاتیَیتی خالض رفتار ًاّن
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Abstract  
 

In this paper, we calculate geometric discord of the Jaynes-Cummings model(JCM) and compare it with 

negativity of JCM. We show how behavior of geometric quantum discord, as what is expected, coincides with 

behavior of negativity in the case of pure states. Also, we study role of detuning and mixedness in geometric 

quantum discord in comparison with negativity. 
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قدمهم
  یت هکاًیک کَاًتَهی ّوثستگیّای پز اّوُ یکی اس حَس     

ًاّوخَاًی کَاًتَهی است.  تخشی ّای چٌذ ّا در ساهاًِ ساهاًِسیز

ی  خٌثِ  سیزساهاًِ،گیزی رٍی یک  کَاًتَهی تا رّیافت اًذاسُ

دّذ کِ تا رّیافت  دیگزی اس ّوثستگی کَاًتَهی را ارائِ هی

خَاًی  ًاّن [.1]تٌیذگی کَاًتَهی هتفاٍت است خذاپذیزی در درّن

خَاًی کَاًتَهی است کِ  هعیاری ٌّذسی اس ًاّن ،کَاًتَهی ٌّذسی

ّای تا  ی حالتْای کَاًتَهی اس حالت ی حذالل فاطلِ تز پایِ

ّای  ای خاص اس حالت شَد ٍ تزای دستِ خَاًی طفز تیاى هی ًاّن

خَاًی کَاًتَهی  در ایي همالِ ًاّن .[2]کَاًتَهی لاتل هحاسثِ است

کِ یک الگَی اپتیک  [3] کاهیٌگش-ٌّذسی را تزای الگَی خیٌش

ایي این ٍ آى را تا ًگاتیَیتی  پذیز است هحاسثِ کزدُ کَاًتَهی حل

     این.  همایسِ ًوَدُ کَاًتَهی تٌیذگی درّن سا الگَ تِ عٌَاى یک هعیار

کامینگز-الگویجینز
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ی هیذاى تاتشی  تک هذ کَاًتیذُ کٌش یک اتن دٍتزاسُ تا تزّن     

 ّاهیلتًَی ایي الگَ. [3]شَد هیٌگش تیاى هیکا-تَسظ الگَی خیٌش

 تِ طَرت در تمزیة هَج چزخاى

  (1)                             
1
2
          

   

   (         
 )                              

 ّاهیلتًَیداخلی اتن ٍ هیذاى ٍ  ّاهیلتًَیی  است کِ در تز دارًذُ

تِ تزتیة عولگزّای خلك ٍ  a  ٍ†a آًْاست. تیي تزّوکٌش

کٌٌذ.  هیّای عذدی هیذاى عول  کِ رٍی حالت فٌای هیذاى ّستٌذ

دّذ ٍ  فزکاًس هذ هیذاى را ًشاى هی Fّوچٌیي 

( )A e g     (1 0)    فزکاًس گذار تیي تزاسّای   

پاراهتز خفت شذگی اتن ٍ هیذاى   اتن است ٍ   (0 1)    ٍ

را  ّای اتن ٍ هیذاى تزاًگیختگیایي ّاهیلتًَی تعذاد کل است. 

ر تحَل ٍ در ٍالع تٌْا گذارّای تک فَتًَی د دارد پایستِ ًگِ هی

ی فضای ّیلثزت  شًَذ کِ تاعث تدشیِ حالت ساهاًِ یافت هی

0 ساهاًِ تِ یک سیزفضای تک تعذی هاًا،  ، ٍ تیشوار   0    

0   1   سیزفضای دٍتعذی تِ شکل 
  *           1 + 

ّا ٍ ٍیژُ  ٍیژُ حالت ِ،تا در ًظز گزفتي ایي تدشید. شَ هی

تِ شکل هتٌاظز تا سیزفضاّای دٍتعذی همذارّای ّاهیلتًَی ساهاًِ 

 :آیٌذ تِ دست هیسیز 

(2           )                            
( )     (  1 2⁄ )  

            

{
   

( )                          1 

|  
( )                         1  

       

             

⁄2 )√   ّا  در ایي راتغِکِ در آى  )2 فزکاًس  (1  )2  

A ٍدّذ  راتی را ًشاى هی F    ًسْای ًاکَکی تیي فزکا

تِ شکل سیز تعزیف    اتن ٍ هیذاى است ٍ ّوچٌیي ساٍیِ 

 شَد: هی

(3                        )       
5 √  1

   5  
   

هزتَط تِ  ،، یک ٍیژُ حالت دیگزّای دٍتعذی ٍیژُ حالت تز افشٍى

ًشاى   0      0  ًیش ٍخَد دارد کِ آى را تا  5 سیزفضای 

5 دّین ٍ ٍیژُ همذار هتٌاظز تا آى  هی   
1

5
 است. اکٌَى    

 کٌین: شکل سیز تعزیف هی اًِ را تِعولگز تحَل سهاًی ساه

(4) 

