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  :چکیده

وي یک ن کمیت رغییر آفاز بري یا فاز پانچاراتنام، عبارت است از مقایسه تغییرات فاز یک کمیت فیزیکی در اثر ت

- ت ناشی مین حقیقگیري هستند از ایاي حالت سیستم. این فازها که از لحاظ تجربی قابل اندازهمنحنی بسته در فض

ز اهولونومی  رویناشوند که فضاي پارامتر یک سیستم کوانتومی وابسته به زمان، ممکن است داراي انحنا باشد و از 

 ند. اوالکپیدا  مفهوم آن اهمیت زیادي شودچنین انحنایی ناشی شود. فاز بري سه خاصیت کلیدي دارد که باعث می

 اراي آزاديرو دنشوند و از ایاي است. ویژه توابع توسط یک معادله خطی همگن تعریف میفاز بري ناورداي پیمانه

با  )2فاز ک عاملیصرف نظر از باشد. فاز بري (اي ضربی در یک عامل فاز کلی که مستقل از پارامتر است میپیمانه

د شواعث میب. این ماند به شرط آنکه ویژه تابع روي یک حلقه تک مقدار باشدچنین عامل فازي بدون تغییر باقی می

ي رثانیا فاز ب گیري هستند.هاي تداخل به طور تجربی قابل اندازهفاز بري یک کمیت فیزیکی شود که توسط پدیده

 وشت کهنرا به صورت یک انتگرال خطی یک حلقه در فضاي پارامتر  توان آنیک مفهوم هندسی است، یعنی می

هندسی  هايمیتشود که بتوان فاز بري را بر حسب کنرخ تغییرات روي حلقه دارد. این خاصیت باعث میبستگی به 

ان مید نتگرالاتوان این فاز را به صورت یک موضعی در فضاي پارامتر نوشت. در واقع خود بري نشان داد که می

زادي رجات آدهایی با هاي مؤثري با متغییر(انحناي بري) روي سطح نوشت. انحناي بري نقش اساسی در دینامیک

عث د. این بانسیل داراي و هندسه دیفراهاي میدان پیمانهکند. ثالثا فاز بري تشابه نزدیکی با نظریهکند بازي می

  شود.زیبایی، شهود و مفهوم یکسان در علم فیزیک می
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  :فصل اول

  سی و محاسبات کوانتومیفاز هند

  

  

  

  

 



 

 

  مقدمه- 1

    تحت تحول  وقتی ما یک سیستم راترین مفاهیم در کوانتوم است. فاز یکی از مهم

در  1فاز هندسی به صورت کت خودش رااطالعاتی از حر ،دهیممی اي قراردوره دررو وبی

 فاز هندسی معرفی شدند.دهد. با پیدایش علم اطالعات کوانتومی کاربردهاي اختیار ما قرار می

صیف توان گفت، فاز هندسی تومیکه . شوددر محاسبات کوانتومی استفاده می از فاز هندسی

گیري گربه یا فاز حالت کوانتومی ناشی از منحنی چرخش یک کمیت فیزیکی مثل جهت

 در اپتیک براي مطالعه 2این فاز اولین بار توسط پانچاراتنام هندسی فضایی فیزیکی است.

 در حالت خالصنشان داد که یک سیستم ناهمگن  3از آن بري معرفی شد. پس تداخل نوري

از آن  دهد.ناشی از ساختار هندسی فضاي پارامترها یک فاز هندسی می دررو،تحت تحول بی

دررو در همان تحول بی 4وب بري تعمیم یافت و ویلزیکخارج از چارچ ،پس فاز هندسی

ندان و آن آنابعد از  د.ندهگن مقدار فاز هندسی را میرژي تبههاي انکه حالت نشان داد

 دررو واز بري نشان دادند و در زمینه بیدررو را در فمحدودیت تحول بی 5آهارانوف

اي فاز هندسی را بر 6بانداري بندي کردند. ساموئل واي فاز هندسی را فرمولچرخهغیر

 کردند. محاسبهزمینه فضاي حالت  اي حالت خالص درچرخهمسیرهاي باز در تحول غیر

-ت مخلوط تعمیم داده شد. در سیستمبه حالحالت خالص بعد از این نتایج فاز هندسی 

تنیده تنیده فاز هندسی حالت مخلوط زیرسیستم متفاوت از حالت درهمهمهاي دو جزئی در

ضاي حالت فرمالیسم ریاضی را با در نظر گرفتن مسیر فاز بري در ف 7است. سیمون و مکورا

بندي هولونومی قابل فرمول در واقع مشاهده کردند که فاز هندسی به صورت ،دمحاسبه کردن

                                                
1  - Geometric phase  
2  - Pancharatnam 
3  - Berry 
4  - Wilczek 
5   - Aharonov-Anandan 
6  - Samuel-Bhandari 
7  - Simon-Makunda 



