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یک، ارزش   ز تمام  »برای آزمایش دو شکاف قائل بود و بر این باور بود که در این آزمایش،    زیادیریچارد فاینمن برنده جایزه نوبل فت 

دان )همهتوماس یانگ، دانشمندان  اند. نهفته «رازهای مکانیک کوانتویم ز ز بار در سال انگلییس  (Palymathچت  آزماییسی  1801برای اولی 

  با خطهای  الگوی تداخیل ،صفحهیک بر روی با افتادن   و در پشت آن  کردهای با دو شکاف برخورد  نور به دیواره را پیشنهاد کرد که در آن

ز تصویری تنها هنگایم ایجاد یم  کند. روشن و تاریک ایجاد یم   درپ  پ   دوجانبه یکدیگر را تقویت کرده و یا نابود کنند.    ،ها شود که نوسانچنی 

ز به  ثابت کرد نور موج است و نه ذره.  آزمایش یانگ آمد کهنظر یمچنی 

 

ومغناطییس با وجود ا این تنها نیمه داستان است.  ام  موج    یک قرن بعد آشکار شد که تابش الکتر
ی

 (Portion)  یهابستهاش در  ویژگ

یکآیند.  هستند که ذره به حساب یمها  فوتون  پدیدهمسئول این  یابد.  وچیک انتقال یمک ز شکل فوتون را به    شدند ها رسانجام موفق  دانفت 

 به تدری    ج الگوپی نمایان یم  دو شکاف بفرستند.   سمت   به  تیک
ز هنگایم    اند. ها با خود تداخل کردهشود که گویا فوتوناما حتر در این حالت نت 

ز مست  پیموده شده بوسیله هر فوتون تک استفاده شود، موضوع از یک  که از   ی  الگو   ،د و شیمتر  این هم عجیب  آشکارساز برای تعیی 

سینها یک  اوربایس  ز در  فت  دان 

رامان پژوهشی  در   موسسه 

ز   همچنی  و  هندوستان  بنگلور 

محاسبه موسسه کاناداپی  -عضو 

واترلو   دانشگاه  در  های کوانتویم 

در اونتاریو و عضو مرکز اطالعات  

دانشگاه   در  کوانتویم  ل  وکنتر

 تورنتو است. 

 

هاپی که به جای مورد کالسیِک دو آزمایش

-یابند، جنبهبا سه شکاف انجام یمشکاف  

شده  نادیده گرفته   
ً
معموال و  ظریف  های 

 سازند. مکانیک کوانتوم را آشکار یم

 

ش آزمایش دو شکاف  گستر

از    نور   هایهذر  شکاف با گذار  دو  از    بیش 

ایجاد یمالگوهای   آنها تداخیل  در  کنند که 

قرار اغلب مورد توجه    نتیجه اثرهایتوان  یم

 را مشاهده کرد.  نگرفته

 

 

 در یک نگاه

   3شماره  نهی برهم

اییط،ها  هذر ،  در آزمایش کالسیک دو شکاف  -1 زمان در چندین مست  حرکت  توانند همیمها  جسم  نند، یعتز کیممانند موج رفتار    در رسی

 کنش کنند. کرده و با خود برهم

یک  -2 ز ز برهمدر محاسبه  دانان  فت  ،  نیهچنی  های بسیار کم احتمال را نادیده یمهاپی ند.  مست  -اما گایه اوقات تأثت  آنها قابل اندازهگت 

ی استگ  کند. تأیید یمرا این نکته  (شکاف  2به جای )شکاف  3آزمایش با   .ت 

ز  های کوانتویمعدی رایانهسه ب  و واحدهای محاسباپر  -3 -ساخته شوند که دارای برجز برتری بر اساس اصل سه شکاف  توانند یم نت 

 اند. ای بالقوهه 
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ی است که خود  ینوبهبهاین  . گردند ناپدید شده و دو خط بر روی صفحه پدیدار یمسپس  وجود آمدههب ز ها انتظار یم رود و نه  از ذرهچت 

یها؛ گویا اندازهاز موج  ماهیت نور را دگرگون کرده است.  ،گت 

 

   پیوسته جدیدتر نگایهآزمایش قدییم با 

 

ز ساختاری    این آزمایش  از سوی دیگر،  مکانیک کوانتویم  بنیادیهای    (پارادوکس)  سو و آشکارسازی تضاد از یک  بسیار سادهبا داشیر

های مختلف  شمار، هم با جسمپ    های گوناگوندر شکلاین آزمایش بارها    . به جهان کوانتویم استهای ورود  راه  ترینجالبییک از    احتمالن

دهد که نور و  ، و نشان یم((1)   «نیسترفتر از عدم واقعیت  راه برون »  ) نگاه شود به  با تابش انجام یافته استاز جهان ریزمقیاس و هم  

 موج و ذره  ،این پدیده  د. انذره و موج  شکل یکسان  هماده ب
ی

ز   . آزمایش دوشکافشود نامیده یم  (2)  دوگانگ مکانیک   نهاصل برهم  همچنی 

برای ایجاد    چندین مکان وجود داشته باشند. و حتر    تزمان در چندین حالهم  در واقع د  نتوانیمذرات    که در آن،  دهد را نمایش یمکوانتویم  

