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Összefoglalás
A XX. század utolsó negyedében jelentősen kiterjedt a kvantumfizikát közvetlenül
megalapozó kı́sérletek köre. Az elemi jelenségek számos olyan alkalmazási lehetőséget
is felvetettek, amelyek megragadják a fizika művelése és tanı́tása iránt érdeklődő,
tanulmányaikat éppen megkezdő fizika alapszakos hallgatók fantáziáját. Hat egymást
követő héten 3-3 tanrendi órában tartott bevezető kvantumfizikai előadás-sorozatom
célja az volt, hogy a fiatalok figyelmét a kvantumvilág furcsaságai iránti kiváncsiságuknál fogva irányı́tsam az alapvető kvantumjelenségek gyorsan táguló körére. A
matematikai eszközök teljes arzenálját felhasználó kifejtést a későbbi, haladó szintű
tanulmányokat segı́tő tankönyvekre hagytam [1,2].
A jegyzet elkészı́téséhez Geszti Tamás egyetemi tanár adott értékes tanácsokat.
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Előadás a fény természetéről

A fényinterferencia alapkı́sérletei. A Mach-Zehnder interferométer. A hőmérsékleti üregsugárzás termodinamikája. Lummer és Pringsheim mérései. Rayleigh, Jeans és az ultraibolya katasztrófa. Planck sugárzási törvénye. A kozmikus háttérsugárzás. Az elektromágneses hullám impulzusának diszkrét természete. A foton. A lézeres hűtés. Az optikai
”ragacs”. Foton és interferencia.

1.1

Interferencia

Minden hullám, ami interferencia mintázatot, azaz térben váltakozva, periodikusan ismétlődő erősı́tést és gyengı́tést hoz létre. A fény interferencia-képességét Thomas Young muEmail address: patkos@hector.elte.hu (Patkós András).
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Fig. 1. Az interferencia kialakulása Young kétlyukas kı́sérletében

tatta ki 1801-ben az elképzelhető legegyszerűbb elrendezésben: az ún. kétlyukas interferencia kı́sérletben [3].
A hullám jelenségét amplitudó-függvény megadásával jellemzik, amely hullámegyenletet
elégı́t ki. Az elektromágneses hullámot az elektromos térerősségnek a terjedés n irányvektorára merőleges (transzverzális) rezgései jellemzik:
E(x, t) = E0 cos(knx − ωt + ϕ),

nE0 = 0.

(1)

A térbeli periodikusságot a k hullámszám, az időbelit az ω körfrekvencia jellemzi. Ezeket
a λ hullámhosszal és a rezgés T periódus-idejével a következő összefüggések kapcsolják
össze:
2π
2π
,
ω=
.
(2)
k=
λ
T
A hullámszám és a körfrekvencia között a hullámegyenlet által meghatározott diszperziós
reláció teremt összefüggést, amelyben megjelenik a hullám fázisának haladási sebessége,
vf :
ω = vf (k)k.
(3)
A diszperzió azt jelenti, hogy ez a sebesség a közeg tulajdonságai szerint hullámszámfüggő lehet. Elektromágneses sugárzás esetében a fázissebességet a vákuumbeli c terjedési sebességre vonatkoztatják. Az n arányossági tényezőt a közeg vákuumra vonatkozó
(hullámhosszfüggő) törésmutatójának nevezik:
vf =

c
.
n

(4)

Az elektromágneses sugárzást észlelő detektorok (antennák, üregrezonátorok, foto-elektron
sokszorozók, fényképező lemezek, CCD-lapok, stb.) a hullámban terjedő I energiaáramsűrűséget észlelik, amely arányos a térerősség négyzetének az észlelés helyén valamekkora
időtartamra képzett átlagával:
I∼

1 Z t2
dt (E0 cos(knx − ωt + ϕ))2 .
t2 − t1 t1

(5)

A kétlyukas interferenciakı́sérletben (1.ábra) a pontszerű forrásból (a) induló sugárzás
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Fig. 2. Laue diffrakciós felvétele négyfogású és háromfogású szimmetriával rendelkező tengelyek
menti leképezésről

útjában elhelyezett lapon két rés van (b és c), amelyek másodlagos fényforrásként viselkednek (Huygens-elv). A rések mögött elhelyezett detektor egy pontjában (d) az észlelt intenzitás a két másodlagos forrásból származó sugárzás amplitudó függvényének összegével
képzett négyzettel arányos:
Idetektor ∼

Z t2
1
E20
dt [cos(2πs1 /λ − ωt + ϕ1 ) + cos(2πs2 /λ − ωt + ϕ2 )]2 .
t2 − t1
t1

(6)

Ebben a képletben az eltérő fázisállandók (ϕ1 és ϕ2 ) a résekből eltérő fázissal induló
sugárzás lehetőségét tükrözik. A detektornak a résektől mért távolsága s1 és s2 . A trigonometrikus függvények összegére vonatkozó képlettel az integrandus átalakı́tható:
[cos(2πs1 /λ − ωt + ϕ1 ) + cos(2πs2 /λ − ωt + ϕ2 )]2
= 4 cos2 (π(s1 − s2 )/λ + (ϕ1 − ϕ2 )/2) cos2 (π(s1 + s2 )/λ − ωt + (ϕ1 + ϕ2 )/2).

(7)

A második tényezőnek a periódusidőhöz képest hosszú időtartamra vett átlaga 1/2, ı́gy
az átlagos intenzitásra
I ∼ 2E20 cos2 (π(s1 − s2 )/λ + (ϕ1 − ϕ2 )/2) = E20 (1 + cos(2π(s1 − s2 )/λ + ϕ1 − ϕ2 )) (8)
eredmény adódik.
A jobb oldal zárójelbeli kifejezésének második tagja az s1 − s2 úthosszkülönbségtől periódikusan függ. A teljes kifejezés értéke ingadozik a teljes kioltást jellemző zérus és a
maximális erősı́tést jelentő 2E20 értékek között. Ez a jelenség az interferencia, amelyet
akkor láthatunk, ha az úthosszak eltérésében kimutatható a sugárzás hullámhosszával
megegyező változás (a detektor helyzete a felfogó ernyő mentén elég finoman változtatható).
A röntgen-sugárzás felfedezője, W.C. Röntgen már készı́tett ”árnyképet” felesége kézfejének csontozatáról, kihasználva, hogy a csontok elnyelik a sugárzást. Az éles, a széleken
elhajlási elmosódást nem mutató kontúrok joggal sugallhatták, hogy falba ütköző, illetve
mellette elhaladó pályájú részecskék rajzolják ki a képet. (Ezt a vélekedést erősı́tette
a sugarak erős ionizáló képessége is.) Ám 1912-ben Max v. Laue javaslatára CuSO4 egykristályra bocsátva a sugárzást, megpillantották az első röntgendiffrakciós képet, amely
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Fig. 3. A Mach-Zehnder interferométer vázlata. A forrásból félig foncsorozott félig áteresztő
lapra eső fény a felső (U), illetve az alsó (D) fényágban először tükröződik, majd egy újabb félig
foncsorozott lapon a két nyaláb szuperponálódik. A lap két oldalán megjelenő fény intenzitását
az ”1” és ”2” detektorok mérik.

képalkotási eljárás lassan 100 éve egyre tökéletesedő eszköze az anyagszerkezet megismerésének. A kristályszerkezetek rácsállandói (10−8 − 10−10 m) egybeesnek az elektromágneses természetű röntgensugárzás hullámhossz-tartományával, és ezzel tökéletes optikai
ráccsá válnak, amelyekről kialakuló interferencia-mintázatok egyértelmű megfeleltetésbe
hozhatók a rácsot alkotó kristályos anyagok térszerkezetével(2.ábra).
Az interferencia jelenségek tanulmányozására kiváló eszköz a Mach-Zehnder interferométer
(3.ábra). Ludwig Mach és Ludwig Zehnder fizikusok alkották meg az 1890-es évek elején
[4]. A koherens fénynyalábot egy félig áteresztő (ezüsttel félig foncsorozott) tükör két
nyalábra osztja. Az egyik játssza a referencia nyaláb szerepét, mı́g a másik a mérőnyaláb,
amelyet pl. egy ismeretlen törésmutatójú folyadékot tartalmazó üvegcsén vezetnek át. A
két nyalábot végül újra egyesı́tik és a két útvonalon felgyülemlő fáziskülönbség hatására
fellépő interferencia jellemzőiből következtetnek vissza a megmérendő törésmutatóra. A
törésmutató megváltozása a hullámhossz megváltozásához vezet (a frekvencia nem változik). Ha az üvegcsében megtett út s, akkor az optikai útkülönbség (amely meghatározza
a két nyaláb közötti fáziskülönbséget): s(1 − 1/n). Az s távolságot az interferométer
kar-távolságának is nevezik, amelyet változtatva az egyesı́tett nyaláb intenzitásában periodikus változás figyelhető meg. Ennek az elrendezésnek egy változatával kı́vánta megmérni
Michelson és Morley a fénysebesség megváltozását egy feltételezett abszolút nyugvó vonatkoztatási rendszerhez képest mozgó rendszerben. A Michelson interferométerben a
szétválasztott nyalábot ugyanazon a félig áteresztő tükrön egyesı́tik, mint amelyik azt
szétválasztotta. Az eredeti Mach-Zehnder elrendezést, mint látni fogjuk, számos anyagi
részecske hullámtermészetének vizsgálatára is használták.

1.2

Az elektromágneses sugárzás termodinamikája

Egymástól légritkı́tott tértartománnyal elválasztott, különböző hőmérsékletű testek között
is megindul a kiegyenlı́tődés a melegebb test által kibocsátott és az alacsonyabb hőmérsékletű által elnyelt hősugárzás révén. A kialakuló egyensúly jellemzésére kı́nálja magát a
feltételezés, hogy az nem közvetlenül a testek között, hanem az egyes testek és az azokat
körbevevő elektromágneses sugárzási tér között teremtődik meg a test által időegység
4

alatt elnyelt és kisugárzott sugárzási energia egyenlőségének elérésével. Ezt az állapotot
megelőzően a melegebb test által kisugárzott teljesı́tmény nagyobb, az alacsonyabb hőmérsékletűé pedig kisebb az elnyelt energiához képest, ezáltal a magasabb hőmérsékletű energiát veszı́t, az alacsonyabb hőmérsékletű pedig nettó energiát nyer.
R. Kirchhoff, a spektroszkópia úttörője vizsgálta elsőként az egyensúly kérdését hullámhosszanként, azaz szı́nenként. Bevezette a (ν, ν +dν) frekvencia-tartományban kisugárzott
spektrális teljesı́tménysűrűség fogalmát, amelyet az u(T ) teljes energiasűrűséggel az
u(T ) =

Z ∞

dνρ(ν, T )

(9)

0

integrális kapcsolat fűz össze. Az egyes mennyiségekben a T változó feltüntetésével a
hőmérsékletfüggés lehetőségére utalunk. A test egységnyi felületére beeső, illetve az onnét
kisugárzott E(ν, T ) spektrális teljesı́tmény termikus egyensúlyban egyenlő. A beeső teljesı́tmény a ρ(ν, T ) energiasűrűség és a vákuumbeli c fénysebesség szorzata: cρ(ν, T ). A
beeső teljesı́tménynek a test A(ν, T ) hányadát nyeli el. Tehát az egyensúly feltétele:
E(ν, T ) = A(ν, T )cρ(ν, T ).

(10)

Kirchhoff 1859-ben vezette be az abszolút fekete test fogalmát[5], amely hőmérséklettől
és frekvenciától függetlenül tökéletesen elnyeli a ráeső sugárzást, azaz
Afekete test (ν, T ) = 1.

(11)

A fekete testet ideálisan valósı́tja meg egy nagyon nagy vezetőképességű fém fallal körbevett zárt tartomány, egy üregrezonátor. A fém felületére eső sugárzást a fématomok elnyelik, majd visszasugározzák, aminek makroszkopikusan a beeső fénynek majdnem tökéletes
visszasugárzása felel meg az üreg belsejébe. Ez egyben a fal és az üreget kitöltő sugárzás
közötti termikus egyensúly létrejöttének is a mechanizmusa. Az üregből a sugárzást egy kis
résen kicsatolva, a belső viszonyok megváltoztatása nélkül tanulmányozható a belsejében
kialakuló sugárzási tér frekvencia szerinti összetétele.
A kezdeti mérések az 1870-es évek végére vezettek el a sugárzási tér teljes (integrált) energiasűrűségének hőmérsékletfüggését megadó Stefan-Boltzmann törvény felfedezéséhez [6]:
u(T ) = σT 4 ,

(12)

ahol σ = 5, 670400×10−8 Js−1 m2 K−4 a Stefan-állandó. Ezt az együtthatót Planck fellépéséig a többi természeti állandótól független mennyiségnek tartották.
Az 1890-es évek elején Wilhelm Wien javasolt képletet a sugárzás spektrális teljesı́tményére
(lásd alább), amelynek exponenciális csökkenése a nagyfrekvenciás tartományban igen jól
illeszkedett a mérésekhez. 1899-ben Lummer és Pringsheim cseppfolyós levegővel temperált üreg sugárzását mérte[7], amelynek adatai az alacsony frekvenciájú tartományban
adtak a korábbiaknál pontosabb adatokat. Az adatok értelmezéséhez a sok szabadsági
fokkal rendelkező rendszerek termodinamikájának tanulmányozásán vezetett az út.
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1.3

Az ekvipartició tétele és alkalmazása a sugárzási térre

Ludwig Boltzmann statisztikus mechanikai vizsgálatai alapján jutott az ekvipartı́ció elvének kimondására[8]. Egy egyenes mentén rezgő oszcillátor környezetével termodinamikai
egyensúlyba kerülve átlagosan egyenlő nagyságú mozgási és potenciális energiával rendelkezik. Ennek alapján termodinamikai szabadsági fokainak száma 2, térbeli oszcillátor
esetén a szabadsági fokok száma háromszor ekkora, mivel három kvadratikus tagból áll
mind a kinetikus, mind a potenciális energiája. Csatolt oszcillátorok rendszere esetében
a független rezgési módusok (normálkoordináták) számának kétszerese adja a termodinamikai szabadsági fokok számát. Az egyensúlyi helyzet közelében végzett kis amplitudójú
mozgások mindig csatolt oszcillátorok rendszereként tárgyalhatók, ami megalapozza Boltzmann tételének általános alkalmazhatóságát. Eszerint termikus egyensúlyban minden termodinamikai szabadsági fokra kB T /2 energia jut, ahol kB = 1.3806504(24) × 10−23 JK−1
a Boltzmann nevét viselő állandó.
1900-ban Rayleigh és Jeans javasolták, hogy a statisztikus mechanikai rendszerek mintájára a sugárzási tér energiaviszonyainak jellemzésére is alkalmazzák az ekvipartı́ció tételét.
Egyetlen módusban az elektromos és a mágneses sugárzási energia időátlaga egyenlő,
továbbá két független polarizációs iránya van, tehát minden módus 4 termodinamikai
szabadsági fokot képvisel. Jelölje dn(ν) a (ν, ν + dν) infinitezimális vastagságú frekvenciarétegben és egységnyi térfogatban a módusok számát. Ekkor a réteghez rendelhető
energiasűrűség az ekvipartı́ció tételének alkalmazásával:
1
ρ(ν, T )dν = 2 × 2 × kB T × dn(ν).
2

(13)

A módusok számbavétele egyszerű geometriájú üregre, pl. L oldalhosszúságú kockára gyorsan elvégezhető: a frekvencia lehetséges értékeit három nem-negatı́v egész szám szabályozza:
c q 2
νn1 ,n2 ,n3 =
n1 + n22 + n23 .
(14)
2L
(A képletet a klasszikus elméleti elektrodinamika kurzuson vezetik le, itt a levezetés lépései
érdektelenek.) Arra a kérdésre adjuk meg először a választ, hogy hány módus van, amelynek ν0 frekvenciánál kisebb a frekvenciája. Ez azon módusok száma, amelyeket jellemző
számhármasokra teljesül, hogy
n21

+

n22

+

n23

2Lν0
≤
c


2

.

(15)

Másképp fogalmazva, ez azoknak a nem-negatı́v egész koordinátával jellemezhető pontoknak a száma, amelyek távolsága kisebb az origótól, mint 2Lν0 /c, azaz e sugárral adott
gömb téfogatának nyolcada:
1 4π
N (ν < ν0 ) = ×
8
3
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2Lν0
c

3

(16)

A keresett módussűrűség :
1
4π
(N (ν0 + dν) − N (ν0 )) = 3 ν02 dν.
3
L
c

dn(ν0 ) =

(17)

Behelyettesı́tve a spektrális sűrűség fenti képletébe, megkapjuk a Rayleigh-Jeans sugárzási
törvényt:
8π
ρ(ν, T ) = 3 ν 2 kB T.
(18)
c
Ez a mérések alacsonyfrekvenciás részét jól leı́ró képlet, de a teljes térbeli energiasűrűségre
végtelen értéket ad. A spektrális sűrűségnek nagy frekvenciákra jósolt korlátlan növekedése
a klasszikus elektrodinamika és statisztikus mechanika alkalmazhatóságának ultraibolya
katasztrófája!

