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  :چکیده

یم بندي ی باز تقسهاي کوانتمهاي کوانتمی بسته و سیستمتوان به دو دسته سیستمهاي کوانتمی را میدر حالت کلی سیستم

افظه دار) ارکوفی (حهاي غیر محافظه دار) و سیستمغیر هاي مارکوفی (هاي کوانتمی باز نیز به دو دسته سیستمکرد. سیستم

در  بسیاري را د اطالعاتتوانکنیم که میتنیدگی استفاده میایز این دو رفتار از دینامیک درهمشوند. براي تمتقسیم بندي می

مانی خاص زهاي زهتنیدگی در بامورد تحول یک سیستم بدهد. برگشت اطالعات از محیط به سیستم را به منزله افزایش درهم

فتار غیر ربه عنوان  توانمی تنیدگی مشاهده شدفزایش درهمتنیدگی اتوان تعبیر کرد از این رو هرگاه در دینامیک درهممی

ل خاص که اي مسائتنیدگی را داشته باشیم به منزله رفتار مارکوفی خواهد بود. برمارکوفی و هرگاه کاهش یکنواخت درهم

 معیار کیکه  تالقیاز  تنیدگی را در هر لحظه حساب کنیم. براي این منظور،هاي خاص دارند باید بتوانیم درهمماتریس چگالی

د که آیمی در به صورت یک حالت بسته تالقیهاي کیوبیتی فرم تنیدگی است استفاده خواهد شد. براي سیستمبراي درهم

ی بر حسب تنیدگهمشود. محاسبات عددي در برنامه متلب یا فرترن نوشته شده و دینامیک درنامیده می تنیدگی تشکیلدرهم

. از ه استشداده دسپس به تحلیل نمودارها پرداخته و نوع فرآیند مارکوفی و غیر مارکوفی تشخیص  زمان بدست خواهد آمد.

  شده است.ن نشان دهد نیز استفاده تنیدگی را در زماتواند رفتار درهمکه میمنفیت 
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  12345678مقدمه - 1-1

هاي اخیر هاي مکانیک کوانتمی است که در سالیکی از شگفت انگیزترین جنبه 1تنیدگی کوانتمیدرهم

تنیدگی کوانتمی را درهم 2شرودینگر .)1935etal,  Einstein( توجه زیادي را به خود معطوف ساخته است

تنیده در هاي درهماین توجه به دلیل نقشی است که حالتمعرفی کرده است.   "سرشت مکانیک کوانتمی"

، 6، دوربري کوانتمی5، کدگذاري فشرده4همچون رمزنگاري کوانتمی 3فرآیندهاي اطالع رسانی کوانتمی

اي هاي درهم تنیده از اهمیت ویژهتولید حالتکنند. لذا ایفا می 8ت کوانتمیاو ارتباط 7محاسبات کوانتمی

: )Cunha, 2007( تنیدگی باید دو مورد را در نظر داشتبرخوردار است. براي بیان تعریف مناسبی از درهم

ها. هنگامی که فضاي حالت سامانه بصورت حاصل ضرب حالت سامانه و تقسیم این سامانه به زیر سامانه

�H شود گرفته می ها در نظرتانسوري زیرسامانه ⊗ H� پذیرهاي ، مشاهده A ⊗ I  وI ⊗ B  موضعی خواهند

�ρ هایی به شکل . حالتبود ⊗ ρ� دو زیر سامانه همبستگی وجود ندارد. نشان دهنده این هستند که بین

  به این معنی که مشاهده پذیرهاي موضعی بطور موضعی بطور آماري مستقل هستند. حالت هایی به شکل 

)1-1(                                                                                           ρ = ∑ P�ρ��⨂ρ���  
 

شوند. نتایج هاي همبسته کالسیک یا جداپذیر نامیده میحالتها توابع احتمال هستند،  �Pکه در آن، 

ل همبسته باشند. یک مثا شدیداً تواند هاي جداپذیر میپذیرهاي موضعی روي حالتهاي مشاهدهگیرياندازه

�ρخوب در نماد گذاري اسپینی حالت  =
�

�
(|↑↑〉 〈↑↑| + اسپین  Zهاي مولفه گیرياست. اندازه (|↓↓〉 〈↓↓|

را بصورت اند، اما این یک همبستگی کالسیک است. اگر نتوان حالت دو قسمتی در هر دو قسمت همبسته

اخیرا کار قابل توجهی در مورد توصیف، تعیین کمیت و نامند. تنیده میمعادله باال نوشت، آن حالت را درهم

 .)Horodecki etal, 2007(  هاي درهم تنیده مختلف صورت گرفته استبررسی حالت

 

  

                                                
1- quantum entanglement  
2- shrodinger   
3- quantum information   
4- quantum cryptography  
5- dense coding  
6- quantum teleportation   
7- quantum computation  
8- quantum communication  
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ه برهمکنش کوانتمی اتم دو ترازي با میدان ک )Phoenix and knight ,1991( 1کامینگز - الگوي جینز

اي در اپتیک از اهمیت ویژه 2در تقریب موج چرخانکند به دلیل حل پذیر بودن تابشی را توصیف می

هاي قابل کند. از جنبهکوانتمی برخوردار است. این الگو، دینامیک فوق العاده غنی و غیر بدیهی را ارائه می

هاي زیادي در مطالعه میدان است و تاکنون نیز تالش - تنیدگی کوانتمی اتمتوجه این الگو وجود درهم

  Rajagopal etal(. 9101112 ,1999( میدان صورت گرفته است - تنیدگی اتمدرهم

زوي کرد رافش منتوان بطور کامل از محیط اطدانیم هیچ سامانه فیزیکی را نمیاز طرفی همانطور که می

ترین ه جديافتد. این پدیداتفاق می 3و در عمل به دلیل جفت شدگی سامانه با محیط، پدیده واهمدوسی

