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 چكیده
10حالت  انتقال کوانتمیی در این مقاله به مطالعه   شبه درهمتنیدی حالت به وسیله ، 


 pI

p

4

1
  در چارچوب غیر لخت

با بدست . بستگی دارد β و  α همچنین مقادیرو ( B،و باب، Aآلیس، )گیری افراد انتقال دهنده همربوط به این انتقال به مقدار انداز مقدار تشابه . خواهیم پرداخت

 . خواهیم پرداخت رکالسیک یو همبستگی غ( منفیت)ی مقدار تشابه بر روی همه پارامترهای مربوطه آن را با درهمتنیدگی آوردن  کمینه
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Abstract  

Quantum teleportation of an arbitrary state 10   , with Werner  state,  


 pI
p

4

1


, is 

studied  in noninertial frames.  We find out that the fidelity of teleportation depends on Alice’s and Bob’s 

measurements and parameters α and β.  By minimizing over these parameters, we find the minimum fidelity and 

make comparison with quantum correlation (Negativity) and nonclassical correlations (quantum discord).    
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  قدمهم
 

( درهمتنیدهغیر )جداپذیر در حالت کلی به یک حالت کوانتمی    

iگویند اگر بتوان آن را به صورت می

B

i
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i

isep    

 ویژه ی کالسیکیهمبستهبه یک حالت کوانتمی، حالت . نوشت

(properly classically correlated ) گویند اگر بتوان آن را

jبه صورت 

B

j

B

i

A

i

A

ji

jipcc vvvve 
,

, و   نوشت

در این . ی غیر کالسیک گوینددر غیر اینصورت به آن همبسته

ی درهمتنیدگی ، را برای محاسبه[1]( Negativity)منفیت  مقاله

برای  [0]( Discord)اختالف کوانتمی  وسیستم کوانتمی 

برای جزئیات . ی همبستگی غیر کالسیک استفاده کردیممحاسبه

 . کنیدمراجعه  [3]به مرجع  بیشتر

 ،(Werner state)ورنر حالت حالت مورد بحث ما 
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همبستگی غیر  pغیر صفر مقادیر درهمتنیده است و برای تمامی 

معادل با حالت  1pدر حالت خاص . کالسیک غیر صفر دارد

ی بل، بیشینه در همتنیده 1100
2

1
،  خواهد

یکی از کاربردهای حائز اهمیت حالت بیشینه درهمتنیده، . شد

 . که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. انتقال کوانتمی است

خواهد حالت دلخواه فرض کنیم که آلیس می

10  ای بل ، را به باب که با او حالت دو ذره
 برای اینکار آلیس گیت . را به اشتراک دارند انتقال دهدC-

Not دهد و پس از ی خود اثر میو هادامارد را به دو ذره

  jو iها، مقادیر  Zی ی خود در پایهاندازگیری مقدار اسپین دو ذره

بنابراین . آوردی مربوطه بدست میرا به ترتیب، برای اسپین دو ذره

تغییر پیدا  jو  iدو ذره به ترتیب به  های مربوط به اینحالت

ی باب به کند و حالت ذرهمی ij

ij ZX کندتغییر پیدا می .

را توسط یک کانال    jو iمقادیر دو مقدار کالسیک حال اگر آلیس 

jiتواند با اثر عملگر باب می ،کالسیک به باب بفرستد XZ  بر

: حالت خود  خواهد داشت
ij

ji XZ  ~ . در چنین

حالتی تشابه دو حالت اولیه و نهایی برابر است با 

1~ 2

 F.  

