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 1دانشگاه صنعتی شریف
چکیده

سی در مقاله ستم کوانتومی باز به یک حالت هدف برر سی ست. بي پیش رو اثر میدان خارجی بر انتقال انرژي در یک  راي شده ا
ز رهیافت فلوکه در استخراج معادله حرکت ماتریس چگالی کاهش یافته استفاده شده است، چرا که همیلتونی سیستم این منظور ا

 .گذاردباشد و معادله لیندبالدي معمولی توصیف دقیقی از دینامیک سیستم کاهش یافته در اختیار نمیوابسته به زمان می

ستم      شندمی باز یرامون خود بطور کلیهاي کوانتومی بدلیل تماس با محیط پسی ستی .با م تا این بنا به دالیلی عالقمند ه
صی قرار گیرد. بعنوان مثال  ستم کوانتومی در یک انرژي خا سنتز آنسی صرف جدایش بارانرژي  در فوتو ر مرکز د معین 

لس چون نور خورشید یا پابنابراین بعد از ایجاد برانگیختگی در سیستم (بوسیله یک عامل خارجی هم. ]1[ شودواکنش می
ستم در ویژه حالت مربوط به انرژي مطلوب قرار  سی صد داریم تا  ستم در ویژه حالت مربوطه ق سی لیزر)، یعنی قرارگیري 

ست پس گیرد. پس انتقال انرژي بین حالت ستم کوانتومی باز ا سی شت. از آنجاییکه  ستم کوانتومی خواهیم دا سی هاي یک 
سگذار بین ویژه حالت ستم امکانپذیر خواهد بود. در آخر بمنظور کمی کردن موفقیت آمیز بودن این فرآیند، جمعیت هاي  ی

شان می 1ي . رابطهشودویژه حالت هدف در طول زمان مشخص می  0دهد که بین بازده انتقال انرژي به حالت مطلوب را ن
 بهنجار شده است. 1و 

𝜂𝜂 =
1
𝑡𝑡𝑓𝑓
� 𝑑𝑑𝑡𝑡 ⟨𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡|𝜌𝜌(𝑡𝑡)|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡⟩
𝑡𝑡𝑓𝑓

0
,      0 ≤ 𝜂𝜂 ≤ 1  (1) 

پس سیستم موردنظر در تماس با دو حمام قرار دارد: حمام گرم که مسئول ایجاد برانگیختگی اولیه در سیستم است (در      
) و باعث گذار بین دیگر ویژه cT(در دماي باشــد ) و حمام ســرد که در واقع محیط پیرامون ســیســتم کوانتومی میhTدماي 
ست. در این مقاله به دنبال افزایش دادن بازده انتقال انرژي در حالت هدف میحالت شیم. براي این منظهاي برانگیخته ا ور با

 .اي از سیستم موردنظر نشان داده شده استطرحواره 1ایم. در شکل اثر میدان الکتریکی را بررسی نموده

 اي از سیستم موردنظر. محیط گرم باعث ایجاد برانگیختگی در سیستم شده و محیط سرد سبب گذار بین: طرحواره1شکل 
 گردد. میدان خارجی تراز هدف و پایه را به یکدیگر جفت کرده استترازهاي برانگیخته میانی می 

ستمساده      سی سیلیندبالد داده می ي معروفهاي کوانتومی باز با معادلهترین دینامیک براي  ستم شود که در آن همیلتونی 
ستقل از زمان می ست. م شد و محیط یک حمام گرمایی ا شد معادله تحول با سته به زمان با ستم واب سی هنگامیکه همیلتونی 

ستم کاهش سی ستخوش تغییر میماتریس چگالی  ستمیافته د سی ستگی زمانی همیلتونی  متناوب در  ،شود. در مواردي که واب



شد، مان ز ساده 2ي توان به کمک نظریه فلوکه (رابطهمیبا سبتاً  شکل ن ستم کاهش ايرا ببینید)،  سی ه پیدا یافتبراي دینامیک 
نوشت که  2ي توان بصورت معادلهتحول سیستم را می عملگر ،هاي متناوب در زمانکرد. مطابق با نظریه فلوکه در سیستم