وانتمی هاي کنهتنیده است و باعث بروز رفتار کالسیک در ساماهاي درهمبکارگیري حالتمانع در ساخت و 

ر دکنند. هاي در همتنیده در تماس با محیط بسیار حساس عمل میشود. الزم به ذکر است که حالتمی

رتند از ه عباکو محیط اطرافش دو اثر برگشت ناپذیر در پی دارد  واقع برهمکنش بین یک سامانه کوانتمی

 نبه عنوا شود و دیگري واهمدوسی است کهکه باعث انتقال انرژي سامانه کوانتمی به محیط می 4اتالف

ي بررسی یادي براآید. اخیرا مطالعات زبه دنیاي کالسیک به حساب میجدي گذار از دنیاي کوانتمی  فرآیند

 وصورت گرفته است  یدانم - تنیدگی اتممامینگز و تاثیر آن بر درهک - بر الگوي جینزاثر اتالف و واهمدوسی 

بی و تجر هاي نظريهاي درهمتنیده اهمیت قابل توجهی در زمینهتمطالعه اثر مخرب واهمدوسی در حال

هاي نهر سامادهاي درهم تنیده براي بررسی اطالعات کوانتمی موجود حفظ و کنترل حالت دارد. از اینرو

  .)Dur and briegel, 2004( فیزیکی، ضروري است

تنیدگی مناسبی داریم که تنیده، نیاز به سنجه درهمهاي درهمبراي نشان دادن اثرات واهمدوسی بر حالت

سازد. ولی، سنجه دقیقی تحت تنیدگی در فرآیندهاي واهمدوسی را فراهم مین بررسی دینامیک درهماامک

هاي  واقع صرف نظر از مورد خاص سامانهمیخته وجود ندارد. در آهاي تنیدگی حالتشرایط عام براي درهم

2 ⊗ هاي با سامانه رود، ولی برايتنیدگی آنها بکار میکه سنجه تالقی ووترز براي سنجش میزان درهم 2

  .)Wootters, 1998( بعد باالتر سنجه مناسبی تعریف نشده است

، وابسته است، در  ρهمدوسی به حالت سامانه،  .همدوسی از اصلی ترین موضاعات مکانیک کوانتمی است

که در برگیرنده اطالعات فازي است، بیانگر ،  ρیک پایه نمایش معین عناصر غیر قطري عملگر چگالی 

بوجود آمدن الگوهاي نوسانی شوند که نشان دهنده توانند باعث ها میآنهمدوسی کوانتمی هستند. از اینرو 

اي همدوسی ندارد. در داد که وقتی یک حالت قطري است ابدا در هیچ پایهتوان نشان تداخل هستند. می

�ρمیخته آابعاد متناهی این موردي از حالت کامال  =
�

�
I  است، که در آنI  عملگر یکانی وd  بعد فضاي

                                                
1- Jaynes-cummings model  
2- rotating-wave approximation  
3- decoherence  
4- disspative  



 

      4  

هاي کوانتمی همانطور که گفته شد سامانه تواند حالت ناهمدوس نامیده شود.می �ρحالت است. از اینرو 

کنند و هنگامی که این برهمکنش در نظر گرفته وي نیستند. آنها بطور طبیعی با محیط برهمکنش میمنز

تواند به عنوان بدین ترتیب واهمدوسی می. )Giulini, 1996( افتدشود معموال فرآیند واهمدوسی اتفاق می

      در عمل به نظر در نظر گرفته شود. همچنین ρقطري ماتریس چگالی  رعامل از بین برنده جمالت غی

  د پلی از دنیاي کوانتمی به دنیاي کالسیک است. نرسد که واهمدوسی با از بین بردن جمالت تداخلی مانمی

هاي سیستم وهاي کوانتمی بسته توان به دو دسته سیستمهاي کوانتمی را میدر حالت کلی سیستم     

افظه حی (غیر هاي مارکوفباز نیز به دو دسته سیستمهاي کوانتمی کوانتمی باز تقسیم بندي کرد. سیستم

 دینامیک فتار ازشوند. براي تمایز این دو رهاي غیر مارکوفی (حافظه دار) تقسیم بندي میدار) و سیستم

شت دهد. برگبتواند اطالعات بسیاري را در مورد تحول یک سیستم کنیم که میتنیدگی استفاده میدرهم

ز اعبیر کرد توان تهاي زمانی خاص میتنیدگی در بازهیستم را به منزله افزایش درهماطالعات از محیط به س

یر غن رفتار توان به عنواتنیدگی مشاهده شد میتنیدگی افزایش درهماین رو هرگاه در دینامیک درهم

ود. براي بواهد تنیدگی را داشته باشیم به منزله رفتار مارکوفی خمارکوفی و هرگاه کاهش یکنواخت درهم

م. ساب کنیتنیدگی را در هر لحظه حهاي خاص دارند باید بتوانیم درهممسائل خاص که ماتریس چگالی

هاي سیستم تنیدگی است استفاده خواهد شد. برايبراي این منظور، از تالقی که یک معیار براي درهم

سبات ود. محاششکیل نامیده میتنیدگی تآید که درهمکیوبیتی فرم تالقی به صورت یک حالت بسته در می

د. اهد آمتنیدگی بر حسب زمان بدست خوعددي در برنامه متلب یا فرترن نوشته شده و دینامیک درهم

ز منفیت ست. ااسپس به تحلیل نمودارها پرداخته و نوع فرآیند مارکوفی و غیر مارکوفی تشخیص داده شده 

  دهد نیز استفاده شده است. تنیدگی را در زمان نشانتواند رفتار درهمکه می

  1314بررسی منابع  - 2-1

 وبویژه اگر د است. مدهآاخیرا نتایج جالبی در زمینه رفتار دینامیکی حالت درهم تنیده سامانه باز، بدست 