هدف اصلی این مقاله بررسی انتقال کوانتمی در چاچوب نالخت 

ی که باب در در ادامه سعی میکنیم انتقال کوانتمی برای حالت. است

کنیم این بررسی سعی می. چارچوب نالخت قرار دارد تعمیم دهیم

 . را برای ذارت فرمیونی انجام دهیم

0:0حالت خال  k 1:1و حالت k ذره  که در آن یک

نظر  وجود دارد را در فضای مینکوفسکی در kی فرمیونی با تکانه

، بر aدار با شتاب ثابت این دو حالت در چارچوب شتاب. بگیرید

فوک به صورت -های ریندلرحسب حالت

IIIIIIM
rr 11sin00cos:0   و

IIIM
01:1   و

acer، که در آنها [4]شوند نوشته می 211cos   و

2
2

mk 


 و k


 cو  mمبین تکانه ذراتی به جرم 

پذیر های مشاهدهبه ترتیب نشانگر ذره IIو  I.سرعت نور است

و  Iتر دو ناحیه به بیان دقیق. های آن هستنددار و پادذرهشتاب

II هایی هستند که به لحاظ علّی و معلولی از هم جدا ناحیه

درهمتنیده را توان حالت شبهبا توجه به آنچه اشاره شد، می. هستند

-اگر فرض کنیم که مشاهده. نیز در چارچوب شتابدار بررسی کرد

در حرکت  باشد  aی دوم این حالت با شتاب ثابت گر ذره

IIIAای ذرهای به یک حالت سهماتریس چگالی دوذره ,,  تبدیل

دار پذیرِ شتابی مشاهدههای پادذرهبا ردگیری روی حالت. شودمی

  :[3] ای زیر خواهیم رسیدبه ماتریس چگالی دو ذره
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ی بدست آمدهبا حالت انتقال کوانتمی خواهیم به انجام میدر ادامه 

-ای، انتقال کوانتمی با حالت شبهبه چنین پروسه. فوق بپردازیم

جزئیات این پروسه به . درهمتنیده در چارچوب نالخت گوییم

 . صورت زیر است

خواهد حالت دلخواه فرض کنیم که آلیس می

10  ای شبه ذره ، را به باب که با او حالت دو

برای اینکار . انتقال دهد را به اشتراک دارد،  IA,ورنر درهمتنیده 

دهد و ی خود اثر میو هادامارد را به دو ذره C-Notآلیس گیت 

ها،  Zی ی خود در پایهپس از اندازگیری مقدار اسپین دو ذره

-ی مربوطه بدست میرا به ترتیب، برای اسپین دو ذره  jو iمقادیر 

و  i های مربوط به این دو ذره به ترتیب بهبنابراین حالت. آورد

j ی باب به کند و حالت ذرهتغییر پیدا میij

I تغییر پیدا می-

را توسط یک    jو iمقادیر دو مقدار کالسیک حال اگر آلیس . کند

jiتواند با اثر عملگر کانال کالسیک به باب بفرستد،  باب می XZ 

~)(1بر حالت خودبه حالت های   jiij

I

jiij

I XZXZ   خواهد

 :[5] شوندکه به صورت زیر نوشته می. رسید
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مدار انتقال کوانتمی، با حالت شبه درهمتنیده، در چارچوب  

 .نمایش داده شده است 1نالخت، در شکل 

 

 
10خواهد حالت دلخواه آلیس می: IA,مدار کونتمی، انتقال کوانتمی با حالت شبه درهمتیده در چارچوب نالخت،  : 1شکل   را به باب متحرک در ،

 . برای اینکار طبق مدار کوانتمی فوق عمل می کند. را  به اشتراک دارند انتقال دهد IA,ی ای شبه درهمتنیدهچارچوب نالخت، که با او حالت دو ذره
 

~2 به صورت، ( 2)ی در رابطه بدست آمدهنهائی حالت های تشابه حالت اولیه و    ij

IijF برابر است باگردد و ، محاسبه می: 
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ی حال با کمینه کردن مقادیر تشابه بدست آمده در باال روی کلیه

 : خواهیم داشت و  ی مقادیر ممکنه

)4(cos
2

1
]min[ 2 r

p
Fij


 

مقدار ی تشابه کوانتمی حالت انتقال یافته و در ادامه به مقایسه

( discord)و برهمکنش غیرکالسیکی ( منفیت)درهمتنیدگی 

ی این سه مقدار برای به مقایسه 2در شکل . خواهیم پرداخت

در این شکل نشان داده شده .  پراداخته شده است 3/1pحالت 

به  5.0برای انتقال یک حالت کوانتمی با تشابه بیش از 

بر خالف تصور متداول به عبارت دیگر . درهمتنیدگی نیاز نیست

توان انتقال کوانتمی فقط با داشتن برهمکنش غیر کالسیک نیز می

 .داشت

 
، منفیت و تشابه کوانتمی بر حسب شتاب برای نمودار اختالف کوانتمی : 2لشک

 4rو  0rاین نمودار در . 3/1pحالت شبه درهمتنیده برای 

 . ی شتاب صفر و بینهایت هستندبه ترتیب نشان دهنده
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مقادیر منفیت و برهمکنش شبه کالسیکی  ی به مقایسه 3در شکل 