  ای از هر دو شکاف گذر کند. گونهشکاف دیگر، بلکه باید به از این یا آنجسم نباید یک تداخل، 

یک  دارد جای تعجب   ز دهشماری از این آزمایش، هنوز به ژرفای آن پ  های پ  با وجود گونه  ها سال،یط دهدانان در  که فت  در سال    اند. نت 

ه انرژی  آزمایش  وستانهنددر بنگلور    موسسه پژوهشی رامان، تیم من در  2018
 انجام دادند.   ( 3)(  مایکرو ویو)  ریزموج  مواج  ا  هاپی در گستر

 کار ما استفاده از سه شکاف بجای دو شکاف بود. 
ی

های ما با سه آزمایش  دنبال دارد. این دگرگوپز ظاهرا ساده پیامدهای ژرفز را به  ویژگ

   ،شکاف
  کارکرد به درک نظری بهتر

ی
ز نِ اصل برهم چگونیک اییط کمک کرده است.  یه در چنی   رسی

       

  شود. نشان داده یم  Psi(   )پز اتوصیف کرد که راه حل آن با حرف یون  (4)موج    معادلهتوان به لحاظ ریاضز با یک  فرآیندها را یماین  

ی  هنگام اندازهالت ویژه بهح یکبرای محاسبه احتمال وجود ذره در    شود یم  از این معادله این   نمانتیجه ما از آزمایش  .استفاده کردگت 

یک ز ز کردن معادله هنگامبهدانان، بود که فت   کنند. های حاصل از آزمایش دو شکاف، کار خود را کیم آسان یممعی 
 

،  Aهای معادله موج  برای یک ذره با شکاف باز  راه حل  ،Bو    Aدر نسخه کالسیک با دو شکاِف  
A   باز   با شکاف وB  ،

B .هستند          

  طور رایجبه  های دریسهر دو گذرپذیر باشند، راه حل در کتاب  Bو    Aاگر  
B   +A    اما این در واقع کاربرد ناکامل اصل شود.  یمنامیده

های جدا گانه، دقیقن وضعیت با دو ، اما ترکیب شکافدهد جواب یمبه اندازه کافز خوب  زیرا هر چند در بیشتر موردها    نیه است. برهم

یک جمع ساده هر    ، از این رو گذرد باز هر دو شکاف    ایگونهبهتواند  در حالت آخر، یک ذره یم  کند. زمان باز را، توصیف نیمشکاِف هم

 پوشش دهد.  را  ممکنهای تمام راهتواند نیم دو راه حل

 

ها  به معادله ایکنندهاصالحنیاز به افزودن پارامتر  که  است    ها ممکنتر کردن معادلهکه برای دقیقیادآور شده بودند    دانشمندان قبلن

یکباشد.   ز کی     دان آمریکاپی فت  کی     پارامت  به نام او  پیشنهاد کرد که    1994را در سال    مقدار   این  رافائل ُسر شود. اما بیشتر نامیده یم  ُسر

ز بوده و قابل چشم  ارامتر پاین  ه  انداز گران بر این باورند که  پژوهش بسیار برجسته   ستتواننیم  این پارامتر   در واقع اثر   پویسی است. ناچت 

های  پارامتر این  آزمایش با سه شکاف ثابت کرد که  اما  .  شد یمباشد، زیرا در غت  این صورت باید بسیار زودتر مشاهده   دارد که    حقیقر ، تأثت 

ی را که باید برای اصالح  شناساپی در مقایسه با  دو شکاف،    ،استفاده از سه شکاف یا بیشتر   . پویسی کرد شمچ  ها توان از آنهمیشه نیم  پارامتر

 کند. تر یماضافه شود در عمل آسان کردن

 

فته در مزرعه ذرتآفن  وری پیشی

 

مان  دانشگاه واترلو همراه با همکاران، ما در 2010در سال  کنم. هاپی با سه شکاف کار یمبیش از یک دهه است که من بر روی آزمایش 

از دانشگاه فتز تروی )  بورگ و  ز ایتز با نور  (، آزمایشTroyاز دانشگاه  در مجله تخصیص را  های آنها  انجام داده و نتیجه   فرورسخهاپی را 

پس از آن  پیدا نکردیم.  را    معیتز از فضا   همحدودک ذره در  ی   بودن احتمال   متداول   تفست    انحرافز از   در اینجا ما   کردیم.   منتشی   «ساینس»

کی   های ما نشان دادند که تأثت   محاسبه  را آغاز کردیم. ها  ریزموجآزمایش با    2014در سال   به شکل    لندتر های بدر طول موج  پارامت  ُسر

ی افزایش یافته و قابل اندازه آشکاری  خواهد بود. گت 
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ایالت ما   در  ذرت  مزرعه  یک  در  چادری  در  را  خود  آزمایشگاه 

عجیب به نظر  این برای یک آزمایش دقیق  هند برپا کردیم.   یکارناتاکا

امون    محیط  های پراکنده در ریزموج  ،رسد، اما گیاهانیم بر    را کهپت 

یاندازه گذارند گت  هیچ دیواری و  کنند. به خود جذب یم  ،های ما تأثت 

بر این،   افزون  دستگایه در نزدییک نبودند که تابش را منعکس کنند. 