  اهی ن متنکیوبیت در معرض ذخیره سازهاي اتالفگر طبیعی قرار بگیرند، درهم تنیدگی شان در یک زما

 1گیرهم تنیدگهانی دحتی وقتی همدوسی تنها بطور مجانبی از بین رود. این اثر مرگ ناتواند از بین رود، می

 .)Yu and Eberly, 2006(  شودنامیده می

کامینگز را در تقریب پاشنده براي یک کاواك  - الگوي جینز )Peixoto etal ,1999(و همکارانش 2پیکزتو     

میدان و همچنین واهمدوسی القا  - اتالفی در دماي صفر مطالعه کردند و اثر اتالف را بر در همتنیدگی اتم

شده توسط کاواك را بررسی کردند. آنها نشان دادند که کاواك اثري بر خواص همدوسی میدان ندارد ولی با 

                                                
1- Sudden death of entanglemant   
2- Peixoto   
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گیرد. همدوسی آن به شدت تحت تاثیر قرار میمستقیما به کاواك جفت نشده است خواص اتم وجود اینکه 

کامینگز در تقریب پاشنده در حالتی که مد میدان کاواك به یک ذخیره ساز چالنده  - الگوي جینزدر مرجع 

که مایی (حساس به فاز) جفت شده مطالعه گردیده است و مشاهده شده است که برخالف ذخیره سازهاي گر

هاي برهم کنند، انبارهاي حساس به فاز، زمان همدوسی حالتهمدوسی کوانتمی را خیلی سریع نابود می

  دهند. نهی مختلف را افزایش می

کامینگز با فاز  - حل دقیقی براي الگوي جینز )Rendell and Rajagopal ,2003( و همکارانش 1رندل     

تنیده هستند بدست آوردند. آنها همچنین با درهممیخته آمیرا را در حالتی که اتم و میدان ابتدا در حالت 

تنیدگی تنیدگی سامانه را مطالعه کردند. اثر اتالف بر درهممحاسبه حد پایین براي تالقی ، خواص درهم

سی شده است. ربر) Zhou etal, 2001(حضور اثر استارك در  در اثر فوتونی کامینگز دو - الگوي جینز

هاي دو فوتونی غیر خطی، خواص همدوسی میدان تحت تاثیر یندآضور فرحنویسندگان نشان داده اند که در 

میدان اثر گذاشته و دامنه نوسانات آن را - کند و همچنین اتالف بر درهم تنیدگی اتمکاواك تغییر می

  1516کند. سرکوب می

تنیدگی دو اتم دو ترازي را در یک کاواك و در و همکارانش درجه درهم 2، لی)Li etal ,2004( در مرجع     

از سنجه تالقی محاسبه کردند و نشان دادند که اگر حضور یک میدان دمشی خارجی کالسیک با استفاده 

تنیدگی بین دو زیر مطالعه درهم تنیده شوند.درهمتوانند میدان دمشی در حالت چالنده باشد دو اتم می

در  3تحول پاشندگی اتمی )Chumacov etal ,2000(سامانه در حضور محیط ارزش بسیاري دارد. در مرجع 

رانشی مطالعه شده است. اثرات میدان رانشی کالسیک بر میدان رانشی کوانتیده و خواص  یک کاواك اتالفی

  1718اتم در حضور اتالف رانشی مطالعه شده است. 

تحلیلی براي دو اتم دو ترازي رانده شده توسط یک  یک حل کامالً )Bina etal ,2008(و همکارانش  4بینا     

اند، ارائه کردند. آنها میدان کالسیک خارجی که با تک مد میدان کاواك اتالفی در شرایط بازآوایی جفت شده

- تنیدگی بین دو اتم را با استفاده از سنجه تالقی بدست آورند و نشان دهند که درهمتوانستند میزان درهم

هاي متشکل نها توانستند حل دقیقی براي سامانهآافزایش پیدا کند. همچنین تواند اتم نمی- اتمتنیدگی اولیه 

اتم دو ترازي رانده شده که با تک مد میدان کوانتمی درون کاواك جفت شده اند، ارائه کنند و  Nاز تعداد 

هاي میدان کاواك هاي اتمی و میانگین تعداد فوتوننتایج تحلیلی براي واهمدوسی، خلوص، همبستگی

                                                
1- Rendell   
2- Li   
3- Atomic dispersive  
4- Bina   
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ها همچنین نشان آن. هاي درهم تنیده چند قسمتی تولید کردتوان حالتبدست آورند و نشان دادند که می

Nیابد. همچنین براي دادند که همدوسی کوانتمی و خلوص سامانه کاهش پیدا می = نشان دادند که  3,4

 Wang( ر رژیم گذرا وجود دارد. در مرجع هاي شبه گربه شرودینگر براي میدان کاواك دامکان تولید حالت

etal, 2008( تنیده هستند و با یک ذخیره ساز حل دقیقی براي معادله اصلی دو کیوبیت که در ابتدا در هم

مارکوف و تقریب موج چرخان ارائه شده است،  - اند، بدون در نظر گرفتن تقریب بورنغیر مارکوفی جفت شده

  موج پاد چرخان اثر چشمگیري بر رفتار واهمدوسی دارند. نتایج نشان نشان داده شده است که جمالت 

چگالی دهند که رفتار واهمدوسی دو کیوبیت در حضور ذخیره ساز مارکوفی وابسته به نسبت پهناي می

طیفی ذخیره ساز به بسامد گذار اتمی است، بطوریکه اگر نسبت پهناي چگالی طیفی ذخیره ساز به بسامد 

دهند که یابد و نشان میسیار کوچکتر از یک باشد تالقی بطور نمایی به سمت صفر کاهش میگذار اتمی ب

بین حل دقیق معادله اصلی با در نظر گرفتن تقریب موج چرخان در هامیلتونی و بدون در نظر گرفتن تقریب 

  1920موج چرخان در هامیلتونی تفاوت وجود دارد. 