یافته، برای حالت بیشینه در همتنیده ه و انتقال یو تشابه حالت اول

(1p )0 این شکل در . ایمپرداختهr  4وr  به ترتیب

 مشاهدههمانطور که . ی شتاب صفر و بینهایت هستندنشان دهنده

به عبارت دیگر . کنندشود هر سه مقدار فوق با شتاب افت میمی

 . انتقال کوانتمی در چاچوبهای متحرک شتابدار سخت تر است

 
حالت اولیه و حالت  ، منفیت و تشابه کوانتمینمودار اختالف کوانتمی : 3لشک

در این نمودار . ، برای حالت بیشینه درهمتنیدهانتقال یافته بر حسب شتاب

0r  4وr ی شتاب صفر و بینهایت هستندب نشان دهندهیبه ترت 

 . 

 

 
حالت اولیه و حالت  ، منفیت و تشابه کوانتمینمودار اختالف کوانتمی : 4لشک

نمودارهای توپر برای . pدرهمتنیده بر حسب انتقال یافته توسط حالت شبه

چین برای حالت با شتاب بینهایت -، و نمودارهای خط(0r)حالت سکون 

(4r )اندترسیم شده .  

ی مقادیر منفیت و برهمکنش شبه کالسیکی به مقایسه 4 در شکل

. ایمپرداخته pبر حسب یافته، و تشابه حالت اولیه و انتقال 

-خط هایمنحنی، و (0r)توپر برای حالت سکون های منحنی

با  .اندترسیم شده( 4r)چین برای حالت با شتاب بینهایت 

درهمتنیده و برهمکنش -درهمتنیدگی حالت شبه pافزایش مقدار 

غیرکالسیک آن و تشابه حالت اولیه و نهایی انتقال یافته افزایش 

 . خواهند یافت

  گیریبحث و نتیجه
-انتقال کوانتمی توسط حالت شبهی در این مقاله، به مطالعه     

سعی کردیم که میزان . یمتدرهمتنیده، در چارچوب نالخت پرداخ

و ( quantum discord)کی یسمتنیدگی، برهمکنش غیر کالدره

را بر حسب ( تشابه حالت اولیه و انتقال یافته)موفقیت عمل انتقال 

که بر خالف حائز اهمیت این است ی نکته. شتاب مطالعه کنیم

چارچوب نالخت حالت انتقال یافته در انتقال در چارچوب لخت، 

با این  .ه اول بستگی داردبه مقادیر مشاهده توسط فرستندکامال 

وجود مقدار تشابه کمینه برای تمامی حالتهای انتفال یافته برابر 

 . شودتوصیف می( 4)ی است و با رابطه

شود که عمل از تمامی نمودارهای بدست آمده نتیجه گرفته می

. تر از چارچوبهای لخت استانتقال در چارچوب نالخت سخت

است که حالتهایی وجود دارند که ی جالب توجه دیگر این نتیجه

مقدار تشابه کوانتمی بزرگتر از درهمتنیدگی آنها صفر است ولی 

به طور متوسط برای دو حالت  2/1تشابه کوانتمی. است 2/1

توان نتیجه گرفت که با حالتهای پس می.  آیدتصادفی بدست می

توانیم می( البته با برهمکنش کالسیکی غیر صفرو )غیر درهمتنیده 

 هاین نتیجبه  [6]  مرجع . انتقال کوانتمی موثری داشته باشیم

دارای برهمکنش  یرسیده است که حالتهای غیر درهمتنیده

3/22/1ی کالسیکی داری تشابه انتقال در بازه  F  ،هستند

 . در تایید نتایج فوق استکه این امر نیز 
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