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 مقدمه و هدف .1

 مقدمه .1-1

زیکی دارد که یکی از های فیچه بیشتر پدیده مکانیک کوانتومی نقش اصلی در معرفی هرامروزه 

زیادی قرار گرفته و  مندیعالقههای اخیر مورد است که در سال 1تنیدگیدرهمپدیده  ،آن نمودهای خاص

      استفاده قرارکوانتومی، ارتلاطات از راه دور کوانتومی و رمزنگاری مورد و محاسلات اطالعات  علومدر 

 .استوار استکوانتومی  تنیدگیدرهمتوان گفت آینده عصر تکنو وژی بر پایه گیرد. در شقیقت میمی

ها و...( باهم برهمکنش ها، مو کولها، ا کترون)فوتون دهد که ذرات کوانتومیمی زمانی رخ تنیدگیدرهم

با  مخصوصیبرهمکنش دارند، هملتتگی زمانیکه دو سیتتم فیزیکی توان گفت، میشا ت کلی در  .کنند

    دو سیتتم هملتتگی باقی  بینبرهمکنش  شتی با ق عشود که ها ایجاد میماهیت کوانتومی بین آن

نهی ویژه روی سیتتم اول انجام شود )از یک برهم گیری بریک اندازه زمانی کهاین صورت  ماند. درمی

رود(، شا ت سیتتم دوم نیز دچار پذیر مورد ن ر میهای مشاهدهه یکی از ویژه شا تهای سیتتم بشا ت

 شود.کوانتومی نامیده می تنیدگیدرهم ،شود. عام  این کنش از راه دورتغییر می

برای  شود وبرای آن مشاهده نمیدر فیزیک کالسیک  تشابهیتقریلا هیچ کوانتومی بوده و این پدیده 

معرفی شد. انیشتین  EPR جنجا یدر مقا ه  2توسط انیشتین، پودو تکی و روزن 1935در سال  نختتین بار

یک ن ریه ناکام  هایی ن ریه مکانیک کوانتومی وجود چنین پدیدهبا که  ندبر این عقیده بودو همکارانش 

                                                           
1 Entanglement 

2 Einstein, Podolsky and Rosen 
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 نالخت هایچارچوب یافته در تعمیم تنیدگیدرهم هایآنتروپی

    تر به وجود آورد. در را برای توصیف این پدیده و ارائه ن ریه کام  1رو متغیرهای پنهاناین از و است

 2ها توسط بوهمآن ترینمهمگرفت که  انجامهای زیادی به من ور توسعه این ن ریه های بعد تالشسال

ها برای یافتن متغیر نشان داد که تمام تالش 3جان استوارت ب  1964در سال  .( ,1952Bohm) انجام شد

متغیر پنهان متتلزم برقراری یک نامتاوی موسوم به که وجود مد ی ملتنی بر  چرا استپنهان بیهوده 

کند که این نامتاوی را نقض بینی میهایی را پیشکه مکانیک کوانتومی شا تدر شا ی است، 4نامتاوی ب 

 مفهوم د یلی بر، این به شود، نقض نامتاوی ب  مشاهده تجربیاگر در آزمایشات  (.Bell, 1964) کندمی

غیر این صورت شق  و در استکوانتومی  تنیدگیدرهم شگفتتومی و وجود پدید کوانمکانیک صحت ن ریه 

نخواهد بین ذرات وجود از سرعت نور  باالتربا سرعتی  مرموزی هیچ ارتلاط و هبودو همکارانش با اینشتین 

کوانتومی در آزمایشات موسوم به آ یس و باب نقض نامتاوی ب  و صحت مکانیک ها دانفیزیکبعدها  .داشت

 را اثلات کردند.

