السبت  9أيلول  2017العدد 3270

مجتمع وإقتصاد

9

التشابك الكمومي ينقل حالة الجزيء إلى الفضاء

هل كان أينشتاين على خطأ؟
ذهب ألبرت أينشتاين إلى
القبر ولم يقتنع بصدقية
الفيزياء الكمومية ،ولكن
هل نستطيع لومه؟ كال ،إذ
أن غرابة حالة المادة في
عالم الكوانتم لم تترك
للخيال شيئًا ليضيفه ،ولو
كان ألبرت حيًا اليوم وشاهد
تجربة التشابك الكمومي
ألعاد التفكير في كلّ شيء
علي عواد
أي ـلــول ال ـفــائــت لــم يـكــن ع ــادي ــا ،على
األقــل في الصني ،إذ نجح فريق من
ال ـب ــاح ـث ــن ال ـص ـي ـن ـيــن ب ـن ـقــل حــالــة
ال ـف ــوت ــون وه ــو جـ ــزيء ي ـت ـكــون منه
نور الشمس من مختبر كمومي في
الفضاء إلى مختبري أبحاث يقعان
ف ــي األراض ـ ـ ــي ال ـص ـي ـن ـيــة ع ـل ــى بـعــد
 1200كم بينهما ،وبشكل أسرع من
ال ـض ــوء ل ــدرج ــة وصـفـهــا بــالـتــزامــن.
حـ ـسـ ـن ــا ،ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا ه ـ ــو ال ـت ـش ــاب ــك
الكمومي؟
ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ولـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـش ــاب ــك
ال ـ ـك ـ ـمـ ــومـ ــي عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن نـ ـ ـع ـ ــرف مــا
ه ــي ال ـف ـيــزيــاء ال ـك ـمــوم ـيــة ،ف ــي عــالــم
الكونتوم تختلف قــوانــن الفيزياء

ع ــن الـ ـت ــي ت ـع ـل ـم ـنــاهــا ف ــي املـ ـ ــدارس
والجامعات ،وهــي تعنى بالدراسة
وعلى أساس نظري لطبيعة وحالة
املــادة والطاقة في املستوى ما دون
ال ــذري ،تسمى بالفيزياء الكمومية
وأحيانا ميكانيكًا الكم.
كــل شــيء فــي هــذا الـكــون يتكون من
ذرات وداخــل تلك ال ــذرات ،وبحسب
ن ـظ ــري ــة األوت ـ ـ ـ ــار ونـ ـظ ــري ــة األوت ـ ـ ــار
ال ـف ــائ ـق ــة ،ي ــوج ــد ج ـ ــزيء أص ـغ ــر مــن
الــذرة اسمه ك ــوارك ،هو أيضًا يقبع
بداخله أصغر شكل للمادة والطاقة
يسمى وتــر (راجــع مــوضــوع نظرية
األوت ـ ـ ــار http://www.al-akhbar.
 .)278835/com/nodeاألمر الغريب
ف ــي عــالــم ال ـكــوان ـتــم ،وال ـ ــذي م ــا زال
يحير الـعـلـمــاء الــى يــومـنــا ه ــذا ،هو
ك ـي ــف ل ـ ـجـ ــزيء م ـث ــل ال ـ ـبـ ــروتـ ــون أو
الفوتون أن يتواجد في مكانني معًا
في نفس الوقت!
ت ـجــارب كـثـيــرة ت ـكــررت فــي محاولة
ل ـف ـهــم م ــا ي ـح ـصــل وأك ـث ــره ــا ش ـهــرة
ه ــي ع ـنــدمــا ي ـط ـلــق ب ــروت ــون واح ــد
من جهاز أمامه حائط بثقبني ليمر
ال ـ ـبـ ــروتـ ــون مـ ــن أح ــدهـ ـم ــا وي ــرت ـط ــم
بـحــائــط اخ ــر لـتـحــديــد االتـ ـج ــاه ،كل
شيء يبدو طبيعيًا حتى اآلن ولكن
مــا أن ي ـتــرك الـعـلـمــاء ه ــذا االخـتـبــار
ل ـي ـع ـمــل ل ــوح ــده م ــن دون مــراق ـب ـتــه
ي ـخ ــرج ال ـب ــروت ــون م ــن ال ـث ـق ـبــن! أي
ب ــروت ــون واح ــد خ ــرج مــن آل ــة الــدفــع
وقـبــل م ــروره بــالـجــدار األول أصبح
ي ـتــواجــد فــي مـكــانــن بـنـفــس الــوقــت
وخرج من ثقبي الجدار ليرتطم على

