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   ۲۰۲۰٫۱۲٫۲۸ی                                                                              برلین، ردکتر حسن بلو

 

 

 ناهمدوسی  همدوسی و مفهوم

 

 

 ’s cat; Gedankenexperiment)(Schrödinger 1Catexperiment 

The Concept of Coherence and Decoherence 

 

 ۲فیزیک قرن بیستم نشان دادند." برابر در   را نشانبود  مکفینا سنتی  فلسفی هایشناسی معرفت  تمامی"

 

         فشرده

  ی به نام در شکل قوانینرا    طبیعتبا  خود    ربیات تج  یچکیده  دهمهفدر اواخر قرن    شد  موفق  ها تالشقرنپس از  انسان  

  دهمشاهنشانی از احتماالت    در آن   ی مربوط به دنیای ماکروسکپی کهقوانین،  ارائه کند  )فیزیک کالسیک(  قوانین نیوتنی

میکروسکپی )فیزیک    دیگری به نام دنیای  دنیای  را  یئدنیا  زیربنای چنان  که  ه استدریافت  اکنوناو  در مقابل    .شودنمی

 بایدمی  رسد کهنظر میبه صفو  این  با  .وجود ندارد  قطعیتاز    نشانی  اصوال که در آن  ، دنیائیدهدتشکیل می  (یکوانتوم

  یافتیم نمین  آامکان    ما  صورتچراکه در غیراین   ،وجود داشته باشد  ،نسبتی  رابطه،  دنیای کالسیک  دنیای کوانتوم و  میان

 بسیار مهم  پرسش همین خاطربه بنا شده است. ها(اتم نها و ذرات مادوکوانتومی )اتمشاهد دنیائی باشیم که از مواد دنیای 

دنیای   احتماالتی به  قوانیندنیای کوانتومی با  گذار از    و  ستا  ایرابطهمزبور چگونه    یرابطه   است که  این   ما  و اساسی

 کنیم چنان استچرا دنیائی که مشاهده می  خواهیم بدانیممیما    ،یعنی  باشد؟می   قوانین دترمینیستی به چه شکلی  کالسیک با

 ذراتو  نامشخص    در دنیای میکروسکپی  کهدر حالی   مشخصدر آن  ها  مکان و سرعت آن   ،اشیاء  فرم    برای مثال  ،که هست

در دنیای خود مشاهده   گونه که هستندآن   های کوانتومی راما پدیده  ؟ چرا های مختلف باشندهمزمان در مکان  ندتوان می   آن در  

  کنیم؟نمی

و    (Coherenceس  کوهرن): همدوسی  باشدمی  ایپایه  مهم و  دو مفهوم بسیار  درکدر گرو    های ذکر شدهپرسش  پاسخ

کوهرنس)  ناهمدوسی این    شناخت(.  Decoherence  د  فلسفه    دو مفهوماز    ویژه ، بهاست  حیاتی  و علوم پایهبرای دانش 

دیکته   نسانطبیعت دنیای میکروسکپی به ا  راناهمدوسی    مفهوم  .داشناخته شده بوتا چند دهه پیش ن  که  مفهوم ناهمدوسی 

    است.  روز پژوهش مهم موضوع و فیزیک مدرن پرسش ترینجالب . ناهمدوسیدکنمی

ی به سوممفهوم   ی مستقیم بارابطه ی کهمفهوم ، دورا توضیح دهم ناهمدوسیهمدوسی و   مفهوم دوم کوشدر این مقاله می

دانم الزم می ـ    در فرصتی دیگر است.  جداگانهو توضیح    مستلزم بررسی  گیریاندازه  مفهومـ    .دارند  گیری‘’مفهوم اندازهنام  

 .است تحصیل مطلب برای خواننده همراهیرو بنابر طبیعت موضوع اندکی فنی و نیازمند ی پیشمقالهمتذکر شوم که 

 و  دانیزیک، فکارل فریدریش فون وایتسزکراز    باال  در  ی نقل قول ذکر شده کنه  توانمیده  رنامب  هایبا آگاهی از مفهوم

      برد.ی بیشتر پیشناسی فلسفمعرفت به عمق مسائل و دکردرک  بهتررا  (،۱۹۱۲ـ۲۰۰۷) و محقق صلح فیلسوف آلمانی

 گفتار پیش

یکدیگر مرتبط  یکدیگر مربوط بودن، بهمعنای با یکدیگر در رابطه بودن، به یک کلمه التین است به  Coherenceکوهرنس  

