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از انتگرالهای موضعی حرکت

زهرا غالمی ،مرتضی سلطانی ،محسن امینی و ابراهیم قنبری عدیوی
دانشکده فيزيك ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
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msn.amini@sci.ui.ac.ir

(دريافت مقاله 2411/13/15 :؛ دريافت نسخة نهايي)2411/15/21 :

چكیده
اخيراً مطالعة سامانههای بسذرهای کوانتوميای که در حضور بينظمي نميتوانند به تعادل گرمايي برسند به شدت مورد توجه قررار گرفتره اسرت
اين اتفاق به دليل ظهور فاز جايگزيدة بسذرهای و شکست فرضية گرمايش ويژه حالتها در اين سامانهها رخ ميدهد که با استفاده از انتگرالهای
موضعي حرکت توصيف ميشود ما در اين مقاله زنجيرة اسپيني بينظمي را در فاز جايگزيدة بسذرهای در نظر ميگيريم و ميکوشيم تا ديناميرك
توليد درهمتنيدگي در اين سامانه را از طريق محاسبة انتگرالهای موضعي حرکت مطالعه کنيم به اين منظور ،نخست برا حرل تحليلري مردل يرر
برهمکنشي سازوکار توليد درهمتنيدگي در اين سامانه را برای حالتهای اوليه مختلف به شکل دقيق توضيح ميدهيم سپس با تعميم اين رهيافت
به مدل برهمکنشي ديناميك توليد درهمتنيدگي در حضور برهمکنش را با محاسبات عددی به دست ميآوريم در نهايت ،معنرای فيزيکري تفراوت
رفتار ديناميکي درهمتنيدگي در رژيمهای برهمکنشي و ير برهمکنشي را به بحث ميگذاريم
واژههای کلیدی :جايگزيدگي بسذرهای -مدل اندرسون -آنتروپي درهمتنيدگي -انتگرالهای موضعي حرکت

 .1مقدمه

است و دليل دوم دقت و قدرت کنترل باالی آزمايشهايي است

مطالعة توأمان بينظمي و برهمکنش در سرامانههرای کوانترومي

که در عمل روی ايرن سرامانههرا انجرام مريگيررد [ ]3-7ايرن

بسذرهای يکي از موضوعاتي است کره در سرالهرای اخيرر بره

سامانهها با تغيير پهنای بينظمي گذار فازی موسوم به گذار فراز

شدت مورد توجه فيزيکدانان قررار گرفتره اسرت [ ]1-2داليرل
اين توجه ويژه را ميتوان ذيل دو عنوان مختلف طبقهبندی کرد:
اول اين که اين موضوع از منظر انتگرالپذيری و برقراری فرض
ارگوديك در سامانههای کوانتومي از اهميت بنيرادين برخروردار

جايگزيدگي بسذرهای را تجربه ميکنند که به دليل تغيير رفترار
ويژه حالتهای کوانتومي سرامانه رخ مريدهرد در پهنرای کرم
بينظمري ،ويرژه حالرتهرای سرامانه از فررض گرمرايش ويرژه
حالتها [ ]8تبعيت ميکنند و به همين دليل اين فاز سرامانه ،بره
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اختصار ،فاز  ETHناميده ميشود در سوی مقابل ،هنگرامي کره