1.4

Planck sugárzási törvénye

Lummer és Pringsheim mérési eredményeinek bemutatását követően Max Planck azonnal
felı́rt egy interpoláló képletet, amely kis frekvencián a Rayleigh-Jeans törvényt, nagy
frekvencián Wien exponenciális levágásra vezető képletét adta vissza:
ρ(ν, T ) = αν 3

1
eβν/T

−1

,

(19)

ahol α és β két állandó, amelyeket az adatokhoz lehet illeszteni. Ez a képlet láthatóan eltér
az ekvipartı́ciótól. Megalapozása érdekében Planck eltért a klasszikus elektrodinamika
azon következtetésétől, miszerint egy üregrezgési módus energiája a rezgés amplitudójának
folytonos változtatásával folytonosan változik [9].
Feltételezte, hogy a ν frekvenciájú módusban tárolt energia 0 (ν) elemi energia-csomagok
egész számú többszöröse lehet, azaz l × 0 , l = 0, 1, 2, .... Véges T hőmérsékleten a
csomagok előfordulási statisztikájára Boltzmann képletét alkalmazta:




p(l) = 1 − e−0 /kB T e−l0 /kB T .

(20)

Az exponenciális előtti tényező biztosı́tja a valószı́nűségi eloszlás helyes normalizációját:
∞
X

p(l) = 1.

(21)

l=0

Egyszerű számı́tás adja a módus energiájának várható értékét:
(ν) =

∞
X

l0 (ν)p(l) = 0 (ν)

l=0

7

1
e0 (ν)/kB T

−1

.

(22)

Fig. 4. A Planck törvény jellemzése. A felső ábrán felülről lefelé haladva a Rayleigh–Jeans-, a
Planck- és a Wien-törvény szerinti spektrális teljesı́tmény látható log-log skálájú ábrázolásban
a frekvencia függvényében. A Planck-görbe láthatóan interpolál a másik kettő között. Az alsó
ábrán a Planck-eloszlást ábrázoljuk különböző hőmérsékleteken a hullámhossz függvényében.

Ezt a képletet szorozva a módus szabadsági fokainak számával és a módusok sűrűségének
kifejezésével, a spektrális energiasűrűségre
ρ(ν, T ) =

8π 2
1
ν × 0 (ν) 0 (ν)/k T
3
B
c
e
−1

(23)

adódik. Az interpolációs képletével való egyezés érdekében Planck feltette, hogy
(ν) = hν,

(24)

és ezzel eljutott a róla elnevezett fekete test sugárzási törvény felfedezéséhez (4.ábra):
ρPlanck (ν, T ) =

8hπ 3
1
ν hν/k T
.
3
B
c
e
−1
8

(25)

Fig. 5. A COBE mesterséges holddal mért Planck-görbéből három tizedesjegy pontossággal
állapı́tható meg a kozmikus háttérfotonok gázának hőmérséklete

A képlet maximumának helyére vonatkozó szélsőérték számı́tással kapjuk Wien eltolódási
törvényét:
νmax
kB
= 2, 821439372 .
(26)
T
h
Nagy frekvencián a nevezőben levont egység elhanyagolható, amivel a Wien által javasolt
sugárzási képletet kapjuk. A tapasztalattal való összevetés meghatározza a Planck-állandó
értékét:
h = 6, 62606896(33) × 1034 Js.
(27)
A Planck-képlet teljes spektrumra vett integrálja megadja a Stefan-Boltzmann állandót,
a Planck-állandóval és egyéb alapvető természeti állandókkal kifejezve:
σ=

4
2π 5 kB
,
15h3 c2

(28)

amely nagyon jó egyezésben áll a független kı́sérletekből meghatározott értékével.

1.5

Többletismeret: A forró Univerzum legtisztább bizonyı́téka

A legtökéletesebb fekete test az Univerzum. A forró Univerzum hipotézisét megalkotó
George Gamow és munkatársai az 1950-es évek elején feltételezték, hogy volt egy korai
kozmikus időszak, amikor az elektromágneses hullámok gyakori szóródása révén termikus
egyensúly állt fent az anyag és a sugárzás között az Univerzum teljes térfogatában[10,11].
A forró plazma a táguló térgeometriájú világegyetemben a tágulás ütemében hűlt, amelynek megfelelően a fotonok frekvencia szerinti eloszlása egyre kisebb frekvenciák felé tolódott
el. Amikor az átlagos fotonenergia jóval a hidrogén atom első gerjesztett állapotába vezető
fotonabszorpcióhoz szükséges energia alá csökkent, megszűnt a sugárzás és az anyag
közötti kölcsönhatás, a fotonok gáza lecsatolódott az anyagról. A lecsatolódást követően a
fotonok eloszlása Planck-eloszlásként mintegy ”megfagyott”. Egyedül hőmérsékleti paramétere változik: a tágulással fordı́tva arányosan csökken.
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A kozmikus háttérsugárzás észlelése 1965-ben sikerült először. A. Penzias és R. Wilson mikrohullámú tartományban működő antennát konstruált űreszközökkel való kapcsolattartásra. Az egyetlen frekvencián érzékeny antenna tesztelése során fedezték fel a
kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást[12]. Feltételezték a háttérsugárzás Planck-eloszlását, amelynek révén egyetlen mérési adatukból kiolvasva annak hőmérsékletét, 3K-hez
közeli értékre jutottak. Felfedezésüket 1976-ban Nobel-dı́jjal ismerték el.
Közel másfél évtizedes tervezés és előkészület után 1989-ben bocsátották fel a COBE (Cosmic Microwave Background Explorer) elnevezésű mesterséges holdat, amelynek dedikált
feladata volt a háttérsugárzás intenzitásának több hullámhosszon való megmérése, a Planckspektrum megbı́zható ”kirajzolása”, végül a nagyszámú adatból a hőmérsékletének nagypontosságú kiolvasása. Egy másik berendezése azt is lehetővé tette, hogy a hőmérséklet
megmérésének pontosságát jóval meghaladó pontossággal határozzák meg az égbolton
egymással nagyjából 7 fokot bezáró irányokból érkező háttérsugárzás hőmérsékleteinek
eltérését. Ez utóbbi mérés információt nyújtott a háttérsugárzás anizotrópiájának mértékéről.
A felbocsátás után néhány óra alatt olyan mennyiségű észlelés történt, amelyre már a
valaha mért legtökéletesebb Planck-eloszlást sikerült illeszteni (5.ábra). A COBE program
1992-ben tette közzé eredményeit[13]. A háttérsugárzás hőméréklete:
TCMB = 2, 725 ± 0, 002K.

(29)

Miután a lecsatolódás 3000 K körüli hőmérsékleten következett be (a hidrogén atom
legkisebb gerjesztési energiájával egyező nagyságú kB T tartományban), levonható a következtetés: az Univerzum méretskálája a lecsatolódás óta nagyjából ezerszeresére nőtt. A
differenciális hőmérséklet-összehasonlı́tó berendezés méréseiből pedig arra jutottak, hogy
az Univerzumban a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás által az Univerzum története
során akkumulált eltérés az átlagos hőmérséklettől egyetlen irányban sem haladja meg az
1/100000 arányt. A két alapvető mérést vezető George Smoot és John Mather 2006-ban
nyerte el a Nobel-dı́jat.

1.6

A fényrészecske impulzusa

Egy szabadon mozgó részecske mozgási energiájának az impulzusa nagyságához viszonyı́tott hányadosa a sebesség fele. Az elektromágneses energia esetén az elektromos térerősség által hordozott rész játssza a kinetikus energia szerepét. Korábban már emlı́tettük,
hogy a mágneses térben tárolt energiamennyiség idő-átlaga megegyezik az elektromos
résszel. Ez a megfontolás természetes módon elfogadhatóvá teszi a Maxwell-egyenletekből
formális lépésekkel is leszármaztatható eredményt, amely az elektromágneses tér pem
impulzussűrűsége nagyságának az energiasűrűséghez viszonyı́tott értékére a következő
relációt adja:
u(T ) = c|pem |.
(30)
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Alkalmazzuk ezt a kapcsolatot egyetlen energiacsomagra:
|pem | =

~ω
hν
≡
= ~k,
c
c

(31)

ahol bevezettük az elterjedten használt ~ = h/2π jelölést. Az impulzus iránya nyilván
az energiacsomag e haladási irányvektorával jellemezhető, amelynek segı́tségével a k
hullámszámból hullámvektor képezhető:
pem = ~k,

k = ke.

(32)

Ezzel előttünk áll egy objektum, amely rendelkezik a pontszerű részecskék mechanikai
jellemzőivel (energia, impulzus), amihez még a polarizáció tulajdonsága társul. Einstein
nagyban megerősı́tette az energiacsomag létére vonatkozó javaslatot, amikor 1905-ben a
fotoeffektus minden sajátságát sikeresen megmagyarázta e fogalom segı́tségével. A fény
részecske megnyilvánulásának elfogadása Arthur Compton 1924-es vizsgálatait követően
lett általános, aki a monokromatikus fénnyel megvilágı́tott elektronok által szórt fény
frekvenciaváltozására olyan szórási szögfüggést észlelt, amelyet a töltött részecskék fényszórásának elméletével nem tudtak értelmezni. Annál egyszerűbb kinematikai magyarázattal lehetett szolgálni annak feltételezésével, hogy a folyamatban az energiaátadás mellett a
fény impulzust is cserél az elektronokkal. Ezt követően honosodott meg Lewis javaslatára
a fényrészecskékre a foton elnevezés[14].
A nagy energiasűrűségű lézernyalábok előállı́tása egyben nagy impulzussűrűség előállı́tását
is jelentette. Amennyiben az I teljesı́tménysűrűségű nyaláb A keresztmetszetű lapon teljesen elnyelődik, akkor az arra gyakorolt erőhatás az impulzustétel alapján:
F=

IA
∆P
=
e.
∆t
c

(33)

Az 1W/cm2 teljesı́tményű nyaláb 1cm2 -re 3, 3 × 10−9 N erőhatást fejt ki. Ez a makroszkopikusan kicsiny erőhatás kiválóan alkalmas, mint alább látni fogjuk, nagysebességű atomsugarak megállı́tására, majd megmaradó rendezetlen (hő)mozgásuk egészen kicsinnyé
tételére, azaz atomhalmazok hűtésére! Az alábbiakban vázlatosan bemutatjuk a rekordalacsonyságú hőmérsékletek létrehozásának a fény diszkrét impulzus-tulajdonságára alapozott Nobel-dı́jas módszerét.
Atomi rendszer esetén az erőhatás képletében a geometriai keresztmetszet helyére a hatáskeresztmetszet kerül:
Ilézer
e.
(34)
Fatom = σabs (ω)
c
A hatáskeresztmetszet hullámhosszfüggése nagyon érzékeny: pl., a Na-atomot pontos
rezonancia-frekvenciájával besugározva σ(λ = 589nm) ≈ 2 × 10−13 m2 , mı́g attól alig
eltérő hullámhosszon σ(λ = 600nm) ≈ 10−25 m2 .
Az atom gerjesztett állapotának véges az élettartama. Legerjesztéskor fotont sugároz ki,
amely az abszorpciókor elnyelt impulzussal azonos nagyságú impulzust visz el. Azonban a
spontán kisugárzás iránya közel véletlenszerű, tehát a sugárzási visszalökődésből származó
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Fig. 6. A lézerfényből elnyelt fotonokból származó impulzusváltozás, majd a visszasugárzásból
származó újabb módosulás. Utóbbi azonban sokszoros ismétlődéskor nullára átlagolódik.

erőhatás a nagyintenzitású nyalábból történő elnyelés, majd visszasugárzás nagyszámú
ismétlődése során nullára átlagolódik. A nettó erőhatást a lézernyaláb haladási irányába
mutató vektor adja (6.ábra).
A nyaláb intenzitásától és a hatáskeresztmetszettől való függésre tapasztalati összefüggésként használható az alábbi képlet:
Ω2 /2
Γ
~k,
F=
2 δ 2 + Ω2 /2 + Γ2 /4

(35)

ahol Γ a besugárzás által gerjesztett atomi állapot energiaszintjének szélessége, Ω a besugárzó nyaláb intenzitását jellemzi, δ = |ω − ωrez |. Nagy intenzitás esetén, az ωrez rezonancia frekvencia közelében a tört értékét Ω dominálja:
F≈

Γ
~k.
2

(36)

Ekkor az atomi gyorsulásra
Γ
~k
(37)
2Matom
használható, amelynek értéke a Na-atom rezonancia frekvenciájával és gerjesztett állapota
élettartamával (τ = 1/Γ ∼ 16nm) ∼ 9 × 105 m/s2 gyorsulást ad, ami a nehézségi gyorsulás
százezerszerese!
a≈

1.7

Atomsugár lézeres hűtése

A fotonelnyelési ütem egy atomsugárnak egyetlen atomjára is elérheti a másodpercenkénti több százezret, azaz nagyon hatékonyan lassı́thatná az atomokat. Pl. Amennyiben
sikerülne egy v0 =1000m/s sebességű Na-sugárra biztosı́tani a fenti lassulást (sebességével
ellentétes irányú erőhatást), akkor az állandó gyorsulású mozgás jólismert összefüggése
alapján
v 2 Matom
v2
≈ 1, 1m
(38)
L0 = 0 = 0
2|a|
~kΓ
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úton nullára lehetne csökkenteni a sebességét. Az ezredforduló nagyjelentőségű kı́sérleteiben használt rubidium atomok esetében a megállı́tási úthossz 1,2 m lenne.
Az elképzelés megvalósı́tásában a Doppler-effektus okozza a legnagyobb gondot. A lézernyalábbal szembemozgó atom
ωeff = ωlézer

v(z)
1+
c

!



= ωlézer + kv(z) = ωlézer + kv0 1 −

z
L0

1/2

(39)

frekvenciájú fotonokat érzékel. A képletsor utolsó lépésénél behelyettesı́tettük az egyenletesen lassuló mozgást végző atom sebességének helyfüggését. A lassuló atom gyorsan kikerül az elnyelési hatáskeresztmetszet rezonancia tartományából, hiába használnak
a kezdeti atomsebességhez hangolt lézernyalábot. A legnagyobb kihı́vás a rezonanciaelnyelés folyamatos biztosı́tása.
Az 1980-as évek elején W.D. Phillips az atomi elektronok mágneses momentumának
egy alkalmas helyfüggéssel választott mágneses térben fellépő kölcsönhatási energiáját
használta ki a rezonáns elnyelés feltételének fenntartására[15]. (Ezt nevezték Zeemanhűtésnek). Az alapállapotú atomi elektron µ mágneses momentuma beáll a B mágneses
tér irányába. Energiája:
Ealap = Ealap (B = 0) − µ · B.
(40)
A javasolt eljárás abba a gerjesztett állapotba történő átmenethez biztosı́t folyamatos rezonanciát, amelyben az elektron mágneses momentuma éppen ellentétes irányú a mágneses
térrel:
Egerj = Egerj (B = 0) + µ · B.
(41)
A rezonancia feltétele tehát:
Egerj (B = 0) + µ · B(z) − (Ealap (B = 0) − µ · B(z)) = ~ωeff .

(42)

A mágneses tér nélküli átmenet rezonancia frekvenciájával azonosnak választva a lézer
frekvenciát, a feltétel a következő alakot ölti:
!

v(z)
2
,
ωrez + µ · B(z) = ωrez 1 +
~
c

(43)

amiből leolvasható a mágneses indukció vektornak az állandó lassulású mozgáshoz megkı́vánt helyfüggése:
~ωrez
~ωrez
z
v(z) =
v0 1 −
B(z) =
2µc
2µc
L0


1/2

.

(44)

Ezt a javaslatot Phillips a nyaláb mozgási irányát körülölelő, megfelelően változó menetsűrűségű tekercs alkalmazásával meg is valósı́totta, és a nyaláb lelassı́tását sikeresen
demonstrálta (7.ábra). Az újabb kı́sérletekben hangolható infravörös lézerforrást használnak, amelynek frekvenciáját a nyaláb útjával szinkronban ωeff (z) szerint változtatják.
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Fig. 7. A Doppler-elhangolást kikerülő Zeeman-hűtést megvalósı́tó mágneses tér

Ezt a technikát ”csiripelő lézersugár” névvel illetik, az angol ”chirped laser beam” terminológiát követve.
A nulla haladási sebességű és kis rendezetlen sebességű (alacsony hőmérséletű) atomok
alkotta kvantumgáz tulajdonságainak tanulmányozásához elengedhetetlen, hogy az atomokat csapdába ejtve, hosszabb ideig kis méretű tértartományban tárolják. A legelterjedtebb az atomi mágneses momentumokkal kölcsönható kvadrupólus szögkarakterisztikájú mágneses csapda alkalmazása. A kvadrupólus teret két köráram hozza létre, amelyek
közös tengelyre (legyen ez a z-tengely) merőleges sı́kban egymástól kissé eltolva helyezkednek el. Közismert, hogy egy zárt körhurok mágneses tere elegendő távolról egy pontszerű,
IF nagyságú mágneses momentum tereként hat (I az áramerősség, F a hurok által a
sı́kban bezárt tartomány felülete). Ha ellentétes irányú a két azonos köralakú hurokban
folyó áram, akkor a kettő között félúton elhelyezkedő atomok mágneses momentumára
ható mágneses térből a mágneses dipólus járulék kiesik, a hatást a kvadrupólus komponens határozza meg. Az z-tengely körül tengelyszimmetrikus B vektortér a következő
parametrizációjú:
B = B0 (x, y, −2z),

q

|B| = B0 x2 + y 2 + 4z 2 .

