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علیت در دنیای کوانتومها
فیلیپ والت و کاسالو برونکر

برگردان :امید برومند
بر اساس یک اصل پوالدین در ز
رویداد دیگر است و یا معلول آن .اما این اصل در سطح کوانتویم
علت
ِ
فییک ،یک رویداد همیشه یا ِ
همیشه کاربرد ندارد.
در اثر دومینو ،قانونهای علت و معلول مشخصاند .اما در مکانیک
ز
پوشاپ کنند.
کوانتویم فرایندهای مختلف یمتوانند یکدیگر را هم

فیلیپ ی
والی (در سمت چپ) پروفسور ز
فییک در دانشگاه وین و سخنگوی گروههای نورشنایس (اپتیک)
ز
ز
ز
کوانتویم ،نانوفییک کوانتویم و اطالعات کوانتویم در دانشکده فییک است .کاسالو برونکر نی پروفسور
ز
فییک در دانشگاه وین و مدیر موسسه نورشنایس (اپتیک) کوانتویم و اطالعات کوانتویم است.

ز
اولی سنگ زضبهای وارد شود ،همه
اصل علت و معلول از زمان کودیک برای ما آشناست ،اگر در ردیف منظم از سنگهای دومینو به
ی
ز
زمی خواهند افتاد .اثر دومینو مفهوم علیت ( )1را که در علم و زندیک روزمره ریشهی
آنها با تقتق کردن دلچسب در مدت چند ثانیه به
ی
ز
ز
ز
عمیق دارد ،برایمان ملموس یمسازد .رویداد  ،Bیعب واژگون شدن آخرین سنگ دومینو ،پآمد رویداد  ،Aیعب افتادن اولی سنگ دومینو
ی
اولی سنگ از سمت چپ در ابتدا به ز
ز
زمی افتد و بدین ترتیب در
است B .بعد از  Aو تنها بعد از رخ دادن  Aاتفاق یمافتد .تفاوپ ندارد که
ز
اولی سنگ از سمت راست و در انتها آخرین سنگ از سمت چپ؛ در هر حال ییک از این دو
انتها آخرین سنگ از سمت راست ،و یا در ابتدا
رویداد باید اول ز
ی رویداد باشد.
ز
قوانی دیگری عمل یمکنند .گایه اوقات نمتوان مشخص کرد که آیا  Aقبل از  Bرخ داده است و یا  Bقبل از A؛ نه به
در جهان کوانتویم
ز
این دلیلکه این اطالعات در دستگاه قابل خواندن نبوده و یا بهخوپ پنهان شدهاند ،بلکه این اطالعات اصلن وجود ندارند .فییک کوانتویم
ی
ز
ز
پوشاپ هر دو فرایند ،ز
شدپ یمکند (نگاه شود به «درهمتنیدیک و برهمنه» در صفحه  .)3بهگونهای که گویا
یعب یک برهمنه ( ،)2را
هم
ز
ز
سنگهای دومینو همزمان از چپ به راست و همچنی از راست به چپ به زمی یمافتند.
در سال  2015هر دو گروه کاری ما در وین ،در آزمایشهاپ با ذرات جداگانهی نور نشان دادند ،مشخص کردن این نکته که فوتون بر
اساس چه ترتیب در عملیات مختلف گذر کرده ،ز
یعب از  Aبه  Bیا از  Bبه  Aرفته است ،امکانپذیر نیست .یک تیم به رهیی کوین ِرش از
ی
ی
دانشگاه کاناداپ واترلو همراه با روبرت ِاسپکت ،نظریهپردازی از موسسهی ز
پریمی در همساییک آن دانشگاه ،در سال 2017
یک نظری
فی ِ
ِ
ز
ی
متفاوپ را ز
آزمایش مشابه را انجام دادند .ز
پوشاپ کردند .بدین ترتیب ،آنها برای
نی هم
فییکدانان نه تنها دو فرایند ،بلکه رابطههای کاملن
مثال یک ز
ز
آمیه کوانتویم از یک رابطهی مستقیم علت و معلویل –همانند آنچه که ز
همچنی یک رابطهی
بی قطعات دومینو دیده یمشود و
ّ
ز
عل ،ایجاد کردند .رابطهی ی
ی
ز
همچنی فروش
مشیک عل را یمتوان با یک روز باراپ مقایسه کرد ،که موجب پر پشت شدن چمنزارها و
مشیک
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ی
بیشی چکمههای الستییک یمشود .اما تقاضا برای کفش و رشد گیاهان ،مستقیم به یکدیگر وابسته نیستند .دانشمندان کاناداپ موفق شدند
ز
ی
پوشاپ کنند.
متفاوپ را هم
با یک طرح پیچیده ،چندین سناریوی در اساس
حب ز
انگاشی این نکته که هیچ ترتیب روشن و مشخیص از وقایع در یک فرایند وجود نداشته ،و یا ی
یز
آمیه
با توجه به تجربیات روزمره،
ز
ی
ز
عجیب و غریب از ساختارهای گوناگون علیب در آن موجود باشد ،پمعب به نظر یمرسد .اما چنی آزمایشهاپ نشان یمدهند که باید با این
ی
ویژیکهای عجیب دنیای کوانتویم کنار آمد و شاید بتوان از آنها ی
حب استفاده مفید و یا مناسب کرد.
ی
سوایل به دیرینگ فتیک کوانتویم :چه چت بر چه
چتی تاثت گذار است و چگونه؟
علیت در میان پیشاهنگان مکانیک کوانتویم موضوع داغ
و بحثبر ز
هایزنتگ در آزمایش-
انگیی بود .نیلز بور و ورنر
ر
ز
های فکری و بحثها ،تصادف بودن کوانتویم را به عنوان یک
ی
ویژیک اسایس این نظریه تشخیص دادند .نیلز بور با «تفست
کپنهاگ» ( )3خویش اضار داشت که یک نتیجه در سطح
پایهای و تنها با مشاهده رخ یمدهد و پیش از آن مشخص
نیست .نتیجههای اندازهگیی را نمتوان پیش ز
بیب کرد زیرا
آنها نتیجه یک تصادف خالصاند .قبل از آن تنها احتماالت
وجود دارند.

در یک نگاه
قلمروی بدون نظم و ترتیب
ی
 -1علیت مستقیم ییک از اصول اسایس ز
فییک است .این اصل بیان یمکند که
یک رویداد همیشه یا علت رویداد دیگر و یا معلول آنست.

 -2اما پژوهشگران در آزمایشهای کوانتویم پیچیده ،رشایط را ایجاد
کردند که در آنها رابطه علت و معلویل ز
بی رویدادها ،دیگر بطور واضح و
روشن مشخص نیست.
 -3آگایه و شناخت بدست آمده یمتواند برای محاسبههای کارآمدتر در
ز
همچنی بینشهای جدیدی دربارهی رابط
رایانههای کوانتویم مفید باشد و
بی ز
ز
یک کوانتویم و نظریهی نسبیت عام ،ارائه دهد.
فی ِ

آلتت اینشتی تصادف و احتمال در فرایندهای
در مقابل ر
.
کوانتویم را زیر سوال برد او در سال  1935همراه با همکاران-
ُُ
روزن و بوریس پدلسگ یک آزمایش فکریای را که
اش نیتان ِ
.
بعدها تحت نام تناقض EPR-شناخته شد توصیف کرد در
این آزمایش ،یک منبع ،دو ذرهی به لحاظ مکانیک کوانتویم
ی
جفب از فوتون را ایجاد یمکند .ییک
مرتبط با یکدیگر ،مانند
از آنها به سمت دستگاه آلیس به بعنوان ناظر و دیگری به
ز
سمت آشکارگر باب که در فاصلهی بسیار دوری واقع است ،به پرواز در یمآیند .فوتونها «درهمتنیده»اند ،به این معب که نتیجه اندازهگییها
ز
روشب با یکدیگر پیوند دارند .برای نمونه در فوتونها ،خاصیت مورد برریس ،که بهاصطالح قطبش ( )4نامیده یمشود،
به شکل واضح و
ی
اغلب سطح و یا صفحه ارتعاش ذره نور است .در هر تنظیم برای اندازهگیی ،دو نتیجه ممکن وجود دارند -برای نمونه افق یا عمودی بودن
ز
معی یمگردد .برای هر یک از این تنظیمات ،که هر تعداد از آنها امکانپذیرند ،هر مشاهده نتیجه دیگری به دست یمدهد.
قطبش ذره نور
ی
ر
اگر ذره دیگر هم تحت شایط طرح شده در مسئله اندازهگیی شود ،به دلیل درهمتنیدگ ،اندازه و مقدار آن پدرنگ مشخص خواهد بود.
ی
صورپ که باب از همان
آلیس با تصمیمگیی به استفاده از تنظیمات مشخیص در اندازه گیی و سپس آزمایش بر روی فوتون ،در
تنظیمات استفاده کند ،به شکل خودکار و با اطمینان یمداند که باب چه رویدادی را اندازه خواهد گرفت .آلیس از این امر پدرنگ و بدون
ی
وابستیک به محدودیت شعت نور و مستقل از فاصله ز
بی دو آزمایشگاه ،اطالع پیدا یمکند .اما بنابر نظریهی نسبیت خاص (توضیح دهنده
ُُ
روزن نتیجه گرفتند
رفتار فضا-زمان از دید ناظر .م) ،اطالعات نمتوانند شی عتر از شعت نور انتشار یابند .به این ترتیب اینشتی ،پدلسگ و ِ
فوتون باب باید برای تمام تنظیمات ممکن در اندازهگیی و مستقل از اینکه آلیس فوتون خود را دیده باشد یا نه ،به گونهای از
که قطبش
ِ
ز
معی و مشخص شده باشد .از آنجا که مکانیک کوانتویم مشخص بودن قطبش برای هر جهت قابل تصوری را پیش از مشاهده مجاز
پیش
ی
ر
.
نمشمرد ،نتیجه منطق این بود که نظریه ناقص است در یک شح کامل ،قطبش برای همه تنظیمات با «متغیتهای پنهان محیل» ( )5در
ز
معی شده ،و در اندازهگیی تنها آشکار یمشود.
ابتدا از پیش
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ی
معلومات پایه :درهمتنیدگ و برهمنه

