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  :چکیده

 ریـ غ يهـا یمتفـاوت بـا همبسـتگ    یکوانتـوم  يهـا یهمبسـتگ  یچگونه نـوع  یکوانتوم یناهمخوان :هدف

گذار  یتواند نواحیم یکوانتوم یچگونه ناهمخوان نکهیدهد و ایرا نشان م دهیدر هم تن هاي سیستمیموضع

  . دهد نشان ینقطه بحران یکیدر نزدرا  یفاز کوانتوم

 ایـ هیپا(یحالت خاصـ  یچگال سیو ماتر میدار یمعلوم نیلتونیبا هم یمدل خاص :پژوهش یشناس روش

است را  ریجداپذ ایدهیحالت در هم تن ایکه آ نیگاه  اآن. میکنیرا محاسبه م ستمیاز س )ختهیحاالت برانگ

ر اسـت  یاگـر جداپـذ   یول اردد زین یکوانتوم یاست که قطعاً ناهمخوان دهیاگر در هم تن. میکنیمشخص م

  .شود یآن بررس یناهمخوان دیبا

 زنبرگیهاXXZدر مدل  )2/1,2/1, 2/1(ینیدر سلول سه اسپ یکوانتوم یمحاسبه ناهمخوان :ها افتهی

دما و  رییکه با تغ س،یوفرومغناط سیدو بر هم کنش پادفرومغناط يبرا ،یسیمغناط دانیبر حسب دما و م

  .دهدیرا نشان م ینقاط گذار فاز کوانتوم یسیمغناط دانیم

 نیمـدل مختلـف و همچنـ    نیآن در چنـد  یو بررس یکوانتوم یناهمخوان فیبا توجه به تعر :يریگ جهینت

بر حسـب   زنبرگیهاXXZدر مدل ) 2/1,2/1, 2/1(ینیدر سلول سه اسپ یکوانتوم یمحاسبه ناهمخوان

باعث  یسیمغناط دانیاز پارامترها مانند دما و م یبرخ رییکه تغ میشویمتوجه م ،یسیمغناط دانیدما و م

اتفاق  یبه صورت آن راتییتغ نیموارد ا نیاز ا یشود که در برخیم یکوانتوم یدر مقدار ناهمخوان راتییتغ

 یکوانتـوم  یبا اسـتفاده از نـاهمخوان   نیبنابرا. است ستمیموجود در س يدهنده گذارفازهاافتد که نشانیم

  .قرار داد یبررس وردرا م يابس ذره هاي سیستمیبحران يهایژگیتوان ویم

  .کوانتومیناهمخوانی کوانتومی، گذار فاز : هاي کلیديواژه



  مقدمه و هدف -1

  

امروزه محاسبات و اطالعات کوانتومی توجه بسیاري از محققان فیزیک، علوم اطالعات 

به عنوانمنبعی مهـم در   همواره در هم تنیدگی]. 1[و ریاضیات را به خود جلب کرده است 

کـه نقـش مهمـی در بسـیاري از      ،پردازش اطالعات کوانتومی در نظر گرفتـه شـده اسـت   

کوانتـومی،   همبسـتگی درهم تنیدگی کوانتومی تنها نـوع  ]. 2[هاي کوانتومی داردپروتکل

نشـان   ]5[و از لحاظ نظري و آزمایشگاهی ]4، 3[براي پردازش اطالعات کوانتومی نیست

توان برخی از وظایف را در حالت کالسیکی با استفاده از حالـت جداپـذیر   که میداده شده 

صورت معرفی شده که نـوع دیگـري   ناهمخوانی کوانتومی ابتدا به این . و مخلوط انجام داد

در سـال  امـا  ].6[اسـت   کالسـیکی  از همبستگی کوانتومی است که متفاوت از همبسـتگی 

توانـد بـراي   هـاي جداپـذیر بـا نـاهمخوانی کوانتـومی مـی      نشان داده شد که حالت 2008

بعدها اشـخاص دیگـري هـم    ]. 5[استفاده شود نیز محاسبات کوانتومی براي یک کیوبیت

  ].8، 7[گرددبراي ناهمخوانی کوانتومی مطرح را ی هایسنجه

گیـري  ناهمخوانی مبتنی بر اندازه: به طور کلی دو نوع ناهمخوانی کوانتومی وجود دارد

، نـاهمخوانی  تعریـف اصـلی نـاهمخوانی   ] 6، 3[در مرجـع . و ناهمخوانی مبتنی بـر فاصـله  

اساس این واقعیـت اسـت   این نوع از ناهمخوانی بر. است معرفی شده ريگیمبتنی بر اندازه

کل سیستم را ، زیر سیستم از یک سیستم چند جزئی گیري موضعی بر روي یککه اندازه

، م اطالعات موجود در یک زیـر سیسـتم  به طور کلی امکان دستیابی به تما. کندمختل می

 هـاي  سیسـتم بـا   ت کـه کـامًال  پذیر نیسگیري موضعی برروي آن امکانتنها با انجام اندازه

، 7[از لحـاظ فیزیکـی، نـاهمخوانی مبتنـی بـر فاصـله در مرجـع        . کالسیکی متفاوت است

این نوع از ناهمخوانی بـه صـورت کمتـرین فاصـله از     مورد استفاده قرار گرفته است، که]8

در مرجـع . هایی با ناهمخوانی صـفر تعریـف شـده اسـت    یک حالت کوانتومی و تمام حالت

فاصله دو حالـت اسـتفاده کـرده     گیرياي براي اندازهآنتروپی نسبی را به عنوان سنجه]7[

 ]7[ها با کمک آنتروپـی نسـبی کوانتـومی در مرجـع    یک دید کلی از همبستگیاست،که 
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، اجـازه  ، این نـوع تعریـف  تعریف اصلی ناهمخوانی کوانتومی در مقایسه با. ایجاد شده است