ها تشخیص کوانتومی وجود دارند که مهمترین آن تنیدگیدرهمموضوعات فراوانی پیرامون پدیده 

     های کوانتومی سیتتم تنیدگیدرهمو پیدا کردن بهترین معیار برای یافتن مقدار دقیق  تنیدگیدرهم

 تنیدگیدرهم و یا معیار یک سنجه تعیین کندکوانتومی را  تنیدگیدرهم. هر تابعی که مقدار کمی است

توان نامتاوی ب  را رو میکنند از ایننامتاوی ب  را نقض می تنیدهدرهمهای دانیم شا تشود. میمی نامیده

 سیتتم دانتت.  تنیدگیدرهمیک سنجه برای تشخیص 

 هدف .1-2

یارهای متفاوتی معرفی شده است که مع ،های کوانتومیسیتتم تنیدگیدرهمتاکنون برای تعیین میزان 

 Vidal and) 6نیومن-نو، آنتروپی ف(Horodecki etal ,1996) 5گراییتوان به منفیها میاز مهمترین آن

                                                           
1 Hidden variable 
2 David Bohm 
3 John Stewart Bell 
4 Bell inequality  
5 Negativity 
6 Von Neumann Entropy 
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 مقدمه و هدف

2002, werner)1، آنتروپی نتلی (1996, Bennett etal) نامه پارامترهای و ... اشاره کرد. در این پایان

-سیتتم تنیدگیدرهمرا به عنوان سنجه برای محاسله میزان  3و آنتروپی سا یس 2اطالعات کوانتومی فیشر

 های کوانتومی معرفی خواهیم کرد.

 خواص که دهیممی نشان و کنیممی معرفی راو آنتروپی سا یس  کوانتومی فیشر اطالعات ،دومفص   در

را  تنیدگیدرهمخواهیم ماهیت در فص  سوم می. دارند را تنیدگیدرهممناسب برای تشخیص  سنجه یک

  های شتابدار( مورد بررسی قراردر مکانیک کوانتومی معمول و مکانیک کوانتومی نتلیتی )در چهارچوب

کنیم کران باالیی به این من ور ثابت میهای ن ری و کاربردهای آن را شرح خواهیم داد. دهیم و زمینهمی

 تنیدگیدرهمخواهد بود. در نهایت  تنیدهدرهمسیتتم  ،نقض آن پارامترها وجود دارد که در صورت برای این

های فرمیونی و بوزونی در چهارچوب شتابدار را بررسی خواهیم در مورد شا ت ،را با استفاده از این سنجه ها

 کرد.

 

     

 

                                                           
1 Relative entropy 
2 Quantum Fisher Information 
3 Salise Entropy 



 
 

 

 

 

 

 مبانی و پیشینه تحقیق. 2

 

 مقدمه .2-1

های خا ص و آمیخته کوانتومی معمول را مورد در سیتتم تنیدگیدرهمدر این فص  ابتدا      

 را شرح خواهیم داد. تنیدگیدرهمهای مناسب برای محاسله و در گام بعد سنجهدهیم می  بررسی قرار

 کوانتومی تنیدگیدرهم .2-2

یکی از ملاشث اساسی در مکانیک کوانتومی به شمار  (Uhlmann, 2000)ن ریه درهتنیدگی کوانتومی 

 .است تنیدهدرهمای از یک سیتتم رود. تابع شا ت زیر نمونهمی

(2-1)  
BABAAB 

2

1
  

گیری آ یس باشد. قل  از اندازه Bگر سیتتم و باب مشاهده Aگر سیتتم کنیم آ یس مشاهدهشال فرض می

دو نتیجه  Aهای در پایه
A

  و
A

  ترتیب  نگیری محتم  است. به همیمتاوی برای اندازه صورتبهرا

برای باب نیز نتایج 
B

  و
B

 گیری بر روی سیتتم خود انجام است. شال آ یس یک اندازه یرپذامکان

دهد. اگر آ یس می
A

  کند، شا ت سیتتم به  یریگاندازهرا
BAAB  یابد و باب با تقلی  می

درصد  صداشتمال 
B

 گیری هگیری خواهد کرد. به همین ترتیب در اندازهرا انداز
A

  برای آ یس شا ت

سیتتم 
BAAB   خواهد بود و باب

B
 گیری خواهد کرد.هرا انداز 



 

 

است و شتی اگر  ییریافتهتغ B، سیتتم Aموضعی آ یس روی سیتتم  یریگاندازهشود با یک می مشاهده

 ,Laurat and Choi) به قوت خود باقی خواهد ماند یرتأثفضایی از هم جدا باشند این  صورتبهها سیتتم

2007)  

 . فضای لیوویل2-3

تمام عملگرها و تحوالت  کهیطوربه گرددهر سیتتم با یک فضای برداری تعریف می کوانتومیدر مکانیک 

jAiA صورتبه Aعملگر  ،است. در فضای هیللرت یفتعرقاب سیتتم در این فضا 
ji


.

