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 چكيده
      براي تنها شد مي استفاده آن از قبلي كارهاي در كه مد تك تقريب كه است شده ثابت گرفته و قرار مطالعه مورد دوباره نالخت هاي سيستم در درهم تنيدگي اخيراً
 خميده زمان فضا به تخت زمان فضا از انتقال در مختلف بل هاي حالت درهم تنيدگي تغييرات بررسي بهمقاله  اين در. است هاي يونرو  معتبر حالت از خاصي ي دسته
 كنيم. مي مقايسه منفيت معيار با را تغييرات اين ميزان نهايت در و پردازيم ميدر حالت فرميوني  مد تك تقريب از اثر يونرو فراتر تاثير تحت
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Abstract 

Recently entanglement in non-inertial systems has been examined again and it has been proved that single mode 
approximation which was used in previous works, is just valid for special sets of Unroh states. In this paper, 
entanglement changes of different Bell states in transition from flat space-time to curved space-time under the 
influence of Unroh effect beyond the single mode approximation  in fermionic states will be examined and Finally, 
the degree of these changes will be compared by negativity scale. 
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 مقدمه:

مسئله در هم تنيدگي از مهمترين مباحث در حوزه اطالعات  
كوانتومي مي باشد.بررسي هاي انجام شده در اين حوزه نشان مي 

رمان خميده با حالت ديده شده در -درهم تنيدگي در فضادهد كه 
زمان تخت متفاوت است. در واقع به علت وجود اثر يونرو -فضا

در دستگاه شتابدار   (با توجه به اصل هم ارزي) درهمتنيدگي
كاهش مي يابد و در حد شتاب بي نهايت درهم تنيدگي براي 
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ميدان كالين گوردن صفر مي شود، در حالي كه براي مورد ميدان 
 ديراك به يك مقدار كمينه غيرصفر مي رسد.

از يك  مورد بررسي قرار مي گرفتدر كارهايي كه در گذشته 
اما استفاده شده بود.  مدتقريب شناخته شده به عنوان تقريب تك 

اخيرا اثبات شده كه تقريب تك مد تنها براي دسته خاصي از 
 .]1[حالت هاي يونرو اعتبار دارد.

در تحقيق حاضر به بررسي تغيير درهم تنيدگي بين حالت      
هاي بل مختلف در انتقال از فضا زمان تخت به فضا زمان خميده 

 در حالت فرميوني ب تك مدتحت تاثير اثر يونرو، فراتر از تقري
 منفيتمي پردازيم و در نهايت ميزان اين تغييرات را با معيار

 مقايسه مي كنيم.
 اثر يونرو

ناظران لخت و شتابدار حالت هايي متفاوت از يك ميدان 
كوانتومي را توصيف مي كنند. يعني توصيف حالت خالء از ميدان 

صورت يك مقدار توسط ناظران شتابدار به ، در پايه هاي لخت 
به عبارت ساده تر اثر يونرو اين  شود. غير صفر از ذرات ديده مي

، حالت خالء از ميدان  واقعيت است كه درحالي كه ناظران لخت
 بينند يك ناظر شتابدار يك حمام گرمايي كه دمايشرا مي 

 متناسب با شتاب آن است مي بيند.
دگي ميـدان در  بيشتر كارهاي انجام شده راجـع بـه درهـم تنيـ        

چارچوب هاي نالخت در گذشته بر مبناي شيوه اي به نام تخمـين  
به منظور ساختن حالـت هـاي برانگيختـه ميـدان و      ]3و2[تك مد

(براي مثـال از  تبديل كردن آنها به پايه هاي ريندلر ساخته شده بود
. اشـاره كـرد.)  ] 7و6و 5و4[ميان تعداد زيادي از آن ها مي توان به

شخص شد كه اين تقريب از اعتبـار كـافي برخـوردار    اما بعد ها م
يـك  و  نيست و نمي تواند ماننـد شـكل اوليـه خـود بـه كـار رود      

برانگيختگي ميدان تـك فـام در پايـه هـاي مينكوفسـكي بـه يـك        
برانگيختگي ميدان غير تك فام از ديد يك ناظر شتابدار تبديل مي 

   شود.
حالت خالء با  ]1[دريك شيوه نوشتاري خاص برگرفته از مرجع  

 روابط زير داده مي شود:
٠Ω Ω ٠Ω ٠Ω Ω ١Ω ١Ω                      

Ω ٠Ω ٠Ω Ω ١Ω ١Ω    

كه با نتايج بدست آمده با حالت هاي يونرو سـازگار اسـت. بـراي    
 رسم الخط بعدي را معرفي مي كنيم: راحتي