امون، از تواناپی بدی برای دریافت   یمکان جدا شده  ما از محیط پت 

برخوردار  موج همراه  تلفن  ترتیب  بود های  این  به  و    مزاحمت یک  ، 

ثبت  همه شد.  یم   کمتر   بالقوه برای  ایط  گی   اثرهای    رسی ُسر ، پارامت  

 . بودند  مناسب

 

ات  ز تجهت  ویژه  در  ز  آنیر دو  از  ما  استفاده  مورد  آنی    ای که  فتز 

های شوند، برای پخش و آشکارسازی فوتوننامیده یم  (5)   شیپوری

 با سه شکاف قرار داشت استفاده شد.  ریزموج
ی

ز آنها صفحه بزرگ بی 

آشکارساز بر متر داشت.  سانتر   10که هر شکاف آن پهناپی به اندازه  

ز کردنکارگزاری شد و برای  روی یک ریل   الگوهای تداخل بسته    معی 

دهیم.  ، یمموقعیتبه   را حرکت  آن  ما یهنِ برهمتوانستیم  را که  ای 

موج  اندازه معادله  تقریت   حل  با  واقع  در  ی کردیم   B   +Aگت 

با موردی سازگاری داشت که در   سازگاری بلکه  پارامت    آن  نداشت، 

کی    نبود.   ُسر با صفر  اطمینان حاصل کنیم که ما یم  برابر  خواستیم 

، نتیجه یک اشتباه سیستماتیک یماهکه یافت   ای را کنندهاصالح  پارامتر 

ی بود که به دنبالدر درک آن نبودهآزمایش ما   ز -، بلکه در واقع آن چت 

ز  مکانبه این دلیل با سد کردن    ش بودیم. ا -با الیهها  شکافهای بی 

-چشم»ها  به شکافاصطالح  به  های مختلفهای ضخییم از ماده

ی مانع ایجاد شده تغیت   با    پارامت  ُسکی   تغیت  اندازه    . زدیم  «بند ستت 

داد که   نشان  ما،  جانب  پارامتر  از  این  برای اندازه  معیاری  واقعن 

ز شکاف  هاست. برهمکنش بی 

 

،  2018منتشی شده در ژوئن  های  نتیجه  پویسی نیست. کننده حقیقر بوده و همیشه قابل چشماست که پارامتر اصالحروشن  کاملن  

ییک بنیادیدرک ما از روندهای   ز شنایس مانند تابش رادیوپی از  هاتوانند برای نمونه بر پژوهشیم  ها طه راباین    .دنده تغیت  یمرا    فت  ی اختر

یبرای اندازه  تأثت  بگذارند. جهان جوان،    و دیگر پیوند یافته  یک  ا به شکل مجازی ب   کههاپی ویژه دقیق، دانشمندان از رصدخانههای بهگت 

ز  ز های دریافت شده از  دادهکنند.  استفاده یم،  اند پخش شده  در سطح کره زمی  . شوند در نظر گرفته یمدر محاسبه کیل    های مختلفآنیر

کی   آشکار است که    اکنون ها های بهتر برای این مشاهدهپیدا کردن مدل  به  موضوع شاید   این.  گرفت  هتوان همیشه نادیدرا نیم  پارامت  ُسر

 کمک کند. 

 

ز    ،سه شکاف ه  جدیدِ   رویکردهای    ،آن  پز مبا  . جالب است  عملناز نقطه نظری کاملن متفاوت نت  را که در حال    رایانه کوانتویم  یگستر

ح  است،بسیار رسی    ع  رشد   ز رایانه  . دهند یم  رسی ها را که محاسبه  از   توانند برجز کوانتویم استوارند و یمهای مکانیک  هاپی بر پایه  روشچنی 

های کوانتویم واقعا مفید،  در راه دستیاپ  به رایانه  سایسهای اییک از چالش . سازند تر  ساده  ،اند بوده  ر ب  زمانو یا بسیار  پذیر نبوده  قبلن امکان

ین  بیش   کاربرد  ز برهمهمیشه خطر  که    استه کیوبیت، یعتز به اصطالح  حافظهواحدهای    ممکنتعداد  تر ز رفیر آنها وجود    حساس    نیه  از بی 

 . شدند امکان پذیر  نیهاین برهمبا تنها در واقع های پیچیده محاسبه دارد. 