ناهمخوانی کوانتـومی و در هـم   ، هاي کالسیکیهمبستگی(ها ي همبستگیدهد تا همهمی

عـدد  ، ]8[نویسـندگان مرجـع   ،]7[خالف بردر نظر بگیریم را به صورت یکسان ) تنیدگی

-ي بین دو حالت در نظر گرفتـه اشمیت به عنوان سنجه فاصله–مربعی در فضاي هیلبرت 

بدسـت   ]8[تحلیلـی در مرجـع  ، براي سیستم دوکیوبیتی، یـک عبـارت   به طور خاص. اند

در نتیجه این نـوع   ].9[که شبیه به سنجه هندسی در هم تنیدگی کوانتومی است. آیدمی

. شـود نامیـده مـی  ) همخوانی هندسـی نـا (سنجه نیز سنجه ناهمخوانی کوانتومی هندسـی 

  . پیشنهاد شده است ]10[در مرجع نیز هاي دیگر ناهمخوانی کوانتومیسنجه

هـاي  هـر روزه مثـال  . کننـد گذارهاي فازي نقش مهمی درطبیعـت ایفـا مـی   چنین هم

هـایی از  جوش آمدن آب یا ذوب شدن یـخ نمونـه  . بینیمزیادي از گذار فاز در طبیعت می

-. تواند از چندین گـذار فـاز عبـور کـرده باشـد     جهان پیرامون ما نیز می. گذار فاز هستند

ناشی شده از حادثه بیگ بنگ سرد شود تـا جهـانی   هنگامی که پالسماهاي با دماهاي باال 

گذارهاي فاز در اثر تغییر یک پارامتر کنترل خـارجی بـه   . که ما درآن هستیم به وجود آید

-ویژگی رایج آنها این است که تغییر کیفی در خواص سیستم به وجـود مـی  . آیدوجود می

-در دماهاي متناهی اتفاق مـی  شداشاره  گذار فاز هایی که در طبیعت داریم و درباال. آید

در طـول  . رودافتد و نظم ماکروسکوپی آنها به وسیله افت وخیزهـاي گرمـایی از بـین مـی    

افتـد توجـه   سالهاي اخیر نوع متفاوتی از گذار فازها که در دمـاي صـفر مطلـق اتفـاق مـی     

، قبیـل فشـار  با تغییر یک پـارامتر کنتـرل غیرگرمـایی از    . ها را جلب کرده استفیزیکدان

ها که موسوم بـه گـذار فـازکوانتومی اسـت     میدان مغناطیسی یا ترکیب شیمیایی این گذار

پس نظم سیستم تنها توسط افت وخیزهاي کوانتومی کـه ریشـه در اصـل    . شودحاصل می

وضـوع بسـیار   گـذار فازهـاي کوانتـومی، م   . خـورد دارند به هم مـی  عدم قطعیت هایزنبرگ

  ].12، 11[اده چگال هستندپرطرفدار در فیزیک م

اي در نگاه اول مطالعه چنین نقاطی در دیاگرام فازي  ممکن است یک مسئله حاشـیه  

باشد که فقط مورد عالقه متخصصان اسـت، زیـرا چنـین گـذارهایی در تنهـا یـک مقـدار        

امـا  .افتـد خاصی از یک پارامتر کنترل در دماي غیرقابل دسترس صـفر مطلـق اتفـاق مـی    

. هاي اخیر نشان داده است که عکس آن درست اسـت نظري و تجربی دردهههاي پیشرفت

در واقع، حضور چنین نقاط بحرانی در دماي صفر مطلق کلید بسـیاري از معماهـاي حـل    

هـاي مغناطیسـی نـادر   تـوان بـه عـایق   از جملـه مـی   .ماده چگال است هاي سیستمنشده 
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و گازهاي الکترونی ، ]15[دماي باال ابررساناهاي با، ]14[ترکیبات فرمیونی سنگین،]13[

  .نام برد ]11[دوبعدي

-، به دودسته گذار فاز مرتبه اول و گذارفاز پیوسـته تقسـیم مـی   گذارهاي فازي عمدتاً

درگذارفاز مرتبه اول دوفاز در دماي گذار همزیستی دارنـد، مثالهـایی از ایـن قبیـل     . شوند

در در مقابـل،  . درجـه هسـتند   100ي آب و یخ دردماي صفر درجه یا آب و بخـار در دمـا  

 77، گذار فرومغناطیسی آهن در دمـاي  مثالً.گذار فازهاي پیوسته، دو فاز همزیستی ندارند

-اي روي مـی گذار فاز در نقطه. شونددرجه که باالتر ازآن گشتاورهاي مغناطیسی صفر می

این اتفاق بـه  . زنددهد که افت وخیزهاي گرمایی نظم گشتاورهاي مغناطیسی را بر هم می

شـویم،  دهد، بدین معنی که مادامی که بـه نقطـه گـذار نزدیـک مـی     طور پیوسته روي می

نقطه گذار یـک گـذار فـاز پیوسـته نقطـه بحرانـی       . شودمغناطش به طور پیوسته صفر می

هـاي مهـم   مطالعه گذارهاي فاز و بویژه گذارفازهاي پیوسته، یکی از شاخه. شودنامیده می

گذار فاز پیوسته معموالً به وسـیله یـک پـارامتر    . ر سالهاي اخیر بوده استفیزیک نظري د

فـاز  (پارامترنظم یک کمیت ترمودینامیکی اسـت کـه در یـک فـاز     . شودنظم مشخص می

گاهی اوقـات انتخـاب پـارامتر    . غیرصفر است) فاز منظم(صفر است و در فاز دیگر) نامنظم

