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مای یِ بلورها در نانُثانیه�ای یِ کلیدزن

ِ �-کردن قط یا تری ال ِ میدان ی ِ اعمال با که نند می کار اساس ایِن بر ِمای بلور یِ رها نمایش

(موازی) اول ِ حالت در میشوند. حابه�جا حالت د ِ بین مای ِ بلور یِ سازنده ِ دراز یِ ولها مل آن،

چنان میچرخد فضا) (در تدری به ولها مل یِ راستا (تابیده) دوم ِ حالت در اند. موازی هم با ولها مل

تابیده، ِ حالت در میچرخد. 90◦ آن ِ ر دی یِ لبه تا مای ِ بلور یِ الیه یِ لبه ی از راستا این که

ند. نمی تغییر نور ِ قطبش موازی، ِ حالت در میچرخد. 90◦ ذرد می مای ِ بلور از که ی نور ِ قطبش

نتیجه در است. عمود هم بر یِشان ری قطبی یِ راستا که هست ر قطبی د ِمای بلور یِ الیه یِ لبه د در

یِ کلیدزن در ذرد. نمی آن از بلور یِ تابیده ِ حالت در و ذرد می بلور از بلور یِ موازی ِ حالت در نور،

کند تابیده ِ حالت به موازی ِ حالت از بلور ِ رفتن که این آن و هست، محدودیت ی مای یِ بلورها

میلیثانیه. ِ حد در است،

از گذشته ِ نور ِ شدت میشود آن با که هست هم ی ر دی یِ پدیده اند داده نشان آزمیش ی در

است. تابیده و موازی یِ حالتها ِ بین گذار از سریعتر ی خیل پدیده این ِ تغییر و داد، تغییر را مای ِ بلور

، تُزی این ِ خاطر به دارد. تصادف ِ تُزی ی و نیست منظم دقیقَن ولها مل یِ راستا که است این پدیده

تداخل هم با نورها این و نیست سان ی دقیقَن ذرند می بلور ِ مختلف یِ جاها از که ی نورها ِ فاز

تغییر تداخل از حاصل ِ نور ِ شدت نتیجه در و ِفازها اختالف تری ال ِ میدان ِ تغییردادن با نند. می

که است این ل مش .[1] است 30 ns ِ حدود تری ال ِ میدان به نسبت شدت ِ تغییر ِ تئخیر ند. می

است. درصد) چند (فقط کم فعلَن روش این با نور ِ شدت ِ تغییر ِ مقدار
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