. با انجام است 

 : (Nielsen and chuang, 2000) زیر نوشت صورتبهتوان اعمال ریاضی زیر این عملگر را می

 (2-2) 













ji
ji

ji

ji

jiA

jijAi

jjAiiA

.
,

.

.

    

     

 کنیم: در فضای برداری  یووی  از نمادگذاری زیر استفاده می

(2-3)  
ji

ji jiAA
.

, 

-می      زیر تعریف صورتبه. بنابراین بعد فضای  یووی  است 2dدهد برابر تشکی  می jiبعدی که 

 :گردد

(2-4)     2HL  

 توان به موارد زیر اشاره کرد.می استاز خواص فضای  یووی  که مشابه فضای هیللرت 

(2-5) ⟨𝐴|𝐵⟩ =  ⟨𝐴|𝐵⟩∗ 

⟨𝐴|𝑐1𝐵1 + 𝑐2𝐵2⟩

= 𝑐1⟨𝐴|𝐵1⟩ + 𝑐2⟨𝐴|𝐵2⟩ 

⟨𝐴|𝐴⟩ ≥ 0 

 متعامد باشند، داریم: Aو Bعملگر دو کهیدرصورتهمچنین 
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 نالخت هایچارچوب یافته در تعمیم تنیدگیدرهم هایآنتروپی

(2-6) ⟨𝐴|𝐵⟩ = 0 

 های خالص و آمیختهکوانتومی در سیستم تنیدگیدرهمتعریف  .2-4

پردازیم. با برای تفکیک شا ت خا ص از شا ت آمیخته ابتدا به بیان تجزیه اشمیت در فضای  یووی  می

BAتوجه به قضیه اشمیت هر شا ت  HH  صورتبهتوانیم با انتخاب بردارهای پایه مناسب را می 

 نویتیم:بزیر 

(2-7) 




M

i
iii fea

1

, 

که در آن 



M

i
ia

1

2
غیر صفر در تجزیه اشمیت را مرتله اشمیت  های iaتعدادو  است 0iaو همواره  1

و اگر مرتله  استباشد شا ت خا ص  1یت اگر یک شا ت دارای مرتله اشمیت طلق قضیه اشم روینازاگویند. 

 اشمیت باالتر از یک باشد سیتتم را آمیخته گوییم.

 و AH هیللرت فضای با ترتیب را به Bو  Aاندرکنشی  غیر سیتتم کنیم. دواز شا ت خا ص شروع می

BHاست. زیر صورتبه ک  سیتتم هیللرت فضای .بگیرید ن ر در  

(2-8) 
BAAB HHH   

BAAB صورتبهبدیهی است شا ت سیتتم ک  نیز 
  شا ت  در اول سیتتم است که در آن

A شا ت  در دوم و سیتتمB یجابه نتومیاکو هستگاد یک شا ت ،ما مورداستفاده. در فضای است 

برای ما مناسب و کارآمد است  .شودیم مشخص چگا ی ماتریس یک با دووش مشخص شا ت داربر یک با نکهآ

زیرا مفهوم  شودموج، با ماتریس چگا ی توصیف تابع  توصیف توسط یک یجابهکوانتومی  هر شا ت که

توان با آن توصیف کرد. های آمیخته را نیز میتر از بردار شا ت بوده و همچنین شا تماتریس چگا ی کلی

 ماتریس. کنیم کتب نتومیاکو هستگاد از توانیمیم ما که ستا طالعاتیا تمامی یرندهدربرگ چگا ی ماتریس

 دارد:  را یرز هاییتخاصچگا ی 

 همواره مثلت است. .1



 

 

 رد آن واشد است. .2

 است. هرمیتی .3

BAABهای سیتتم غیر اندرکنشی خا ص برابر چگا ی شا ت   هایشا تچگا ی اگر بتوان . است 

در این شا ت زیر  .شوندمی نامیده پذیرییجدامذکور  هایشا ت شوند، نوشته فرم این به را مختلط یسیتتم

نتوان شا ت سیتتم ک   زمانی کهکنند. در غیر این صورت یعنی از یکدیگر عم  میو جدا ها متتق  سیتتم

