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Abstract
Using quantum systems, properties or phenomena are particular ways to measure a physical quantity. 
Quantum sensors are eligible to reach sensitivities that are not justifiable due to the usual physics laws. 
This level of sensitivity is only accessible by the quantum mechanic world and its inspiring features such 
as the possibility for simultaneous atoms presence at the two different energy bands. Magnetometers 
based on superconductive quantum interference systems or atomic clocks are historic examples of quan-
tum sensors. Recently, quantum sensing has become a separate branch of progressing investigations in 
quantum science and technology, which points to spin qubits, trapped ions, and flux qubits. According to 
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the high sensitivity and accuracy of the quantum sensors, it can open many new opportunities in the realm 
of applicable physic and other scientific fields. In this study, we present an introduction to basic principles, 
concepts, and applications of quantum sensors.

1- مقدمه
فناوری كوانتومی شامل محاسبات، ارتباطات، تصویربرداری و حسگرها 
اسللت. آخرین مورد از این چهار زمينه، حسللگرهای كوانتومی است، 
كلله داده های كيفی جدیدی را در مورد جهللان ما ارایه می دهند، كه 
می توانند به اطاعات ارزشمندی در مورد محيط زیست ما تبدیل شوند. 
حسللگرهای كوانتومی با خصوصيات قابل توجه از جمله حسللاس تر، 
دقيق تر و پایدارتر از فناوری كنونی، می توانند موجب تغيير در كارایی 
شللوند. این حسگرها می توانند منجر به كاربردهای جدیدی شوند، كه 
فقط با چنين بهبودهایی امکان پذیرند وكاربردهایی در زمينه هوافضا، 
اقليم، ساخت  وساز، دفاع، انرژی، سامت، امنيت، حمل  و نقل و آب را 

دربرمی گيرد، كه قابل عرضه به بازارهای بزرگ می باشد.
حسللگرهای كوانتومی، روی ضعف سيسللتم های كوانتومی یا در واقع 
حساسلليت قوی آن ها به اختاالت خارجی، سللرمایه گذاری می كنند. 
این روند در فناوری كوانتومی، یادآور تاریخ نيمه رساناهاست. بسياری 
از دانشمندان معتقدند كه كوانتوم از اولين موفقيت تجاری واقعی اش 
در حسللگری لذت خواهد برد. اگرچه سنجش كوانتومی به عنوان یك 
حوزه ی پژوهشللی جللدا در علوم كوانتومی و مهندسللی، كاما جدید 
است، اما بسياری از مفاهيم آن در جامعه ی فيزیك، به خوبی شناخته 
شده  و از دهه ها توسعه  در طيف سنجی وضوح باال، به ویژه در فيزیك 
اتمی و تشللدید مغناطيسی، حاصل شده است. مثال های مهم در این 
زمينه، ساعت های اتمی، مغناطيس سنج های بخار اتمی و دستگاه های 
تداخل كوانتومی ابررسللانا هستند. ابزارهایی كه می توانند لقب جدید 
در حوزه سيسللتم های كوانتومی بگيرند، به طور فزآینده ای در سطح 
تك اتمی بررسللی می شوند، جایی كه از درهم تنيدگی به عنوان منبعی 
برای افزایش حساسلليت استفاده می شللود و سيستم های كوانتومی و 
دسللتکاری های كوانتومی به طور ویژه برای اهداف حسگری، طراحی و 

مهندسی می شوند]1[.
ایللن پژوهش ابتللدا با ارایه برخی از تعاریف اساسللی برای سللنجش 
كوانتومی و با ذكر معيارهای ابتدایی برای در نظر گرفتن یك سيستم 
كوانتومی به عنوان حسگر كوانتومی آغاز می شود، سپس به معرفی انواع 
حسگرهای كوانتومی و كارهایی كه در این زمينه انجام شده پرداخته 
شده است. در ادامه نحوه تجاری سازی و پركابردترین حسگرهایی كه 
وارد بازار شده اند شللرح داده شده و در نهایت با چشم انداز مختصری 
در مورد آینده ممکن این حسگرها و نتيجه گيری در مورد هرآنچه كه 

در این مقاله بررسی شد این بحث به پایان می  رسد.
1-1-تعریفموضوعتحقیق
1-1-1-سنجشکوانتومی1

 عبارت سللنجش كوانتومی، به طور معمول برای توصيف یکی از موارد 
زیر استفاده می شود:

1- استفاده از یك شی كوانتومی برای اندازه گيری یك كميت فيزیکی 
)كوانتومی یا كاسلليکی(. شی كوانتومی، با سطوح انرژی كوانتيده 
مشخص می شللود، به عنوان مثال حاالت ارتعاشللی، مغناطيسی یا 

الکترونی كيوبيت های اسپينی یا ابررسانا یا اتم های خنثی.
2- اسللتفاده ازهمدوسللی كوانتومی )یعنی حاالت برهم نهی زمانی یا 

فضایی موج  مانند( برای اندازه گيری یك كميت فيزیکی.
3- استفاده از درهم تنيدگی  كوانتومی2 برای بهبود حساسيت یا دقت 
یك اندازه گيری، فراسوی چيزی كه به طور كاسيکی، ممکن است. 
از ایللن سلله تعریللف، دو مللورد اول، گسللترده تر بوده و بسللياری از 
سيستم های فيزیکی را پوشش می دهند، حتی برخی از سيستم هایی 
كه به طور كامل كوانتومی نيسللتند؛ مثا تداخل موج كاسلليکی كه 
در سيسللتم های نوری یا مکانيکی ظاهر می شود. سومين تعریف، یك 
تعریف به درستي كوانتومی است. با این حال، از آنجایی كه حسگرهای 
كوانتومی تعاریف یك و دو، اغلب به كاربردها نزدیك تر هستند، بيشتر 

بر آن ها تمركز خواهد شد]1[. 
1-1-2-حسگرهایکوانتومی3

مشللابه با معيارهای دیوینچنزو4 برای محاسللبات كوانتومی، می توان 
مجموعلله ای از چهللار ویژگی الزم برای یك سيسللتم كوانتومی برای 
عمل به عنوان یك حسگر كوانتومی را ليست كرد. این ویژگی ها شامل 

سه معيار اصلی دیوینچنزو می شود:
1- سيسللتم كوانتومی، سطوح انرژی قابل حل و گسسته دارد. به طور 
خاص، ما این سيسللتم را، یك سيستم دوترازه با یك حالت انرژی 
پایين تر >0| و یك حالت انرژی باالتر >1|، كه به وسيله ی یك انرژی 

گذار E = hω0 جدا می شوند، فرض خواهيم كرد. )شکل1(.
2- آماده سازی سيستم كوانتومی به یك حالت شناخته شده و خواندن 

حالتش، ممکن است 
3- سيسللتم كوانتومی می توانللد به طور همدوس، به طللور معمول با 
ميدان های وابسللته به زمان دستکاری شود. این شرط، به طور قطع 
برای تمام پروتکل ها الزم نيسللت، مثال هایی مانند، طيف سللنجی 
موج پيوسته یا اندازه گيری های سرعت آسایش این معيار را ندارند.

شکل1: شکل های سیستم کوانتومی دو حالته ;که>0| حالت انرژی پایین و >1| 
حالت انرژی باال می باشد]1[

تمركز روی سيسللتم های دوترازه 1، یك محدودیت سللخت نيسللت، 
زیرا بسياری از ویژگی های سيستم های كوانتومی پيچيده تر می توانند 
از طریق یك حسللگر كيوبيتی مدل شوند. چهارمين ویژگی، مختص 

حسگری كوانتومی است.
4- سيسللتم كوانتومی با یك كميت فيزیکللی )v)t، مانند یك ميدان 
الکتریکللی یا مغناطيسللی برهمکنش می كنللد. برهمکنش، با یك 
پارامتر عبور یا جفت شللدگی به فللرم γ=∂^q  E/∂v^q كه تغييرات 
انرژی گللذار E را به تغييللرات پارامتر خارجللی V مربوط می كند، 
سللنجيده می شود. بيشللتر مواقع، جفت شللدگی یا خطی )q=1( و 
یا مربعی)q=2( اسللت. برهمکنش بللا پارامتر خارجی، منجر به یك 



فصلنامه

علمـي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

13      سال هفتم/ شماره14/ پاییز 1399

جابه جایللی در ترازهای انرژی سيسللتم كوانتومی یللا انتقاالت بين 
سطوح انرژی می شود]1[.

2- انواع حسگرهای کوانتومی
در این بخش مروری بر معرفی برخی حسللگرهای كوانتومی، مکانيزم 
حسللگری آن ها و همچنين مهم ترین آزمایشللات انجام شللده در این 

زمينه پرداخته می شود:
2-1-ابرهایاتمیسرد

ظهور سردسللازی ليزری در دهه  1980، منجر به انقابی در حسگری 
اتمی شللد. رایج شدن سللرعت كاهش یافته اتم های سرد، حسگری با 
زمان هللای طوالنی تر را با اسللتفاده از اتم های محدود به لحاظ فضایی 
امکان پذیر كرد، كه در طول مسلليرهای خاص در خا یا تله، سللقوط 
آزاد می كردند. سللقوط آزاد اتم ها، توسللعه ی گرانش  سللنج های اتمی 
و ژیرسللکوپ ها را امکان پذیر كرده اسللت. در این دسللتگاه ها، یك ابر 
اتمی، شللتاب را با حسگری جابه جایی فاز فضایی یك پرتوی ليزر در 
طول مسللير سقوط آزادش، اندازه می گيرد. اتم های به دام افتاده، برای 
آشکارسازی و تصویربرداری ميدان های مغناطيسی در مقياس ميکرو 
به كار گرفته شللده اند. بي شللك پيشللرفته ترین اثبات های حسگری 
كوانتومی درهم تنيدگی بهبود یافته، در اتم های سللرد به دام افتاده و 
سلول های بخار، اجرا شده اند. درهم تنيدگی به شکل فشردگی اسپين، 
بللا اندازه گيری های غيرمخرب نللوری جمعيت اتمی و برهمکنش های 

اتمی توليد شده است]1[.
2-1-1-تداخلسنجاتمیسردچندمحوره

محققان موسسلله ملی استاندارد و فناوری )NIST(، ژیروسکوپ اتمی 
خود را از لحاظ توانایی هللای اندازه گيری چند كاره و اندازه گيری های 
دقيللق، ارتقللا داده انللد. تداخل سللنج اتمللی می توانللد در ناوبللری و 
زمين شناسللی )مطالعه شکل زمين بر اسللاس اندازه گيری گرانش( به 
دليل حساسلليت آن به شللتاب و چرخش همراه با ثبات و دقت مورد 

استفاده قرار گيرد. 
سللاختار ژیروسللکوپ، یك محفظه شيشلله ای با حجم 1 سللانتی متر 
مکعب حاوی حدود 10 ميليون اتم روبيدیوم سللرد اسللت كه به دام 

می افتند و رها می شوند)شکل2(. 
حساسلليت های ژیروسللکوپ NIST برای بزرگی و جهت اندازه گيری 
چرخللش به ترتيللب 0/033 درجلله در ثانيه و 0/27 درجلله با زمان 
متوسط یك ثانيه است. عاوه بر این، ژیروسکوپ NIST از این جهت 
منحصر به فرد اسللت، كه می تواند چرخش هللا را در طول دو محور و 
شللتاب در امتداد یك محللور به طور همزمان با یللك منبع واحد اتم 

اندازه گيری كند.
در این ژیروسکوپ، هنگامی كه اتم ها ابتدا در یك ابر به دام می افتند، 
تحت اثر جاذبه قرار گرفته و رها می شوند، پرتوی ليزر باعث می شود، 
كه آن ها از بين دو حالت انرژی عبور كنند. این فرآیند شللامل جذب 
و انتشللار ذرات سللبك اسللت، كه به حركت اتم ها می انجامد و باعث 
می شللود كه امواج ماده آن ها از هم جدا شوند و بعداً بازتركيب شوند. 
هنگامی كه اتم ها سللرعت یا چرخش می یابند ، امواج ماده آن ها تغيير 

می كنند و به روش های قابل پيش بينی تداخل می یابند. 
اتم ها با درخشللش پرتو ليزر ضعيف دوم از طریق ابر، تصویر می شوند. 
از آنجاكه اتم ها در حالت های مختلف انرژی، نور فركانس های مختلف 
را جللذب می كنند ، تصاویر نوارهای مداخله ای از جمعيت اتم را در دو 
حالت مختلف نشللان می دهند. سللرعت چرخللش و محور چرخش با 
تجزیه و تحليل فاصله و جهت باندهای تداخل در ابر اتم و شللتاب از 

تغييرات در موقعيت باند مركزی اندازه گيری می شود]2[.

  شکل2:سلول خالء شیشه ای و اپتیک های بسته علمی PSI. ابعاد داخلی سلول 
شیشه ای 21cm است. ابزار شتاب را در جهت z و تصویر بردار چرخشی را روی 

صفحه x-y اندازه می گیرند. ]2[

2-1-2-پایدارسازیبخارفلزاتقلیاییبهکمکنانوذراتطال
روشللی كه دانشمندان برای پایدار كردن چگالی بخار فلز قليایی ابداع 
كرده اند، استفاده از نانوذرات طا است. دانشمندان با پوشاندن دیواره 
داخلی ظروف به وسلليله ی نانوذرات طا كه 300 هزار برابر كوچك تر 
از قطر یك سللنجاق هستند، یك روش هوشمندانه برای كنترل بخار 
طراحی كرده اند. وقتی نور سللبز ليزر به نانوذرات طا تابيده می شود، 
آن هللا نور را به سللرعت جذب كللرده و به گرما تبدیللل می كنند، كه 
باعث می شللود بخار گرم شده و هزار برابر سریع تر از روش های دیگر، 
درون ظرف پخش شود. این فرآیند به شدت، تجدید پذیر است؛ عاوه 
بر این، دانشللمندان دریافتند پوشش جدید نانوذرات طا، حالت های 

كوانتومی اتم های فلز قليایی را حفظ می كند. 
نتایج این پژوهش در سردسازی اتمی، ساعت های اتمی و طيف سنجی 
با وضوح باال، قابل استفاده است. پوشش نانوذرات طا، كنترل بيرونی 
و سریع چگالی بخار و عمق اپتيکی مربوطه را امکان پذیر می كند]3[.