ومغناطیس که مغناطش پارامتر نظم است واضـح  نظم براي بعضی گذارفازها مانند گذار فر

و معلوم است، اما در بعضی موارد، یافتن یک پارامتر نظم مناسب، پیچیده و یـک موضـوع   

مادامی که پارامترنظم در فاز نامنظم صفر است، افـت وخیزهـایش    ،]17[قابل بحث است

پـارامتر نظـم    هاي فضایی افت وخیزهاينزدیک نقطه بحرانی همبستگی. غیر صفر هستند

tبلند برد هستند و طول همبستگی به صورت


 
 شود، کـه واگرا می   تـوان بحرانـی

به عـالوه اگـر   . بعد فاصله از نقطه بحرانی استنیز یک سنجه بی tطول همبستگی است و 

  : اتفاق بیفتد، آنگاه داریم CTگذار در یک دماي مخالف صفر 

)1-1  (  .C

C

T T
t

T


  

. هاي بلند برد زمانی نیز وجـود دارد عالوه بر همبستگیهاي بلندبرد فضایی، همبستگی

زمان همبستگی به صورتنزدیک نقطه بحرانی، 
z

C t


 


تـوان  zشـود، کـه  واگرا مـی  

  .بحرانی دینامیکی است

افـت وخیزهـا روي   . نهایت هسـتند هاي طولی و زمانی بیدر نقطه گذار فاز همبستگی

  ].18[ناوردا است -افتند و سیستم مقیاسهاي طولی و زمانی اتفاق میمقیاس
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  بر پایه اندازه گیري ناهمخوانی کوانتومی-1-1

نگیختن آن در یک سیستم کالسیکی می تـوان تمـام اطالعـات سیسـتم را بـدون بـرا      

غیـر ممکـن    ایـن کـار   کوانتومی، به طور کلـی  هاي سیستم، براي با این حال. بدست آورد

کوانتومی را تغییر دهد و بیان اطالعات متقابـل در   هاي سیستمتواند گیري میاندازه. است

ایـده نـاهمخوانی   . کوانتـومی یکسـان نیسـت    هاي سیستم، براي نظریه اطالعات کالسیکی

  .گیري استمبتنی بر اندازه

  تعریف ناهمخوانی-1-1-1

  .)CIT(کنیمرا بیان می نظریه اطالعاتکالسیکی ابتدا برخی از مفاهیم 

بـه ایـن صـورت بیـان     1شـانون  را دارد آنتروپی �که مقدار  �براي یک متغیر تصادفی 

  :شودمی

H(A) = −∑ p�log�p��،اســـت  �احتمـــال متنـــاظر بـــا نشـــان دهنـــده ��کـــه

{	p� = p�(A = a)}. در مورد دو متغیر تصادفیAوB  انـد آنتروپـی   که با هم ترکیب شـده

  :شودبیان میشکل شانون به این 

H(A,B) = −∑p�,�log�p�,�  کهp�,� دهدرا نشان می احتمال توزیع مشترك.  

{p�,� ≔ P�(A = a), B = b)}.دو متغییـر  بـین  کالسیک مقدار کل همبستگیA  وB 

  :به این صورت است

J(A: B) = H(A) − 	H(A|B�)، ــه H(A|B�)ک = −∑ p��log�p�|���  ــده ــان دهن نش

p،آنتروپــی شــرطی اســت Aاینکــه  احتمــال �|�� = a  اســت بــه شــرطی کــهB=b  باشــد

p ��|� =
��,�

��
 .J(A: B) توان به این صورت نیـز نوشـت  را میI(A: B) = H(A) + H(B) −

H(AB).که همان اطالعات متقابل کالسیکی است.  

در کوانتـوم، عـدم قطعیـت    براي بیان روابط همبستگی و اطالعات متقابـل کالسـیکی   

S(ρ). شـود ان نـوین بیـان مـی   بـا آنتروپـی فـ    ρبراي ماتریس چگـالی  = −tr(ρlog�ρ) .

:I(Aبنابراین تعمیم یافته  B)  در کوانتوم به این صورت بیان می شود .  

)1-2(I(ρ��) ≔ S(ρ�) + S(ρ�) − S(ρ��).  

                                                            
1Shannon’s entropy
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و یـک نظریـه جـامع از     شـود اطالعـات متقابـل کوانتـومی نامیـده مـی      I(ρ��)مقدار 

 عـدم قطعیـت   ، از طرف دیگردر حالت کوانتومی است)کالسیک و کوانتوم(همبستگی کل 

کـه روي   ���Пهـاي گیـري انـدازه وعـه کـاملی از   مجم بعـد از ، Aمتوسط در مورد وضعیت 

  .که به این صورت است انجام شده Bسیستم 

SП�ρ�|�� = ∑ P�S(ρ�
�
ــه ،�( �pکـ = tr��π�ρ��  وρ�

�
= tr��π�p��π�� . ــابراین بنـ

:J(Aنسخه کوانتومی  B) را مـی ري در فضاي هیلبرت اسـت  یگاندازهمستقل از جهت که-

  .تعریف کرد به این شکل توان

)1-3(  	C(ρ��) ≔ S(ρ�) − S��ρ��|��.  

:J(Aمتوجه شدند که بیان کالسـیکی  2اولیوروزوریک ]52[مرجع در  B)  وI(A: B)   بـا

-1(و ) 2-1(که اختالف دو رابطـه  .متفاوت باشدهم برابر است اما در کوانتوم ممکن است 

  .باعث ناهمخوانی کوانتومی شود )3

)1-4(  QD(ρ��) = QD�⃐����(ρ��) ≔ I(ρ��) −max{C(ρ��)}.  