 

، اند موجود در یک سیستمهای  افزایش تعداد کیوبیتتالش به  در    های کوانتویم کهاکتر دانشمندان و مهندساِن رایانهبر خالف  تیم ما  

 بر   ها کیودیت .  را در پیش گرفته است  دارای ابعاد باالتر   یها  (6)    «کیودیت»ی دیگر، یعتز برریس  رویکرد جایگزین  کمتر پژوهش شده

ی هستندبا بیش از دو حالت قابل اندازه  ایها، واحد محاسباپر کیوبیتخالف   عدی، ب    سه  هایکیودیتتوان  شکاف یمبا کمک سه    .گت 

 کرد.   ایجاد را  هاوتریتیکالح طیعتز به اص

 تبدیل کردن دو به سه 
   یعتز  مکانیک کوانتویم بنیادیدو اصل   شکاف،دو  آزمایش معروف

ی
دوگانگ

توانند هم مانند موج و هم مانند  که مطابق آن ماده و نور یم  ،(5)  موج و ذره

ز    ذره رفتار کنند، ئ یمه ن  برهم  اصل ونت  زمان در تواند هم، که در آن یک یسی

، گونهبه .دهدیمرا نمایش  چندین حالت باشد 
ی

ای از این آزمایش با سه  تازگ

امکان  قبلن نادیده گرفته شده را  ظریف    های  اثرها و جلوه   شکاف، نگایه به

   . سازد پذیر یم

 

 دهد. یم

 
 

 

 

 

 
 دو شکاف

 )نما از باال(

 نور  

 گودی  قله 

 تداخل سازنده 

ویرانگر  تداخل   

 تداخل 

ءهاپی که به شکاف
پخش کنند، در پشت آنها به شکل موج  ها برخورد یمیسی

( و یا دو  یم
ی

، برخورد کنند ها به هم  موج  گودیشوند. زماپز که دو قله )برآمدگ

-های درخشان نمایان یمپوشاپز کرده و به شکل لکهدیگر را همها یک موج

 
ی

(ها با فرورفتیک
ی

ها موجب نابودی هر دو آنها شده گردند. برخورد قله )برآمدگ

 کند. های تاریک ایجاد یمها یا لکه که در این حالت تداخل، نقطه
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 منبع تابش 

 دو شکاف 

 الگوی تداخل 

 آشکار ساز
 نور تابانده شده  

دو شکاف بر   

  دو شکاف

 )نما از باال( 
 الگوی تداخل 

اه
یگ
جا

 

 شدت  
 زیاد  کم 

شکاف سه  

شکاف  و سه -دو  

  . یابد با سه شکاف بجای دو شکاف، الگوی تداخل تغیت  یم     

ی را که دانشمندان  تر نشان داده های دقیقپژوهش  اند، پارامتر

اغلب   کنون  چشمتا  وقتیم   پویسی قابل  گایه  ها  انگاشتند، 

های قابل اندازه ی دارد. تأثت   گت 

 

 

 

 

 

 

 های کوانتویم جدیدها برای رایانهکیوتریت

ه  ،کوانتویم رایجهای  سازی رایانهواحدهای ذخت 

ای ممکن تشکیل ها با دو حالت پایه معموال از کیوبیت

ی  سهمبتز بر  هایاند. الگوریتم یافته و یا تعداد بیشتر

ند، اما ا های نظریبرتریگر  ارائهای،  های پایهاز حالت

 استفاده از آنها در عمل دشوارتر است. 

 

 

 مکان برای یک ذره نور  سه

به سه شکاف برخورد کند  فوتون  ه یک  کهنگایم  

در حالت  کند.  با احتمال یکسان از هر شکاف عبور یم

ذره یمبرهم  مکان،  سه  هر  واحد  نیه  مثابه  به  تواند 

ه  ای عمل کند. حالت پایه سهسازی با ذخت 

 

 

 

 فوتون

A 

B 

C  سه شکاف 

 )دید از باال( 

نیه  برهم 

 سه هر 

مکان 

 ممکن 

 ها محاسبه های کوانتویم با کیوتریت
با کیوتریت کار یم یک   به جای کیبوبیت  با  کند، حالت رایانه کوانتویم که  ی  بیشتر های 

ه تعداد واحدهای ذخت  به صورت    . سازد یم  پذیر امکان  را   سازیهمان  ی  تعداد ذرات کمتر اگر 

پایدارتر خواهد  مکانییک کوانتویم به یک یابند، رایانه در مقابل اختالل از خارج،  پیوند  دیگر 

 بود. 

 

 

 

 بیت
رایانه  بیت کالسیک  یک 

برق  کلید  یک  مانند  ای 

دارای دو حالت "روشن"  

و "خاموش" است. با دو 

امکان   حالت  چهار  بیت، 

 هستند.  پذیر

 

 

 

 

 

 

 بیت کیو 

چند  دو یک    هر  ز  نت  کیوبیت 

پایه یمدارد   ایحالت  تواند ، 

نیه هر دو حالت اما در برهم

د  کیوبیت،   n تعداد    . قرار گت 

2^n  کنند حالت را ممکن یم

-حالت را هم 4  ،کیویبت  2و  

 سازند. پذیر یم مان امکانز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیوتریت 

دارای   حالت   3کیوتریت 

بنابراین  ایپایه   nست، 

یم    n^3توانند  کیوتریت 

را   دهند.    نمایشحالت 

  2^3با   کیوتریت  2حتر  

امکان  به  حالت  یا    2پذیر 

برتری    3حتر   کیوبیت 

 .دارند
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ز صفحه دوم در باشد )نمودار  «خاموش»و یا  «روشن»کلید برق یا   مانند  تواند یم عادی ایرایانهیک بیت   در  که،  (4پایی 
 