 .خواهد بود تنیدهدرهمسیتتم این نوشت،  هایرسیتتمز تکتکتانتوری  ضربشاص  به صورترا 

داشته باشیم، الزم است تعریف  سروکارآمیخته  یهاباشا تهای خا ص نیتتند. اگر ها، شا تهمه شا ت

شود. میتر در این مورد تعریف کمی پیچیدهرا تعمیم دهیم.  پذیرییجداو  تنیدهدرهمهای باال از سیتتم

 شود:زیر تعریف می صورتبهگوییم که در آن ماتریس چگا ی سیتتم شا تی را آمیخته می

(2-9)   BAiAB   

 ها برابر یک است.هاست که مجموع آنیک از شا ت اشتمال قرار گرفتن سیتتم در هر iکه در آن 

اگر پایه   
A

i  برایAH  و پایه
B

i برایBH زیر است: صورتبهترین شا ت باشد، عمومی 

(2-10)   BAijAB
C   

 که داریم:

(2-11)  iC A
iA

  ,  jC B
iB

    

 

B کهیدرصورتاین شا ت 
j

A
iij CCC   و  ناپذیرییجداو در غیر این صورت سیتتم  پذیرییجداباشد، سیتتم

 خواهد بود. تنیدهدرهم

 مفاهیماست از  تنیدهدرهمیا  یرجدا پذسیتتم کوانتومی یک که آیا موضوع  این درک برایتعیین معیار 

کوانتومی را تعیین کند سنجه  تنیدگیدرهم. هر تابعی که مقدار استدر مکانیک کوانتومی و بنیادی  مهم

 .(Nielsen and chuang, 2000) شودنامیده می تنیدگیدرهم
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 نالخت هایچارچوب یافته در تعمیم تنیدگیدرهم هایآنتروپی

 تنیدگیدرهمنقش آنتروپی در محاسبه  .2-5

. یکی از     استها سیتتم تنیدگیدرهممحاسله میزان  تنیدگیدرهمیکی از متائ  مهم در بررسی 

-مانند پتانتی  عم  می تنیدگیدرهم درواقع استمحاسله آنتروپی سیتتم  تنیدگیدرهمهای محاسله روش

از سیتتمی بیشتر شود، آنتروپی سیتتم باید بتوان مقدار کمی به آن نتلت داد. هرچه آگاهی ما  روینازاکند 

توان فهمید که آگاهی می های مختلف، در زمانتنیدهدرهمیابد. بنابراین با محاسله آنتروپی سیتتم میکاهش 

ما از سیتتم چگونه تغییر کرده است. هرگاه آگاهی ما از سیتتم افزایش پیدا کند نشانگر این است که سیتتم 

تواند معیاری برای تشخیص و محاسله میزان است. بنابراین آنتروپی می شدهخارج تنیدگیدرهماز 

 باشد.  تنیدگیدرهم

 آنتروپی شانون و فون نویمن .2-5-1

. جا ب اینجاست که آنتروپی شانون شده استآنتروپی شانون در ن ریه اطالعات کوانتومی کالسیک م رح 

و آنتروپی شانون در  1927زمانی بعد از آنتروپی فون نویمن ارائه شد )آنتروپی فون نویمن در سال  از حاظ

فون نویمن کمیت آنتروپی را به یک عملگر آماری نتلت داد. اگر  1927م رح شد(. در سال  1948سال 

عملگر چگا ی را با 
i

iii
 توان نوشت: نشان دهیم برای آنتروپی فون نویمن می 

(2-12)     
i

ii TracS  lnlog  

که آن را برای استفاده در  آنتروپی فون نویمن چند ویژگی مهم. استمقادیر عملگر چگا ی  ویژه iکه در آن 

 :(Wootters, 2001) از اندعلارتمناسب کرده است،  تنیدگیدرهمیک سنجشگر 

 صفر بودن در شا ت خا ص. .1

و  0ipمحدب بودن. اگر  .2 
i

ip خواهیم داشت: 1 i
i

i
i

ii SppS   






. 

داریم آنتروپی ک   سروکار تنیدهدرهم یهاباشا ت هرگاه مفهوم این شرط این است که

های کالسیکی که این شا ت در سیتتم است هایرسیتتمزسیتتم کمتر از مجموع آنتروپی 

 . یتتنپذیر امکان



 

 

)()(ناوردایی تحت تلدیالت یکانی ) .3 *  SUUS .) 