,𝑃𝑃(𝑡𝑡در آن  𝑡𝑡0) با تناوب ي متناوب عملگر𝑇𝑇 شد و و یکانی می ستقل از زمان و عملگرکه همیلتونی فلوکه نام دارد  �𝐻𝐻با ي م
 باشد.هرمیتی می

𝑈𝑈(𝑡𝑡, 𝑡𝑡0) = 𝑃𝑃(𝑡𝑡, 𝑡𝑡0)𝑡𝑡−𝑖𝑖(𝑡𝑡−𝑡𝑡0)𝐻𝐻� ℏ⁄ ,       𝑃𝑃(𝑡𝑡0 + 𝑛𝑛𝑇𝑇, 𝑡𝑡0) = 𝕀𝕀                       (2) 
کوف و مار-هاي بورنمعادله لیندبالد معروف نیز وجود دارد (یعنی تقریب هایی که دردر اینصــورت با در نظر گرفتن فرض

ــتم و حمام (یعنی و براي کلیموج چرخان)،  ــیس ــکل برهمکنش س 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡ترین ش = ∑ 𝐴𝐴𝛼𝛼⨂𝐵𝐵𝛼𝛼𝛼𝛼 ــتم )،  ــیس معادله تحول س
 .]2[ داده خواهد شد 3ي یافته در تصویر برهمکنش با معادلهکاهش

𝑑𝑑𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −
𝑖𝑖
ℏ

[𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿,𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑡𝑡)] + 𝒟𝒟[𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑡𝑡)]                     (3) 

ــیفت و -همیلتونی لمب 𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿که در آن  ــمت اتالفی و ناهمدوس 𝒟𝒟[𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑡𝑡)]ش ــد. دینامیک می قس  همیلتونیفرکانس  Ωباش
 باشد.سیستم وابسته به زمان می

𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿 = ���
1
ℏ
𝑆𝑆𝛼𝛼𝛼𝛼(𝜔𝜔 + 𝑞𝑞Ω)

𝑞𝑞

𝐴𝐴𝛼𝛼
† (𝜔𝜔, 𝑞𝑞)𝐴𝐴𝛼𝛼(𝜔𝜔, 𝑞𝑞)

𝜔𝜔𝛼𝛼,𝛼𝛼

 (4) 

𝒟𝒟[𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑡𝑡)] =
1
ℏ2
���𝛾𝛾𝛼𝛼𝛼𝛼(𝜔𝜔 + 𝑞𝑞𝛺𝛺) �𝐴𝐴𝛼𝛼(𝜔𝜔, 𝑞𝑞)𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑡𝑡)𝐴𝐴𝛼𝛼

† (𝜔𝜔, 𝑞𝑞)
𝑞𝑞𝜔𝜔𝛼𝛼,𝛼𝛼

−
1
2
�𝐴𝐴𝛼𝛼

† (𝜔𝜔, 𝑞𝑞)𝐴𝐴𝛼𝛼(𝜔𝜔, 𝑞𝑞),𝜌𝜌𝑠𝑠(𝑡𝑡)��                   (5) 
 باشندهاي حقیقی و موهی تابع همبستگی محیط میبترتیب قسمت 𝑆𝑆𝛼𝛼𝛼𝛼و  𝛾𝛾𝛼𝛼𝛼𝛼آن ضرایب  که در

Γ𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑥𝑥) = � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖〈𝐵𝐵𝛼𝛼
†(𝑑𝑑)𝐵𝐵𝛼𝛼(0)〉

+∞

0

=
1
2
𝛾𝛾𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑥𝑥) + 𝑖𝑖𝑆𝑆𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑥𝑥)                 (6)

 همچنین اپراتورهاي لیندبالد بصورت زیر هستند

𝐴𝐴𝛼𝛼(𝑞𝑞,𝜔𝜔) = � Π𝑖𝑖 𝐴𝐴𝛼𝛼(𝑞𝑞)Π𝑗𝑗
𝜖𝜖𝑖𝑖−𝜖𝜖𝑗𝑗

  (7)