ز
پوشاپ کنند که ط آن یک ر ئ
یس
برهمنه ( )Superpositionیک مفهوم بنیادی در مکانیک کوانتویم است :چند کمیت یمتوانند یکدیگر را هم
کوانتویم به تعبیی همزمان در حالتهای گوناگون وجود دارد.
برای نمونه ،در واقعیت کالسیک معمویل ،بیتهای رایج در رایانهها ،حالت ( 0صفر) و یا  1به خود یمگیند؛ این به لحاظ ز
فیییک با جهت گیی
ز
مغناطییس یک ذره به سمت ز
حالت همپوشاپ چندین
بیت مکانییک کوانتویم («کیوبیت») ،در یک
ِ
پایی یا باال مطابقت دارد .اما در یک برهمنیه ،یک ِ
حالت منفرد ممکن قرار دارد .اعداد مختلط («دامنهها») ،نسبتهای این حالتها در وضعیت کل را ر
تشی ح یمکنند.
ِ
ِ
ی
حقیق
تنها در لحظه اندازهگیی ،یک حالت آشکار و روشن کالسیک بهوجود یمآید .سپس دامنههای مختلط ( )complex amplitudeاحتماالت
برای ی ز
یافی بیت بهمثابه صفر و یا یک را ارائه یمدهند .مکانیک کوانتویم اجازه برهمنه هر خاصیت ممکن را یمدهد ،برای نمونه یمتوان از خاصیتهای
ذرات نور ،ی
الکیونها ،اتمها و یا ترکیبات آنها در آزمایشهای گوناگون نام برد.
ی
برهمنه چندین ر ئ
یس منفرد درهمتنیدگ نامیده یمشود ،که در آن حداقل دو ذره با یکدیگر در پیوند بوده و یک سیستم مکانییک کوانتویم را تشکیل
یمدهند و حالتهای جداگانه هر یک از ذرات (به سمت باال یا ز
پایی نشان دادن ذره  1یا ذره  ،2و یا برعکس) دیگر مستقل از یکدیگر نیستند.کل سیستم
ی
مشیک توصیف شود .از آنجا که ذرات ،بشکل جداناپذیر با یکدیگر پیوند دارند ،اندازهگیی روی ذرهی اول ،یمتواند
یمتواند تنها با یک وضعیت
ی
پدرنگ اطالیع در مورد وضعیت ذرهی دوم بدهد ،حب اگر این دو ،فاصلهی بسیاری از یکدیگر داشته باشند.

جهان کوانتویم :برهمنه
کیوبیت

جهان کالسیک

2

1

بیت کالسیک

اندازه گیی

یا

ز
پوشاپ حالت های
هم
جداگانه ممکن

>I1

یا

> : I0حالت

ی
جهان کوانتویم :درهمتنیدیک

دامنهها  :اعداد مختلط با

برهمنه چندین ذره

()6

ذره 2

ذره 1
اندازه گیی روی
ذره ...1

...وضعیت ذره  2را
به دست یمدهد
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سه دهه بعد جان بل ز
فییکدان ،در یک آزمایش فکری دیگر نشان داد ،که مفهوم متغیتهای پنهان محیل با پیش ز
بیبهای مکانیک
ُُ
روزن حق داشتهاند
کوانتویم در تناقضاند .او دقیقن نشان داد که چگونه با تصمیمگیی تجرپ یمتوان نشان داد که آیا اینشتی ،پدلسگ و ِ
چنی عجیب و غریب است .بدین ترتیب او ز
ز
بهمب از آزمایشات را به حرکت درآورد.
و یا آنگونه که نیلز بور یمپنداشت ،مکانیک کوانتویم این
از اواسط دهه  70میالدی ،ز
فییکدانان با آزمایشهای بسیاری این نکته را برریس کردند که آیا هر نتیجه اندازهگیی منفرد ،برای هر فوتون
ُُ
ز
در واقع از نظر ز
ز
روزن
تصادف است یا خی .آنها بارها و بارها مجبور به
عیب
تأیید این نکته بودهاند که واقعن چنی است .اینشتی ،پدلسگ و ِ
ی
اشتباه یمکردند .تصادف کوانتویم فراتر از آن ز
چیی است که ما در زندیک روزمره تصادف یمنامیم ،مانند پرتاب یک تاس و یا یک سکه .در
ی
اینجا ما نتیجه را از پیش نمدانیم ،زیرا که از جزئیات کامل تمایم پارامیها پاطالعایم .اما احتمال و تصادف در سطح کوانتویم نتیجه پاطالیع
حب در صورت شناخت کامل سیستم ،نتیجه را پیش ز
ما نیست .در اینجا ما نمتوانیم ی
بیب کنیم.
در جهان کوانتویم بسیاری از چتها ،حت سلسلهای از رویدادها را یمتوان همپوشای کرد
ی
ویژیکهای عجیب و غریب ،به نظر رسید که علیت حداقل در سطح پدیدههای مکانیک کوانتویم ز
نی همچنان تزلزلناپذیر
علرغم این
ی
است .زیرا انتقال اطالعات ضفن از طریق درهمتندییک امکانپذیر نیست .آلیس تنها با اندازهگیی فوتون خود نمتواند به باب خیی بدهد
ی
وضعیب که باب فوتون خود را در آن خواهد یافت ،آگاه است .اما این نکته کمیک به باب
و بنابراین بالقوه بر او تاثیی بگذارد .البته او از
نمکند ،مگر این که آلیس نتیجه را به روش کالسیک و بنابراین محدود به شعت نور ،به او اعالم کند.
ی
با این وجود ،در حال ز
ئز
ز
مطمیتر کردن انتقال
چنی پدیدههای درهمتنیدیک ،برای کارآمدتر کردن و
حاض دانشمندان علم رایانهی کوانتویم از
اطالعات به روش ی
سنب استفاده کرده و برای پردازش اطالعات در رایانههای کوانتویم روشهای کاملن جدیدی را طرایح یمکنند .همه اینها
فراتر از ز
چیی هستند که بهطور کالسیک امکانپذیر است .اما فرآیندها در اینجا از اصل آشنای علت و معلول آشکار پیوی یمکنند.
مبهم شدن مرز بی علت و معلول
ی
در یک آزمایش ،ترتیب اثرگذاری عملیات  Aو  Bبر وضعیت کوانتویم یک سیستم ،به یک سوئیچ در ابتدا بستیک دارد .این سوئیچ با
بودن در موقعیت یک موجب رخ دادن  Bبعد از  Aشده و درصورت بودن در موقعیت صفر ،موجب رخ دادن  Aبعد از  Bخواهد شد .این
ز
یک مورد کالسیک است – در اینجا علیت مشخص است .اما اگر سوئیچ یک کیوبیت در حالت برهمنه باشد ،ترتیب عملیات ز
پوشاپ
نی هم
شده است .این به ز
معب آن است که  Aقبل از  Bو همان زمان B ،قبل از  Aخواهد آمد.

جهان کوانتویم

جهان کالسیک
بسته به حالت سوئیچ ،یا  Aقبل از
 Bو یا  Bقبل از  Aیم آید.