زمان ،و بستگي فضايي سطح-گونه اين کميت در مقابل بسرتگي

پهنای بينظمي بره انردازة کرافي برزرب باشرد ويرژه حالرتهرا

حجررم-گونررهای کرره علررياالصررول از کميررتهررای فزونررور

جايگزيده مريشروند و ايرن فراز سرامانه اصرطجحاً جايگزيردة

ترموديناميکي انتظار داريم ،همرراه اسرت [ ]27-24بسرياری از

بسذرهای ( )MBLناميده ميشود در واقع نقطه شروع بررسري

اين خواص را ميتوان از يرك مردل پديردهشناسرانه کره در آن

چنين گذارهای فازی که به دليل جايگزيردگي ويرژه حالرتهرا

هرراميلتوني سررامانه را بررر حسررا عملگرهررای شرربه-جايگزيررده

فيليرا اندرسرون در سرال

موضعي بسط ميدهند اسرتنبا کررد [ ]28از آنجرايي کره ايرن

 2558دانسررت [ ]5در ايررن مقالرره ،يررك مرردل تصررادفي برردون

عملگرهررا بررا هرراميلتوني سررامانه جاب رهجررا مرريشرروند آنهررا را

برهمکنش (تك-ذرهای) ارائره شرد کره بره کمرك آن سررکو

انتگرالهای موضعي حرکت مينامند و بره اختصرار برا

پديده پخرش در يرك سرامانة کوانترومي برينظرم توضريح داده

نشان ميدهند

ايجاد ميشوند را بايد مقاله معررو

LIOMs

ميشود در اين مدل پهنای بينظمي توسط يك پارامتر کنترل به

همانگونرره کرره گفترريم تررجشهررايي انجررام شررده تررا وجررود

نام  Wتنظيم ميشود که اگر مقدار آن برابر با يك مقدار بحرانري

ثابتهرای حرکرت را برا نحروة ايجراد و انتشرار درهرمتنيردگي

 Wcباشررد ،سررامانه يررك گررذار فرراز ناشرري از جايگزيرردگي

کوانتومي در فاز جايگزيردة برسذرهای مررتبط کنرد [ 25و ]11

ويژهحالتها را تجربه ميکند که اين گذار فاز در اصطجح گذار

ولي هنوز هم جوانبي از اين ارتبا پنهان و دست نخورده براقي

اندرسون ناميده ميشود طبق اين مدل ،بعد بحراني پاييني بررای

مانده است از جمله ايرن کره ديناميرك چنرين سرامانههرايي برا

گذار اندرسرون  d l  2اسرت ،بنرابراين بررای ابعراد کمترر يرا

استفاده از حل دقيق ضرايا بسط LIOMها بررسي نشده اسرت

مساوی اين مقدار ،گذار فازی از اين نوع رخ نميدهد و به ازای

[ ،]12عجوه بر اين ،برای بيان اختج

بين دو مدل اندرسرون و

کمترين مقدار بينظمي تمام ويژه حالتهای سرامانه جايگزيرده

 MBLکارهای مختصری از جمله مرجرع [ ]25انجرام شرده امرا

خواهند بود []21
توفيق مدل اندرسون بررای توصريف سرامانههرای برينظرم

هنوز به طور دقيق اختج

اين دو مدل مشرخص نشرده اسرت

همچنين ،بررسي نروع گرذار فراز از  LBMبره  HTEنيرز جرز

آنچنان زياد بود که برای مدتها فيزيکدانان را از در نظرگررفتن

مواردی است که هنوز سؤاالت زيادی دربراره آن مطررح اسرت

برهمکنش بينياز ميکرد اما در سال  1117با مطالعة عددی يك

[ ]11اکنون با توجه به آنچه بيان شد شايان ذکر است که جنبره

سامانه برهمکنشدار مشخص شرد کره در حضرور بررهمکرنش

نوآورانه روش حل ما در آن است که ،همانطور که در ادامه بره

ميتوانيم حتي در  d  1هم گذار فازی مشابه با گذار اندرسون

طور مبسو شرح داده خواهد شد ،ما حالت اولية خاصي را در

داشته باشيم با اين تفاوت که در حضور برهمکنش ويژهحالتها

نظر ميگيريم و استدالل ميکنيم که فقط LIOMهای حاضرر در

جايگزيدة بسذرهای (در مقابرل جايگزيردة تركذرهای) هسرتند

مرز دو زيرسرامانه ،برا هرم بررهمکرنش دارنرد و برا توجره بره

[ ]22پس از آن تجشهای زيرادی انجرام شرد ترا يرك اثبرات

هاميلتوني نوشته شده بر حسا LIOMها سعي مريکنريم منشر

تحليلي برای وجود فراز جايگزيردة برسذرهای در سرامانههرای

تفاوت رفتار سامانههرای اندرسرون و سرامانههرای  MBLرا بره

برهمکنشي ارائه شود که اين تجشها در موارد خاصري نيرز بره

دست آوريم با توجه به حالت اوليهای که ما در اينجرا معرفري

نتايج درخشاني رسيد [ 21و  ]23بره هرر حرال ،مطالعرة سراير

ميکنيم بر اين باور هستيم که اگر قرار باشد در آينده MOILهرا

خواص فيزيکي اين فاز جديد با استفاده از روشهرای مختلرف

به عنوان يکي از نامزدهای ساخت حافظههای کوانتومي به شمار

در دسررتور کررار قرارگرفررت و مشررخص شررد کرره ايررن فرراز بررا

آيند ،مطالعهای از اين دست که خرواص کوانترومي بلروکي ايرن

مشخصههايي نظير آمار پواسوني فاصلة ترازهای متوالي انررژی،

سامانهها را مورد توجره قررار دهرد ضرروری اسرت و بررسري

وافازی تواني ،انتشار لگاريتمي آنتروپي درهمتنيدگي نسربت بره

سامانههايي که به اين صرورت در نظرر گرفتره مريشروند مفيرد
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صفحه عمود بر ميدان و در راستای ميدان مغناطيسري هسرتند و