(45)

A két gyűrű mágneses tere a két hurok közti felező sı́k egy pontjában tökéletesen kiejti
egymást, ez a pont a koordinátarendszer kezdő pontja. A már emlı́tett (és a 4. előadásban
még részletesebben tárgyalandó) Zeeman-hatás értelmezése szerint az adott helyen a
mágneses tér irányára µatom mágneses momentum vetülettel rendelkező atom mágneses
energiája
E = −µatom |B|.
(46)
Ha µatom < 0, akkor az origó felé vonzó erőt észlel az atom, ellenkező vetület esetén
a potenciál kitaszı́tja a kérdéses tartományból. A túlságosan gyors atomok kibújnak a
potenciálból, mı́g a lassabbak a következő módon tovább hűthetők a három térirány mindegyikére alkalmazott keresztező lézernyalábok felhasználásával.
Az egyik tengely menti mozgás során észlelt erőhatás a két nyalábból elnyelt fotonok
hatásának különbsége, amely kis sebességeknél a sebeségben lineáris rendig sorbafejthető:
Fz = Fz (ω − ωrez − kv) − Fz (ω − ωrez + kv) ≈ −2k

∂Fz
vz ≡ −αvz .
∂ω

(47)

Ahhoz, hogy az erő visszatérı́tő legyen, vx együtthatójának negatı́vnak kell lennie. En14

Fig. 8. A Doppler-hűtés megvalósı́tása keresztező lézernyalábbal (egydimenziós vázlat)

nek elérésére Hänsch és Schawlow korai javaslatát[16] felkarolva S. Chu dolgozott ki egy
módszert 1985-ben[17], amelynek lényege atomi energiaszintek nyelvén megfogalmazva
azonnal megérthető. A javaslat szerint a keresztező lézernyalábok frekvenciáját a rezonáns
gerjesztési szintkülönbségnél enyhén kisebbre kell választani. Ekkor a nyalábbal szembe
haladó atom nagyobb frekvenciát érzékel és megnő a foton elnyelés hatáskeresztmetszete,
mı́g a másik irányból a megnövekvő elhangolás miatt lecsökken az elnyelési ráta. Az eredő
erő tehát a mozgás aktuális irányával ellentétesen hat (8.ábra). Ez a Doppler-hűtés elve.
Az elrendezés neve ”optikai ragacs”. A szemléletes név az atom elképzelt ”érzéseit”
tükrözi, amikor megpróbál kiszökni a csapdából. A csapdában mozogva az atom mozgási
energiája exponenciálisan csökken:
1
d 1
Matom v 2 = vFragacs = −αv 2 ≡ −
dt 2
τ






1
Matom v 2 ,
2


τ=

Matom
.
2α

(48)

A τ lehűtési idő mikroszekundumos nagyságrendű. A Doppler-hűtés bemutatott mechanizmusával az atomok T ≈ 200µK hőmérsékletre hűthetők. További kiegészı́tő effektusok
révén 1988-ra elérték a T ≈ 1µK hőmérsékletet és a 2000-es évek elejére a csapdázott
atomok alkalmasakká váltak a kvantumgázokra megjósolt különleges kondenzációs jelenségek kimutatására. Chu, Cohen-Tannoudji és Phillips 1997-ben Nobel-dı́jat kaptak a
lézeres hűtés módszerének megalkotásáért.

1.8

Egyetlen foton interferenciaképe

A fényrészecske létezése meggyőző bizonyı́tékainak és nagyhatású kı́sérletekben történt
felhasználásuknak megismerése után térjünk vissza az interferenciakép kialakulásához.
Dirac tette fel eredetileg a kérdést: Kialakul-e interferencia mintázat, ha a nyalábot addig
gyengı́tjük, mı́g átlagos intenzitása kisebb lesz egyetlen foton energiaáramánál. 1986-ban
Grangier, Roger és Aspect végeztek el egy kı́sérletet [18], amely meggyőző választ ad
Dirac kérdésére.
A kı́sérlet elemzése előtt fel kell hı́vnunk a figyelmet arra, hogy a nyaláb intenzitásának
lecsökkentésével nem állı́tható teljes biztonsággal, hogy a fotonok egyesével haladnak át
az interferométeren. A koherens lézerfényben a fotonszám Poisson-eloszlást követ, azaz
mindig véges (bár az intenzitással egyre csökkenő) valószı́nűsége van két vagy több foton jelenlétének is. Ha olyan gyenge lézerfénnyel végzik el az alábbi kı́sérletet, amelyben
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0, 1 az átlagos fotonszám, a kétfotonos komponens járuléka az interferenciaképhez 5%-ra
becsülhető. Ezért a meggyőző választ olyan fotonforrással végzett kı́sérlet szolgáltathatja,
amelyben valóban egyetlen foton keletkezik egy eseményben és az egymást követő fotonok
függetlenek.
A három szerző Ca-atomok gerjesztett állapotának nagy időközű elbomlásából származó
egymást követő egyes fotonok nyalábját vezette egy Mach-Zehnder interferométer (lásd
3.ábra) bemenetére. A nyalábot az NyO1 nyalábosztó választja ketté, mégpedig úgy,
hogy mindkét rész intenzitása az eredetinek fele, továbbá a visszavert rész kap egy π/2
fázisszorzót. A két ágban haladó fény egy közbenső tükrözésen megy át a T1, illetve a
T2 tükrön. Továbbá az NyO1 által visszavert részt olyan közegen vezetik át, amely α
változtatható fázistolást hajt végre rajta. Ennek megfelelően az NyO2 nyalábosztóhoz a
nyalábegyesı́tésre a ”D” (NyO1 által áteresztett), illetve az ”U” (NyO1 által visszavert)
ágban érkező amplitudók a következők:
A
ψ2 = − √ eiks+iα .
2

A
ψ1 = i √ eiks ,
2

(49)

Az egyesı́tő NyO2 féligáteresztő tükör két oldalán megjelenő amplitudók a két oldalról
odaérkezők szuperpozı́ciói lesznek. A ψ1 -ből visszavert rész szuperponálódik a ψ2 -ből
továbbengedettel (ezt hı́vjuk ψ3 -nak), és fordı́tva (ψ4 ):
A
A
ψ3 = − eiks − eiks+iα ,
2
2

A
A
ψ4 = i eiks − i eiks+iα .
2
2

(50)

Az amplitudók abszolút értékét képezve megkapjuk a két irányban elhelyezett detektorok
megszólalási intenzitását:
I3 =

A2
(1 + cos α),
2

I4 =

A2
(1 − cos α),
2

I3 + I4 = I = A2 .

(51)

A kı́sérlet elemzésére a két detektor intenzitási kontrasztjának viselkedését lehet használni
az α fázistolás változtatása során:
K=

I3 − I4
= cos α.
I3 + I4

(52)

A gyenge intenzitás hosszú adatgyűjtést igényelt, de az eredmény egyértelműen mutatta a periodikus változást α függvényében. Igazolódott Dirac megfogalmazása: a foton önmagával interferálva hullámnak mutatkozik olyan kı́sérletben, amely állapotának
fázisviszonyaira ”kérdez rá”.

2

Előadás az elektronról, a neutronról, egyszóval az anyaghullámokról

de Broglie részecske-hullám szótára. Elektronelhajlás. Az elektronmikroszkóp felbontóképessége. Kétlyukas interferencia elektronnal. A valószı́nűségi amplitudó. A Feynman-féle
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Fig. 9. Davisson elektron-elhajlási kı́sérletének eredménye és magyarázata Bragg-reflexióval

útintegrál. A szabad részecske Schrödinger-egyenlete. Általánosı́tás potenciál jelenlétében.
A Colella-Overhauser-Werner kı́sérlet. A hullámcsomag. Hely-impulzus bizonytalanság. A
Heisenberg-mikroszkóp. Többletismeret: A kétutas neutron-interferencia általános elmélete.

2.1

Elhajlási és interferencia kı́sérletek elektronnal

1924-ben de Broglie javaslatát követően fogott újra bele C. Davisson abba az elektronszórási kı́sérletsorozatba, amely M. v. Laue röntgensugárzással végzett kı́sérleteinek mintáját
követte. de Broglie, a fényrészecske esetét általánosı́tva, minden anyagra érvényes ”szótárat” javasolt a részecske- és a hullámtulajdonságok között a következő megfeleltetésekkel:
E ←→ ~ω,

p ←→ ~k.

(53)

Davisson, diák munkatársával Germerrel, a Ni-egykristályra irányı́tott elektronnyaláb
szórás utáni intenzitását a szórási szög függvényében mérte, és 50 fokos eltérülésnél elhajlási maximumot talált.
Ennek magyarázatát a 9.ábra vázlata segı́tségével érthetjük meg. Az ábra a Ni-kristály egy
kristálytani sı́kjának egymással párhuzamos atomsorait mutatja, amelyben a szomszédos
rácssı́kok távolsága d (a rácsállandó). A beeső elektronyaláb a sı́kkal Θ szöget bezáró
irányból érkezik. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen Θ szögek esetén következik be Θ szögű visszaverődés (tükröződés). Ez akkor történik meg, ha az egymás mögötti
sı́kok atomjairól visszaszórt hullámok erősı́tik egymást. A hátrébbról érkező hullám többlet
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útja 2d sin Θ, ı́gy a Bragg-feltétel:
2d sin Θ = nλ.

(54)

A 9.ábra alsó diagramja azt mutatja, hogy a gyorsı́tó feszültséget növelve periodikusan
változott a rögzı́tett szög (50 fok) alatt megfigyelt intenzitás. Ez megfelel annak, ahogy a
Bragg-feltételt csökkenő hullámhossz mellett egyre magasabb rendű (n) maximumokkal
lehet kielégı́teni.
Érdekes módon az elektron hullámszerű viselkedése nem további vizsgálatot igénylő jelenségként, hanem nagyon gyakorlatias alkalmazás kapcsán merült fel már 1932-ben.
Ekkor készı́tette el Ernst Ruska doktori témavezetőjével Max Knollal az első elektronmikroszkópot. Munkájukat Hans Busch elméleti javaslatára alapozták, aki az elektronok
mágneses térbeli pályáinak fókuszálását megoldó elrendezésre tett javaslatot (10.ábra). A
berendezést a sugármeneteket használó optikai közelı́tés mintájára tervezték. A mágneses
térben ható Lorentz-erő hatására a sugarak nemcsak keresztezik egymást, hanem el is fordulnak a lencse tengelye mentén. Az ún. tengelymenti (paraxiális) közelı́tésben a fókuszsı́kban a forrás sı́kbeli amplitudóeloszlásának Fourier-transzformáltjával arányos amplitudóeloszlás jelenik meg. Ha az elektrongyűjtő detektor a fókuszsı́kban vesz mintát, akkor
az elektronokkal megvilágı́tott minta diffrakciós képe keletkezik, ha a geometriai optikai
képalkotásnak megfelelő helyzetű képsı́kban mérik az elektronintenziás változását, akkor
a sı́kminta valódi képe figyelhető meg.
Az új eszköz feloldóképességére vonatkozó becslés készı́tése során támadt Ruskának az
a gondolata [19], hogy a felbontóképesség hullámoptikai képletébe egy elektromos térrel
felgyorsı́tott elektron Broglie-hullámhosszát helyettesı́ti:
∆x =

λ
,
sin ϕ

λ= √

h
,
2meU

(55)

ahol ϕ a tárgylemez látószöge (apertúrája) az elektrondetektorból (a detektor lehet egy
GaAs-del bevont felületű szcintilláló lap), e az elemi töltés, U az elektront gyorsı́tó potenciál. Ruska az apertúrára 2 × 10−2 radiánt, gyorsı́tó feszültségnek 75kV-ot választott,
amiből ∆x ≈ 2, 2 × 10−10 m adódott a felbontásra. Ezt az értéket az 1970-es évekre érte
el az elektron-mikroszkópia.
Elektronokkal alapvető interferencia-kı́sérleteket a II. világháború után az Egyesült Államok Szabványügyi Hivatalában dolgozó, magyar származású Marton László (1901-1979)
végzett. Ő már 1934-ben könyvet publikált Brüsszelben a biológiai minták elektronmikroszkópos vizsgálatáról. Mach-Zehnder interferométert szerkesztett elektronok számára és
sikeresen hozott létre interferencia mintázatokat [20].
A kétlyukas interferencia kı́sérlet elektronokkal történő elvégzése R.P. Feynman hı́res
egyetemi előadásait követően került a kutatók figyelmének előterébe [21]. A szélesebb
közönség számára tartott előadásaiban is ez volt a kiinduló pontja a kvantumfizikai
viselkedést bemutató gondolatmenetének [22]. Feynman gondolatkı́sérletként elemezte a
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Fig. 10. Képalkotás mágneses lencsével: a sugármenetek

két résre rálőtt elektronok áthaladását követően a rés mögötti ernyőn kialakuló interferenciaképet. Nem ismerte a tübingeni egyetemen már 1961-ben elvégzett kı́sérletet [23,24].
Feynman elemzése nagy hatással van a kvantumfizikát bevezető újabb tankönyvekre (a
jelen előadássorozat is az ő nyomdokain remél haladni), ezért határozhatták el a vezető
elektronmikroszkópiai cég, a Hitachi laboratóriumában a kétréses kı́sérlet újbóli elvégzését
modern eszközökkel [25] (11.ábra). A kı́sérletet egy 2002-es szavazáson ”minden idők
legszebb fizikai kı́sérletének” választották meg. A mérésben használt felfogó ernyőről
felvételsorozat tekinthető meg a kı́sérletet vezető A. Tonomura honlapján [26].
A Hitachi-kı́sérletben az egyetlen résen átengedett elektronnyaláb útjába a résben átlósan
egy vékony, µm átmérőjű drótot helyeztek. Elegendően gyenge elektronnyalábot használták,
hogy a berendezésben egyszerre csak egyetlen elektron tartózkodjék. Ezzel az elektronok
közötti kölcsönhatást ki lehetett zárni a detektálás térbeli mintázatának kialakulását
okozó hatások közül. A felfogó ernyőn pontszerű felvillanások jelezték az elektronok becsapódásakor lokalizáltan leadott mozgási energiájuk hatását. A kezdetben tökéletesen
véletlenszerűnek tűnő becsapódási pontok azt sugallhatják a megfigyelőnek, hogy az elektronok teljesen véletlenszerűen haladtak át egyik vagy másik résen. Nagyszámú becsapódás
után azonban interferencia mintázatot követő csı́krendszer jelent meg a drótszállal párhuzamosan az ernyőn, amelyet nem lehet klasszikus mechanikai leı́rással értelmezni.

2.2

A terjedési amplitudó

Az 1. előadáson láttuk, hogy interferenciát leı́ró matematikai objektum szuperponálódó
hullámamplitudók négyzetre emeléséből jöhet létre. A tapasztalat rákényszerı́t, hogy az
elektron térbeli tovahaladásával társı́tva olyan mennyiséget definiáljunk, amely alkalmas
az interferencia tárgyalására. Feynman bevezette a forrásból (S) a képernyő megfigyelési
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Fig. 11. Az elektroninterferencia kialakulása Tonomura és munkatársai kı́sérletében

pontjába (O) érkezés valószı́nűségi amplitudóját, Ψ(S → O), és a kvantummechanika
alapelvét a következőképpen mondta ki:
”Az elektron megtalálási valószı́nűsége amplitudójának az S → O helyváltoztatást leı́ró (általában komplex) értékét az összes lehetséges pályán történő
terjedéshez rendelhető valószı́nűségi amplitudók összege adja meg.”
Szimbólikus képletben:
Ψ(S → O) =

X

Ψl-dik út (S → O).

(56)

összes út

Második alapelvként az optikai Huygens-elvvel analóg tulajdonságot tételezünk fel:
Ψ(S → R → O) = Ψ(S → R) × Ψ(R → O),

(57)

azaz az R pont az O-ba érkezés szempontjából másodlagos forrásnak tekinthető.
Harmadik alapelvként kimondható, hogy az S → O átmenet P (S → O) valószı́nűségét
P (S → O) = |Ψ(S → O)|2
adja meg.
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(58)

Nehéz általánosságban elképzelni hogyan sorolható fel a kezdő és végső helyzet közötti
összes út, de a kétréses kı́sérlet előnye az, hogy mindössze két osztályba sorolja a lehetséges
pályákat, ı́gy erre alkalmazva az általános elvet:
Ψ(S → O) = Ψ(S → R1 → O) + Ψ(S → R2 → O)

(59)

(R1 és R2 a réseket jelző rövidı́tés). A két amplitudóból az összeg négyzetre emelésekor
képezett vegyes szorzat felelős az interferencia kialakulásáért.
Megjegyezzük, hogy a Feynman-féle pályaösszeg a tudomány legáltalánosabb érvényű törvényszerűségévé alakul, amennyiben az
S −→ kezdeti állapot
O −→ végállapot
összes út −→ összes közbenső állapot

(60)

helyettesı́tést tesszük. (Valamely anyagi rendszer esetében az interferencia hiányának megfigyelése is ebből az alaptörvényből kiindulva indokolandó!)
A természettudomány, elsősorban a fizika egyes résztudományainak a feladata a tanulmányozott rendszer állapotai teljes jellemzésének megadása, továbbá annak az eljárásnak a
megtalálása, amellyel az egyes állapotváltozási ”történetekhez” rendelhető valószı́nűségi
amplitudó meghatározható. A kétréses elektroninterferencia értelmezéséhez egyszerű gondolatmenettel megválaszolhatók mindezek a kérdések.
2.3

Az elektronterjedés Schrödinger egyenlete

A fényinterferencia leı́rásának sikerétől vezetve feltételezzük, hogy az elektron két pont
közötti akadály nélküli terjedésének valószı́nűségi amplitudója sı́khullám, amelyben szereplő hullámadatokat az elektron mozgásállapotának adatai a de Broglie szótár révén
megadják. Szemben az elektrodinamikával, amelyben a térerősségek valós értékűek, a
kvantumelméletben komplex amplitudó is megengedett, ezért a továbbiakban komplex
értékű sı́khullám amplitudót használunk: exp(iks) = cos(ks)+i sin(ks). Az s(SR) hosszúságú SR szakaszon az elektronterjedés amplitudója tehát
Ψ(S(t0 ) → R(t1 )) = Aei[ks(SR)−ω(t1 −t0 )] .