 که در آن
𝐻𝐻�|𝜑𝜑𝑘𝑘⟩ = 𝜖𝜖𝑘𝑘|𝜑𝜑𝑘𝑘⟩      Π𝑖𝑖 = |𝜑𝜑𝑖𝑖⟩⟨𝜑𝜑𝑖𝑖|        𝐴𝐴𝛼𝛼(𝑞𝑞) = 𝑃𝑃†(𝑡𝑡, 𝑡𝑡0)𝐴𝐴𝛼𝛼𝑃𝑃(𝑡𝑡, 𝑡𝑡0)               (8) 

مه قابل در ادا همیلتونی کل .ایمیک سیستم سه ترازه را مورد مطالعه قرار داده ،بمنظور بررسی اثر میدان متناوب خارجی     
 مشاهده است

𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝐻𝐻𝑠𝑠(𝑡𝑡) + 𝐻𝐻ℎ + 𝐻𝐻𝑐𝑐 + 𝐻𝐻𝑠𝑠ℎ + 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑐𝑐   (9)
)12و  11شامل دو بخش میباشد، همیلتونی آزاد و برهمکش با میدان الکتریکی خارجی (روابط )10( همیلتونی سیستم که  

𝐻𝐻𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 𝐻𝐻0 + 𝑉𝑉(𝑡𝑡)          (10) 
𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝜂𝜂 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 𝛺𝛺𝑡𝑡 (|0⟩⟨𝑏𝑏| + |𝑏𝑏⟩⟨0|)     (11) 
𝐻𝐻0 = 𝜖𝜖0|0⟩⟨0| + 𝜖𝜖1|1⟩⟨1|+𝜖𝜖𝑏𝑏|𝑏𝑏⟩⟨𝑏𝑏|  (12)

ري شان قابل مشاهده استجاگدهد که در آن رابطه جابههاي بوزونی را نشان میهمیلتونی حمام 31رابطه   

𝐻𝐻𝑖𝑖 = �ℏ𝜔𝜔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘
†𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑘𝑘

,   �𝑡𝑡𝑙𝑙 ,𝑡𝑡𝑘𝑘
†� = 𝛿𝛿𝑙𝑙,𝑘𝑘,   𝑖𝑖 = 𝑐𝑐,ℎ (13)

باشددهند که از نوع اتالفی میبرهمکنش سیستم با دو حمام را نشان می 15و  41روابط   

𝐻𝐻𝑠𝑠ℎ = �𝜆𝜆𝑘𝑘(𝜎𝜎ℎ+𝑡𝑡𝑘𝑘 + 𝜎𝜎ℎ−𝑡𝑡𝑘𝑘
†)

𝑘𝑘

,    𝜎𝜎ℎ+ = |1⟩⟨0| (14)

𝐻𝐻𝑠𝑠𝑐𝑐 = �𝑡𝑡𝑘𝑘(𝜎𝜎𝑐𝑐+𝑏𝑏𝑘𝑘 + 𝜎𝜎𝑐𝑐−𝑏𝑏𝑘𝑘
†)

𝑘𝑘

,   𝜎𝜎𝑐𝑐+ = |1⟩⟨𝑏𝑏| (15)



هاي ورودي آورده شده ابتث 1). در جدول 16شده است (معادله  فرضتابع چگالی طیفی هر دو محیط بصورت اهمی      
 . است

𝐽𝐽𝑖𝑖(𝜔𝜔) = 𝐽𝐽0𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡
−𝜔𝜔

2

𝜔𝜔𝑐𝑐𝑖𝑖
2    (16)

: ثوابت ورودي مسئله مربوط به سیستم سه ترازه1جدول 

η Ω T 0ϵ 1ϵ bϵ hβ cβ 0hJ 0cJ chω ccω 
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2π
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0.0004 0.004 √2 √0.2 