 

 

فاز هندسی را براي  8دهد. اخیرا اهلمنمینشان ماهیت فاز هندسی را  ،این نتیجهاست و 

. به ه استو در چارچوب ریاضی ریخت هتعمیم داد یکانیحالت مخلوط کوانتال تحت تحول 

ر تبهگن دي تداخل فاز هندسی عملگرهاي غیربا استفاده از ایده 9ستط اسکویتازگی توس

حالت مخلوط رویکردي از فاز هندسی  10الت مخلوط معرفی شده است. سینگ و همکارانح

پیشنهاد شده است.  11را شرح دادند. محاسبات کوانتومی بر اساس فاز هندسی آبلی و غیر آبلی

باعث  12شرایط انتقال موازي د.کننات کوانتومی استفاده میابی محاسباز فازهندسی براي ارزی

هاي هندسی حالت شود. اکنون فازمی 13تنیدههاي درهمی براي سیستمکل ایجاد اثرات فاز

باید  حال توجه است. تنیده که در محاسبات کوانتومی هولونومیک کاربرد دارد مورددرهم

  گذارد.أثیر میدگی چگونه روي فازهندسی تتنیببینیم که درهم

ترین و نزدیک مکانیک کوانتومی نوع خاصی از حالت کوانتومی حالت همدوس در 

دي تقریبا به رفتار یک نوسانگر هماهنگ یک بع است که دینامیک آنحالت به کالسیک 

 همدوس حاالتنهی از برهم. رکاربردترین ابزارها در کوانتوم استیکی از پ شباهت دارد که

هاي این خاصیت باعث نشان دادن ویژگی شود وی حاصل میکالسیکخواص غیر

 همبستگی براي داشتن کالسیکی بودناین خاصیت غیر شود.کالسیکی در میدان تابشی میغیر

 تنیده منابع مهمیدرهم 14حاالت همدوس ، به همین علتسیستم ضروري است بین اجزاي

  براي محاسبات کوانتومی هستند.

 یتنیدگمي آزادي کوانتومی باعث کشف درهو یا بیشتر درجهفاز هندسی از د يمطالعه

  توپولوژیک شده است. فازهاي ناشی از

                                                
8- Uhlmann 
9- Sjöqvist 
10   - Singh et al 
11   - Abelian-nonabelian 
12   - parallel transport 
13   - entanglement 
14   - coherent states 



 

 

نهی حاالت همدوس فیزیکی ایز کوانتوم نسبت به کالسیک برهمهاي متمویژگی کی ازی

-معادله شرودینگر یک جواب قابل قبول دارد. درهمست و به دلیل خطی بودن کوانتوم، اا مجز

 یژگی حائز اهمیت مکانیک کوانتومی است که هیچ همتاي کالسیکی ندارد.تنیدگی یک و

توسط  ي نوسانگرهاي هارمونیکمطالعه نظریه حاالت همدوس با پیدایش مکانیک کوانتومی و

در اپتیک  16گلوبر و کالدر و سودارشانسپس با آثار  مطرح شد و 1926در سال 15شرودینگر

در مراحل اولیه  تنیدگی زمانی که مکانیک کوانتومیهممفهوم درو آثار  کوانتومی معرفی شد.

 هندسی براي حاالت همدوس چترودي و پیشگامان بحث فاز .ندشد توسعه بود، بیان

  بودند. 17همکارانش

یشتر شده بتنیدگی اخیرأ به دلیل توسعه مکانیک کوانتومی عالقه به بحث در مورد درهم

تومی هاي کوانهمبستگی عات کوانتومی وجوداطال یکی از مباحث مهم در محاسبات و است.