(61)

A Huygens-elvvel összhangban a két résen való áthaladás és az O megfigyelési pontba
érkezés amplitudója a két lehetséges utat választó ”utazási” amplitudók összege:
Ψ(S(t0 ) → O(t1 )) = A1 ei[k(s(SR1 )+s(R1 O))−ω(t1 −t0 )] + A2 ei[k(s(SR2 )+s(R2 O))−ω(t1 −t0 )] .

(62)

Amennyiben a forráshoz képest szimmetrikus a rések elhelyezkedése, akkor A1 = A2 ≡
A, s(SR1 ) = s(SR2 ). Ekkor az O pontban történő detektálás valószı́nűségére felı́rható az
interferenciát visszaadó kifejezés:
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P (S → O) = |A|2 exp[iks(R1 O)] + exp[iks(R2 O)]


2



= 2|A|2 1 + cos[k(s(R1 O) − s(R2 O))] .

(63)

Kérdés: mi az a dinamikai (hullám-)egyenlet, amelynek a jelenséget leı́ró Ψ függvény a
megoldása? Tehát a feltételezett megoldáshoz kell találnunk dinamikai egyenletet, amelynek érvényességét további jelenségekre történő alkalmazása erősı́ti vagy cáfolja meg.
Alkalmazzuk de Broglie szótárát a szabad (erőmentes) mozgást végző tömegpontra:
E=

~2 k 2
p2
←→ ~ω =
.
2m
2m

(64)

A jobb oldalon lévő kifejezés megadja a sı́khullám megoldás jellemzői közötti diszperziós
összefüggést. A feladat most már annak a ”hullámegyenletnek” a felı́rása, amelynek sı́khullám megoldásai ennek a diszperziós relációnak tesznek eleget. A legalacsonyabb számú
parciális deriváltat tartalmazó egyenlet nyilván egy időderiváltat és két térkoordináta
szerinti deriváltat kell tartalmazzon. Együtthatókkal együtt:
i~

~2
∂Ψ(x, t)
=−
4Ψ(x, t).
∂t
2m

(65)

A diszperziós összefüggés nyilvánvaló módon módosul, amikor az elektron egy kondenzátoron áthaladva állandó V potenciálon halad tovább. A dinamikai egyenlet ebben az
esetben az
!
∂Ψ(x, t)
~2
i~
= −
4 + V Ψ(x, t)
(66)
∂t
2m
alakot ölti. Ennek az egyenletnek a helyességét lassú (”hideg”) neutronokkal végzett
kı́sérlettel ellenőrizte Colella, Overhauser és Werner 1975-ben [27]. Kvarc-egykristályból
”esztergált” Mach-Zehnder geometriájú interferométerrel dolgoztak (12.ábra). A neutron
interferométerben a nyaláb a kvarc kristály rácsszerkezete által meghatározott Braggreflexiók révén válik szét. A készüléket a referencia neutron-úthoz (AB) kapcsolt vı́zszintes
tengely körül el lehetett forgatni. Tehát az ABD és a ACD neutron-utak h magassággal
eltérő szinten helyezkednek el. Az energia megmaradása a potenciális energia megnövekedése esetén a részecske eredeti k hullámszámának lecsökkenését (a részecske lelassulását)
követeli meg a következő egyenlőségnek megfelelően:
~ω =

~2 k 2
~2 k̃ 2
=
+ mgh.
2m
2m

(67)

A két út geometriailag egyenlő hosszúságú, de a hullámszámok eltérése miatt
s

(k − k̃)s =



2m √
s
ω−
~
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mgh 
ω−
~

(68)

Fig. 12. A hideg neutronokkal végzett interferencia kı́sérletek elvi vázlata és eredménye

fáziskülönbség jön létre közöttük. A magasságkülönbséget h = hmax cos ϕ-ként parametrizálva kvantitatı́v egyezést találtak a a gravitáció által indukált interferenciát bizonyı́tó
periodicitás leı́rásában.
Az utolsó lépés a Schrödinger-egyenlet általánosı́tása tetszőleges helyfüggésű potenciálra.
Ezt a potenciált szakaszosan állandó potenciálértékekkel közelı́thetjük, amelynek minden
egyes tartományára alkalmazható az egyenlet eddig ellenőrzött érvényességű alakja. Integráljuk a (66) egyenletet két különböző potenciálértékkel jellemzett tartománynak a
találkozási pontot magába foglaló infintezimális részére (legyen a találkozási ponton a két
különböző potenciálú tartományt elválasztó felületre merőleges koordináta z):



~2 Z z+
∂2
∂ Z z+
dzΨ(z, x, y, t) = −
dz 2 Ψ(z, x, y, t)
i~
∂t z−
2m z−
∂z


!
∂2
∂ 2 Z z+
+
dzΨ(z, x, y, t)
+
∂x2 ∂y 2 z−

+ Vbal

Z z
z−

dzΨ(z, x, y, t) + Vjobb
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Z z+
z

dzΨ(z, x, y, t).

(69)

Az integrálási tartomány méretének nullához szűkı́tésével Ψ és a potenciál értékének
korlátosságát feltételezve a bal oldal, továbbá a jobb oldal második két sorbeli integráljai
nullához tartanak, ami előı́rja a z-szerinti ( a felületre merőleges) derivált folytonosságát:
#

"

∂
∂
Ψ(z + , x, y, t) − Ψ(z − , x, y, t) .
0 = lim
→0 ∂z
∂z

(70)

A felület tetszőleges orientációja miatt az összes parciális térderivált folytonos, amiből
következik magának a hullámplitudónak a folytonossága a két különböző potenciálértékkel
jellemzett tartomány határán:
0 = lim(Ψ(z + , x, y, t) − Ψ(z − , x, y, t)).
→0

(71)

E határfeltételek ”összevarrják” az egyes tartományok belsejében konstruált megoldásokat, amivel eljutunk a Schrödinger egyenlet általános potenciálban érvényes alakjához:
~2
∂Ψ(x, t)
= −
4 + V (x) Ψ(x, t).
i~
∂t
2m
!

2.4

(72)

A hullámcsomag. A helykoordináta és az impulzus korrelált bizonytalansága

A Schrödinger-egyenlet lineáris, tehát különböző k hullámvektorú megoldásai szuperponálhatók, azaz a szabad mozgást leı́ró egyenletnek
Ψ(x, t) =

Z

d3 k
A(k)eikx−iω(k)t
(2π)3

(73)

az általános megoldása. Szokásos módon úgy értelmezik, hogy t = 0 pillanatban egy
tetszőlegesen előı́rt Ψ(x, 0) hullámalakot felbontanak sı́khullám komponensekre (Fourierelőállı́tás):
Z
Z
d3 k
ikx
A(k)e
,
A(k)
=
d3 xΨ(x, 0)e−ikx ,
(74)
Ψ(x, 0) =
3
(2π)
amely aztán követi a Schrödinger-egyenlet által előı́rt időfejlődést.
A szuperponált állapotnak nyilván nem lehet határozott értékű az impulzusa, miután
különböző k = p/~ értékek fordulnak elő a Fourier-kifejtésben. Ennek a fizikai tulajdonságnak az ingadozásait a szuperpozició szélessége jellemzi. Az alábbiakban feltételezzük, hogy az amplitudófüggvény |A(k)| abszolút értéke a k0 érték ∆k sugarú tartományában különbözik nullától. Térjünk át a δk = k−k0 integrálási változóra, és ∆k kicsinységét
feltételezve fejtsük ki az ω(k) diszperziós relációt lineáris rendig e pont körül:
Ψ(x, t) ≈ eik0 x−iω(k0 )t

Z
|δk|<∆k

d3 δk
|A(δk)|eiδk(x−tdω/dk|k=k0 +dϕ/dk|k=k0 ) .
(2π)3
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(75)

Az integrálban az A(k) = |A(k)| exp(iϕ(k)) radiális felbontást használtuk, amelynek
fázisát is sorbafejtettük k0 körül. Érdemes bevezetni az
x0 (t) =

dϕ
dω
|k0 t −
|k
dk
dk 0

(76)

kombinációt, amivel az integrandus fázisszöge
Φ = δk(x − x0 (t))

(77)

alakú. Az integrál elemzéséhez feltételezzük, hogy |A(k)| alig változik abban a tartományban, ahol nem nulla az értéke. Ekkor alkalmazható a stacionárius fázis elve, aminek alapját
az az észrevétel adja, hogy az integrál akkor különbözik lényegesen nullától, amikor azonos
Φ fázissal adódnak össze az integrált közelı́tő összeg tagjai. Ez akkor teljesül a legpontosabban, ha az integrálási tartományon végigfutó δk-t nulla szorozza. Tehát a hullámfüggvény
a valós térben az
dω
dϕ
xmax = x0 (t) =
|k0 t −
|k
(78)
dk
dk 0
pontban maximális, amely állandó sebességgel, a
vcsoport =

dω
|k
dk 0

(79)

csoportsebességgel halad.
A következő kérdés: Mekkora tartományra terjed ki x0 körül a hullámfüggvény? Jó becslést
ad annak a ∆x = |x − x0 (t)| értéknek a megkeresése, ahol már az integrálba járulékot adó
minden δk értéknek van egy ”párja”, amelyiknek a relatı́v fázisa π, azaz interferenciájuk
lerontja hatásukat (destruktı́v). Ennek kvalitatı́v feltétele:
∆x × ∆k ∼ π,

(80)

avagy
∆x × ∆p ∼ π~.
(81)
A hullámfüggvény egyidejű térbeli és impulzus-térbeli szétkentségét jellemző szorzat nullától különböző értéke kapta Heisenberg-től a bizonytalansági reláció elnevezést. Megjegyzendő: a pontosabb elemzés eredménye az, hogy minden helykoordináta és a hozzá konjugált általánosı́tott impulzus elkentsége külön-külön korrelált.
A klasszikus fizikától alapvetően eltérő sajátság eredetét Heisenberg hı́ressé lett mikroszkóp
elemzésével világı́totta meg (13.ábra). Ahhoz, hogy a mikroszkópban megjelenjen egy
alátett elektron képe, az szükséges, hogy a tárgylemezt oldalról megvilágı́tó fényforrás egy
fotonja úgy szóródjék az elektronon, hogy a szórt foton áthaladjon a mikroszkóp leképező
rendszerén. Ez azt jelenti, hogy egy Θ apertúraszögű mikroszkóp esetében a szórt fotonnak a beérkezési irányhoz képesti szórási szöge nagyobb lesz π/2 − Θ-nál. A bejövő p
impulzusú foton irányát x-nek nevezve a meglökött elektron x-irányú impulzusára fennáll
a foton x-irányú impulzusának megengedett bizonytalanságát kompenzáló
−p sin Θ < p(e)
x < p sin Θ
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(82)

Fig. 13. Heisenberg mikroszkóp elemzése

egyenlőtlenség. A hullámoptika Abe-feltétele szerint a mikroszkóp térbeli feloldóképessége:
∆x(e) =

λ
.
sin Θ

(83)

A két bizonytalanság szorzatára tehát fennáll, hogy
∆x(e) × ∆p(e)
x ∼ 2pλ = 2h.

(84)

A példa rávilágı́t, hogy a bizonytalansági reláció a részecske- és a hullámkép együttes
alkalmazásának korlátait jelöli ki.
Érdemes a kétlyukas interferencia kı́sérlet elemzésére is visszatérni. Az interferenciakép
láthatóságának feltétele a minimumok és maximumok helyének a szétválása. A rések
távolságát d-vel jelölve, a középvonalhoz mért Θ-szögű eltérı́tés esetén az erősı́tés feltétele,
hogy a két résből induló sugarak útkülönbsége a hullámhossz egésszámú többszöröse
legyen:
∆sn = d sin Θn = nλ.
(85)
Két szomszédos maximum távolsága kisszögű elhajlás esetén:
∆sn+1 − ∆sn = d(sin Θn+1 − sin Θn ) ≈ d(Θn+1 − Θn ) = λ.

(86)

Ebből a szögirányok eltérése:
∆Θ =

λ
.
d

(87)

Szeretnénk lokalizálni azt a rést, ahol a részecske áthaladt. Ehhez a rés helyén legalább
d/2 pontossággal kell ismernünk az y koordinátáját. Az ehhez a koordinátához tartozó
bizonytalansági reláció következtében ez irányú impulzusvetületére a
∆py ∼

2h
4h
=
∆yrés
d

(88)

becslés áll fent. Ugyanakkor a p impulzussal a résre merőlegesen beeső részecske eltérésekor
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fellépő szögbizonytalanságot éppen ∆py jellemzi:
∆ tan Θ =

4h
4λ
∆py
=
=
.
p
pd
d

(89)

Kisszögű eltérésnél tan Θ ≈ Θ, ı́gy a szögbizonytalanságot (87)-tel összehasonlı́tva világos,
hogy beazonosı́tott résen áthaladó részecskékkel az eltérı́tés iránybizonytalansága ”szétmossa” a szomszédos maximumhelyek megkülönböztethetőségét, azaz nem jön létre interferenciakép.

2.5

Többletismeret: A kétutas neutron-interferencia megvalósı́tása

Hideg neutronokkal megvalósı́tott egyréses elhajlási és kétutas interferencia kı́sérletekről
több kiváló összefoglaló cikk férhető hozzá az irodalomban [28–30]. A kétutas neutron
interferométert egy kb. 10 cm hosszméretű Si-egykristályból alakı́tják ki (12.ábra felső
része). A beeső neutronnyalábot egy bemetszett Si-rétegen Bragg-szórással osztották ketté
(’A’ lapka). A továbbhaladó nyalábokat egy újabb bemetszett rétegre vezették rá, amelynek két különböző helyzetű részén újabb Bragg-reflexió következik be (’B’ és ’C’ lapka). A
továbbhaladó komponens mindkét esetben kilép az interferométerből, a Bragg-reflektált
nyalábokat a harmadik bemetszett rétegen egyesı́tették (’D’ lapka). A kilépő szuperpozı́ciókat a két kilépési irányban elhelyezett ’C2’ és ’C3’ detektorokkal észlelték, és a
két jel aszimmetriáját elemezték (12.ábra alsó része).
Világos, hogy ez a kı́sérlet az előző előadás végén ismertetett Grangier-Roger-Aspect
méréssel gyakorlatilag azonos. Azonban a neutronnyaláb megosztását leı́ró visszaverődés
és áthaladás jellemzése bonyolultabb a fénytükrözés és -áthaladás eseténél. Ezért az elemzést a Si-lapkák hatásának matematikai reprezentációja bemutatásával, az ún. transzfer
mátrix definiálásával kezdjük.

2.5.1

A nyalábosztás általános leı́rása: a transzfer mátrix

A Si-lapkákat a szemléletesség kedvéért ”vı́zszintes” helyzetűnek mondjuk, amelyre két(!)
beeső neutronnyalábot tételezünk fel: az egyik (ϕf ) ”felülről”, a másik ”alulról” (ϕa ) essen
rá. A két amplitudót egy kétkomponensű Φ oszlopvektor felső és alsó elemének tekintjük.
A teljes intenzitást |Φ|2 = |ϕf |2 +|ϕa |2 adja. A kimenő hullám (Ψ) is tartalmaz egy felülről
lefele haladót (ψf ) és egy alulról felfelé haladót (ψa ). A hullámosztó komplex együtthatós
lineáris kapcsolatot hoz létre a két vektor között:




ψa 
 

ψf



t
=

r
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s  ϕa 


u

ϕf

.

(90)

Ez a 2 × 2-es mátrix a transzfer mátrix. A bemenő két komponens intenzitása külön-külön
megmarad:
|s|2 + |u|2 = |t|2 + |r|2 = 1,
(91)
továbbá az ”alulról” és ”felülről” jelzőjű helyzetek szimmetriája az a ↔ f indexcserére
előı́rja az
|u| = |t|,
|s| = |r|
(92)
egyenlőségeket. A teljes intenzitások megmaradásából (|Φ|2 = |Ψ|2 ) még egy feltétel következik:
|Ψ|2 = |ψf |2 +|ψa |2 = |tϕa +sϕf |2 +|rϕa +uϕf |2 = |Φ|2 +(t∗ s+r∗ u)ϕ∗a ϕf +(s∗ t+ru∗ )ϕa ϕ∗f ,
(93)
amiből
t∗ s + r∗ u = 0.
(94)
Normál alakban ı́rva a transzfer mátrix elemeit a fázisszögek között kapunk kapcsolatot:




0 = |t||s|ei(−t +s ) + |r||u|ei(−r +u ) = |t||s| ei(−t +s ) + ei(−r +u ) ,

(95)

±π = s + r − t − u .

(96)

azaz
A mindezeket a megkötéseket teljesı́tő mátrix unitér.