یک کیوبیت سوئیچ هر دو امکان را هم-
ز
پوشاپ یمکند.
از
قبلA
 Bقبل از
قبل از

قبل از

 Aقبل از B
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یب تعریف ناشده امکانپذیرند .ز
با این حال آزمایشها آشکار یمسازند که در ز
فییک کوانتویم رابطههای عل ی
بریح سناریوها ،وجود دو رویداد
ز
 Aو  Bرا امکانپذیر یمدانند که در آنها اساسن نمتوان گفت که آیا  Aقبل از Bبوده و به آن منجر شده ،و یا برعکس.
چنی علیتهای
ی
کوانتویم ،تبادل اطالعات ز
شگفب همزمان فرستنده و گیندهاند .در اینجا شگرد
بی  Aو  Bرا امکانپذیر یمسازند که در آن هر دو به طرز
ز
ی
علیب است.
پوشاپ ماهرانه کوانتویم نظمها و ترتیبهای
اصل ،در هم
ز
اسپی»ها ( )7ز
ز
یعب تکانههای زاویهای
فییکدانان اکنون در رابطه با برهمنه حالتهای کوانتویم تجربه بسیاری دارند .برای مثال آنها از «
ز
ی
مکانییک کوانتویم ،که در یک حالت همپوشاپ موقعیتهای باال و ز
پایی یمتوانند وجود داشته باشند ،و یا از فوتونها با قطبش افق و عمودی،
چنی حالتهای کوانتویم ،پایه و اساس بهاصطالح بیتهای کوانتویم و یا کیوبیتها ( ،)8ز
ز
یعب حامالن اطالعات در رایانهها
استفاده یمکنند.
و ارتباطات کوانتویم هستند.
ز
ی
ز
همی مفهوم پایهای استوار است .اما در اینجا ،ترتیب رویدادهاپ که یک ر ئ
یس کوانتویم تجربه یمکند ،برهمنهاده
علیب بر
پوشاپ
یک هم
یمشوند .این یمتواند در نمونه فوتون ،کاربرد یک عمل  Aو یک عمل  Bباشد .پس یا حالت خرویح  Aمقدار ورودی  Bرا مشخص یمکند و یا
برعکس.
حاض در دانشگاه هنگکنگ تدریس یمکند) و همکارانش ر
فییکدان نظری جولیو کتیبال (که در حال ز
در سال  2009ز
رویس را پیشنهاد
چنی طرحهای پنداری عمل کرده و ترتیب ی
ز
علیب حوادث برای یک ذره کوانتویم دوم را
کردند ،که در آن یک کیوبیت به مثابه یک سوئیچ در
ز
تعیی یمکرد .ا گر کیوبیت  -سوئیچ در حالت  1باشد ،ذره ابتدا از دروازهی منطق کوانتویم ( A )9( )Quantum logic gateو سپس از
دروازهی منطق کوانتویم  Bعبور خواهد کرد .اما اگر کیوبیت ی
کنییل ( )control qubitدر حالت صفر باشد B ،قبل از  Aقرار خواهد
ِ
ی
محاسباپ باشند .اگر کیوبیت ی
کنییل ،در یک حالت بر همنه
عمل
یک
توانند
داشت .برای نمونه هر یک از دروازههای منطق کوانتویم یم
ِ
ز
ی
بدون ترتیب
علیب هر دو روند را تجربه خواهد کرد .این سازه سپس یک «سوییچ کوانتویم»
پوشاپ
از ( 0صفر) و  1باشد ،کیوبیت دوم هم
ِ
ز
تعریف شده و نامشخیص برای دروازههای منطق خواهد بود (نگاه شود به «مبهم شدن مرز بی علت و معلول» در صفحه قبل) .پژوهش-
ی
چنی سوییچهای کوانتویمای تنها ییک از نمونههای بسیار برای ساختارهای عل ی
یب نا ز
ز
معی
بیشیی در سال  2012نشان دادند که
های نظری
ی
هستند .ز
فییک کوانتویم موارد کاملن عجیب و غریب بیشیی را ممکن یمداند.
ی
حقیق ،تفاوت قابل مالحظهای با آزمایشهای نوری کوانتویم معمویل با استفاده از تداخلسنجها دارد.
ساختار یک سوئیچ کوانتویم
آزمایشهای نوری کوانتویم موجب برهمنه یک ذرهی نور یمشوند .اما یک سوییچ کوانتویم در مجموع دو فرایند مختلف را بر روی یکدیگر
ی
ز
پوشاپ یمکند –بنابراین در واقع به چندین سازهی تودرتو نیاز است .با روشن شدن چگونیک عملکرد سوئیچ کوانتویم به لحاظ نظری،
هم
گروههای کاری ما رشوع به اجرای عمل آن کردند و در سال  2015به موفقیت دست یافتند .در اینجا دو گزینه تنظیم برای یک فوتون ،یعبز
شیوه انتشار ( )Propagation modeو قطبش آن ،مورد استفاده قرار گرفتند .با این درجههای آزادی ( )10یک کیوبیت ی
کنییل و یک
کیوبیت هدف ( )Target-Qubitرمزگذاری شدند .در آزمایش ،کیوبیت ی
ز
تعییکننده شیوه انتشار بود ،و عملیات  Aو  Bهر یک،
کنییل
وضعیت قطبش ذرات نور بهمثابه کیوبیت هدف را تغیی دادند .اگر کیوبیت ی
کنییل در حالت  1باشد ،فوتون با شیوه انتشاری که در آن
عملیات به ترتیب  ABاتفاق یمافتند ،حرکت یمکند .و برعکس ،یک کیوبیت ی
کنییل در حالت ( 0صفر) ،منجر به دنباله  BAخواهند شد.
ز
پوشاپ برای
برای مثال ،یک تقسیمکنندهی پرتو که با احتمال  %50فوتون را عبور داده یا و منعکس یمکند یمتواند موجب یک حالت هم
ز
یک کیوبیت ی
کنییل شود .پس از آن ز
پوشاپ خواهد بود.
نی ترتیب عملیات در حالت هم
ِ
انگی یمتواند بزودی پیامدهای محسویس داشته باشد .لوسیان هاردی ز
این شناخت شگفت ز
فییکدان نظری از مؤسسه پریمت کاناداپ در
سال  2007پیشنهاد کرد ،که برای شعت بخشیدن به رایانههای کوانتویم از علیت کوانتویم استفاده شود .معماری آنها بر پایه کیوبیتها و
ز
ر
پژوهیس بسیاری در شاش جهان رویکردهای
پوشاپ آنها ،که باید محاسبات کامال جدیدی را امکانپذیر سازد ،استوار است .گروههای
هم
ز
ز
مختلق را برای طبیعت فیییک کیوبیتها و الگوریتمهای کوانتویم مورد آزمایش قرار یمدهند .رایانههای کوانتویم علیغم ساختار غیمعمول
خود ،تا کنون از روشهای علت و معلویل پیوی کردهاند.
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گرانش و علیت کوانتویم

علیت در فضا-زمان
بی  Aو  Bرد و بدل نمشود (جداپ ز
بی اندازه گییها در هر دو مکان ،سیگنایل ز
ز
مکاپ).

آلیس و باب هر یک در ساعت
 10صبح رخدادهای آزمایشگاههای
خود را اندازه گیی یمکنند( ،نشانه-
گذاریها بر روی محورها ،فاصله-
ز
زماپ را به دقیقه و به زمان
های
محل نشان یمدهند) .آلیس و باب
ساعتهای خود را در ساعت  9و
 55دقیقه هماهنگ یمکنند .با
جداپ این دو رویداد به لحاظ ز
مکاپ
از یکدیگر A ،و  Bتواناپ تبادل
سیگنال در ز
بی اندازهگییها را
نخواهند داشت .به این ز
معب که
هر دو بر یکدیگر تاثیی نگذاشته ،و
نه علت و نه معلول برای یکدیگر
هستند .اما اگر جریم به آزمایشگاه
ی
نزدیکی باشد تا به آزمایشگاه
باب
آلیس ،ساعت باب به دلیل نسبیت
عام کندتر خواهد شد«( .اتساع
زمای گرانش») ( .)12اکنون یک
پرتو نور که در ساعت  10صبح از
آلیس رشوع شده است ،یمتواند
قبل از اینکه ساعت باب 10 ،صبح
را نشان دهد به باب برسد ،بدین
ترتیب رویداد  Aدر گذشتهی
ز
همی
رویداد  Bواقع است .به
گونه ،اگر جرم به آزمایشگاه آلیس
نزدیکتر باشد تابه آزمایشگاه باب،
 Bیمتواند با یک سیگنال بر  Aتاثی
بگذارد .مکانیک کوانتویم ،برهم-
ز
مکاپ جرم را
نه هر دو چیدمان
اجازه یمدهد .اکنون همپوشاپز
فضا -زمان باید مانند یک کیوبیت
ی
کنییل عمل کند و ترتیب عملیات
 Aو  Bدیگر مشخص نخواهد بود.