 سالیسآنتروپی  .2-5-2

های در شال تعادل گرمایی نقش مهمی فیزیکی سیتتم مشخصاتگیلس در توصیف  -مکانیک آماری بو تزمن

 فرفزونتوان نشان داد که انرژی و آنتروپی شان می وضوحبهها ساده هتتند و کند. این نوع سیتتمرا بازی می

های آماری فیزیکدانان بوده که در طلیعت، سیتتم موردتوجهاست. در طول بیتت قرن گذشته این موضوع 

 -گیلس توصیف کرد. ن ریه بو تزمن-را با مکانیک آماری بو تزمن هاآنتوان بتیاری وجود دارد که نمی

های پیچیده و دارای هملتتگی بلند برد کارآمد نیتت. کنشک و یا برهمهای کوچگیلس در تفتیر سیتتم

فر هتتیم که فر هتتند ما نیازمند یک مکانیک آماری نافزونهایی اغلب نافزونچنین سیتتم ازآنجاکه

فری یافت که تعمیمی از آماری نافزون توصیفسا یس  1988بتواند تفتیر کند. در سال  ها راسیتتم گونهینا

 یرا  اخشود. می بناسا یس آنتروپی  سازییشینهبگیلس بود. مکانیک آماری نافزونفر با -کانیک آماری بو تزمنم

است. این توزیع بر پایه تعریف کلی از  یشنهادشدهپسا یس گیلس توسط -آمار تعاد ی بو تزمناز  تعمیمیک 

 زیر است صورتبهآنتروپی 

(2-13) 

1

1
1










q

p

kS

w

i

q

i

q   

اشتمال مربوط ipضریب تناسب و  kدر دسترس سیتتم،  ریزمقیاسهای تعداد ک  شا ت wکه در راب ه باال 

تواند داشته باشد، درجه نافزونفری سیتتم را نشان شقیقی میکه هر مقدار  qاست. کمیت  ریزشا تبه هر 

 .(Zyczkowski, 2006) دهدمی

 اطالعات کوانتمی فیشر .2-6

 کوانتومی، مترو وژی در یژهوبه دارد، کوانتومی برآورد و کوانتومی تشخیص در مهمی نقش فیشر آنتروپی     

 هایویژگی دارای آنتروپی فیشر .کندیم تعیین را کوانتومی برآورد دقت برای اساسی محدودیت ازآنجاکه

 .است تنیدگیدرهم تشخیص به ما رویکرد از مهمی یهامؤ فه که است زیر توجهقاب  ن ری -اطالعاتی

 پذیری:. جمع1
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 نالخت هایچارچوب یافته در تعمیم تنیدگیدرهم هایآنتروپی

(2-14) ),,(),(),( BFAFBAF baabba   11 

aمشاهده پذیرها و Bو Aهای کوانتمی وشا ت bو   a که در آن
bو  1

 دهندهترتیب نشان به  1

 یک اطالعاتی محتوای که است معنی این به فوق معاد ه .است bو aهاییرسیتتمز برای واشد، اپراتورهای

 .است یرسیتتمز اطالعات محتوای مجموع وابتته، غیر زیرسیتتم دو شام  کامپوزیت سیتتم

 . تحدب:2

(2-15) 
 











j
jj

j
jj AFAF ),,(,  

نامتاوی باال به این معنی است که اگر چندین شا ت کوانتمی مختلف ترکیب شوند، محتوای اطالعات سیتتم 

بخشی از  کردن مخلوط با متتقیم، طوربه. یتتناز میانگین اطالعات اجزای سیتتم  تربزرگ شدهشاص 

 .شودمی پاک هازیرسیتتماطالعات هویتی 

 صورتبه Aیرپذمشاهده)عملگر چگا ی( و  توسط یک شا ت کوانتمی Hواریانس در فضای هیللرت

 :استزیر 

(2-16)   ,)()(),(
22 AtrAtrAV   

شود. با در ن ر گرفتن یک توصیف می در شا ت کوانتمی Aپذیرعنوان عدم ق عیت مشاهدهبه معموال  که 