2.5.2

A kétutas neutron-interferencia kı́sérlet transzfer mátrixos elemzése

Most a mátrixszorzás műveletével követjük a neutroninterferométerben végbemenő, korábban ismertetett nyalábosztási lépéseket. Az ’A’ lapkára ”felülről” érkező neutron nyalábot Bragg-reflexióval kettéosztják:




ϕf 
 

0





tϕf 
−→ 

.
rϕf

(97)

A ’B’ lapkára alulról érkező résznyaláb az ’AB’ szakaszon felszed ΦAB fázistolást és a
lapkáról ”lefelé” Bragg-reflektált komponense vesz részt a folyamat további lépéseiben:
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rϕf e







iΦAB

srϕf e
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.

(98)

Hasonló alakú az ’A’-ról lefelé haladó komponensnek a ’C’ lapkáról felfelé továbbhaladó
komponense ΦAC fázistolással:


iΦAC

tϕf e


0









0


−→ 
.
iΦAC
rtϕf e
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(99)

Ennek a két oszlopvektornak az összege kerül rá a ’D’ lapkára (a ’BD’ és a ’CD’ utakon
felszedett fázistolásokat is hozzávéve a transzfer mátrix hatásához). A ’D’ lapkán történő
unitér transzformációt is hozzátéve, teljes folyamat átmenetét leı́ró kapcsolat:






 



i(ΦAB +ΦBD )
+ ei(ΦAC +ΦCD ) 
 trsϕf e
  −→ 

 .
rϕf rsei(ΦAB +ΦBD ) + tuei(ΦAC +ΦCD)
0

ϕf 

(100)

A két amplitudó komponenshez tartozó intenzitást különálló ’C2’ és ’C3’ detektorokkal
mérték. Képezve a két detektor megszólalási aszimmetriáját, a következő képletet kapjuk
a mérési eredmények elemzésére:
K=

|ψC2 |2 − |ψC3 |2
= (|t|2 − |s|2 )2 − 4|s|2 |t|2 cos(ΦCD + ΦAB − ΦAB − ΦBD ).
|ψC2 |2 + |ψC3 |2

(101)

A periodikus változás elvben kiemelhető tökéletes nyalábosztó alkalmazásával (|t| = |s|),
amikor kizárólag a periodikus rész marad meg, ám ez nem teljesül a továbbhaladó és a
reflektált neutronnyalábra a Bragg-reflexió során.
Az előadás zárásaként megemlı́tendő, hogy 1991-ben He-atommal [31], 2003-ban pedig
C60 atomokkal [32] is sikerült végrehajtani a Young-féle interferencia kı́sérletet.
2.6

Többletismeret: Tehetetlenségi erőre érzékeny neutron-interferencia

A gravitációs erővel indukált interferencia kı́sérletet a forgó Földön végzik el, ahol elkerülhetetlenül fellép a centrifugális és a Coriolis-erő hatása. Alább azt a neutron-interferométerrel 1980-ban elvégzett kı́sérletet[33] ismertetjük, amellyel sikerült e hatások által kiváltott
interferenciát is kimutatni.
A forgó Földön mozgó neutron klasszikus Hamilton-függvényét a
H=

p2
+ mg g · r − ω · (r × p) + V0
2mi

(102)

kifejezés adja, ahol V0 egy alkalmasan választott magassági alappont gravitációs potenciálja. A képletben p és r a neutron kanonikusan konjugált impulzusa és helyvektora, ω
a Föld szögsebességének vektora, g a gravitációs gyorsulás. A szereplő műveleti jelek közül
a · b a két vektor skalárszorzatát, a × b pedig vektorszorzatukat jelöli. Érdemes követni
a súlyos mg és a tehetlen mi tömeg megjelenését a képletekben, mivel ez a kı́sérlet volt
az első, amelyben ezek esetleges eltérését a kvantumos méretek tartományában lehetett
ellenőrizni.
A Hamilton egyenletek alapján a kanonikus impulzusra
p = mi

dr
+ mi ω × r
dt
29

(103)

Fig. 14. A neutron-interferométer AB elforgatási tengelyét függőleges helyzetbe állı́tva a centrifugális impulzus-járulékra érzékeny interferenciakép mérhető ki

adódik. Ez az az impulzus, amelyet a de Broglie-szótár alapján a neutron hullámviselkedésének tanulmányozása során a ~k kombinációval kell azonosı́tani.
A 12. ábra ACD és ABD útjain mérhető ∆φ fáziskülönbség a k(r) mennyiségnek a zárt
ACDBA görbére vett integrálja, azaz
mi Z
1Z
dr
mi Z
p · dr =
(ω × r) · dr.
∆φ =
· dr +
~ ACDBA
~ ACDBA dt
~ ACDBA

(104)

A kı́sérleti eszköz reális adatait összehasonlı́tva nyerhetünk információt a kétféle hatás
relatı́v súlyáról. A neutronok az interferométeren 5 × 10−5 s alatt haladnak át. Ennek
reciproka hasonlı́tandó össze a Föld forgásának szögsebességével: ω = 7, 29×10−5 /s. Tehát
a tehetetlenségi hatás 2, 74 × 108 -szor gyengébb a súlyosnál! Ennek következtében nem
kell változtatnunk a neutron-interferenciának a 2.3 alfejezetben bemutatott tárgyalásán.
Vı́zszintes tengely körül forgatott interferométer esetén nagyon jó közelı́téssel ~k = p ≈
mi dr/dt.
Azonban nagyon pontosan függőleges helyzetbe hozva az inteferométert (lásd 14.ábra!),
(104) jobb oldalán az első tag járuléka nulla lesz (a felfelé adódó járulékot a visszaeséskor
fellépő járulék kiejti) és a tehetlenségi járulék kimutatására nyı́lik mód. A vektori vegyesszorzat egyszerű tulajdonságát kihasználva látható, hogy
∆φ(iner) =

2πmi
ω · A,
~

(105)

ahol A a 12.ábrán látható ACDBA körút által közrezárt felület területének jobbkézszabály szerint irányı́tott vektorát jelöli. A függőleges irány és a Föld forgástengelye
közötti szöget ΘL -lel, a Földet a kı́sérlet helyén érintő sı́kban a nyugati irányba mutató tengelyhez képest az A felület-vektor irányát megadó szöget Θ-val jelölve az inter30

Fig. 15. A függőleges tengely körüli forgatással az interferométer a nyugati iránytól (W: Θ = 0)
indulva körbeforgatható északi (N), keleti (E), végül déli (S) irányokon haladva át, és a szinuszos
interferenciakép tisztán kimérhető

ferométerben a neutron két útja közötti fáziskülönbséget
∆φ(iner) =

2πmi
ωA sin Θl sin Θ
~

(106)

adja meg.
Az [33] cikk szerzői az 14.ábrán látható módon egy alkalmas kristállyal irányı́tották
a vı́zszintes neutron-nyalábot függőleges irányba. A függőleges helyzetű interferométert
különböző irányokba forgatták a függőleges tengely körül és sikeresen kimutatták a Föld
forgásának interferometrikus hatását (15.ábra).

3

Előadás a kvantummechanika elemeiről

A hullámfüggvény valószı́nűségi jelentése. Stacionárius állapotok. A hely-koordináták és
impulzus-komponensek statisztikája. Az impulzus operátora. A valószı́nűség megmaradása.
Egydimenziós jelenségek (áthaladás és visszaverődés potenciállépcsőn, behatolás poteciálgát
alá). Alagúthatás. A pásztázó alagútmikroszkóp. Mozgás véges tartományban: a kötött
állapot
A korábbi előadásokban bemutatott jelenségek elemzéséhez többségében elegendő volt
a hullámszerű viselkedés fázisának pontos kezelése. Elkerültük azt a kérdést, hogy a
hullámfüggvényt egyetlen részecskéhez vagy részecskék nyalábjához rendeljük-e? A gyenge
nyalábokkal megvalósı́tott interferencia alapján azonban nyilvánvaló, hogy a hullámfüggvényt egyetlen részecske viselkedésének leı́rásaként kell értelmeznünk. Miután a viselkedésre csak statisztikus információk nyerhetők belőle, a jóslatok csak azonos kı́sérleti helyzetet
megvalósı́tó méréssorozatokkal ellenőrizhetők. A tökéletes azonosság megvalósı́thatósága
központi kérdése lesz a sorozat záró (5. és 6.) előadásainak. Ebben az előadásban a mérések
értékeléséhez szükséges legfontosabb szabályok matematikai megfogalmazását tárgyaljuk
és alkalmazzuk igen egyszerű, ám nagy jelentőségű helyzetek leı́rására.
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3.1

A valószı́nűségi jelentés

A mérés alap-definı́ciója: A Schrödinger-egyenletet megoldó hullámfüggvény meghatározza
a t időpillanatban az x helyvektorral megadott pontban a kvantumrészecske ottartózkodásának valószı́nűségi sűrűségét:
ρval (x, t) = |Ψ(x, t)|2 .

(107)

Az a követelmény, hogy a hullámfüggvény egyetlen részecskére adjon információt, amelyről
biztonsággal állı́tható, hogy a tér valamelyik pontjában megtalálható, vezet a részecske
hullámfüggvényének normalizációját adó
Z
teljes tér

d3 xρval (x, t) =

Z

d3 x|Ψ(x, t)|2 = 1

(108)

teljes tér

egyenlőséghez.
Azonnal következik, hogy egyetlen sı́khullám, amellyel mindeddig (és ezután is) nagyon
sok jelenséget értelmeztünk, nem fizikai állapot, miután a tér minden pontjában azonos,
állandó valószı́nűségsűrűséget ad, ami természetesen nem normalizálható. A helyes leı́rás
hullámcsomagot használ, amelyre a fenti normalizáció elvégezhető:
Z
teljes tér

3

dx

"Z

d3 k
A(k)eikx−iω(k)t
(2π)3

# "Z

d3 k 0 ∗ 0 −ik0 x+iω(k0 )t
A (k )e
= 1.
(2π)3
#

(109)

A térfogatra vonatkozó integrál eredményével az egyik (pl. a k0 -ra vonatkozó) hullámszám
integrál is elvégezhető, amivel a normalizációs feltételnek egy egyenrangú alakját kapjuk:
Z

d3 k
|A(k)|2 = 1.
(2π)3

(110)

Már a hullámcsomag tárgyalásánál megjegyeztük, hogy az A(k) együttható a p = ~k
impulzust hordozó sı́khullám komponens súlyát adja a hullámcsomagot alkotó szuperpozı́cióban. A fenti egyenlőség lehetőséget ad arra, hogy ezt a súlyt a p impulzus valószı́nűségi sűrűségével kapcsoljuk össze:
ρ̃val (p) = |A(k)|2

1
.
(2π~)3

(111)

(Ne feledkezzünk meg arról, hogy az integrálásnak az impulzus változóban kell történnie.)
Mielőtt ezekkel az eloszlásokkal statisztikai jellemzőket dolgozunk ki, megemlı́tjük a valószı́nűségi eloszlások időfüggetlenségének feltételét. Amennyiben a Schrödinger-egyenlet megoldását f (t)g(x) alakban keresük, akkor a változók szétválasztása módszerével az f (t) =
f (0) exp(−iωt) alakra jutunk, továbbá g(x)-re a következő egyenlet adódik:
~2
4 + V (x) g(x).
~ωg(x) = −
2m
!
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(112)

Amennyiben ennek az ún. sajátértékegyenletnek van megoldása (és az f (0) állandót is
beolvasztjuk g(x)-be), a hozzárendelt valószı́nűségi sűrűség időfüggetlen, stacionárius:
ρval (x) = |g(x)|2 ,

(113)

ezért ezeket az állapotokat stacionárius állapotoknak is hı́vják.
A normált g(x) függvényeknek létezik Fourier-előállı́tásuk, másszóval hullámcsomag előállı́tásuk:
Z
Z
d3 k
ikx
g(x) =
g̃(k)e , g̃(k) = d3 xe−ikx g(x).
(114)
3
(2π)
A Fourier-kifejtés együtthatója (111) alapján meghatározza a különböző impulzusértékek
előfordulási statisztikáját g(x)-ben:
ρ̃val (p) =

3.2

1
|g̃(k = p/~)|2 .
(2π~)3

(115)

Az impulzus és az energia mérési statisztikája

Az eseménysorok statisztikai jellemzésére használt két leghétköznapibb mennyiség: az
átlagértékkel nagy eseményszámra egyre jobban megközelı́tett várható érték és az attól
való eltérés ingadozását megadó négyzetes szórás. A térbeli helyzet várható értékét és
annak szórását meghatározó kifejezések (113) felhasználásával a következők:
hxi =

Z

3

2

d x|g(x)| x,

2

h(x − hxi) i =

Z

d3 x|g(x)|2 (x − hxi)2 .

(116)

Az impulzus statisztikáját jellemző legalacsonyabb momentumok az előzőekkel teljes analógiában (115) felhasználásával képezhetők:
hpi =

Z

d3 p
|g̃(p)|2 p,
3
(2π~)

2

h(p − hpi) i =

Z

d3 p
|g̃(p)|2 (p − hpi)2 .
3
(2π~)

(117)

Felmerül a kérdés, hogyan lehetne az impulzus statisztikáját a hullámfüggvény Fourierkifejtésének elkészı́tése nélkül kiszámı́tani? A válaszhoz helyettesı́tsük be g̃(p) (114) definı́cióját, és vegyük észre, hogy az integrandusban szereplő p = ~k tényezőt az i~∇ műveletnek exp(−ikx)-re alkalmazása eredményezheti:
hpi =

Z

d3 k Z 3 0 Z 3 ∗ 0 ikx0
d x d xg (x )e g(x)(i~∇x )e−ikx .
3
(2π)

(118)

A normalizálhatóság megköveteli, hogy a végtelenben g(x) elég gyorsan tűnjön el, ezért
x szerint parciális integrálást lehet végezni. Ezt követően nincs akadálya a k szerinti
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integrálás elvégzésének. Ez ∼ δ(x − x0 ) eredményre vezet, amellyel elvégezhető az x0 integrál. Az eredmény:
Z
hpi = d3 xg ∗ (x)(−i~∇)g(x).
(119)
Ez a számolás az impulzus tetszőleges hatványának várható értékére megismételhető azzal
az eredménnyel, hogy a
~ ∂
(120)
p̂i =
i ∂xi
differenciálási operátor megfelelő számú alkalmazását iktatva be g(x)-re, majd utána
a g ∗ (x)-szel képezett szorzatot integrálva a teljes térre, megkapjuk a keresett várható
értéket. Azaz az impulzus valamely f (p) függvényével adott fizikai mennyiség várható
értékére:
Z
hf (p)i = d3 xg ∗ (x)f (−i~∇)g(x).
(121)
Miután a teljes energia a tisztán impulzustól függő kinetikus energiából és a tisztán
helyfüggő potenciális energiából áll, az energia tetszőleges függvényének várható értéke
(azaz az energia teljes statisztikája) a
Ĥ =

p̂2
~2
+ V (x) = −
4 + V (x)
2m
2m

(122)

energia-operátorral képezhető:
hf (E)i =

Z

d3 xg ∗ (x)f (Ĥ)g(x).

