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چكیده
در این مقاله اثر دما بر عملکرد الگوریتم تعمیم یافته گراور در مدل سه کیوبیتی  XXهایزنبرگ ارائه شده است ،همچنین اثر درهمتنیدگی گرمایی بر عملکرد سیستم
سه کیوبیتی در حین جستجوی الگوریتم گراور بررسی شده است .به دلیل تاثیر غیر قابل انکار دما بر روی کلیه فرآیندهای فیزیکی ،بررسی اثر دما بر روی الگوریتم
جستجوی گراور بسیار حائز اهمیت میباشد.

Effect of temperature on generalized Grover’s algorithm in three-qubit XX Heisenberg
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Abstract
In this paper, a generalized Grover's algorithm in three-qubit XX Heisenberg model has been studied. We
investigate the effect of thermal entanglement of a three-qubit system in the searching process. Because of
unambiguous effect of temperature on physical systems, the study of this effect on Graver’s algorithm is very
important.
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در ایون مقالوه ابتوودا الگووریتم گووراور بوه حالووتهوای آمیختووه
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ساختار الگوریتم گراور
الگوریتم گراور برای یافتن حالت مورد نظر  | zدر یک یایگاه
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داده نامنظم به کار برده میشود ،این الگوریتم با بکارگیری عملگر
هادامارد و عملگر گراور این کار را در سه مرحله به صورا یر
انجام میدهد.
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است .الگوریتم گراور می تواند در مانی بهینه حالت موورد
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تعمیم الگوریتم گراور

 )3اندا ه گیری حالت بدست آمده در قسمت (.)2
باید توجه داشت که قبل ا اندا هگیری ماتریا چگالی سیستم کل،
باید ا مسی رد گرفته شود تا ماتریا

کواهبیافتوه1
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بدست آید:
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شده است انجام میگیرد ،احتمال اندا هگیری حالت موورد نظور در
این شرای عبارا است ا :
) prob (z)  Tr (M z M s
†
z

()8

کوووه  M zهوووا عملگرهوووای انووودا هگیوووری هسوووتند ،کوووه در

در این مقاله برای تعمیم الگوریتم گراور ا حالتهوای آمیختوه
به جای حالتهای خال
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صدق میکنند .حال به راحتی مویتووا

استفاده شده است ,این حالتهوا موانی

این فرمولبندی را برای بررسی سیستمهایی کوه بوا مسوی جفوت

مفید واقع میشوند که سیستم کوانتومی با مسی خود جفوت شوده

شدهاند و یا اثراا نوفه آنها را مختل کرده است مورد استفاده قورار

باشد ،و نتوا مسی را به صوورا دلخوواه تعیوین کورد ،در نتیجوه

داد ،همچنین میتوا به بررسی گرمایی الگوریتم گراور یرداخت.

چو حالت سیستم کل (سیستم اصلی به عیوهی مسی ) را نموی-

بررسی گرمایی الگوریتم گراور درمددل سده کیدوبیتی

توا با یک حالت خال

نمایب داد باید سیسوتم در یوک حالوت

آمیخته تعریف شود.
یک سیستم که در حالت آمیخته قرار دارد میتواند بوه صوورا
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مجاور با یکدیگر برهمکنب دارند بوه صوورا یور توصویف موی
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حال میتوا ماتریا چگالی سیستم سه کیوبیتی که در تعادل
گرمایی قرار دارد را به صورا یر نشا داد:
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  است و  Zتابع یارش سیستم است ،که به راحتی

روی سیستم بدو برهمکنب و مدل هایزنبرگ نشا میدهد .برای
سیستم هایزنبرگ ،احتمال موفقیت در ناحیه درهمتنیده نزدیوک بوه
صفر است و در ناحیهای که سیستم درهمتنیدگی ندارد به خوبی بوا
تکرار الگوریتم ،افزایب مییابد.
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جدول  :1در ستو ( )aاحتماالا بدست آمده برای یک سیستم سه کیوبیتی کوه
هیچ برهم کنشی با یکدیگر ندارند، ،ستو ( )bاحتمال موفقیت الگووریتم بورای
سیستم هایرنبرگ شامل سه کیوبیت که با یکدیگر برهمکونب دارنود در ناحیوهی
درهمتنیده (به ا ای  ،) J  3.8Tستو ( )cاحتمال موفقیت سیستم برهمکنشوی

