ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ؟

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن روی اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻨﺘﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد.
اﯾﻨﺘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد «.ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد را ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﺣﻮزه ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره  ۱۸۹ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﻠﻮﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻣﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﻠﻮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع راﻫﮑﺎری ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ
ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎ دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮی دﮐﺘﺮ ﮐﺎرﻟﻮس ﻣﺮﻟﯿﺰ ﻓﯿﺰﯾﮏدان ﮐﺎﻟﺞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﭘﻮﯾﺶ ﭼﻨﺪرﻧﮕﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه داد ،روش اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ رﻧﮓ ﺣﻔﺮه ـ ﻧﯿﺘﺮوژن در
اﻟﻤﺎس ) (Nitrogen-Vacancy color centers in diamondاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻧﻮع
ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻟﻤﺎسﻫﺎ و آن ﻫﻢ
در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻧﻮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در دﻣﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮری را در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻔﺮه ﻧﯿﺘﺮوژن ) (NVﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Nitrogen-Vacancyﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻓﻌﺎل ﻧﻮری روی اﻟﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻔﺮه
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ اﺗﻢ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﯾﮏ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ در ﺷﺒﮑﻪ
اﻟﻤﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﺣﺎوی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪای ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻔﺮه ﻧﯿﺘﺮوژن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻫﺮﯾﺸﺎﻧﮑﺎر ﺟﺎﯾﺎﮐﻮﻣﺎر ﻓﻮق دﮐﺘﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه  Merilesدر اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ«.

ﺗﺮاﺷﻪای ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه ﮐﻮاﻧﺘﻮم در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮری در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻃﻊﮐﻨﻨﺪه )ﻧﺸﺮدﻫﻨﺪه( ﺗﮏﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ) (Single-photon emittersرا ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮان آن را روی ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺮار داد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری
ﮐﺎرﻟﺴﺮوﻫﻪ آﻟﻤﺎن راﻫﮑﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺰار آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﻟﯿﺰر ﭘﻤﭙﯽ )Pump
 (laserﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺮ ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر راه را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ روی ﯾﮏ
ﺗﺮاﺷﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻃﻊﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو
ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻃﻼ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻮﺗﻮن را ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺘﺎورد
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان راه را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮑﯽ روی ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﺮﺧﺶ
ﻫﺴﺘﻪ اﺗﻢ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان آراﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﯾﻮنﻫﺎی ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎده را ﺑﻪوﺟﻮد آورد ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺘﻮﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎ )ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن
ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎ( ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ را اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد .ﻣﺸﮑﻞ دوم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﮏﻓﻮﺗﻮﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ روی ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ
آن ﻫﻢ در اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ.

پژوهشگران دانشگاه ماری و پیرکوری فرانسه موفق شدند با استفاده از 2000
اتم سزیم نازکترین نانوآیینه جهان را تولید کنند .این نانوآیینه  200مرتبه
نازکتر از موی سر انسان است .بنابر گزارش منتشر شده ،آیینه فوق بازتاب بسیار
بالایی دارد

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻃﻊﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﺗﻮن ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮری ﭘﻤﭗ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﻮری ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد داﻧﺸﻤﻨﺪان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﭘﻤﭙﯽ ﯾﺎ ﻧﻮری را ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻧﺎﻧﻮﻫﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻣﺖ رﯾﺰدﯾﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﭘﻠﻮﭼﯽ از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﯿﻨﺪال ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ
واﻗﻊ در ﮐﻮرک اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺑﺪاع راﻫﮑﺎری ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ،دﯾﻮدﻫﺎی ﺳﺎﻃﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﻧﻘﻄﻪ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮمﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺮمﻫﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﻓﻮق اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﺗﺎ در آراﯾﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  LEDدر ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﻫﺮمﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﻮﺗﻮنﻫﺎی ﭘﻼرﯾﺰه و درﻫﻢﺗﯿﻨﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺪﮔﺬاری
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