ما در اين مقاله سرعي مريکنريم برا بررسري رفترار آنتروپري

چنانچه    tباشد اين مدل را  XXZو اگر   0باشرد ايرن

درهمتنيدگي ،فاز جايگزيدة اندرسون (تكذرهای) را برا همترای

مدل را  XXمينامند در ادامه بررای انجرام محاسربات عرددی،

خودش در حضور برهمکنش يعنري فراز جايگزيردة برسذرهای

مقدار  tبرابر با  2انتخا

ميشود و نيز هر کجا بحث از حضور

مقايسه کنيم برای اين منظور ما مطالعرة خرود را در بخرش دوم

برهمکنش ميشود يعني مقدار    1در نظر گرفته ميشود

در ابتدا با معرفي يك سامانة يربرهمکنشي آ از مريکنريم و در

برينظمري

اين توضريح را بايرد اضرافه کنريم کره در يرا

ادامه اثرات برهمکنشي را به مسئله اضافه خواهيم کرد اين روند

هنگامي که در اين مدل    1باشد ،سرامانه در يرك نقطره بره

برهمکرنش

خصوص و در معرض يك گذار فاز از نوع برزينسکي-ذولس-

با يك روش تحليلي ،ثابتهای حرکت در فاز جايگزيرده را بره

کوسترليز 2خواهد بود و اين باعث ميشود رفترار همبسرتگيهرا

دست آوريم سپس در بخش سروم بره کمرك ايرن ثابرتهرای

برای مقادير ديگری از قدرت برهمکرنش کره سرامانه را از ايرن

حرکت ،سازوکار توليد درهمتنيردگي کوانترومي در ايرن فراز را

نقطه خاص دور ميکند ،متفاوت باشد با اين حرال ،در حضرور

پس از يك اطفای کوانتومي بررسي ميکنريم در بخرش چهرارم

بينظمي به نظر ميرسد اين داستان بايد برا دقرت و مجحظرات

مطالعاتمان را به سامانه برهمکنشدار تعميم مريدهريم و همرين

بيشتری بررسري شرود [ ]12-13و اتفاقراً مطالعرات اخيرر []17

محاسبات را در حضور برهمکنش تکرار ميکنيم و در نهايت در

نشان ميدهند که خود گذار فاز جايگزيدگي برسذرهای را بايرد

بخش پنجم با مقايسة نتايج به دسرت آمرده در حضرور و عردم

زيرمجموعهای از خانواده برزينسکي-ذولس-کوسرترليز دانسرت

حضور برهمکنش مقاله را خاتمه ميدهيم

که البته هنوز در مورد اين طبقرهبنردی بايرد مطالعرات بيشرتری

را از اين جهت دنبال ميکنيم که ميتوانيم در يا

صورت بگيرد []11

 .1معرفی مددل غیربدرهم کنشدی و رو

محاسدبۀ

هاميلتوني باال را به يك مدل فرميوني برهمکنشدار تبرديل کررد

ثابتهای حرکت در آن
در اين مقالره بره بررسري يرك مردل اسرپيني  XXZهرايزنبرب
ميپردازيم که يك زنجيرة -2بعدی از اسپينهرای دو حالتره در
حضور يرك ميردان مغناطيسري تصرادفي را توصريف مريکنرد
هاميلتوني اين سامانه برا فررض  ، h  1بره شرکل زيرر نوشرته
ميشود:
()2

2t ( i i1  H .c.)    iz iz1  hi iz ,

کرره در آن

Hˆ 

i

i

i

x
 i   i  i  iy

به راحتي ميتروان برا اسرتفاده از تبرديل جرردن – ويگنرر،

عملگرهررای برراالبر (پررايينبررر) و

  ix , y ,zعملگرهای پاولي برای توصريف مؤلفرههرای مختلرف
اسررپني اسررت کرره در جايگرراه iام قرررار دارد و  hiهررا مقرراديری
تصادفي هستند که شدت ميدان مغناطيسري موضرعي در همرين
جايگاه در امتداد محرور  zرا نشران مريدهنرد و از يرك توزيرع

يکنواخت در بازة   W ,W انتخا

ميشروند در ايرن رابطره

پارامترهای  tو  Δبه ترتيا ثابتهای جفتشدگي اسرپينهرا در

[ ]18بررای شررروع اجررازه دهيررد عملگرهررای فرميرروني زيررر را
تعريف کنيم:
()1


 zj   i ,

j i





 i  



به وضوح پيداست که عملگرهای جديد   iاز جبرر فرميروني
پيروی ميکند ،يعني:
()3
()4

 
 i , j   i, j ,
 0,

 i ,  j

اگر چه مرسوم است که عملگرهای فرميوني بر حسرا  cو

†c

نوشته شود اما در اين مقاله ،با توجه به اين که قصد داريم پرس
از تبديل جردن – ويگنر و حل دقيق مسئله به بررسي ديناميرك
سامانه اسپيني بپردازيم و از اين عملگرها بررای بررسري سرامانه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 Berezinskii–Kosterlitz–Thouless
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اسپيني استفاده کنيم ،عملگرهای فرميوني را بره صرورت   iو

 MBLرا ميتوان برحسا ثابتهای شبهجايگزيده توصيف کرد

  jنمايش ميدهيم

عملگرهای  LIOMدر واقرع خودشران از جبرر پرائولي پيرروی

از طرفي به سادگي ميتوان نشان داد که:

ميکنند و به نحوی ميتوان آنها را شبه اسپين ناميد که خرواص

()5

 iz   i i   i i   i i   i i ,

زير را دارند [:]23
1. Tr  iz  0,

و چون:

 2 ij ,
N

 i i  1   i i ,

()2

2.

3.  iz , Hˆ   0,



و

1

 i  j
4. Tr  iz ,  zj   e
,



 i i  nˆi ,

()7

Tr  iz zj

آنگاه ميتوانيم عملگر اسپيني پاولي در امتداد قائم را بر حسرا

در واقع ،از خاصيت اول و دوم نتيجه گرفته ميشود که ميتوان

عملگر اشغال فرميوني به شکل زير بنويسيم:

LIOMها را برحسا ماتريسهای پائولي نوشت خاصريت دوم
 iz  2nˆi  1,

()8

نشرران دهنرردة ثابررت حرکررت بررودن  LIOMهررا اسررت و نهايتراً

البته چون هد بررسي رفتار سامانة اسپيني است ،در اين مقاله تنها

خاصيت سوم نشان دهندة جايگزيده بودن آنهاسرت ادعرا ايرن

با   i ،  iو   izسر و کار داريم اکنون ميتوانيم اين روابرط را

است که چنين عملگرهايي وجود دارند به طوری که مريتروانيم

در هاميلتوني ( )2جايگذاری کنيم و با اندکي محاسبه داريم:

هاميلتوني ( )2را برحسا آنها به شکل زير بنويسيم [ 5و :]24

2t ( i i1  H .c .) 