اي هسیستم باشد.تنیدگی میدرهم ،همبستگی کوانتومی وجوداز ي معیار است و همچنین

ه صورت بتوان براساس کالسیک توضیح داد هایی را که نمیتنیده همبستگیکوانتومی درهم

پروتکل رد وانتومی را تنیدگی محاسبات کهم چنین درهم ،دهنداثر غیر کالسیکی توضیح می

  بخشد.سرعت می غیره هاي کوانتومی مانند مخابرات، کدگذاري کوانتومی و

 در دهیم ولیدامنه نشان می فاز و ن الکترومغناطیسی را به راحتی بادر کالسیک میدا

به کمترین میزان  زمانی که این عدم قطعیت ،دامنه داراي عدم قطعیت هستند و کوانتوم این فاز

حاالت همدوس دینامیک  يیک روش بر پایه شوند.ایجاد می حاالت همدوس برسدخود 

روش براي حل توسعه داده شد. این  18روش نوسانگر جفت شده صورتکوانتومی، به 

  .آمیز بودمسائل موفقیت بسیاري از

                                                
15   - Schrödinger 
16   - Glauber- Klauder- Sudarshan 
17   - Chaturvedi et al 
18   - coupled harmonic interaction 



 

 

هاي فیزیکی دارد و زمینه از رمونیک نقش مهمی در بسیارياز طرفی دستگاه نوسانگر ها

 مدل لی در زیادي با استفاده از مدل نوسانگر جفت شده کاهش پیدا کرده است. مشکالت

مبنی بر نوسانگر جفت شده  در ابررسانایی بایستی 19تبدیالت بوگولیوبوف کوانتومی و نظریه

اساس ریاضیات را براي حاالت فشرده دو  ،هارمونیک يچنین نوسانگر جفت شدههم باشد.

  .ندادر اپتیک تشکیل داده مدي

مل یک گرانش که شامل تعا گیري کوانتومی وی از مسائل فیزیک از جمله اندازهبرخ

 ک ارائه، با مدل نوسانگر جفت شده هارمونیباشندمحیط کالسیک می سیستم کوانتومی و یک

سیک ه کالترین حاالت کوانتومی باینکه نزدیک شوند. گفتیم حاالت همدوس به دلیلمی

 امیکی وهاي دینمسائل با حضور گروه با اینکه بسیاري از و اشندبهستند حائز اهمیت می

  .دننقش مهمی دار نظریه گروه مکانیک کوانتومی در ،شودمتقارن حل می

اً است. اخیر 20ویل- الت همدوس نوسانگر هارمونیک وابسته به گروه هایزنبرگحا 

این  بندي شده است.مدي در شرایط گاؤسی متقارن فرمولتنیدگی در حاالت فشرده دو درهم

از نوسانگر جفت شده با استفاده توانیم که، ما حاالت گاؤسی متقارن را میدر حالی است 

 تنیدگی دارند.باشیم که نوسانگرهاي هارمونیک نقش مهمی در درهم بسازیم. باید توجه داشته

یک جفت هاي هارمونتوان به نوسانگرتنیدگی در حاالت فشرده دو مدي را میمسئله درهم

- فرمولبندي کرد. قطري ،ستاریتم معادله درجه دوم دو متغیره الگو شده که به عنوان یک

که است درحالی این  مختصات است، ، به شکل درجه دوم توسط چرخش دستگاهسازي

شش لورنتس در  سازي نیازمند تبدیالت پیچیده مختصات است. به همین دلیل تحوالتقطري

  عد زمانی پیدا شد.بعد، سه بعد فضایی وسه ب

                                                
19   - bogoliubov 
20   - Heisenberg-weyl 



 

 

  فاز هندسی و محاسبات کوانتومی توپولوژیک - 1- 1

ماهیت فاز هندسی را در مکانیک کوانتومی  21با استفاده از محاسبات کوانتومی جا در این

تحوالت  دسی در محاسبات کوانتومی، به دلیلیکی از کاربردهاي فاز هن کنیم.بررسی می

  هندسی است.

  در این بخش:

  م.کنیکوانتوم را بررسی می در و اساسی فاز هندسی و اهمیت آن اولیهاصول  .1

می در دهیم که چگونه با استفاده از اثرات هندسی، یک محاسبه کوانتونشان می .2

  شود.کوانتومی ظاهر می فازهاي

رد شباهت کنیم و در موهاي یکسان بررسی میمفهوم فاز هندسی را براي پیمانه همچنین

  کنیم.ی بحث میکالسیکی فاز هندس

 وال پیشکنیم و این سدر محاسبات کوانتومی را بررسی میبرخی از مفاهیم اساسی  .3

  کوانتومی را انجام دهد. يمحاسبهتواند هر آید که چرا فاز هندسی میمی

خالص هندسی  هاي کامالً تواند با استفاده از فازي کوانتومی میبینیم که هر محاسبهمی .4

  ) انجام شود.22(توپولوژیکی

  ندسیفاز ه - 1-2

-حالت .یک بردار در فضاي هیلبرت وجود دارد ،دانیم که به ازاي هرحالت فیزیکیمی

ک ی يندهدهدهند که این بردارها نشانک فضاي برداري پیچیده را نشان میهاي کوانتومی ی

ی اد اساسوان نهعن، به هاي بین دو حالت کوانتومی را که احتمال نام داردما نوسان فاز هستند.