محدوده عمل سیگنال
های احتمایل

مکان
اندازه گیی در ساعت 10

ی
هماهنیک ساعت ها در ساعت
 9و  55دقیقه

زمان

سیگنال با شعت ( c = vشعت نور)

واقع شدن جریم در نزدییک  ،Bموجب کندتر شدن زمان برای ( Bاز دید  )Aشده ،و قبل از اینکه ساعت B
 10را نشان دهد A ،اول اندازه گیی شده و سپس بر  Bتاثی خواهد گذاشت (جداپ ز
زماپ).

ی
هماهنیک ساعت ها در ساعت
 9و  55دقیقه

رابطه علت و معلویل در فضا-زمان کوانتویم
اگر جرم در یک برهمنیه دو مکان در نزدییک  Aو  Bباشد A ،قبل از  Bو همزمان  Bقبل از  Aاندازه
گیی یمشوند.

ی
هماهنیک ساعت ها در ساعت
 9و  55دقیقه

6

نگرش

علیت در دنیای کوانتومها

چتیبال در سال  ،2012بر پایه سوئیچ کوانتویم مشخص کرد که چگونه الگوریتمهای کوانتویم از فرایندهای عل ی
یب تعریف نشده و
ی
عیب را کارآمدتر از برنامههاپ با پرفت ی
نامشخص بهره یمبرند .در نتیجه آنها مسائل م ز
منطق کوانتویم انجام خواهند داد.
ثابب از دروازههای
نمونهای برای این مورد ،مسئله امکانپذیر و یا امکانناپذیر بودن جابجاپ ( )Commutationدو عملیات  Aو  Bاست .به این معنا که اجرای
ز
یکساپ بدست یمدهند ،یا اینکه عالمت جلوی نتیجه (مثبت یا ز
منق .م) تغیی یمیابد؟ در این
 Aقبل از  ،Bهمانند اجرای  Aبعد از  Bنتایج
ی
مدل مدار علیب رایج در انفورماتیک کوانتویم ،حل این مسئله غی
جا الگوریتم سوئیچ کوانتویم باید تنها یکبار محاسبه را انجام دهد اما با ِ
ممکن است .زیرا در اینجا باید حداقل ییک از دو عملیات ،دوبار انجام شود.
با علیت نامعی به سوی رایانههای بهت کوانتویم
یب نه تنها برای یک مورد ساده با دو عملیات ،گزینه برتری است ،بلکه ی
پردازش اطالعات کوانتویم غیعل ی
حب با افزایش حجم مسئله،
ی
ی
ز
محاسباپ ز
نی افزایش یمیابد .یک سوئیچ کوانتویم با بریح از پروتکلهای ارتباط م ز
عی که مشکالت پیچیدگ ارتباطات
برتری
( )11( )Communication-Complexity-Problemنامیده یمشوند ،موجب ضفهجوپ تصاعدی در حجم دادههای مورد نیاز برای تبادل
ی
ی
ویژیکهای عجیب ز
فییک کوانتویم ی
دوسویه اطالعات یمشود .بنابراین ،با استفاده از الگوریتمهای عل ی
بیشیی
حب بهره
یب کوانتویم ،یمتوان از
جست.
ی
در سال  ، 2015یک گروه کاری از همکارمان (فیلیپ ی
ر
آزماییس در وین ،پیش ز
بیشی با علیت کوانتویم
بیبهای نظری در مورد برتری
والی) در
را تأیید کرد .ز
فییکدانان یک سوئیچ کوانتویم را طرایح کرده و با کمک آن مشخص کردند که آیا ترتیب  Aو  Bجابهجاپپذیرند ،یا نه .آنها
توانستند سوال طرح شده را تنها با یک بار اجرا و بدون نیاز به تکرار دوبارهی یک عمل ،حل کنند .اگر چه در این آزمایشها ،عملیات جداگانه
حالت فوتون را تغیی دادند اما این حالت را مستقیما اندازه گیی نکردند .این یک تفاوت مهم است .برای نمونه یمتوان جهت قطبش را بدون
از ز
حالت مکانییک کوانتویم آشکار خواهد بود .تنها یک
بی بردن برهمنه ،چرخاند .در پایان ،سیستم در یک حالت دیگر ،اما کماکان یک
ِ
اندازهگیی یمتواند آن را به ییک از احتماالت مختلف کالسیک تبدیل کند.
ی
حب هنگایم که عملیات با اندازهگیی همراه باشند ،اصل علیت کوانتویم اعتبار خواهد داشت .در نگاه اول این نکته تناقض دارد .زیرا
اطالعات دراین باره که در یک لحظه ز
زماپ ،فوتون در حال گذار از چه مسیی است ،نشان یمدهد که کدام یک از عملیات  Aو یا  Bنخست
انجام یافته است ،اما باید در نظر داشت که یک ناظر اصولن در چه ز
زماپ یمتواند از این نکته آگایه یابد .به این دلیل ،ییک از همکاران ما
(فلیپ ی
ر
ایند اندازهگیی یک ر ئ
یس
والی) با گروه
پژوهیساش در سال  2017در آزمایش دیگری آزمودند که آیا در علیت کوانتویم ،برهمنه فر ِ
کوانتویم امکانپذیر است یا نه.
در آزمایش ،نتیجه ییک از دو عملیات تنها ز
زماپ قابل ی
ترتیب ممکن انجام شده باشند .برای
دسییس خواهد بود که هر دو عملیات ،به هر
ِ
ر
این کار ی
خوانیس
حب به تداخلسنج پیچیدهتری نیاز بود .فوتون ابتدا در ط عمل  Aاندازهگیی یمشود .نکتهی کلیدی این است که در اینجا
انجام نشده ،بلکه هر دو نتیجهی ممکن بدون مانع به حرکت خود ادامه داده و به  Bیمرسند ،جاپ که تنها قطبش تغیی یمیابد .جریان این
فرآیند در جهت عکس ،مشابه خواهد بود .تنظیمات نوری ،هر دو نتیجه ممکن برای ( Aبرای نمونه قطبش ی
افق یا عمودی یک فوتون) را
ِ
ِ
ی
.
بهگونه ای به  Bهدایت یمکند که نتیجه اندازهگیی تا پایان کل فرایند ،پنهان باف بماند در مقایسه با آزمایش قبل ،به چندین مسی نوری
ز
پوشاپ شده نیاز بود ،که از آنها نمتوان مسیهای احتمایل فوتون را نتیجهگیی کرد .البته بدون آگایه از اینکه آیا در ابتدا  Aو یا  Bرخ
هم
داده است ،نتیجهای که در  Aاندازهگیی شده تنها در پایان قابل ی
دسییس خواهد بود .این آزمایش نشان داد که در ز
فییک کوانتویم ،در واقع
ی
عملیاپ یمتواند در حالت بر همنه باشد.
ترتیب هرگونه
ِ
چه بسا رویدادهاپ با ساختارهای تعریف نشدهی ی
علیب واقیع ،در جاهای دیگر طبیعت وجود داشته باشند .پژوهشگر ِان علیت کوانتویم،
مفاهیم از اطالعات کوانتویم ،علوم رایانه و نظریه نسبیت عام را گرد هم یمآورند .بدین ترتیب آنها قصد برریس و پژوهش مفهوم علیت و
زمان به شکل کاملن جدیدی را دارند.
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در ساختار فضا – زمان ،چه اتفاق با علت و معلول رخ یمدهد؟

