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                ಕ್ವ ಾಂಟಮ ಜಗತ್ತು  – ಒಾಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಾದ ವಿಜ್ಞಾ ನ   

 

- ಡಾ. ರತ್ನಾ ಕರಚ ಆಚಾರಿ 

     ಸಹ ಪ್ರರ ಧ್ಯಾ ಪಕರು,  

     ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಚ ವಿಭಾಗ,  

     ಅಲಯನ್ಸ ಚ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ  

     ಬೆಂಗಳೂರು 562 106 

             ಕ್ವ ಂಟಮ ಜಗತಿ್ರನ ಬಗೆ್ಗ  ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತ್ರಗಳು ಇತಿ್ರೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಿ  

ಕೇಳಿ ಬರುತಿ್ರರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕ ಬಳಕೆಗಳು ನಮಮ  ದೈನಂದಿನ 

ಬದುಕಿನ ಹಲವಾರು ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿಿ  ಬಳಕೆಗ್ಗ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುವುದು ಎಲಿರ ಗಮನ 

ಸೆಳೆದಿರುವ ವಿಷಯ.  ವಿಜ್ಞಾ ನದ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧ ೆಂತಗಳನುು  ಅವುಗಳ ಸವ ರೂಪ 

ಹಾಗೂ ವಾಾ ಪಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. 

 ಒಂದೆಡೆ ಬರ ಹಾಮ ಂಡದಲಿಿರುವ ಜ್ಾ ೀತ್ರಪು್ಂಜಗಳು,ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ 

ಹಲವಾರು ಗರ ಹಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನಾ  ಒಳಗಂಡಿರುವ ನಮಮ  

ಸೌರಮಂಡಲ. ಇದರಂತ್ ಅತ್ರೀ ಸಣ್ಣ ದ್ಯದ ಅಣುಗಳ ಬಗೆ್ಗಯ ತ್ರಳುವಳಿಕೆ 

ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಇನ್ಾ ಂದೆಡೆ.  

  ಮಂದುವರಿದಂತ್ ಇಲಿಿ  ಅಣುವಿನ ಒಳಗ್ಗ ಸಮಿಮ ಳಿತವಾಗಿರುವ ಅಗಾಧ ಪರ ಮಾಣ್ದ 

ಪರಿಸರದ ಬಗೆ್ಗ  ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಕ್ರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾ  ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ನಮಮ  

ಮಂದಿರಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ. ಈ ಕೆಷ ೀತರ ವನ್ನಾ  ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಸಬಚ ಅಟಾಮಿಕಚ ಝೂ ಎಂಬುದ್ಯಗಿ 

ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ಯಾ ರೆ.  ಈ ಅಣುಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನಾವು ತ್ರಳಿದುಕೊಳುು ವುದ್ಯದರೆ, ಇದರಲಿಿ  

ಒಂದು ಅಣುವಿನಷಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು   ಇಂತಹ ಸಬಚ ಅಟಾಮಿಕಚ ಕಣ್ಗಳು ಇವೆ, ಇವುಗಳು 

ಒಂದಕೊಕ ಂದು ಹೇಗ್ಗ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನಾ  ರವಾನೆ ಮಾಡುತಿವೆ? 

ಅವುಗಳನ್ನಾ  ಒಡೆದು ಪರ ತ್ಾ ೀಕಿಸಿದ್ಯಗ ಉತಪ ತ್ರಯಾಗುವ ಅಗಾಧ ಪರ ಮಾಣ್ದ ಶಕಿ್ತ  

ಎಷ್ಟು ? ಇಂತಹ ಕಣ್ಗಳು ನಮಮ  ದೇಹದಲಿಿ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ  ವತ್ರ್ಸುತಿವೆ ? ಹೊರ 

ಜಗತಿ್ರನಲಿಿ  ಇವುಗಳ ಕ್ಯ್ ಪ್ರ ವೃತಿ್ತಗಳೇನು? ಈ ಕಣ್ಗಳ ಬಗ್ಗಗಿನ ಅಧಾ ಯನಗಳಿಂದ 

ಔದ್ಾ ೀಗಿಕ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಕ  ಆಗುವ ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳೇನುಷ ಎೆಂಬ ಸಂಗತ್ರಗಳನ್ನಾ  

ಅರಿಯುವುದು ಮಹತವ ದ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದೆ.  