 ( )       2⁄    0    0  

               ∑( 
    

( )
 

 |  
( )     

( )|   
    

( ) 
 |  

( )    
( )|)

 

  0

  

تا استفادُ اس عولگز تحَل سهاًی ٍ داًستي حالت ساهاًِ در  

ی  ًِ را در ّوِتَاًین حالت ساها کٌش، هی ی آغار تزّن لحظِ

ی ساهاًِ را تِ شکل  اٍلیِذست آٍرین. حالت آیٌذُ تّای  سهاى

𝜌(0)                       خذاپذیز  𝜌 (0) 𝜌 (0)  در ًظز

 تِ شکل حالت اٍلیِ اتن است ٍ آى را  𝜌 (0)گیزین کِ در آى  هی

(5                       )𝜌 (0)          (1   )       

ی هیذاى را تیاى  حالت اٍلیِ 𝜌 (0)گیزین. ّوچٌیي  در ًظز هی

𝜌 (0)کٌذ ٍ آى را تِ شکل حالت خالض  هی فزع         

∑     کٌین کِ در آى  هی      
 
آى  تسظ در ضزایة ٍاست  0  

تٌْدار تاشذ. در ًتیدِ  حالت شًَذ کِ عَری در ًظز گزفتِ هی

ّای تعذی را تِ شکل سیز تِ دست  حالت ساهاًِ در سهاى

 :[4]آٍرین هی
𝜌( )   ( )𝜌(0)  ( )  
   |  ( )    ( )|  (1   )   ( )    ( )   

(6) 

   در  آى کِ
 ( )( )        1(3)( )        2(4)( )  ٍ 

(7) 

  1( )  ∑    
    (  1 2⁄ ) (      1 

 

  0
      2   1       1 )     

 

  2( )    ∑    1 
    (  1 2⁄ )    2            

 

  0
  

  3( )    ∑    
    (  1 2⁄ )    2            1   

  0  

 

  4( )  ∑    
    (  1 2⁄ ) (      

 

  0
      2         )     

ّای اتن در ًظز  الی را در پایِگدر ًْایت اگز ًوایش هاتزیس چ

 :خَاّین داشت ،تگیزین

(8          )                                    

𝜌( )  (
 ( )  ( )

  ( )  ( )
)  

  کِ در آى 

(9) 
 ( )     2( )   2( )  (1   )  4( )   4( )   

 ( )     1( )   1( )  (1  )  3( )   3( ) , 
 ( )     2( )   1( )  (1   )  4( )   3( ) , 
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 ّستٌذ.

کامینگز-خوانیکوانتومیهندسیدرالگویجینزناهم
خَاًی کَاًتَهی ٌّذسی ٍ سپس  اکٌَى تِ هعزفی ًاّن    

پزداسین. هعیار ٌّذسی  هیذاى هی-ی اتن ی آى تزای ساهاًِ هحاسثِ

ی حالت کَاًتَهی تا  خَاًی کَاًتَهی تِ شکل حذالل فاطلِ ًاّن

 :[2]شَد خَاًی طفز تیاى هی ّای تا ًاّن حالت

(10)                                                   

      0
‖𝜌   ‖2  

خَاًی طفز  ّای تا ًاّن ی حالت ّوِی  هدوَعِ 0 در ایي راتغِ 

𝜌‖است ٍ    ‖2    (𝜌 اگز حالت کَاًتَهی هَرد  است. 2(  

تَاى  تاشذ. آًگاُ هی    تا اتعاد  تخشیًظز ها یک حالت دٍ 

 شکل سیز تدشیِ کزد:س چگالی را تِ هاتزی

(11) 

𝜌( )  
1
  

(    ∑   ( )    
 2 1

  1
 ∑   ( )    

 2 1

  1
 

 ∑ ∑    ( )     
 2 1

  1

 2 1

  1
)  

  ٍ ّستٌذ ( )  ٍ  ( )  تِ تزتیة هَلذّای    ٍ     کِ در آى 

(12)         
    

 

2
  ,(    )𝜌( )-        

 

2
  [(    )𝜌( )]  

    
  

4
  [(     )𝜌( )]     

خَاًی کَاًتَهی ٌّذسی  کِ ًاّن[ 5]شذُ است  ًشاى دادُ

 کٌذ. ی سیز طذق هی راتغِدر

(13                     )    
2

 2 
.‖ ⃗‖2  

2
 
‖ ‖2  ∑   

   1
  1 /  

هاتزیس تشکیل شذُ   ّا ٍ ixتزدار تشکیل شذُ اس  ⃗ کِ در آى 

tاس  ijٌیي ّا ّستٌذ. ّوچk ّا ٍیژُ همادیز هاتزیس ⃗ ⃗  
2
 
    