2-2-اتمهایریدبرگ5
اتم های ریدبرگ )اتم هایی در باالترین حللاالت الکترونی برانگيخته(، 
حسللگرهای كوانتومی مهمی برای ميدان های الکتریکی هسللتند. در 
یك تصویر كاسلليکی، الکترون بللا تقيد كمتر در یك مدار برانگيخته 
باال، به راحتی توسط ميدان الکتریکی، جابه جا می شود. در یك تصویر 
كوانتومللی، حللاالت حركتی آن با گذارهای دوقطبللی الکتریکی قوی 
جفت می شللود و جابه جایی های قوی استارك6 را تجربه می كند. تهيه 
و خوانللدن حاالت، از طریق طيف سللنجی و برانگيختگی ليزر، ممکن 

است. 
یکی از برجسللته ترین كاربردهای اتم های ریدبرگ در خا، اسللتفاده 
از آن ها به عنوان آشکارسللازهای تك فوتون بللرای فوتون های ریزموج 
در یللك كاواك كرایوژنيك در یك سللری آزمایش هایی اسللت كه در 
جایزه نوبل فيزیك سال 2012 مشهور شدند. این حساسيت به تازگي 
بهبود داده شللده بللا به كارگيری شللرودینگر كه حاالت را به سللطح 
nV/m/√Hz   300 سللاده است. به تازگی حاالت ریدبرگ در سلول های 
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بخار اتمی، قابل دسللترس شللده اند. این حسللگرها برای حس كردن 
ميدان های الکتریکی ضعيف،  بيشللتر در محدوده فركانسی گيگاهرتز 

به كار گرفته شده اند]1[. 
2-2-1-بهدامانداختناتمهایریدبرگبهروشهولوگرافیکی

بللاردو7 و همکارانش یللك روش هولوگرافيکی را ثابللت كرده اند، كه 
می تواند اتم های منفرد ریدبرگ را در الگوی نوری سه بعدی در مکانی 
با دقت ميکرومتر، كه مورد نياز كاربردهای اطاعات كوانتومی اسللت، 
نگه دارند. قبل از این، محدودسللازی سلله بعدی تنها با دقت ميلی متر 
و با اسللتفاده از ميدان های الکتریکی یا مغناطيسللی قابل دسللتيابی 
بللود. روش كار بلله این صورت بللود، كه آن ها كار خللود را با یك اتم 
منفرد روبيدیم خنثی كه با اسللتفاده از انبرك های نوری استاندارد به 
دام انداخته بودند، شللروع كردند و سللپس با غيرفعال كردن انبرك ها، 
اتللم را به حالت ریدبرگ برانگيخته كردند، سللپس بافاصله اتم را در 
مركز یك الگوی سلله بعدی از شللدت نور به دام انداختند. نتيجه این 
می شود كه، الگوی سه بعدی نور با پراش یك اشعه ی ليزر منتشرشده 
از یللك مدوالتور نوری فضایی ایجاد می شللود، كه تداخل امواج، یك 
محل تاریللك به وجود می آورد. آن ها دریافتند كلله می توانند یك اتم 
را بلله مدت 228 ميکروثانيلله در دمای اتاق، در حالللت برانگيخته ی 
ریدبللرگ نگه دارند. در این مدت، آن هللا از ریزامواج برای جابه جایی 
اتم بين دو سطح ریدبرگ اسللتفاده كردند. همچنين برهمکنش های 
بيللن اتم های ریدبرگ را بللا وادار كردن اتم های موجللود در تله های 
مجاور به جابه جایی حالت ها ثابت كردند. این برهمکنش ها برای ایجاد 

گيت های منطقی كوانتومی ضروری هستند]4[.
2-2-2-حسگرتراهرتز

فيزیکدانان كوانتومی به حسللگری كوانتومی به عنوان روشللی جذاب 
برای دسللتيابی به نواحی طيفی و آشکارسللازی فوتون ها )بسته های 
ریللز تشللکيل  دهنللده نور( كلله به طللور عموم بلله لحللاظ تکنيکی 
چالش برانگيز هسللتند، تکيه می كنند. آن ها می توانند اطاعات نمونه 
را در نواحللی طيفی مورد عاقه جمع آوری كللرده و جزئيات آن را از 
طریق همبسللتگی های دو فوتون و با استفاده از آشکارسازهای بسيار 
حسللاس، به یك گسللتره طيفی دیگر منتقل كنند. ایللن كار به ویژه 
برای آشکارسازی تابش تراهرتز بدون آشکارسازهای نيمه رسانا، كه در 
آن فيزیکدانان باید به جای آن از طرح های آشکارسللازی همدوس یا 
بولومترهای سرد شده به روش كرایوژنيك استفاده كنند، مفيد است.

در  ایللن مقاله، كوتللاس و همکارانش فوتون های تراهرتللز )ایدلر( را 
توسللط تبدیل پایين پارامتریك خود به خودی )SPDC(8 و با استفاده 
از فوتون های پمپ در 660 نانومتر توليد كردند، تا فوتون های سيگنال 
در طللول موجی در حدود 661 نانومتر )بسلليار نزدیك به طيف طول 
موج پمللپ( را توليد كنند. انرژی اندك فوتون های ایدلر در گسللتره 
تراهرتز، سهم قابل توجهی از افت و خيزهای حرارتی را دریافت كردند 

تا در حالت گرمایی قرار گيرند. 
دانشمندان از یك ليزر حالت جامِد فركانِس دو برابر شده با طول موج 
660 نانومتر به عنوان منبع پمپ كننده اسللتفاده كرده و این فوتون ها 
را با استفاده از یك توری براگ حجمی )VBG(9 با تداخل سنج جفت 
كردند. آن ها یك بلللور PPLN 10 )ليتيوم نيوبایت با قطبش تناوبی( و 
تناوب قطبش را به عنوان محيط غيرخطی انتخاب كردند، تا فوتون های 
مرئی )سلليگنال( و فوتون های ایدلر متناظر، در ناحيه تراهرتز را توليد 
كننللد. محققان، یك شيشلله بللا پوشللش 11ITO را به منظور تفکيك 
فوتون هللای ایدلر از فوتون های پمپ و سلليگنال، در پشللت بلور قرار 
دادند؛ سللپس به طور مستقيم تابش پمپ و سلليگنال را با استفاده از 
یك آینه مقعر به داخل بلور متمركز كردند. از آنجا كه ضریب شکست 

ليتيوم نيوبایت )LiNbO3( در گسللتره فركانسی تراهرتز منجر به یك 
زاویه پراكندگی بزرگ پرتوهای ایدلر می شود، آن ها با استفاده از یك 
آینه سللهموی، این پرتوها را جمللع آوری كرده و تابش ایدلر را از یك 
آینه تخت كه روی یك پایه خطی پيزوالکتریك قرار داشللت، منعکس 
كردنللد. آن ها پس از دو بار عبور از بلور،  باریکه های پمپ و سلليگنال 
را جمللع آوری كللرده و فوتون های پمپ را با اسللتفاده از سلله توری 
بللراگ حجمی، فيلتللر كردند. این گروه از یك دوربين نيمه رسللانای 
فلز-اكسلليد مکمل علمی )sCMOS( سردنشللده به عنوان آشکارساز 

استفاده كردند. 
بلله این ترتيللب، ميركو كوتللاس و همکارانش، تداخللل كوانتومی در 
گسللتره فركانسللی تراهرتز را با انتشللار فوتون های تراهرتز در فضای 
آزاد، مشاهده كردند. آن ها ظرفيت استفاده از این تکنيك برای تعيين 
ضخامللت نواحی مختلف PTFE  را به عنوان شللاهدی بللر كاربردهای 

گستره فركانسی تراهرتز نشان دادند]5[.
2-2-3-حسگرمیدانالکتریکیباندگسترده

یك حسللگر كوانتومی می تواند به سربازان در تشخيص سيگنال های 
ارتباطی، در تمام طيف فركانس رادیویی از 0 تا 100گيگاهرتز كمك 
كند. چنين پوشللش طيف گسترده ای توسللط یك آنتن واحد با یك 
سيستم گيرنده سنتی غيرممکن است، و نياز به چندین سيستم آنتن، 

تقویت كننده و اجزای دیگر دارد.
در سللال 2018 دانشللمندان ارتللش اولين افراد در جهللان بودند كه 
گيرنللده كوانتومی را ایجاد كردند، كه از اتم های بسلليار هيجان انگيز 
و فوق العاده حسللاس - معروف به اتم های ریدبرگ - برای شناسللایی 
سلليگنال های ارتباطی استفاده می كرد. حسللگرهای جدید می توانند 
بسلليار كوچك و عمًا غيرقابل تشخيص باشند و مزیت  های منحصر 
بلله فردی را برای سللربازان فراهللم كنند. حسللگرهای مبتنی بر اتم 
ریدبللرگ اخيراً برای كاربردهای سللنجش ميدان الکتریکی عمومی از 
جمله به عنوان گيرنده ارتباطات در نظر گرفته شللده اند. برای ارزیابی 
كاربردهای بالقوه، دانشمندان ارتش تجزیه و تحليل حساسيت حسگر 
ریدبرگ در برابر نوسانات ميدان های الکتریکی را در طيف عظيمی از 
فركانس ها از 0 تا 1012 هرتز انجام دادند. نتایج نشان داد كه حسگر 
ریدبرگ می تواند سلليگنال های قابل اعتماد را در كل طيف تشخيص 
داده و با سللایر فن آوری های حسللگر ميدان الکتریکی موجود، مانند 
كریسللتال های الکترونوری و الکترونيك غيرفعال آنتن قطبی مقایسه 

كند.
با استفاده از مکانيك كوانتومی می توان كاليبراسيون حسگر و عملکرد 
نهایی را به ميزان بسلليار باالیی شللناخت كه این برای هر حسللگری 
یکسللان اسللت. این كار از اولویت های نوسللازی ارتش در شبکه های 
رایانلله ای نسللل بعللدی و از موقعيت امللن، هوانللوردی و زمان بندی 
پشتيبانی می كند، زیرا می تواند مفاهيم جدید ارتباطات یا رویکردهای 
تشخيص سيگنال های RF برای جغرافيایی را تحت تاثير قرار دهد]6[.

2-3-ساعتهایاتمی
در نللگاه اول، بلله نظر می رسللد سللاعت های اتمللی )كيوبيت هایی با 
گذارهایی آنقدر غيرحساس كه شکافتگی تراز آن ها می تواند به صورت 
مطلق درنظرگرفته شللده و به عنوان یك مرجع فركانسی به كار گرفته 
شللود( نمی توانند به عنوان حسللگرهای كوانتومی درنظر گرفته شوند، 
زیللرا تعریف آن هللا، معيار 4 ذكرشللده در تعریف حسللگرها را نقض 
می كنللد. با این حللال عملکرد آن هللا به عنوان سللاعت، پروتکل های 
یکسانی مانند عملکرد حسللگرهای كوانتومی به كار می گيرد، تا مدام 
گذار كيوبيت را با فركانس یك نوسانگر محلی غيرپایدار مقایسه كند. 
بنابراین یك سللاعت اتمی می تواند به عنوان یك حسگر كوانتومی كه 
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رانش فاز یك نوسللانگر محلللی را اندازه گيری و پایدار می كند، درنظر 
گرفته شود. پيشرفته ترین ساعت های اتمی امروزی، گذارهای نوری را 
در تك یون ها یا ابرهای اتمی به دام افتاده در یك شللبکه نوری به كار 

می گيرند]1[. 
2-3-1-ساعتاتمیبااستفادهازانبرکنوری

نورسلليا12 و همکارانش طرح یك سللاعت اتمی نوین را ثابت كرده اند، 
كه تركيبی از عمليات به طور تقریبي پيوسللته با سلليگنال های قوی و 
پایداری باالسللت. ویژگی هایی كه به طور همزمان، درهيچ یك از انواع 
سللاعت های اتمی فعلی وجود ندارد. این سللاعت جدید، از انبرك های 
ليللزری برای بلله دام انداختن، كنترل و منزوی كردن اتم ها اسللتفاده 
می كند. بستر این ساعت جدید، آرایه ای از بيش از 10 اتم استرانسيم 
است، كه به صورت جداگانه توسللط 10 انبرك نوری محدود شده اند. 
این انبرك های نوری توسللط اشللعه ی ليللزر مادون قرمزی سللاخته 
شللده اند، كه روی یك نقطه كوچك متمركز می شللود. امواج رادیویی 
در10 فركانس متفاوت و به صللورت پی در پی به یك منحرف كننده ی 
خللاص اعمال می شللوند، تا 10 نقطه ی نوری را بللرای به دام انداختن 