تنهـا در حـالتی کـه    کـه  . یک مقدار نامنفی نامتقارن است (QD)ناهمخوانی کوانتومی

  دارد به صفر می رسد، )یر کالسیکیجداپذ(یک توزیع احتمال کالسیکی مشترك دارد 

)1-5 (  ∑P��|i� >< i�| ⊗ |j� >< j�|,

�j|}که  >
�j|}و{� >

مراجعـه شـود بـه    (.اسـت A(B)هاي اورتونرمال بـراي سیسـتم  پایه{�

نـاهمخوانی  . )تقارن کمیـت همبسـتگی کوانتـومی اسـت    که در مورد خواص ، ]20[مرجع 

خواهد تمـام همبسـتگی   کوانتومی یک معیار مبتنی بر مفاهیم نظریه اطالعات است و می

  ].19[کوانتومی موجود در یک حالت کوانتومی را مشخص کند

��Пهاي ممکن گیريسازي روي تمام اندازهماکزیموم
� شود که براي از بـین  انجام می �

بخـش اول رابطـه همبسـتگی    . استگیري معرفی شده بردن وابستگی ناهمخوانی به اندازه

دهـد و بخـش دوم نشـان دهنـده تمـام      سیستم را نشان مـی ) کالسیکی و کوانتومی(کل 

بدسـت   bگیـري موضـعی بـر روي زیـر سیسـتم      توان با انجام اندازهاطالعاتی است که می

بینـیم کـه   از بحـث بـاال مـی   . شودکه اغلب به عنوان همبستگی کالسیکی مطرح می.آورد

کـه ایـن نشـانگر    . ، اختالف بین همبستگی کل و همبسـتگی کالسـیکی اسـت   ناهمخوانی

                                                            
2
Ollivier and Zurek
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بـه   ������QD�⃖در اینجا . همبستگی کوانتومی است که به صورت موضعی قابل دسترس نیست

همچنـین  . اسـت  bگیري روي زیر سیستم با انجام اندازه ��ρمعناي ناهمخوانی کوانتومی 

QD�����⃗انجام دهیم و ناهمخوانی مربـوط بـه    aستم ها روي زیر سیگیريتوانیم اندازهمی را  ��

  :تعریف معادل ناهمخوانی به صورت زیر است. بدست آوریم

)1-6(   ( ) ( ) max ( ( ) ,ab ab ab b abQD I I    


  

  که 

)1-7  (  |( ) ( ) ( ) .j j
b ab b ab b j a j b b

j j

I I P j j          

تـوان ثابـت کـرد کـه     می ])23[نگاه کنید به مرجع( با استفاده از آنتروپی فان نویمن 

تعریـف  ایـن  . اسـت  )4-1(تعریف ناهمخوانی اشاره شده در باال، معادل با بخش اول رابطه 

گیري شـده توسـط اطالعـات    توان به عنوان مینیموم از همبستگی اندازهناهمخوانی را می

  .گیري تفسیر کردمتقابل کوانتومی به دلیل اندازه

 سـازي بـراي  شود فرآیند بهینهه وضوح دیده میب )6-1(و  )4-1(همانطور که از روابط 

بـه ایـن ترتیـب بررسـی نـاهمخوانی کوانتـومی بـراي        . محاسبه ناهمخوانی پیچیده اسـت 

تـرین حالـت دو جزئـی، بیـان تحلیلـی      بـراي سـاده  . حالتهاي عمومی کار دشـواري اسـت  

ــک بخــش خــاص از حالــت  ــراي ی ــاهمخوانی تنهــا ب بــل قطــري هــاي متقــارن ماننــد ن

 N، بــراي حالــت اخیـراً . بدسـت آمــده اســت  ،]26[�وحالــت، ]25[4رنــک دو،]24[3شـده 

  ].27[نیز ناهمخوانی کوانتومی محاسبه شده است 	Xکیوبیتی

  خواص اولیه ناهمخوانی-1-1-2

  :از تهاي اساسی ناهمخوانی عبارت اسبرخی از ویژگی

تمام حالتهاي کوانتـومی نـاهمخوانی غیـر     ناهمخوانی همواره نامنفی است و تقریباً)1

��QD،صفر دارند
�⃐��������� ≥ QD�����⃗و  0 �� ≥ 0]23.[

 هـاي  سیسـتم هاي موضعی نتوانـد  گیريناهمخوانی صفر است اگر و تنها اگر اندازه)2

].28[کوانتومی را مختل کند

)1-8 (  0 ( ) , 0 ( )ab abb ab ab b ab abQD QD          
 

                                                            
3Bell-Diagonal
4
rank-2
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������QD�⃖به طور کلی ناهمخوانی متقارن نیست  )3 ≠ QD�����⃗ ��.

.ماندبا انجام تحوالت موضعی بدون تغییر باقی میناهمخوانی )4

ناهمخوانی یک حالت خالص دو جزئـی بـا آنتروپـی فـان نـویمن درهـم تنیـدگی،        )5

  .همخوانی دارد

که به این معنـا اسـت    ،کندیکپارچگی آنتروپی نسبی کوانتومی را بیان می ،)1(ویژگی

در رابطـه  ].23[یابـد مـی گیري موضعی کـاهش  که اطالعات متقابل کوانتومی تحت اندازه

گیـري همـواره   بینیم که اطالعات متقابل کوانتـومی یـک حالـت قبـل از انـدازه     می )1-6(

به طور عددي نشـان داده شـده   . گیري استهبزرگتر یا برابر با حالت کوانتومی بعد از انداز

هســتندنــاهمخوانی داراي ]29[تمــام حالتهــاي کوانتــومی در مرجــع  اســت کــه تقریبــاً

هـا ارائـه   ویژگـی ایـن  اکنون ما یک نمونه ساده براي بررسـی  ). دارندناهمخوانی غیر صفر (

  :گیریمحالت دوکیوبیتی زیر را در نظر می ].30[دهیممی

)1-9(   
1

0 0 0 0 1 1 ,
2

ab        

که 
1

0 1
2

  . 
1

0 1
2

   . حالت وجـود   این هیچ درهم تنیدگی درکه

ــه راحتــی مــی تــوان دیــد کــه  . نــدارد ��QDاز یــک طــرف ب
����������⃗ = ــه ایــن علــت کــه  . 0 ب