  مشاهده کنیم. توانیم آن را به روش تجربیو میگیریم در نظر می

                                                
21   - Quantum computation 
22   - topological 



 

 

i,دوحالت  f  گیریم، ازتداخل آنها احتمال به صورترا در نظر می
2

i f  

 ،افتد؟ یک روشم چه اتفاقی میرا بدانی حالتدو بین  23گر ما فاز نسبیا حال .آیدبه دست می

  ي متقارن است:نگاه به نوسان بین دو حالت در تجزیه

   )1-1 (                                                                                         ifi
i f re                           

  
  دلخواه داریم:دو حالت با فاز نسبی  حال

              )1-2 (                                                               

i
i

i
f

e

e






  




   

  

                       فاز وابسته به پیمانه است. همچنین وفاز نسبی دلخواه  

را  fحالت s=1به ازاي و i حالت s=0به ازاي  حالت کلی باشد،sاگر 

          .)2008، 24تداخل سازنده است(ودرال رویم،می fبه iکه اززمانی داریم.

  
  

زمایش آ مقدار ويتنها از ر ،که احتمال بین حاالتتوانیم فاز دو حالت مختلف را زمانیمی : چگونه1- 1شکل 

  ؟)2008(ودرال،  در مکانیک کوانتومی مشخص شده است، مقایسه کنیم

  

  انتقال موازي 1-2-1

هاي نید منحامتدا ال اطالعات هندسی در، یک راه جابجایی یا انتقيمواز درهندسه انتقال

  چندگانه است.

                                                
23   - relative phase 
24   - vedral 



 

 

رسم B نقطه  از بردار دیگري و Aیک منحنی داریم که یک بردار از نقطه  فرض کنید

  ).کنیمفازها را به صورت بردار تصور می (درمکانیک کوانتوم شده است.

  

  

  

گانه ی در یک منحنی چنددیهي غیر بمختلف، یک مسئله يدو نقطه ي جهت دو بردار درمقایسه: 2- 1شکل 

یري گا اندازهرین آنها ي بزاویهاي بردارها را انتقال دهیم که به همان نقطه برسیم و سپس است. ما باید به گونه

  .)2008(ودرال، ي دو بردار در نقاط مختلف دشوار است. در غیر این صورت، مقایسهکنیممی

  

 ویه بین دواین است که چگونه زاال سؤ اکنون کنیم.بردار را مقایسه می ین دوزاویه ب

  بررسی کنیم؟ هاي مختلف قرار دارندبردار را وقتی که در مکان

 در کنار بردار دیگري قرار دهیم، جابجا کنیم و را بردارها یکی از راه ساده این است که 

اما ما  .اي بین بردارها)(همان فاصله زاویه شودگیري میت زاویه به راحتی اندازهاین صور

یک به عنوان  ترین مسیر رامستقیم پس اضافی نشان دهیم، يبا زاویه خواهیم جابجایی رانمی

  به عنوان انتقال موازي شناخته شده است. این مسیر تحول درکنیم که انتخاب می 25ژئودوزیک

)یک تبدیل کوچک از با براي تعریف انتقال موازي،  )sبه( )s ds  رویم.می  

                                                
25   - geodesic 



 

 

  )1-3 (                                                                               

arg{ ( ) ( ) } 0s s ds    

               )1-4(                                    

Im{ ( ) ( ) } Im{ ( ) ( ) } 0
d

s s ds s s ds
ds

         

     :دهیمرا به صورت زیر نشان می شرط انتقال موازي

               )5-1(                                                                                            

( ) ( ) 0s d s                                                                          

ها براي فاز نسبی این تعریف داریم. را انتقال موازي فازها برقرار باشد )5-1(اگرمعادله

به جاي  حاال اگر جا پیمانه ثابت نیست.این در شود.که از انتقال موازي تعریف می بودند

)حالت )s، رابطه از ما( )( ) ( )i ss e s % ،گاه انتقال موازي از رابطهآن استفاده کنیم -