()5

 2nˆi 12nˆi1 1  hi 2nˆi 1.
i

Hˆ 

i

i, j

که در آن از نوشتن جمجت مراتا بعدی کره از حاصرلضرر

i

آنگاه هاميلتوني ( )2معادل يك سامانة فرميوني بدون برهمکنش
است .ما در اين ادامه ميکوشريم ترا برا اسرتفاده از يرك شرکل
تحليلي که بررای ثابرتهرای حرکرت در مردل فرميروني بردون
برهمکنش وجود دارد ،به بررسي رفتار انتشار درهرمتنيردگي در
اين سامانهها بپردازيم به اين منظور ،در حالتي که   0اسرت
عملگرهای ثابتهای حرکت يا همان عملگرهرای  LIOMرا بره
دست ميآوريم و با استفاده از آنهرا ديناميرك درهرمتنيردگي در
سامانه را محاسبه خواهيم کرد البتره ت کيرد مريکنريم کره بررای
حالتي که    0است جوا

()21

i

با توجه به معادلة ( )5به اين نتيجه ميرسيم که اگر   0باشد

دقيرق بررای عملگرهرای

 i iz   i, j iz zj ,

Hˆ 

LIOM

وجود ندارد ولي برا اسرتفاده از مقايسرة آنهرا برا حالرت بردون
برهمکنش مريتروان ترا حردودی نقرش بررهمکرنش را در ايرن
سامانهها به دست آورد

 .1 .1محاسبۀ تحلیلی ثابتهای حرکت در مدل اندرسون
همان گونه که پيش از ايرن اشراره کررديم يرك سرامانه در فراز

تعداد بيشتری از ايرن عملگرهرا تشرکيل مريشروند خرودداری
کردهايم تاکنون ،رهيافتهای مختلفي در مراجع مختلرف بررای
بره دسرت آوردن  LIOMو ضررايا

i

و

و

i,j

در رابطرة

( )21ارائه شدهاست [ 28 ،24و  ]15در واقع ،برای محاسبة اين
ضرايا بايد به چند نکته مهم توجه داشته باشريم نخسرت ايرن
که بايد

i,j

از خاصيت زير پيروی کند [ 28و :]15

()22

,

1

  i  j

 e

i, j

بايد توجه داشت که در خاصيت ( ،)4طول جايگزيدگي است
در حالي که در رابطه (،)22

طول برهمکنش است [ ]3و ايرن

رابطه نشان دهنده افت نمايي جفتشدگي مؤلفههای قرائم شربه
اسپينها نسبت به تغيير فاصلة نسبي بين آنهاست و نکته بعردی
آن است که:
()21

i , j ,k ,



i, j



i

با همه اين تفاسير در مدل اندرسون انتظار داريم کره هراميلتوني
( )21فقط شامل جمله اول باشد ،يعني داشته باشيم:
()23

z
i i ,


i

Hˆ Anderson 
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اکنون ،با استفاده از تبديل جردن – ويگنر  iz ،و

را محاسبه

i

خواهيم کرد در ادامه ،روش انجام اين محاسبه به طور مبسرو
شرح داده خواهد شد برای شروع ،با اسرتفاده از رابطرة ( )5در
يا
()24

برهمکنش به نتيجه زير خواهيم رسيد:

2t ( i i1  H .c .)  hi 2 i i  1.

Hˆ 

i

همان گونه که مشخص است هاميلتوني باال يك هاميلتوني بدون
برهمکنش فرميوني است که به سادگي ميتوانيم آن را برحسرا
ويژه عملگرهايش به شکل زير بازنويسي کنيم:

 2 i  i i   i ,

()25

Hˆ 

و برای محاسبة   i ، 2 iو   iاز روش زير استفاده کنيم:
()22

i

1 
 
 H    



 
 N 


1  N


()27

که در ادامه برای سادگي  j | i   ijرا تعريف ميکنيم
با توجه به اين نکته که در بخش پيشين اشاره شد با استفاده
از   iو   iميتوان   izرا به صورت زير به دست آورد:

,

  j2  j
1



 j  j2
1



 ij  ij
1
2



  i i

  i i

 iz

j1, j2

به سادگي ميتروان نشران داد کره   izهرای بره دسرت آمرده را
ميتوان برای بسط هاميلتوني کل به صورت زير به کار برد:
 iz ,

()14



2 
1

ˆTr  iz H
N

Hˆ 

i

مدل اندرسون تنها مدلي است که بسط دقيقي بررای هراميلتوني

Hˆ 

که ماتريس ˆ Hبه صورت زير است:
0 
,

hN 

 i 

j

j

کل ،همچنين بسط دقيق برای LIOMها با استفاده از هراميلتوني
تكذرهای ميتوان نوشت در صورت وجرود بررهمکرنش بايرد
بسط زير:

t



j| i  j 

i

i

hi ,

 ij j ,

()11

()13

i
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 h1
H  2  t
 0

 ij  j 

 i 

j

()15

,

 ij , j , j  j  j  j3
1 2 3
1
2



j1, j2 , j3

به سادگي ميتوانيم هاميلتوني فوق را با يك تبديل يکاني قطری

را نوشت [ ]32به دسرت آوردن ضررايا بسرط ( )15در مردل

کنيم ،يعني ماتريسي مانند  Uرا بيابيم به طوری که:

برهمکنشي توسط نويسندگان اين مقاله در حال بررسي و انجرام

()28

2 1
H  U HU  
 0

0 
,

2 N 

†

'

که در آن عناصر  Uبه شکل زيرر از روی ويرژهحالرتهرا قابرل
محاسبه خواهند بود:
Ui, j  j| i ,

