
 کنندتر تأمین میها سریعهای کوانتومی برای الگوریتمای برای کنترل بیتها وسیلهسیلیکون

 

 

 شوند.به راحتی برای استفاده در محاسبات کوانتومی دستکاری میهای کوانتومی بیتمدار در سیلیکون، -به لطف اندرکنش افزایش یافته اسپین

تر اطالعات نسبت به ها را برای پردازش سریعها بیت کوانتومی، یا کیوبیتداشتن میلیون ی کوانتومی سیلیکونی قابلیت نگهی رایانهیک تراشه

سازی ها، بهتر شدن امنیت سایبری و شبیهدر پایگاه داده ترهای امروزی داراست. به این معنا که منجر به جستجوی با سرعت باالهای رایانهبیت

 شود. یبسیار کارآمدتر مواد و فرآیندهای شیمیایی م

 اند که سیلیکون دارایمدیسون کشف کرده-دانشگاه تکنولوژیکال دلف هلند، و دانشگاه ویسکانسینهای تحقیقاتی از دانشگاه پردو، حاال، گروه

هرگونه عامل های الکتریکی، و بدون نیاز به ها با استفاده از میدانمداری منحصر به فردی است که توانایی دستکاری کیوبیت-های اسپیناندرکنش

 مصنوعی را دارد. 

های های کدگذاری شده در اسپینکیوبیت"گوید: باره میرجب رحمان، استادیار محقق در مدرسه مهندسی الکتریک و کامپیوتر پردو در این

سخت و دشوار است. اندرکنش های الکتریکی بسیار طور خاصی از ماندگاری باالیی برخوردارند، اما کنترل آنها توسط میدانهای سلیکون بهالکترون

 "بسیار کوچک باشند. ،شد در این موادتصور می به طور سنتی باشد کهها میموضوعی مهم در طراحی کیوبیتمداری -اسپین

است.  یک کیوبیتباشد، یک فاکتور مهم در خصوصیت مداری، که اندرکنش اسپین الکترون با حرکتش می-اندرکنش اسپین استحکام )دوام(

های ها در شکلی که نقاط کوانتومی )الکترونکه کیوبیتمدار در سطح سیلیکون و در جاهایی-تر شدن اندرکنش اسپینمحققان متوجه برجسته

است، به این  ناهمسانگردمدار در طبیعت -نشان داد که این اندرکنش اسپیناند. آزمایش رحمان شوند، شدهمحصور شده در سه بعد( نامیده می

 باشد.معنی که به زاویه میدان مغناطیسی خارجی وابسته بوده و شدیداً تحت تأثیر جزئیات اتمی می

های کوانتومی را دستکاری نموده و منجر به پردازش که به راحتی بیتکنند ها استفاده میای در سیلیکونی تازهپدیدهمزایای محققان از 

 شود.طریق محاسبات کوانتومی میتر و با ماندگاری بیشتر اطالعات از سریع
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از این "گوید: ریفات فردوس، نویسنده مسئول این تحقیق و دانشجوی کارشناسی ارشد در مدرسه مهندسی الکتریک و کامپیوتر پردو می

ها گونه بر کیوبیتمدار این-اندرکنش اسپین "مدار استفاده کرد. -و هم برای کاهش استحکام اندرکنش اسپینتوان هم برای افزایش ناهمسانگردی می

 گذارد.اثر می

توانید آن را تر بوده اما به راحتی میها کوتاهمدار قوی وجود داشته باشد، طول عمر کیوبیت-اگر یک اندرکنش اسپین"کند: رحمان اضافه می

 "باشد.تر بوده، اکا دستکاری آنها بسیار مشکل میها طوالنیمداری ضعیف باشد، طول عمر کیوبیت-اگر اندرکنش اسپیناز طرفی دستکاری کنید. 

مدیسون -سینمنتشر کردند. تیم ویسکان Nature Partner Journals – Quantum Informationهایشان را در یافته خرداد( ١٥ژوئن ) ٥محققان 

تئوری مشاهدات آزمایشگاهی را رهبری کردند. این کار توسط  ها را انجام دادند و تیم پردو بررسیدستگاه سیلیکون را ساختند، تیم دلف آزمایش

 انجمن تحقیق اروپا مورد حمایت قرار گرفت.دفتر تحقیقات ارتش آمریکا، دپارتمان انرژی آمریکا، بنیاد ملی علوم آمریکا و 

ها مدار تمرکز خواهد کرد تا ارتباط و کنترل-های اسپینکارهای آینده در آزمایشگاه رحمان بر استفاده از مزایای ماهیت ناهمسانگرد اندرکنش

 کند.های کوانتومی را بزرگتر های رایانهها را هرچه بیشتر افزایش داده، و بنابراین تراشهکیوبیت
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