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کوانتومیپاک کن آزمایش

کاف این آزمایش پدیده ی تداخل را به کار می برد که به وسیله نور برخوردی به ش
ن خواص ذره بیکوانتومیتولید می شود، برای تحقیق و بررسی اصل مکملی مکانیک 

.ای و موجی نور

جاد و همکارانش یک الگوی تداخلی ایولبرنبا استفاده از یک حالت ویژه ی نور، 
ه کردند سپس با نشانه گذاری مسیر عبور ذره الگوی تداخلی مشاهده کردند ک
داخلی تداخل ناپدید می شود و سپس با پاک کردن عالمت مسیر عبور ذره الگوی ت

.بر می گردد
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تداخل

یله ی از نظر ریاضی یک موج به وس.هر موجی در طبیعت قادر به تولید پدیده تداخل است
در . می کنندپوشانیتا موج با هم 2وقتی . تعریف می شودومنفیدامنه های مثبت 

.    موقعیت های متفاوت دامنه های امواج می توانند جمع یا از هم کم شوند

کند نور هم یک موج است و وقتی به یک صفحه با دو شکاف برخورد می
.  نوارهای روشن و تاریک روی پرده  نمایان می شود
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اهفوتونتداخل و 
د کند؟به صفحه برخورفوتونچه اتفاقی می افتد وقتی 
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ومیکوانتپرتاب سکه ی  

Prob (heads or tails) = Prob (heads) + Prob (tails) = 100 percent

Prob (1 or 2) = 0 percent ≠Prob (1) + Prob (2)

Prob (slit 1) = 5 percent

Prob (slit 2) = 5 percent

0.1 + 0.2i

–0.1 – 0.2i
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د؟از کدام راه می رو فوتونواقعاکدام مسیر؟

7

و الگوی تداخلی همزمان ممکن  Which-wayمشاهده ی اطالعات 
.نیست



Which-wayاطالعات  which-wayاطالعات پاک کردن 
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های در هم پیچیدهفوتون
های در فوتوناست که فوتوننور به کار رفته در آزمایش یک ویژه ی نور شامل دو تا 

ه به هم کپالریزیشنیهای در هم تابیده با فوتوناین . هم پیچیده نامیده می شوند
.همبسته شدند
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یتداخل دو شکاف

.الگوی تداخلی کامال آشکار است
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Which-Wayنشانه گذاری

Detected 
polarizati

on for 
photon p

Polarizati
on of 

photon s
before 

the 
QWP's

Polarizati
on of 

photon s
after 
going 

through 
QWP1 

and slit 1

Polarizati
on of 

photon s
after 
going 

through 
QWP2 

and slit 2

x Y R L

y X L R

11



12

ید وقتی الگوی تداخلی در دسترس است رفتار تداخلی ناپد
.می شود
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.ستاز اطالعات مشاهده می شود که الگوی تداخلی بر گشته ااین
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یکوانتومشدگیپاک 
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با تاخیرپاک کردن
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با تاخیرپاک کردن



اپدید از این آزمایش این آشکار شد که تداخل با نشانه گذاری مسیر عبور ذره ن
ناسب می شود و دوباره با پاک کردن نشانه گذاری، با ایجاد کردن اندازه گیری م

.اندمی توان الگوی تداخلی را برگردفوتونبر روی شریک در هم پیچیده ی 

ها را به فوتونتکانه یا وضعیت  which-wayدر این آزمایش اندازه گیری 
که فقدان ما می توانیم فکر کنیم. دهد نمیسبب ویرانی الگوی تداخلی تغییر 

ضور ها در هم پیچیده هستند و حفوتونتداخل فقط در نتیجه ی این است که 
.این در هم پیچیدگی را تغییر می دهدمربعیصفحات موج 

برای مدت زمان های طوالنی تصور می شد که اطالعات مسیر و دیدن الگوی
با این آزمایشات نشان داده شد که حذف .تداخلی کمیت های مکملی هستند

یچیدگی بلکه یک در هم پ.الگوی تداخلی در نتیجه ی اصل عدم قطعیت نیست
.میان ذرات در حال تداخل و دستگاههای اندازه گیری وجود داردکوانتومی
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نتیجه گیری



THE END
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