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  سلیىگز-ًَرن-بزگز یهزاتمی گ N تىیدٌ درَم تًلید حالتريشی وً بزای 
 

 سیامک ،خادمی؛ عذرا، َیبتی  قاسم؛  ،وعیمی
 

 تبشیض صًجاى بِ جادُ 8فیضیک داًطگاُ صًجاى، بلَاس داًطگاُ، کیلَهتش  گشٍُ

 چكیدٌ
کاٍاک کَاًتَهی با ضشیب یک  اتن با استفادُ اص چیٌطی اص Nاص  تؼوین یافتِ هتطکل ٌگشصلی-َّسى-بشگش گشیي تٌیذُ اص ًَع ّن جاد حالت دسدس ایي هقالِ سٍضی بشای ای

اًذ، ایي سٍش ّیچ هحذٍدیتی  ّای قبلی کِ هحققیي اسائِ ًوَدُ ضَد، بشخالف سٍش اسائِ ضذُ است. ًطاى دادُ هی کی تذاخلی سهضیسیٍ چْاس کاٍاک کال کیفیت باال

 .ذاسدتٌیذُ ً ّای دسّن بشای تؼذاد اتن

 

A new method for Generation of N-atoms Greenberger-Horne-Zeilinger entangled state  
 

Naeimi, Ghasem ; Haibati, Ozra; Khademi, Siamak  

 

Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan 

 

Abstract 
 

Here a new method is presented to generate a N-atoms entangled state, called Greenberger-Horne-Zeilinger, by a high Q 

factor quantum cavity and four Ramsey interferometer classical cavity. Unlike the previous presented methods, our method 

has no limit for the number of entangled atom. 

  

PACS No. 56.98.Ud, 56.9:.Bg, 75.85.Pq, 75.85.Dv          
 

  قدمٍم
تٌیذگی کِ اٍلیي باس تَسط اًیطتیي، پَدٍلَسکی ٍ  ّن هفَْم دس

هکاًیک  ، اّویت صیادی دس]١[سٍصى هَسد تَجِ قشاس گشفت

تٌیذُ بشای اًتقال یا پشداصش  ّن دس ّای  کَاًتَهی داسد. حالت

ّای غیشکالسیکی هاًٌذ، دٍسبشی کَاًتَهی،  اطالػات دس سٍش

. ]5-7[سًٍذ کاس هی فطشدُ بِسهضًگاسی کَاًتَهی ٍ کذبٌذی 

ّای اتوی ٍ   کَاًتَهی کِ حالت ّای ّای هشبَط بِ کاٍاک آصهایص

ّای جالبی بشای ایجاد  کٌٌذ، سٍش فَتًَی سا تشکیب هی

تَاى اص  تٌیذگی هی دٌّذ. بشای تَلیذ دسّن تٌیذگی پیطٌْاد هی دسّن

ى ّا با هیذا کٌص غیشتطذیذی اتن کٌص تطذیذی ٍ یا اص بشّن بشّن

کٌص تطذیذی  الکتشٍهغٌاطیسی دس کاٍاک استفادُ کشد. دس بشّن

افتذ دس  اتفاق هی)گزاس بیي اتوْا( بشای اتن ٍ کاٍاک تغییش اًشطی 

کٌص غیشتطذیذی تغییش اًشطی ًذاضتِ ٍ تٌْا تغییش  کِ، دس بشّن حالی

ّا  کٌص . ایي بشّنضَد ایجاد هی ی بشای حالت کَاًتَهی اتنفاص

یی بیي دٍ اتن، یا یک اتن ٍ یک فَتَى دس کاٍاک ّا تٌیذگی دسّن

 .]8-9[کٌٌذ ایجاد هی

ًگَس ٍ ّوکاساى سٍضی بشای آضکاسساصی تک  >>>١دس سال 

ّا با کاٍاک پیطٌْاد  کٌص تطذیذی اتن فَتَى با استفادُ اص بشّن

. ]8[ضَد تٌیذگی بیي تؼذاد هحذٍدی اتن هی کشدًذ کِ هَجب دسّن

ٍ ساسچٌبَتل ٍ ّوکاساى دس  ]9[ 7>>١یشاک ٍ صٍلش دس سال س

 GHZّایی اص ًَع  تٌیذگی دسّنسٍش ّای  ایجاد  ]:[ 5555سال 

ّای   حالت  GHZّای  اًذ. حالت سا بشای سِ اتن بشسسی کشدُ

گیشی یکی اص  اًذاصُ رسُ ّستٌذ. اگش دس تٌیذُ بیي حذاقل سِ دسّن

ات دیگش ًیض دس حالت باال قشاسگیشد، رس رسات دس حالت باال 

ٍ بشػکس. دس حالت کلی یک سابطِ  گشفتخَاٌّذ قشاس 

 غَست بشای ّش سیستن دٍ تشاصُ بِ GHZ تؼوین یافتِ تٌیذُ دسّن

(١)    ,
2

1
321321 Nn
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ّای  تَاًٌذ حالت هی  ٍضَد کِ، دس آى  دس ًظش گشفتِ هی