()25

است و فراتر از موضوع اين مقالره اسرت نکترة مهرم در مرورد
  ijها آن است که در شر زير صدق ميکنند:
()12

,

i j

1

که  طول جايگزيدگي است و با قدرت بينظمي بره صرورت
زير ارتبا دارد [ 31و :]33
()17

و
H i  2 i i ,

()11

 ij  e

,



 W

ما در اين مقاله سعي ميکنيم که برا اسرتفاده از بسرط رابطرة ()11

البته بايرد توجره داشرت کره برچسراگرذاری  iبره روی ويرژه

توليد درهمتنيدگي در مدل اندرسون را محاسبه کرده و نتيجرة آن

حالتهای هاميلتوني تكذرهای به اين صورت اسرت کره ويرژه

را با دادههای عددی حل دقيق مسئله مقايسه کنيم سپس در ادامره

حالتهای به دست آمده بيشرينه مقردار بره روی جايگراه iام را

با روشن کردن برهمکنش ،سامانه را به يك سامانة  MBLميبرريم

دارند به عبارتي به ازای هر  j  iداريم:

و با توجه به تفاوت رفتاری اين دو سامانه سعي ميکنيم برآوردی

()12

,

2

 j| i

با استفاده از اين معادالت به نتيجة زير ميرسيم [:]31

2

i| i

از شکل LIOMها در سامانة برهمکنشي داشته باشيم
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 .3محاسبۀ آهنگ تولید درهمتنیدگی

در رابطة (،)32

همان گونه که در مقاالت مختلف اثبات شرده اسرت [ 22و ]25

مشابه نيز داريم:

 iA

647

ويژه حالت عملگر

اگر در يك سامانة  MBLاطفای کوانتومي وارد شده و سامانه از

()31

زيرسامانهها شروع به افزايش ميکند و سرامانه نظرم خرود را از

به طريق مشابه ،در رابطة (،)31

وضعيت تعادل خارج شود آنگاه به علت بررهمکرنش ،آنتروپري
دست ميدهد يکي از مشخصههای مهم سامانةه  MBLآن است
که توليد آنتروپي که ناشري از درهرمتنيردگي برين زيرسرامانه و
محيط آن است در اين سامانهها بررخج

سرامانههرای گرمرايي

رشد لگاريتمي دارد []22
در اين بخش ،حالت اولية سامانه را به صورت زيرر در نظرر

 1B  2B  3 B...  N

  1B  2B  3 B...  N ,

2B

2B

 iB

ويژه حالت عملگر

()18

2

به عبارتي فرض ميکنيم که نيمي از سامانه در لحظه صفر اسپين
باال و نيمي ديگر اسپين پرايين دارد حرال بررای بررسري رفترار
زماني اين حالت ،سامانه را بره دو زيرر بخرش مسراوی و يرك

قابل اثبات هستند بنابراين حالت اوليه ارائه شده ويژهحالتهای
 H Aو  H Bدر پايههای  LIOMاست و بررای محاسربة توليرد

Hˆ  H A  H B  H AB ,

()15

) i ( 
) A (B

درهمتنيدگي کرافي اسرت کره  H ABرا در پايره

بسرط

دهيم به عبارتي در پايههای  LIOMداريم:
z
iA iA ,

()33
()34

N
2



HA 

i A 1

N

z
iB  i ,
B

1

N
2

HB 

iB 

و جمله برهمکنش نيز به صورت زير است:

N
 H .c . 
1
2

جملة برهمکنش بين آنها ميشکنيم بنابراين ميتوانيم هاميلتوني
سامانه را به شکل زير بازنويسي کنيم:

 izB

است با توجه به يکتا برودن حالرت خر  ،روابرط ( )32و ()31

ميگيريم:
 in     N    ,

 izA

است به طريرق

()35


H AB  2t  N
2

 2t  iN  iN 1 i  i  H .c.,
B

B

A

A

2

2

iA ,iB

که در آن  H Aو  H Bهاميلتوني زيربخشهای مربوطه است و

شکل  2چنين وضعيتي را به صورت طرحواره نشان ميدهرد ترا

نيمرري از يررك زنجيرررةه اسررپيني را توصرريف مرريکنررد و جمل رة

درک بهتری برايمان حاصل شود

برهمکنش به صورت زير است:


H AB  2t   N  N  H .c.  ,


1
 2 2


()31

بنابراين تحول زماني   t ناشي از برهمکرنش LIOMهرا در
مرز دو زيرسامانه است البته چون ميخواهيم آنتروپري يکري از
زيرسامانهها را محاسبه کنيم بنابراين استفاده از پايرههرای

 iz

و

دليل اين جداسازی آن است که اگرر مرا جداگانره هرر کردام از

يا   izتفاوتي ندارد و در ادامه برای بهتر روشن شدن مطالرا،

زيربخشهای سامانه را در نظر بگيريم آنگاه   inويژهحالرت

به ذکر چند نمونه خواهيم پرداخت البتره بايرد بره ايرن مسرئله

 H Aو  H Bاست و در نتيجه درهمتنيدگي بين دو زيرسرامانه

اشاره کرد که اگر اين رهيافت را دنبال کنيم و تبرديجت عکرس
جردن – ويگنر را به کار ببريم ،يك سامانه تصادفي با W  20

توسط  H ABايجاد ميشود
با توجه به تعريرف LIOMهرا و برا توجره بره ايرن کره برا

شبيه نمونه ( )2رفتار ميکنرد و در برخري پيکربنردیهرا رفترار

هاميلتوني جابهجا ميشوند ،به اين نتيجره مريرسريم کره بررای

نوساني شکل  1ديده ميشود با کاهش قدرت برينظمري بررای

هاميلتوني  H Aو  H Bداريم:

 ، 15 W  20سامانه شبيه نمونه ( )1رفتار مريکنرد و شرکل 3

()32

  1A  2 A  3 A...  N ,
2A

 1A  2 A  3 A... N
2A

مشاهده خواهد شد و در نهايت برای  W  15رفتار سامانه بره
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شكل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) نمايش تقسيمبندی زنجيرهای با طول زوج به دو زيرسامانه با اندازههای برابر و برهمکنش بين جايگاههرای
دو زيرسامانه با توجه به طول جايگزيدگي LIOMها رنگ سبز برهمکنش همساية اول را نشان ميدهد ،رنگهرای آبري و نرارنجي نمرايشدهنردة
برهمکنش همساية دوم هستند که به منظور ايجاد تمايز بين اسپينهای درگير ،با دو رنگ متفاوت نشان داده شدهاند به همين ترتيرا ،رنرگهرای
زرد ،بنفش و قرمز برهمکنش همساية مرتبه سوم را مشخص ميکنند

شكل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) آنتروپي درهمتنيدگي شبيهسازی به زنجيرهای با طول جايگزيدگي برابر با واحد

نمونه ( )3نزديك خواهرد شرد و شرکل  4رفترار سرامانه را بره

با اثر دادن هاميلتوني فوق و محاسبه آنتروپي ،رفتار نوسراني بره

خوبي نشان ميدهد

سادگي در شکل  1ديده ميشود

نمونه ( :)1فرض کنيم طول جايگزيدگي برابر واحرد باشرد در

نمونه ( :)1فرض کنيم که طول جايگزيدگي برابر  1باشد آنگراه

اين صورت  H ABتنها شامل جمله زير است:

هاميلتوني مؤثر به صورت زير است:


 H .c . 

1


()32


 
H eff   t  N
N

2

2

z
z
 N N
 N N
,
1
1
2

2

 
H eff  t N N  N
 N  t N N  N  N
, 1
1
, 2
2

2

2

بنابراين هاميلتوني مؤثر تنها شامل برهمکنش دو جايگاه همسرايه در

2
2 2
2 2


z
t N N  N  N  H .c  N  N
1, 1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
z
z
z
 N N
 N N
 N N
,
1
2
1
2
2 2
2
2
2
2
2

()38

2 2

مرز است در اين حالت بررای محاسربه آنتروپري ،محاسربة تحرول

به عبرارتي بررای تحرول زمراني ايرن سرامانه کرافي اسرت کره

زماني دو جايگاه کافي است در اين حالت به سادگي ميتوان نشان

هاميلتوني مؤثر را برای دو اسپين در روی مرز نوشرت در ايرن

داد که درهمتنيدگي رفتاری کامجً نوساني دارد به عبارتي:

حالت داريم:

()37

 ,

i H eff t

 t   e

()35

 ,

i H eff t

 t   e
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شكل ( .3رنگي در نسخة الکترونيکي) آنتروپي درهمتنيدگي شبيهسازی به زنجيرهای با طول جايگزيدگي برابر با 1

شكل ( .4رنگي در نسخة الکترونيکي) آنتروپي درهمتنيدگي شبيهسازی به زنجيرهای با طول جايگزيدگي برابر با 3

و ميتوان تحول زماني را حل کررده و توليرد درهرمتنيردگي را

است برگرديم در محاسربات عرددی مقردار  Δرا برابرر واحرد

tN N
کرد البته بايد دقت کررد کره در ايرن حالرت
, 2

ميکنريم در ايرن حالرت ،شرکل دقيرق   iهرا بسريار

حسا

2 2

يك مرتبةه بزرگي از

 t Nکوچكتر است به عجوه چرون

N
1
2 2
,

هاميلتوني مؤثر يك هاميلتوني با ابعاد کوچرك اسرت ،براز هرم،
رفتار نوساني در شکل  3قابل مشاهده است
حرال اگرر طررول جايگزيردگي افرزايش يابررد بره همران ميررزان

انتخا

پيچيدهتر از مدل اندرسون است و از اين مهمتر اين کره اکنرون
برهمکنش بين LIOMها در پايه

را در اين حالت به شکل زير بازنويسي کنيم:
 iz 
2A

()41

اکنون ميتوانيم به مسئلة بررهمکنشري يعنري حرالتي کره   0

2B

()42

z
i1A ,i 2A  i1

A



z 
A i
A

i1A ,i 2A

z
i1B ,i 2B  i1

B

 ,جمجت قابل صر



i

HA 

iA

 ,جمجت کوچكتر
 iz 

بين برود که اين مطلا در شکل  4نشان داده شده است

 .4تولید درهمتنیدگی در حضور برهمکنش

نيز پديدار ميشود با ايرن

حال ميتوانيم برای بررسي آهنگ توليد درهمتنيدگي ،هاميلتوني

هاميلتوني مؤثر دارای بعد بزربتر ميشود و اين باعث ميشود کره
برای طولهای جايگزيدگي بزربتر ،رفترار نوسراني بره سررعت از

 iz

 iz 
B

i1B ,i 2B

نظر کردن

B

i
iB

HB 
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شكل  .5رنگي در نسخة الکترونيکي) رفتار   izبرای هر يك از اسپينهای روی جايگاههای شبکه در نيمة سمت راست زنجيرة  21تايي بررای
سامانة برهمکنشدار روی  11پيکربندی متوسطگيری انجام شده است