( )a ab ab  گیري تصـویري کـه بـر روي کیوبیـت دوم     ف دیگر هر اندازهاز طر .است

توجه کنیـد  . کندرا مختل می ⃗��������������اولین کیوبیت و ناهمخوانی کوانتومی . شودانجام می

��QDها حالت که در برخی از
�⃐��������� = QD��

حاصل  4ویژگی . در تضاد نیست 3ژگی که با وی، ⃗����������

)Sکـــه آنتروپـــی فـــان نـــویمن     ،ایـــن واقعیـــت اســـت   ( )b ab برابـــر بـــا   (
†((u u ) ( )(u u ) )a b b ab a bS    تـوان بـا اسـتفاده از تجزیـه     را مـی  5ویژگی . است

با ایـن حـال نـاهمخوانی در    ]. 24[اشمیت یک حالت خالص به طور مستقیم بررسی کرد

  .هاي مخلوط برابر نیستآنتروپی فان نویمن در هم تنیده براي حالت

5بـراي حالـت ورنـر   . توانند ناهمخوانی غیر صفر داشـته باشـند  هاي جداپذیر میحالت

 1
(1 )

4
P P     در صورتی کهP <

�

�
. ناهمخوانی آن بزرگتـر از صـفر اسـت    ،باشد 

                                                            
5
- Werner state
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0براي < � <
�

�
-خواهیم اشاره کنیم کـه مـی  در نهایت ما می ].24[جداپذیر است حالت

  .مخوانی را به این صورت تعریف کردتوان یک نسخه متقارن از ناه

)1-10 (  
1

( ).
2

ab ab abQD QD QD 
 

  

  :توان یک ناهمخوانی کوانتومی دو جزئی را به این صورت تعریف کردهمچنین می

)1-11  (  max max{ , }.ab ababQD QD QD
 

  

maxبدون همبستگی کوانتومی کامـل اسـت، اگـر     ���پس حالت کوانتومی  0abQD  

  .باشد

  ناهمخوانی گاوسی-1-2

  تعریف ناهمخوانی گاوسی-1-2-1

 ].31[متغییر پیوسته براي پردازش اطالعات کوانتومی بسیار مهم هستند هاي سیستم

هاي ویگنـر  که عملکرد ،هاي گاوسی استحالت هاي متغییر پیوستهیک رده مهم از حالت

هاي پیوسته، بـه حـداقل   منابع اصلی در محاسبه ناهمخوانی براي حالت. آنها گاوسی است

توجه داشته باشـید  . زیر سیستم استهاي ممکن در یک گیريرساندن بیش از همه اندازه

با جایگزینی موضعی بوسیله  ���براي حالت گاوسی . ها نیز گاوسی هستندگیريکه اندازه

ــاتریس  ــت     σمـــ ــورت اســـ ــن صـــ ــه ایـــ ���بـــ = ��[���(���� + و . [(����

��⃗ = (�� , �� , �� , بـا اسـتفاده از عملیـات واحـد موضـعی،      . بردار عملگر فضـا اسـت   (��

-وان در یک فرم استاندارد بـا زیـر بلـوك   تماتریس کوواریانس حالت گاوسی دو مده را می

هاي ماتریس
t

 


 

 
  
 

  :شودگاوسی به صورت زیر تعریف می ناهمخوانی. باشد

)1-12(  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
gau

ab mQD f B f f f E      


  

1کـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  1 1 1
( ) log( ) log( )

2 2 2 2

x x x x
f x

   
   و

det , det , C det , detA B D       2و 22 4D     و

2A B C   . شودبه این صورت تعریف می ��همچنین:  
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)1-13  (  

2 2

2

2 4 2 2

2 ( 1)( ) 2 ( 1)(D A)
0,

( 1)

( ) 2 ( )
0,

2

m

C B D A C C B
if g

B
E

AB C D C AB D C AB D
if g

B

       
 


 
        




  

2که 2( ) ( 1)( )g D AB C B D A     در شرایطی کـه  . است� ≤ اسـت،   0

بهینه شده است، 1هیترودینهاي ها و حالتگیرياي از اندازهناهمخوانی گاوسی با مجموعه

�د و در شـرایطی کـه   نشـو فشـرده مـی   حرارتی هايحالتبه گیري پس از اندازه که > 0 

بهینـه شـده   2هومودینهاي ها و حالتگیرياي از اندازهاست ناهمخوانی گاوسی با مجموعه

ــت ــهاسـ ــدازه ، کـ ــس از انـ ــريپـ ــايحالت ،گیـ ــی هـ ــالص  بـ ــدهنهایتخـ ــرده شـ   فشـ

  ].68[هستند

  خواص ناهمخوانی گاوسی-1-2-2

  :ناهمخوانی گاوسی به شرح زیر استهاي اساسی خاصیت

].32[هاي گاوسی دو مده ناهمخوانی گاوسی غیر صفر داردتمام حالت تقریباً)1

].32[است 1هاي گاوسی دو مده جداپذیر، کمتر یا مساوي ناهمخوانی حالت)2

هاي متغییر پیوسته دو جزئی با انـرژي ثابـت در   ترین حالتهاي گاوسی قويحالت)3

هـاي گاوسـی مـارکوین    به این علت که تحوالت نویزي در زنجیره. تنیدگی استبرابر عدم 

.است

تکامـل نـاهمخوانی گاوسـی را در میـان دو نوسـانگر هارمونیـک        ]33[مولفان مرجـع 

آنها استدالل کردند . شود را بررسی کردندتشدید شده که با یک محیط مشترك انجام می

زیـرا   ب خوبی از ناهمخوانی واقعی نباشـد، تقریکه ناهمخوانی گاوسی ممکن است همیشه 

 ،]34[در مرجـع   ].33[یابـد دهـد کـه بـا دمـا کـاهش نمـی      مقدار تقریبی آن نشـان مـی  

همبسـتگی   .هاي گاوسـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت      ناهمخوانی هندسی براي حالت