ترکیب اثرهای مکانیک کوانتویم و فضا-زمان از نظریه نسبیت عام ،ز
نی منجر به ساختارهای ی
علیب کوانتویم یمشوند .زیرا به لحاظ نظری،
کت
کان احتمایل یک جرم در فضا یمتوانند برهمنهاده شوند .تیم کاسالو بر ِ
برهمنه به توزی ع ماده و انرژی محدود نمشود .برای نمونه ،دو م ِ
ترتیب رویدادها در فضا-زمان قابل مقایسه با ترتیب رویدادهای سوئیچ کوانتویم در آزمایشگاه خواهد بود.
در  2018محاسبه کرد که آنگاه،
ِ
این اندیشه بر اساس به اصطالح اتساع زمای گرانش ،یک اثر مهم از نظریه نسبیت عام است .هر چه یک ناظر به یک جرم دارای گرانش
نزدیکتر باشد ،به همان اندازه زمان برای او آهستهتر یمگذرد (از چشمانداز خارج از میدان گر ر
انیس) .برای برریس دقیقتر این برهمکنش ،دو
آزمایشگاه به لحاظ ز
مکاپ جدا از هم واقع شدهی آلیس و باب را در نظر بگییم که در هر کدام از آنها یک ساعت نصب شده است .روزانه
ِ
.
هر دو ساعت در ساعت  9و  55دقیقه صبح با یکدیگر هماهنگ یمشوند کم بعد در ساعت  10صبح به وقت محل ،آلیس (رویداد  )Aو
ز
همچنی باب (رویداد  )Bهر کدام عمل را بر روی یک کیوبیت انجام یمدهند (بنگرید به «گرانش و علیت کوانتویم» در صفحه  ،)6که در
ز
جریان آن اصولن نمتوانند سیگنایل را رد و بدل کنند – در زبان نظریه نسبیت عام ،این دو رویداد «به لحاظ مکاپ» جدا از یکدیگرند .به
ی
معب که A ،و  Bنمتوانند علت و معلول یکدیگر باشند .با قرار دادن یک منبع گر ر
این ز
انیس در ز
نزدیکی
بی دو آزمایشگاه که به آزمایشگاه باب
ز
و از آزمایشگاه آلیس دورتر است ،وضعیت تغیی خواهد کرد .از دید آلیس ،ساعت باب آهستهتر کار یمکند .با اتساع زمانیکاف ،رویداد  Aدر
مکاپ بلکه به لحاظ ز
علیب رویداد  Bپایان یمیابد .بنابراین هر دو رویداد اکنون نه دیگر به لحاظ ز
گذشتهی ی
زماپ از یکدیگر جدا هستند .اکنون
ی
کیوبیب را که در ساعت  10صبح به وقت محل ،عمل بر رویش انجام داده ،بهگونه ای به
آلیس یمتواند سیگنالها را به باب ارسال کرده و
آزمایشگاه باب انتقال دهد که عملیات باب مانند گذشته در ساعت  10صبح به وقت محل او انجام یابند .اگر منبع گرانش به آزمایشگاه
آلیس نزدیکتر و از آزمایشگاه باب دورتر باشد ،وضعیت عکس خواهد شد .در این حالت رویداد  Bدر گذشتهی رویداد  Aپایان خواهد یافت.
در اینجا ز
فییک کوانتویم وارد عمل یمشود .در این حالت یمتوان منبع گرانش را نه تنها در یک مکان و یا در مکان دیگر قرار داد ،بلکه
یمتوان آن را به برهمنیه هر دو مکان آورد .این عمل مانند سوئیچ کوانتویم ،سبب ایجاد برهمنیه « Aموجب  »Bو « Bموجب  »Aیمشود.
ر
ز
پژوهیس جاری،
چنی موردهاپ واقعن در طبیعت رخ یمدهند ،دشوار خواهد بود .با این حال پروژههای
در آزمایشها ،برریس اینکه آیا
ز
به ز
ز
چنی پرسشهاپ یمپردازند .برای نمونه ،تیمهای مختلق در آزمایشهای مکانییک کوانتویم ،پیوسته اشیاء پر جرم را به
بریح از جنبههای
ز
پوشاپ با یکدیگر یمآورند.
حالت هم
چنی تالشهاپ احتمالن در ی ز
ز
یافی پاسخ به سواالت مهم زیر کمک یمکنند:
آیا علیت کالسیک ی
ز
چنی سیستم ،به سیستم با روابط عادی علت و
حب با گرانش در خردترین مقیاسها ،دیگر وجود ندارد؟ چگونه
ز
نقیس بازی یمکند؟ ز
معلویل گذار یمکند؟ در این رابطه زمان چه ر
بریح دانشمندان گمان دارند که در سیستمهای کوانتویم بزرگ ،همپوشاپها
ی
زمان ناهمدویس کوانتویم ( )13که به جرم بستیک دارد ،خود به خود به حالت مشخیص فرویمریزند .این اثر یمتواند بر
پس از به اصطالح ِ
ی
ی
ز
.
چنی مدلهاپ ،موجب یک نظم علیب فضا-زمان شود حب در صورت درست بودن این مدلها ،این امر باید امکانپذیر باشد ،که
اساس
اثرهای غی کالسیک مانند مورد آلیس و باب را هنوز قبل از ناهمدویس کوانتویم به اثبات رساند.
یز
شسی ما از تصورات کالسیک است .چند دهه است که ناگزیر به
مکانیک کوانتویم از زمان آغاز خود ،پیوسته آشکارتر خواستار دست
پذیرفی این نکته نیز
یز
.
پذیرش شخصیت دوگانه اشیاء به مثابه موج و ذره و وجود آنها به شکل موازی در چندین حالت شدهایم اکنون
اجتنابناپذیر است که یک رویداد ،گایه اوقات همزمان علت و ز
نی معلول یک رویداد دیگر است – این امر پارادوکسها و به همان اندازه
پیامدهای هیجان ز
انگیی به همراه دارد.
منشور علم ،شماره  ،4آوریل 2019
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ینوشتها:

-1علیت (( )Causalityوییکپدیای فاریس)
ٌ
ٔ
ٔ
ز
ابطه ز
.
بی یک رویداد (علت) و رویدادی دوم (اثر یا معلول) است که در آن ،رویداد دوم نتیجه رویداد نخست است این نی به بن و
علیت ر
َبر شناخته یمشود.
 -2برهمنه
تعریف شماره یک(--ویگپدیای فاریس)
در ف زییک و نظریه سامانهها ،اصل برهمنیه یا خاصیت برهمنیه ( )Superposition Principleبیان یمکند که برای تمام سیستمهای
خط ،پاسخ خالص ایجاد شده در یک مکان و زمان مشخص به وسیله دو یا چند محرک ،برابر است با مجموع پاسخهاپ که به وسیله هر
محرک به تنهاپ بوجود یمآید.
تعریف شماره دو(--ویگپدیای آلمای)
ز
ز
ز
در ز
فییک ،سوپرپوزیشن ،که به عنوان اصل برهمنه نی شناخته یمشود ،به معنای همپوشاپ کمیتهای یکسان فیییک بوده که
یکدیگر را مختل نمکنند .اصل برهمنه ،در مسائل خط ( )linearen Problemeموجود در بسیاری از زمینههای ز
فییک مورد استفاده
ز
پوشاپ شده تفاوت نشان یمدهد.
قرار گرفته و تنها در گونه کمیتهای هم
ز
آلماپ)
 -3تفست کپنهاگ (وییکپدیای

نیلز بور (راست) در کنار ورنر هایزنیگ(چپ)
ٔ
ٔ
ز
تفست کپنهاگ ییک از تفسیهای مکانیک کوانتویم است .این تفسی مجموعه دیدگاههاپ را درباره گزارهها و پیشبیبهای مکانیک کوانتویم
یافی پاسخ این پرسش است که «این آزمایشهای پیچیده و شگفت ز
در خود دارد .به زبان دیگر ،تفسی کپنهایک در پ ی ز
انگی و نتایج آنها
ً
واقعا چه معناپ دارند؟»
آشناپ
]
۱
[
ز
ی
از آنجا که تفسی کپنهایک مجموعهای از دیدگاههای فییکدانان و فیلسوفان گوناگون است ،تعریف ثابب از آن وجود ندارد  .دیدگاههای
ز
ز
متناقیص را به
گوناگوپ به تفسی کپنهایک نسبت داده شدهاند .راش پرز گفتهاست که نویسندگان مختلف دیدگاههای بسیار گوناگون و گاه
عنوان تفسی کپنهایک بیان یمکنند.
پایههای تفسی کپنهایک
ٔ
 .1یک سیستم بهطور کامل با یک تابع موج توصیف یمشود .تابع موج نمایانگر دانش مشاهدهگر درباره سیستم است( .هایزنیگ)
ً
ٔ
ٔ
ی
دهنده آن رویداد( .ماکس
اندازه تابع موج نشان
احتماالپ است .احتمال یک رویداد متناسب است با مرب ع
 .2توصیف طبیعت ذاتا
بورن)
ی
ٔ ی
 .3اصل عدم قطعیت هایزنیگ یمگوید که نمتوان مقدار همه ویژیکهای سیستم را همزمان دانست؛ ویژیکهاپ که به دقت معلوم
نیستند ،با احتماالت توصیف یمشوند.
ی
ر
آزماییس یمتواند ییک از این دو ماهیت ماده را نشان دهد ،ویل
 .4اصل مکملیت :ماده از خود دوگانیک موج-ذره نشان یمدهد .هر
ز
شدپ نیست ( .نیلز بور)
نشاندادن همزمان این دو ماهیت
ی
 .5دستگاههای اندازهگیی دستگاههاپ کالسیکاند و ویژیکهای کالسیک را مانند مکان و تکانه یمسنجند.
ز
همخواپ بور و هایزنیگ :توصیف مکانیک کوانتویم از سیستمهای بزرگ باید به تقریب با توصیف ز
فییک کالسیک ییک
 .6اصل
باشد.
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 -4قطبش (وییکپدیای فاریس)