  
حالت تك ذره اي مينكوفسكي با اعمال عملگـر خلـق بـه حالـت     

 :خالء بدست مي آيد
1 0  

 در يك نوشتار كوتاه تعابير حالت را به فرم زير معرفي مي كنيم :

١ ١٠٠٠ ٠٠١١                                      
١١٠١ ٠٠٠١     

مراجعه ]1[براي مطالعه بيشتر در مورد اين رسم الخط به مرجع 
 .كنيد

 

درهم تنيدگي در سيستم هاي نالخت فراتر از تقريب 
 تك مد براي حالت هاي بل

بررسي تغييرات حالت هاي بل فراتر از تقريب تك مد به عنوان    
حالت هايي با درهم تنيدگي بيشينه از اهميت بااليي برخوردار 

در هر حالت ناظر ساكن آليس مي باشد و ناظر  شتابدار با .است 
 شتاب يكنواخت راب را جايگزين ناظر لخت باب كرده ايم. 

به ترتيب نشان دهنده فركانس هاي مربوط  Ωو  ωبرچسب هاي 
) مي باشد. U) وراب (ناظر يونرو  Mبه آليس(ناظر مينكوفسكي

 برچسب هاي مثبت نيز نشانگر حالت هايي براي ذره مي باشند.
راب ما روي منطقه  –براي محاسبه ماتريس چگالي جزئي آليس 

ΙΙ  يك حالت بل است . رد مي گيريم  كه  در 
چگالي ترانهاده جزئي (ترانهاده فقط در زير فضايي  سپس ماتريس

از آليس يا راب) را بدست مي آوريم. توجه مي كنيم كه اگر 

  باشد ترانهاده جزئي رابطه 
 خواهد بود.نسبت به راب به صورت 

قطـري  ماتريس چگالي ترانهاده جزئي هر حالت بل بـه صـورت    
 سهم دارند. منفيتبلوكي است وفقط دو بلوك در 

آنتي راب  -به طور مشابه ماتريس چگالي براي حالت هاي آليس 
به دست مي آيد. دوبـاره   در  Ιتوسط ردگيري روي منطقه

ويژه مقادير منفـي مـاتريس چگـالي     و جمع زدن روي  با محاسبه
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را بررسـي مـي    منفيـت آنتي راب تغييرات  -ترانهاده جزئي آليس 
   كنيم.

از آنجايي كه بررسي منفي بودن هر  كدام از ويـژه حالـت هـا بـه     
علت طوالني بودن روابط آنها مشكل است براي پيدا كـردن ويـژه   

اسـتفاده   rمقادير منفي هر ماتريس از رسم ويژه مقادير بر حسـب  
0كرديم كه در آن  و مشخص شد كه در هر مي باشد   1
ز ويژه حالت ها همواره در اين بازه منفي است و حالت تنها يكي ا

 دو ويژه مقدار ديگر مثبت هستند . 

 
ويژه مقادير بلوك هاي ماتريس هاي چگالي ترانهاده جزئي حالت هاي  :1شكل

 r.بل بر حسب
از سه ويژه مقدار هر بلوك فقط يك ويژه مقدار، مقادير منفي بـه   

0هاي متفاوت در بازه  rازاي   مي گيرد. 1
  حالت نحوه تغييرات در  

 :به فرم زير است  �شكل كلي حالت 
1
2 0 0 1 1                                     

را با  Ωو   را با  براي سادگي در نوشتار در ادامه 
 نمايش مي دهيم 

      محاسبه �براي حالت را راب  -ماتريس چگالي آليس 
 :مي كنيم

 1
2

4 000 000 2 2 010 010
001 001 4 011 011 2 2 110 110
2 111 111

2 2 110 110 2 100 100
3 000 110 2 001 111
2 001 100 3 011 110

111 100                                        
 

از مـاتريس چگـالي ترانهـاده جزئـي      منفيـت بلوك هاي سهيم در 
 :به صورت زير هستند  اب براي حالتر -آليس 

                                100 010 111                        

            12

2 2
3

3
2 2

3
3

2 2
               

                                         000 101 011   

                12

4
2

0

2

0
2

0
2

4
 

آنتي راب بـراي حالـت    -اتريس چگالي براي حالت هاي آليس م
 : 

1
2

4 000 000 2 2 010 010
001 001 4 011 011 2 2 100 100
2 101 101

2 2 111 111 2 101 101
3 000 101 2 010 111
2 010 100 3 011 101

100 111                                                                                                                                                             
از مـاتريس چگـالي ترانهـاده جزئـي      منفيـت بلوك هاي سهيم در 

 :به صورت زير هستندراب براي حالت آنتي  –آليس 
111 001 100                                                

1
2

2 2
3

3
2 2

3
3

2 2
          

011 110 000 

1
2

4
2

0

2

0
2

0
2

4
             

 

كـه تـابعي از شـتاب اسـت      rب نمودار تغييرات منفيت را بر حس
 رسم مي كنيم.