اٍلیي باس  GHZّای  سا ًوایص دٌّذ. حالت یا اسپیٌی فَتًَی اتوی،

بشگش، َّسى ٍ صلیٌگش بشای بشسسی ًظشیِ بل بذٍى  تَسط گشیي

ّای  اها بؼذّا دس صهیٌِ ];[ضذًذ  استفادُاستفادُ اص ًاهساٍی بل 

. دس پیذا کشدًذ ّای فشاٍاًیهختلف اطالػات کَاًتَهی کاسبشد

یک هیذاى کَاًتَهی دس سائِ دادًذ، ا ]9[یشاک ٍ صٍلش  سٍضی کِ س

ًْی  دس حالت بشّنکَاًتَهی  کاٍاک 30
2

1
 دادُ  قشاس

سِ اتن کِ ّوِ دس حالت تطذیذ ٍ با فاص  هتَالی ػبَس . باضَد هی

  کٌٌذ، یک حالت  کٌص هی بشّنکَاًتَهی با هیذاى کاٍاک

ضَد آًْا ایي  بیي سِ اتن ایجاد هی GHZ تایی اص ًَع سِ تٌیذُ دسّن

اتن )البتِ با تؼذاد هحذٍد( ًیض تؼوین  Nتٌیذگی  سٍش سا بِ دسّن

ًْی  دادًذ. یؼٌی اگش کاٍاک دس حالت بشّن N0
2

باضذ،  1

 Nبیي  GHZتٌیذُ  اتن با کاٍاک، یک حالت دسّن Nکٌص با بشّن

 ٍجَد خَاّذ آهذ. اتن بِ

ًْی  حالت اٍلیِ بشّنتٌیذُ بِ  ّای دسّن ش تؼذاد اتندس ایي سٍ 

ّایی بستگی داسد کِ ابتذا دس کاٍاک قشاس دادُ ضذُ است.  فَتَى

دس کاٍاک باضذ، با یک فَتَى فَتَى  ١5 ًْی بشّن بشای هثال اگش

ن دس تٌیذُ کشد. اتن یاصدّ تَاى دسّن هی اتن سا ١5آًگاُ حذاکثش 

 .تٌیذُ ًخَاّذ ضذ ّای قبلی دسّن اتنبشّوکٌص با هیذاى کاٍاک، با 

هحذٍد  ،ضًَذ تٌیذُ هی دسّندس ایي سٍش ّایی کِ  پس، تؼذاد اتن

ّای  بشای تؼذاد اتنّای  تٌیذگی است. ّوچٌیي بشای ایجاد دسّن

دس با یک تک فَتَى تؼذاد صیادی فَتَى ًْی  بشّنبایذ  بیطتش

با ّای بضسگ  Nکِ دس ػول بشای  کاٍاک ٍجَد داضتِ باضذ

 چیٌصهقالِ، دس ایي  .ضَین هطکالت فٌی صیادی سٍبشٍ هی

کٌص  کِ بشّن  اتن Nبیي  GHZ یتٌیذگ بشای ایجاد دسّن آصهایطی

. یکی اص ضَد کاٍاک کَاًتَهی داسًذ، اسائِ هی با هیذاى غیشتطذیذی

ّایی کِ تاکٌَى پیطٌْاد ضذُ،  هضایای ایي سٍش ًسبت بِ سٍش

 ضًَذ. تٌیذُ هی ّایی است کِ دسّن تؼذاد اتنیت بشای هحذٍدػذم 

تٌیذُ سا افضایص دّین  ّوچٌیي اگش بخَاّین تؼذاد فَتًَْای دسّن

الصم ًیست کِ حالت اٍلیِ هیذاى کَاًتَهی دس کاٍاک کَاًتَهی سا 

ّوَاسُ دس حالت کَاًتَهی کاٍاک تغییش دّین. هیذاى دسٍى 

بشای  اص ایي سٍش .هاًذ ثابت هیًْی اص غفش ٍ یک فَتَى  بشّن

 ضَد. اتن ٍ یک فَتَى ًیض استفادُ هی ١-Nتٌیذگی بیي  دسّن

ٍ یک فَتَى کِ دس کاٍاک اتن  ١-Nدس بخص اٍل هقالِ تؼذاد  

با ّوذیگش ٍ با هیذاى  GHZدس یک حالت کَاًتَهی قشاس داسد، 

. سپس دس بخص دٍم خَاٌّذ ضذ ُتٌیذ کَاًتَهی یک کاٍاک دسّن

کَاًتَهی، حالت هیذاى سا اص  اتن دیگشی دس بشّوکٌص با کاٍاک