ی
ٔ
دیک ،یا پالریزاسیون به انگلییس ( ،)Polarizationاز وی یژیکهای اسایس امواج ز
عرض است که راستای نوسان موج را در صفحه
طبش ،قطبی
ق ِ
ٔ
ی
ی
.
عمود بر جهت انتشار آن نشان یمدهد در الکیومغناطیس ،قطبش یک موج الکیومغناطییس (مانند نور) نشاندهنده راستای بردار میدان
ی
الکیییک آن است .
ی
متفاوپ دارند؛ قطبش بیضوی ،دایرهای (که حالت خاض از قطبش بیضوی است ).و خط .
امواج ،قطبشهای
ی
ً
قطبش نور در طبیعت و زندیک روزمره ،پآنکه متوجه باشیم ،بسیار به چشم یمخورد .مثال قطبش نور ،اساس کار نمایشگرهای کریستال
ی
مایع یا همان ِالیسدی ( )LCDاست .مواد کریستال مایع ،دارای این ویژیک هستند که با ِاعمال ولتاژ ،یمتوانند قطبش نور عبورکننده از خود
را تغیی دهند.
انواع قطبش

امواج طویل (مانند صوت) قطبش ندارند ،زیرا راستای نوسان و راستای پی رشوی (انتشار) آنها ییک است .در امواج ز
عرض (مانند نور) راستای نوسان
میدان ی
الکیییک یکتا نیست و با قطبش تع ز
یی یمشود .
الکیومغناطییس است .ممکن است میدان ی
قطبش ،عمود بر مسی حرکت موج ی
الکیییک تنها در یک راستا نوسان کند (قطبش خط) ،یا اینکه راستای
ر
چرخیس چپگرد یا راستگرد) .
نوسانش ،مدام تغیی کند (قطبش
ً
در حالت کل ،قطبش امواج ی
.
الکیومغناطییس مسئلهای پیچیدهاست مثال در فیی نوری یا پرتوهای قطبیده (پالریزه) در فضای آزاد ،توصیف
پالریزاسیون موج پیچیدهتر است ،زیرا میدانها ،یمتوانند تا سه مؤلفه داشتهباشند .
ی
صوپ یمتوانند به صورت ز
ر
عرض باشند .در این حالت قطبش با مسی تنش بریس در سطح عمود بر جهت انتشار در ارتباط است.
در مواد جامد ،امواج
این موضوع در زلزلهشنایس اهمیت دارد .قطبش در علوم و تکنولوژی در رابطه با انتشار موج اهمیت دارد؛ مثل علوم نوری ،مخابرات و رادار .
قطبش نور را یمتوان اندازه گرفت.

گونه های مختلف قطبش

خط

دایره ای

بیضوی

 -5متغتهای پنهان (وییکپدیای فاریس)
ز
معرف
در ف زییک ،تئوریهای متغی پنهان پیشنهادی است برای ارائه توضیحات جیگرایانه از پدیدههای مکانیک کوانتویم ،از طریق
بخیس از فرمول بندی ری ز
موجودیتهای ز
فرض غیقابل روئیت است .وجود عدم قطعیت در ز
بریح از اندازهگییها به عنوان ر
اض مکانیک
کوانتویم فرض یمشود.
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زمینههای شکلگتی

ٔ
طبق فرمول ری ز
اض ،مکانیک کوانتویم غی جیی است ،به این ز
جه اندازهگیی را با یق ز
ی پیشبی زب نمکند .در عوض،
معب که بهطور کل نتی
یز
داشی مقادیر قابل مشاهده ای که دقت آنها توسط اصل عدم قطعیت محدود شده ،احتمال نتایج را نشان یمدهد .این در حایل است
با
ً
ی
ز
ز
.
که در فییک کالسیک مثال با داشی تکانه و مختصات یک ذره محل برخورد آن با صفحه ای در فضا بهطور قطیع مشخص است حال این
سؤال پیش یمآید که آیا ممکن است واقعی یب پنهان و عمیقتر در زیر مکانیک کوانتویم پنهان شده باشد ،که توسط یک تئوری اسایس تر
توصیف شدهاست و همیشه یمتواند نتیجه هر اندازهگیی را با اطمینان پیشبی زب کند :اگر خصوصیات دقیق هر ذره زیر اتم شناخته شده
ً
باشد ،کل سیستم یمتواند مدلسازی شود .یک مدلسازی دقیقا با استفاده از ف زییک قطیع مشابه آنچه در ف زییک کالسیک داریم .
به عبارت دیگر ،یمتوان تصور کرد که مکانیک کوانتویم توصیف ناقیص از طبیعت است .تع ز
یی متغیها به عنوان متغیهای زیرین "پنهان"
ی
بستیک به سطح توصیف ف زیییک دارد (بنابراین ،برای مثال" ،اگر یک گاز از نظر دما ،فشار و حجم توصیف شده باشد ،شعت اتمهای منفرد
در گاز متغیهای پنهان خواهد بود ." .ف زییکدانان حایم نظریه ( De Broglie-Bohmمکانیک بوهم) تصی ح یمکنند که در پس زمینه ماهیت
احتمایل مشاهده شده در طبیعت یک اساس یا خاصیت قطیع به صورت متغی پنهان وجود دارد .اما دیگران معتقدند که هیچ حقیقت قطیع
و عمیقتری در مکانیک کوانتویم وجود ندارد.
 -6برهمنه در جهان کوانتویم
http://www.deeplook.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%87%DB%8C/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
.......
ر
حاال یک سوال پیش یمآید :یک یسء کوانتویم چگونه یک ویژه حالت را در زمان مشاهده انتخاب یم کند؟ پاسخ را باید در احتمال جستجو
کنیم .احتمال اینکه یک ریسء کوانتویم در یک ویژه حالت خاص قرار بگید ،به وسیلهی تابع موجش مشخص یمشود .بنابراین از تابع موج به
ی
عنوان موج احتمال هم یاد یمشود .از هر تابع مویح ،یمتوان یک عدد به نام بزریک احتمال را بدست آورد .احتمال اینکه یک ریسء کوانتویم
ی
ً
ز
ز
ز
معی ۵۰ ،درصد
تعیی یمشود .مثال اگر احتمال رخ دادن یک فرآیند
معی قرار بگید ،با مرب ع یا مجذور بزریک احتمال
در یک ویژه حالت
ی
باشد ،بزریک احتمال این فرآیند ،برابر با  ۱√/ ۲خواهد بود.

تابع احتمال کوانتویم -محتملترین مکان ذره در شکل مشخص شده است
تعیی کنیم که این ی
فرض کنید یمخواهیم شعت یک ی
ز
ز
نخستی ویژه
الکیون در برهمنیه از دو ویژه حالت کوانتویم قرار دارد .در
الکیون را
دومی ویژه حالت ،شعت ی
حالت ،شعت ی
الکیون ۲ ،است .این برهمنیه دو شعت را یمتوان از نظر ز
ز
ریاض به صورت زیر
الکیون ۱ ،و در
نشان داد:
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تا ز
زماپ که ی
ز
معی از یک ویژه حالت را به هر
الکیون مشاهده نمشود ،هر دو شعت را دارد .اما به محض مشاهده ،تابع موج یک احتمال
ی
ی
الکیون اختصاص یمدهد .فرض یمکنیم الکیون با احتمال  ۷۵درصد در ویژه حالت اول (شعت  )۱و با احتمال  ۲۵درصد در ویژه حالت
ی
دوم (با شعت  )۲قرار دارد .از نظر ز
ریاض یمتوان آن را با استفاده از بزریک احتمال به صورت زیر نوشت:

ً
طبیعتا فروریزش تابع موج رخ یمدهد و ی
ز
نخستی
الکیون تنها یک شعت را بدست یمآورد .فرض یمکنیم که در
اگر شعت را اندازه بگییم،
ز
الکیون دارای شعت  ۱است .اگر اندازهگیی را چندین بار با ی
اندازهگیی ،ی
تصادف
الکیونهای دیگر با تابع موج یکسان ،تکرار کنیم ،به طور
ی
هر یک از دو شعت  ۱یا شعت  ۲بدست یمآید .در  ۷۵درصد موارد ،ی
الکیون ،شعت  ۱و در  ۲۵درصد بافمانده ،شعت  ۲را دارد .اما
هیچگاه با اطمینان نمتوانیم بگوییم که ی
الکیون در اندازهگیی بعدی ،چه مقداری را بدست خواهد آورد.
ز
معیب هستند .جمع
هنگایمکه یک ریسء کوانتویم در برهمنیه چندین ویژه حالت قرار دارد ،هر یک از این حاالت دارای مقدار احتمال
ی
مقادیر احتمال تمام ویژه حاالت این ریسء کوانتویم ،مساوی با یک است .نشانههای ز
ریاض آن به شکل زیر هستند ( c1,c2,c3بزریکهای
احتمال هستند):