کاواك اتالفی  Nاتم دو ترازي یکسان که با یک کاواك اتالفی با تعداد  Nاثر اتالف بر درهم تنیدگی      

ها را تنیدگی اتمبررسی شده است. همچنین تحول زمانی درهم )Li etal, 2008( کنش دارند در مرجع برهم

اتم در یک  Nاند و نشان دادند که براي تعداد کامینگز و در حد رژیم پاشنده محاسبه کرده- در الگوي جینز

نشان داده شده است ها به حالت اولیه شان وابسته است. عالوه بر این، کاواك، اثر اتالف بر درهم تنیدگی اتم

 Wشبه  هايحالتیا حتی  W1ها ابتدا در حالت اولیه هایی که در یک کاواك قرار دارند، اگر اتمکه براي اتم

ها باقی بمانند مهم نیست که در ابتدا حالت کاواك چگونه آماده شده باشند براي انهایی که در این حالت

 GHZ 2 ها ابتدا در حالتتواند از فروافت درهم تنیدگی جلوگیري کند. اگر اتمآماده شده است، که این می

  آماده شده باشند، زمان حصول هماندهی نوسانگرها و دامنه نوسانگرها بطور نمایی با مقدار ثابتی فروافت 

آماده شده باشند، هماندهی  Wها ابتدا در حالت کاواك قرار بگیرند، اگر اتم Nها در تعداد وقتی اتمکند. می

کوچک است،  K، وقتی ثابت میرایی کاواك GHZبطور نمایی با مقدار ثابتی کاهش خواهد یافت. براي حالت 

فی بزرگ است زمان بدست به اندازه کا Kدهد. وقتی فرینش را نشان میآهم باز و هماندهی هم نابودي 

، Kبراي هر دو مورد ثابت میرایی  یابد.آوردن هماندهی نوسانگرها و دامنه نوسانگرها بطور نمایی کاهش می

که به استثناي موردي که  ها به شدت قوي خواهند بود. همچنین نشان داده شده استدرهم تنیدگی بین اتم

ها بر فراهم شده باشند، حالت اولیه میدان کاواك Wاند و ابتدا در حالت ها در یک کاواك قرار گرفتهاتم

، درهم تنیدگی بین  �گذارد و همچنین با افزایش دامنه میدان، ها به شدت اثر میتنیدگی بین اتمدرهم

                                                
1- Werner states   
2- Greenberger-Horen-Zeilinger   
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کاواك قرار  در و باشند GHZها ابتدا در حالت یابد. براي موردي که اتمکاهش می ��ها بطور نمایی با اتم

کاهش خواهد  Nوابسته است و هماندهی بطور نمایی با  Nها به شدت به تعداد بگیرند درهم تنیدگی بین اتم

ها هاي اولیه که اتمها براي حالتقابل ذکر است که بیشینه درهم تنیدگی با درهم تنیدگی مانا بین اتم یافت.

 Nکاواك قرار دارند (براي  Nدر  Wها در حالت که اتمو با حالتی در یک کاواك قرار دارند  GHZدر حالت 

رفتار دینامیکی  )Cui etal, 2007(. در مرجع )Li etal, 2008( وابسته نیست Nبه  هاي بزرگ) ، تقریباً

  تنیدگی بین دو اتم جداپذیر تحت تاثیر واهمدوسی بررسی شده است. درهم

دینامیک درهم تنیدگی چند جزئی محیط گوناگون شامل  )Carvalho etal, 2004(و همکارانش  کاروالیو     

در اثر  GHZهاي اند. آنها دریافتند که حالتاتالف، اختالل و وافازي حاصل از واهمدوسی را مطالعه کرده

  شکننده هستند. Wهاي جفت شدگی با محیط بطور قابل توجهی نسبت به حالت

 هاي فیزیکی است را به تنیدگی انواع سیستمباال را که در مورد دینامیک درهم توان مباحثمی      

  کشاند.  هاي کوانتمیغیر مارکوفی در سیستم فرآیندهاي مارکوفی و

باز پیشینه طوالنی دارد اما براي اولین بار در سال  هايغیر مارکوفی در سیستم فرآیندهاي مارکوفی و     

تنیدگی وارد مسائل رفتارهاي مارکوفی و غیر ) دینامیک درهمBellomo etal, 2007اي (در مقاله 2007

آنها یک  مارکوفی شد، بطوریکه این دینامیک توانست نوع رفتار مارکوفی و غیر مارکوفی را نشان دهد.

نی را در نظر گرفتند و به بررسی دینامیک درهمتنیدگی پرداختند. در زماسیستم و محیط کیوبیت کیوبیت 

تنیدگی همواره با افزایش زمان افت میکند را به منزله رفتار مارکوفی و هنگامی که بعد از افت، که درهم

تنیدگی با به آن نسبت رفتار غیر مارکوفی دادند. دینامیک درهمتنیدگی را مشاهده کردند افزایش درهم

   استفاده از تالقی ووترس بیان شده است. 

  

ها دیگري نشان دادند که رفتار سیستم) Rivas etal, 2010(، ریواس و همکاران در مقاله 2010در سال       

چقدر غیر مارکوفی است اما همچنان مرز دقیق بین این و رفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در سال 

اي بر مبناي مقاله )Alipour etal, 2012( دکتر رضا خانی و همکاران از دانشگاه صنعتی شریف 2012

)Shabani and Lidar, 2009 (:که در آن گفته شده بود  

  )1-2 (                                                    if        Discord = 0  ��

شرط الزم و کافی
  Map is CP   
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                       2013اي که در سال توانستند مرز دقیق بین این دو رفتار را تعیین کنند اما در مقاله

)Brodutch etal, 2013( مثال نقضی آورده شد که در آن اثبات شد شرط الزم الزامًا برقرار نیست و  ارائه شد

  موضوع همچنان مورد بحث باقی ماند.