اتم های جداگانه بسازند.
تله ها، هر چند ثانيه، از یك ابر از پيش سللرد شللده از اتم های دارای 
همپوشانی با نور انبرك پر می شوند و اتم های نگه داشته شده به سيله ی 
انبرك ها، با یك ليزر پایدار شللده به وسيله ی كاواك بلوری سيليکونی 
برانگيخته می شللوند، جایی كه نور در یللك فركانس خاص، به جلو و 
عقب جهش می كند. نور ليزر ساعت به صورت عمود بر نور انبرك و در 
طول یك ميدان مغناطيسللی اعمال می شود. تصویربرداری غيرمخرب 
نشللان می دهد كه آیا اتم ها به  درستی كار می كنند یا نه، اتم ها وقتی 
در حالت انرژی پایين تر باشللند، فقط نور تابش می كنند یا فلورسانس 
دارنللد. سللاعت انبرك حتللی می تواند یك اتم منفرد را به سللرعت به 
تله اندازد كه به  این معناسللت كه تداخل كمتری وجود دارد و شللما 
سلليگنال پایدارتری را برای زمان طوالنی تر می گيرید. سللاعت انبرك 
كارآیی 96٪ را دارا است، زیرا مدت كوتاهی وقفه نياز دارد تا اتم های 

جدیدی آماده كند ]7[.
2-4-اسپینحالتجامد-حسگرمجموعهای

NMR2-4-1-حسگرهایمجموعهای
برخی از نخسللتين حسللگرهای كوانتومللی، براسللاس مجموعه های 
اسپين های هسته ای ساخته شده اند. در این دسته، حسگرهای ميدان 
مغناطيسی، قدرت ميدان را از فركانس الرمور13 استنتاج می كنند، كه 
اسللپين ها از طریق تعادل گرمایی در یك ميدان  خارجی، آماده سازی 
می شللوند. اگرچه حساسيت این دسللتگاه ها )pT/√Hz 10( نسبت به 
همتایان اتمی آن ها زیاد نيسللت، اما به لطف سادگی و استحکامشان، 
به طور وسيعی در زمين شناسی، باستان شناسی و ماموریت های فضایی 
اسللتفاده می شللوند. در پيشللرفته ترین پياده سللازی ها، تغيير اسپين 
هسته ای به وسيله ی یك مغناطيس سنج  اتمی خوانده می شود، در این 

آزمایشات به حساسيت rad/s/√Hz 2-10- 5 رسيدند]1[.
2-4-2-حسگرتوزیعیافتههمبستگیکوانتومی

حسگرهای كوانتومی توزیع یافته از همبستگی كوانتومی بين چندین 
حسللگر كوانتومی اسللتفاده می كنند تا پارامترهای مجهول را با دقتی 
فراتر از سيسللتم های غير درهم تنيده اندازه گيری كنند. در این مقاله 
از طرحی استفاده می شود كه در آن درهم تنيدگی چندپاره ای متغير-

پيوسللته به عنوان ابزاری برای افزایش حساسيت كاربرد دارد. در این 
طللرح، یك حالت خللاء از طریق آرایه ای از بيم-اسللپليترهای بدون 
اتاف بين حسللگرهای مختلف شبکه تقسلليم می شود، كه نتيجه آن 
این اسللت كه، خطای rms تخمين پارامتر مورد نظر با نسللبت عکس 

با تعداد حسللگرها مقياس می شللود، حدی كلله آن را حد هایزنبرگ 
می گوینللد. این در حالی اسللت كه در صورتی كه بين اجزای شللبکه 
درهم تنيدگی وجود نداشته باشد، این خطای تخمين با نسبت عکس 
مجذور تعداد حسللگرها رابطلله دارد، حدی كه آن را حد اسللتاندارد 
كوانتومی می گویند. در این شبکه، هر چه كه اتاف بيشتر باشد، دقت 
اندازه گيللری رو به نزول پيش می رود، ولی نکته ای كه وجود دارد این 
اسللت كه برای مقادیر ميانه اتاف همچنان شللرایط برای بهبود خطا 
وجود دارد. این طرح حسللگرهای توزیع یافتلله می تواند برای كاليبره 
كردن شللبکه های توزیع كليد كوانتومی متغير-پيوسته مورد استفاده 
قللرار گيرد و همچنين، بللرای اندازه گيری های دمای اتم سللرد چند 
حسللگری، و اندازه گيری فاز تداخلی توزیع یافته كاربرد دارد)شکل3(

.]8[

شکل3: حسگر توزیع کوانتومی برای اندازه گیری جابجایی درجه چهار میدان]8[

14)NV(2-5-مجموعهمرکزخالیازنیتروژن
اخيرا هيجللان زیادی در مورد مجموعه های مراكللز خالی از نيتروژن 
)نقص های اسللپينی الکترونللی در الماس كه می تواننللد به طور نوری 
آماده سللازی و خوانده شوند( به وجود آمده اسللت. بلورهای الماس با 
آالیش زیللاد، نویدبخش سلللول های بخار فریزشللده ی مجموعه های 
اسللپين هسللتند، كه ممان مغناطيسللی قوی و خوانش نوری كارآمد 
سلول های بخار اتمی را با چگالی های باالی اسپين قابل دسترسی در 
حالت جامد تركيب می كنند. اگرچه كاهش زمان همدوسللی، اهميت 
این مزایا را تحت تاثير قرار می دهد، اما حساسلليت پيش بينی شده ی 
ژیرسللکوپ ها )rad/s/√𝐻z/5-10( یللا مغناطيس سللنج های المللاس 
) aT/√𝐻𝑧/ 𝑐𝑚−2/3 250( با همتایان اتمی آ ن ها، قابل مقایسه خواهد 
بود. انتقال چنين پتانسلليلی به دسللتگاه های واقعی، به دو دليل فنی، 

چالش برانگيز است.
اول آشکارسازی كارآمد فلوئورسانس مجموعه های بزرگ NV، دشوار 
است، در حالی كه طرح های پراكندگی و جذب، به سادگی پياده سازی 
نمی شللوند. دوم اینکه، زمان های همدوسللی اسللپين، 100 تا 1000 
بللار  در مجموعه هللای با چگالی بللاال كاهش می یابنللد. در نتيجه در 
حال حاضر، حتی پيشللرفته ترین دسللتگاه ها با حساسيت چند مرتبه  
بزرگللی باالی حللد نظری كار می كننللد. در حاليکه حسللگری بزرگ  
مقيللاس ميدان های همگن، یك چالش باقللی می ماند، مراكز NV در 
گرادیان ميدان مغناطيسی به عنوان آناليزوز طيفی برای سيگنال های 
مایکرویو فركانس باال در حوزه ی تصویربرداری، به عنوان پيکسللل های 
آشکارساز برای نگاشت ریزبينی ميدان های مغناطيسی مورد استفاده 

قرار گرفته اند]1[.
NVبرپایهCMOS2-5-1-حسگریکپارچه

محققان دانشللکاه MIT، برای نخسللتين بار موفق به سللاخت حسگر 
كوانتومی بر پایه الماس روی چيپ سلليليکونی شللدند. این پيشرفت، 
راه را برای سللاخت سللخت افزارهای مقياس پذیر و ارزان قيمت برای 
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محاسللبات، حسللگری و ارتباطات كوانتومی هموار می سللازد. مراكز 
جای خالی نيتروژن)NV(، نقص هایی با الکترون هستند كه می  توانند 
به وسيله نور و ماكروویو دسللتکاری شوند. در پاسخ، آن ها فوتون های 
رنگللی كه حاوی اطاعللات كوانتومی درباره ميدان های مغناطيسللی 
و الکتریکللی اطراف هسللتند را منتشللر می كنند، كلله می تواند برای 
كاربردهایللی از قبيل حسللگرهای پزشللکی، تصویربللرداری عصبی، 
تشخيص اشيا و سایر كاربردهای سنجشی استفاده شوند. حسگرهای 
كوانتومی برپایهNV سنتی به دليل بزرگی، گران قيمت بودن و اجزای 
گسسللته، مقياس پذیللری و كارایی محدودی دارند. در این بررسللی 
محققان توانسللتند تمامی اجزای بزرگ شامل: مولد ماكروویو، فيلتر و 
آشکارساز نوری را روی یك بسته بندی مقياس ميلی متر با استفاده از 

روش های سنتی ساخت نيمه هادی ادغام كنند)شکل4(.
مراكز NV  در اصل یك اتم با هسته و الکترون های اطراف آن هستند 
كه دارای خواص فوتولومينسانس می باشند، به این معنی كه می توانند 
فوتو ن های رنگی جذب و منتشللر كنند. حركللت ماكروویو در اطراف 
مراكز می تواند حاالت مثبت، منفی و خنثی را به وجود بياورد كه باعث 
تغيير اسللپين الکترون های خودش می شود. سللپس آن تعداد زیادی 

فوتون قرمز وابسته به اسپين منتشر می كند. 
تعداد فوتون های منتشللر شده درتعامل با ميدان مغناطيسی اطراف با 
روش رزونانس مغناطيسی آشکارسازی نوری )ODMR(15 اندازه گيری 
می شللود. این تعامل اطاعات قابل اندازه گيری بيشتری درباره ميدان 

می دهد. 

]9[ CMOS شکل4:سیستم حسگر کوانتومی یکپارچه

مراكللز NV در صفحلله المللاس در منطقلله حسللگری روی چيللپ 
قرارگرفته اند. ليزر پمپی سللبز كوچکی مراكز NV را تحریك می كند، 
درحالی كه یك نانو سيم در نزدیکی مراكز NV قرار گرفته در پاسخ به 
جریللان باعث جابه جایی ماكروویو می شللود. در واقع نور و ماكروویو با 

هم، باعث انتشار فوتون های قرمز می شوند.
در زیللر مراكز NV، یك دیللود نوری برای حذف نویللز و اندازه گيری 
فوتون ها طراحی شده است. بين الماس و دیود نوری یك توری فلزی 
به عنوان فيلتر قرار دارد، كه فوتون های ليزر سللبز را جذب می كند و 
به فوتون های قرمز اجازه عبور و رسلليدن به دیود نوری را می دهد. در 
نهایت دسللتگاه ODMR تغييرات فركانس رزونانس فوتون های قرمز 

كه حاوی اطاعاتی درباره محيط هستند را اندازه  گيری می كند]9[.
2-5-2-حسگرفشارومغناطیس

توسللعه ی مواد الکترونيکی و نوری جدید با كارایی باال به اندازه گيری 
چگونگللی تغيير ویژگی های ماده از قبيل مغناطيس و سللختی، تحت 
شللرایط حدی نياز دارد. سلول های سللندان الماس 16 امکان بازتوليد 

چنين شرایطی را در آزمایشگاه فراهم می كنند.

هسلليه 17 و همکارانش از ویژگی های حسللگری ذاتللی مراكز خالی از 
نيتللروژن یا به اختصار NV، به منظور توسللعه ی ابزاری بهره برده اند. 
به این ترتيب كه برای سللاخت و توسعه ی این حسگر كوانتومی، یك 
الیلله ی نازك از مراكز خالی از نيتروژن را داخل یك سلللول سللندان 
الماس مهندسللی كردند، تا از پدیده هایی كه داخل محفظه ی پرفشار 

این سلول رخ می دهند، تصویربرداری كنند.
آن هللا در ابتدا یللك الیه از حسللگرهای مركز خالللی از نيتروژن، به 
ضخامللت چند صد اتم را داخل قيراط الماس یك دهمی ایجاد كردند 
و سللپس قابليت حسللگر NV را برای اندازه گيری محفظه ی پرفشللار 
سلللول سندان الماس بررسی كردند. حسگرهای NV نشان دادند، كه 
مركز سللطح مسطح سللندان الماس تحت فشار، شللروع به خم شدن 
می كنللد. آن هللا این پدیللده را در فشللار 20 برابر فشللار فعلی انجام 
دادند،كه در این فشار، خميدگی با چشم نيز، قابل رویت است. اما این 
حسللگر كوانتومی خميدگی بسلليار كوچك را حتی در كمترین فشار 
نيز تشللخيص می دهد. در یك آزمایش دیگر، وقتی مخلوط متانول و 
اتانول تحت گذار از فاز مایع به فاز جامد قرار گرفت، سللطح الماس از 
یك كاسلله ی صاف به یك كاسه ی ناصاف، دندانه دار و بافت دار تبدیل 
شللد. این روش، یك روش به طور كامل جدید برای اندازه گيری تغيير 
فاز مواد در فشار باال می باشد و می تواند مکمل روش های سنتی باشد 
كه از تابش قوی ایکس از یك منبع سللنکروترون یا شللتاب دهنده ی 

حلقوی استفاده می كنند]10[.
2-6-اسپینحالتجامد-حسگرتکاسپین

خواندن تك اسللپين ها 18 در حالت جامد )نقطه عطفی در مسير تحقق 
كامپيوترهای كوانتومی( با هر دو طرح نوری و الکتریکی، محقق شده 
اسللت. خوانش الکتریکی با آالینده های فسللفر در سلليليکون و نقاط 
كوانتومی نيمه رسللانای به طور الکتروستاتيکی تعریف شده، ثابت شده 

است.
خوانش نللوری با تك مولکول های آلی، نقللاط كوانتومی فعال نوری و 
مراكز نقص در مواد بلوری شامل الماس و كاربيد سيليکون و همچنين 
آشکارسللازی مکانيکللی تك نقص های پارامغناطيسللی در سلليليکا و 
رصد بی درنگ نوسللانات چنداسپينی ثابت شللده است. در ميان تمام 
اسپين های حالت جامد، مراكز NV در الماس،  بيشترین توجه را برای 
اهداف حسللگری به سللمت خود جلب كرده اند. این امر تا حدودی به 
دليل آشکارسللازی نوری راحت در دمای اتللاق و تا حدودی به دليل 