دیدگاه جایگزین و برای سرعت بخشیدن به مقایته اطالعات کوانتمی فیشر، ما واریانس را اگرچه به ن ر    

 عنوان محتوای اطالعاتن ریه اطالعات کوانتمی باشد به یبرم بناتواند زیاد شاوی اطالعات رسد که نمیمی

 استدار کمیت اطالعات کوانتمی فیشر گیریم. کمیت اطالعاتی جهتدر ن ر می Aپذیر با توجه به مشاهده

 شود:زیر تعریف می صورتبهکه 

(2-17) 
),(

4

1
),( 2LtrAF   

 است: شدهیینتع راب ه زیر توسط که است متقارن  گاریتمی مشتق Lکه

(2-18) 
),(

2

1
],[ LLAi   



 

 

 واریانس منجر به فیشر کوانتومی اطالعات خا ص شا ت برای .دهدیم نشان را اپراتورها بین جاگرجابه براکت و

),(),(یعنی شودیم AVAF   خا ص شا ت هر برای .اگر ،یطورکلبه  داریم: ،باشد مخلوط 

(2-19) ),(),(0 AVAF   

 و

(2-20) 









),,(min),(

),,(max),(

AVpAF

AVpAV

jjj

jjj




 

𝜙𝑗|}های خا ص به آنتامل  شا ت 𝜌های ممکن روی تمام تجزیه کمینهو  بیشینهکه در آن  >, 𝑝𝑗}  گرفته

𝜙𝑗|شود که در آن، می 𝑝𝑗های خا ص و ها شا ت < ≥ ∑ کهیطوربهتوزیع اشتمال هتتند  0 𝑗𝑝𝑗 = 1 

𝜌 صورتبهای ، تجزیه𝜌. من ور از تجزیه آنتامللی است = ∑ 𝑗 𝑃𝑗𝐹|𝜙𝑗 >< 𝜙𝑗|  است (Li and Luo, 

2013). 

 ویژه مقادیر عملگر چگالی برحسب فیشر اطالعات کوانتومی .2-6-1

ρتوان نشان داد که اگر تجزیه طیفی می      = ∑ λk |K >< K|    که در آن{|K مجموعه  { <

ویژه مقادیر آن هتتند معلوم باشد، بنا بر خاصیت  𝜆𝑘و اعداد شقیقی نامنفی  𝜌متعامد بهنجار  یبردارهاژهیو

 :( ,2013Li and Luo) دیآیدرمزیر  صورتبهپذیری، اطالعات فیشر کوانتومی جمع

(2-21)                                                                        F(ρ, A) = ∑
(λk−λl)2

2(λk−λl)
 k,l |< K|A|l >|2 

 پذیرهامربوط به یک مجموعه کامل مشاهده فیشر مجموع اطالعات کوانتومی .2-6-2

 -پذیرهای متعامد بهنجار نتلت به ضرب داخلی هیللرتیک مجموعه کام  مشاهده {Aμ}اگر      

TrAμAν کهیطوربهاشمیت عملگرها باشد  = δμν و ،{Aμ} برای فضای هیللرت شقیقی تمام  هیپاکی

 ه زیر راب آنگاهکنند، سیتتم اثر می Hهایی )عملگرهای هرمیتی( باشد که روی فضای هیللرت پذیرمشاهده

 :برقرار است
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 نالخت هایچارچوب یافته در تعمیم تنیدگیدرهم هایآنتروپی

(2-22)                                                                                ∑ F(ρ, Aμ)μ = m − ∑
2λlλk

λk+λl
 k,l 

، این مجموع اطالعات فیشر دیآیبرم فوقطور که از راب ه ها است. همانبعد فضای شا ت mکه در آن 

پذیر متتق  از انتخاب پایه مشاهدهپذیرهای متعامد بهنجار، کوانتومی مربوط به یک مجموعه کام  مشاهده

 :(Zyczkowski, 2006) توان نوشتمی کهنیابا توجه به  است. {Aμ}متعامد بهنجار 

(2-23)               ∑
2λlλk

λk+λl
 k,l = ∑

2λlλk

λk+λl
+ ∑

2λlλk

λk+λl
= ∑ λk + k ∑

2λlλk

λk+λl
= 1 + ∑

2λlλk

λk+λl
 k≠l  k≠l  k≠l  k=l 

 داریم:

(2-24)                                                                                              ∑ F(ρ, Aμ)μ ≤ m − 1 

 یدگیهم تنمعیار در  .2-7

پردازیم. برای این من ور،  می اطالعات کوانتمی فیشربا استفاده از  یدگیهم تناینک به بحث تشخیص در 

-به ترتیب مشاهده {Bμ}و   {Aμ}کنیم فرض میگیریم و را در ن ر می Ha⨂Hb یدوجزئیک سیتتم  

 پذیرها متعامد و بهنجار باشند(.باشند )که  زومی ندارد این مشاهده Hbو  Haپذیرهای موضعی د خواه برای 

 

 تاکشی-هافمن یدگیهم تنمعیار در  .2-7-1

اگر به ازای گوید که که ملتنی بر روابط عدم ق عیت موضعی است می تاکشی-هافمن یدگیهم تنمعیار در 

های زیر برقرار ، نامتاویbو  a یهاتتمیرسیزبه ترتیب مربوط به  و ρa ρbهای کوانتومی موضعی همه شا ت

 :باشند

(2-25)                                         ∑ V μ (ρb, Bμ) ≤ Vb       ,           ∑ V μ (ρa, Aμ) ≤ Va 



 

 

 ت:نامتاوی زیر برقرار اس Ha⨂Hbروی  ρab ریجدا پذبه ازای هر شا ت  آنگاه

(2-26)                                                          ∑ V μ (ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ) ≤ Va + Vb 

این معیار دارای  است. دیمتندر  نیقیبهبنابراین، اگر یک شا ت کوانتومی نامتاوی باال را نقض کند آن شا ت 

های موضعی راب ه عدم ق عیت مربوط به سیتتم ریجدا پذهای غیر موضعی این تفتیر شهودی است که شا ت

 است. Bμو  Aμپذیرهای پذیری آن در انتخاب مشاهدهکنند. نق ه قوت این معیار انع افرا نقض نمی

به ترتیب  و ρa ρbهای کوانتومی موضعی در ادامه نشان خواهیم داد، اگر به ازای همه شا ت کهیطوربه

( مربوط به واریانس 9-2های معاد ه )های زیر که برخالف نامتاوی، نامتاویbو  aهای مربوط به سیتتم

 هتتند، برقرار باشند

(2-27)                                         ∑ F μ (ρb, Bμ) ≥ Fb       ,           ∑ F μ (ρa, Aμ) ≥ Fa 

( مربوط 10-2نامتاوی زیر که برخالف نامتاوی معاد ه ) Ha⨂Hbروی  ρab ریجدا پذبه ازای هر شا ت  آنگاه

 به واریانس است، برقرار خواهد بود

(2-28)                                                           ∑ F μ (ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ) ≥ Fa + Fb 

دهد به این صورت که بر اساس اطالعات فیشر کوانتومی به دست می تنیدگیدرهماین معاد ه معیاری برای 

-2برای اثلات معیار معاد ه ). است تنیدهدرهم( را نقض کند شتما  12-2نامتاوی معاد ه ) 𝜌𝑎𝑏اگر شا ت 

 زیر نوشت صورتبهتوان را می 𝜌𝑎𝑏 ریجدا پذکنیم که هر شا ت (، به این نکته توجه می12

(2-29)                                                                                                  ρab =  ∑ λjρj
a⨂λj

b
j 

λjکه در آن  ≥ 0 ،∑ λj j
= 1 ،ρa    وρb های های کوانتومی موضعی با ازای زیرسیتتمشا تa  وb 

 پذیری و تحدب اطالعات فیشر کوانتومی داریم:هتتند. با توجه به خواص جمع
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 نالخت هایچارچوب یافته در تعمیم تنیدگیدرهم هایآنتروپی

(2-30)                      ∑ F μ (ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ) ≤ ∑ ∑ λjjμ F(ρj
a⨂ρj

b, Aμ⨂1b +

1a⨂Bμ) = ∑ λjj ∑ [F(ρj
a, Aμ) + F(ρj

b, Bμ)]μ ≤ Fa + Fb 

پذیری اطالعات فیشر جمع در علارت فوق، نامتاوی اول از خاصیت تحدب و تتاوی س ر دوم از خاصیت

