
فوتونبین دو کوانتومیدرهمتنیدگیآزمایش 

استاد
دکتر شهرام محمد نژاد
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میتواندکوانتومیمقاله ای تحت عنوان آیا مکانیک ( EPR)پودولسکی و روزنیشتن نا1935در سال 
معروف EPRواقعیت فیزیکی را به طور کامل توصیف کند؟ به چاپ رساندند این مقاله به اسم 

به را نشان دهد و به همین جهتکوانتومیبه دنبال این بود که ناسازگاری مکانیک انیشتنشد
و برای زمانقطعیت آزمایش های فکری گوناگونی متوسل شد او میخواست نشان دهد رابطه عدم 

.میشودنقض انرژی 
z+در جهت فوتونیک قبطشاز یک منبع از هم دور میشوند اگر درهمتنیدهفوتونفرض شد دو 

.باشدz–دیگر باید در جهت فوتونباشد قطبش 
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درهمتنیدگیانواع 

قطبش 
فرکانس

اندازه حرکت

درهمتنیدگیروشهای 

منابع اتمی
پارامتریتبدیل کاهنده 

منابع نیمه هادی
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.استفوتوناز یک تک فوتونهدف از انجام این آزمایش تولید دو 
.ها بیکار و دیگری سیگنال نامیده میشودفوتونیکی از این 

.اولیه استفوتونجمع فرکانس آنها برابر فرکانس 

نوع دومspdcآزمایش

spdc:1شکل
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𝜌با توزیع λیک متغیر پنهان  λ داریم که:

:احتمال اندازه گیری خروجی 

.جهت قطبش را مشخص میکندPکه 
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مراحل آزمایش:2شکل
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واتمیلی 26و توان نانومتر403تک رنگ با طول موج لیزر : لیزر 

.کندبهینه ای داشته باشد توسط سه عدسی تغییر شکل پیدا میپارمتربرای اینکه این پرتو : عدسی

میلی 2ضخامت کریستال . استفاده میشود(  Beta Barium Borate)از یک کریستال: BBOکریستال 
.است2*7*7ابعاد متر و 

تجهیزات آزمایش

تنظیم عدسی ها:3شکل
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تعدادی از پرتو ها از کریستال عبور میکنند که وارد متوقف ( : Beam stop)متوقف کننده پرتو
.کننده پرتو میشوند

ج با و اموامی دهدمشخص را عبور یک فیلتر نوری است که تنها نور با قطبش( :polarizer)قطبنده
وری با قطبش قابلیت تبدیل موجی با قطبش ترکیبی را به نقطبنده. می کندرا بلوکه قطبش هادیگر 

.مشخص دارد

تجهیزات آزمایش

هافوتونقطبش :4شکل
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ودسیگنال و بیکار تولید شفوتوناست تا پالرایزرزوایهاین آزمایش مستلزم دستکاری در 
را ده درجه افزایش میدهیمbثابت نگه میداریم و 135در زاویه  aپالرایزابتدا 

را ده درجه افزایش میدهیمaرا ثابت نگه میداریم و bپالرایزرسپس 
.حاصل میشود20، میانگین ( تطابق)coincidenceمقدار 

:هاستفوتونتعداد  Iمیشودکهاز فرمول زیر حاصل فوتونمنبع زوج کنتراست

مراحل آزمایش
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.استفاده از آزمایش بل استفوتوندو تنیدگییکی از روش های اثبات درهم 

ارایه شد1969در سال Clauser,Horn,Shiomony,Holtتوسط CHSHنامساوی 
در زیر نمایش داده  شده استCHSHیک نمونه از آزمایش 

هت ها که جقطبندهتولید می شوند به دو جهت مخالف فرستاده می شوند و به Sتوسط منبع فوتونجفت 
مشخص CMدر Coincidenceومقدارگیری آن توسط کاربر میتواند تعیین شود برخورد می کنند 

.میشود

CHSHآزمایش :5شکل

Bell-CHSHنامساوی 
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وقتی میچرخانیمرا پالرایزرحاصل شود Sرا طوری تنظیم میکنند که بیشترین مقدارbو aپالرایزرهای
.زاویه ها با هم تطابق داشتند مقدار معادله زیر را حساب میکنیم

درجه ثابت کنیم و مقدار معادله زیر را حساب کنیم45را در زاویه پالرایزرهر دو 

.استفاده کرد و معادله را حساب کردپالرایزرمیشود از زوایای اختیاری برای چرخش هر 

N  ها داردپالرایزرمقدار تطابقی است که زاویه.
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ل در جدو. هستنددرهمتنیدهفوتونباشد نامساوی بل ثابت می شود پس دو S<2>2-اگر مقدار 
بات اثهمتنیدگیدر این زوایا نامساوی بل نقض میشود و عدم در پالرایزرهازیر با قرار گرفتن 

.میشود
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2.75251در جدول قبل Sمقدار  ± .به دست می آید که نامساوی بل را نقض میکند0.113
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