پایداری آن ها در بلورهای بسيار كوچك و نانوساختارهاست]1[.
2-6-1-جایخالیاتمبهعنوانبیتکوانتومی

گاتسللکل و همکارانش، برای نخستين بار موفق به اثبات مراكز اسپين 
در یك بلور نيترید بور شللده اند. این مراكللز می توانند حتی در دمای 

اتاق نيز به عنوان بيت های  كوانتومی عمل كنند. 
روش كار بلله اینصللورت بللود، كه آن هللا نقص ویژه ای )یللك اتم بور 
جاافتللاده( را در شللبکه بلور الیه ای نيترید بللور یافتند كه یك ممان 
دوقطبی مغناطيسللی نشللان می دهد، كلله با عنوان یك اسللپين نيز 
شللناخته می شللود. به عاوه، این نقص می تواند نور را جذب و گسيل 
نمایللد و از این رو مركز رنگ نيز ناميده می شللود. به منظور بررسللی 
دقيق خللواص مغناطو-اپتيکللی این گسلليل كننده ی كوانتومی، یك 
روش تجربللی جدیدی معرفی كردند، كه در آن از تركيب یك ميدان 
مغناطيسللی ایسللتا و یك ميدان مغناطيسللی فركانس  باال اسللتفاده 
می شللود، كه اگر فركانس ميدان مغناطيسللی متناوب را تغيير دهيد، 
در یك نقطه ، به طور دقيق به فركانس اسپين می رسيد و لومينسانس 
نوری به شدت تغيير می كند. محققان، این مراكز را در سيستم بلوری 
دوبعدی كشللف كرده اند كه پيش تر تنهللا به صورت نظری پيش بينی 
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شده بود. 
آن ها توانستند قطبش اسپين، یعنی همسویی ممان مغناطيسی نقص 
تحت برانگيختگی نوری را حتی در دمای اتاق، ثابت كنند. شناسللایی 
مركللز اسللپينی در نيترید بللور، به صورت نللوری یللا الکتریکی قابل 
همسوسازی، دسللتکاری و پيرو آن قابل بازخوانی باشند به  واسطه ی 
آن كه چنين مركزی دارای اسللپين است و قادر به جذب و گسيل نور 
نيز می باشللد، یك بيت كوانتومی اسللت كه در حسللگری كوانتومی و 
اطاعات كوانتومی قابل اسللتفاده می باشد، فناوری ناوبری جدید نيز 

می تواند با این فناوری كار كند]11[. 
2-6-2-جفتش�دگیسیس�تم هایکوانتومیدورازهمبهوس�یله

حلقهلیزری
محققان موفق شللدند برای نخستين  بار، یك جفت شدگی قوی ميان 
سيسللتم های كوانتومی دور از یکدیگر ایجاد كنند. در این روش، یك 
حلقلله ی ليزر، سيسللتم ها را به یکدیگر متصل كللرده و امکان تبادل 
اطاعللات به طور تقریبي بدون اتاف؛ و برهمکنش قوی ميان آن ها را 
فراهم می كند. این روش جدید، امکانات زیادی را در فناوری شبکه های 

كوانتومی و همچنين حسگرهای كوانتومی به دست می دهد. 
گروهی از فيزیك دانان، برای نخستين  بار موفق به ایجاد جفت  شدگی 
كوانتومی قوی ميان دو سيستم با فاصله ی زیاد و در محيط دمای اتاق 
شللده اند. محققان در آزمایش خود، از نور ليزر به منظور جفت كردن 
ارتعاشات یك پوسته ی نازك 100 نانومتری با حركت اسپين اتم ها در 
فاصله ی بيش از یك متر استفاده كردند. در نتيجه، هر ارتعاش پوسته، 

اسپين اتم های در حال حركت را تعيين می كند و برعکس.
نور بعد از قرار گرفتن بين دو سيسللتم و رفت و برگشللت، مانند یك 
فنر مکانيکی كه بين اتم ها و پوسللته، كشلليده شللده، عمل می كند و 
نيللرو را بين آن دو منتقل می كند. در ایللن حلقه ليزری، ویژگی های 
نور می تواند به گونه ای كنترل شود، كه هيچ اطاعاتی راجع به حركت 
دو سيسللتم از دسللت نرود و وارد محيط نشود. در این صورت تضمين 
شللود كه برهمکنش مکانيك كوانتومی مختل نمی شود. جفت كردن 
سيسللتم های كوانتومی با نور، بسلليار انعطاف پذیر و گسللترده است، 
می توان اشللعه ی ليزر را بين دو سيسللتم كنترل كرد كه توليد انواع 
مختلفللی از برهمکنش هللا را كلله به عنللوان مثال برای حسللگرهای 

كوانتومی مفيد هستند، امکان پذیر می كند]12[.
2-7-دستگاههایتداخلیکوانتومیابررسانا

دسللتگاه های تداخللل كوانتومللی ابررسللانا یللا SQUIDهللا، یکی از 
قدیمی ترین و در عين حال، حساس ترین نوع حسگرهای مغناطيسی اند. 
تداخل سنج های رسللانای ابررسانا ميدان های مغناطيسی با حساسيت 

aT/√Hz 10 را اندازه گيری می كنند.
مکانيزم حسللگری آن ها برپایه ی فاز بوهم- آهارونو 19 كه بر روی تابع 
موج ابررسللانا به وسيله ميدان مغناطيسی احاطه شده تاثير می گذارد و 
توسط مدار مناسب از اتصاالت فاز حساس جوزفسون خوانده می شود. 
SQUIDها برای پردازش سلليگنال ها از DC تا رنج های باالی GHz به 
كار برده شده اند، كه حد باال با فركانس جوزفسون 20 تعين شده است. 
از دید تجاری، SQUIDها می توانند به عنوان پيشرفته ترین نوع حسگر 
كوانتومی و با كاربردهایی از تشللخيص مللواد در فيزیك حالت جامد 
گرفته تا سيسللتم های مگنتوانسللفالوگرافی بالينی بللرای اندازه گيری 
ميدان های كوچك سللرگردان جریان های الکتریکی در مغز، به شمار 
آیند. همزمان با توسللعه دستگاه های SQUID ریزبينی، كوچك سازی 
منجر به تولد SQUIDهای نانو در زیر مقياس ميکرون و با كاربردهای 
ممکن در تصویربرداری گرمایی، جریان و مغناطيسللی شللده است. از 
آنجایی كه SQUIDها به جای همدوسللی زمانی به همدوسی فضایی 

متکی هسللتند، با تداخل سللنج های نوری، ارتباط نزدیك تری دارند تا 
حسگرهای اسپينی]1[.

2-8-کیوبیتهایذراتبنیادی
 ذرات بنيادی خيلی قبل تر از توسللعه ی كيوبيت هللای حالت جامد و 
اتمی، به عنوان حسگرهای كوانتومی به كار گرفته شده اند. این حقيقِت 
به نوعی متناقض، به دليل آماده سللازی و خوانش سرراست و همچنين 

قرارگيری هدفمند آن ها در نمونه های مربوطه است.
2-8-1-فونونها

طبق قوانين كوانتومی وقتی جسللمی ارتعللاش می كند، ارتعاش ها نه 
تنها باید به شکل موج، بلکه باید به شکل ذرات هم رفتار كنند، یعنی 
واحدهای منفرد انرژی كه به عنوان فونون ها شناخته می شوند، ارتعاش 
كنند. دانشللمندان برای نخستين بار توانسللتند یك تك فونون را در 
مللاده ی معمولی در دمای اتاق، سللاخته و اندازه گيری كنند. فونون ها 
یللا ذرات منفرد ارتعاش كه با مکانيك كوانتومی توصيف می شللوند، با 

گرما همراه اند. 
پژوهشللگران، برای اینکه بفهمند فوتون می تواند با یك فونون منفرد 
برهمکنش كند، پالسللی از فوتون ها را به درون ماده شليك می كردند. 
وقتی ایللن اتفاق می افتد، فوتللون در فرآیندی كلله پراكندگی رامان 
ناميده می شود، باید در یك انرژی متفاوت با آنچه از طریق برهمکنش 
با فونون به آن منتقل شده، به بيرون پرتاب شود. به این ترتيب، آن ها 
می توانسللتند فونون های منفرد را در دمای مافوق سرد و مواد به دقت 

مهندسی شده، آشکار كنند. 
در ایللن پللروژه، الماس مللورد آزمایللش گرفت. در المللاس، فونون ها 
به صورت طبيعللی در فركانس های باال، یعنللی در ده ها تراهرتز عمل 
می كنند. این فركانس ها آنقدر باالسللت كه در دمای اتاق، انرژی تك 
فونللون از انرژی گرمایی محيط باالتر اسللت. وقتی این بلور الماس در 
دمللای اتاق قرار می گيللرد، حركت فونون حتی وجود نللدارد، زیرا در 

دمای اتاق، انرژی الزم برای برانگيختن هيچ چيزی وجود ندارد.
بنایراین آن ها سعی كردند تا درون این مخلوط فونون  ها )كه به لحاظ 
ارتعاشللی، یك مخلوط آرام است(، تنها یك فونون را برانگيخته كنند. 
آن ها پالس های ليزر با فركانس باال، شامل 100 ميليون فوتون در هر 
پالس را به درون الماس فرسللتادند. در چنين موقعيتی، شللانس این 
وجود داشللت كه یکی از آن ها بللر همکنش كرده و یك فونون بازتاب 
كند، سللپس فركانس كاهش یافته ی فوتون شركت كننده در برخورد 
را اندازه گيری كردند، كه در واقع تایيد می كرد، آن به درستي به یك 
فونون برخورد كرده اسللت. اما آن ها به كمك این كار نمی توانسللتند 

تشخيص دهند چند فونون در این فرآیند برانگيخته شده است. 
آن ها برای كشللف تعداد فونون های برانگيخته شده، پالس دوم ليزر را 
به درون الماس فرسللتادند. برای هر فونون برانگيخته شده به وسيله ی 
پالس اول، این پالس دوم می تواند فونون برانگيخته شده را به آسایش 
برسللاند )از حالت برانگيخته به حالت با انرژی كمتر ببرد( و انرژی را 
به صللورت یك فوتون جدید پرانرژی دفللع كند. اگر در ابتدا فقط یك 
فونون برانگيخته شللده بود، سللپس یك فوتون جدید با فركانس باال 
باید سللاخته می شللد. برای تایيد این عمل، یك شيشه ی نيمه شفاف 
را در مسللير خللروج فوتون پرانللرژی قرار گرفت و دو آشکارسللاز  در 
هر طرف شيشلله قرار داده شللد. فوتون ها شکافته نمی شوند، پس اگر 
چند فونون ، برانگيخته و سللپس آسایش یابند، فوتون های حاصل باید 
از ميان شيشلله عبور كنند و به صورت تصادفی در هر دو آشکارسللاز 

پراكنده شوند. 
اگر فقط یك آشکارسازسلليگنال بدهد، كه به معنای آشکارشدن یك 
تك فوتون اسللت، آنگاه با اطمينان می توان گفت كه آن فوتون با یك 
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تك فونون بر همکنش كرده است. در پایان توانستند یك تك كوانتوم 
از ارتعاش را ساخته و آشکار كنند]13[. 

2-8-2-نوترونها
پژوهشگران موسسه ی پائول شرر )PSI(، خاصيتی از نوترون را بسيار 
دقيق تر از گذشللته اندازه گيری كرده اند. آن ها در این فرآیند دریافتند 
كه ایللن ذره ، یك ممان دوقطبی الکتریکی بسلليار كوچك تر از آنچه 

پيش از این فرض می شد، دارد. 
انفجللار بزرگ، هم ماده و هللم پادماده را در عالم ایجللاد نمود، اما از 
آنجللا كه این دو یکدیگر را نابود می كننللد، باید ماده ای اضافی وجود 
داشللته باشللد كه تا به امروز باقی مانده اسللت. دليل این مقدار مازاد 
ماده، یکی از بزرگ ترین معماهای فيزیك و نجوم اسللت. پژوهشگران 
اميدوارنللد به كمك نوترون ها كلله اجزای بدون بار سللازنده ی اتم ها 
هسللتند، سللرنخی برای این پدیده ی بنيادی پيللدا كنند. فرضيه این 
)nEDM (اسللت: اگر نوترون یك ممان دوقطبی الکتریکی به اختصار 

 بللا یك مقدار غير صفر قابل اندازه گيری داشللته باشللد، این حقيقت 
می تواند ناشللی از همان اصل فيزیکی باشللد كه مقدار اضافی ماده را 

پس انفجار بزرگ توضيح می دهد.
مدت هاست كه معلوم شده نوترون یك قطب نمای مغناطيسی است و 
با یك ميدان مغناطيسللی برهمکنش می كند یا به اصطاح تخصصی: 
دارای یك ممان دوقطبی مغناطيسی است. به عاوه اگر نوترون دارای 
یللك ممان دوقطبللی الکتریکی نيز باشللد، مقدار آن بسلليار كمتر از 
ممان دوقطبی مغناطيسللی آن است و بنابراین اندازه گيری آن، بسيار 
سخت تر است. بنابراین محققان PSI مجبور بودند مسافت های بزرگی 
را انتخللاب كنند تا ميدان مغناطيسللی محلی را در طول اندازه گيری، 