.....
 -7تکانه زاویهای (وییکپدیای فاریس)
ٔ
ٔ
تکانه دور زاپ (به انگلییس  )Angular momentumکمی یب برداری است که برای بیان وضعیت حر ی
کب سیستمهای
در ف زییک ،تکانه زاویهای یا
در حال حرکت دور زاپ مورد استفاده قرار یمگید .با این که شعت زاویهای مرسومترین کمیت برای بیان وضعیت حر ی
کب جسم در حال دوران
ٔ
ٔ
ٔ
تکانه زاویهای نسبت به آن اطالعات بی ی
شیی را در بر دارد .تکانه زاویهای یک سیستم به شعت زاویهای ،جرم و نحوه توزی ع جرم
است ،اما
ٔ
ٔ
نقطه مرجع سنجیده یمشود.. .
سیستم حول محور دوران یا مرکز دوران وابسته است .تکانه زاویهای همواره نسبت یک
عملگر تکانه زاویهای (وییکپدیای فاریس)
در مکانیک کوانتویم ،عملگر تکانه زاویهای ییک از عملگرهای متعدد مرتبط است که مشابه به تکانه زاویهای کالسیک است .عملگر تکانه
ر
زاویهای ر
چرخیس بازی یمکند .در هر دوی سامانههای کالسیک و
نقیس محوری در نظریهف زییک اتم و سایر مسائل کوانتویم مرتبط باتقارن
ی
کوانتویم ،تکانه زاویهای ( به همراه تکانه خط و انرژی) ییک از سه ویژیک بنیادی حرکت است.
عملگرهای تکانه زاویهای متعددی وجود دارند  :تکانه زاویهای کل( ،)Jتکانه زاویهای مداری( )Lو تکانه زاویهای اسپ ز
ی (که به اختصار به آن
اسپ ز
ی یمگویند و با  Sنشان دادهیمشود)  .تکانه زاویهای کل همیشه پایسته است.
 -8کیوبیت
در پردازش کوانتویم یک کیوبیت یا بیت کوانتویم واحد پایهای پردازش کوانتویم و رمزنگاری کوانتویم بوده و مشابه بیت در رایانههای کالسیک
ی
ی
یمباشد:
دوحالب
کوچکیین واحد ذخیه اطالعات و معیاری از مقدار اطالعات کوانتویم است .از نظر ف زیییک ،کیوبیت یک سامانه کوانتویم
ی
ز
است ،یعب سیستم که توسط مکانیک کوانتویم به درسب قابل توصیف است و هنگام اندازهگیی ییک از دو حالت ممکن خود را اختیار
یمکند .مانند قطبش یک فوتون که در اینجا ،جهت قطبش عمودی و جهت قطبش ی
افق دو حالت ممکن برای سامانه هستند .در یک سامانه
ِ
ِ
کالسییک ،هر بیت در هر لحظه یا در حالت صفر یا در حالت یک است ،اما اصلهای مکانیک کوانتویم به کیوبیت اجازه یمدهند که در همان
ی
ی
ی
عبارپ ،یک کیوبیت هم
حالب را برابر با برهمنه دو حالت اصل ن زی اختیار کند ،یک ویژیک که در پردازش کوانتویم بنیادی است .به
حال،
ز
ممکن است در حالتهای کالسیک صفر و یک وجود داشته باشد و هم یمتواند در حالت ترکیب این دو قرار گید (یعب همزمان دارای هر دو
ی پدیده ،تفاوت اصل ب ز
حالت صفر و یک باشد) .در واقع هم ز
ی بیتهای کالسیک و کیوبیتهاست .انتقال کیوبیتها بنیان دانش دورنوردی
کوانتویم است.
12
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 -9دروازههای منطق کوانتویم (( )Quantum logic gateوییکپدیای فاریس)

ٔ
ٔ
ٔ
ی
دروازه کوانتویم (گیت کوانتویم) به یک مدار پایه کوانتویم گفته یمشود
منطق کوانتویم) یا به زبان سادهتر
دروازه منطق کوانتویم (گیت
که روی چند کیوبیت عمل یمکند .این دروازههای کوانتویم در رایانش کوانتویم و بهویژه در مدلسازی مدارهای کوانتویم به کار یمرود .این
ی
منطق کالسیک که در مدارهای دیجیتال امروزی به کار
دروازهها واحدهای سازندهی مدارهای کوانتویم هستند؛ درست همانند دروازههای
ی
ی
ی
منطق
منطق کالسیک همیک بازگشتپذیر هستند؛ هرچند یمتوان مدارهای
یمرود .دروازههای منطق کوانتویم بر خالف بیشتر دروازههای
کالسییک طرایح کرد که بازگشتپذیر باشد.
------------------------------------------------------------------------------از سایت بیگبنگ https://bigbangpage.com/physics/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%80 -
%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%DA%A9
.........
ز
ز
فقط یک مشکل در این میان وجود دارد ،در واقع حالت برهمنیه کوانتویم زماپ رخ یمدهد که توسط جهان بیوپ و توسط ما قابل مشاهده
و اندازهگیی نیست؛ در غی اینصورت اگر قابل مشاهده باشد ،فقط ییک از احتماالت رخ خواهد داد و نتیجۀ ما دیگر همزمان یک و صفر
قوانی ز
ز
فیییک یم شود؛ به خاطر اینکه اگر بخواهیم کوبیتها همزمان در چند حالت متفاوت
نخواهد شد .این امر منجربه تناقض در الزامات
باشند ،باید آنها را از هم جدا کنیم و اگر هم بخواهیم آنها را از هم جدا کنیم ،باید با کوبیتهای دیگر در ارتباط باشند که در این صورت،
ز
همی دلیل است که اگر چه رشکتها و آزمایشگاههای بسیاری در شاش جهان توانستهاند
نمیتوانند چند حالت متفاوت باشند .به
ی
کامپیوترهای کوانتویم را با چند دهم کوبیت به نمایش بگذارند ،ویل بزرگی کردن مقیاس این رایانهها با چند میلیون کوبیت ،سختترین چالش
و مانع علم و تکنولوژی برای این رشکتها است.
ییک از راهحلهای امیدوارکننده برای این چالش ،استفاده از واحدهاپ کم و ی
کنیل شده از کوبیتها ،در هنگام برقراری ارتباط نوری ز
بی آنها
است .به عبارت دیگر ،اطالعات ذخیه شده در یک کوبیت(برای مثال یک اتم یا یک یون) را میتوان به یک کوبیت پرنده ،که در واقع یک ذره
از نور به نام “فوتون” است ،انتقال داد .این نوع فوتون ،میتواند از طریق فییهای نوری ،به کوبیتهاپ که در مسافتهای دورتر قرار دارند
ز
ز
چنی سیستم ،این
مختلق ارسال کند ،بدون اینکه محیط زیست ما بتواند ماهیت این ذرات را درک کند .مشکل اصل در ایجاد
اطالعات
ز
چنی
است که تک فوتونها انرژیهای بسیار کم با خود حمل یم کنند و سیستمهای کوچیک که حاوی این این کوبیتهای مادی هستند ،با
نور ضعیف و فوتونهای کم انرژی تعامل ندارند.
همانطور که گفته شد ،در شاش جهان گروههای علم بسیاری در حال دست و پنجه نرم کردن با این چالش هستند که آزمایشگاه کوانتویم
ّ
ز
ر
آزماییس آنان دارای تک اتمهاپ است که توسط تشدیدکنندۀ
تجهیات
«دایان» از مؤسسه علم «ویزمن» ییک از آنهاست .به طور کل،
سیلیکان بر روی تراشههای مخصوص قرار گرفتهاند و فوتونها به طور مستقیم از طریق فییهای نوری مخصوص به سمت این تراشهها
فرستاده یم شوند .در آزمایشهای قبل پروفسور دایان و گروهش ،نشان دادند که سیستم آنها قدرت باالپ در فعال کردن تک فوتونها و
همچنی این سیستم قدرتمند آزمایشگایه یم تواند تک فوتونها را از یک باریکه یا ی
ز
گسیۀ نور جدا کند و مسی
عوض کردن مسی آنان دارد و
ی
ّ
ر
کل تغیی دهد .مطالعات اخی دایان و تیمش ،به تازیک در ر
منتش شده که نشان یم دهند برای او ز
لی
نشیۀ ”“Nature Physics
آن را به طور
ی
بار موفق به کشف دروازهای قابل درک و منطق برای درک اطالعات مبادله شده توسط فوتون و اتم شدهاند.
پروفسور دایان یم گوید«:فوتون یمتواند یک کوبیت را حمل کند و اتم ،به اندازۀ یک دوم کوبیت است .ز
زماپ که یک اتم و یک فوتون همدیگر
ِ
را مالقات یم کنند ،مبادلۀ کوبیت ز
بی آنها به طور خودکار و همزمان آغاز یمشود وپس از به پایان رسیدن مبادلۀ کوبیت ،فوتون با اطالعات
جدیدی که به دست آورده به راه خود ادامه یمدهد .در مکانیک کوانتوم که نمتوان اطالعات را حذف و یا ی
حب کب کرد ،این نوع مبادالت
نوشی به صورت ی
یز
الکیونییک هستند که در اصطالح به آنها دروازه کوانتویم (دروازه بویم ارتباطات
اطالعات به نویع پایه و اساس خواندن و
کوانتویم) گفته یمشود».
ی
منطق و قابل درک ،که دروازۀ مبادله نامیده یم شود ،یمتوان برای مبادلۀ کوبیتها در داخل یک کامپیوتر کوانتویم و یا ز
بی
از این نوع دروازۀ
ی
ی
چندین رایانه کوانتویم استفاده کرد .این روش عالوه نه تنها به کنیل کنندۀ خاریح یا سیستم مدیریب نیاز ندارد ،بلکه ما را قادر یمسازد تا
معادالت و شبکههاپ در مقیاس بسیار بزرگ بسازیم .دایان یمگوید«:دوازۀ مبادلهای که ما آن را کشف کرده و نشان دادیم ،فقط برای برقراری
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ز
ارتباط ز
مبتب بر ماده هستند ،یمتواند مورداستفاده قرار گید .
بی کوبیتهای فوتونها و اتم نیست؛ بلکه برای همه نوع کوبیتهاپ که
ی
بنابراین ،ما معتقدیم که این دروازۀ کوانتویم ،پایه و اساس نسلهای بعدی سیستمهای محاسباپ کوانتویم خواهد بود».
 -10درجه آزادی (فتیک و شییم) (وییکپدیای فاریس)
ی
شدپ مانند دما ،فشار ،غلظت و  ...که باید بهطور دلخواه برای تعریف کامل رشایط سیستم ثابت در نظر گرفته شوند ،درجه
تعداد متغیهای
ٔ
ی
آزادی نامیده یمشود .از دیدگاه دیگر یمتوان گفت درجه آزادی هر سیستم تعداد متغیهای شدپ مستقل است که یمتوان تغیی داد بدون
اینکه تعداد یا ترکیب فازهای در حال تعادل سیستم تغیی کند .یک سیستم بر حسب وجود درجه آزادی صفر ،یک ،دو و  ...به صورت
ٔ
ز
ابطه گیبس بدست آورد.
سیستم ثابت ،تک متغیه ،دو متغیه و ...
معرف یمگردد .تعداد درجات آزادی را یمتوان از ر
ی
ز
آلماپ)
 -11پیچیدگ ارتباطات (وییکپدیای
ی
پیچیدیک ارتباطات ،شاخه ای از نظریه پیچید یگ محاسبات است و برای برریس مقدار مورد نیاز ارتباطات در حل ز
بریح مسائل مورد استفاده
قرار یم گیند ،که داده های مربوطه در چندین رایانه پخش یم شوند .در اینجا تمرکز اصل بر روی تعداد بیت های ارسال شونده ز
بی رایانه
ی
ها است تا رایانه ها بتوانند از عهده حل مسئله برآیند .پیچیدیک ارتباطات ،ابزاری از علوم نظری رایانه است که به ویژه برای به اثبات رساندن
مرزهای ز
پاییب منابع مورد نیاز ،در محاسبات مورد استفاده قرار یم گید.
.......
 -12اتساع زمان (فراخ ،بسط ،گستش) (( )Time dilationوییکپدیای فاریس)
اتساع زمان ییک از مفاهیم ز
اینشتی هست که ز
ز
مبب بر پایه نسبیت این گونه بیان یمشود که از
فیییک مربوط به نظریه نسبیت خاص آلیت
ر
ی
شعب
آزماییس ساده :ییک با دو شعت نزدیک به شعت نور و
دید دو ناظر با شعت متفاوت  ،گذر زمان متفاوت برریس یمشود .در مثال
ی
ی
کمی از شعت نور (بهطوریکه دو بردار شعت با هم زاویه غی از  ۱۸۰و صفر درجه بسازند"برای احساس بهی پدیده اتساع") فرض یمشود
ٔ
ی
بیشیی حرکت کنیم ،زمان کندتر یمگذرد واین دو رابطه معکوس دارندانواع اتساع
و ناظر دوم ساکن فرض یمشود .بهطور کل هرچه با شعت
زمان.
در این نظریه  ۲نمونه از اتساع زمان برریس شدهاست .در نسبیت خاص ،ساعتهاپ که نسبت به یک فرد مشاهدهکننده اندازهگیی یمشوند
ی
بیشیی
به کندی کار یمکنند .برای نمونه اگر دو جسم داشته باشیم که ییک از آنها جسم  ۱است و دیگری جسم  ۲و جسم اول با شعت
نسبت به جسم دوم حرکت کند در این حالت گفته یمشود که زمان برای جسم اول بهطور محسویس کند یمشود .چنانچه این توسط ساعت
اندازهگیی شود عقربههای ساعت در حالت اول به کندی کار یمکنند .درنسبیت عام ساعت برای جسم کند کار یمکند که نزدیک نیوی
گر ر
انیس قوی مانند یک سیاره قرار گرفتهاست.
 -13ناهمدویس کوانتویم (( )Quantum decoherenceویکیپدیای فاریس)