 ی هم و فعل دوسیدنچسب، متشکل از کلمهمعنای همبه  یهمدوس شود.  بودن. کوهرنس در زبان فارسی همدوسی نامیده می
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مفهوم ناهمدوسی    ولیکن  دارد  دکاربرمفهوم هم در دنیای کالسیک و هم در دنیای کوانتومی    این    .به معنی چسبیدن، است

است. کوانتومی  دنیای  پایه(    همدوسی  مختص  علوم  شکلپیشو    جاموا  خاص  ویژگی)در   یتداخل  حالت  گیریفرض 

(interference  )آن امواج است، برای مثال  ست.هادر  تابع نوع  امواج  )تداخل(  امواج همدوسی    مدت زمان همدوسی 

 است.  کوتاه  امواج نور طوالنی و یا الکتریکی صوتی

آن   معنای  این گفته  .ندهستپذیر  بازگشت  ها)دنیای کوانتومی( تمامی کنش و واکنش  اکم استح  نابهمدوسی  در دنیائی که  

  )که خوشبختانه نیست(   بود  نابی ، اگر دنیای ما دنیای همدوسبرای مثال .زمانی حاکم استبی یکوانتومدنیای  در    که  دارد

 یئمعنا و این   استپذیر  بازگشت  آنی  جریانی  نوع  هر  همدوسی ناب  تحالدر   ، چراکهیمرا شاهد باش  زمانییب  توانستیممی

ما گذشت زمان را حس   را دارد و  های دنیای کالسیکویژگی  چنان نیست وکه دنیای ما  این  .ندارد  و آیندهگذشته    فقدان  جز

 هایمفهوم  برای درک این مطلب حیاتی الزم است با  .است  ناهمدوسی  ناپذیراجتنابی عملکرد  نتیجه  شویم()پیر می  کنیممی

 آشنا شویم.  همدوسی و ناهمدوسی مهم

           مفهوم همدوسی

امواج الکترومغناطیسی، امواج صوتی و یا امواج  برای مثال  است. با یکدیگر در رابطه بودن معنایکوهرنس بهگفتیم که 

  فیزیکی امواج   مهم  هایویژگییکی از    کوهرنس  دیگر باشند.مشابه    نوعی کوهرنس نسبت به امواج توانند هر یک بهآب می

  همدوسی   نظریه کوانتوم ذره موج است و موج ذره است!  در  یم کهبدان  استمهم    رابطهاین    در  ( است. شبه ذراتانرژی یا  )

به یک شکل    در طول زمانهای مختلف  در مکان   آن   ایلحظه   انحرافاتگسترده است که    موج    یک میدان    فیزیکی  ویژگی

فاز که ثابت میبه  ،کنندتغییر می   صورت بهرا    امواج  (نهی  برهم)  تداخل  از    مواردی  ما  یهمهشک  بی  ۳.ماندجز تغییر 

 (:۹ تا ۲ رهای)تصوی یماشنیده خوانده و ها مطالبیی آنیا در بارهو  کرده مشاهده  (بعدی  ۳) ثابت فضایی   نهیبرهم

 

 

 

 ۴موج در آب  :۲تصویر

 

 

 ۵(ایسلند)زیبا  یموجحالت : ۳تصویر
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 ۶موج در ماسه: ۴تصویر

 

 

 ۷موج در شن: ۵تصویر 

 

 

                                                  ۸نهی( امواج)برهمتداخل : ۶تصویر
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ق( : ۷تصویر  ۹و تداخل امواجپَراش )تَفرُّ

 

 

 ۱۰: پراش الکترون۸تصویر

 

 

 nBerli-MBI۱۱ از ابرهای الکترونی (۲۰۱۳) اولین تصویر: ۹تصویر
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از  چه  ن و چنا  محدود  فضااز نظر زمان و    (،نامحدود  سینوسیها )منحنی  ، بعکس بیان ریاضی آن واقعی  فیزیکی    امواج  

اغلب    باشند  از دو منبع مختلف  اگرو    یکسان،  های(شده باشند همدوس، یعنی دارای بسامدهای )فرکانس  تولیدیک مبع  

،  حالت ایستاده  خاطر امواج همدوسشده به تداخل ایجاد    ،همدوسی کامل دو منبع  صورت  در  هستند.  مختلف  بسامدهای  دارای