  .تمورد بررسی قرار گرفته اس] 34[کوانتومی حالتهاي غیر گاوسی ورنر نیز در مرجع 

  ناهمخوانی گلوبال -1-3

                                                            
1heterodyne
2homodyne
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  6اهمخوانی گلوبالتعریف ن-1-3-1

چنـد جزئـی مناسـب     هـاي  سیسـتم در اصل تعریف، ناهمخوانی نامتقارن است و براي 

مولفان یک معیار متقارن براي همبستگی کوانتومی چند جزئی بـه   ]35[در مرجع.نیست

ایـن یـک تعمـیم از نـاهمخوانی دو جزئـی بـه       . نام نـاهمخوانی گلوبـال پیشـنهاد کردنـد    

ذره داریـم کـه شـامل     Nفـرض کنیـد مـا سیسـتمی بـا      . چند جزئـی اسـت   هاي سیستم

A�, A�,… , A�    آن بـه صـورت   است که مـاتریس چگـالیρ��,��,…,��  اکنـون مـا    .باشـد

هـاي موضـعی  گیرياي از اندازهمجموعه 1 2

1 2

( )( ) ( ) ... N

N

jj j
A A A      را انجـام مـی-

  :شودگلوبال به این شکل تعریف میناهمخوانی . دهیم

)1-14  (  
1 2 1 2 1 2...A ...A ...A

1

GQD( ) min ( || ( )) ( || ( ) ,
N N N j j

N

A A A A A A A j A
j

S S    




 
    

 
  

ــه  کــــــــــ
1 2 1 2

1

...A ...A
,...,

( ) ( )
N N

N

j j
A A A A A A

j j

      1و

1
( ... )N

N

jjj
A A A     و

( ) ( )
j j j j

k k
j A A A A

k

     . ــا )در اینج || ) ( log log )S Tr       ــده ــان دهن  ، نش

خوانی گلوبـال  بیان تحلیلـی از نـاهم   ،]35[در مرجع ].57[آنتروپی نسبی کوانتومی است

عالوه بر این، همبسـتگی چنـد جزئـی    . بدست آمده استورنر GHZدر حالت دو کیوبیتی 

توانـد  دریافتند که این مدل میآنها . مورد بررسی قرار گرفته است7اشکین تیلیردر زنجیره 

ایـن پدیـده بـه وسـیله     . دهـد نهایت را نشـان مـی  یک نقطه بحرانی کوانتومی از مرتبه بی

تـوان آن را از نـاهمخوانی دو جزئـی از    اما نمی. آیداکسترمم ناهمخوانی گلوبال بدست می

تشـخیص   دهد که ناهمخوانی گلوبـال در این به وضوح نشان می. آوردبدست ) 4-1(رابطه 

ارائـه   ]36[بیان دیگري از ناهمخوانی گلوبال در مرجـع . همبستگی چند جزئی موثر است

  .شده است

)1-15(  
1 2 1 2 1 2...A ...A ...AGQD( ) min{( ( ) ( ( )},

N N NA A A A A AI I  


    

  :که اطالعات متقابل کوانتومی به شکل زیر تعریف شده است

)1-16 (  
1 2 1 2...A ...A

1

( ) ( ) ( ).
N j N

N

A A A A A
j

I S S  
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چند جزئی را به  هاي سیستمدهد که ناهمخوانی گلوبال این نوع تعریف به ما اجازه می

  . عنوان مینیموم اطالعات متقابل تفسیر کنیم

  خواص ناهمخوانی گلوبال-1-3-2

  :هاي ناهمخوانی گلوبال به این صورت استترین ویژگیاصلی

.ناهمخوانی گلوبال نامنفی است)1

.ناهمخوانی گلوبال متقارن است)2

ایـن  . اسـت ] 35[دو جزئـی در مرجـع   هـاي  سیستمخاصیت اول شبیه به ناهمخوانی 

گیـري  ویژگی از یکنواختی آنتروپی نسبی کوانتومی تحت تـریس جزئـی و خـواص انـدازه    

گیـري موضـعی در تمـام زیـر     خاصیت دوم نیز به علت اینکه اندازه. شودتصویر، حاصل می

  .متفاوت است )4-1(ابطه با بخش اول ر شود، کهها انجام میسیستم

  



  پیشینه تحقیق و مبانی-2

  

  ناهمخوانی مبتنی بر فاصله-2-1

-ها را بررسی میگیرياساس اندازههاي ناهمخوانی بردر بخش قبلی ما برخی از سنجه

: کنـیم در حال حاضـر مـا دو نـوع از نـاهمخوانی مبتنـی بـر فاصـله را معرفـی مـی         . کنیم

نـاهمخوانی  (ناهمخوانی مبتنی آنتروپـی نسـبی و نـاهمخوانی مبتنـی بـر نگـرش مربعـی        

انتـومی و تمـام   به عنـوان مینیمـوم یـک حالـت کو    ناهمخوانی مبتنی بر فاصله  .)هندسی

مولفان آنتروپی نسبی را بـه   ]38[در مرجع . شودهایی با ناهمخوانی صفر تعریف میحالت

مـورد دیگـر نـاهمخوانی مبتنـی بـر      . اي براي فاصله دو حالت استفاده کردندعنوان سنجه

اي بـراي فاصـله بـین دو    اشمیت است که سـنجه  –فاصله بر پایه مربع در فضاي هیلبرت 

  .حالت است

  

  اهمخوانی مبتنی بر آنتروپی نسبین-2-1-1

اساس آنتروپی نسبی بـه عنـوان آنتروپـی نسـبی     ناهمخوانی بر] 38[با توجه به مرجع

  .شودهاي کالسیک آن تعریف میترین حالتبین حالت کوانتومی و نزدیک

)2-1(  ( ) min ( || ),rel

C
QD S


  


  