          آید:به دست می ي زیر

   )1-6 (                                                     

( ) ( ) ( ) ( )
d

s d s s d s i ds
ds


    % %                             

  .ستانتقال موازي ا زیر فازهندسی ناشی از يرابطه

              )1-7  (                                                                               ( ) ( )
f

i

d
s s ds

ds
    

  ها ثابت هستند.اینجا پیمانه در                    

فضاي زیرین منحنی  مختلف نیاز داریم. به فاز ،نهایت کوچکبی يهنقط ما بین دو

یک  (تا است. یک اختالف فاز انحنا برابر با واقع در دهد،نشان می وخمیدگی اختالف فاز را

  ضریب ثابت)

 انتگرال بسته نیست،که رسد در حالینهایت کوچک به صفر میبی پس وقتی یک مقدار

 توان گفت فازبنابراین به طور خالصه می شود.الی گفته میغیرانتگر مقدار به این مقدار،

  هندسی جلوه عوامل فاز غیرانتگرالی در کوانتوم است.



 

 

  

  

  

         

حاال یک سیستم با اسپین  
1

2
  گیریم.نظر می در 

 :26کره بلوخ - 2-2-1

  ست.است که فضاي هیلبرتش دوبعدي ترین سیستم کوانتومی اکیوبیت ساده دانیممی

0            ←    حالت خالص کیوبیت                                              1    

0 ,  یک حالت کوانتومی بلوخ یک نمایش هندسی از يکره بردارهاي پایه هستند. 1

  دهیم. نشان می 2⊗2حالت کیوبیت را با ماتریس چگالی ترین کلی است. (دوحالته) کیوبیت

  :درحالت کلی براي کره بلوخ داریم

               )8-1          (                                                                
1

2 i i
i

I s 
 

  
 

 

i 27ماتریس پائولی،, , ,Si ix y z tr  .مختصات روي کره هستند  

1xاگر y zS S S   دانیم می است که 1شعاع  با ايکره ، معادل با باشد 28حالت خالص

  دهد.حالت خالص را نشان می کره نقاط روي سطح

  

  

                                                
26   - Bloch sphere 
27   - Pauli spin matrix 
28   - Pure state 



 

 

                             
  
  

  : کره بلوخ3- 1شکل 

ها استفاده هاي مختلف انجام دهیم، یکی از این روشتوانیم در روشي بلوخ: این تبدیل را میتقال فاز در کرهان

طبق شکل ابتدا بردار فاز در قطب شمال قرار دارد پس از آن به خط استوا دررو است. ي شرودینگر بیاز معادله

دوباره به قطب شمال بر  کند وبه حرکت می شروع چرخد ودرجه می 90روي خط استوا با زاویه  و رودمی

  .)2008(ودرال،  کنددرجه ایجاد می 90گردد. بردار نهایی نسبت به بردار اولی یک زاویه می

  

                                                 : یعنی

           0 0 1 0 1 0x i            

وي کره (قطب شود؟ به این صورت که ما یک بردار رمیفازهندسی چگونه تعیین 

که در شکل که  یکشیم که مماس با کره باشد در نهایت به همان روششمال) به هر جهتی می

  درجه است. 90نهایی  زاویه بین بردار اولی و ) توضیح دادیم3-1(

0بنابراین دوحالت  ,                                     حول پیدا می کند:به روش زیر ت 1

)1-9                                                                                  (

20 0
i

e




 

            )1-10                                                                       (            

21 1
i

e




 



 

 

  زاویه فضایی نام دارد. �

) 11-1محاسبه کنیم. این فرمول جالب (فرمول )7-1( فاز را می توانیم ازهمان فرمول 

متعلق به پانچاراتنام، اساس فرمول عمومی فاز هندسی براي حالت خالص است. ما با استفاده 

 فضاي سطحی  منحنی دو سیستم کوانتومی خواهیم بود.از این فرمول قادر به پیدا کردن 

            )1-11(                                                                        

arg{ 0 0 }x x                      می شود؟انحنا چگونه مشخص  

کوچک در  يباید یک حلقه ،گیري کنیماندازه یک نقطه بخواهیم یک انحنا را در اگر

  کنیم.مقایسه با هم فاز اولیه و ثانویه را  بعد از تکمیل حلقه کشیم واطراف نقطه ب

                                    ( ) ( ) ( ) ( )i i i is s s s s s s            

 ا:نهایی مطابق با فاز پانچاراتنام برابر است ب آنگاه اختالف فاز

arg{ ( ) ( ) ( ) ( )i i i is s s s s s s s              

              ( ) ( ) }i is s s s                                                                       

 