) Physical Review Aدر مجله معتبري ( 2014که در سال  )Haseli etal, 2014(در مقاله جامعی      

هاي مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این و همکاران به چاپ رسید موضوع از کانال کارپاتتوسط 

معروف به  )Breuer etal, 2009( از مقاله trace distanceمقاله اولین سنجه براي رفتار غیر مارکوفی بر پایه 

بدین صورت معرفی  ρ�(t) ،trace distance و ρ�(t)براي دو حالت دلخواه رفی شده است. مع BLP سنجه

  شود:می

   )1-3 (                                                            D�ρ�(t), ρ�(t)� =
�

�
Tr(ρ�(t) −

ρ�(t))  

|A|که  = √A�A.  اگر
��(�)

��
> که برگشت اطالعات از محیط به سیستم را باشد بدین معنی است  0

  شود:بدین صورت معرفی می BLPداریم و رفتار غیر مارکوفی مشاهده خواهد شد. سنجه 

   )1-4 (                                                   ����(Λ) =

max��(�),��(�) ∫
��(�)

��
dt

.

�
��(�)

��
���

  

شود. معادله فوق را گرفته می ρ�(0)و  ρ�(0)با حالت اولیه هاي ممکن که ماکزیمم روي تمام حالت

  توان به فرم زیر نوشت:همچنین می

   )1-5 (                                              ����(Λ) = max��(�),��(�) ∑ [D(b�) − D(a�)]� 

  

,�a)که بازه زمانی  b�) آنجایی است که در آن 
��(�)

��
> غیر  اي که براي امردومین سنجه باشد.می 0

 LFSباشد که معروف به سنجه در حوزه اتالف کوانتمی می )Lu etal, 2012( مارکوفی معرفی شده است

  باشد:بدین صورت می

   )1-6 (                                                                ����(Λ) =

max���
∫

�

��
I�dt

.

��
��� �����
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هاي گیري روي تمامی حالتباشد. ماکزیمم(سیستم+آنسیال) می SAسیستم  I ،mutual informationکه 

���پذیرد که در آن اولیه انجام می

��
> باشد که سنجه سوم با استفاده از اطالعات قابل دسترس می. باشدمی 0

   به تفضیل در موردش صحبت خواهیم کرد.پنجم در فصل 

- میدان در الگوي جینز - اتمدر این رساله هدف مطالعه اثر اتالف بخصوص بر درهم تنیدگی کوانتمی       

شود، اتالف سامانه کوانتمی باعث افزایش آمیختگی حالت سامانه می کامینگز است. با توجه به اینکه اصوالً 

نتروپی فون نیومن، آچون  هايمیدان یک خالص انتخاب شود، سنجه - بنابراین اگر حالت اولیه سامانه اتم

توانند بخوبی میزان درهم تنیگی سامانه را بدست بدهند. تروپی خطی نمیآنماتریس چگالی کاهش یافته یا 

ترانهاده پاره اي ماتریس چگالی سامانه  منفیتشود که از سنجه تالقی و به این منظور در این رساله سعی می

سپس در هر ضور اتالف استفاده شود. حمیدان در  - یدگی اتممیدان براي مطالعه دینامیک درهم تن - اتم

توان به منزله رفتار مارکوفی و هر جا که کاهشی یکنواخت داشتیم تنیدگی افزایش یافت را مینقطه که درهم

  منزله رفتار مارکوفی مشخص خواهیم کرد. به 

 

 ماتریس چگالی   - 1-3

ي وسیله تر است، حالت سامانه بهي بزرگاز یک سامانهي کوانتومی جزئی در تمامی مواردي که سامانه

تشکیل شده باشد.  Bو  Aي شود. فرض کنید که یک سامانه از دو زیر سامانهیک ماتریس چگالی توصیف می

��ℋي دو جزئی، ي مکانیک کوانتومی فضاي هیلبرت این سامانهبنابر اصول موضوعه =  ℋ� ⊗ ℋ�  .است

���{〈i|} چنانچه
���{〈μ|}و  �ℋي زیر فضا پایه �

باشند آنگاه یک حالت کلی از سامانه  �ℋزیر فضاي  پایه �

 ABشد توسط بردار حالت زیر توصیف  . |ψ⟩�� =  ∑ ψ��|i, μ⟩�,ي کننده ماتریس چگالی توصیف�

  عبارت است از،AB ي سامانه

)1-7(                                                   ρ��(t) = |ψ⟩��  ��〈ψ| =  ∑ ψ��ψ��
∗ |i, μ�〈j, v|�,�,�,�  

�Mو اثر هر عملگري مانند  �Mمعادل است با اثر عملگر  Aي روي زیر سامانه � � ⊗ I� ي روي سامانهAB.  در

 نتیجه خواهیم داشت،

〈M� �〉 = ⟨ψ|M� ��ψ⟩  = Tr��(�M� � ⊗ I��|ψ⟩⟨ψ|) 

                        = Tr� �tr� ��M� � ⊗ I��|ψ⟩⟨ψ|�� =  Tr�(M� � ρ�)  )8-1(                 

�ρکه در آن  = Tr�(|ψ⟩⟨ψ|) ي ماتریس چگالی زیر سامانهA شود. به طریق مشابه ماتریس نامیده می

�ρي نیز با رابطه Bي چگالی زیر سامانه = Tr�(|ψ⟩⟨ψ|) که ماتریس چگالی به صورت شود مشخص می
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ρ� = ∑ ρ���,� |i〉〈j|و  ρ� = ∑ ρ��|μ〉〈v|�,� توان ویژه مقادیر و ویژه بردارهاي آن بنابراین می .است

  :زیر بسط دادها به صورت را محاسبه کرد و این عملگر را بر حسب آن

)1-9(                                                                                              ρ� =