كاما ثابت نگه دارند. 
همچنين الزم بود شللمار نوترون های مشاهده شده، به اندازه ی كافی 
زیاد باشللد تا شانس اندازه گيری nEDM 21 فراهم شود كه نوترون های 
به اصطاح مافوق سللرد، یعنی نوترون هایی با حركت نسللبتا آهسته، 
اندازه گيری شللدند. هر 300 ثانيه، یك دسللته ی با طول عمر 8 ثانيه  
با بيش از 10 هزار نوترون به محل آزمایش هدایت و بررسللی شللدند. 
پژوهشگران در مجموع 50 هزار از این دسته ها را اندازه گيری نمودند. 
محققان داده های اندازه گيری را در طی 2 سللال جمع آوری نموده اند، 
آن هللا را در دو گللروه به دقللت ارزیابی كرده انللد و این گونه نتيجه ای 
دقيق تر از گذشللته به دسللت آورده اند. نتيجه ی كنونی آن ها مقداری 
برای nEDM  بدسللت می دهد، كه برای اندازه گيری توسللط ابزارهای 
كنونی، بسيار كوچك اسللت؛ مقداری كه بسيار به صفر نزدیك است. 
در نتيجلله ایللن یافته، احتمال اینکه نوترون بلله توضيح مقدار اضافی 
مللاده كمك كند را كم می نماید، اما این فللرض را به طور كامل كنار 

نمی گذارد]14[.
2-9-حسگرهایاپتیکی

2-9-1-حسگرهایآشکارسازینانوذرات
یکی از كاربردهای اساسللی علم نورشناسللی، حسللگر اپتيکی اسللت. 
حسللگرهای اپتيکی در زمينه  ی علم نجوم، محيط زیسللت، صنعت و 

تشخيص های پزشکی، نقش  اساسی دارند. 
تاش های جدید بر نوع خاصی از دسللتگاه های به  دام انداز نور، به نام 
تشللدیدكننده های ریزحلقه 22 تمركز دارند؛ این دستگاه ها برهمکنش 
بين نور و مولکول را برای آشکارسازی، افزایش می دهند. با این حال، 
فيزیك بنيادی این دسللتگاه ها، حساسلليت آن هللا را محدود می كند. 
ژانگ 23 و همکارانش، یك نوع حسللگر جدید پيشللنهاد دادند، كه این 
نوع حسللگرهای ریزحلقه ی پيشللرفته، مبتنی بر مفهوم اصلی سطوح 
اسللتثنایی هستند، كه از نقاط استثنایی تشکيل شده اند. یك سيستم 

 شکل5: تجهیزات آزمایش: تک یون به دام افتاده بین دو آینه که به وسیله نور 
لیزر هدایت می شود،  به وسیله طیف سنجی رمزی تغییر فاز اندازه گیری شده و 

توسط شمارش گر تعداد فوتون خروجی شمرده می شود]16[.

فيزیکی كه  یك نقطه استثنایی را نشان می دهد، بسيار شکننده است. 
به عبارت دیگر، هر گونه اختال كوچکی، رفتار آن را به طور چشمگيری 
تغييللر خواهد داد. این ویژگی، سيسللتم را به سلليگنال های كوچك، 
بسيار حساس می كند. این دستگاه ها نسبت به خطاهای اجتناب ناپذیر 
هنگام ساخت و تغييرات ناخواسته محيطی، بسيار حساس هستند. در 
نمونه های آزمایشگاهی پيشين، حساسيت حسگرهای اپتيکی مستلزم 
استفاده از ترفند های هوشمندانه ای بود. در حالی كه محققان به بهبود 
طراحی حسللگرهای ریزحلقلله ادامه می دهند، اميدوارند مشللاهدات 
به ظاهركوچللك اپتيکی از طریللق بهبود این دسللتگاه ها، اثرات قابل 

توجهی داشته باشند]15[.
2-9-2-حسگریونیآشکارسازفوتون

زمانی كه یك آشکارساز فوتون، موج ورودی نور را به سيگنال الکتریکی 
تبدیل می كند، خود فوتون از بين می رود. لی 24 و همکارانش توانستند 
نور را از طریق یك حسللگر كوانتومی به طللور غير مخرب اندازه گيری 
كنند. این كشللف امللکان مطالعه ی ویژگی های كوانتومللی نور را نيز 
ممکن می سازد. این پروژه  شللامل ایجاد واسطه هایی است، كه امکان 
انتقال اطاعات كوانتومی را از ماده به نور و بالعکس فراهم می سازند. 
در این تحقيق اتم كلسيم یونيزه  شده به عنوان حسگر كوانتومی برای 
اسللتخراج اطاعللات فوتون های حفره ای بدون تخریللب آن ها در نظر 
گرفته شده است. به این ترتيب كه این یون بين دو آینه توخالی قرار 
داده شده تا نور ليزر مرئی را هدایت كند. این یون  تاثير ضعيفی روی 

نور دارد. 
از طریللق طيف سللنجی رمللزی 25 از یون هللا تغييللر فللاز و كاهللش 
ميللزان حاالت یللون كه هر دو ناشللی از تعامل یون بللا ميدان حفره 
اسللت اندازه گيللری می شللود. تغيير فاز متوسللط با ميانگيللن تعداد 
فوتللون حفللره  بلله دليل اثر اسللتارك متناسللب اسللت. فوتون های 
26 )SPCM(  خروجی از سللوراخ توسللط ماژول شللمارش تك فوتون 

شمارش می شوند)شکل5(.
 بازسازی توزیع عدد فوتون حفره ای از این اندازه گيری ها امکان تعيين 
ميانگين و عرض توزیللع را می دهد، بدین ترتيب می توان بين حاالت 
با آمار فوتون منسجم و آمار مخلوط حرارتی مختلف تفاوت قائل شد. 
اندازه گيری هللای كوانتومللی این یون این امللکان را می دهد در مورد 
تعداد ذرات نور داخل محفظه، پيش بينی هایی انجام شود، كه نتيجه ی 
این پژوهش یك حسللگر كوانتومی برای ذرات نور شللناخته می شود. 
یکی از كاربردهای این روش جدید می تواند توليد ميدان های نوری با 

طراحی ویژه باشد]16[.
2-9-3-حسگرهایمبتنیبرنانوسیم

حسللگرهای كوانتومی مبتنی بر نانوسلليم های نيمه هادی، می توانند 
ذرات تك نور را با وضوح، سرعت و كارایی باال در محدوده طول موجی 
بی نظيری، از فرابنفش تا مادون قرمز نزدیك تشخيص دهند. همچنين 
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این فللن آوری به طور قابل توجهی توانایی بهبود ارتباطات كوانتومی و 
قابليت  سللنجش از راه دور را دارا می باشد. این حسگر برای تشخيص 
نور بسلليار كارآمد خواهد بود و در كاربردهایی مانند رادار كوانتومی، 
نظارت و عمليات شللبانه، كه تعداد كمی از ذرات نور به دسللتگاه باز 
می گردند، شللما را قادر می سللازد هر تك فوتون كه وارد می شللود را 

شناسایی نمایيد. 
گيبسللون 27 و همکارانش، آرایلله ای از نانوسلليم های مخروطی ایجاد 
كردند كه فوتون های ورودی را به جریان الکتریکی تبدیل می كنند كه 
می توان آن را تقویت و شناسایی نمود. در این دستگاه از نانوسيم های 
ایندیم فسفيد )InP( استفاده می شود. برای مثال تغيير مواد به ایندیم 
گاليم آرسللنيك )InGaAs( می تواند پهنای بانللد را با حفظ عملکرد 
به سللمت طول موج های مخابراتی گسللترش دهد. با توجه به كيفيت 
مواد، تعداد نانوسلليم ها، بهينه سازی شللکل و ترتيب نانوسيم ها، آرایه 
نانوسيم نيمه هادی با سللرعت، تفکيك پذیری زمانی و كارایی زیاد به 
دسللت می آید. این حسللگر در حالی كه در دمای اتاق عمل می كند، 
می تواند طيف گسترده ای از نور را با بازده زیاد و تفکيك پذیری زمانی 
باال تشللخيص  دهد. حتی می توان طيللف جذبی را نيز با مواد مختلف 

گسترش داد.
سللنجش از راه دور، تصویربللرداری با سللرعت باال از فضا، دسللتيابی 
به تصاویر سلله بعدی بللا وضوح زیاد، ارتباطات كوانتومی و تشللخيص 
اكسلليژن تللك برای پایللش مقللدار دارو در درمان سللرطان، همه از 
جمله كاربرد های آشکارسللازی قوی تك فوتونی است كه این حسگر 

كوانتومی جدید می تواند فراهم نماید]17[.
2-9-4-بهبودحساسیتآشکارسازامواجگرانشی

مکانيك كوانتومی، به دليل اصل عدم قطعيت هایزنبرگ، محدودیتی 
بنيللادی در دقت اندازه گيری های پيوسللته ایجاد می كند و به عبارتی 
عمل برگشللتی باعللث افزایش عللدم قطعيت در متغير هللای مزدوج 
می شللود. ابزارهای آشکارسازی امواج گرانشی، تداخل سنج  ها هستند، 
كه از نور ليزر برای مقایسه ی تفاوت تغيير طول دو بازوی عمود برهم 

خود هنگام عبور امواج گرانشی استفاده می كنند. 
نویز كوانتومی حدی است كه مکانيك كوانتومی در اندازه گيری مکان 
ایجاد می كند و شللامل نویز شمارش فوتون و نویز فشار تابشی است. 
به تازگي تومللاس كوربيت و تيم تحقيقاتی او، برای اولين بار موفق به 
اندازه گيری بدون تشدید نویز فشار تابش كوانتومی در باند صوتی و در 

فركانس های مربوط به آشکارسازهای امواج گرانشی شده اند. 
نتایللج ایللن پژوهش می توانللد به توسللعه ی روش هایی بللرای بهبود 
حساسيت آشکارسللازهای امواج گرانشی از طریق ساخت و توسعه ی 
تکنيك هایللی برای افزایش بی دقتی ها در اندازه گيری  كه به آن عمل 
برگشتی 28 گفته می شود، كمك كند، بدین ترتيب احتمال آشکارسازی 

امواج گرانشی افزایش می یابد.
محققان دسللتگاه هایی فيزیکللی اختراع كرده اند كه امکان مشللاهده 
)و شللنيدن( اثرات كوانتومللی را در دمای اتاق فراهللم می كنند. این 

شکل6: شماتیکی از تجهیزات آزمایش]18[

دسللتگاه ها، شللامل مدل های مينياتوری آشکارسازهایی مانند ليگو یا 
تداخل سنج ليزری امواج گرانشی است.یك پرتو ليزر به سمت یکی از 
این آینه های معلق، هدایت شده و زمانی كه این پرتو منعکس می شود، 
فشللار تابش افت و خيزی آن برای خم كردن سللاختار پایه ای آن، به 
اندازه ای اسللت كلله باعث ارتعاش الیه ی آینه ای آن و سللپس موجب 

ایجاد نویز شود)شکل6(]18[.
2-9-5-الگوریتماندازهگیرینوریچندپرتویی

به بيشللينه رسللاندن حساسلليت ابزارهللای اندازه گيری بللرای تمام 
حوزه های علم و فناوری، بسلليار مهم است. فناوری كوانتومی راه حلی 
را در این زمينه ارایه داده كه دقت را تا حد بنيادی هایزنبرگ افزایش 
می دهد و در این راه، از اصول اساسی مکانيك كوانتومی بهره می برد. 
محققان در این پژوهش تازه، سللنجش كوانتومللی را با اپتيك خطی 
تلفيق كردند. آن هللا طرح اپتيکی را ارایه دادند، كه روش تخمين فاز 
مبتنی بر تبدیل فوریه را اجرا می كند. این روش در قلب بسللياری از 
الگوریتم هللای كوانتومی، از جمله پروتکل های اندازه گيری با دقت باال 
قللرار دارد. آرایش خاص تعداد بسلليار زیللادی از عناصر نوری خطی، 
كسب اطاعات در مورد زوایای هندسی، موقعيت ، سرعت و همچنين 
پارامترهای دیگر اشيای فيزیکی را ممکن می سازد. اندازه گيری شامل 
كدگللذاری كميللت دلخواه در فازهای اپتيکی اسللت كلله پس از آن 
مستقيماً تعيين می شوند. این پژوهش نشان داد كه اپتيك خطی، یك 
بسللتر مقرون به صرفه و مؤثر برای اجرای اندازه گيری ها و محاسبات 

كوانتومی در مقياس متوسط است]19[.
2-9-6-توسعهتداخلسنجنوریدقیق

یك تداخل سنج اتمی، نيروها و انرژی های بسيار كوچك را اندازه گيری 
می كنللد. برای ایللن منظور، در ابتدا باریکه ای از اتم ها را به دوشللاخه 
جدا می كند و سللپس به  منظور شللکل دهی یك الگوی تداخلی، آن ها 
را بازتركيللب می كنللد. این الگو، هنگامی  تغييللر می كند كه یك نيرو 
به صورت متفاوت روی دوشللاخه اتمللی عمل می كند. محققان قبل از 
بازتركيب دوشللاخه می توانند دقت یك تداخل سنج را با شتاب دادن 
اتم های یك شللاخه نسبت به شاخه دیگر افزایش دهند. به هرحال، در 
عمل، فوتون های استفاده  شده جهت شتاب دادن اتم ها، عدم قطعيتی 
بلله فاز اتم هللا وارد می كند كه در عوض، دقت تداخل سللنج را كاهش 
می دهد. محققان، روشی برای انتقال مؤثر تکانه فوتونی به اتم ها ثابت 