حذ    2ّای  اًذ. تزای حالت ّستٌذ کِ تِ شکل ًشٍلی هزتة شذُ

ی هَرد ًظز ها  کِ ساهاًِ [6] شَد پاییي ایي راتغِ ارضا هی

تحلیل شذُ است، چْار  [7]ّواًگًَِ کِ در  گًَِ است. ّویي

1  + ( )   *تزدار
تذاى هعٌاست ایي ذ ٍ تٌْدار ًیستٌذ ٍالشاها هتعاه 4

است     2  رٍی یک فضای ( 7هاتزیس چگالی ) گاُ کِ تکیِ

 کِ 

1 ایي چْار تزدار ّویشِ هستمل خغی ًیستٌذ ٍ تا  .است 4   

کٌذ، در ًتیدِ ساختي چْار  گذر سهاى شزایظ استمالل آًْا تغییز هی

 اشویت الشاها-َسظ هتعاهذ ساسی گزامی آًْا ت تزدار هتعاهذ تز پایِ

( ًیاسهٌذ رّیافتی 12ی ) استفادُ اس راتغِتزای ٍ  پذیز ًیست اهکاى

را رٍی  ( )  ( )  ( ) لگزّای تسظ عواگز  .ّستینهتفاٍت 

0  +   * ّای عذدی  حالت
کِ هتعاهذ ٍ هستمل  ،داشتِ تاشینهیذاى  

در ًظز تگیزین،    2یعٌی فضای ّیلثزت ساهاًِ را  ّستٌذ، 

تِ اسای تَاًین هحاسثات را  هی [7]ّواًٌذ رّیافت ارائِ شذُ در 

را عَری در ًظز    ضزایة اگز  اًدام دّین.حالت خاص هیذاى 

ایي ضزایة کَچک ٍ کَچکتز شًَذ   افشایشتگیزین کِ تِ اسای 

تَاًین هحاسثات خَد را تِ اتعاد هتٌاّی اس فضای هیذاى  آًگاُ، هی

ّای  هحذٍد کٌین. یک اًتخاب خَب، در ًظز گزفتي حالت

 حالت اٍلیِ هیذاى در  یعٌیّوذٍس تزای حالت اٍلیِ هیذاى است. 

     ضزایة تِ شکل
 
   2

2 (
  

√  
پاراهتز ّوذٍسی  𝛼 تاشٌذ کِ (

αدّذ کِ تا اًتخاب  هی هحاسثات عذدی ًشاى  است. تِ  5√ 

 1    ، همذار تزای  25اسای همادیز تشرگتز اس 
2

    
پَشی  لاتل چشن 2

کٌین.  هحذٍد هی 30 2تٌاتزایي هحاسثات را تِ اتعاد ، [7]شَد هی

ٍ  (2)  ّای پاٍلی تِ عٌَاى هَلذّای  تا در ًظز گزفتي هاتزیس

 :( خَاّین داشت8استفادُ اس ًوایش هاتزیسی )

(14          )                          1( )    
 , ( )    ( )-      

 2( )    
 ,  ( )     ( )-  

 3( )    
 , ( )   ( )-   

ًتیدِ  (30)  ّا تِ عٌَاى هَلذّای   ٍ ّوچٌیي تا در ًظز گزفتي

 :گیزین کِ هی

(15 )                                   
  1 ( )  15   [  ( ( )    ( ))]  
 2 ( )  15   0  .  ( )     ( )/1  

 3 ( )  15   ,  ( ( )   ( ))-, 
302   2 1  کِ در آى   1  . 

کوانتومیهندسیخوانییناهمعددیومقایسهنتایج

کامینگز-الگویجینزدربانگاتیویتی
خَاًی کَاًتَهی ٌّذسی را تِ شکل عذدی هحاسثِ  ًاّن    

هیذاى، حالت ّوذٍس این کِ در ایي هحاسثات حالت اٍلیِ  ًوَدُ

αتا پاراهتز ّوذٍسی  در ًظز گزفتِ شذُ است ٍ هَلذّای  8√ 

ارائِ در ًوَدارّای  تِ دست آهذُ اًذ. [8]ًیش تا تَخِ تِ  (30)  

اًذ، در ًتیدِ  تزاتز تا یک فزع شذُ  ٍ    ّای   فزکاًس، شذُ

تز حسة سهاى خَاًی کَاًتَهی ٌّذسی  ًاّنسهاى تذٍى تعذ است. 