 )1-12                         (arg{1 i( ( ) ( ) ( ) ( ) )}i i i is s s s
s s s s

   
   

   
  

 
 

)1-13                                        (

( ) ( ) ( ) ( )i i i is s s s
s s s s

   
   

   
 

 
  

Kتوان نوشت،براي تعریف انحنا می A   کهA منطقه محصور شده است. می -

1Kاست، یعنی انحنا ��=�K، ½دانیم براي ذرات با اسپین   .است  

 توان نوشتبراي هر کره می
2

1

r
(شعاع واحد) است.  R=1، اما براي کره بلوخ  

  .)2008(ودرال،  است صفرهاي همدوس نوري خمیدگی ودرحالت

  دررو:انتقال موازي بی - 3- 2- 1



 

 

)ع موج یک سیستمکشف شد. تاب 1984فازهندسی کوانتومی درسال  ( ), t)s t ،

 تابع نهامیلتونی کنیمفرض می .و زمان است پارامترهاي  ابعی از مجموعهت

( ( ))H H s t .پارامترها  گوییم عنی فرایند آرام، پس میی 29دررومنظورمان از بی باشد

 کنند.ام تغییر میخیلی آر

             )1-14(                      ( ( )) ( ( ), ) ( (t)) ( ( ), )n n nH s t s t t E s s t t  

 سیستم به صورت زیر است:یک معادله شرودینگر براي 

  )1-15  (                                               

( ( ), ) ( ( )) ( ( ), )n n

d
i s t t H s t s t t

dt
  

عادله م شود.دررو باعث انتقال فاز حالت کوانتومی میخواهیم نشان دهیم که تحول بیمی

 .کنیم تا ویژه مقادیر را به دست آوریمضرب می nشرودینگر را در

              )1-16(                                                                                           

n n n

d
i E

dt
    

-حول میدهد که هرحالت از فاز دینامیکی به عنوان فاز هندسی تین عبارت نشان میا

 کنیم:یک تابع موج جدید با فاز دینامیکی تعریف می حال یابد.

            )1-71                 (                             

( ( ), ) : exp{ ( ( ))} ( ( ), )n n ns t t iE s t s t t  

                                                          د:کني زیر را برآورده میکه معادله

             )18-1         (                                                       

( ( ), ) ( ( ), ) 0
d

s t t s t t
dt

                     

                                                
29   - adiabatic 



 

 

قال موازي ن بخش هندسی فاز کوانتومی انتبرایاین همان شرایط انتقال موازي است. بنا

  دررواز اینکه حالت ما تحت معادله شرودینگر در تقریب بی آیدحال این سؤال پیش می است.

  توانیم براي فاز هندسی فرمولی بنویسیم؟ جواب بله است، از طریق راهیابد، آیا میتحول می              

             :حل زیر

            )1-19                           (

( )( ( ), ) ( ( ))i t
n ns t t e s t   

  

  داریم: کهبه طوري

(t) i ( ( )) ( ( ))
d d ds

s t s t
dt ds dt
                                                           (20-1) 

  داریم: بنابراین

            )1-21                                                 (

d

ds
  

iدر این رابطه  که ( ( )) ( ( ))
d

s t s t
ds

    است. در مسیر بستهs  براي فاز بري

  داریم:

            )1-22(                                                                                         =                                     

                                                                               با استفاده ازنظریه استوکس داریم:      

           )1-23                (                                                                            

s

    

  است. و �s ناحیه محصورشده توسط S که

 بخش است. در یک تکامل کلی دو ،کوانتومی یک سیستم کوانتومی به طور کلی فاز

  )24-1( فرمول ازدینامیکی با استفاده هاي بخش داده



 

 

          )1-24                                                                                        (

( )E t dt     

  )25- 1( فرمول بخش هندسی با و 

          )1 -25     (                                                               

( ) ( )
d ds

s s dt
ds dt

     

بخش، جمع دو کل پس از فازشود و نشان داده می    آیدبه دست می.  

شدن بیشتر با مفهوم فاز هندسی شباهت آن را با پدیده کالسیک بررسی  به منظورآشنا

  کنیم.می

  

  

  سیکفاز هندسی کال - 1-2-4

- این مثال ده است.ها صحبت شآونگ فوکو، فضانوردان و گربه مورد این بخش در رد

فضاي  کنیم یک فضانورد درفرض می هندسی دارند. فاز عمومی خود رفتار در هاي کالسیک

درجه 180 اهد براي بازگشت به سفینهخومی او .خود قرار دارد ياز سفینه ابتدا دور و آزاد

وجود ندارد،  داشتن چرخش اوفشار یا نگه مون او براي غلبه براما چیزي درپیرا بچرخد،

اي نیاز رسد به برخی حرکات زاویهنظر می پس به ،است صفر نیز اي اوتکانه زاویه همچنین

(ودرال،  وجود ندارد و این غیر ممکن استاین در حالی است که نیروي خارجی . داریم

2008(.  