  د دودوی  ک

(Binary code  با مقدار )با یک احتمال معیتز برای هر یک از دو  یک کلید    گایه اوقات  اما در دنیای کوانتویم  . مطابقت دارد   ر صفیا    1

ز کننده است. امکان برهم  این  ،کوانتویم  ییک رایانه  برای.  زمان هم خاموش است و هم روشنحالت، هم  معمویلیک کیوبیت    نیه، تعیی 

ز    است.   چنیتز این    ایدارای دو حالت پایه   در حایل که   . پذیر خواهند بود امکانترکیب    n  ،4=2حالت  در    ، و ترکیب  2n  ،کیوبیت  nبا داشیر

از   بیت کالسی nتعداد    با  ییک  تنها  الگوریتم  2nهای  حالتتعداد  ک،  است،  پیچیده کوانتویمحقیقر  برهماز    ،های  حالت  در نیه  کل 

    دهند. تر انجام یمرسی    ع ،عملیات مشخیص را به شکل تصاعدی نل و استفاده کرده و اص ها محاسبه

 

های توانند برترییمها  محاسبهاین    ،کوانتویم  انفورماتیکبه گفته دانشمندان  بنا  نیازاند. های زیادی مورد  کیوبیت  ،هدف  اما برای این

،  کیوبیتپذیر، نشان دهند.  امکان  حالِت   50  به توان  2  از   ، یعتز به باال   بردپذیر ر کاکیوبیت    50از    خود را   کنش کل برهم  خطر های بیشتر

ها حفظ حالت با افزایش تعداد کیوبیت.  دهدیم فایده را افزایش  های کالسیک پ  بیتنیه به  سیستم با محیط اطراف و فروریزش برهم

 .دشو دشوارتر یمپیوسته کوانتویم برای مدت طوالپز 

 

ی از کیوبیت جای تالش برای، یعتز بهشود اینجاست که رویکرد جایگزین وارد عمل یم توان  یمعدی، های دو ب  پیوند دادن تعداد بیشتر

که چرا    کند یمکمک  درک این نکته    هب  بعدی،  سوال  دو پاسخ  به    های کوانتویم را افزایش داد. هر یک از کیوبیت  ایهای پایهتعداد حالت

ز به همراه دارد   ،این افزایش ی نت 
 یعتز   است. و جواب سوال دوم  2×2×2=8برابر با   ،    32= ?یعتز    جواب سوال اول  . توان محاسباپر بیشتر

ای از  عدی( استفاده شود، تعداد مشابهب    سهکوانتویم    هایبیت)    کوتریت  2از    کیوبیت  3بنابراین اگر به جای  .  3×3= 9یم شود   23=?

ی از واحدهای حافظه به هدف های پایهشمار بیشتر حالت داشت. های ممکن را خواهیم حالت  رسانند. یمیکساپز ای، ما را با شمار کمتر

 

های استفاده نشده     بهمست 
ر
   کوانتویم  هایمحاسبه باالتری عدهای ب

 

رابطه با ییک از  در  عدهای باالتر،  دارای ب    هایودیت یکاند که  ثابت کرده  نظری  به لحاظ  کوانتویمانفورماتیکدانشمندان    ،این  افزون بر 

کت   دو طرف  . ند کنیم  عرضههاپی  برتری،  شنود   غت  قابل  هایارتباط  های کوانتویم، یعتز رایانه  مهم و بالقوه   هایکاربرد این در    کنندهرسی

ایجاد    ها،ارتباط ک  تنها بیمیک کلید مخقز مشتر پیام   در آنها  خود  وسیله  ه کنند که  د. تواند  یم  ها رمزگشاپی  تعداد   مورد استفاده قرار گت 

ی از حالت   دیگر خود  برتری  هاکیودیت . برآیند  ها حمله ای از ویژه هایگونه  تر از پسراحتکه   توانند کلیدی ایجاد کنند های پایه یمبیشتر

 را در ایجاد 
 
 . دهند یم نشان  است،های کوانتویم بردهای مورد انتظار رایانهر ییک دیگر از کا کهواقیع   (7)  عددهای تصادف

 

ز  هاپی کاستر ها  کیودیت  اما ییک پایداریهای نخست به سیستمدارند.  نت  ز به به یک اندازه،  های پایهکه در آنها تمام حالت  است نیاز  فت 

یس باشند   خوپ   ز   کیودیت  یکشوند.  دشواری یافت یمهاپی هستند که بهها سیستم. اینقابل دستر ترین سطح با گرایش به گذار به پایی 

محاسبه همه  در  تعادل  خوردن  برهم  موجب  ب  انرژی،  یمهای  هوانگیه  شود. عدی  این گستر ل 
ّ
جوان   ی، ک بسیار  از کارپژوهیسی  با   تر 

ز دلیل هنوز  کیبوبیت  . خورد چشم یمبه ها زار بو ا ها لگوریتمآ در  هاپی کمبودهاست، به همی 

 