الـ ـج ــدار األخ ـي ــر ع ـلــى ش ـكــل مــوجــة،
وم ـ ــا أن يـ ـع ــود ال ـع ـل ـم ــاء ل ـي ــراق ـب ــوا
العملية يـخــرج ال ـبــروتــون مــن ثقب
واح ــد ويــرتـطــم بــالـجــدار عـلــى شكل
جـ ـ ـ ــزيء ول ـ ـيـ ــس مـ ــوجـ ــة ،أجـ ـ ــل ه ــذه
حقيقة رغم الغرابة الشديدة الى حد
التشكيك في صدقيتها ،فهل يعقل
أن الـ ـب ــروت ــون ق ـ ــرر ع ـ ــدم االرتـ ـط ــام
بــال ـجــدار ع ـلــى ش ـكــل مــوجــة عـنــدمــا
ش ـع ــر أن ـ ــه مـ ــراقـ ــب؟ ه ـ ــذا االخ ـت ـب ــار
أع ـيــدت تـجــربـتــه مـئــات امل ــرات حــول
العالم والنتيجة هي نفسها غرابة
في غرابة.
ب ــال ـع ــودة الـ ــى ال ـت ـشــابــك الـكـمــومــي
واملـسـمــى Quantum Entanglement
والــذي كــان ألبرت أينشتاين رافضًا
لـ ـفـ ـك ــرة نـ ـج ــاح ــه ،االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار حـصــل
كـ ــاآلتـ ــي ،ق ـ ــام ال ـع ـل ـم ــاء ال ـص ـي ـن ـيــون
ب ـ ـف ـ ـصـ ــل فـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ــى فـ ــوتـ ــونـ ــن
متشابكني عبر شعاع لـيــزري ،ومن
هنا تبدأ الحكاية ،إذ أن الفوتونني
ال ـج ــدي ــدي ــن م ـت ـش ــاب ـك ــان ويـ ـت ــأث ــران
بـبـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض ،فـ ــإذا م ــا جــيء
بالجزيئني وتم التالعب بحالة األول
فلنقل إنه كان يــدور الى األعلى وتم
تحويل دورانه الى األسفل ،في نفس
اللحظة يغير الجزيء الثاني دورانه
ف ــي عـكــس األول وال ـع ـكــس صحيح،
وهذا االختبار أيضًا تم تكراره داخل
الـعــديــد مــن املختبرات حــول العالم،
وك ــان ــت الـنـتـيـجــة ه ــي ذاتـ ـه ــا ،ولـكــن
القصة لم تنته هنا ،إذ اعتبر العلماء
أن ق ــرب الـجــزيـئــات مــن بعضها هو
مـ ــا ول ـ ــد (ربـ ـ ـم ـ ــا) ه ـ ــذا الـ ـت ــزام ــن فــي