غَست  ّای قبلی بِ تٌیذُ جذا کشدُ ٍ خَدش با اتن سابطِ دسّن

GHZ گیشی اختػاظ  آخشیي بخص بِ ًتیجِ. ضَد هیتٌیذُ  دسّن

  داسد.

 

َا با میدان کاياک  بیه اتم GHZتىیدگی  تًلید درَم

 کًاوتًمی
 8کِ ضاهل  دّذ  سا ًطاى هی پیطٌْادی چیٌص آصهایص ١ضکل 

پشٍ بَدُ ٍ اص دٍ آیٌِ  یکاٍاک است. ّش کاٍاک یک تطذیذگش فابش

هیذاى ضاهل   Cکاٍاک . ]>[ضَد  ابشسساًای کشٍی تطکیل هی

ّا بشّوکٌص  کاهیٌگ با اتن-بَدُ ٍ با ّاهیلتًَی جیٌضکَاًتَهی 

ًطاى دادُ ضذُ اًذ  Ri (5,6,7,١=i)ا سهضی کِ ب ّای کاٍاک داسد.

ستٌذ کِ با اتن بشّوکٌص ًیوِ ّای کالسیکی ّ ضاهل هیذاى

ّای  کِ بِ حالت Rbّای سٍبیذین  ای اص اتن باسیکِ .کالسیکی داسًذ

 کٌٌذ.  ّش کاٍاک بشّوکٌص هی اًذ، با هیذاىِ سیذبشگ بشاًگیختِ ضذُ

 

 
 

سهضی ٍ چْاس کاٍاک (C) یک کاٍاک کَاًتَهی ی ضاهل= چیٌص آصهایط١ ضکل

 اًذ.ُ هطخع ضذ Rبا هیذاى کالسیکی کِ با 

 
 تشاصّای سیذبشگ اتن سٍبیذین. :5 ضکل

 

ٍ  85، >7دس ایي آصهایص سِ تشاص سیذبشگ با اػذاد کَاًتَهی اغلی 

آًْا سا حالت کَاًتَهی سا بشای اتن سٍبیذین دس ًظش گشفتِ ٍ  8١

C, R , R 

R  , R 

n =51 

511Hz 

n =50 

n =49 

543Hz 
|f> 

|g> 

|e> 
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، Cّای  هیذاى کاٍاک .دّین ًطاى هی f  ،g  ٍeبتشتیب با

R١ ٍ R7  دٍ تشاص باe  ٍg ّای  ٍ هیذاى کاٍاکR5 ٍ R6   دٍ تشاص با

f  ٍg  کٌص  کٌذ. ایي بشّن کٌص هی بشّندس تطذیذ است ٍ با آًْا

با  R5  ٍR6ّای                            ٍ دس کاٍاک با فاص R7 ٍ C ،R١ّای  دس کاٍاک

دس ثابت  DCالکتشیکی است. با استفادُ اص یک هیذاى  /2فاص 

کَچکی بیي فشکاًس هیذاى ًاهیضاًی کاٍاک ٍ ایجاد اثش استاسک، 

ضَد،  هیایجاد e ٍ g تشاصٍ فشکاًس گزاس بیي دٍ ت Cداخل کاٍاک 

غَست غیشتطذیذی بَدُ ٍ  بِ Cّا با کاٍاک  کٌص اتن بٌابشایي بشّن

کٌص  . ّوچٌیي بشّن]١5[گشدد  کاهیٌگض تَغیف هی–با هذل جیٌض

 Ri (5,6,7,١=i)ّای  ّای الکتشٍهغٌاطیسی دس کاٍاک اتن با هیذاى

  .]١5[ضَد  تطذیذی است ٍ با هذل سابی بیاى هی

ًْی  دس یک حالت بشّن Cقبل اص ضشٍع آصهایص هیذاى کاٍاک 

غَست  بِ 10
2

1
  گیشد، سپس اتن اٍل دس حالت  قشاس هی

بشاًگیختِ 
1a

e  ضذُ ٍ با ػبَس اص  ١ضکل آصهایص ٍاسد چیٌص

 ضَد= ًْی تبذیل هی حالت آى بِ یک بشّن R١کاٍاک 

 (5)                                        
112

1
aa

gie                                                               

حالت  R5کاٍاک  بشّوکٌص اتن با هیذاىدس
1a

e ( ِ( 5)اص هؼادل)