 ، دااگشنه شارهود 2931شهریورماه  کنفرانس اطالعات کوانتومی انجمه فیزیک اریان
 

124 

 

. استتِ اسای همادیز هختلف ًاکَکی رسن شذُ  تعذ ٍتذٍى  

خَاًی  ا تا ًاّنًگاتیَیتی ر همذار[ 7] ّوچٌیي تا استفادُ اس ًتایح

ی  ی ًوَدارّا، خظ پز رًگ ًشاى دٌّذُ در ّوِ این. همایسِ کزدُ

  خَاًی ٌّذسی است. ی ًاّن ًگاتیَیتی ٍ خظ کن رًگ ًشاى دٌّذُ

گیرییجهنت
ّای  دٌّذ کِ تِ اسای حالت هحاسثات اًدام شذُ ًشاى هی     

ارائِ شذُ است رفتار  1خالض کِ یک ًوًَِ اس آى در شکل 

ًگاتیَیتی ٍ ًاّوخَاًی ٌّذسی کاهال هشاتِ یکذیگزًذ کِ الثتِ 

ایي تشاتِ رفتاری تا آًتزٍپی هتماتل ًیش ًشاى دادُ شذُ  [7]در

ّای خالض ًماط  شَد کِ در حالت هی  است. ّوچٌیي هشاّذُ

ّستٌذ تز  5/0حذاکثز ًگاتیَیتی ٍ ًاّوخَاًی ٌّذسی کِ تزاتز تا 

الض، دٍ تزاتز هزتع ًگاتیَیتی تا ّای خ تزای حالت ّن هٌغثمٌذ.

خَاًی ٌّذسی تزاتز است کِ تا تَخِ تِ ارتثاط ًگاتیَیتی ٍ  ًاّن

خَاًی ٌّذسی تا کاًکَرًس )در طَرت خالض تَدى حالت(  ًاّن

شَد کِ هعوَال  ایي ًتیدِ هَرد اًتظار است. ّوچٌیي هشاّذُ هی

یار خَاًی ٌّذسی اخت ًگاتیَیتی همذار تشرگتزی ًسثت تِ ًاّن

شَد ٍ  کٌذ ٍ افشایش ًاکَکی  تاعث کاّش ّوثستگی هی هی

ّوچٌیي ٍخَد ًاکَکی تاعث ایداد رفتار هٌظن ٍ تٌاٍتی در 

خَاًی، شذُ است. ًاّوخَاًی ٌّذسی  ّوثستگی، تخظَص ًاّن

است کِ  حال تزرسیایي الگَ در حضَر ٍاّوذٍسی ًیش در 

اًی ٌّذسی خَ تَاًذ اعالعات هفیذی اس چگًَگی رفتار ًاّن هی

 تحت شزایظ ٍاّوذٍسی در اختیار گذارد.
 

 
Δدر ایي ًوَدار   : 1 شکل اًذ. هحَر عوَدی  فزع شذُ 5  ٍ  5 

 . دّذ را ًشاى هیتذٍى تعذ ٍ هحَر افمی سهاى  است تذٍى تعذ

 

  

Δدر ایي ًوَدار :  2شکل  اًذ. شذُ  در ًظز گزفتِ 5 0  ٍ  0 

 
Δ: در ایي ًوَدار  3شکل    اًذ. در ًظز گزفتِ شذُ 5 0  ٍ  8 


 ًذ.ا در ًظز گزفتِ شذُ  5 0  ٍ  10  : در ایي ًوَدار  4شکل 



هامرجع
[1] H. Ollivier and W.H. Zurek; “Quantum Discord: A Measure of the 

Quantumness of Correlations”; Phys. Rev. Lett 88, (2001)  017901 

[2] B. Dakic, V. Vedral and C. Brukner; “Necessary and Sufficient 

Condition for Nonzero Quantum Discord”; Phys. Rev. Lett 101, (2010) 

190502 



 ، دااگشنه شارهود 2931شهریورماه  کنفرانس اطالعات کوانتومی انجمه فیزیک اریان
 

125 

 

[3] E.T. Jaynes and F.W. Cummings; “Comparison of Quantum and 

Semiclassical Radiation Theories with Application to the Beam 

Maser”; Proc. IEEE 11, (1963) 89 

[4] S. Furuichi and S. Nakamura; “Rigorous Derivation of Quasi-mutual 

Entropy in Jaynes–Cummings Model”; J. Phys. A: Math. Gen 31 

(2002) 5445 

[5] S. Rana, P. Parashar; “Tight lower bound on geometric discord of 

bipartite states”; Phys. Rev. A 81, (2012)024102 

 

[6] S. Luo and S. Fu; “Measurement-Induced Nonlocality”; Phys. Rev. Lett 

101, (2011) 120401 

[7] S. J. Akhtarshenas and M farsi; “Negativity as Entanglement Degree of 

the Jaynes-Cummings Model”; Phys. Scr. 51, (2007) 608 

[8] H. Georgi; “Lie Algebra in Particle Physics”; Addison-Wesley 

publishing Co. (1982) P. 114 