برای این هدف، در  .  های تک و جداگانه ایجاد کرد تونواقیع رسید؟ ابتدا باید فو   وتریتی کشکاف به یک    سهاز مفهوم    توانچگونه یم

ر قدرتمندی استفاده    مانکارگروه ز ایط ویژه.  تابانیمویژه ای یمکریستال    روی  ر ب  و آن را   کرده از پرتو لت  فلورسانس  فرآیندی به نام    ، در در رسی

ها در یک آشکارساز  فوتوناین  ییک از  شود.  یم  تجزیهتر  انرژیر  کمبه یک جفت ذره نو   ،، از هر یک میلیارد فوتون یک عدد (8)  یپارامت  

 ها استفاده کرد. توان برای آزمایشیم را و فوتون دویم  شود ثبت یم
 

 های نتیجهتا خصوصیات این فوتون به فوتون، در نظر داشت  پی دارد انرژی باال   که  آغازینن  و خصوصیات فوتهدفمند    تغیت  با    تیم ما 

های نتیجه شده فوتون  د. گردیم  تقسیم   ،شناخته شده  برخورد کرده و سپس به رویسی   به سه شکاف  اولیهفوتون    انتقال یابد.   ،از آن  شده

سه آن با    ایکه سه حالت پایه  ،آید به دست یمنیه  برهم  یک  . رسانجامبرند به ارث یمفوتون را  آن    مکاپز ، مشخصات  اولیهاز فوتون  

    ابقت دارند. طشکاف م

 

ی است که برای یک رایانهکه این  وتریت  یک   ،اما  ز ما نه تنها باید   . است  الزم  ،آمد کوانتویم کار   یگونه ایجاد شده، بسیار دور از آن چت 

تولید کنیم   هایکوتریت ز در یک    ،زیادی  باید همچنی  را  آنها  بهرایانه  ساختار بلکه  ببه  (9)  دروازه منطق  کوانتویمنام  ای  تا کار  ندیم، 

 ی ویژه  نوری  ابزارهایما باید در این راستا    . اند من بر این محورها تمرکز یافتههای کنوپز تیم  شتال گردد.    پذیر امکان  هاوتریتیکبا    همحاسب 

اتمورد نیاز برای  ات را  تغیت  ز ل یرایانهیک  در را طراج کرده و سپس همه تجهت      ( کنیم. miniaturization، ریزسازی )قابل کنتر
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های جدید بسیاری به مکانیک کوانتویم اضافه کند.  کاربردو هم در سطیح    نیادیبهم در سطح    تواند بنابراین سه شکاف یم ز  با ی، چت 

ش  یک، ترین آزمایشییک از معروفگستر ز ز هیجانو درک  بینشبه های فت     کنیم. و امکانات جدیدی کسب یم هدست یافت یانگت 

 

 

 

 

 

 

 ها: نوشتی  

 

1- http://www.negaresh.de/pdf/Omid_Rahe_Borunrafti_Az_Gheyrevaghei_budan_Nist.pdf   

 

 موج و ذره -2
ی

 پدیا( )وییک دوگانگ

 موج و ذره به انگلییس       
ی

( بر این فرض استوار است که تمایم ذرات دارای هر دو خاصیت موج  و  Wave–particle duality)دوگانیک

 ییک از مفاهیم اصیل مکانیک کوانتویم است. در نقطه مقابل آن مفاهیم کالسیک قرار دارند که ذرات را به ذره
ی

ای هستند. این دوگانیک

 به ظر یمصورت موج یا ذره در ن
ً
ند و از توصیف کامل رفتار ذرات با ابعاد کوانتویم عاجزند. در مکانیک کوانتویم این تناقض را معموال گت 

 را نتیجه محدودیتهای مختلف ناظر میدانند.  عنوان یک خاصیت بنیادی از جهان تفست  یم 
ی

ها، این دوگانیک کنند در حایل که در سایر تفست 

 موج و ذره ییک از صور اصل مکملیت است که بیان یماین تفست  بر اساس تفست   
ی

 استوار است که در آن دوگانیک
ی

کند که یک پدیده کپنهاگ

 تواند به صورت ییک از این اشکال دوگانه مشاهده شود نه هر دو به صورت همزمان. یم

 

 ( microwave)  پدیا()وییک ریز موج -3

ومغناطبه امواج  . طول موج شود [ گفته یم ۱]زموجیاز امواج فرورسخ است ، ر  شتر یو ب پی ویها کمتر از امواج رادکه طول موج آن   یسیالکتر

ز ب و،یکروو یامواج ما  ۳۰متناظر است و طول موج  گاهرتز یگ  ۳۰۰متر با بسامد    یلیم ۱است. که طول موج   متر یسانت ۳۰تا  متر یلیم ۱ ی 
در نظر  متر یلیم ۰٫۳آن را از  و برجز  ستیاتفاق نظر ن ف،یتعر  نیا یمرزها یمتناظر است. البته بر رو   گاهرتز یگ  ۱متر با بسامد  سانتر 

. در همه برند را به کار یم  متفاوپر  یو منابع مختلف مرزها د ت  گ( را در بر یمی متر یلی)امواج م EHF و هم UHF هم فیتعر  نی. اند ت  گیم

