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 مقدمه
همبستگی کوانتومی دو یا چند ذره است که به طور فضایی از هم جدا شده باشند. در حالت های  درهم تنیدگی

درهم تنیده، حالت های کوانتومی هر ذره بایستی با اشاره به دیگر ذرات توصیف شود. بنابراین نتایج اندازه گیری 

کوانتومی می باشد که در ابتدا همبسته می باشد. درهم تنیدگی یکی از شگفت انگیزترین پدیده های مکانیک 

در مقاله معروف  1935مورد اعتراض شدید انیشتین، پودولسکی و روزن قرار گرفت. به طوریکه آن ها در سال 

. آن ها بر این عقیده بودند که وجود چنین پدیده [16]خود کامل بودن مکانیک کوانتومی را زیر سوال بردند

ص مکانیک کوانتومی می باشد در این راستا نظریه متغیرهای نهان را دلیل بر نق در مکانیک کوانتومیهایی 

مطرح کردند که با استفاده از آن می توان نظریه کاملی بدون اثرات غیر موضعیتی که مکانیک کوانتومی پیش 

برای توسعه متغیرهای نهانی صورت گرفت که مهم ترین بینی می کند، بوجود آورد. در ادامه تالش های زیادی 

بوهم سیستمی با دو ذره اسپین  1951آن ها توسط بوهم انجام شد. در سال 
1

2
درهم تنیده که به طور فضاگونه  

از طرفی بل در  .[13]را نشان می داد EPRاز هم جدا هستند را در نظر گرفت که مشخصه اصلی پارادوکس 

. بل نشان [4]نشان داد که همه تالش ها برای توسعه نظریه متغیرهای نهان محکوم به شکست است 1964سال 

)متغیرهای نهان( می توان نامساویی را بدست آورد که پیشگویی های داد که با در نظر گرفتن چنین نظریه ای 

بل این مسئله مورد بررسی عالقه مندان زیادی قرار گرفت مکانیک کوانتومی آن را نقض می کرد که بعد از مقاله 

که همگی صحت این مسئله را تایید می کردند. در سال های اخیر درهم تنیدگی کوانتومی در فرآیندهای 

اطالعات کوانتومی مانند رمزنگاری، انتقال از راه دور و نیز محاسبات کوانتومی و غیره نقش وسیعی را ایفا کرده 

 است.

. اینکه کدام [19،9]ک ذرات، علم مطالعه اجزای بنیادی تشکیل دهنده ماده و برهمکنش بین آن هاستفیزی

ذرات، بنیادی محسوب می شوند با دانش فیزیکدانان تغییر و توسعه یافته است. بشر تا قرن نوزدهم کوچک 

غیر قابل تقسیم می باشد و  دهنده ماده را اتم فرض می کرد ریشه یونانی کلمه اتم به معنایترین جزء تشکیل 

فکر می شد اتم ها آخرین ساختار غیر قابل تقسیم از ماده می باشند بنابراین اتم ها را به عنوان ذرات بنیادی در 

نظر گرفتند. یکی از موفقیت های اصلی فیزیک در قرن بیستم این بود که آشکار ساخت اتم ها ذرات بنیادی و 

ود اتم ها دارای ساختار پیچیده ای هستند. اتم شامل یک هسته کوچک و غیر قابل تقسیم نیستند بلکه خ

متراکم است که به وسیله یک ابر از الکترون ها احاطه شده است. سرانجام مشخص شد که خود هسته می تواند 

به ذرات دیگری )پروتون ها و نوترون ها( شکسته می شود. در دهه اخیر مشخص شد که این ذرات نیز دارای 

چیده ای هستند، آن ها از ذرات دیگری بنام کوارک تشکیل شده اند. مدل جدید که مدل استاندارد ختار پیسا

نامیده می شود ذرات را به دو گروه اصلی تقسیم می کند، بوزون ها و فرمیون ها. بوزون ها ذرات با اسپین ذاتی 

و  ±𝑊و  𝑍0 ، ها هستند مثل فوتون صحیح هستند که از آمار بوز انیشتین تبعیت می کند که همان واسطه

گلئون ها. فرمیون ها ذرات با اسپین ذاتی نیم صحیح هستند که از آمار فرمی دیراک تبعیت می کنند و به دو 

دسته تقسیم می شوند، لپتون ها و کوارک ها. لپتون ها شامل شش جفت ذره و پاد ذره هستند که جفت جفت 



تشکیل دهنده هادرون ها هستند که به دو دسته تقسیم می شوند، مزون ها تولید می شوند. کوارک ها ساختار 

 شامل چهار فصل است: و باریون ها. پایان نامه حاضر

  در فصل اول به معرفی درهم تنیدگی کوانتومی و سنجه های مختلف درهم تنیدگی کوانتومی

و  CHSH ،CHمساوی بل، ، انواع نامساوی ها اعم از نا EPRپرداخته و با مطرح کردن پارادوکس 

 ویگنر را بدست می آوریم.

  در فصل دوم به مطالعه و طبقه بندی ذرات بنیادی پرداخته و تقارن های گسسته پاریته، وارونی

 زمانی و همیوغی بار را معرفی کرده و به بررسی سیستم های مزونی کائون خنثی می پردازیم.

  در فصل سوم درهم تنیدگی کوانتومی را در سیستم ذرات بررسی نموده و نامساوی بل را برای

مزون و فوتون ها بدست می آوریم و در ادامه درهم تنیدگی کوانتومی را در -Bسیستم های کائونی، 

 اختالط ذرات مطالعه نموده به بررسی سیستم نوترینو می پردازیم.

 یلتونین های شبه هرمیتی و تقارن به مطالعه هام در فصل چهارمPT  با توجه به غیر  پرداخته و

، درهم تنیدگی هرمیتی بودن هامیلتونین ها در ذرات که ناشی از ناپایدار بودن ذرات می باشد

    را برای سیستم های غیر هرمیتی محاسبه می کنیم. Wو  GHZحاالت بل، 
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