∑ λ�|i〉〈i|�
���  

بعد فضاي هیلبرت یا بعد ماتریس چگالی  Nویژه بردار متناظر و  〈i|ام و iویژه مقدار  �λدر این رابطه 

که هر کدام با  〈i|هاي مخلوطی از حالت �ρتوانیم چنین تفسیر کنیم که حالت ي باال را میاست. رابطه

  است. �λضریبی از 
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  فصل دوم:

  گیريمعیارهاي اندازه

  تنیدگیدرهم
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  2425 212223 هاي کوانتومیتنیدگی سامانهدرهم - 1-2

عن از اطالآرسانی کوانتمی باعث تمایز تنیدگی کوانتمی یا همبستگی کوانتمی در اطالع درهموجود 

متاي هافتد تنیده اتفاق میهاي درهمشود. این همبستگی کوانتمی که بین حالترسانی کالسیک می

ی ع رسانهاي اطالیندآهاي اخیر به دلیل نقشی که در فرتنیدگی کوانتمی در سالکالسیک است. درهم

   کند توجه افراد بسیاري را به خود جلب کرده است. کوانتمی ایفا می

هاي کوانتومی یکی از مباحث اساسی در نظریه تنیدگی کوانتومی یا همان آمیختگی سامانهي درهمنظریه

ي هاي کوانتومی که به عنوان یک پدیدهتنیدگی سامانهي درهمرود. پدیدهشمار می کوانتومی به اطالعات

   در  3و روزن 2، پودولسکی1توسط اینشتن 1935شود، براي اولین بار در سال میغیرکالسیکی شناخته 

گذاران این بنیان). Enisein etal, 1935( شهرت یافت، معرفی گردید EPRي اي که بعدها به مقالهمقاله

استفاده از یک دانستند و معتقد بودند که با اي را دلیل بر نقص مکانیک کوانتومی نظریه وجود چنین پدیده

ي یک نامساوي که به بل با ارائه ،1964تري را بوجود آورد. اما در سالي کاملتوان نظریهمی 4متغیر نهانی

اند با مبانی مکانیک در نظر گرفته شده EPRي شهرت یافت نشان داد مفروضاتی که در مقاله 5نامساوي بل

ي متغیر نهانی مستلزم برقراري یک نامساوي دلی بر پایهخوانی ندارند. بل نشان داد که وجود مهم کوانتومی

    وضوح منجر به نقض این نامساويهایی وجود دارند که به که در مکانیک کوانتومی حالتاست، درحالی

     که امروزه نقش بسیار مهمی را درشوند. این پدیده توجه بسیاري را به خود جلب کرد، به طوريمی

  کند.ي اطالعات کوانتومی از قبیل: رمزنگاري، ارتباط و محاسبات کوانتومی ایفا مینظریههاي مختلف شاخه

                                                
1- Einstein  
2- Podolski   
3- Rosen  
4- Hidden variable  
5- Bell inequality   
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هایی ودن زیرسامانههاي کوانتومی، در ارتباط بهاي مهم براي انتقال اطالعات توسط سامانهیکی از شرط     

ک سامانه با یهاي هزیرساماناست که در سامانه مورد نظر وجود دارند. به زبان بسیار ساده، در ارتباط بودن 

  نامند. کوانتومی می تنیدگییکدیگر را آمیختگی یا درهم

آید. در واقع، هاي جدا از هم بوجود میتنیدگی کوانتومی از همبستگی کوانتومی بین زیرسامانهدرهم

ها نتوانند مستقل ي آنشوند که اجزاء تشکیل دهندههایی اطالق میتنیده به حالتهاي کوانتومی درهمحالت

از یکدیگر باشند و قرار گرفتن یکی از اجزاء در یک حالت خاص به جزء دیگر بستگی دارد. حال به بررسی 

پردازیم. بنا به تعریف، اگر نتوان حالت خالص یک سامانه را به هاي خالص و مخلوط میتنیدگی حالتدرهم

نامند. تنیده مینوشت، حالت مفروض را درهمها صورت ضرب تانسوري حالت خالص هر یک از زیرسامانه

��⟨ψ|براي مثال، حالت  ≠ |ϕ⟩� ⊗ |φ⟩� هاي مخلوط درحالت کلی، تمامی حالت. تنیده استدرهم  

ها به صورت ضرب تانسوري ماتریس چگالی هایی که ماتریس چگالی آنتنیده هستند، مگر حالتدرهم

  گویند،می 1پذیرهاي تفکیکاصطالحاً سامانه ها،اند که به اینگونه سامانهها نوشته شدهزیرسامانه

 )2-1         (                                                                                 |ψ⟩�� = |ϕ⟩� ⊗ |φ⟩�  

  هایی هستند که فقط همبستگی کالسیکی دارند.پذیر، سامانههاي تفکیکسامانه

ابعی ست. هر تاتنیدگی یک حالت تنیدگی، تعیین مقدار کمّی درهمي درهمیکی از مباحث مهم در نظریه

ظر ی در نتنیدگتنیدگی یک حالت کوانتومی را مشخص کند، به عنوان معیار درهمکه مقدار کمّی درهم

قی ایین تالپی و کران هاي دو کیوبیتتوان به تالقی براي سامانهترین این معیارها میشود. از مهمگرفته می

  هاي سه کیوبیتی اشاره کرد.سامانهبراي 

  26مفهمماب تنیدگی کوانتمیمفهوم درهم - 2-2

 ⟨ψ|را که بوسیله بردار حالت  Sکنیم. سامانه کوانتمی تنیدگی ارائه میابتدا تعریفی براي درهم

            است �Sو  �Sکنیم این سامانه مرکب از دو زیر سامانه گیریم، فرض میدر نظر میشود توصیف می