ز اغلب به محدوده ب ،پی ویامواج راد . در مهندیسد ت  گ( را در بر یمگاهرتزیگ  )سه تا یس SHF حداقل کل باند زموجیحاالت ر    ۱۰۰و  ۱ ی 
  .شودمحدود یم گاهرتز یگ
با    سهیدر مقا   ها زموجیدارد که ر   نیبلکه داللت بر ا  کند اشاره نیم  کرومتر یطول موج در محدوده م  کیبه    و یکروو یدر ما  کرو«ی»ما  شوند یپ

  .دارند یکوتاه تر   یهاکه طول موج  یکوچک هستند به طور   ،نویع پی ویامواج استفاده شده در انتشار راد

 

1-%20http:/www.negaresh.de/pdf/Omid_Rahe_Borunrafti_Az_Gheyrevaghei_budan_Nist.pdf
1-%20http:/www.negaresh.de/pdf/Omid_Rahe_Borunrafti_Az_Gheyrevaghei_budan_Nist.pdf
1-%20http:/www.negaresh.de/pdf/Omid_Rahe_Borunrafti_Az_Gheyrevaghei_budan_Nist.pdf
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 ( equationWave)  دیا()ویکیپ معادله موج  -4

   پدیا()وییکآنی   شیپوری  -5
 

 
 

 

 

 

ز شیپوری هریم برای فرکانس  ز شیپوری با پهنای باند  های مختلف آنیر   ۱۸تا   ۰٫۸یک آنیر

 گیگاهرتز 

 ی پور یانواع آنی   ش
ز  از    ، آنتتز (Horn antenna) یپور یش  آنیر  ل ی تشک  پور یبه شکل ش  یبر فلز موج   کیاست که 
ز   نی. اشود یم دهآنیر دارند، و  MHZ 300  یباال UHF و  زموجیر   یهادر فرکانس  یاها کاربرد گستر

ف عنوان  ز   یبرا  (Feeder) ِدریبه  ز   یهاآنیر آنیر مانند  ز   ،یسهمو   یهابزرگتر  آنیر عنوان  به 
اسیکال برا  ونیت  ز   یاستاندارد  آنیر بهره  ز   گر،ید  یهاسنجش  آنیر عنوان  به  برا جهت  یهاو   ی دار 

هایدرب و راد  کیاتومات  یهابازکننده  ،یمانند تفنگ رادار   پی هادستگاه  استفاده    کروموجیم  یومتر
پا  یدار ها عبارتند از جهتآن   یا ی. مزاشوند یم ز متوسط، نسبت  ا   یی   ی ، پهنا(SWR) ستای موج 

  .ساده میو ساخت و تنظ ع،یباند وس
ز از اول  یکی ز   ی   انیپور یش  کیبا نام آندر   پی ویمحقق راد  کیتوسط    ۱۸۹۷در سال    یپور یش  یهاآنیر

رو  او  شد؛  دهه  کرد یم   شیآزما  کروامواجیم  یساخته  در  ز اول  ۱۹۳۰.  تحل  قی تحق  ی  ز   لیو  آنیر
جهاپز   یپور یش جنگ  در  رادار  توسعه  تحق  انجام گرفت.  به  منجر  ز   قاتیدوم  آنیر  ی هادربارٔه 
ز دندانه   یبرا  در یف  راجو ط  یپور یش آنیر رادار شد.  ز    ۱۹۶۲دار توسط دوندانوف در سال  آنیر

ده اع شد که کاربرد گستر ز   یبرا  در یبه عنوان ف  یااختر و  ی اماهواره  شیمانند د   کروموجیم  یهاآنیر
  .داشت پی و یتلسکوپ راد

ز   یهات یاز مز   یکی ده  توانند است که یم  نیا  یپور یش  هایآنیر ها کار از فرکانس  یادر محدوده گستر
ز   یکنند. پهنا     یپور یش  یهاباند قابل کاربرد آنیر

ً
تا   توانباند را یم  یپهنا   نیاست و ا  ۱۰:۱معموال

 یتدر   یداد. امپدانس ورود  شیافزا   ۲۰:۱
 
ده تغ  بازٔه فرکانیس  نیا  یرو   جا امکان   کند یم  ت  گستر و 

پا ز نسبت  ا  یی  رو  (VSWR) یولتاژ   یستایموج  ز   یپهنا   نیا  یبر  آنیر بهره  دارد.   یهاباند وجود 
  .است dB 25 تا یپور یش
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schwarzbeck_BBHA_9120_D.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horn_antenna_types.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ATM_Horn_Antennas.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hughes_Direcway_LNB.jpg?uselang=fa
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   13( صفحه  Density%20Matrices.pdf-QCI-2020/3-http://physics.sharif.edu/~vahid/teaching/QCI)    کیودیت   -6

 های ت عدد -7
 
( )وییک صادف   https://de.wikipedia.org/wiki/Zufallszahl پدیای آلماپز

-های مختلف آماری، مانند نمونهعددهای تصادفز در روش  شود. تصادفز نامیده یمهای  های تصادفز ویژه، عددآزمایش  هاینتیجه

های مونِت کارلو و...مورد  سازیهای مختلف آزماییسی )تصادفز سازی(، در شبیهیک مجموعه، در پخش تصادفز حیوانات در گروهبرداری از  

ند. روشاستفاده قرار یم . شوند یده یمتصادفز نام  عددهای، که تولیدکنندگان   برای ایجاد عددهای تصادفز وجود دارند وپز های گوناگگت 

ز  ، مستقل بودن عدد ایجاد شده از نتیجه عددهایکننده برای یک مالک تعیی   های قبیل است.  تصادفز

... 