(123)

Az energia-operátor neve: Hamilton-operátor.
A stacionárius állapotokra megoldandó (112) sajátérték feladat nagyon egyszerű alakot
ölt az új ı́rásmódban:
Ĥg(x) = ~ωg(x).
(124)
Ezt a várható értékek képzésekor kihasználhatjuk és azt találjuk, hogy a Hamiltonoperátor sajátfüggvényei által jellemzett állapotokban az energia szórásmentesen az E =
~ω pontos értéket veszi fel. Ezért is nevezik ezen állapotokat energia-sajátállapotoknak.
3.3

A valószı́nűség megmaradását kifejező mérlegegyenlet

Egy tértől függő és időben változó ρ(x, t) sűrűséggel jellemezhető megmaradó fizikai menynyiség megváltozásának ütemét valamely V térfogatban az annak F felületén átfolyó
j(x, t) áramsűrűsége egyenlı́ti ki:
Z
d Z 3
d xρ(x, t) + dF nF j(xF , t) = 0.
dt V
F

(125)

Az F indexű mennyiségek a felület pontjain futnak végig, nF az egyes felületi pontokban
állı́tott külső normálisvektort jelöli.
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A Gauss-tétellel átalakı́tva a felületi integrált térfogatiba, lokális összefüggésre jutunk a
térfogat infinitezimális kicsinységűre csökkentésével:
∂ρ(x, t)
+ ∇j(x, t) = 0.
∂t

(126)

Alkalmazzuk most mindezt a részecske térbeli megtalálási valószı́nűségére. A cél a valószı́nűségi áramsűrűség kifejezésének kitalálása. Helyettesı́tsük be ρval (107) kifejezését, és használjuk fel a Schrödinger-egyenletet az időderiváltak átalakı́tására:
∂Ψ(x, t)
∂Ψ∗ (x, t)
∂ρval (x, t)
= Ψ∗ (x, t)
+ Ψ(x, t)
∂t
∂t
∂t
i~
=
[Ψ∗ (x, t)4Ψ(x, t) − Ψ(x, t)4Ψ∗ (x, t)]
2m
i~
=
∇ [Ψ∗ (x, t)∇Ψ(x, t) − Ψ(x, t)∇Ψ∗ (x, t)] .
2m

(127)

Az utolsó egyenlőség helyessége közvetlen deriválással ellenőrizhető (a ∇Ψ(x, t)∇Ψ∗ (x, t)
kifejezés kiesik). A kifejezésből már ezt megelőzően kiesnek a potenciális energiát tartalmazó tagok, feltéve, hogy V (x) valós.
Ez a kifejezés egy vektor-mennyiség divergenciája, amelyet átviszünk az egyenlet bal
oldalára. Ezzel az egyenlet a (126) megmaradási törvénnyel azonos alakú lesz. Ebből
aztán kiolvasható a valószı́nűségi áramsűrűség:
jval (x, t) = −

i~
[Ψ∗ (x, t)∇Ψ(x, t) − Ψ(x, t)∇Ψ∗ (x, t)] .
2m

(128)

Ez a mennyiség fontos szerepet játszik azoknak a kı́sérleteknek az értelmezésében, amelyekben folyamatos részecskeáram esik be egy akadályra, résrendszerre vagy részecskére.
Az általunk korábban elemzett kı́sérletek mind ebbe a kategóriába tartoznak. A folyamatos részecskeáramot az egyetlen részecske valószı́nűségi áramát a forrásból időegységenként kilépő ”lövedékek” N számával megszorozva kapjuk. A kı́sérleteket sı́khullámokkal
elemeztük. A korábban használt sı́hullám alakot most behelyettesı́tve de Broglie szótára
segı́tségével
~k
= |A|2 v
(129)
jval (x, t) = |A|2
m
adódik. Ez a helytől és időtől független állandó áramsűrűség akkor esik egybe a klasszikusan várt N v kifejezéssel, ha az amplitudót
|A|2 = N

(130)

módon azonosı́tjuk.
Alább egyszerű egydimenziós mozgások áramainak viselkedését vizsgáljuk egy potenciállépcsőn történő áthaladásuk során. Ennek során mindazon jelenségek fellépnek, amelyek
a kvantummozgást megkülönböztetik a klasszikus mozgástól.
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3.4

Egydimenziós kvantummozgások

Legyen az x = d ponttól balra V = 0, attól jobbra V = V0 > 0. Érkezzen a potenciállépcsőhöz balról folyamatos részecskeáram. A diszperziós
reláció alapján ennek
q
2
energiája megadja a bejövő részecske hullámszámát: k = 2mE/~ . Két esetet vizsgálunk
külön: i) E > V0 , ii) E < V0 .
i) E > V0
q

A gát másik oldalán is valós hullámszámot ad a diszperziós reláció: k 0 = 2m(E − V0 )/~2 .
A határfeltételek kielégı́téséhez meg kell azonban engedni az x < d tartományban visszaverődő hullámot is. A potenciálgát feletti visszapattanásnak nincs megfelelője a klasszikus
mozgásban, ahol a potenciálhegy magasságát meghaladó mozgási energiájú tömegpont
soha nem csúszik vissza a hegy aljára.
A stacionárius helyzetnek megfelelően a megoldás időfüggése: exp(−iωt), ω = E/~ mindenütt azonos, ezért alább csak a térfüggést szerepeltetjük:
g(x) = eikx + Be−ikx ,
ik0 x

g(x) = Ce

,

x < d,

x > d.

(131)

A határfeltételeket, a (70) és (71) általános szabályokat követve, a két tartománybeli
megoldásnak és első deriváltjának folytonossága adja az x = d pontban:
0

eikd + Be−ikd = Ceik d ,




ik eikd − Be−ikd = ik 0 Ceikd ,

(132)

amelyet megoldva a visszavert, illetve a továbbhaladó hullám amplitudójára
B=

k − k 0 2ikd
e ,
k + k0

C=

2k i(k−k0 )d
e
k + k0

(133)

adódik.
A valószı́nűség megmaradását ez esetben a beeső, a visszavert és a továbbhaladó valószı́nűségi áramok mérlegével lehet kifejezni:
|jbe | = |jvissza | + |jtovább |,

(134)

~k
~k 2 ~k 0 2
=
|B| +
|C| .
m
m
m
Teljesüléséről behelyettesı́téssel meggyőződhetünk.

(135)

azaz

ii) E < V0
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Ez esetben a diszperziós reláció megoldása tisztán képzetes hullámszámra vezet az x > d
tartományban:
s
2m(V0 − E)
0
k = ±iκ,
κ=
.
(136)
~2
A két előjel közül a pozitı́vat kell választani, mivel a megtalálás valószı́nűségsűrűsége nem
nőhet a végtelenbe x növelésével. A potenciállépcső alatt 1/κ karakterisztikus hosszúsággal
exponenciálisan csökken a hullámfüggvény. A valós hullámfüggvénnyel jellemzett tartományban jtovább = 0.
Erre az esetre a két határfeltétel megoldása a korábbiból k 0 = iκ behelyettesı́tésével
kapható:
2k ikd+κd
k − iκ 2ikd
e ,
C=
e
.
(137)
B=
k + iκ
k + iκ
Azonnal látszik, hogy |B| = 1, azaz |jbe | = |jvissza |, a visszaverődés tökéletes. A potenciálgát és az energia viszonya meghatározza a visszavert hullámnak a beesőhöz viszonyı́tott fázistolását:
gvissza (x) = e−ikx+2ikd−2iϕ(k) ,

3.5

tan ϕ(k) =

κ
.
k

(138)

Az alagúthatás és a pásztázó alagútmikroszkóp

A gát alatti (x > d tartománybeli) hullámfüggvény:
ggát alatt (x) = √

2k
2~k 2ikd−iϕ(k) κ(d−x)
e2ikd−iϕ(k) eκ(d−x) = √
e
e
.
2
2mV0
+κ

k2

(139)

Amennyiben a lépcső szélessége véges ∆ nagyságú, a részecske kicsi, de véges valószı́nűséggel előfordul a potenciálgát másik végén. Ott a határfeltétel újbóli megoldásával kiszámı́tható a végtelenbe továbbhaladni képes gx>∆ (x) hullám amplitudója. A helyes számolás
bonyolultabb, mivel véges potenciálgát esetében a képzetes diszperziós reláció mindkét
előjeléhez tartozó megoldás lineáris kombinációja jelen van a d < x < d+∆ tartománybeli
hullámfüggvényben. Mindennek ellenére világos, hogy a túloldali megjelenés valószı́nűségére fennáll a
|gx>∆ (d + ∆)|2 ∼ e−2κ∆
(140)
kvalitatı́v összefüggés. Ez tükrözi az alagúthatás exponenciális érzékenységét a potenciálgát
∆ szélességére, illetve a V0 − E energiakülönbség négyzetgyökére.
Két jó vezetőképességű fémlapot az 1/2κ távolságon belülre közelı́tve egymáshoz, a belsejükben könnyen (szabadon) mozgó elektronok ”átugrási” valószı́nűsége megnő. A fém
belsejében a mozgási energiájuk alapvetően azonos (az ún. Fermi-energia), ezért az ellentétes átugrások kompenzálják egymást, nem folyik makroszkopikus alagútáram.
Amikor az egyetlen atomban végződő hegyű tüske és a letapogatandó fémfelület közé
kis feszültségkülönbséget kapcsolnak, az alagútáram megindul. Nagysága a tüske alatti
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Fig. 16. A pásztázó alagútmikroszkóp működési elve

felületdarab elektronsűrűségével is arányos a fenti exponenciális tényező mellett. A tüskét
állandó magasságban finoman léptetve a felület felett, megkereshetők az azonos áramerősséget adó pontok konturjai, ami megfelel az azonos elektronsűrűségű tartományoknak.
Ez egy gyors letapogatást lehetővé tevő üzemmód. A másik üzemmódban a magasságot
változtatva állandó áramot érnek el. Az azonos magasságú tüskeálláshoz tartozó pontokat összekötő konturok rajzolják ki az elektronsűrűségi térképet. A tüske elkészı́tésének
technikája, nagyon pontos vı́zszintes és függőleges pozicionálása, az alagútáram finom
változásait megőrző erősı́tés megoldása voltak a Bell Laboratrium Zrich melletti egységében dolgozó két fizikus, G. Binnig és H. Rohrer előtt tornyosuló akadályok, melyek
megoldásával 1981-ben megalkották a pásztázó alagút mikroszkópot (16.ábra). Teljesı́tményüket az elektronmikroszkóp megalkotójával (lásd a 2. előadást!) egyidőben jutalmazták
1986-ban Nobel-dı́jjal.

3.6

Kvantummozgás véges tartományban: a kötött állapotok

Térjünk vissza a potenciállépcsőre beeső áram feladatához. Legyen azonban most x = 0ban is egy azonos magasságú lépcső, amelybe az x = d-ben visszavert hullám ugyanúgy
csak véges κ mélységig hatol be. Az x < 0 tartománybeli hullámfüggvény:
g(x) = C̃eκx ,

x < 0.

(141)

A visszaverődő hullám amplitudóját jelöljük Ã-val, amelynek az abszolút értéke természetesen rögzı́tett: |Ã| = 1. Az x = d-ben visszavert hullámalakot adottnak véve, a
határfeltételek x = d-ben a következők:
Ã + e2i(kd−ϕ(k)) = C̃,
ik Ã − ike2i(kd−ϕ(k)) = κC̃.

(142)
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Ebből

κ + ik 2i(kd−ϕ(k))
e
= e2i(kd−2ϕ(k)) .
(143)
ik − κ
Az a követelmény, hogy a bal oldalon lévő falról visszaverődő hullám reprodukálja a kiindulásul felvett, jobbra haladó hullámot, a fázistolásra 2π egésszámú többszörösét engedi
meg:
2kd − 4ϕ(k) = 2nπ.
(144)
Ã =

Az egyenletet átrendezve és tan ϕ(k)-t képezve, két sorozatot kapunk, mert páros, illetve
páratlan n-re kissé eltér az egyenlet:
κ
kd
= ,
2
k
kd
κ
tan
= ,
2
k

− cot

ha

n = páratlan

ha

n = páros.

(145)

Ezek az egyenletek az E energiának csak diszkrét értékeire teljesı́thetők. A határfeltételek
kielégı́tése az a matematikai lépés, amely a klasszikusan folytonosan változtatható energiájú hullámmozgások közül ”kiválasztja” a kvantummozgásra is megengedettet.
A mozgás, amelyet koherens (önfenntartó) oda-visszaverődésként értelmeztünk, valójában
állóhullám kialakulására vezet a két fal közötti tartományban. A megoldás amplitudóját,
amit eddig a két fal között egységnyinek választottunk, a teljes hullámfüggvény normáját
egységnyinek követelve kell rögzı́teni. Az ı́gy normált hullámfüggvény megadja a véges
tartományban a részecske időfüggetlen előfordulási valószı́nűségsűrűségét. Az állandósult
eloszlásban nyoma sincs mozgásnak, az csak a határfeltételek konzisztens kielégı́téséhez
hasznos eseménysor volt, amelyet persze fordı́tott irányban is el lehet mesélni.
Mindazok a jelenségek, amelyeket ebben az előadásban bemutattam, igen hasonlóan valósulnak meg három térdimenzióban, valóságos fizikai effektusok.

4

Előadás az elektron saját impulzusmomentumáról

A Stern-Gerlach kı́sérlet. Az elektron mágneses momentumának kvantumállapotai, a spintulajdonság bevezetése. A spin-operátor vektori jellege. Határozott spinvetületű állapotok.
A normális Zeemann-effektus. Az elektron spinállapotának forgási transzformációja. A
Rauch kı́sérlet. A H-atom energiaszintjeinek hiperfinom felhasadása.

4.1

A Stern-Gerlach mérés klasszikus elemzése

Erős, inhomogén mágneses téren átlőtt ezüst atomok semleges nyalábjának eltérülését
vizsgálva 1922-ben O. Stern és W. Gerlach klasszikusan nem értelmezhető jelenséget
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Fig. 17. A Stern-Gerlach kı́sérlet mérési elrendezése

tapasztaltak. Az eredmény meghökkentő természetét a klasszikus fizikára épülő várakozást
megbeszélve értékelhetjük.
Egy erősen hornyolt ”déli” (”S”) pólusú és egy abba illeszkedő ékjellegű ”északi” (”N”)
pólusú elektromágnes pólusai közötti légrésben inhomogén mágneses tér alakul ki (17.ábra).
A B indukció vektornak elhanyagolhatóan kicsi a hosszanti irány menti x-komponense, az
x-tengely mentén közelı́tő eltolási szimmetriát mutató tér a keresztmetszeti y − z sı́kban
jön létre. A pólusokat összekötő (”N-S”) tengely menti z-irányú térkomponens sokkal
nagyobb az y-komponensnél. Bz inhomogenitása alapvetően z-menti, amely megköveteli,
hogy By ugyanakkora abszolút értékű y-szerinti parciális deriválttal rendelkezzék. Ez úgy
lehetséges, hogy Bz -nek van egy jelentős homogén többlete By felett. Összefoglalva a
mágneses tér-viszonyokat a pólusok közötti térben:
B = (0, By (y), Bz (z)),

|By | << |Bz |,

∂z Bz = −∂y By .

(146)

A semleges atomot az x-tengely mentén lőtték át a mágneses téren. A mágneses térrel
µ mágneses momentuma révén hat kölcsön. A homogén mágneses tér forgatónyomatéka
a térrel párhuzamos irányba forgatja a mágneses momentumot. Transzlációs mozgásra
vezető erőhatás csak inhomogén indukció-térben lép fel. A mágneses dipól momentumot
mágneses töltéspárral modellezve, könnyen levezethetők haladó és precessziós mozgásának
egyenletei:
ma = F,
dL
= M,
dt

F = (µ · ∇)B,
M = µ × B + r × F,

µ=

Q
L,
2m̄

(147)

ahol m az atom tömege, µ a mágneses momentuma, Q a töltése, m̄ pedig a mágneses
momentumát meghatározó összetevőjének a tömege. A többi szimbólum a mechanikai
mozgás közismert egyezményes jelölésrendszere alapján értelmezhető.
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Az atomi nyaláb z-irányú eltérülését kı́vánjuk kiszámolni. Feltéve, hogy a mozgás tartományában
|B| ≈ |Bz | >> |(r∇)B|,
(148)
az L impulzusmomentum változási sebességét alapvetően a forgatónyomaték első tagja
határozza meg. Ez viszont azt jelenti, hogy a forgatónyomaték közelı́tőleg a z-tengelyre
merőleges sı́kban hat. Tehát a mágneses momentum z-komponense az átrepülés során
állandó. A profilt úgy képezik ki, hogy ∂z Bz is közel állandó legyen, aminek következtében
a z-irányú erő teljes kifejezése közel állandó lesz:
Fz ≈ µz

∂Bz
.
∂z

(149)

Az eltérülés (149) alapján az atom mágneses momentumának a (µmax , −µmax ) intervallumban folytonosan változó z-komponensével arányosnak várható. Ez az érték polarizálatlan
nyaláb esetén véletlen, ezért két ellentett előjelű maximális eltérı́tés között egyenletes
gyakorisággal várható az atomok becsapódása az ernyőre.
A mérés meghökkentő eredménye szerint csupán két, azonos abszolút nagyságú, ellentétes
előjelű eltérülés valósult meg, azaz a mágneses momentum beállása a kitüntetett z-irányba
kvantáltnak mutatkozott. Egy áramkör mágneses momentuma és az abban keringő elektronok pálya-impulzusmomentuma közötti klasszikus arányosság, valamint a pályamenti
mozgás impulzusmomentumának a pályası́kra merőleges komponensére fellépő kvantáltság
ezidőtájt már közismert vonatkozása volt a fizikának. Utóbbi éppen a Bohr-modell kiindulási pontja. Csakhogy a pályamomentum vetületei mindig páratlan számú értéket
vehetnek fel! Tehát az ezüst atomok mágneses momentum vetületeinek kvantáltsága a
pályamomentumtól függetlenül, új tulajdonságként értelmezendő.

4.2

Az ezüst atomok mágneses momentumának állapottere

A kvantumfizika megismert alapelveit kiterjesztjük a két kvantumállapotú mágneses momentum-komponensre. A két határozott vetülethez tartozó független állapotot egy kételemű oszlopvektorral kifeszı́tett állapottér két egymásra merőleges báziselemeként definiáljuk:
 

 

1
ξ(ez : +) ←→ 
 ,
0

0
ξ(ez : −) ←→ 
 .
1

(150)

A szuperpozı́ció elvének megfelelően e két állapot lineárkombinációja is megvalósulhat:
 

α
Ψ = αξ(ez : +) + βξ(ez : −) ↔ 
 .
β
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(151)

Ebben az állapotban a vetületmérés kimenetét a
P (ez : +) = |α|2 ,

P (ez = −) = |β|2 ,

|α|2 + |β|2 = 1.

