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داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دو ذره ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن در آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ذره
راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎی »اﺳﭙﯿﻦ« ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎن از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ روی ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ذره ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ را در ﺷﺒﮑﻪ ای دو ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻣﺪارﻫﺎی اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﭘﺎﯾﻪ
در دراز ﻣﺪت ﺑﺮای راﯾﺎﻧﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی اﭘﺘﯿﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﯿﻢ ﺣﻔﺮه ای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم را از ﯾﮏ ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ
ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ .در آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺑﻌﺎد
داﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﺎم ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﮐﯿﻮﺑﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎ
و اﯾﺠﺎد وﯾﺒﺮه در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ رﻧﮓ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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