سبت نرا  Sمربوط به سامانه  ⟨ψ|بردار حالت شود). یک سامانه کوانتمی دو قسمتی نامیده می S(بنابراین 

را بصورت حاصلضرب تانسوري بردارهاي حالت مربوط به این دو نآتنیده گوییم اگر نتوان درهم �Sو  �Sبه 

 �Sمربوط به  �⟨φ|و بردار حالت  �Sمربوط به  �⟨ψ|زیر سامانه نوشت، به بیان صریح اگر بردار حالت 

⟨ψ|چنان وجود نداشته باشد که بتوان نوشت  = |ψ⟩� ⊗ |φ⟩�  دو زیر سامانه آنگاهS�  وS�     

  هاي درهم تنیده ارائههاي درهم تنیده تعریفی مبتنی بر حالتتنیده هستند. اکنون به جاي سامانهدرهم

نتواند بر حاصل  Sتنیده گویند اگر حالت سامانه مرکب را درهم �Sو  �Sهاي دو زیر سامانه کنیم، حالتمی

                                                
1- Separable   



 

      14  

⟨ψ|ضرب تانسوري به شکل  = |ψ⟩� ⊗ |φ⟩�  ،داللت کند، که در آن|ψ⟩�  و|φ⟩�  به ترتیب

  هستند. �Sو  �Sبردارهاي حالت معینی از 

اي در مورد درهم تنیدگی صورت گرفته است. درهم تنیدگی در طی دهه گذشته مطالعات گسترده

فرآیندهاي توان آنرا بوسیله شود که نمیهاي مجزا ناشی میهاي کوانتمی بین زیر سامانهاز همبستگی معموالً

توان آنرا بوسیله فرآیندهاي موضعی بر روي هر شود که نمیموضعی بر روي هر زیرسامانه هاي مجزا ناشی می

  زیر سامانه بوجود آورد.

دو زیر سامانه یا بیشتر از دو زیر  همی خالص مربوط بهمانطور که در ابتدا بیان شد، یک حالت کوانت

از طرف دیگر حالت ها نوشت. نرا بصورت حاصل ضربی هر یک از مولفهآسامانه درهم تنیده است اگر نتوان 

هاي حاصلضربی نوشت. نرا بصورت ترکیب محدبی از حالتآتنیده است اگر نتوان درهم ρمیخته دو قسمتی آ

 ρمیخته دو قسمتی آدر غیر اینصورت، حالت مورد نظر جداپذیر یا همبسته کالسیک است بنابراین حالت 

  جداپذیر است اگر بتوان آن را بصورت زیر نوشت:

)2-2         (                      ω� ≥ 0                ∑ ω� = 1�           ρ = ∑ ω�ρ�
(�)⨂ρ�

(�)
�  

�ρ ،که در آن
(�)

�ρو  
(�)

دهند. در غیر را نشان می 2و  1هاي هاي چگالی زیر سامانهبه ترتیب ماتریس 

  اینصورت حالت درهم تنیده است. 

  معیارهاي جداپذیري - 2-3

کند اما هنوز معیار تنیدگی در زمینه اطالع رسانی کوانتمی نقش مهمی را ایفا میبا وجود اینکه درهم

بیشتر معیارهایی که تاکنون معرفی . هاي کوانتمی ارائه نشده استحالتکلی براي تشخیص جداپذیري 

     نها شرط الزم و کافی براي جداپذیري ارائه آاند تنها شرط الزم براي جداپذیري هستند و تعداد کمی از شده

  کنند.می

  تجزیه اشمیت - 2-3-1

⟨ψ|: براي هر حالت خالص دوتایی 1قضیه ∈ H� ⊗ Hرا بصورت زیر  توان تجزیه اشمیت، می�

  نوشت:

)2-3         (                                                                               |ψ⟩ = ∑ a�|e�⟩ |f�⟩�  

⟨�e|که در آن   Nو  Mبا بعد  �Hو  �Hهاي متعامد در فضاي هیلبرت به ترتیب پایه ⟨�f| و 

∑هستند و  |a�|
� = 1� .  

  . اثبات

⟨ψ|توانیم حالت خالص دوتایی می ∈ H� ⊗ H�  :را بصورت زیر نمایش دهیم  
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)2-4         (                                                                         |ψ⟩ = ∑ ∑ A��� |i⟩ |j⟩�  

تجزیه مقدار تکینه بصورت  Aنویسیم: براي هر عملگري مانند می ��Aاکنون تجزیه مقدار تکینه را براي     

A=UA�V� شود، که در آن تعریف میA  یک ماتریسM × N ،U  وV هاي یکانی به ترتیب ماتریس

M × M   وN × N  وA�  یک ماتریس قطري است. بنابراین تجزیه مقدار تکینه برايA�� :عبارت است از  

)2-5         (                                                                                     A�� = U��(a�δ��)V��
∗  

��Vبراي بدست آوردن رابطه باال از این نکته که 
� = V��

��(�A)و همچنین   ∗ = a�δ��  ،که در آنa� 

  ایم.مثبت است، استفاده کرده

  ) عبارت زیر را خواهیم داشت:4-2در رابطه ( ��A با قرار دادن مقدار تکینه 

)2-6         (                                                                          |ψ⟩ = ∑ a�|e�⟩ |f�⟩�  

کند، ایم که تبدیل یکانی یک پایه را به پایه دیگري تبدیل میدر تساوي آخر از این نکته استفاده کرده

|e�⟩ = ∑ u��� |i⟩ . توان یک شود، میبر حسب تعداد جمالت بسط که عدد اشمیت نامیده می

  معیار جداپذیري براي حالت خالص دوتایی بصورت زیر تعریف کرد:

باشد اگر عدد اشمیت آن بزرگتر از یک باشد و در غیر این صورت جداپذیر درهم تنیده می ⟨ψ|حالت 

یک حالت ضربی است اگر و تنها اگر عدد اشمیت آن برابر با یک باشد،  ⟨ψ|است. بنابراین حالت خالص 