       ಈ ಜಗತಿ್ರನ ಇರುವಿಕೆಗ್ಗ ಕ್ವ ಂಟಮಚ ನ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂಷ ನಮ್ಮ ನುು  ಈ 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವ ಗುರುತ್ನವ ಕಷ್ಣ್ಕ್ಕಕ , ಈ ಕ್ವ ಂಟಮಚ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೂ ಷ ಯಾವುದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆಯೀ ಎಂದು ತ್ರಳಿಯುವ ಬಗೆ್ಗ  

ಎಲಿ್ಲ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ರವೆ. ಕಣ್ಗಳು ಕ್ವ ಂಟಮಚ 

ವಿಜ್ಞಾ ನದಲಿಿ  ನಾವು ನ್ೀಡಿದಾ  ಪರ ವೃತಿ್ರಗಳನ್ನಾ  ವಾಸಿವ ಜಗತಿ್ರನಲಿಿ  ತ್ನವಾಗಿ 

ತೀರಿಸಿಕೊಳುು ವುದಿಲಿ .   ಕೆಲವು ಸಲ ಕಣ್ದ ರೂಪದಲಿಿ , ಇನ್ನಾ  ಕೆಲವು ಸಲ 

ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲಿಿ  ತಮಮ  ಗಣ್ ತತವ ಗಳನ್ನಾ  ಹೊರಹೊಮಿಮ ಸುತಿವೆ.  ಈ ಸಬಚ – 
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ಅಟಾಮಿಕಚ ಪ್ರರ್ಟ್ಕಲ್ಸ ಚ ಗಳನ್ನಾ  ಅತಾ ಧಿಕ ದೂರದವರೆಗ್ಗ ಬೇಪ್ಡಿಸಿ ಪ್ರೋಕಿ್ತ ಸಿದರೆ, 

ಒೆಂದು ಕಣ್ದಲಿಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆಷ ಇನ್ು ೆಂದು ಕಣವು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ್ದಲಿಿ  

ಸಪ ಂದಿಸುವುದು ತ್ರಳಿದು ಬರುತಿದೆ.   

  ಇವು ಯಾವ ವೇಗದಲಿಿ  ಒಂದಕೊಕ ಂದು ಸಂದೇಶ್ಗಳನ್ನಾ  ರವಾನಿಸುತಿವೆ?  

  ಖ್ಯಾ ತ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಷ ಅಲ್ಬ ರ್ಷ್ ಐನ್ಚ ಸಿು ೀನ್ಚರವರ ಪರ ಕ್ರ “ಜಗತಿ್ರನಲಿಿ  ಯಾವುದೇ 

ವಸಿುವು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನಾ  ಮಿೀರುವುದಿಲಿ ”.ಚ ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಜಗತಿ್ರನ ಈ ಪರ ಕಿರ ಯೆಗ್ಗ 

ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಎಂಟಾಂಗಲೌಮಂಟಚ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ನರೆ.  ಅಥವಾ ಇದಕೆಕ  

ಇನ್ಾ ಂದು ಹೆಸರು ಸ್ಪಪ ಕಿ ಆಕ್ಷನ್ಚ ಎಂಬುವುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ರಳಿದು 

ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರರ್ಟ್ಕಲ್ ಗಳನ್ನಾ  ಪರ ತ್ಾ ೀಕಿಸಿದರೂ ಇವುಗಳ 

ಜ್ೀಡಿ ಪರ ಕಿರ ಯೆಗಳು ಮಂದುವರೆಯುತಿವೆ. ಇಲಿವಾದರೆ ಇವು ಒಂದಕೊಕ ಂದು 

ಸಪ ಂದಿಸಲು ಹೇಗ್ಗ ಸಾಧಾ ? ಇವೆಲಿವೂ ವಿಜ್ಞಾ ನಕೆಕ  ದಿಗ್ ರಮಗಳಿಸುವಂತಹ 

ವಿಷಯಗಳು ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಾದ 

ಕೊೀಪನ್ಚ ಹೇಗನ್ಚ, ಆಥ್ರಚ ಬೈಸರಚ, ಲ್ಲಯಿಸಚ ಡಿ ಬ್ರ ೀಗಿಿ  ತಮಮ  ತಮಮ  

ದೃಷ್ಟು ಕೊೀನದಲಿಿ  ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಗಳನ್ನಾ  ಈಷಪ್ರ ಪಂಚಕ್ಕೂ  ನಿೀಡಿರುತಿ್ನರೆ. 