حــالــة الـ ـ ــدوران ،و(رب ـم ــا) استطاعت
الـ ـج ــزيـ ـئ ــات أن ت ـب ـع ــث ب ـم ـع ـلــومــات
لبعضها البعض ،فقاموا بإبعادها
ع ــن ب ـعــض وم ــن ث ــم أع ـي ــد االخ ـت ـبــار
ليتفاجأوا بنفس النتيجة!
وصل األمر بالعلماء الصينيني إلى أن
يضعوا فوتون داخــل قمر اصطناعي
ل ــأب ـح ــاث ال ـك ـمــوم ـيــة ومـ ــن ث ــم فـصــل
الـفــوتــون إلــى جزئني ثــم تــم إرسالهما
ال ــى مـخـتـبــريــن ع ـلــى األرض وتـفـصــل
بينهما مسافة  1200كم ،بدأ االختبار

فهم طريقة عمل هذه
الفوتونات ما يزال بعيدًا
عن قدرتنا على االستيعاب
بتغيير ات ـجــاه دوران ال ـجــزيء األول،
وإذ بــالـثــانــي يغير ات ـجــاه دوران ــه في
نفس اللحظة ،نتحدث هنا عن سرعة
في التواصل أو التزامن بني الجزيئات
بـشـكــل أس ــرع م ــن ال ـض ــوء ،وه ــو األم ــر
الذي أثار حفيظة أينشتاين وقتها ،إذ
أن نظرية النسبية العامة في جوهرها
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ثـ ـب ــات أن ال ـ ـضـ ــوء هــو
األسرع في الكون ،وهو يتنقل بسرعة
 300ألــف كم في الثانية الــواحــدة .رغم
ض ـخ ــام ــة ه ـ ــذا االكـ ـتـ ـش ــاف واألبـ ـ ـ ــواب
الجديدة التي ستفتح من خالله في كل
القطاعات وتحديدًا شبكات اإلنترنت
واالتـ ـص ــاالت ،إال أن فـهــم طــريـقــة عمل
ه ــذه ال ـف ــوت ــون ــات م ــا يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا عن
قدرتنا على االستيعاب.

المجاالت التي ستستخدم بها
تكنولوجيا التشابك الكمومي حاليًا
يـمـكــن اس ـت ـخ ــدام ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا
لصنع ساعة دقيقة جـدًا ،ال نتكلم عن
تلك التي يوقظك صوت املنبه داخلها
في الصباح بل عن ساعة كمومية فائقة
الدقة لتساعد العلماء على قياس تردد
اإلشـعــاعــات الــذي يحتاجه اإللكترون
للقيام بقفزات بني مستويات الطاقة.
أدق ساعة توجد حاليًا في العالم هي
الساعة الــذريــة واملــوجــودة فــي املعهد
الوطني للمعايير والتكنولوجيا في
واليــة كــولــورادو في الــواليــات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة .ه ــذه ال ـســاعــة تـفـقــد ثانية
واحـ ـ ــدة ك ــل  3.7م ـل ـيــار س ـن ــة .ك ـمــا أن
وج ـ ــود س ــاع ــة ك ـمــوم ـيــة فــائ ـق ــة الــدق ــة
سيساعد تكنولوجيا تحديد املواقع
عبر األقمار االصطناعية على تحديد
مواقعنا بشكل أفـضــل .باإلضافة إلى
ذل ــك سـتـســاعــد تـكـنــولــوجـيــا التشابك
ال ـك ـمــومــي ب ـخ ـلــق بــرم ـج ـيــات مـشـفــرة
ال يـمـكــن فـكـهــا وي ـم ـكــن تـطـبـيـقـهــا في
ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت وال ـب ــرم ـج ــة ،حيث
سـيـصـبــح بــإم ـكــان الـشـخـصـيــات مثل
األمنيني والــرؤســاء القيام باتصاالت
ال يمكن التنصت عليها مــن أي جهة
ثالثة ووضــع تشفير على االتصاالت
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـ ــن م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـقـ ـي ــادة
والـعـمـلـيــات عـلــى األرض تمنع كشف
العمليات أو الخطط.
* رابـ ـ ـ ـ ــط ت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــك الـ ـكـ ـم ــوم ــي
https://www.youtube.com/
4QlcKuxDGrs=watch?v
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