  زیر نوشت:توان آنرا بصورت که می

)2-7         (                                                                                   |ψ⟩ = |e�⟩ ⨂|f�⟩  

��که در آن، ماتریس چگالی کاهش یافته  = |e�⟩ ⟨e�|  و�� = |��⟩ ولی . خالص هستند |��⟩

  میخته هستند.آهاي هاي چگالی کاهش یافته یک حالت خالص درهم تنیده، حالتماتریس

  کنیم:در زیر نکاتی را در ارتباط با تجزیه اشمیت بیان می

تجزیه اشمیت متعلق به یک حالت خالص از سامانه مرکب است و براي هر حالت خالصی این تجزیه  -1

 دو تجزیه اشمیت خواهیم داشت. ⟨�ψ|و  ⟨ψ|وجود دارد، اما براي دو حالت 

شود که جمع بندي فقط روي نجر به این میجمع بندي روي یک تک اندیس در تجزیه اشمیت م -2

انجام شود، به عنوان مثال اگر یک زیر سامانه دو حالتی با  �Hو   �Hبعد کوچکتر در فضاي هیلبرت 

nحالتی که  nیک زیر سامانه  ≥ درهم تنیده باشد، تجزیه اشمیت تنها دو جمله خواهد  تاس 2

 شد. 

بکار  |�a|هاي نیست. در تجزیه اشمیت قدرمطلق تجزیه اشمیت براي یک حالت کوانتمی معین یکتا -3

برابر باشند بردارهاي متناظر  |�a|شود. بعالوه، اگر چندین ها اختیاري فرض میرود و فاز آنمی
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|e�⟩ ⨂|f�⟩ نها نوشت. به عنوان مثال حالت یکتاي آتوان بصورت ترکیبات خطی از را میEPR 

 نوشته شود:هاي زیر تواند به شکلبوهم بدلیل تقارن کروي می

)2-8(                                                   |ψ⟩ =
�

√�
(|↑⟩ ⨂|↓⟩ − |↓⟩ ⨂|↑⟩ ) =

�

√�
(|←⟩ ⨂|→⟩ − |→⟩ ⨂|←⟩ ) 

  نوشته شده است. x، حالت دوم در امتداد محور Zکه در آن حالت آول در امتداد محوري 

  

که نجا آتواند به بیش از دو سامانه تعمیم داده شود. بنابراین از تجزیه اشمیت در حالت کلی نمی -4

توان هاي خالص دوتایی معتبر است، در حالت کلی این معیار را نمیتجزیه اشمیت تنها براي حالت

 هاي چندتایی بکار برد.براي حالت

 

  اي مثبت  معیار ترانهاده پاره - 2-3-2

گویند و به صورت زیر تعریف توسط پرز ارائه شد که به آن معیار پرز نیز می 1996این معیار در سال 

  شود:می

�Hکه در فضاي هیلبرت  ρاگر عملگر چگالی  ⊗ H� آنگاه کند یک حالت جداپذیر باشد، عمل می

، باید داراي ویژه ��ρو  ��ρ، یعنی Bو  Aهاي نسبت به زیر سامانه ρاي هاي حاصل از ترانهاد پارهماتریس

کند که شرط الزم براي جداپذیري در ماتریس چگالی مقادیر مثبت باشند، به عبارت دیگر قضیه پرز بیان می

ρ  ها مثبت باقی بمانند. این مطلب را اي آن نسبت به هر یک از زیر سامانهماتریس ترانهاده پارهاین است که

  توان بصورت زیر اثبات کرد:می

ρکنیم فرض می ∈ H� ⊗ H� توان جداپذیر است، بنابراین میρ :را بصورت زیر نوشت  

)2-9(                                                                            ρ =

∑ P�|e�⟩ ⟨e�|⨂|f�⟩ ⟨f�|
�
���  

 �H هاي متعامد در فضاي هیلبرت  به ترتیب پایه ⟨�f|و  ⟨�e|که در آن، همانطور که قبال بیان شد، 

  برابر خواهد بود با: Aنسبت به زیر سامانه  ρاي ریس ترانهاده پارهتما .هستند �Hو 

)2-10(                                                                    ρ�� = ∑ P�|e�
∗⟩ ⟨e�

∗|⨂|f�⟩ ⟨f�|
�
���  

�(∗O)از این نکته کهدر تساوي دوم  = O�   است، استفاده کردیم. به همین ترتیب این موضوع در

  رود.نیز صادق است. معیار پرز شرط الزم و نه کافی براي جداپذیري به شمار می ��ρمورد 

هاي ها را حالتتنیده هستند، این حالتاي آنها مثبت است اما درهمهایی وجود دارند که ترانهاد پارهحالت

  نامند.می PPTES یعنی اي مثبت تنیده با ترانهاد پارهدرهم
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In general, quantum systems can be divided into two groups of closed quantum systems 
and open quantum systems. Also open quantum systems are divided into two categories of 
Markov systems (non-memory) and non-Markov systems (memory). To distinguish these 
two behaviors, we use of the entanglement dynamic which can provide a lot of information 
about the evolution of a system. Returning information from environment to system can be 
translate as increasing of entanglement in specific period of times, so if increase of 
entanglement seen, system will have non-Markov treatment and if there is uniform 
reduction in  entanglement, there will be Markov treatment. In special problems which 
have special matrixes, we have to calculate entanglement every time. For this purpose, we 
will use of incidence that is a scale for entanglement. For qubit systems the formation of 
incidence is close which called entanglement of formation. Numerical computation is done 
by MATLAB and FORTRAN and entanglement dynamics varying by time will be gained. 
Then analyzing of diagrams is done and the type of process such as Markov and non-
Markov is recognized. MENFIT that can show treatment of  entanglement in every time, is 
used too. 
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