(152)

valószı́nűségeloszlás határozza meg. A mágneses momentum vetületének várható értékét


 

1 0  α 
µz = P (ez : +)µmax + P (ez : −)(−µmax ) = µmax α∗ β ∗ 
 

β
0 −1




(153)

módon lehet kiszámı́tani. Bármilyen statisztikai jellemző kiszámı́tása a




1 0 

µ̂z ≡ µmax 
 ≡ µmax σz
0 −1

(154)

mátrixnak vagy annak függvényének az állapotvektorral képezett kvadratikus alakjára
vezethető vissza. Ez képviseli a mágneses momentumot a kvantumfizikában: a mágneses
momentum z-komponense operátorának nevezzük. A σz mátrix az egyik Pauli-mátrix.
A két határozott vetülettel rendelkező állapot µ̂z két sajátállapota:
 
1

 

 

1

0

 

0
µ̂z   = −µmax 
 .
1
1

µ̂z   = µmax   ,
0
0

(155)

Ma már világos, hogy az ezüst atom legkülső (legkisebb kötési energiájú) elektronja
felelős az atom egész mágneses momentumáért, azaz a Stern-Gerlach kı́sérlet az elektron
mágneses momentumára nyújt felvilágosı́tást. Célszerű a mágneses momentumvetületet
egy impulzusmomentum jellegű mennyiséggel arányba állı́tani, elfogadva, hogy annak csak
két értéke valósulhat meg:
µ̂z = µBohr γ Ŝz ,

1
Ŝz = σz ,
2

(156)

ahol µBohr = e~/2m a Bohr-magneton és Ŝz az elektron ~ egységben mért saját impulzusmomentumának vetülete. A γ giromágneses együtthatót egy független kı́sérlet révén
lehet elválasztani a szorzatból. Az 1915-ben elvégzett Einstein–de Haas-kı́sérletben egy
tekerccsel körbevett ferromágnes rendezetlen (mágnesezetlen) állapotának mágneses momentumait rendező áramot kapcsoltak be (18.ábra). A torziós szálra függesztett minta
elfordulása megadta a mágneses momentumokban tárolt impulzusmomentumot kompenzáló mechanikai perdületet. Ez egy pontos mérésben atomonként ~/2-nak adódna. A két
mérés összevetéséből megállapı́tható, hogy γ ≈ 2. Ez egy elvileg lehetséges út, bár az
Einstein–de Haas kı́sérletet ilyen pontossággal sosem végezték el.
A mágneses momentum vektormennyiség, ı́gy meg kell találni a másik két független komponenst reprezentáló operátort is. Ezek µ̂z -től független 2 × 2-es mátrixok, amelyeknek
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Fig. 18. Az Einstein–de Haas kı́sérlet kezdeti és végállapota

lehetséges értékkészlete meg kell egyezzék a µ̂z -ével. A négy független mátrixból σz és
az egységmátrix kiemelése után éppen kettő marad, amelyekből könnyen kikeverhető a
követelménynek megfelelő két kombináció:




0 1 


µ̂x ≡ µmax 





0 −i
µ̂y ≡ µmax 
 ≡ µmax σy .
i 0

≡ µmax σx ,

10

(157)

A megfelelő saját impulzusmomentum (röviden: spin) komponensek:
1
Ŝy = σy .
2

1
Ŝx = σx ,
2

(158)

Megkereshetjük az állapottér azon elemeit, amelyekben µx , illetve µy szórásmentesen pontos értékekkel rendelkezik:
 



1 1
ξ(ex : +) ←→ √ 
 ,
2 1



1
1
ξ(ex : −) ←→ √ 

,
2 −1

(159)

illetve
 



1 1
ξ(ey : +) ←→ √   ,
2 i



1 1
ξ(ey : −) ←→ √   .
2 −i

(160)

Amint minden vektornak a spinnek is skalárszorzattal adható meg egy tetszőleges n
irányra vett vetülete. Az irányvektort gömbi koordinátákban parametrizálva


S · n ≡ Ŝn =

−iϕ



1  cos Θ sin Θe 

,
2 sin Θeiϕ − cos Θ
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(161)

amelynek két ellentett vetületértékű sajátállapota:
−iϕ/2

− sin(Θ/2)e

−iϕ/2

cos(Θ/2)e

ξ(n : +) ↔ 

sin(Θ/2)eiϕ/2









ξ(n : −) ↔ 

,

cos(Θ/2)eiϕ/2

.

(162)

Megjegyezzük még a három spinvetületi mátrix két fontos tulajdonságát:
Ŝi Ŝj − Ŝj Ŝi ≡ [Ŝi , Ŝj ] = iijk Ŝk ,

3
Ŝx2 + Ŝy2 + Ŝz2 = .
4

(163)

Itt ijk az ún. Levi-Civita teljesen antiszimmetrikus háromindexes tenzor. Nem-nulla elemeinek összes indexe különböző; értéke pedig (−1)P , ahol P az aktuális ijk indexsort a
”kanonikus” 123 sorrenddel összekapcsoló indexcserék száma. Az Ŝx és Ŝy mátrixokból
elkészı́thetjük a bázisvektorok közötti váltást megvalósı́tó






0 1
Ŝ+ = Ŝx + iŜy = 

,
00



0 0 

Ŝ− = Ŝx − iŜy = 



(164)

Ŝ− ξ(ez : +) = ξ(ez : −).

(165)

10

léptető mátrixokat:
Ŝ+ ξ(ez : −) = ξ(ez : +),

Végül megadjuk a spinamplitudót és a térbeli eloszlás hullámamplitudóját kombináló
teljes leı́rást:
 

 





0
Ψ+ (x, t)
1
Ψ(s, x, t) = Ψ+ (x, t)   + Ψ− (x, t)   = 
.
Ψ− (x, t)
1
0

(166)

Itt s a spinváltozótól való függésre emlékeztet a bal oldalon, Ψ+ annak az eseménynek a
valószı́nűségi amplitudója, hogy az x helyen találjuk +1/2~ spinvetülettel az elektront.
Ψ− jelentése teljes analógiában fogalmazható meg. Az eseménytérben a valószı́nűségi sűrűségeket
p(ez : +; x, t) = |Ψ+ (x, t)|2 ,

p(ez : −; x, t) = |Ψ− (x, t)|2

(167)

adja meg. A teljességből következő normalizáció:
Z





d3 x |Ψ+ (x, t)|2 + |Ψ− (x, t)|2 = 1.
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(168)

4.3

4.3.1

A spin tulajdonság megjelenése egyéb fizikai jelenségekben

A normális Zeemann-hatás

A mágneses momentum és a külső mágneses tér kölcsönhatási energiája:
Udipol = −µ · B.

(169)

Ezt az energiajárulékot hozzáadhatjuk az atomi Hamilton-operátorhoz:
Ĥ = Ĥ(B = 0) − µ̂ · B.

(170)

A mágneses tér jelenlétének hatására minden atomi elektron-állapot felhasad, azaz ismerve
a mágneses tér nélküli energiaszinteket és hullámfüggvényeiket:
Ĥatom (B = 0)Φ(x, t) = E(B = 0)Φ(x, t),

(171)

megkaphatjuk a mágneses térből származó korrekciót:
 
Φ

E± (B) = E(B = 0) ∓ µB γB,

4.3.2

Ψ+ =   ,
0

 

0
Ψ− =   .
Φ

(172)

A spin-állapotfüggvény fázisának változása

Vizsgáljuk elsőként a fázis változását leı́ró differenciálegyenletet, amelyre az n irányhoz
választott (162) sajátvektorokból összeállı́tott α, β együtthatójú tetszőleges spinhullámfüggvény szuperpozı́cióban az azimutszög megváltozása vezet:








d − sin(Θ/2)e−iϕ/2 
i
d cos(Θ/2)e−iϕ/2 
dΨ(Θ, ϕ)
=α
+β
 = − σz Ψ(Θ, ϕ). (173)


dϕ
dϕ sin(Θ/2)eiϕ/2
dϕ
2
cos(Θ/2)eiϕ/2
Ezt az elsőrendű közönséges differenciálegyenletet egyszerű megoldani:
Ψ(Θ, ϕ) = e−i(ϕ−ϕ0 )σz /2 Ψ(Θ, ϕ0 ) ≡ Rz (ϕ − ϕ0 )Ψ(Θ, ϕ0 ).

(174)

Látszik, hogy a z-tengely körüli forgatás operátora Rz (∆ϕ) = cos(∆ϕ/2) − i sin(∆ϕ/2)σz
a
∆ϕ = ϕ − ϕ0 = n · 4π
(175)
megváltozásokra viselkedik egységként, mı́g ∆ϕ = 2π esetén (−1)-gyel szorozza meg a
spin-hullámfüggvényt.
A hatást 1976-ban H. Rauch és munkatársai mutatták ki a 2. előadáson már bemutatott
neutron-interferométer segı́tségével [34]. A neutron-amplitudó két útja közül az egyiket
nagyjából homogén mágneses téren B vezették át. B irányát válasszuk a z-tengelynek. Az
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előző pontban a (172) képletből láttuk, hogy ennek hatására a B-hez rögzı́tett bázisbeli két
ellenkező spinálláshoz tartozó sajátvektor komponens ellenkező előjelű energiakorrekciót
kap, azaz ellentett időbeli fázistoláson megy át:


−iϕ/2+i(ωZ −ω0 )τ





−iϕ/2+i(ωZ −ω0 )τ



cos(Θ/2)e

− sin(Θ/2)e

Ψ(B) (Θ, ϕ, t) = α 
 , (176)
+β

iϕ/2−i(ωZ +ω0 )τ
iϕ/2−i(ωZ +ω0 )τ
cos(Θ/2)e
sin(Θ/2)e
ahol ω0 a szabad neutronnyaláb kinetikus energiája által meghatározott frekvencia, τ
adja azt az időtartamot, amı́g a neutron áthalad a mágneses téren, ωZ = µB γB/~. Az
interferométer két ágán terjedő két amplitudó közötti fázisszög-különbség:
∆ϕ =

2µB γBτ
.
~

(177)

Ha ennek értéke 2π, akkor destruktı́v, ha pedig 4π, akkor maximálisan konstruktı́v interferencia lépett fel a nyalábok egyesı́tése után. Természetesen az eredmény független attól,
hogy milyen bázison ı́rtuk le a spin-hullámfüggvény időfejlődését.

4.3.3

Többletismeret: a hidrogén atombeli hiperfinom felhasadásról

Az elektron és a szintén feles spinű proton spinjének figyelembevétele a hidrogén atom
spektrumában az ún. hiperfinom szerkezet értelmezését teszi lehetővé. A mágneses dipólusok közötti kölcsönhatás erőssége arányos az elektron előfordulási valószı́nűségével a proton helyén és a két mágneses momentum skalárszorzatával. Ennek megfelelően a kölcsönhatáshoz rendelhető Hamilton-operátor arányos a két spin-operátor skalárszorzatával:
ĤHF = K|ψ(x = 0)|2 × Ŝe · Ŝp ,

(178)

ahol ψ(x) az elektron hullámfüggvényének a térbeli része, Ŝe az elektron, Ŝp a proton
spin-operátora, a koordinátarendszer kezdő pontját pedig a proton helyére választottuk.
Egyszerű algebrai átalakı́tással
ĤHF =


A feladat tehát a Ŝe + Ŝp

2



2
3
K
|ψ(x = 0)|2 × Ŝe + Ŝp −
.
2
2

(179)

fizikai mennyiség lehetséges értékeinek meghatározása.

A megoldás az Ŝ(teljes) = Ŝe + Ŝp mennyiség kvantumelméletének kiépı́tését igényli. Induljunk ki abból az állapotból, amelyben mindkét spin a z-tengelynek választott irány
mentén pozitı́v értéket vesz fel. Erre nyilvánvalóan igaz, hogy
Ŝz(teljes) φ(ez

1 1
: se = +, sp = +) =
+
φ(ez : se = +, sp = +) ≡ φ(3,1) (se , sp ).
2 2




(180)

A képletsor végén használt új jelölés arra utal, hogy a lefelé és felfelé léptető műveletekkel
összekötött háromtagú állapot-család +1 × ~ saját impulzusmomentum vetületű eleméről
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van szó. A következő tag megtalálásához alkossuk meg a teljes spin-operátor lefelé léptető
kombinációját az elektron és a proton lefelé léptető operátorainak összegeként:
(teljes)

Ŝ−

φ(ez : se = +, sp = +) = φ(ez : se = −, sp = +) + φ(ez : se = +, sp = −), (181)

amit a normalizált állapotnak a

√

2-szerese:

1
φ(3,0) (se , sp ) = √ [φ(ez : se = −, sp = +) + φ(ez : se = +, sp = −)] ,
2
(teljes) (3,0)
Ŝz
φ (se , sp ) = 0,
√
(teljes) (3,1)
Ŝ−
φ (se , sp ) = 2φ(3,0) (se , sp ).
(teljes)

Még egyszer
√ hatva Ŝ−
tagjának 2-szörösét:

(182)

-sel erre a kombinációra, megkapjuk a háromtagú ”család” utolsó

φ(3,−1) (se , sp ) = φ(ez : se = −, sp = −),
Ŝz(teljes) φ(3,−1) (se , sp ) = −φ(3,−1) (se , sp ),
√
(teljes) (3,0)
Ŝ−
φ (se , sp ) = 2φ(3,−1) (se , sp ).

(183)

A lefelé léptetés további alkalmazása már nullát ad, csakúgy mint a felfelé léptető operáció
hatása φ(3,1) (se , sp )-re.
Könnyen elkészı́thető a három állapot alkotta háromdimenziós állapottéren a három
független spin-mátrix:




Ŝz(3) =

1


0



0 0

0 0


,






(3)
Ŝ+

0 1 0
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= 2
,
0
0
1



(3)
Ŝ−





0 0 −1





0 0 0

√ 

= 2
1 0 0 .




000

(184)



010

Az utóbbi kettőből a (164) kapcsolat megfordı́tásával rekonstruálható Ŝx(3) és Ŝy(3) is.
Konkrét számolással ellenőrizhető, hogy ugyanazok a felcserélési relációik, mint amit
kielégı́tettek az egyetlen feles spinű részecske spin-komponenseit reprezentáló mátrixok.
Végül újfent konkrét mátrixszorzással kiszámı́tható a hiperfinom kölcsönhatási energia
egyik lehetséges értékét meghatározó kombináció


S(3)

2



= Sx(3)

2



+ Sy(3)

2



+ Sz(3)

2



= Sz(3)

2

(3)

(3)

+ S− S+ + Sz(3) = 2.

(185)

Tehát a háromtagú családra (a triplett állapotra)
K
3
3K
= |ψ(x = 0)|2 × 2 −
=
|ψ(x = 0)|2 .
2
2
4


EHF
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(186)

A 2 × 2 dimenziós elektron-proton spin-állapottér negyedik eleme az erre a háromra
merőleges szinglett:
1
φ(1,0) (se , sp ) = √ [φ(ez : se = −, sp = +) − φ(ez : se = +, sp = −)]
2
(teljes)

(187)

(teljes)

Ez az állapot akár Ŝ−
, akár Ŝ+
hatására nullába megy át. Ŝz(teljes) -nek is nulla
sajátértékéhez tartozik. Ezért ennek az egytagú (”szingli”) családnak az esetében:
3
3K
K
=−
|ψ(x = 0)|2 .
= |ψ(x = 0)|2 0 −
2
2
4


EHF



(188)

A hiperfinom felhasadás következtében a hidrogén atom spinhatás nélkül számolt alapállapota két szintre hasad fel. A szinglett állapot az igazi alapállapot, a triplett-szinglett felhasadásból következtetni lehet az elektronsűrűségre a mag helyén. Bonyolultabb összetételű anyagokra is lehetséges levonni anyagszerkezeti következtetéseket a spektrum hiperfinom struktúrájából.
A triplett és a szinglett állapot között megfelelő irányú és frekvenciájú mágneses térrel rezonáns átmenet hozható létre, amely a mag spinállásának időben periodikus átbillentésével
jár. A szabad magspin két állapota közti átfordulást eredményező frekvenciához képest a
hiperfinom kölcsönhatás energiája frekvencia-eltolódást okoz, amelynek hatására bekövetkező rezonáns abszorpció a mag helyén mérhető elektronsűrűséggel arányos. A különböző
atommagok spinjei más-más rezonanciafrekvencián gerjeszthetők, ezért alkalmas a mag
mágneses rezonancia kémiai szerkezetvizsgálatra, és ez a hatás adja az orvosi diagniosztikában használt Mágneses Rezonancia Képalkotás (magnetic resonance imaging – MRI)
alapját is.

5

Előadás az azonos részecskék kvantumfizikájáról

Klasszikus és kvantumos azonosság. Kvantumállapotok kicserélési degenerációja. Kicserélődési szimmetria és összefonódottság. A Pauli elv. A hélium atom. A periódusos rendszer.
Fehér törpék és neutroncsillagok.
Az egymástól megkülönböztethetetlen ikrek és a tökéletes klónok szüntelenül izgatják az
emberi fantáziát. A Tévedések vı́gjátékában Shakespeare hajótörésben szétvált ikerpárjai
hosszú évek múltán újra találkozva képtelenek illeszkedni elcserélődő szerepeikhez. Személyiségük különbözősége minden fizikai egyezésük ellenére az önmeghasonlás és a megsemmisı́tő végzet küszöbére sodorja őket.
A Star Trek tv-sorozat ı́rói az Enterprise űrhajón a Világegyetemet járó hajósok ”partraszállásának” gondját technikai feladattá egyszerűsı́tik a következő kérdésfeltevéssel: ”mi
annak a leggyorsabb és leghatékonyabb módja, hogy az űrhajóról a bolygó felszı́nére juttassunk körülbelül 1028 olyan komplex mintázatba rendezett atomot, amelyek egy mindenki mástól különböző embert alkotnak”[35]. És akkor a shakespeare-i kérdést még csak
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fel sem tették a szerzők: Biztosı́tja-e az atomi szinten tökéletes azonosságú kvantumjellemzés az emberi jellemek és pszichék azonosságát?
Ötödik előadásom célja a fenti kérdések megválaszolásánál jóval szerényebb: szigorúbban
tárgyalva csupán két, kvalitatı́v értelmezés céljával pedig legfeljebb néhány tucat azonos,
mikrovilágbeli részecske kvantumos viselkedésének fizikájával foglalkozunk. Telegdi Bálint
gondolatmenetét követve [36], alább látni fogjuk, hogy éppen a tökéletes kvantum-azonosságból fakadó hatások teszik lehetővé sokszı́nű stabil szerkezetek létrejöttét atomi és
kozmikus léptékben egyaránt. Paradox tanulságként előrebocsáthatjuk, hogy a makrovilág
változatossága a mikroszkopikus épı́tőkövek szigorú kvantummechanikai azonossága nélkül lehetetlen lenne. A tökéletes másolat készı́thetőségének problémájához a hatodik
előadásban térek vissza.