شوند همدوس  شر میتالکتریکی من  در مقابل امواجی که برای مثال از خورشید و یا از یک المپ   .دارد  را  ،موج ایستاده

ی رسند آن است که دامنه ی دو موج همدوس که در یک مکان بهم میمشخصه .  شان نظم خاصی نداردو تداخل امواج  نیستند

(Amplitudeآن ) شود.جمع میها باهم 

(  Matter wavesامواج الکترومغناطیسی و یا امواج ماده )مانند  نهی امواجـ   ای که برهم ـ فنی  های علمیهمدوسی در بخش

،  تکنیک لیزر  ،در اپتیک  برخوردار است، برای مثال  باالئیکند از اهمیت  ها نقش بازی میدر آن   ـ  ذرات الکترون  ثلم

  پردازش   در یا ( Magnetic resonanzeتشدید مغناطیسی ) و ( Short-time Spectroscopyطیف سنجی کوتاه مدت )

بر اساس تغییراتی که بدنبال    الکتروانسفالوگرافیآنالیز  )  ثبت شده از مغز   هایسیگنال  در پردازش  برای مثال    ،هاسیگنال

می اتفاق  مغزی  میان    .(افتدضایعات  این  لیزردر  حین    اشعه  همدوسی،    در  شرایط  از    فرکانسی تکیعنی  برخورداری 

خاطر نور همدوس باریک و  به   ،(*معنای همدوسی فضایی)به  ی موجو نامتغییربودن جبهه  (*معنای همدوسی زمانی)به

های مهم دهه  آوردهایدستبسیاری از    تردیدبی  .برخوردار است  فنیـ    علمی  توجهی در تحقیقات    شایان    پرقدرت از جایگاه  

سال سپتامبر    ۱۴ امواج گرانشی در  کشف  برای مثال  ،ندد نبو  پذیرامکان لیزر    اشعه همدوس    یاری جستن از  اخیر بدون

 .  از جانب آلبرت اینشتین ۱۹۱۵در سال   ی نظری آناز یک قرن از ارائه  بعد بشر بار در تاریخبرای اولین و  ۲۰۱۵

  :۱۲ (۱۰ها )تصویر با شرح کوتاهی برای هر یک از آن به زبان تصویری شده بکاربردههای ح مفهومتوضی    *

 

                 (۲)                                                                                                           (۱)            

 

    (۳)                  ۱۲همدوسی و ناهمدوسی توضیح تصویری :۰۱تصویرر                     (۴)                

  

 ند.هست ها از نظر زمانی و فضایی ناهمدوس ن نه جهت انتشار مشترک دارند. آ  نه طول موج و در این شکلامواج ( ۱)

 هستند.   لذا از نظر زمانی ناهمدوس اما فضایی همدوس  ،طول موج مختلف  ،در این شکل دارای جهت مشترکامواج  (  ۲)

 هستند.  از نظر فضایی ناهمدوس لذاجهات مختلف، اما در  رنگ، دارای طول موج مساوی،تک در این شکلامواج ( ۳)

 ها از نظر زمانی و فضایی همدوس هستند.  جهت انتشار مشترک دارند. آن هم طول موج و هم  در این شکلامواج ( ۴)

 ی مرتبط با مفهوم همدوسیتعریف دو مقوله

کنند. د برهمنهی میتولی  شاندر محل برخورد هنوز های امواجبستهآن  که در اجرا حداکثر اختالف زمان: زمان  همدوسی

   د.شوطی میهمدوسی  زمان   مسیر نوری است که در مساوی طول   :طول  همدوسی
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 مفهوم ناهمدوسی 

دادن همدوسی   معنای از دست. ناهمدوسی بهشودنامیده می  ،، ناهمدوسیDecoherenceکوهرنس همدوسی د    حالت    فقدان  

که در آن امواج دارای  حالتی  ،دارد  میان امواج  تعریف شده  فازی  ییک رابطه  نبود  بیان از  ناهمدوسی.  کوانتومی است

  ( Intensitiesشدت )   جمع    بلکه  (Amplitudeی امواج )دامنه  نهجا  این  در  گوناگون هستند.و اختالف فازهای    فرکانس

کردن    یا چندبرابر  با دو  توانمی  باشد  هادر فرکانس  برای مثال  اختالف  چنانچه  .مدنظر است  (هاقدرمطلق مربع دامنه)  هاآن 

   شود.می  برداریبهرهرادار  فناوریدر  از جملهامکان . از این دکرهمدوسی ایجاد  مربوطه  امواج میان ،فرکانس

غیرقابل    در این دنیا  ،ذرات الکترون  انندم  ،ذرات  که  کنیماضافه می  و  تزمان اسعاری از مفهوم  گفتیم که دنیای کوانتوم  

  ند. هست  هر چیزی عمر خواص خود را دارد و قابل تشخیص از یکدیگر  السیکدنیای ک  اما در  تفکیک از یکدیگر هستند.