بدست میآید:
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اکنو ماتریا چگالی معرفی شوده در رابطوهی ( )11را بوه عنووا
حالت اولیه   0در نظر میگیوریم ،و بوه توور دلخوواه آ را بورای
جستجوی حالت  | 000به کار مویبوریم .بورای ایون کوار مراحول
معرفی شده در بخب الگوریتم تعمیم یافتهی گوراور را بوه ترتیوب
انجام داده و نتایج بدست آموده را بورای مودل هوایزنبرگ  XXدر
ناحیههایی که دما در سیستم ایجاد درهمتنیودگی مویکنود بررسوی
میکنیم .قابل ذکر است که کیوبیتها در الگوریتم گراور اصل فاقود

در ناحیهای که غیر درهمتنیده(به ا ای .) J  3.8T

در شکل ( )1نتایج بدست آمده برای هفت تکرار الگووریتم تعمویم
یافته گراور در جدول ( ،)1رسم شده است.
بر اساس رابطهی ( )4ما بهینه برای رسید به باالترین احتموال
تکرار دوّم است ،که این احتمال بورای سیسوتم هوایزنبرگ عبوارا
است ا :
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درهمتنیدگی در کلیهی مراحل هستند و این موضوع در آنجا قابول

که به ا ای (  ) J  3.8Tبا نتایج بدست آمده در جدول ()1

بررسی نیست

تطاب کامل دارد .به عیوه در شکل( )1به خوبی دیده می شود که

نتووایج بدسووت آمووده ا بررسووی درهوومتنیوودگی گرمووایی موودل

کیوبیتها در برهمنهی الگوریتم گراور اصل به دلیل عدم وجود

-Concurrence
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درهمتنیدگی و برهمکنب باالترین احتمال موفقیت را دارند ،امّا

نمیکند و تقریباً برابر با صفر است ،امّا در ناحیهی غیر درهومتنیوده

برای مدل هایزنبرگ که کیوبیتها برهمکنب دارند ،احتمال

الگوریتم ا رواب مربوط به الگوریتم گراور ییروی میکند ،امّوا بوا

موفقیت یایینتر است و در ناحیهی درهمتنیده تقریباً برابر با صفر

تکرار الگوریتم مقدار بیشینهی آ دیگر افزایب نمییابد .تمامی این

است .نکتهی بسیار مهّم دیگر این است که احتمال موفقیت

نتایج مانی اهمیّت مییابود کوه بودانیم بورهمنهوی کیوبیوتهوا در

الگوریتم در تکرار دوّم که بیشینه احتمال در آنجا قرار دارد برای

الگوریتم گراور اصل در تمام مراحل الگوریتم فاقود درهومتنیودگی

ناحیهای که سیستم درهمتنیده است با کاهب نسبت ضریب جفت-

هستند و بر روی یکدیگر هیچگونه اثری نمیگذارند.

j
T

شدگی به دما ) ( به سمت صفر میل میکند و رفتار سیستم در
این ناحیه مطاب با الگوی ییببینی شدهی الگوریتم گراور نیست،
امّا در ناحیهای که سیستم درهمتنیدگی ندارد با افزایب نسبت
j
T

ضریب جفتشدگی به دما ) (  ،احتمال موفقیت سیستم رفته
رفته افزایب مییابد که این رفتار مطاب با الگوی الگوریتم گراور
است ولی این افزایب درنقطهای متوقف شده و با افزایب ضریب
j
T

) ( تا بی نهایت مقدار آ تغییر نمیکند.
1
0.8
0.6

شکل  :2احتمال موفقیت الگوریتم بورای جسوتجوی حالوت  | 000بور حسوب
ضریب جفتشودگی و دموا .مسوور عموودی نشوا دهنودهی احتموال موفقیوت
الگوریتم و مسور افقی تغییراا

j

را ا منفی یک توا یوک و مقودار دموا نیوز ا

0.4

صفر تا یک تغییر میکند .درناحیهای که  jمنفی است و سیستم در آنجوا درهوم-

0.2

تنیدگی دارد الگوریتم گراور هیچ افزایشی در احتمال یافت حالت  | 000ایجواد

0

نمیکند .امّا در ناحیهای که

j

مثبت است ،با افزایب  ، jاحتمال یافت به سرعت

افزایب مییابد و یا ا رسید به یک مقودار بیشوینه دیگور بوا افوزایب دموا و
ضریب جفتشدگی تغییر نمیکند.
شکل  :1احتمال موفقیت الگوریتم گراور بورای سیسوتم بودو بورهمکونب(خ
نقطهچین) .خ یر رنگ در نمودار باال نشا دهندهی حالت درهم تنیده است کوه
در تکرارهای الگوریتم گراور افزایب احتمال را نشا نمیدهد .خ چین یر رنگ
نشا دهندهی حالت غیر درهمتنیده است که با تکرار الگووریتم گوراور افوزایب

احتمال را به خوبی نشا میدهد.
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