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 چکیده

بنیادی  به منظور تحقیقات ها برای گیراندازی ذرات باردارترین سیستمهای پتانسیلی یکی از رایجتله

هی نی پتانسیلی است که با استفاده از برهمنوعی تله ،ی پنینگباشد. تلهها میو دقیق بر روی آن

با آن، گیراندازی ذرات باردار را در سه بعد فراهم الکتریکی پایا و میدان مغناطیسی همراه پتانسیل 

 سازند.می

های بنیادی گیری ثابتهایی همچون مطالعه و اندازهتوان در زمینهها میاز جمله کاربردهای این تله

و اطالعات کنش ذرات باردار ی برهمهای ذرات، مطالعهی واپاشیذرات، بررسی ترازهای انرژی، مطالعه

 اره نمود.کوانتومی اش

یم. مسیر اپنینگ پرداختهی الکترون و یون در یک تلهبه بررسی رفتار کالسیکی ، نامهاین پایاندر 

40کلسیم  هاییون حرکت الکترون، +

20 Ca  197و +

79 AU ای الکتریکی و مغناطیسی تله هرا تحت تاثیر میدان

ها، متناسب با های مناسب برای گیراندازی آن ایم و میدانمحاسبه و ترسیم کرده++ C نویسیبا برنامه

ی پنینگ از دیدگاه کوانتومی ایم. در ادامه گیراندازی یون در تلهی مفروض، را بدست آوردهابعاد تله

 ست.اها مورد بررسی قرار گرفته بررسی شده و استفاده از حاالت کوانتومی یون برای ساخت کیوبیت
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Abstract 
The potential traps for trapping of the charged particles are one of the most 

conventional systems used for fundamental research and perecise measurements on 

trapped charged particles. The Penning trap is a potential trap that with a static electric 

potential and a superimposed magnetic field can confine the charged particles in three 

dimensions. 

These systems have applications such as study and measurement of the fundamental 

constant of the particles, energy states studies, study of particles decay, study of charged 

particles interaction and Quantum Information. 

In this thesis, classical evolution of electron and ion in a Penning trap is studied. The 

trajectory  of a electron, 
40 +

20 Ca  and 197 +

79 AU  ions under electric and magnetic field of  trap 

is calculated and ploted using a C++ programming. Also suitable fields for trapping they 

considering the geometry of the trap is obtained. Next, quantum states of such an ion in a 

Penning tarp is studied to be used for a qubit construction. 
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