از  که ها، در دنیای کالسیک انسان از جمله ما ،چیزها چرا  عبارتند از: کرد  مطرح توانمی که در این رابطه  هائیپرسش

یک  باعث    چیزیچه    ؟ندندار  را  یدنیای کوانتوم  هایویژگی  ندا تشکیل شده  ها(ها و ذرات مادون اتمذرات کوانتومی ) اتم

   ؟است یبه چه شکل (دنیای کالسیک )گذار از دنیای کوانتومی به دنیای مادی  ؟شودمی یاساسچنان تغییر 

 برخوردار  )کوهرنس(  خواص کوانتومی ناباز    وقتی  ،الکترونیک    برای مثال،  کوانتومی  سیستمیک      هیم کرتوجه دا

کنش و واکنش    محیط و  از  قابل تصوری  شکلهر    از  بدور  کامال  . یعنی،در دنیای کوانتومی خود محصور باشد  که  است

 که  ، چراستنیافتنی  یدست  در دنیای ما  چنین حالتی برای الکترون  !باشد  از محیط بیرونی  مجزا  صد در صد  ؛باشد  آن  با

تابش پس  های )فوتون کیهانیتابش پس زمینه  تاثراز گریز الکترون را امکان  (یادور از هر شئ) بهترین حالت در حتی

  و یا میدان گرانشی   (گذشتهزار سال می ۳۸۰حدود    تنها  های باقیمانده از دورانی که از عمر کیهانفسیل  کیهانی،  زمینه

  دکوهرنس )ناهمدوسی(   است که آن را  چیزی  دقیقا همان  محیط  کنش و واکنش بااز    گریزامکان    نبود    .کیهان نیست  پهنای  در

توان به را نمی کنش و واکنش سیستم کوانتومی با محیط .و بعکس  معنای تاثیر محیط بر سیستم کوانتومیدقیقا به نامیم؛می

  عامل   میان دنیای کوانتومی و دنیای کالسیک و  (رابطتاثیرگذار )  عنصرآن    ،ناهمدوسیدر واقع    !نمود  حذف  وجههیچ

   .است کنیممشاهده میهر آنچه در کیهان  گیری شکل برای (بنیادی) اصلی

مبتنی بر قوانین   تنیدهدرهم  کوانتومی    کیهان  ،  واحد  سیستم  یک  شکلبه  باهم  کیهانکل اجزای    تنیدگیدرهم  علت  ناهمدوسی

  مانند فرم  ،کالسیک  هایویژگیهای کوانتومی و بوجود آمدن  های سیستمویژگی  رفتنین  باز    باعث  که  لتیع  . ، استطبیعی

ی گذار از دنیای کوانتومی  پروسه  چگونگی   بیان از  دکوهرنس،  به عبارت دیگر.  شودمی  ،مکان و سرعت مشخص آن  و

خواص کالسیکی ماده در رابطه با ماده و   یعنی،  .داردناپذیر با محیط های اجتنابکنش و واکنش  توسطبه دنیای کالسیک 

     .    د نآیبوجود می های کوانتومی و محیطمیان سیستم فعل و انفعاالت

کامل یا ناقص سبب محو  ناهمدوسی    .است  و تعیین کننده  یبسیار اساس  ،یک مفهوم  ،پدیدهیک  کوانتوم  در نظریه  ناهمدوسی  

، فیزیکدان H. Dieter Zehدیتر زه    چ.یای دوم قرن بیستم از جانب  در نیمه  این مفهوم  شود.های کوانتومی میحالت

 Wojciechچ. زورک ی های اخیر از جمله از جانب ُوسیج او در دهه  ۱۳مطرح، بررسی  ،  (۱۹۳۲ـ ۲۰۱۸نظری آلمانی )