كردند كه این عدم قطعيت را كمينه می كند.
این گروه در آزمایش های خود، اتم های ایتربيم را در یك شبکه نوری 
كه توسللط تابش دو ليزر سللبز به اتم ها ایجادشللده بود، نگه داشتند. 
آن هللا درحالی كه به طللور همزمان فركانس ليزرهای بلله دام اندازی را 
تغييللر می دادنللد، اتم ها را درون شللبکه نوری نگه   داشللتند. این كار 
موجب می شود تا فوتون ها تکانه خود را به اتم ها انتقال دهند. محققان 
بللا تکرار این فرآیند توانسللتند به هر اتم، به انللدازه تکانه چهل فوتون 
انتقللال دهند. آن ها دریافتنللد كه وقتی دامنه امواج ایسللتا در عمق 
به اصطاح جادویی باشللد، در اثر انتقال تکانلله فوتون ها به اتم ها، فاز 
اتم ها تغيير نمی كند. شللرط عمق جادویی فقط هنگامی وجود داشت 
كلله دو ليللزر به دام اندازی با اعمال فركانسللی خاص، در یك شللدت 
و انحراف مشللخص از یکدیگر تنظيم  شللده بودند. محققان می گویند 
كه طراحی تداخل سللنجی خاص آن ها می تواند اندازه گيری ثابت های 
سللاختار ظریف )آزمونی بللرای نظریه الکترودیناميللك كوانتومی( را 

حدود شانزده برابر بهبود ببخشد]20[.
2-9-7-تصویربرداریباوضوحمولکولی

دانشمندان به تازگی، یك روش تداخل سنجی جایگزیدگی تك مولکولی 
برای ریزنگاری فلوئورسانسی با وضوح باال توسعه داده اند، كه می تواند 
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دقت جایگزیدگی را در مقایسلله با روش های متعارف برازش مركزوار 
 به طللور چشللمگيری بهبللود بخشللد. ایللن روش جدید، بلله اختصار 
ROSE 29  ناميللده می شللود. فنللاوری ROSE بللرای برانگيختگللی 

مولکول های فلوئورسللنت، از حاشلليه های تداخل فاز و شللش جهت 
مختلف استفاده می كند. این سيستم، مکان یك مولکول فلوئورسانس 
را از طریق شدت الگوهای برانگيختگی مربوط به یك حاشيه تداخلی 

تعيين می كند.)شکل7(

شکل7: اساس کار :ROSE یک پرتو لیزر تحریک شده به دو بخش تقسیم می شود 
تا یک حاشیه تداخل در صفحه نمونه ایجاد شود. شدت و فاز حاشیه تداخلی 
مدوله شده تا به الگوهای مختلف نورپردازی در طول تصویربرداری تغییر 
یابد. در مسیر تصویربرداری سیگنال فلورسنت به نواحی مختلف دستگاه 
جفت شدگی بار)CCD( تغییر می یابد و با الگوی نورپردازی همگام می شود. 

بنابراین 6 تصویر پایین یک زمان نوردهی بدست می آیند].21[

محققان برای تایيد عملکرد فناوریROSE، سه توری شبکه ای مختلف 
از ساختارهای اوریگامی DNA با نقاط شبکه ای به فاصله های 5، 10 و 
20 نانومتری طراحی كردند. درحالی كه هر دو فناوری متعارف برازش 
مركزوار و روشROSE  قادر به بررسی ساختار 20 نانومتری با مقدار 
فوتون یکسانی هستند، فناوری ROSE می تواند به تنهایی، ساختاری 
با فاصله شللبکه ای10 نانومتری را نيز بررسللی كند. آن ها نشان دادند 
كه فناوریROSE می تواند یك ساختار 5 نانومتری با وضوح حدود 3 
نانومتر در یك ميدان دید بسلليار بزرگ، حدود 25 در 25 ميکرومتر 
 ROSE مربع، را بررسللی كند. این نتایج نشللان می دهد كلله فناوری
می توانللد قدرت ریزنگاری جایگزیدگی تك مولکولی )SMLM( 30 را به 

 ROSE مقيللاس مولکولی افزایش دهد. محققللان همچنين از فناوری
برای تحليل نانوساختارهای سلولی استفاده كردند]21[.

2-10-حسگرهایدما
2-10-1-کاوشگرکوانتومیتکاتمی

دمللا یکللی از كميت های فيزیکی اسللت كلله به طور گسللترده مورد 
اندازه گيری قرار گرفته اسللت. در این آزمایش، دمای گاز فوق سللرد 
روبيدیم )Rb( را با اسللتفاده از حاالت كوانتيده اسپينی یك اتم سزیم 

)Cs( غوطه ور در گاز، به طور دقيق اندازه گيری كرده اند. 
بوتللون 31 و همکارانش، برای دسللتيابی به این هدف، از یك كاوشللگر 
)یك سيسللتم فيزیکی دیگر كه وابسللتگی دمللا و خواص فيزیکی آن 
درك شللده( اسللتفاده می كنند. اگر كاوشللکر به مدت زمان كافی با 
سيستم در تماس باشد، آنگاه یك تبادل انرژی اتفاق خواهد افتاد كه 
این امر باعث به تعادل رسلليدن كاوشگر با دمای سيستم خواهد شد. 
این تعادل، امکان اسللتنتاج دمای سيسللتم را از طریق تغيير همزمان 
برخی از خواص كاليبره شده كاوشگر، مانند ارتفاع ستون مایع در یك 
لوله باریك، مقاومت الکتریکی یك عنصر رسللانا و یا ضریب شکسللت 
در یك محيط، فراهم می كند. هدف نهایی دماسللنجی، كوچك كردن 
دماسنج ها به منظور اندازه گيری دماهای دور از دسترس سيستم های 

بسيار كوچك و سرد می باشد. 
سيسللتم تجربی، یك ابر به دام افتاده متشللکل از حدود ده هزار اتم 
روبيدیللم اسللت. اتم ها تا دماهای بين 200 تا هللزار نانوكلوین، جایی 
كه رفتار گاز، كاسلليکی اسللت، سللرد شللدند. دمای چنين گازی با 
اندازه گيری های زمان گریز و از طریق پردازش توزیع سللرعت اتم ها در 
ابر، به دقت قابل اندازه گيری اسللت. بنابراین این سيستم به عنوان یك 
بسللتر آزمونی قابل سنجش برای یك دماسنج فوق سرد عمل می كند 

)شکل8(.

شکل8: کاوش کوانتومی تک اتمی یک گاز فوق سرد ]22[

محققللان به منظور اسللتفاده از اتم های سللزیم بللرای تعين دمای ابر 
روبيدیللم، از برخوردهای تبادل اسللپين اسللتفاده كردنللد كه در آن، 
كوانتاهای تکانه زاویه ای بين اتم های روبيدیم و سزیم مبادله می شود. 
در یك نوع از برخورد، موسوم به برخورد گرماگير، اتم روبيدیم به یك 
حالللت انرژی باالتر و اتم سللزیم به یك حالت انللرژی پایين تر منتقل 
می شللود.  ایللن فرایند به انللدازه E /2 ∆ انرژی اضافه نيللاز دارد كه با 
حركللت اتم های روبيدیم تامين می شللود. وقوع ایللن برخوردها به در 
دسترس بودن انرژی جنبشللی و در نتيجه دمای ابر روبيدیم بستگی 
دارد. گسللترش توزیع جمعيت حالت اسللپينی اتم های سزیم ناشی از 
این برخوردها، اطاعات دمای گاز را رمزگذاری می كند. بنابراین، این 
نتيجه قاطع، نشللان می دهد كه دماسنجی می تواند با استفاده از یك 
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كاوشللگر كوانتومی تك اتمی و بدون نياز به پردازش دقيق مدل، انجام 
شللود. آن ها توانستند دمای سيستم را تنها پس از 350 ميلی ثانيه از 

برهمکنش استخراج كنند]22[.
2-10-2-دماسنجیدرچگالبوز-انیشتین

مهبودی 32 و همکارانش توانسللتد دماسللنجی طراحللی كنند كه دما 
را تللا یك نانو كلویللن در یك چگال بوز-اینشللتين اندازه گيری كنند 
بدون اینکه نمونه تخریب شللود، این دماسللنج در حقيقت تحليلی از 
33 )BEC(  حالت كوانتومی ناخالصی اسللت كه با چگال بوز-اینشتين 
تعامل داشته است. ایده این آزمایش براساس مدل بوز- پوالرون است، 
بلله این ترتيللب كه هنگامی كلله ناخالصی وارد BEC می شللود با آن 
برهمکنللش می كند، در نتيجه ایللن برهمکنش ناخالصی، اطاعاتی از 
BEC بدسللت می دهد، زیرا بسللته به خصوصيات آن حالت كوانتومی 

ناخالصی تغيير می كند.
سللرانجام با اندازه گيللری ناخالصی می توان اطاعاتللی از خصوصيات 
BEC  مثللل دمللا را فاش نمللود و  از آنجا كه ذره ناخالصی نسللبت 
به BEC كوچك اسللت، اندازه گيللری آن BEC را تخریب نمی كند. از 
محدودیت های این سيسللتم اندازه گيری این اسللت كه، مبنای نظری 
این سيستم اندازه گيری دما، تحت شرایط خاصی صحيح است. به طور 
خاص برابری مدل بوز-پوالرون با مدل حركت براونی تنها در شرایطی 
كه ذره ناخالصی، افت و خيزهای كوچك دارد برقرار اسللت. این بدین 
معناسللت كه ذره ناخالصللی محدود به حركت در همسللایگی خيلی 
نزدیك مركز دام اسللت. عاوه بر این، دمای گاز باید كمتر از مقداری 

خاص باشد تا بتوان از تقریب BEC استفاده كرد]23[.
2-10-3-توسعهتابشسنجباکمترینمیزاننویز

محققان یك تابش سنج )بولومتر( فوق حساس، یك نوع آشکارساز تابش 
حرارتی سللاخته اند. این آشکارساز تابشی جدید كه از تركيب پاالدیم 
و طا ساخته شده اسللت، اندازه گيری قدرت تابش الکترومغناطيسی 
را آسللان تر می كند. این آشکارساز تابشللی جدید بسيار حساس است 
و ميزان نویز آن )ميزان تغيير یك سلليگنال حول مقدار صحيح( تنها 
یك دهم شدت نویز سللایر تابش سنج هاست. این تابش سنج همچنين 

صد برابر از آشکارسازهای پيشين تابشی كم نویز، سریع تر است. 
اساس كار یك تابش سللنج، اندازه گيری اثر گرمایی تابش است. وقتی 
یك تابش سللنج، گرم می شود، مشخصات الکتریکی آن تغيير می كند 
كه می تواند با دقت باال اندازه گيری  شللود. هرچه تابش سنج كوچك تر 
باشللد، برای گرم كردن آن به تابش كمتری نياز است. از آنجا كه نانو 
بولومترها حساسلليت بسلليار باالیی دارند، می توانند به راحتی سطح 
تابش اضافی در كرایوسللتات  را اندازه گيری كنند تا تابش را از طریق 
محافظت بهتر كاهش دهند. می توان از تابش سنج برای خواندن مقدار 
بيت های كوانتومی یا كيوبيت ها نيز اسللتفاده كللرد. اما بدین منظور، 
الزم است سرعت عملکرد بولومتر، بيشتر شود. در این پژوهش، تقویت 
كننده های ریزموج نيز توسللعه یافتند. وظيفه آن ها تقویت سلليگنال 
اسللت؛ اما آن ها باعث اضافه شللدن نویز نيز می شللوند. تقویت كننده 
ریزموج ابررسللانا كه توسط محققان توسللعه پيدا كرده، برای كاهش 
نویز تابش سللنج در مقایسلله با بهترین تقویللت كننده تجاری، موفق 

بوده است]24[.
كليلله آزمایشللات انجام شللده در زمينلله حسللگرهای كوانتومی در 

جدول)1( نشان داده شده است. 

3- کاربردهای حسگر کوانتومی
در این بخش به برخی از كاربردهای حسللگرهای كوانتومی و نحوه ی 

استفاده از آن ها در زندگی امروزی پرداخته می شود.

3-1-نقشهبرداریزیرزمین
دانشللمندان زیللادی كه در حللال كار بر روی حسللگرهای كوانتومی 
هستند، كمپانی های زیادی را برای تجاری كردن فناوری خود تاسيس 
نموده انللد، اما تعداد كمی از آن ها، محصوالتللی واقعی در بازار دارند. 