  که 

)2-2 (  2 2( || ) ( log ) ( log ).S Tr Tr        

تمام حالتهـاي کالسـیک را نشـان     Cهمچنین  .است و ρآنتروپی نسبی بین بیانگر 

  .استو تمام حالتهاي کالسیک ρحداقل فاصله بین حالت  relQD.دهدمی
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-دهد همه همبستگیاجازه میاول اینکه به ما : گیري عبارت است ازمزایاي این اندازه

ها مانند ناهمخوانی کوانتومی همبستگی کالسیکی و در هم تنیدگی را در یک حـد برابـر   

. این یـک دیـدگاه یکپارچـه از همبسـتگی کوانتـومی و کالسـیک اسـت        ].31[قرار دهیم

یـا منفـی بـودن و     8هایی که توسـط کـانکورنس  در مقایسه در هم تنیدگی، سنجه معموًال

متفـاوت از همبسـتگی    ها کامالًسنجهاین  معنی است، زیرا مستقیم بیناهمخوانی به طور 

هم تنیـدگی و نـاهمخوانی را   توان آنتروپی نسبی، دربا این حال، می ].38[کوانتومی است

دهد بحث و مقایسه رفتار در هم تنیـدگی  که به ما اجازه می. به طور مستقیم مقایسه کرد

بـراي   هـاي  سیسـتم این رویکرد نیز براي . و ناهمخوانی را در یک طرح واحد بررسی کنیم

هاي قطري بل آنتروپی نسبی در هم تنیدگی و براي حالت. چند جزئی قابل استفاده است

توجه داشـته باشـید کـه نـاهمخوانی     . تواند به صورت تحلیلی محاسبه شودناهمخوانی می

نتیجه مستقیم از نابرابري کالیـن  قابل برگشت است که یک مبتنی بر آنتروپی نسبی غیر 
اگر و تنها اگـر حالـت در نظـر گرفتـه     ) ]23[از مرجع)11.51(نگاه کنید به رابطه (است 9

  .شده خودش صفر باشد

  ناهمخوانی مبتنی بر مربع یا ناهمخوانی هندسی-2-1-2

 ]23[با توجه به مرجـع  .ناهمخوانی هندسی شبیه سنجه هندسی درهم تنیدگی است

:شودناهمخوانی هندسی به این صورت تعریف می

)2-3(  2
( ) min ,geoQD


     

اسـت کـه بـه فـرم     دهنده تمـام حالتهـاي کالسـیکی ممکـن     نشانجایی که مینیموم 

1 1 1 1 2 2 2 2P P         کــــــه
1 2 1P P .

1  و
2  دو پایــــــه

. اسـت  Bدو مـاتریس چگـالی زیـر سیسـتم      �ρو  �ρهسـتند و   Aاورتونرمال زیر سیستم 
2 2( )Tr      به طـور خـاص، بـراي    . است 10اشمیت –فضاي هیلبرت  نرم مربع

حالـت  یـک  . آیـد بدست می] 37[دلخواه دوکیوبیتی، یک عبارت تحلیلی در هاي سیستم

  :تواند به این صورت نوشته شودمی دوکیوبیتی

                                                            
8concurrence
9Klein’s inequality
10
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)2-4 (  
3 3 3

1 1 , 1

1
,

4
a b i i b i a i ij i j

i i i j

I I x I y I t    
  

 
        

 
    

]که  ( )i i bx T r I    و[ ( )]i b iy T r I    و[ ( )]ij i jt Tr     .که

i ناهمخوانی هندسـی حالـت دوکیوبیـت رابطـه     . نشان دهنده سه ماتریس پائولی است

  :آیدبدست میفوق به این شکل 

)2-5(  
2 2

max

1
( ),

4
geoQD x T   


  

حداکثر مقدار درهـم تنیـدگی مـاتریس     ����که در این رابطه 
t tx x TT  


را  

‖⃗�‖دهد و نشان می = ��
� + ��

� + ��
�و � = ایـن بیـان تحلیلـی نـاهمخوانی     . اسـت ���

هـاي دلخـواه دوکیوبیـت را    سازد تـا نـاهمخوانی کوانتـومی حالـت    هندسی، ما را قادر می

 ]39[11فـو و  لودلخواه توسط هاي مچنین ناهمخوانی هندسی براي حالته. محاسبه کنیم

بررسـی   مورد ]22، 21[حد پایین ناهمخوانی هندسی در حالت دو جزئی در . محاسبه شد

2براي حالت . قرار گرفته است توانـد بـه صـورت    مـی )5-2(سـازي  بعـدي، مینیمـوم   �×

  .اما محاسبه آن به صورت تجربی دشوار است. تحلیلی انجام شود

  هاي دیگر همبستگی کوانتومینجهس-2-2

گیـري هـاي دیگـري از همبسـتگی کوانتـومی ماننـد اخـتالل ناشـی از انـدازه        سـنجه 

(MID)]40 [ اطالعات موضعی غیر قابل دسترس وجود داردو.  

MID  توان تمـام  بر پایه این است که در اصل می ]40[معرفی شده استلو که توسط

. ها بدون بـرهم زدن آن بدسـت آورد  گیرياطالعات یک سیستم کالسیک را با انجام اندازه

تم را مختـل  گیري سیسـ اگر این سیستم همبستگی کوانتومی داشته باشد، وضعیت اندازه

  :شودبه این صورت تعریف می MID. کندمی

)2-6(  ( ) ( ) ( ),ab ab abM I I     

کــه    i j i j
ab a b ab a b

ij

         . در واقــعMIDگیــري برآینــد انــدازه

آسان است، چـون شـامل   MIDبینیم که محاسبهاز رابطه فوق، ما می ]40[آنتروپی است 

. آمـده اسـت   )4-1(اصلی ناهمخوانی در رابطـه سازي نیست، همانطور که در تعریف بهینه
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غیر صـفر اسـت کـه غیـر      MIDهاي کالسیک توجه داشته باشید که براي بعضی از حالت