امروزه تحولاتی که در ارتباط با پیشرفت محاسبات کوانتومی در جریان است حول
این موضوع قرار دارند که از چرخش هسته اتم یا الکترونها میتوان آرایههایی
از یونهای به دام افتاده یا شکل دیگری از ماده را بهوجود آورد که بهعنوان
کوبیتها یا بیتهای کوانتومی مورد استفاده قرار گیرند

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻫﻢﺑﺎﻓﺘﻪ ) (Epitaxial growthﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ )) (QDsﺳﺮﻧﺎم (Quantum Dots
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻣﻌﮑﻮس درون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽﺷﮑﻞ ﺗﻮرﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻟﮕﻮدﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﯾﮏ
از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ  5ﻣﯿﮑﺮون ﻋﺮض دارﻧﺪ .دﮐﺘﺮ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﭘﻠﻮﭼﯽ رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ اﭘﯿﺘﮑﺴﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻀﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮم اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﯿﻨﺪال در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردی ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آن
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎمﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ادﻏﺎمﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮدازشﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﺑﯿﺖ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﻨﺎوری ﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ  INACو داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻧﻮﯾﻞ آﻟﭗ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوزی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮﺑﯿﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻓﻨﺎوری راﯾﺞ  CMOSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان راه را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎس
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﯿﺖ ،ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻧﻮع  pو ﮐﺎﻧﺎل دوپ ﻧﺸﺪه )(Undoped channel
ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﯿﺖ اول ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺪﮔﺬاری ﯾﮏ ﮐﻮﺑﯿﺖ اﺳﭙﯿﻦ ﺣﻔﺮه
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﮔﯿﺖ دوم ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻮﺑﯿﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.

شکل CMOS qubit device -1

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻨﺎوری  FDSOIاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از
ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻧﻮع  pاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﮐﺪﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت را در اﺳﭙﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮون اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را روی اﺳﭙﯿﻦ ﺣﻔﺮه اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺳﯿﻠﻮاﻧﻮ ﻓﺮاﻧﺴﭽﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻼ ً ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﻨﺎوری
 CMOSروی اﺳﭙﯿﻨﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ) (Quantum spintronicsﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﺪارﻫﺎی اﺑﺮرﺳﺎﻧﻪ اﻣﺮوزی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دورﻧﻤﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎریﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ،
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻧﺎﻧﻮآﯾﯿﻨﻪای ﻧﺎزکﺗﺮ از ﻣﻮی ﺳﺮ اﻧﺴﺎن
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎری و ﭘﯿﺮﮐﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  2000اﺗﻢ ﺳﺰﯾﻢ ﻧﺎزکﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮآﯾﯿﻨﻪ ﺟﻬﺎن را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮآﯾﯿﻨﻪ  200ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎزکﺗﺮ از ﻣﻮی ﺳﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،آﯾﯿﻨﻪ ﻓﻮق ﺑﺎزﺗﺎب
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راه را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮر ﻫﻤﻮار ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﯿﻞ ﮐﻮرزو از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ اﺗﻢﻫﺎی ﺳﺰﯾﻢ ﺳﺮد را در اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ دام اﻧﺪازﯾﻢ .ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎفﻫﺎی ﯾﮏﺑﻌﺪی ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﺑﺎ ﻧﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ اﺗﻢ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺮاگ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻞ
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شکل  -2نازکترین نانوآیینه جهان

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ در اﺗﻢﻫﺎی ﺳﺰﯾﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  852ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ اﺗﻢ ﺳﺰﯾﻢ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آراﯾﺶ اﺗﻢﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻧﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو اﺗﻢ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﺎزﻧﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮاش ﺑﺮاگ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻮق در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻨﻪﻫﺎ
ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯿﺎن دو ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻧﻮری داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه روﺑﻪرو ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻮرزو در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺨﺴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻞ
ﺗﻤﺎس اﺗﻢﻫﺎی ﺳﺰﯾﻢ و ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﺎﻟﺶ دوم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ اﺗﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ اﺗﻢ را ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً دﻗﯿﻘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﻣﺸﮑﻞ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻮری ﺧﻮب ﺣﻞ ﺷﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ اﺗﻢﻫﺎ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺼﻒ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر ﺑﻪ
دام اﻧﺪازﯾﻢ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
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