و شکل  H ABبا توجه به رابطرة ( )15بره صرورت زيرر تغييرر

شود که طول جايگزيدگي افزايش يابد و همچنين ميزان درهرم-

ميکند:

تنيدگي بين دو زيرسامانه  Aو  Bافزايش يابرد ايرن مروارد ،در

 i  iB 
A

AiB

 ti

H AB 

i A ,i B

 i  i  i2  i1 
B

B

3B

A

 i  i  i3  iB  H .c . 
A

()41

2A

1A

 ,جمجت قابل صر

i i
B 2B 1B

ti Ai 3
t i1

i i i
A 2A 3 A B


i A ,i 3 B ,i 2B ,i1B


i1A ,i 2A ,i 3A ,i B

نظر کردن

در واقع ،وجود برهمکنش به دو طريق سامانه را تحت ت ثير قرار

شکلهای  5تا  5نشان داده شده است
در حقيقت ،برای اثبات اين ادعا ،طول زنجيرره را برابرر 21
جايگاه انتخا

ميکنريم بررای سرامانة اصرلي گفتره شرده  Δرا

روشن کرده و قدرت بري نظمري را  W  20قررار داده و روی
 11پيکربندی متوسطگيری انجام ميدهيم برای ايرن کره نشران
دهيم طول جايگزيدگي LIOMها افزايش پيدا کررده و بنرابراين
بخش بزربتری از سامانه (تعداد بيشتری از LIOMهرا) درگيرر
  izرا بررای نيمرة سرمت راسرت زنجيرره رسرم

ميدهد:

ميشروند،

الف) با روشن شدن  ،Δطرول جايگزيردگي LIOMهرا افرزايش

ميکنيم همانطرور کره در شرکلهرای  5و  2بره خروبي ديرده
 iz

مييابد و اين افزايش طول جايگزيدگي باعرث مريشرود تعرداد

ميشرود مقردار

LIOMهای بيشتری درگيرر شروند و بنرابراين ،متوسرط درهرم-

ميگيرند با سرعت بيشتری از حالت اوليه فاصله ميگيرد عجوه

تنيدگي نسبت به مدل اندرسون افزايش مييابد

بر اين در سامانة  LBMنوسانات به سرعت بعد از متوسطگيری

) هاميلتوني سامانه در حالت برهمکنشدار پيچيدهتر اسرت و
جمجتي مانند

  iz  izو

2A

1A

  iz  izظاهر ميشوند کره منجرر

2B

1B

به وافازی داخلي ميشوند و عجوه براين ،برهمکنشها در مررز،

بررای اسرپينهرايي کره از مررز فاصرله

از بين ميرود ولي در مدل اندرسرون نوسرانات همچنران براقي
ميمانند که اين مسئله به خاطر وجرود جملرة

 iz
2

A B 

 iz
1

A B 

و

وجود وافازی است

عجوه بر سهم تكذرهای (جملة اول رابطة ( ))41شرامل بررهم-

همررانگونرره کرره در شررکل  7مجحظرره مرريشررود بررا وجررود

کنش چندذرهای نيز خواهند بود وجود اين تغييرات باعث مي-

برهمکنش آنتروپي ،درهمتنيدگي سامانه برهمکنشدار بره مقردار
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  izبرای هر يك از اسپينهای روی جايگاههای شبکه در نيمه سمت راست زنجيرة  21تايي برای

سامانة بدون برهمکنش روی  11پيکربندی متوسطگيری انجام شده است

شكل ( .6رنگي در نسخة الکترونيکي) مقايسة رفتار آنتروپي درهمتنيدگي بين مدل اندرسون (نمودار قرمز رنگ) و مدل برهمکنشدار (نمودار آبي رنگ)

قابل مجحظهای افزايش مييابد دليل اين مسئله آن است که
اوالً جمجت وافازی به هاميلتوني اضافه ميشود و عجوه بر اين
برهمکنش بين LIOMها در مررز افرزايش مرييابرد و همچنرين
برهمکنشهای چند ذرهای نيز اضافه ميشوند
در نهايت قصد داريم به بررسري مفهروم ديگرری تحرت عنروان
آنتروپي درهمتنيدگي بيشينه بپردازيم و آن را برا درهرمتنيردگي
اصررلي محاسرربه شررده برررای سررامانه در يررا

و در حضررور

برهمکنش مقايسه کنيم فرض ميکنيم برای زنجيرهای بره طرول

N
2

  iz ،را به دست آوريم بيشينه آنتروپي که مريتروان بره

سامانه نسبت داد از ماتريس چگالي زير به دست ميآيد:
()43

,

ˆi

ˆ max 

i

به عبرارت ديگرر ،آنتروپري آميخترهتررين حالرت زيرسرامانه از
ماتريس چگالي باال به دست خواهرد آمرد بررای محاسربه ˆi

داريم:
()44

 ,

  
2
1i 


   1 


 

2
1i

ˆi 
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شكل ( .7رنگي در نسخة الکترونيکي) مقايسة رفتار اصلي آنتروپي درهمتنيدگي (نمودار قرمز رنگ) و رفتار آنتروپي درهمتنيدگي بيشينه (نمرودار
آبي رنگ) برای مدل اندرسون روی  11پيکربندی متوسطگيری انجام شده است