داند که این است، میمشاهده کرده  گربه را حرکت  حال به  تا کسی که هر با این حال،

این سقوط به صورت وارونه  بیافتد یارتفاع خاصیک گربه از  اگر استدالل نادرست است.

گربه تکانه چگونه  بنابراین ظاهراً خورد.به زمین می هاي خودپا باکه گربه نیست، در حالی



 

 

 ها ازگربهزیرا  کند،نقض نمی اي رایهتکانه زاو توان گفت،کند؟ مینقض می اي رازاویه

  کنند.ازتوپولوژیک استفاده می بلکه کننددینامیک چرخش استفاده نمی

حرکت دست  چرخد.یه گربه مید که چگونه فضانورد شبده) نشان می4-1( شکل 

اي که زاویه این رو از بلوخ است. يکره در1/2 تحول اسپین  همانند )4-1شخص در شکل (

 ه درکه روي صندلی ایستاد شخصی و توان محاسبه کردمی رخش ایجاد شده است راتوسط چ

  اي بچرخد.زاویه هر تواند باهایش میدست امتداد

  
  

کانه تکه در حالییستاده است ا ه از یک اثر خالص هندسی با استفادکه روي صندلی : یک فرد چرخان در حالی4- 1شکل 

دن او در عین حال ب کند درشده است. در مکان سوم، شخص دست خود را باز میصفر در نظر گرفته شخص اي زاویه

ص ها شخاناز زم شمارياي صفر است. بنابراین با تکرار چرخه در چرخد و در مجموع تکانه زاویهجهت مخالف می

 شرخچه براي گربتواند چرخش روي صندلی را با هر زاویه دلخواه انجام دهد. این اثر همان چیزي است که توسط می

  .)2008(ودرال، که در ابتدا وارونه باشد در هوا و زمین استفاده شده است حتی زمانی

  

دانیم که آونگ فوکو می .یم به همین روش هندسی بیان کنیمتوانهم میرا  30آونگ فوکو

چرخد طول روز به دلیل چرخش زمین می اي که به صورت تدریجی درصفحه امتداد در

  .کوبدمیآونگ  يهاي احاطه کنندهند و بر روي یک سري پینکنوسان می

نوسان  ياي صفحهکل جابجایی زاویه هاي کوبیده شده یک سنجش مستقیم ازتعداد پین

با محل آونگ روي  مرتبط این جابجایی به طور مستقیم .(فازهندسی اکتسابی) آونگ است

                                                
30   - Foucault pendulum 



 

 

- ویژه می يبسته یک مسیر امتداد زیرا چرخش زمین باعث انتقال آونگ در ،سطح زمین است

شده است و به سرعت  وابسته به مسیر پیموده این جابجایی ،شود (دایره عرض جغرافیایی آن)

مثل فاز بري که به مسیر حالت درونی یک  ن و یا فرکانس نوسان بستگی ندارد،چرخش زمی

دوباره به زاویه  نوسان زمین ازناشی از یک چرخش  آونگ بعد وابسته است. سیستم کوانتومی

  .گرددمی باز اصلی خود

  

                                                              است: داده شده الگرانژي براي این مسئله توسط فرمول زیر

)1-26            (cos ( )
dy dx

m x y
dt dt

  
2 2

2 2 21 1
( ) ( )

2 2

dx dy
L m m x y

dt dt
    

                                                                                  

 وجرم آونگ  m درروز )،2( فرکانس چرخش زمین ي فوق در رابطه که

  نوسان است. طبیعی رکانسف

 دررو)بی حد (در  مختصات به راحتی در الگرانژ-معادالت حرکت اویلر

  آید.به دست می

)1-27                                                                         (cos
0( ) i t i tz t x e e     

 که tدینامیکی فاز ز را در حرکت آونگ ببینیم:دهد که هر دو فااین راه حل اجازه می

 دوران  یک روز پس از هندسی نام دارد. فاز  که cosو همان فاز دینامیکی کوانتومی است

2 فاز هندسی زمین کامل (1 cos )  شود.می 

  درك تجربی رابطه پانچاراتنام - 1-2-5

براي این  نقطه متفاوت پرداختیم. فاز یک حالت کوانتومی در دو يبه مقایسه ما تا اینجا