  ].41[معرفی شده است MIDبنابراین یک نسخه دیگر از . منطقی است

)2-7(( ) max ( ).
a b

opt
ab abM I I 

 
   

 ]41[گیـري در  این اندازه. استهاي موضعی گیريسازي بیش از اندازهجایی که بهینه

  . مورد مطالعه قرار گرفته است

 ����تواند از کل سیسـتم اسـتخراج شـود توسـط     براي حالت کالسیکی کاري که می

هـا بـا   توانـد از زیـر سیسـتم   نیز می �����همچنین این کار توسط . نشان داده شده است

بـراي  . اسـتخراج شـود   (Locc)سـیک  استفاده از عملکرد موضعی مناسب و ارتباطـات کال 

����سیسـتم کالســیک   = هــا بــا همبســتگی کوانتــومی اســت و بــراي سیســتم �����

���� ≠   کسري کوانتومی بـه عنـوان اخـتالف بـین ایـن دو مقـدار تعریـف        . است �����

����شود می صفر، یـک  انواع مختلف کسري کوانتومی مانند کسري کوانتومی . �����−

  ].43، 42[جزئی و دو جزئی وجود دارد

براساس ایـن واقعیـت اسـت کـه کسـري از       (���)اطالعات موضعی غیر قابل دسترس

  .اطالعات متقابل کوانتومی به صورت موضعی قابل دسترس نیست

  گذار فاز-2-3

وجود افتد که یک تکینگی در انرژي آزاد یا یکی از مشتقاتش گذار فاز زمانی اتفاق می

گـذار از  . هـاي مـاده اسـت   گیژافتد تغییرات ناگهانی در ویچیزي که اغلب اتفاق می. دارد

هـاي رایـج   مایع به گاز، یا از رسانا به ابررسانا، یا از پارامغناطیس بـه فرومغنـاطیس نمونـه   

  . هستند

بسته بـه تغییـر    .نشان داده شده است) 1-2(دیاگرام فازي یک شاره معمولی در شکل 

مرزهاي فازي خوش . تواند به صورت مایع، جامد یا گاز وجود داشته باشدو فشار آبمی دما

بـا گـذر ازمرزهـاي فـازي،     . کننـد تعریف، نواحی که درآن هر حالت پایدار است را جدا می

  .آید که نشانه گذار فاز مزتبه اول استجهشی در چگالی و گرماي نهان پدید می

همـان گونـه کـه در    . کنیـد مایع حرکت می -ی گازفرض کنید در امتداد خط همزیست

نشان داده شده است، با افزایش دما اختالف در چگالی بـین مـایع و گـاز بـه      )2-2(شکل 

شود و وراي آن، ایـن امکـان   در نقطه بحرانی صفر می. یابدطور پیوسته تا صفر کاهش می



تفاوت در چگالیها، کـه  . برودوجود دارد که به طور پیوسته از فاز شبه مایع به فاز شبه گاز 

  .شودمایع نامیده می -در زیر دماي بحرانی مخالف صفر است پارامتر نظم گذار گاز

هایی و جـود دارد کـه   اما سر نخ. آیددر دیاگرام فازي آب نقطه بحرانی مهم به نظر می

گرماي ویژه ارگون بر حسب آیزوچور بحرانـی   )3-2(شکل . این ممکن است درست نباشد

c  گرماي ویـژه  : یک نشانه قابل توجهی از بحرانی بودن وجود دارد. دهدرا نشان می

  .نهایت استشود و در دماي بحرانی بیواگرا می

دیــاگرام فــازي یــک . شــودرفتــار مشــابهی در گــذار فازهــاي مغناطیســی دیــده مــی

 -همانند مـورد همزیسـتی گـاز   . نشان داده شده است) 4-2(فرومغناطیس ساده در شکل 

همـه گـذارها   . یابدمایع، یک خط گذار مرتبه اول وجود دارد که در نقطه بحرانی پایان می

زیرا تقارن یک فرومغناطیس در میـدان نمایـان    افتد،در میدان مغناطیسی  صفر اتفاق می

نـیم و در  تقارن اضافی بدین معناست که راحتر است به زبـان مغناطیسـی کـار ک    .شودمی

  .تمام کتاب باید همین کار را انجام دهیم

  

 Cوراي نقطه . همه گذارها از مرتبه اول هستند Cبه جز نقطه بحرانی. دیاگرام فازي یک شاره-1-2شکل 

مرز بین فازهاي جامد و مایع همیشه مرتبه . این امکان وجود دارد که تا به طور پیوسته از فاز مایع به گاز برویم

  ]44[شوداول است و به نقطه بحرانی ختم نمی
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Abstract: 
Research Aim:  Quantum discord shows how different quantum correlations 
are different from the nonlinear correlations of interconnected systems and 
how the quantum discord can show the quantum phase transition regions 
around the critical point.
Research method: We have a special model with given Hamiltonian and 
calculate the density matrix of a particular state (base or excited states) of the 
system. We characterize whether the state is entangled or separable. If it is 
entangled, it definitely has a quantum discord, but if it is separable, its discord 
should be checked.
Findings: we compute the quantum discord in three-spin cell (1/2, 1/2, 1/2) in 
the Heisenberg XXZ model in terms of temperature and magnetic field for 
antiferromagnetic and ferromagnetic interactions, which shows the quantum 
phase transition points by varying the temperature and magnetic field.
Conclusion: Given the definition of quantum discord and its examination in 
several different models, as well as the calculation of quantum discord in a 
spin cell (1/2, 1/2, 1/2) in the Hezenberg XXZ model in terms of temperature 
and magnetic field, we find that the change Some of the parameters, such as 
temperature and magnetic field, make changes the quantum discord, in some 
cases, these changes occur instantaneously, which indicates the phase 
transition in the system. Therefore, using the quantum discord, we can 
investigate the critical properties of the many-particle systems.
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