طَسکِ گفتِ ضذ، هیذاى ایي  هاًذ صیشا ّواى اتن بذٍى تغییش هی

  اها حالتدس حالت تطذیذ است.   f ٍgکاٍاک تٌْا با دٍ تشاص 

1a
g ( ِ( 5)اص هؼادل) بِ دلیل یک بشّوکٌص با فاص  بِ حالت

1a
f تبذیل خَاّذ ضذ:  

 (6                    )             
112

1
aa

fe  

، اگش حالت اتن Cدس ػبَس اص کاٍاک 
1a

f( ِ(6)اص هؼادل)   ،باضذ

 افتذ. اگش اتن دس حالت اتفاق ًوی با هیذاى کٌطی شّنّیچ ب
1a

e 

اًجام دادُ  کٌص با فاص  ، یک بشّنCدس کاٍاک  1باضذ با حالت 

کٌص  بشّن ّوچٌیي .]١5[ آٍسد بذست هی -١ٍ تغییش فاصی بشابش 

اتن حالت
1a

e ( ٍ( 3)اس معادل) دس  ًْی هیذاى  بشّن 0دس با حالت

حالت اتن ٍ هیذاى پس اص . کٌذ ّیچ تغییش فاصی سا ایجاد ًویکاٍاک 

 صیش است=تٌیذُ  ّن دس دس حالت Cکاٍاک  خشٍج اتن اص

(7) 












 



 )

2

10
()

2

10
(

2

1
11 aa

fe                             

بَجَد آهذُ  Cتٌیذگی بیي اتن ٍ هیذاى کاٍاک  دسّندس ایي حالت 

ایجاد کٌین  GHZتٌیذگی سا بػَست  است. بشای ایٌکِ ایي دسّن

 کبشّوکٌص اتن دس کاٍااتن بایذ اص دٍ کاٍاک بؼذی ًیض بگزسد. دس 

R6 با فاص   حالت
1a

f  سا بِ (( 7)اص هؼادلِ )اتن
1a

gi  تبذیل

اها تاثیشی بش حالت  کٌذ هی
1

e
a

 =ذاسد. بٌابشایي ً �

(8) 












 



 )

2

10
()

2

10
(

2

1
11 aa

gie                           

بشّوکٌص اًجام دادُ ٍ  R7 سهضی کاٍاکاتن با هیذاى سپس 

ّای  حالت
1a

e ٍ
1a

g دّذ= اتن سا بِ ضکل صیش تغییش هی 

(9  )                         
111 2

1
aaa

giee  

(:)                     
111 2

1
aaa

eigg  

هیذاى تبذیل -حالت اتن( 8دس )( :) ٍ( 9گزاسی هؼادالت )یبا جا

 =ضذخَاّذ  C ٍ هیذاى کاٍاک 1aبیي اتن  تٌیذُ بِ یک حالت دسّن

(;                          ) 01
2

1
11 aa

gie                                                        

ٍاسد  ( ٍ... 1a،2a،3a) ّای  ّای دیگش بػَست قطاسی اص اتن اتن

ّا بشّوکٌص کٌٌذ ٍ بِ  با کاٍاک 1aٌذ اتن ایي چیٌص ضذُ ٍ هاً

 ضًَذ=  تٌیذُ هی دسّن C با هیذاى کاٍاک  ّویي تشتیب

(<             )

  


























0

1
2

1

1

1

1

1321

1321

  


  


N

aaaa

N

N

aaaa

N

N

ggggi

eeee

 

دس ایي صًجیشُ اتوْا صهاى بشّوکٌص ّش اتن ٍ ّوچٌیي صهاى 

 ّا اص صهاى ٍاّلص هیذاى دسٍى بشّوکٌص هجوَع صًجیشُ اتن

کاٍاک ّا ٍ ًیوِ ػوش تشاصّایی کِ دس بشّوکٌص دخالت داسًذ 

 بسیاس کوتش است. 