فوق بر  تنیدگیدرهم( است. معیار 11-2های معاد ه )آید و نامتاوی آخر ناشی از فرضکوانتومی به دست می

یک  ریجدا پذ(، تفتیر اطالعاتی واضحی دارد، با این معنی که محتوای اطالعاتی شا ت 12-2اساس نامتاوی )

مجموع محتوای اطالعاتی  لهیوسبهشود، اطالعات فیشر کوانتومی تعیین می لهیوسبهسیتتم غیر موضعی که 

 شود.می دارکرانموضعی از باال 

Haدر شا تی که  = Hb با بعد m   است، اگر{Aμ}   و{Bμ} پذیرهای متعامد بهنجار به را به ترتیب مشاهده

های کوانتومی (، به ازای همه شا ت8-2بنا به نامتاوی ) آنگاهانتخاب کنیم،  bو  a یهاتتمیرسیزازای 

 ، داریم:bو  aهای مربوط به زیرسیتتم ρbو   ρaموضعی 

(2-31)                                       ∑ F(ρa, Bμ) ≤ m − 1μ       ,     ∑ F(ρa, Aμ) ≤ m − 1μ 

Fa ،رونیازا  = Fb = m −  ρab ریجدا پذ(، به ازای هر شا ت 12-2است و بنابراین، با توجه به نامتاوی ) 1

 داریم:

(2-32)                                                            ∑ F(ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ) ≤ 2m − 2μ 

 Li and)در مرجع کهیطوربه باشد. تنیدهدرهمض کند باید ( را نق13-2هر شا تی که نامتاوی ) جهیدرنت

Luo, 2013) می   است، اطالعات فیشر کوانتومی با مینیمم میانگین واریانس برابر است. مشاهده  شدهاثلات-

تر، به شود. به بیان دقیقمی کنیم که در اثر جایگزینی اطالعات فیشر کوانتومی با واریانس، نامتاوی معکوس

m یدوجزئازای هر شا ت  × m  بعدیρabپذیرهای موضعی متعامد بهنجار ، و به ازای هر پایه مشاهده{Aμ}   و

{Bμ} کنیم.های زیر را محاسله میعلارت 



 

 

(2-33)       V = ∑ V(ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ)μ ,   F = ∑ F(ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ)μ 

,0]و بازه   کنیم:زیر تقتیم می صورتبهرا به سه زیر بازه مجزا  (∞

(2-34)                                                                         [0, ∞) = [0, F) ∪ [F, V] ∪ (V, ∞) 

F)توجه کنید که همواره  ≤ V کنیم که است و بدون کاستن از کلیت م لب فرض میF ≠ است(. در این  0

 تواند رخ دهد:سه وضعیت زیر می یدگیتنهمتشخیص در از حاظصورت، 

2mاگر  .1 − 2 ∈ [0, F)  ،2توسط معیار ملتنی بر اطالعات فیشر کوانتومی ) تنیدگیدرهم آنگاهباشد-

 شود.( تشخیص داده می13

2mاگر  .2 − 2 ∈ [F, V]  ،را تشخیص دهد  تنیدگیدرهمتواند کدام از این دو معیار نمیهیچ آنگاهباشد

 بودن یا نلودن شا ت کوانتومی تصمیم گرفت. تنیدهدرهمتوان در مورد نمی جهیدرنتو 

3. 2m − 2 ∈ (V, -می   توسط معیار ملتنی بر واریانس تشخیص داده  تنیدگیدرهم آنگاهباشد،  (∞

 شود.

ρab، هرگاه ژهیوبه = |ψ ⟩⟨ ψ|  یک شا ت خا صm × m  بعدی باشد، با توجه به این نکته که به ازای هر

 آوریم:به دست میمذکور  هایبرابر است، از نامتاوی باهمشا ت خا ص، اطالعات فیشر کوانتومی و واریانس 

(2-35)                                                            ∑ F(ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ) = 2m − 2μ 

∑ V(ρab, Aμ⨂1b + 1a⨂Bμ) = 2m − 2μ  
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states.  

Conclusion:  

Fisher quantum information and Tsallis entropy are appropriate measures to study the quantum 

correlations in accelerated frames. 

    Entanglement, Inertial frames, Fisher quantum information, Tsalis entropy. 
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