ییکپدیده  عددهای تصادفز واقیع با کمک  ز ییک کوانتویم    ییندهای تجزیه رادیواکتیو آپرتاب سکه، تاس، رولت، فر مانند    های فت  ز و یا اثرهای فت 

ییک نام دارند که بسیار زمان  عددهای  گانکنند تولید   ،ها شوند. این روشایجاد یم ز  فت 
اند. در استفاده  ر بوده و از لحاظ فتز پیچیدهب  تصافز

ایجاد   ،ثابت  روش تکرار پذیر  یک  ند و بر اساس  اای از عددهای ِشبه تصادفز کافز است، این عددها به ظاهر تصادفز عمیل، اغلب دنباله

 شوند. یم

 

ی -8 ( )وییک  فلورسانس پارامت   (conversion -Spontaneous parametric down)   پدیای آلماپز

خیط  2تبدیل یک فوتون به   ی  ،فوتون ثانویه در یک کریستال نوری غت  های ها یا فرکانس. طول موجشود نامیده یم  فلورسانس پارامتر

ز یا پامپ )که در این جریان ایجاد یم  (signal)  و سیگنال  (idleی آیِدل )هافوتون  انرژی، با فوتون نخسی 
ی

( pumpشوند، بنابر قانون پایستیک

Pاز طریق معادله  S If f f= ی نوری. پیوند دارند  + ی استوار است.  ،تولید و تقویت پارامتر ییک  فلورسانس پارامتر
ز     بر پایه فرآیند فت 

 : به بیان دیگر 

ی  فلورسانس  ...    پارامتر
ی

خیط است که در آن یک فوتون با انرژی باالتر )یعتز فوتون پامپ( مطابق با قانون پایستیک   یک فرآیند کوانتویم غت 

 نورشنایسشود. این یک فرآیند مهم در  (  تبدیل یمآیِدلهای سینگال و  تر)فوتونانرژیهای کمز فوتونابه جفتر    ،انرژی و تکانه  (8-1)

   های تک است. تنیده و فوتونهای درهمفوتون  از برای ایجاد جفتر  کوانتویم
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 یقانون پا 1-8
ی

 ستگ

 
ی

وی( ثابت یمگوید که مقدار انرژی در یک سیستم تکانرژی یم  قانون پایستیک ز ماند. پیامد این قانون این است، که  افتاده )ایزوله، متز

ز نیم  به انرژی گرماپی تبدیل یمآید. تنها از شکیل به شکل دیگر تبدیل یمرود و به وجود نیمانرژی از بی 
 انرژی جنبیسی

ً
شود. از  شود؛ مثال

 نسبیت خاص انرژی و جرم به هم وابسته جا که در نظریآن 
ٔ
 انرژی در حالت کیل یمه

ی
گوید که مجموع انرژی و جرم یک سیستم اند، پایستیک

ز حرکت دائیم تنها هنگایم کار یمتک امون خود  کند که هیچ انرژیافتاده پایسته است.  پیامد دیگر این قانون این است که ماشی  ای به پت 

امون خود یمای که دندهد. اگر انرژی ز دستگایه  ای باشد که یم دهد بیشتر از انرژیستگاه به پت  د و جرم دستگاه هم ثابت بماند، چنی  گت 

 تواند برای همیشه کار کند. نیم

 پدیا( )وییک( Quantum logic gate) های منطق  کوانتویمدروازه -9
 یمدار پا  کی( به  کوانتویم  تی)گ  تر دروازٔه کوانتویمبه زبان ساده  ا ی(  کوانتویم  منطقر   تی)گ  دروازٔه منطق کوانتویم

ٔ
  شود گفته یم  کوانتویم  ه

. رود به کار یم  کوانتویم  یمدارها  یساز در مدل   ژه یو و به  کوانتویم  انشیدر را  کوانتویم  یهادروازه  نی. اکند عمل یم  تیوبیچند ک  یکه رو 

 ی امروز  تالیجی د یکه در مدارها  کیکالس  منطقر  یهاهستند؛ درست همانند دروازه کوانتویم  یمدارها یسازنده یها واحدهادروازه نیا

   کیکالس  منطقر   یهادروازه  تر شیبر خالف ب  منطق کوانتویم  یها. دروازهرود به کار یم 
ی

 ی مدارها  توانهستند؛ هرچند یم  ر یپذبازگشت  همیک

 باشد.  ر یپذکرد که بازگشت   طراج یک یسکال   منطقر 

 