یکی از این كمپانی ها، موكوانس 34 در فرانسه است. 
دانشمندان روی گرانش سللنج های ساخته شده از تداخل سنج های اتم 
كه از ویژگی كوانتومی دوگانگی موج-ذره بهره می برند، تمركز كرده اند. 
گرانش سنج ها به دانشمندان اجازه می دهند تا با ثبت افت  و خيزهای 
گرانشللی زمللان و فضا، تغييرات چگالی را در زیر زمين نقشلله برداری 
كنند. گرانش سللنج كوانتومی موكوانس برخاف هم ارز كاسيکی اش، 
به نگهداری كم نياز داشللته یا هرگز به نگهداری نياز ندارد و بنابراین 
می تواند مانند یك گرانش سللنج نسللبی و بدون تغييللر نتایج، به طور 
مداوم كار كند. این دسللتگاه از اسللتوانه ای با ارتفاع 70 سللانتی متر و 
یك جعبه ی بزرگ تر برای ليزرها و صنایع الکترونيکی تشللکيل شده، 
از دسللتگاه های كوانتومللی قبلی، كوچکتر بللوده و غيرمتخصصان نيز 

می توانند با آن كار كنند.
بانگز 35 و همکارانش در دانشللگاه بيرمنگام در حال سللاخت یك نوع 

حسگر گرانشی برای بازار خاص مهندسی معدن هستند. 
این شيب سللنج گرانش،  از دو ابر اتمی تحت تاثير همان ارتعاشللات 
خارجی اما در ارتفاعات متفاوتی اسللتفاده می كند. كم كردن سيگنال 
یك ابر از سلليگنال ابر دیگر، نویز را حذف می كند و گرادیان گرانش 
را بدسللت می دهد. اگرچه این دسللتگاه، لزوما به گرانش، نسللبت به 
جرم های روی یك فنر، حسللاس تر نخواهد بود، اما باید بسيار سریع تر 
عمللل كند. این اندازه گيری های سللریع تر می توانللد زمان پيمایش را 
تللا 99 % كاهللش داده و در نتيجه هزینه های عملياتی را به شللدت 
كم كند. همچنين این افزایش سللرعت می تواند بازار جهانی پيمایش 
گرانش در مهندسللی معللدن را از 10 تا 20 ميليللون دالر كنونی  به 

چندصد ميليون در سال تبدیل كند]1[. 
3-2-نورهایالماسی

مراكز NV وقتی با نور سللبز برانگيخته شللوند، می توانند نور قرمز را 
تابش كننللد، اما احتمال رخداد چنين پدیده ای، به حاالت اسللپينی 
الکترون های آن ها بسللتگی دارد. با قرار دادن حاالت اسپينی در یك 
برهم نهی، فقط ریزموج های با فركانس مناسب می توانند شدت تابش 
را تغييللر دهنللد. مهم تر از همه، این حالت كوانتومی به لطف شللبکه 
سخت الماس كه مراكز NV را از ارتعاشات می پوشاند، می تواند بيشتر 

از یك ميلی ثانيه در دمای اتاق دوام بياورد. 
چند شللركت اسللتارت آپی به دنبال تجاری سللازی فنللاوری NV در 
حوزه هایی مانند بيوپزشللکی هسللتند. شللركت بوش، غللول آلمانی 
مهندسللی نيز در حال سللاخت یك نمونلله اوليه حسللگر NV برای 
رصد شللارژ كردن و پيشللگيری از تجاوز جریان  در باتری های خودرو 
است. همچنين شللركت الکترونيکی فرانسوی تالس 36، به دنبال اعمال 
 NV گرادیان هللای ميدان های مغناطيسللی در طللول بلورهای الماس
است تا اجزای فركانس را در طيف های ریزموج نامعلوم شناسایی كند. 
طبق اظهارات مدیر گروه فيزیك كوانتومی شللركت تالس، اپراتورهای 
شللبکه G5 می توانند از این فناوری استفاده كنند. همچنين محققان 
شللركت جنگ افزاری الكهيد مارتين 37، با موانعی در تجاری سازی یك 
 ،NV دسللتگاه ناوبری جدید مواجه هسللتند. این دسللتگاه مبتنی بر
با كمك ناهنجاری های كوچك ميدان مغناطيسللی زمين كه پيش تر 

نقشه برداری شده اند، ناوبری می كند]25[.
3-3-تصویربرداریسهبعدیمقاومدربرابرنویز

رهيللن 38 و همکارانش، یك سيسللتم تصویربرداری سلله بعدی ایجاد 
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كردند، كه از خواص كوانتومی نور برای توليد تصاویری 40 هزار برابر 
واضح تر از فناوری های فعلی اسللتفاده می كنللد. این پژوهش می تواند 
باعث بهبود آشکارسللازی و حسگرِی ليدار، سللامانه های نقشه برداری 
ماهواره ای، ارتباطات اعماق فضا و تصویربرداری پزشللکی از شللبکيه 
چشللم انسان شللود. این فناوری، اولين اثبات واقعی كاهش نویز تك 
فوتون با اسللتفاده از روشللی موسللوم به طبقه بندی حالت پارامتری 
كوانتومی )QPMS 39( اسللت كه نخسللتين بار توسط یوپينگ هوانگ 

پيشنهاد شده است. 
برخاف اغلب ابزارهای فيلتركننللده نویز كه برای تميزكردن تصاویر 
 QPMS ،نویللزی، متکی بر پس پللردازش مبتنی بر نرم افزار هسللتند
بللرای توليد تصاویری به طور نمایی تميزتر در سللطح خود حسللگر، 
نشانه های كوانتومی نور را از طریق اپتيك غيرخطی نامتعارف بررسی 

می كند)شکل9(.
پژوهش حاضر، یك مشللکل چند دهه ای ليدار را حل می كند. اگرچه 
آشکارسازهای نوری مورد اسللتفاده در این سيستم ها، به اندازه كافی 
حساس هسللتند تا تصاویر دقيقی از تنها چند فوتون ایجاد كنند، اما 
تفکيك بخش های بازتابی نور ليزر از نور روشن تر پس زمينه، مانند نور 
خورشيد، كار دشواری است. چالش حسگرهای حساس ، حساس بودن  

نسبت به نویز پس زمينه است. 

شکل9:تجهیزات آزمایشی تصویربرداری تک فوتون 3بعدی مقاوم در برابر نویز]26[

ایللن رویکرد مبتنللی بر سللخت افزار می تواند اسللتفاده از ليدار را در 
تنظيمللات نویزی كه امکان پس پردازش وجود ندارد، تسللهيل كند و 
همچنيللن می تواند با رویکردهای كاهش نویللز مبتنی بر نرم افزار نيز 
تركيب شللود تا حتی نتایج بهتری بدسللت دهد. كاهش نویز به روش 

جدول1: آزمایشات تجربی حسگرهای کوانتومی]1[
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QPMS، ليدارها را قادر می سازد تا برای ایجاد تصاویر سه  بعدی دقيق 
در محدوده های بيش از 30 كيلومتر به كار روند. این فناوری همچنين 
می توانللد بللرای ارتباطات اعماق فضللا، جایی كه تابللش خيره كننده 
خورشيد می تواند پالس های از راه دور ليزر را از بين برد، مورد استفاده 
قرار گيرد. سيسللتم تصویربرداری استيونز با استفاده از تصویربرداری 
تللك فوتون بدون نویز، به محققان كمللك خواهد كرد بتوانند تصاویر 
واضح و دقيقی از شللبکيه چشم انسان با استفاده از باریکه ها نامرئی و 
ضعيف نور ليزر بدسللت آورند كه آسلليبی به بافت های حساس چشم 

نرسانند]26[.
3-4-رادارکوانتومی

یك سيستم رادار برای پيدا كردن مکان یك شی، فاصله و جهتی كه 
شی در آن قرار دارد را شناسایی می كند. سيستم برای انجام این كار، 
امواج رادیویی را ارسال كرده و سپس امواجی كه از جسم بازمی گردند 
را اندازه گيللری می كند. اكنون، محققانی روشللی ارایه كرده اند كه از 

فوتون های درهم تنيده به عنوان كاوشگرهای رادار استفاده می كند. 
 )1D( محققان برای توسللعه طرح خود، روش پيشللنهادی یك بعدی
قبلللی را به روش سلله بعدی )3D( بسللط دادند. آن هللا تمام درجات 
آزادی فضایی فوتون های درهم تنيده را محاسللبه كردند و نحوه انتشار 
سيگنال رادار از شی هدف به گيرنده را تحليل كردند. آن ها دریافتند 
كه برای كاوشگرهای رادار با N فوتون درهم  تنيده، ناحيه ی سه بعدی 
موقعيت هللای ممکن یك شللی، N 3/2 در مقایسلله با یللك طرح رادار 
كاسيکی با استفاده از همان تعداد فوتون مستقل، باریك شده  است. 

این روش، محدودیت هایی از جمله حساسيت باال به نویز دارد]27[.
3-5-تصویربرداریازمغز

حسللگرهای كوانتومی همچنين توانایی تصویربللرداری از  داخل مغز 
را دارند. مایع داخل جمجمه، به دليل اینکه رسللانای الکتریکی است، 
سيگنال های الکتروانسفالوگراف )EEG(، كه یك فناوری تصویربرداری 
رایج است را از بين می برد. این یك مشکل اساسی در هنگام تشخيص 
و درك اختاالتی نظير جنون و زوال عقلی است كه شامل ساختارهای 
مغزی عميق است. حسگرهای كوانتومی از توسعه مغناطوانسفالوگراف 
)MEG(; اندازه گيری ميدان مغناطيسللی ایجاد شده به وسيله گردش 
جریللان از طریق مجامع عصبی در مغز پشللتيبانی می كند و نشللان 
می دهد كه مغز چگونه شللبکه های عصبی را در بازه زمانی ميلی ثانيه، 

به عنوان بخشی از فرآیند پشتيبانی تشکيل می دهد و حل می كند.
با استفاده از حسگرهای كوانتومی این كار را می توان درحاليکه سوژه 

حركت می كند، برخاف ابزارهای فعلی  انجام داد. ميدان مغناطيسی 
مغز هنگام ریتم آلفا 0.1PT مي باشد. مگنومتر را در نزدیکی سر بيمار 
قرار می دهند كه در نوع تك كانالی، با چرخش آن، ميدان مغناطيسی 
تمام نقاط اندازه گيری مي شللود. در نوع چندكانالی، مگنومتر بصورت 
آرایه اي از اسللکوئيدها مانند كاه تمام كاسه سللر را پوشش مي دهد، 
بللدون حركت مي تللوان شللار مغناطيسللی به صورت سلليگنال قابل 

اندازه گيری، ثبت شود)شکل10(. 
MEG در نقشلله برداری سللطحی و بررسللی ماهيت لحظه اي تحليل 
سلليگنال ها در مغز در عصب شناسللی، درد و مکان یابی مراكز آسيب 
و تخليلله حمات صرع كاربرد دارد. به این ترتيب چنين نوآوری هایی 
می توانللد از تشللخيص و نظارت بر سللایر شللرایط ماننللد اختاالت 

كم توجهی و بيش فعالی حمایت كند]28[.
3-6-میکروس�کوپنقطهکوانتومیبرایاندازهگیریپتانسیلتک

اتمها
یللك روش جدید ميکروسللکوپی نقطه كوانتومی می تواند پتانسلليل 
الکتریکللی یك نمونه را با دقللت اتمی اندازه بگيرد، كلله كاربردهای 
بالقوه ای برای سللاخت تراشلله و تشللخيص ملکول های زیستی دارد. 
در روش تصویربللرداری جدیدی كه محققللان ابداع كردند، یك نقطه  
كوانتومللی به نوك یك ميکروسللکوپ نيروی اتمللی )AFM( متصل 
شللد، تا به عنوان یك آشللکارگر تصویربرداری بدون تماس عمل كند. 
 AFM نقطه كوانتومی به انللدازه ای كوچك بود كه الکترون های نوك
می توانستند به شيوه ای كنترل شده به آن متصل شوند. حسگر نقطه 
كوانتومی و پوشللش الکتروسللتاتيك نوك و سللطح، تصویربرداری از 

مقياس های طولی حتی در سطح تك اتم ها را امکان پذیر كرد.
تمللام عناصر یك نمونه، ميدان های الکتریکی توليد می كنند كه نقطه 
كوانتومی را تحت تاثير قرار می دهند و می توانند اندازه گيری شللوند. 
نوك ميکروسللکوپ به عنللوان یك محافظ عمل نمللوده و ميدان های 

مخرب نواحی دورتر نمونه را تعدیل می كند. 
تاثير ميدان های الکتریکی محفاظت شده، به طور نمایی كاهش می یابد 
و نقطه كوانتومی فقط ناحيه ی اطراف را آشکارسازی می كند. بنابراین 
وضللوح این ميکروسللکوپ بسلليار باالتر از وضوحی اسللت كه از یك 

آشکارگر نقطه ای ایده آل انتظار می رود.
محققان برای امکان اندازه گيری سللطح نمونه، یللك كنترل كننده  را 
توسعه دادند كه به اتوماتيك كردن توالی تکراری تصویربرداری نمونه 
كمك كرد. با اسللتفاده از كنترل كننده ی این ميکروسللکوپ می توان 
به سللادگی، كل سطح را اسللکن كرد. در حالی كه تصویربرداری از یك 
ملکول، 5 تا 6 سللاعت زمان می برد، اكنون می توان نمونه ای با صدها 

ملکول را  تنها در یك ساعت، تصویربرداری كرد]29[.