H. Zurekبسیار   ایمسلئل پایه   ی ازیک   اکنون  و  ۱۴، توسعه داده شده*( ۱۹۵۱کائی )  ـ  آمریلهستانی ـ   ، فیزیکدان نظری

، دارد  کوانتومی  هایسیستماز    ماده  کالسیکیخواص    ناپذیربرگشت  گیریشکل  از  بیان  ناهمدوسی  است.  علم فیزیک  مهم

یک سیستم    در تعاملناهمدوسی    شود.حاصل می  با محیط  کوانتومی  هایسیستمناپذیر  کنش و واکنش اجتناب  خواصی که از

هم حالت سیستم بسته    (درنگبی)ی تعامل  در لحظه  نظریه کوانتوم مدعی است که  .هددمی  رخ  با محیط  کوانتومی  یبسته

 کنند.  ناپذیری تغییر میشکل برگشتو هم حالت محیط به

  :کنماشاره میطلب م ۴ به مهم ناهمدوسی هایز جنبها

ونا  زمان    ـ۱ است  کوتاه  بسیار  خاطربه   همدوسی  کوانتوم    گاهن  همین  نظریه  کوانتومیصحبت  در                شود. می  از جهش 

ش  ناهمدوسی  ـ۲ فضازمان  کل در  گرانش    گیری  در  بسزائی  ازکوانتومی    کالسیکی                            است.   برخوردار  اهمیت 

ویژگی  ناپذیریگشتباز   ـ۳ از  ناهمدوسی    بسیار  هاییکی  میبهمهم  زمان(.  آید.شمار  طول  در  آنتروپی                                                )ازدیاد 

تجزیه سریع )زمان    . با این حالاست  برخوردار  باالئی  عملی   اهمیت  از  های کوانتومیناهمدوسی در طراحی رایانه    ـ۴

            .باشدمی یکی از مهمترین مسائل آن بسیار کوتاه ناهمدوسی(

 مکانیسم انتقال 

نظریه کوانتوم    دانستنبا بنیادی  توان  را میدنیای کالسیک    فیزیکی    دنیای کوانتومی به خواص    فیزیکی    خواص    دگرگونی  

  ها( کوچکی آن  بزرگی یا)   های سیستماندازه   برای  خاصی را  کوانتوم محدودیت  نظریه  قوانین  که  استدالل  این  اداد. ب  توضیح
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های  ماهیت پدیده  با این حالد.  نشو میکروسکپی نمی  هایسیستم  محدود به  در اصل  کوانتوم   قوانین نظریه  . یعنی،ندنیست   قائل

شرودینگر،   Gedankenexperiment ذهنیآزمایش  و یا  (۱۱)تصویر دو شکاف آزمایش  مانند  هائیآزمایش کوانتومی  

های  رفتار کالسیکی سیستمتوان  می  ونهگ چ  ند کهنکمی  مواجهاین پرسش    باما را    ،(۱تصویر)"  شرودینگر  گربه"معروف به  

چه معنای   روشن نیست  وجههیچبه واسطه(  )بی  صوص وقتیخه ب  ؟ ی نظریه کوانتوم توضیح دادرا در محدوده ماکروسکپی  

چه  آن شک  بی  ۱۶.‘دقائل ش  یک سیستم ماکروسکپی  برای  آن   استفاده ازدر    کوانتومینهی  برهمحالت    به  توانرا می  فیزیکی

ساختارهای کوانتومی مانند فوتون یا الکترون  اجتناب   غیرقابل   هایی کنش و واکنشمسئله است در این رابطه تعیین کننده

   .باشدمی گیری(با محیط )ابزار اندازه

 

 

 

                                              شکل غیرقابل انکاریبه آزمایشاین :  ۱۵الکترون در آزمایش دو شکاف  نندما یها یا ذراتفوتونرفتار : ۱۱تصویر 

 * *.دهدرا نشان می  ، الکترونمثل  ، ـ موجی نور و دیگر ذرات کوانتومی ناپذیر ذرهت جدائیماهی

 

بر    گیریابزار اندازهتاثیر    ویژهو بهاز جمله    محیط  تاثیر  بتواننشان دادند که غیرممکن است    های نظری و تجربی بررسی

نمود.  کوانتومیهای  سیستم حذف  کوانتومیسیستم  بر  محیط(عنوان  به)  گیریاندازه  ابزار  تاثیر  را  که   هرچند  ،های 