   ಈ ಎಲಿ್ಲ  ವಿಷಯಗಳನ್ನಾ  ಕ್ವ ೆಂಟಮಷ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರಷ ನಲಿಿ  ಹೇಗ್ಗ ಬಳಸಬಹುದು 

ಎನ್ನಾ ವುದೇ ಒಂದು ಮಖ್ಾ ವಾದ ಸವಾಲು. ಗಣ್ಕ ಯಂತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇವುಗಳ 

ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಕ್ಯ್ಕ್ಷಮತ್ಯನ್ನಾ  ಹಲವು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಗಳಷ್ಟು  

ವಧಿ್ಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಂದಿನ ಪ್ತೀಳಿಗ್ಗಯ ಗಣಕಷಯಂತರ ಗಳು ಸಾವಿರಾರು 

ಕಷು ಕರವಾದ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನಾ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಅಂತರವಿಲಿದೆ ಬಿಡಿಸಲು 

ಸಾಧಾ . ಇದೆಲಿವೂ ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಎಂಟಾಾ ಂಗಲ್ಚ ಮಂಟಚ ನಿಂದ ಆಗುವ 

ಪರ ಯೀಜನಗಳು. ಇದನ್ನಾ  ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ಯಗ   ಈ ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಜಗತಿ್ತ  ಎಷ್ು ಂದು 

ವಿಚಿತರ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತಿದೆ.  ಈ ವಾಸಿವ ಜಗತಿ್ತ  ಮತಿ್ತ  

ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಜಗತಿನ್ನಾ  ಅವಲೀಕಿಸಿದ್ಯಗ  ನಾವು ಇರುವ ವಾಸಿವ ಜಗತಿ್ತ   ನಮಮ  

ಕಲಪ ನೆಗೂ ಮಿೀರಿದುಾ  ಎಂದು  ತ್ರಳಿದು ಬರುತಿದೆ.  ಇವೆಲಿವನ್ನಾ  ಅರ್ಥ್ಸಿಕೊಳು ಲು 

ನಮಮ  ಕಲಪ ನಾ ಶ್ಕಿಿ  ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾಗಿರಬೇಕು.  

  ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಚ ಮತಿ್ತ  ಸಾಮಾನಾ  ಗಣ್ಕಯಂತರ ಗಳಿಗಿರುವ 

ವಾ ತ್ನಾ ಸವೇನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನಾ  ಗಣ್ಕ ಯಂತರ ಗಳು ಬೈನರಿ ಬಿಟ ಗಳನ್ನಾ  ಬಳಸಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಚ ಗಳು ಕುಾ  ಬಿಟ ಗಳನ್ನಾ  ಬಳಸುತಿವೆ.  

ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಚಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹತಿ್ತ  ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಿಡಿಸಲಸಾಧಾ ವಾದ ಕಿಿಷು ಕರವಾದ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನಾ  ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು 

ನಿಮಿಷಗಳಲಿಿ  ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇವುಗಳ ಅಗಾಧ ಪರ ಮಾಣ್ದ ಶ್ಕಿಿಯ ನಿದಶ್್ನ.  

ಇತಿ್ರೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಿ  ಸೈಬರಚ ಕ್ಕರ ರೆಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೂ  ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆಕ  

ಬೆಳೆಯುತಿ್ರರುವುದರಿಂದ ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರ ಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನುು  ಈ ಕೆಷ ೀತರ ಕ್ಕಕ  

ವಿಸಿರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.             
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ಸ್ಪಪ ಪ್ತಂಗಚ ಅಟಾಾ ಕ ಗಳಂತಹ ಸೈಬರಷ ಅಟಾಾ ಕಚ ಗಳು ಎಂಟಾಾ ಂಗಲ್ಚ ಮಂಟಚ ನಿಂದ 

ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧಾ ವಾದ ಸಂಗತ್ರ.  ಆದಾ ರಿಂದ ಕ್ವ ಂಟಮಚ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಚ ಗಳ 

ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೈಬರಚ ಕೆರ ೈಂಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಯು ಬಹಳಷ್ಟು  ಕಡಿಮಯಾಗುತಿದೆ 

ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವಾಗಿದೆ. 

                                    

 

 

mailto:anukarsh@alliance.edu.in