باالی اتن ٍ هیذاى دس تشاص ّای  حالتسا  e ٍ1ّای  اگش حالت

ٍ  gّای  حالت ٍ، دّینًطاى  با آًْا سا ٍ  ًَذًظش گشفتِ ض

با اتن ٍ هیذاى دس ًظش گشفتِ ٍ آًْا سا پاییي تشاص  ایّ سا حالت 0

  ( یک حالت9غَست سابطِ ) ، دس ایيکٌینهطخع GHZ  بیي

N-کاٍاک  فَتَى دساتن ٍ یک  ١C =است 
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(١5) 
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ایي سٍش هحذٍدیتی بشای تؼذاد د دس ّواًطَس کِ هطاّذُ هی ضَ

تؼذاد ّش تَاى بِ  ًذاسد، بٌابشایي هیٍجَد تٌیذُ  ّای دسّن اتن

 تٌیذُ کشد. ّا سا دسّن دلخَاُ اتن

 

 اتم N تىیدگی بیه تًلید درَم
قشاس داسد اص  eبا ػبَس یک اتن کِ ابتذا دس حالت هشحلِ  دس ایي

سابطِ هیذاى )دس -اص حالت اتن هیذاى کاٍاکحالت  ٍ C کاٍاکهیاى 

ایجاد   اتن Nبیي  GHZتٌیذُ  دسّنحالت ضَد ٍ یک  جذا هی ((>)

باّن  ی سٍبیذیَمّا اص ایٌکِ بِ تؼذاد دلخَاُ اتن پس. ضَد هی

 ٍاسد کاٍاکقشاس داسد فقط  eحالت ی کِ دس تٌیذُ ضذًذ، اتو دسّن

 .دّذ کٌطی اًجام ًوی بشّن Riّای  با کاٍاک ٍ ضَد هی Cکَاًتَهی 

ٍ اتن  e  ٍgدس حالت تطذیذ با تشاصّای  Cّوچٌیي، هیذاى کاٍاک 

دس ایٌػَست  کٌذ. ٍ اتن ایجاد هی هیذاىبیي  شّوکٌطی با فاصب

ّای  با اتنضَد ٍ آخشیي اتن ًیض  جذا هی( >اص سابطِ )حالت هیذاى 

 ضَد ُ هیتٌیذ قبلی دسّن
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بؼذ اص . اتن است Nبیي  GHZتٌیذُ  ( یک سابطِ دسّن١5سابطِ )

ّای قبلی  دیگشی با اتن  کاٍاک اتنهیذاى کَاًتَهی جذا کشدى حالت 

تَاى بِ ّش تؼذاد دلخَاُ  ضَد اها، تا قبل اص آى هی تٌیذُ ًوی دسّن

آخشیي اتن کِ تٌْا  تٌیذُ کشد. دسّن GHZّا سا دس یک حالت  اتن

تبذیل ّای  با هیذاى کاٍاک کَاًتَهی بشّوکٌص داسد صًجیشُ ٍاکٌص

 دّذ. تٌیذُ سا پایاى هی دسّن یّا ّای هٌفشد بِ اتن اتن

 

 گیزی وتیجٍ
توی اص ًَع ا N تٌیذُ حالت دسّنسٍضی بشای تَلیذ دس ایي هقالِ 

GHZ  یک کاٍاک با هیذاى کَاًتَهی ٍ چْاس کاٍاک با استفادُ اص با

ضذ. ایي سٍش دٍ هضیت ًسبت بِ  سهضی اسائِهیذاى کالسیکی 

داسد. تؼذاد  یشاکّای پیطٌْادی دیگش اص جولِ سٍش س سٍش

ٍ هستقل اص حالت تٌیذُ کشد ًاهحذٍد  تَاى دسّن ّایی کِ هی اتن

است.  Cغفش ٍ یک فَتَى( کاٍاک کَاًتَهی ًْی بیي  اٍلیِ )بشّن

تٌیذگی بیي تؼذاد صیادی اتن ٍ هیذاى  اص ایي سٍش بشای ایجاد دسّن

ًیض هی تَاى بْشُ بشد. ّوچٌیي دس  GHZکاٍاک کَاًتَهی بػَست 

ّای سادُ )بِ ػٌَاى  ّا جضء هجوَػِ سٍش هقایسِ با سایش سٍش

  ت.یک هضیت ًسبی( بشای تَلیذ ایي دسّن تٌیذگی اس
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