4- تجاری سازی حسگرهای کوانتومی
یکی از مللوارد مهمی كه باید در زمينه تجاری سللازی این تکنولوژی 
مدنظللر قللرار داد، توجه به زنجيره عمليات مورد نياز برای آن اسللت. 
اسللتفاده از ابزارهایی در ساخت حسللگرهای كوانتومی كه نسبت به 
ادوات فعلی با دقت مشللابه دارای قيمت كمتر و سایز بسيار كوچکتر 
باشللد. لذا می توان این انتظار را داشللت كه بسياری از محدودیت های 
ارایه به بازار را در زمينه های مختلفی همچون ژئوفيزیك و مسيریابی 

برطرف نماید.
لیزره�ا: ليزرها از جمللله ادوات ضروری مورد نياز جهت سللاخت در 
مقياس نانو می باشللند. اسللتفاده از ليزرهای تجميعی نيمه هادی كه 
دارای 1% هزینه 0/1% سللایز سيستم های ليزر صنعتی برای اهداف 
تداخل سنجی اتمی است، می توانند گزینه جایگزین مناسبی باشند.  شکل10: طراحی و ساخت قالب سر برای تصویربرداری از مغز]28[
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نوع دیگری از ليزرها با عنوان ليزرهای تيلورد 40 شناخته می شوند، كه 
در زمينه حسگرهای كوانتومی كاربرد دارند. این دست ليزرها بر اساس 
تکنولوژی وسللل 41 می باشللد كه در حال حاضللر می توانند با توجه به 
ویژگی هایللی چون كوچك بودن، صلبيت، پایللداری و انعطاف پذیری 
طيف جایگزین سيسللتم های توان باالی صنعتی شوند. همچنين نوع 
دیگر از ليزرهای مناسللب جهت استفاده ليزرهای همگرای فمتوثانيه 

هستند.
بسته بندیاتمی: این قسمت فضایی را جهت استفاده از اتم ها و یون ها 
به عنوان اجزای پروب دسللتگاه فراهم می آورد، كه شامل ایجاد خا و 
ميدان الکتریکی و مغناطيسللی می شللود. یکی از ترفندهای مناسللب 
در این زمينه اسللتفاده از چيپ های آرایه یونی می باشللد، كه می تواند 
بر محدودیت تك یونی در مغناطيس سللنجی و سللاعت ها غلبه نماید. 
محفظه های خا بدون پمپ با اسللتفاده از ارتقای تکنولوژی خا اتمی 

سرد قابل توليد با هزینه پایين و تعداد باال می باشد. 
بس�ته بندیسیس�تمی: تبدیل اجزای مختلف حسگر به یك سيستم 
مستقل و یکپارچه مستلزم یك عمليات مهندسی پيچيده است. عاوه 
بر تکنولوژی های موجود فعلی، اسللتفاده از پرینترهای سلله بعدی در 
مقياس كوچك و شيلدهای مغناطيسی می توانند گزینه های بهينه ای 
باشند. جهت نمونه سازی برای حسللگرهای مختلف، نياز به مهارت ها 
و فرآیندهای به خصوصی اسللت. در ادامه ویژگی حسللگرهای مختلف 
تجاری سازی شده از نظر سللاخت، بهينه سازی و بهبود عملکرد مورد 

بررسی قرار می گيرند.
حس�گرهایجاذبه:در این حوزه، حسللگرهای كوچللك با كارایی باال 

جهت كاربردهللای ژئوفيزیك و دفاعی وجود دارند. از طرفی همچنان 
پتانسيل كوچك سازی و كاهش قيمت برای این دست حسگرها وجود 
دارد. دو حللوزه ای كه می توان هدف گذاری ایللن جهش تکنولوژیکی 
را روی آن ها قرار داد، شللامل حسللگرهای جاذبه مطلق كه در زمينه 
اندازه گيری تعاریف فيزیکی مرسوم كاربرد دارند و دیگری حسگرهای 
جاذبلله آرایه ای یللا متغير كه جهللت عمليات در اعمللاق زمين مورد 
اسللتفاده قرار می گيرند. این فناوری بر مبنای تداخل سللنجی سقوط 
آزاد اتمی خواهد بود، كه در حال حاضر از جمله دقيق ترین روش های 
موجود است. در نهایت این دورنما منجر به توليد حسگرهای جاذبه با 

قابليت تصویربرداری و حساسيت nano-g می شود.
حسگرهایمغناطیس�ی: امروزه حسگرهای مغناطيسی در رنج اندازه 
ميکرو تا ماكرو می توانند كاربردهای زیادی داشته باشند. به طورمثال 
یکی از تحقيقات جالب در این زمينه ارتقای ميکروسکوپ مغناطيسی 
اتمی سللرد بللا تصویربللرداری یك بعللدی در مقيللاس ميلی متری و 
با رزولوشللن ميکرونللی با قابليللت آناليز استروبوسللکوپی پدیده های 
دیناميکللی و همچنين مغناطيس سللنجی تغييللرات آرایه های یونی 
در مقيللاس ميلی متر تا سللانتی متر بدون نویز می باشللد كه می تواند 
جایللگاه خوبی در بللازار فعلی پيدا كند. همچنيللن در ابعاد بزرگتر از 
سانتی متر، حسگرهای مغناطيسی با اتم های حرارتی در ميکرومحفظه 
می تواننللد به خوبی با افزاره های تداخل سللنج كوانتومللی ابرهادی از 
لحاظ حساسلليت رقابت كنند كه منجر به كاهللش هزینه و صدمات 

زیست محيطی می شود.
حس�گرهایدورانی: درحال حاضر نمونه حسللگر اتمی سرد صنعتی 

شکل11:  سلسله مراتب و تجهیزات کلیدی برای تجاری سازی حسگرهای کوانتومی]30[
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جهللت اندازه گيری های دورانللی در بازار یافت نمی شللود. برای غلبه 
بللر چالللش موجللود در زمينه حسللگرهای دورانی سللرد، می توان از 
تکنيك های پالسی بهره گرفت و از آن ها جهت ساخت ژیروسکوپ های 
اتمی سرد كوچك بهره برد. البته به موازات این طرح، باید راهکارهای 
كوچك سللازی تجهيللزات هم مورد بررسللی قرار گيللرد. ضمن اینکه 
می تللوان در صورت نيللاز از روش هللای جایگزینی چللون تکنولوژی 

موجبرهای برپایه مایکروویو برای حسگرهای دورانی استفاده نمود.
س�اعتهایاتمی: سللاعت های اتمی برپایه اتم هللای داغ پيش از این 
به صللورت تجاری عرضلله شللده اند و در زمينه شللبکه های ارتباطی، 

جهت یابی و تحقيقات آزمایشگاهی كاربرد دارد.
در صللورت مدنظر قرار دادن ارتقای نسللل جدید سللاعت ها بر مبنای 
تکنولوژی اتمی سللرد دو مسللير قابل تصور اسللت. مورد اول ساعت 
مایکرویو اتمی سللرد كوچك با حساسلليت13-10 براساس تکنولوژی 
شللبکه ای تك پرتویی است، كه منجر به بهبود شرایط از لحاظ هزینه، 
سایز و پایداری نسبت به مدل های موجود می شود. مورد دوم، ساعت 
نوری با حساسلليت 16-10 در یك طراحی قابل حمل بر مبنای عنصر 

استرانسيوم در شبکه نوری است.
تصویرب�رداریکوانتوم�ی:در این حوزه ارتقای منابللع نور كوانتومی 
كوچك منجر به فشللرده شللدن مللد چندفضایی می شللود، كه خود 
می تواند سللطح نویز را جهت تصویربرداری به شللدت كاهش دهد. در 
نهایللت در صورت عملکرد مثبت و نداشللتن دورنما در راسللتای ارایه 
ادوات سللاخته شللده برمبنای تکنولوژی كوانتومی می توان بازاری در 
حدود 1 ميليارد در سللال را پيش بينی كرد، كه مهم ترین حوزه های 
مورد اسللتفاده شامل مهندسللی عمران جهت كاوش های زیرزمينی و 

همچنين كاربردهای پزشکی می باشد]30[.

5- چشم انداز حسگرهای کوانتومی
حسللگری كوانتومی، برخللاف تاریخچه ی غنی اش در طيف سللنجی 
اتمی و تداخل سللنجی كاسلليکی، یك حللوزه ی هيجان انگيز جدید 
و تازه اسللت، كه در حاشلليه ی حوزه ی اصلی مهندسی كوانتومی، به 
سرعت در حال رشد است. حسگری كوانتومی برخاف سایر حوزه ها، 
بخش های مختلف علم و فناوری را برای ایجاد فرصت ها و كاربردهای 

بنيادی جدید متحد كرده است. 
درحالی كه تاكنون بسللياری از آزمایش ها از حسللگرهای تك كيوبيت 
اسللتفاده كرده انللد، كشللف راهبردهللای پياده سللازی حسللگرهای 
چندكيوبيتللی درهم تنيللده با قابليت هللای بهبودیافته و حساسلليت 
باالتر، شروع شده اسللت. یکی از بزرگ ترین جذابيت های حسگرهای 
كوانتومی، پتانسلليل فللوری آن ها برای كاربردهای عملی اسللت. این 
پتانسلليل، تا حللدودی به دليل محللدوده ی عظيم پياده سللازی های 
حسگرهای كشف شده )آغاز شللده با سيستم های اسپين حالت جامد 
و اتمللی و در اداملله با درجات آزادی ارتعاشللی و الکترونی از مقياس 
اتمللی تا ماكرو( اسللت. در حقيقت، حسللگرهای كوانتومی مبتنی بر 
مغناطيس سللنج های SQUID و بخارهللای اتمللی، در حللال حاضللر 
مورد اسللتفاده روزمللره بوده به عنوان حسللاس ترین آشکارسللازهای 
ميدان مغناطيسللی كه در حال حاضر در دسللترس هستند، شناخته 
می شللوند. به همين ترتيب، ساعت های اتمی، به استاندارد اصلی برای 
زمان سللنجی و توليد فركانس تبدیل شده اند مراكز NV در الماس به 
دليل اندازه كوچکشان، به شدت در حال تسخير بسياری از كاربردهای 

تصویربرداری مقياس نانو هستند.
بللا ظهللور حسللگرهای جدیللد و پياده سللازی های بالغ تللر، محدوده 
كاربردها همچنان توسللعه خواهللد یافت. با درنظللر گرفتن اثری كه 

مغناطيس سللنج های كوانتومی و سللاعت های اتمی در قلمروی خاص 
خود داشللتند، می تللوان انتظار داشللت كه حسللگرهای كوانتومی به 
بيشللتر فناوری های قرن بيست ویکم نفود كرده و جای خود را هم در 
دسللتگاه های سللطح باال و هم مصرف كننده باز كنند. دسترس پذیری 
مواد بهتر و كنترل دقيق تر، پيشللرفت حسگرهای كوانتومی را كنترل 
می كند. حسللگری كوانتومی به طور همزمان، از پژوهش های فناوری 
كوانتومللی،  به ویژه در محاسللبات كوانتومی كه بسللياری از مفاهيم 
بنيادی توسعه یافته اند، بهره خواهد برد. از طرفی، حسگری كوانتومی، 
بلله منبع مهمی بللرای فناوری های كوانتومی تبدیل خواهد شللد كه 
به ویژه از طریق طيف سللنجی واهمدوسللی، دید بهتللری را از محيط 

كيوبيت ها بدست می دهد]1[.

6- نتیجه گیری
حسللگرهای كوانتومی از حالت های كوانتومی برای حسگری استفاده 
می كنند. آن ها بر این واقعيت استوارند كه حالت های كوانتومی به نویز 
بسلليار حساس هسللتند، كه این بدان معنی است كه، آن ها همچنين 

توانایی تبدیل به ابزار اندازه گيری فوق العاده حساس را دارند.
دسللتگاه های اندازه گيللری كلله از خللواص كوانتومی بهللره می برند، 
مانند سللاعت های اتمللی و یا تصویربرداری رزونانس مغناطيسللی كه 
برای تشللخيص پزشکی به كار برده می شللود مدت هاست كه پيرامون 
مللا وجود داشللته اند، اما آنچه كه به عنوان ابللزار جدید در نظر گرفته 
می شللوند، سيسللتم های كوانتومی جداگانه، ماننللد اتم ها و فوتون ها، 
به طور فزاینده ای به عنوان كاوشگرهای اندازه گيری استفاده می شوند 
و از درهم تنيدگللی و دسللتکاری حالت های كوانتومللی برای افزایش 

حساسيت استفاده می كنند.
درك بهتللر واهمدوسللی در یللك پياده سللازی خاص یك سيسللتم 
كوانتومی می توانللد به اتخاذ راهبردهایی بللرای محافظت از كيوبيت 
كمك كرده و توسللعه ی مواد و مهندسللی را هدایت نماید. همچنين 
مرز بين شبيه سللازی كوانتومی و حسگری كوانتومی،  در حال تبدیل 
شدن به زمين حاصلخيری برای شبيه سازی و آشکارسازی پدیده های 
فيزیك چندذره ای است. در نهایت، حسگری كوانتومی، پتانسيل الزم 
برای تغيير بنيادی قابليت های اندازه گيری،  امکان حساسلليت و دقت 

باالتر را داراست.
یللك چالش رایللج در سللنجش كوانتومی تعللارض بين جداسللازی 
حالت های كوانتومی حسللاس از اختاالت بيرونی اسللت، در حالی كه 
در عين حللال قادر به دسللتکاری حالت های كوانتومللی و قرار دادن 
آن ها در برابر مقدار فيزیکی  اسللت كه باید اندازه گيری شود. از لحاظ 
تئوری، حسللگرهای كوانتومی از مزیت اندازه گيری های بسيار دقيق تر 
نسللبت به حسگرهای معمولی برخوردار هستند. اما برای اینکه از نظر 
تجاری جذاب تر شللوند، این مزیت را باید در عمل با قيمت مناسللب 

تحقق بخشيد.

پي نوشت ها

1 quantum sensing
2 quantum entanglement
3 quantum sensors
4 DiVincenzo
5 Rydberg
6 Stark
7 Barredo
8 Spontaneous parametric down-conversion
9 volume Bragg grating
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14 Nitrogen-Vacancy
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19 Aharonov-Bohm
20 Josephson
21 neutron electric dipole moment
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23 Zhong
24 Lee
25 Ramsey spectroscopy
26 single-photon-counting module
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28 back action
29 repetitive optical selective exposure
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39 quantum parametric mode sorting
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