مکانیک
ناهمدویس کوانتویم از دست دادن همدویس کوانتویم ( )13-1است .در
کوانتویم ذرات مانند ی
الکیون توسط یک تابع موج ،یک توصیف ز
ریاض حالت کوانتویم یک سیستم ،توصیف یمشوند؛ طبیعت احتمایل تابع
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موج باعث به وجود آمدن اثرات کوانتویم مختلف یمشود .تا ز
زماپ که رابطه قابل تعریف ز
بی فاز و حالتهای مختلف این سیستم وجود
دارد ،این سیستم همدوس است .همدویس خاصیت بنیادی مکانیک کوانتویم و برای عملکرد کامپیوترهای کوانتویم الزم است .اما هنگایم که
ً
کامال ایزوله نباشد و در تماس با محیط اطراف خود باشد ،این همدویس با زمان از ز
بی یمرود که به آن ناهمدویس
یک سیستم کوانتویم
ز
کوانتم یمگویند .به عنوان یک نتیجه از این روند ،رفتار کوانتم مربوطه از بی یمرود .
ز
ی
ز
آلماپ اچ .ی
اولی بار در سال  ۱۹۷۰توسط ز
ز
تحقیقاپ فعال از دهه  ۱۹۸۰است .
معرف شد و یک موضوع
دیی زه
فییکدان
ناهمدویس برای
ناهمدویس به یک چارچوب کامل توسعه داده شدهاست تا برای حل مسئله اندازهگیی استفاده شود .
ناهمدویس را یمتوان به عنوان از دست دادن اطالعات یک سیستم به محیط ی
تلق کرد (اغلب به عنوان یک منبع گرماپ مدل یمشود ،از آنجا
که هر سیستم آزادانه با حالتهای انرژی محیط اطرافش جفت یمشود .بهطور ایزولهشده سیستم دینامیک غی ز
یکاپ دارد (اگر چه ترکیب
سیستم به عالوه محیطش به شکل ز
یکاپ تغیی یمکند در نتیجه پویاپ سیستم به تنهاپ برگشتناپذیر است .مانند هر جفت شدن،
ی
بی سیستم و محیط ایجاد یمشود .این اثر باعث ی
تنیدیک ز
اشیاک گذاری اطالعات کوانتویم—یا انتقال آن — به پیامون یمشود .
درهم
ر
ر
ر
فروپایس نیست .بلکه یک
فروپایس تابع موج
فروپایس تابع موج در مکانیک کوانتویم استفاده یمشود .ناهمدویس باعث
ناهمدویس برای درک
ر
فروپایس تابع موج فراهم یمکند که به عنوان یک «نشت» طبیعت کوانتویم سیستم به محیط اطراف است .اجزای
توضیح برای مشاهده
.
تابع موج ناجفت شده از یک سیستم همدوس هستند و از محیط اطراف خود فاز به دست یمآورند در مجموع برهم نیه از تابع موج
شاشی وجود دارد (و همچنان در سطح شاشی همدوس است) اما شنوشت نهاپ آن یک موضوع تفسیی ی
باف ماندهاست .بهطور خاص
ناهمدویس تالش برای توضیح مسئله اندازهگیی نیست .بلکه ناهمدویس یک توضیح برای تبدیل سیستم به مخلوط از وضعیتها فراهم
یمکند که ناظر آن را یمبیند .عالوه بر این مشاهدهها ما به ما یمگوید که این مخلوط به نظر یمرسد در هنگام اندازهگیی یک آنسامبل
ً
کوانتویم مناسب باشد .اندازهگیی منجر به «تحقق» دقیقا یک وضعیت در «آنسامبل» است .
ناهمدویس نماینده یک چالش برای تحقق عمل کامپیوترهای کوانتویم است چرا که از این دست ماش ز
یها انتظار یمرود به شدت بر روی
تکامل ایزوله همدویس کوانتویم وابسته باشد .بهطور سادهتر آنها نیاز دارند که حالتهای همدوس حفظ شود ناهمدویس مدیریت شود تا
بتوان محاسبات کوانتویم انجام داد.
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