تم ایم یعنی صرفاً سیسبراي روشن شدن اثر میدان خارجی، این سیستم را بدون حضور میدان خارجی نیز بررسی نموده     

سب زمان و همچنین بازده انتقال انرژي  ست. نتایج مربوط به مقدار جمعیت تراز هدف برح در تماس با دو حمام گرمایی ا

الزم به ذکر اســت براي  باشــند.ب قابل مشــاهده می-2الف و -2هدف برحســب زمان نهایی بترتیب در شــکلهاي به تراز 

ــده اســت. هاي موجود در معادله دینامیعملگربدســت آوردن  ــبه ش با توجه به کی، در گام نخســت همیلتونی فلوکه محاس

�𝐻𝐻، همیلتونی فلوکه برابر است با 2ي معادله = 𝑖𝑖ℏ
𝑇𝑇
𝑙𝑙𝑛𝑛 [𝑈𝑈(𝑇𝑇)]، را به شکل نمایی داشتتحول سیستم  عملگر پس الزم است .

,𝑈𝑈(𝑡𝑡از آنجاییکه  0) = 𝑈𝑈0(𝑡𝑡, 0)𝑈𝑈𝐼𝐼(𝑡𝑡, ,𝑈𝑈𝐼𝐼(𝑡𝑡ابتدا  (0 بدست می آوریم و سپس به ) 3(تا مرتبه  Magnusرا بکمک بسط  (0

خواهیم داشت و از  𝑡𝑡ℰ(𝑡𝑡) سیستم در تصویر شرودینگر را به شکل تحول عملگر Campbell-Baker-Hausdorffکمک بسط 

,𝑃𝑃(𝑡𝑡 عملگرآنجا همیلتونی فلوکه و  𝑡𝑡0)  هاي عملگرو در ادامه𝐴𝐴𝛼𝛼(𝜔𝜔, 𝑞𝑞) صل می . الزم به ذکر این حل تقریبی با شوندحا

 اند تا این دو حل با تقریب خوبی یکی شوند.اي انتخاب شدهحل عددي مقایسه شده است و پارامترهاي مسئله به گونه

 T50 اي که در مجاورت دو حمام گرمایی قرار دارد (الف) جمعیت تراز هدف براي زمان نهایی: نتایج مربوط به سیستم سه ترازه2شکل 
 )1(رابطه  در حضور و غیاب میدان خارجی. (الف) بازده انتقال انرژي به تراز هدف برحسب زمان نهایی

خارجی جمعیت تراز هدف رفتار نوسانی دارد. علت این امر جفت شدن شود در حضور میدان همانطور که مشاهده می     
شدن این دو تراز میاین تراز و تراز پایه با میدان خارجی می شد که منجر به پر وخالی  گردد. همچنین با توجه به نمودار با

ضور میدان خارجی در تمامی لحظات (حداقل تا -2 شتT50الف مقدار جمعیت تراز هدف در ح شابه و در )، بی ر از زمان م
ــنی بر حســب بازده انتقال انرژي به تراز هدف (مطابق با رابطه -2غیاب میدان اســت. نمودار  ــه روش ) نیز ارائه 1ب مقایس

سایت هدف می بطوردهد. بنابراین میدان خارجی می ، در هر دو مورد. شودچشمگیري باعث افزایش بازده انتقال انرژي به 
ــیلهپس از ایجاد برانگیخت ــدن تراز گی بوس ــرد باعث گذار از تراز 1ي حمام گرم و پر ش به تراز هدف  1، حمام گرمایی س



کند، ســبب پرشــدن تراز هدف یکدیگر جفت میطرفی هنگامیکه میدان خارجی ترازهاي هدف و پایه را به خواهد شــد. از
 شیم.بابطور مستقیم از تراز پایه نیز خواهد شد، لذا شاهد رفتار اینچنینی می

هامرجع
1. Yuan-Chung Cheng and Graham R. Fleming, Annu. Rev. Phys. Chem. 60:241–62 (2009)
2. Krzysztof Szczygielski, Journal of Mathematical Physics 55, 083506 (2014)