غیرقابل باز    (شود  ،فوتون  ،ذره نور  تک  یک  محدود به  تنها   برای مثال)  گیردصورتامکانات    ترینبا ظریف  گیریاندازه

  برحذر بودن  امکان  یشکل  هیچبههای کوانتومی  سیستم  گیریدر اندازه  که  است   دیتاک  الزم به  .ستا  تعیین کنندهو    اغماض

 ی  در نتیجهبه این معنا که نیست.  گیریاندازه  ابزار و های کوانتومیسیستم میان و تاثیرگذاری دو سویه کنش و واکنشاز 

گیرد. یعنی ما هرگز شانس  ناپذیر در هر دو بخش صورت میو بازگشت ناپذیراجتنابی تغییرات   هائیکنش و واکنش نانچ

ناهمدوسی   حاصل ازانکار  غیرقابل    واقعیت  یک  این  گونه که هست مشاهده کنیم.آن نداریم یک سیستم کوانتومی را آن 

در   . داشته باشیممدنظر  ها  و ارزیابیها  در سنجش  هموارهآن را    الزم است   و  داریمآن ن  فتن راهی جز پذیر  ما هیچ  .است

 گیری اندازه  دقت  ی  در محدوده  آن  گیری براندازه  ابزار  غیرنسبیتی تاثیر    کالسیک    مکانیکی    گیری یک سیستم  مقابل در اندازه

از  اما    یست.ن   )محیط(   گیریابزار اندازه  و   ان سیستممیبه تفکیک  )الزامی(  جا نیازی  در اینیعنی،  .  است  پوشیچشمقابل  

ناچاریم است    (اتم یا فوتون  مانند)ذرات کوانتومی    تاثیر  )!(  عرضگیری هماتمی تاثیر ابزار اندازه   در مکانیک  جا که  آن 

 و ابزار  کوانتومی  سیستم    میان    و بدانیم که  یمذیربپرا    گیریدر حین اندازه ها  آن  ناپذیر میان  بازگشتناپذیر و  اجتنابتغییرات  

   ۱۷شود!خود بخشی از دینامیک می جادر این ابزار یگر،دبه بیان  .دشوتنیدگی ایجاد می هموارهگیری اندازه

این  توضیحات بیشتر ابزار  از آن ،  هباردر  با  الکترون  یا  گیری  اندازه  مفهوم  اکه ب  راآزمایش،    جمله رفتار ذرات فوتون 

  کنیم.به فرصتی دیگر محول می دارد تنگاتنگی  مستقیم و یرابطه

   :پاسخبی پرسش

چه   به این پرسش  صورتدر این  حاکم بوده است.  کامل(  )همدوسی    ناب   کوانتومی  که پیش از مهبانگ حالت    شودگفته می

  دنیای مادیگیری  شکل  برای(  همدوسیکنش و واکنش )نابرای    اولیه  الزم  محیط  همان  اولیه و یا    تلنگر    :توان دادپاسخی می

  بوده است؟ و به چه شکلی بوده چه از دنیای کوانتومی
  

هایی بود که از شکاف سمت  رسیدند، جمع تعداد فوتونکه به هر نقطه از پرده می  هاییفوتون  داد، تعداد ای خود را نشان میاگر نور در مسیر خود از چشمه تا پرده تنها ویژگی ذره **

است که شکاف سمت چپ را پوشانده باشیم و وقتی که شکاف سمت راست    جمع شدت وقتیاند. به زبان دیگر، شدت نور در هر جای پرده حاصل چپ و از شکاف سمت راست آمده 

انتظار ما خواهد بود. این پدیده  را پوشانده باشیم؛ ولی آزمایش نشان می دهد که اگر هر دو شکاف را باز بگذاریم، شدت نور در بعضی جاها بیشتر و در بعضی جاها کمتر از 

  .شدنی ذرات نور قابل توضیح نیستسازنده و ویرانگر امواج نور است، و با ماهیت جمع تداخل نمایانگر

از کدام شکاف گذشته  ببینیم که نور  تغییر دهیم که بخواهیم  آزمایش را  بین میهر طور که  از  تداخلی  نتیجه  است، طرح  و  پدیده نشانای به دست می ذره   رود  این  اصل   دهنده  آید. 

 ۱".ای و موجی را در یک پدیده دیدان همزمان ماهیت ذره توای و هم موجی از خود نشان دهد، ولی نمیتواند هم ویژگی ذره گوید نور میاست، که می  مکملیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA
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