 یکی از طول مسیر کنیم و در کند نگاهنقطه را به هم متصل می یک مسیر که دو  باید ،بخش

  گیریم.نتیجه می تداخل آنها فاز را زا که بر روي دیگري منطبق شود تحول دهیم تا نقاط را



 

 

  چگونه تداخل این کار را انجام می دهد؟ حال

}فضاي هیلبرت دوبعدي معمولی با جفت اشعه در 31یک تداخل سنج 0 , 1 }% % %H   در

0بردارهاي حالت نظر بگیرید. , 1% توسط تداخل  ،دو جهت موج در يهابسته به عنوان %

 هندسی ایجاد شده است.

)1 -28                (             
0 1 1 1 01

, , (1)
1 0 1 1 0 12

i

M B

e
U U U

    
       

     

% % %  

0حالت خالص ورودي  0in  % - زیر تبدیل می تداخل به حالت خروجی پس از %%

  شود:

          
† † † †(1) (1)out B M B in B M BU U U U U U U U  % % % % % % % %% %  

     )1-92                                      (                
1 cos sin1

sin 1 cos2

i

i

 

 

 
    

  

دت شحاصل  توانیم درسیگنال خروجی مشاهده کنیم.می را �فاز  ،U)1(تغییر پس با

1صورتبه  %0درامتداد cosI   ست.ا  

  :ساخته شود به صورت زیرتواند براي تداخل داخلی عملگر چگالی می

       )1-30         (                                                                      †
0 0i iU U   

 iU  ،کنیم شود. فرض میی انجام میداخل تنها روي درجه آزادیک تبدیل یکانی فعال

به را  %BUو %MUتوان پس می ،است حالت داخلی عوض نشده يجفت اشعه وها آیینه

1Mباترتیب  M iU U % 1وB B iU U % .عملگرهاي ، جایگذاري کنیم 

, ,M BU U U فضاي هیلبرتروي کلi%H H کنند.عمل میU مانند عملگرiU امتداد در 

  است. %0امتداد در � فاز U(1)و %1مسیر

  به حالت مخلوط تعمیم دهیم. را Uخواهیم می حاال ما

                                                
31   - interferometer 
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           :است داده شدهزیر چگالی  حالت ورودي توسط ماتریس

             )1-32                 (                                                  

0 00 0in     % %%ñ  

به حالت  ورودي را جفت آیینه قرار دارد. حالت شکاف اول و بین دو U، طبق شکل

  کنیم.خروجی تبدیل می

            )1-33             (                                          † † † †U U UU U U U Uout B M B in B M Bñ ñ  

به دست  ي زیر رارابطه )33-1( يمعادله در )31-1( و )28-1( ازجایگذاري معادالت

  آوریم:می
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  آید:ت میزیر به دس يرابطه از %0شدت خروجی درامتداد

† †
0 0 0 0( )i

i i
i iiI Tr U e e UU U        

   )1-35                                                 (0 01 ( ) cos[ arg ( )]i iTr Tr UU      

  

†از که ما *
0 0( ) [ ( )]ii UTr U Tr  کنیماستفاده می.  
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Abstract: The geometric phase is the comparison  the of a physical quantity due to the 

changes on a closed cruve in the system state space. These phases are experimentally 

measurable because of, that the space of a time dependent quantum system may be a 

curveture, therefore the Holonomy arises from this curveture. The Berry phase has three 

key features, which makes it very important. First, the Berry phase is gauge invariance. 

Especial functions are defined by aequal linear equation, hence it has a multiplicative 

guage freedom in a general phase factor independent of the parameter. Berry phase (forget 

from on phase factor 2 ) with this phase factor remains unchanged provided that the 

special function is on a single loop value. This makes the Berry phase to be a physical 

quantity that is experimentally measureable by inter ference phenomena. Secondly, Berry 

phase is a geometric concept. that’s mean it can be written as a linear integral of loop in 

parameter space, which does not depend on the rate of change on the loop. This property 

makes it mesureable  the Berry phase in terms of local geometric quantites in the parameter 

space. In fact, Berry showed that this phase can be written as a find integral (Berry curve) 

on the surface. Berry curve plays an essential role in effective dynamics with variables 

with degrees of slow release. Third, the Berry phase is similar to that of guage field and 

differential geometry theory. This makes beauty, intuition and the same concept in physics. 
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