 با بررسي روي هريك از حالت هاي ديگر بل يعني حالت هاي
تغييرات منفيت  مشخص مي شود كه  ,     ،    

 تطبيق دارد.     اين حالت ها با حالت در
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راب (خط  -درهم تنيدگي بين حالت هاي اندازه گيري شده آليس  :2شكل
به  منفيتتوسط  آنتي راب (خط چين) براي حالت  -ممتد) و آليس 
:  براي انتخاب هاي مختلف  عنوان تابعي از

ر يين به باال) به ترتيب متناظمنحني هاي ممتد(خط چين) از باال به پايين (از پا
1 با 0 9 0 8 0 آنتي راب  –است.همه درهم تنيدگي ها براي آليس  7

 .1كمينه دارند به جز حالت 
نتايج  1تاييد شده است  كه در مورد   2با توجه به شكل 

 شود. باز توليد مي ]5[گزارش شده در مرجع 
متناظر با جابجايي اجزاي آليس   0توجه كنيد كه انتخاب 

راب است. در چنين مواردي درهم تنيدگي  -آنتي راب و آليس  –
بين حالت هاي آليس و آنتـي راب بـا شـتاب از بـين مـي رود در      

راب رشـد مـي    -حالي كه درهم تنيدگي بين حالت هـاي آلـيس   
 كند.

درجـات متفـاوتي     در مورد فرميوني انتخاب هاي متفاوت از
 .مي دهد نتيجهرا از درهم تنيدگي بين حالت ها 

 نتيجه گيري 
براي حالت هاي بل  منفيتميزان تغييرات مشاهده مي شود 

ها يكسان حالت اين  علي رغم تفاوت  مختلف در حالت ديراكي
درهم تنيدگي ي يونرو به ازاي همه حالت ها .همچنين است

كاهش نمي يابد و فقط در انتخاب هاي خاصي از حالت هاي 
يونرو درهم تنيدگي كاهش مي يابد .ممكن است از تعميم حالت 
هاي هم ارز بل به ساير حالت هاي كوانتومي نتيجه گرفت ميزان 

اوليه   منفيتدرهم تنيدگي هر جفت حالت درهم تنيده با مقدار 
چارچوب نا لخت تغيير كند .  يكسان به يك اندازه در يك

.همچنين مي توان نتيجه گرفت در حالت هاي بل همواره براي 
راب در  هم تنيدگي كاهش مي يابد اما در حالت  -حالت آليس

آنتي راب به ازاي برخي حالت ها  درهم  -هاي مربوط به آليس
 تنيدگي افزايش مي يابد.

 پيشنهادات 
يقات بعدي در اين حوزه در اين بخش پيشنهاد هايي براي تحق

 ارائه مي گردد.
 پيشنهاد مي شود:

تغييرات درهم تنيدگي براي يك حالت در انتقال به دستگاه   -1
و نتايج  هنالخت با استفاده از ساير معيارهاي درهم تنيدگي سنجيد

 مقايسه شود. منفيتبا نتايج حاصل از  آنكيفي 
با ميزان درهم  با توجه به اين كه حالت هاي بل حالت هايي -2

تنيدگي اوليه يكسان بودند و ميزان تغييرات درهم تنيدگي آنها در 
پيشنهاد مي شود بررسي  ، انتقال به دستگاه نالخت يكسان بود

نها آشود كه آيا هر جفت حالت كه مقدار درهم تنيدگي اوليه 
ازه ال به فضا زمان نالخت به يك اندپس از انتق، يكسان است 
 يدگي مي دهند.تغيير درهم تن

بررسي شود كه چه مولفه هايي در تغيير درهم تنيدگي در  -3
 .انتقال به فضا زمان نالخت موثر است 

بررسي شود كه چگونه مي توان تاثير اثر يونرو را در انتقال  -4
 يك حالت درهم تنيده  به فضا زمان هاي نا لخت حدف كرد.
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