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محاسبه را (OTOC) زمان از خارج همبستگ ، کوانتوم اطالعات بهم ریختن با پژوهش این در
CV.X(τ) = ⟨[Xτ , V ]2⟩ وسیله به معمول طور به (OTOC) زمان از خارج همبستگ م کنیم.
برای ابتدا در OTOC است. گرمایی میانگین دهنده نشان ⟨.⟩ آن در که م شود. تعریف
عنوان به اخیراً شد. استفاده ابررساناها در نیمه کالسی ترون ال مسیرهای بی ثبات بررس
OTOC اندازه گیری برای م شود. گرفته نظر در کوانتوم آشوب اندزه گیری برای معیاری
استفاده م گویند، نقطه ای دو اندازه گیری روش اصطالح، به که روش از نقطه، دو بین

ی همچنین و دارد زمینه این در گسترده ای کاربرد دونقطه ای اندازه گیری طرح م کنیم.
از کوانتوم کمیت های غیرتعادل نوسانات با کوانتوم اطالعات بهم ریختگ از روشن تفسیر
رفتار و م دهیم ارائه اسپین زنجیره ی برای را OTOC محاسبات م دهد. گرما و کار جمله
سامانه های در م کنیم. مقایسه غیرانتگرال پذیر و انتگرال پذیر سامانه های در را کمیت این
گرمایی حالت در معمول طور به نم توانند مشاهده پذیرها ، غیرتعادل انتگرال پذیر کوانتوم
آنسامبل ی با واهلش از بعد مشاهده پذیرها طبیع طور به سامانه ها این در برسند. تعادل به
اما است. موسوم گیبس یافته تعمیم آنسامبل به که م شوند توصیف جدید آماری انی م
نتیجه در م رسند. تعادل به مدت طوالن در غیرانتگرال پذیر سامانه های در مشاهده پذیرها
انحراف متوسط مقدار و کار توزیع متوسط مقدار همچنین م کند. میل صفر به OTOC مقدار
در همبستگ ها که آنجایی از شد. بررس سامانه دو هر برای را کار توزیع پاشندگ و معیار
برای را (i = L/2) ⟨σizσi+1

z ⟩ همبستگ تابع میانگین دارند، اساس نقش کوانتوم انی م
برای م دهد نشان که است شده بررس سامانه دو هر برای آن همسایه و وسط اسپین دو
سامانه های برای که حال در م شود. را هم مشخص مقدار به غیرانتگرال پذیر سامانه های
بین نسبی فاصله اندازه گیری به محاسبات ادامه در دارد. نوسان رفتار همچنان انتگرال پذیر
و انتگرال پذیر حالت دو هر برای سامانه اولیه گرمایی حالت با لحظه هر در سامانه حالت
کمیت این م شود مشاهده آمده دست به نتایج با توجه با است. شده پرداخته غیرانتگرال پذیر
انتگرال پذیر سامانه های در که صورت در دارد غیرانتگرال پذیر سامانه های برای نمایی رفتار نیز

هستیم. کمیت این بودن نوسان شاهد

انتگرال پذیر، سامانه های زمان، از خارج همبستگ ، کوانتوم ترمودینامی کلیدی: کلمات
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In this study, we compute out-of-time order correlations (OTOC) by quantum scrambling.

Out-of-time order correlations are typically defined by CV.X(τ) = ⟨[Xτ , V ]2⟩. ⟨.⟩ indicates

the average heat. OTOC was first used to investigate the instability of electron pathways

in semiconductors, but has recently been considered as a standard for quantum chaos. To

measure OTOC between two points, we use the so-called two-point measurement method.

The two-point measurement is widely used in this field, and also gives a clear interpreta-

tion of quantum scrambling with non-equilibrium fluctuations of quantum quantities such

as work and heat. We provide OTOC calculations for a spin chain and compare the behav-

ior of this quantity in integrable and non-integrable systems. In non-equilibrium integrable

quantum systems, observables can not normally balance in a thermal state. After collapsing

In these systems, observables are described by a new statistical ensemble , which is called

the generalized ensemble of Gibbs. However, observables in non-integrables systems will

be balanced in the long run and as a result, the OTOC value goes to zero. We also examined

the mean distribution of work and the mean value of standard deviation and distribution of

work distribution for both systems. Since correlations play a fundamental role in quantum

mechanics, the mean of the correlation function ⟨σmz σm+1
z ⟩ (m = l/2) for two spin in The

middle and neighboring ones are examined for both systems, which shows that it converges

to a certain value for non-integrable system, while still being fluctuating for integrable sys-

tems. In the following calculations, we measured the relative distance between the state of

the system at any given moment and the initial thermal state of the system for both inte-

grable and non-integrable systems. According to the results obtained, this quantity also has

an exponential behavior for non-integrable system , while the quantity has oscillated in in-

tegrable systems.
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