شكل ( .7رنگي در نسخة الکترونيکي) مقايسة رفتار اصلي آنتروپي درهمتنيدگي (نمودار قرمز رنگ) و رفتار آنتروپي درهمتنيدگي بيشينه (نمرودار
آبي رنگ) برای مدل برهمکنشدار روی  11پيکربندی متوسطگيری انجام شده است

که در آن:
()45

درهمتنيدگي محاسبه شده زياد است به عبارتي تعداد جمرجت
,

1   iz
2



 

2

1i

ما اين مسئله را بررای مرورد اندرسرون و مرورد بررهمکرنشدار
مقايسه ميکنيم همرانطرور کره در شرکلهرای  8و  5مشراهده
مرريشررود در مرردل اندرسررون فاصررلة بيشررينه درهررمتنيرردگي از

يرقطری ماتريس چگالي کره يرصرفر هسرتند قابرل مجحظره
است ولري در مرورد سرامانة  ،LBMبيشرينه درهرمتنيردگي برا
درهمتنيدگي سامانة  LBMبه يکديگر نزديك هستند ،به عبارتي
تعداد جمجت يرقطری ماتريس چگرالي کره يرصرفر هسرتند
نسبت به مدل اندرسون کمتر است باز اين رفتار را ميتروان بره
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عنوان اثر وجود جمجت وافازی و برهمکنشهرای چنرد ذرهای

به وافازی داخلي ميشوند و عجوه بر اين ،برهمکنشها در مرز،

در مرز در نظر گرفت

عجوه بر سهم تكذرهای ،برهمکنش چنردذرهای را نيرز خواهرد
داشت وجود اين تغييرات باعث ميشود که طول جايگزيردگي
افزايش يابد و همچنين ميزان درهمتنيدگي بين دو

 .5نتیجهگیری
در اين مقاله يك مدل هايزنبرب يك بعدی در حضور ناخالصي
را در نظر گرفته و با حل دقيق و تحليلري مرورد  ،XXسرازوکار

زيرسرامانه A

و  Bنيز افزايش يابد
عجوه بر ايرن ،برا رسرم

 iz

بررای نيمرة سرمت راسرت

توليد درهمتنيدگي در اين سامانه را برای قدرتهای برينظمري

زنجيررره ،برره خرروبي ديررده مرريشررود کرره مقرردار   izبرررای

مختلف بررسي کرديم از مقايسة حل دقيق و روش شبيهسرازی

اسپينهايي که از مرز فاصله مريگيرنرد برا سررعت بيشرتری از

مشخص ميشود که در قدرت بينظمي بسريار براال ،هراميلتوني

حالت اوليه فاصرله مريگيررد عرجوه برراين در

سرامانة ،LBM

مؤثر تنها شامل برهمکنش دو جايگاه همسايه در مرز اسرت در

نوسانات به سرعت بعد از متوسطگيری از بين مريرود ولري در

اين حالت بررای محاسربة آنتروپري ،محاسربة تحرول زمراني دو

مدل اندرسون نوسانات همچنان باقي ميمانند که اين مسئله بره

جايگاه کافي است و لذا نشان داده ميشرود کره درهرمتنيردگي
رفتار کامجً نوسراني دارد برا کراهش قردرت برينظمري ،طرول
جايگزيدگي افزايش مييابد و به همران ميرزان هراميلتوني مرؤثر
دارای بعد بزربتر ميشرود و ايرن باعرث مريشرود کره بررای
طولهای جايگزيدگي بزربتر ،رفتار نوساني به سرعت از برين
برود در ادامه ،رفتار توليد درهمتنيدگي را با روش عددی برای
مدل  XXZکه معادل روشن شدن برهمکنش در سامانة فرميوني
معادل است بررسي کرده و مشاهده ميشود که به دو دليل رفتار
آنتروپي درهمتنيدگي دستخوش تغيير ميشود:
الف) با روشن شدن  ،Δطول جايگزيدگي افزايش مييابد و اين
افزايش طول جايگزيدگي باعرث مريشرود تعرداد LIOMهرای
بيشتری درگير شوند و بنابراين ،متوسط درهمتنيدگي نسربت بره
مدل اندرسون افزايش مييابد
) هاميلتوني سامانه در حالت برهمکنشدار پيچيدهتر اسرت و
جمجتي مانند

  iz  izو

2A

1A

خاطر وجود جملة

 iz

2A  B 

  izو وجود وافازی است

1A  B 

سرانجام در اين مقاله به بررسي مفهوم آنتروپي درهمتنيدگي
بيشينه پرداخته و آن را با درهمتنيدگي اصلي محاسبه شده برای
سامانه در يا

و در حضور برهمکنش مقايسه کرديم مشراهده

ميشود که در مدل اندرسرون فاصرلة بيشرينه درهرمتنيردگي از
درهمتنيدگي محاسبه شده زياد است؛ به عبارتي تعداد جمرجت
يرقطری ماتريس چگالي کره يرصرفر هسرتند قابرل مجحظره
است ولري در مرورد سرامانة  ،LBMبيشرينه درهرمتنيردگي برا
درهمتنيدگي سامانة  LBMبه يکديگر نزديك هسرتند ،بنرابراين
ميتوان نتيجه گرفرت کره تعرداد جمرجت يرقطرری مراتريس
چگالي که يرصفر هستند نسبت به مدل اندرسون کمتر است و
برراز مرريترروان ايررن رفتررار را برره وجررود جمررجت وافررازی و
برهمکنشهای چند ذرهای در مرز نسبت داد

  iz  izظاهر ميشوند کره منجرر

2B

1B
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