5.1

Klasszikus és kvantumos azonosság

A klasszikus mechanikában egy kiterjedt test mozgását az azt alkotó tömegpontok térbeli
helyzetének időbeli alakulásaként tárgyaljuk. A tömegpontot tömege mellett helyvektora és sebesség-vektora jellemzi minden időpillanatban. A makroszkopikus testekben a
tömegpontok száma olyan nagy, hogy mozgásuk tökéletes pontosságú követése lehetetlen. Szerencsére, gyakorlati célra legtöbbször elegendő az össztömegnek, esetleg a tömegeloszlás első néhány nyomatékának (pl. a tehetlenségi nyomaték tenzorának) ismerete a
haladó-forgó mozgás sebességterével és a tömegközéppont helyvektorával egyetemben. A
néhány adattal jellemezhető közelı́tő mozgásállapot lehetőséget ad két test azonossága
kritériumainak megfogalmazására. A közelı́tésből fakadó redukált számú adattal történő
jellemzés egyfajta idealizáció, amely a klasszikus fizika azonossági kritériumait a plátói
ideák világához, a tökéletes geometriájú testekhez kapcsolja. Ez a lépés a valóságban
soha nem valósı́tható meg tökéletesen. Teljes részletességű állapotjellemzést a klasszikus
mechanika soha nem alkalmaz, ı́gy nem veti fel két identikus makroszkopikus objektum
létezésének kérdését.
A kvantummechanikai állapot a fentitől eltérően, néhány kvantumszámmal, azaz diszkrét adatsorral teljes pontossággal megadható, amennyiben ez az adatsor egyértelműen
kódol egy állapotot. Természetesen a jellemzéshez szükséges adatok száma a jellemzés
részletességével egyre nő. Ugyanakkor a jellemzés univerzális érvényessége lenyűgöző. Simonyi Károly [37] idézi Planck felismerését, amellyel rámutatott, hogy az atomfizikai
jelenségkört jellemző természeti állandó, a h Planck-állandó segı́tségével olyan egységrendszer alkotható meg, amelynek alapvető mennyiségei ”... a konkrét testek és anyagfajták tulajdonságaitól függetlenek, egyértelmű jelentésüket minden időben és minden, akár földönkivüli, emberen túli kultúrában megőrzik, éppen ezért ”természetes” mértékegységekként
jellemezhetők.”
Figyelemreméltó, hogy vannak egyszerű és mégis nagy gyakorlati jelentőségű rendszerek,
amelyek pontos jellemzéséhez kisszámú adatra van szükség. A fotont kétkomponensű
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polarizációs állapotvektorával és impulzusával teljesen leı́rhatjuk. Ezek után két foton
azonossága ezen adatok azonossága esetén teljes. A szabad elektron jellemzése lényegében
azonos módon kimerı́tően megadható (a polarizáció helyébe a spin-állapot vektora lép).
Ha a protonból és elektronból alkotott kötött állapotot, a hidrogén atomot vizsgáljuk,
akkor a vizsgálat részletességének fokozásával nő az állapot leı́rásához szükséges kvantumadatok (kvantumszámok) száma, de korlátozott számú tulajdonság azonossága biztosı́tja
két hidrogén-atom tökéletes azonosságát. Ha a protont álló, pontszerű objektumként
közelı́tjük, akkor az elektron diszkrét pályadatai (n, l, m) az elektron és a proton spinjének
összecsatolt állapota (triplett vagy szinglett) kimerı́tő jellemzést ad.
A klasszikus fizikában Rutherford atommodeljében a hidrogénnek végtelen sok állapota
lehetséges, ı́gy lehetetlen lenne két tökéletesen azonos állapotú hidrogén atomot találni.
A kvantumelméletben a hidrogén atom töltéseloszlási jellemzői tökéletesen megadhatók
hullámfüggvénye specifikálásával, és két hidrogén atom azonosságának kérdése ezek diszkrét sorozatát jellemző ún. kvantumszámok egyezésének ellenőrzésére redukálódik.
Mindez a ”bölcsesség” ma már a nı́vós szépirodalom olvasói számára is ”kötelező” ismeret. Michel Houellebecq nagysikerű regényében [38] a kvantumfizikai hatások biológiai
fontossága mellett a következőkkel érvel az egyik szereplő: ”A kémiai elemek listájának
véges volta késztette Niels Bohrt első elméletei kidolgozására az 1910-es években. Az elektromágneses és gravitációs mezőben működő atomról szóló bolygómodellnek szükségszerűen megoldások végtelenségéhez kellett volna vezetnie, a lehetséges kémiai elemek végtelenségéhez. Már pedig a világegyetem mintegy száz elemből állt. Ez a lista változtathatatlan és szigorú volt... A biológia napjainkban hasonló helyzetbe került. Az a tény, hogy az
állatok és növények teljes birodalmában ugyanazok a makromolekulák és változtathatatlan
sejt-ultrastruktúrák léteznek, nem ı́rható le a klasszikus kémia határai között. Ilyen vagy
olyan, egyelőre még megfoghatatlan módon a kvantumszint mindenképpen direkt módon
avatkozik be a biológiai jelenségek szabályozásába.” Az ı́rói fantáziához némiképp közeledett a valóság, amikor a közelmúltban a fotoszintézis mechanizmusában kimutatták az elnyelt fény energiájának az antenna-proteinektől a kémiai átalakulás centrumában található
klorofill molekulához terjedésében a diffúziónál sokkal jobb hatásfokú kvantumos valószı́nűségi hullámmal történő továbbı́tási mechanizmusa jelenlétét [39].

5.2

Kvantumállapotok kicserélési degenerációja

Vizsgáljuk a He-atom két elektronjának Hamilton-operátorát, amely meghatározza az
idealizáltan pontszerű He-atommag Coulomb-terében megvalósuló elektronállapotokat:
Ĥ =

p̂2
e2
ZHe e2 ZHe e2
p̂21
+ 2 +
−
−
.
2me 2me |x1 − x2 |
|x1 |
|x2 |

(189)

Itt az ”1”, illetve a ”2” index a két elektron aktuális adatait jellemző mennyiségeket
különbözteti meg. me az elektron tömegét, ZHe = 2 a hélium rendszámát jelöli, a hélium
atommag a koordinátarendszer origójában helyezkedik el. Nyilvánvaló, hogy a két elek50

tront jellemző összes mennyiség (ide értve az s spint is, amitől a Hamilton-operátor nem
függ) cseréjét megvalósı́tó permutációs operátor:
P̂12 := [x1 , p1 , s1 ] ↔ [x2 , p2 , s2 ]

(190)

nem változtat ezen az operátoron, azaz felcserélhető vele:
[Ĥ, P̂12 ] = 0.

(191)

Ennek azonnali következménye, hogy a
Ĥψ(x1 s1 , x2 s2 ) = Eψ(x1 s1 , x2 s2 )

(192)

sajátérték feladatot megoldó sajátfüggvény mellett ugyanazon sajátértékkel megoldás
ψ(x2 s2 , x1 s1 ) is:

Ĥψ(x2 s2 , x1 s1 ) = Ĥ P̂12 ψ(x1 s1 , x2 s2 ) = P̂12 Ĥψ(x1 s1 , x2 s2 )
= E P̂12 ψ(x1 s1 , x2 s2 ) = Eψ(x2 s2 , x1 s1 ).

(193)

Természetesen két degenerált állapot tetszőleges lineáris kombinációja is sajátállapot:
Ĥ (αψ(x1 s1 , x2 s2 ) + βψ(x2 s2 , x1 s1 )) = E (αψ(x1 s1 , x2 s2 ) + βψ(x2 s2 , x1 s1 )) .
(194)
Ez a kicserélési degeneráció tulajdonsága, ami sok-elektronos atomok állapotának meghatározását rosszul definiált kérdéssé tűnik változtatni. A rosszul definiáltság éppen azt
jelenti, hogy az állapotot nem lehet néhány kvantumszám segı́tségével egyértelműen jellemezni.
A kicserélési degeneráció nemcsak kötött állapotok esetén jelentkezik, hanem azonos objektumok egymáson való szóródásának kvantummechanikai leı́rásában is. A tömegközépponti rendszerben a detektor ”megszólalása” szempontjából eldönthetetlen melyik végállapoti részecskét észleli, azaz a p1 +p2 → p0 1 +p0 2 szórás amplitudójához két járulék összegét
kell tekintetbe venni:
Ateljes = A(p1 = p = −p2 ; p0 1 = p0 = −p0 2 ) + A(p1 = p = −p2 ; p0 2 = p0 = −p0 1 )
P (p → p0 ) = |Ateljes |2
(195)
A megkülönböztethetetlenség kvantummechanikai következménye a két végállapot közötti
interferencia fellépése.
A szórási kı́sérletben a kezdeti feltétel lehetővé teszi, hogy megkülönböztethessük a kezdőállapotban a céltárgy-részecskét a lövedék-részecskétől. A végállapotban viszont a kölcsönhatás révén érvényesül a megkülönböztethetetlenség. Amennyiben a kölcsönhatás Hamil51

ton operátora felcserélhető a permutációval, az energia sajátállapota egyben P̂12 sajátállapota is lesz:
P̂12 Ψ(x1 s1 , x2 s2 ) = λΨ(x1 s1 , x2 s2 ).
(196)
Miután
2
= I,
P̂12

(197)

λ = ±1.

(198)

a sajátértékére fennáll, hogy
Ennek a tulajdonságnak a fenti lineáris kombinációkból csak kettő tesz eleget:
1
Ψ± (x1 s1 ; x2 s2 ) = √ (ψ(x1 s1 , x2 s2 ) ± ψ(x2 s2 , x1 s1 )) .
2

(199)

Természetesen a kicserélési degeneráció ezzel a két állapottal is megfogalmazható:
Ĥ (αΨ− (x1 , s1 ; x2 , s2 ) + βΨ+ (x1 , s1 ; x2 , s2 )) = E (αΨ− (x1 , s1 ; x2 , s2 ) + βΨ+ (x1 , s1 ; x2 , s2 )) .
(200)

5.3

A spin-statisztika kapcsolat

A kvantumtérelméletben bizonyı́tható tétel mondja ki, hogy egész spinértékkel bı́ró azonos
részecskék hullámfüggvénye változatlan bármely két részecske felcserélésére. Két ilyen,
bozonnak nevezett részecske esetében tehát csak Ψ+ megengedett. Feles spinű, fermionnak nevezett azonos részecskék hullámfüggvénye viszont előjelet vált bármely két fermion
felcserélésére. Tehát két fermion esetében kizárólag Ψ− a megengedett. Ez azonnal magával
hozza a Pauli-elvet: a fermionok hullámfüggvénye eltűnik, ha akárcsak két részecske azonos
állapotú. Ugyanakkor a bozonok esetében nincs akadálya annak, hogy az összes részecske
a legalacsonyabb energiájú állapotban legyen, ún. kondenzátumot alkosson.
A hélium atomhoz visszatérve, első közelı́tésben szokás elhanyagolni az elektronok közötti
taszı́tó kölcsönhatást. Ekkor a sajátállapot a He-mag Coulomb-terében függetlenül mozgó
két elektron állapotfüggvényének szorzata lesz. Az egyrészecske állapotok kielégı́tik a
p̂2i
ZHe e2
−
φ(xi )ξ(si ) = E1 φ(xi )ξ(si ),
2me
|xi |
!

EHe ≈ 2E1

(201)

egyenletet, ahol a φ tér- és a ξ(s) spin-hullámfüggvény szorzataként ı́rjuk a nem-relativisztikus hullámfüggvényt. A legalacsonyabb energiájú alapállapotban mindkét elektron a
legkisebb energiájú φ0 (xi ) állapotot preferálja. Ez csak akkor egyeztethető össze a spinstatisztika tétellel, ha a spinek cseréjére az együttes spin-hullámfüggvény vált előjelet.
Tehát a teljes alapállapoti hullámfüggvény közelı́tő alakja:
1
Ψ− (x1 , s1 ; x2 , s2 ) = φ0 (x1 )φ0 (x2 ) × √ [ξ1 (+)ξ2 (−) − ξ1 (−)ξ2 (+)] .
2
52

(202)

A ξ(+) állapot egy tetszőleges kvantálási irányhoz viszonyı́tva pozitı́v, ξ(−) negatı́v
irányı́tású állapotot jelez. Ennek az állapotnak a teljes spinje zérus, ez az ún. spin-szinglett
állapot, amelyet az előző előadásban a hidrogén atomot alkotó proton és elektron közötti
hiperfinom kölcsönhatás során már megvizsgáltunk. Ennek a spinállapotnak az alakja
minden bázisban azonos! A Ψ− állapot megvalósı́tja az ún. Hund-szabályt, azaz azonos
térbeli hullámamplitudóval rendelkező elektronok ellentett spinvetületűek.
Az elektronok kölcsönös taszı́tásából pozitı́v energiajárulék származik, amely additı́van
korrigálja az előző ún. független részecske közelı́tésből adódó EHe -t. Ezt a korrekciót
klasszikusan is megbecsülhetjük. Tekinthetünk a valószı́nűségsűrűséggel megszorzott elemi
töltésre klasszikus töltéseloszlásként, amelynek potenciáljában elhelyezkedő másik eloszlás
potenciális energiája adja a keresett korrekciót (az 1/2 szorzó az infinitezimális töltésdarabok páronkénti figyelembevételekor bekövetkező duplán számolást ellensúlyozza):
Ukölcsönhat =

5.4

Z
1
e2 Z 3
d x1 φ20 (x1 ) d3 x2 φ20 (x2 )
.
2
|x1 − x2 |

(203)

A kémiai elemek periódusos rendszerének értelmezése

Növekvő rendszámú atomban a mag Coulomb-tere egyre erősebb. A legalacsonyabb energiájú elektronállapot átlagos távolsága a magtól egyre csökken. Ha az összes elektron a
legalacsonyabb energiájú sajátállapotban helyezkedhetne el, akkor az első elektron leszakı́tásához szükséges energia, azaz az első ionizációs energia egyre nőne. Azonban a kı́sérleti
tapasztalat nem ez (19.ábra). A He első ionizációs energiája valóban nagyobb a hidrogénénál, azonban ezt követően hirtelen esés következik be, majd a Z = 10 neonig monoton
nő az első elektron leszakı́tásának energiája. Az újabb visszaesést követő növekedés a
Z = 18 rendszámú argonnál éri el a maximumát, majd az újabb maximumok a Z = 36-os
kriptonnál, illetve a Z = 54-es xenonnál találhatók. Az egymást követő periódusok hossza
rendre: 2,8,8,18,18.
A Pauli-elv alkalmazása, azaz az egyre magasabb energiájú állapotok betöltésének abból
következő kényszere adja meg a kémiai ezen alapvető törvénye értelmezésének a kulcsát.
Egy állapotban a magtól mért átlagos elektrontávolság a radiális hullámfüggvény négyzetével súlyozottan átlagolt radiális koordinátával becsülhető meg. A centrifugális hatás miatt a radiális valószı́nűségsűrűség az atommagtól távolodva r2l -ként indul, ahol l az állapot
pályamenti perdületét jellemző mellék-kvantumszám. Minél nagyobb l, annál távolabbra
koncentrálódik az eloszlás, ahol a már betöltött elektron-állapotok árnyékolása miatt az
eredő vonzás és az ebből származó atomi kötés egyre gyengébb. Ez azt eredményezi,
hogy adott n főkvantumszám mellett az atomi állapotok energiája l-től is függ, l növekvő
értékeire egyre pozitı́vabb (kevésbé mélyen kötött) az energiaszint.
A spektroszkópiai rendszerezés alapján az l mellékkvantumszám a 0, 1, 2, ..., n−1 értékeket
veheti fel. Adott l jellemzésű pályán az m mágneses kvantumszámmal megkülönböztetve
2l+1 elektron helyezkedhet el. Figyelembevéve a két lehetséges spinállást az n főkvantum53

Fig. 19. Az első ionizációs energia változása a periódusos rendszer első három periódusában
(Forrás: www.chemguide.co.uk/atoms/properties/ies.html)

számú állapotok száma 2n2 . Az első periódusban a periódus hossza tehát 2, a másodikban
2 × 22 = 8. A harmadikban 18 azonos n-ű állapot lenne, de a 3d, azaz l = 2 állapotok
betöltődése helyett elkezdődik az új periódus az n = 4 főkvantumszámú s-elektronhéj
betöltődésével. A ”helycsere” a nagy perdületű pályák hatásosabb árnyékoltsága miatt
következik be. Ezért van a harmadik periódusban is csak 8 elem. A 4s alhéj betöltődése
után következő elektronok a 3d héjra kerülnek, majd ezt követően még betelik a 4p alhéj.
Ez összesen 18 állapot. Ezt követően a nagy perdületű állapotok energiája egyre jobban
nő, betöltésük egyre későbbre tolódik. A 4p alhéj betöltése után az 5s állapottal újfent új
periódus indul.

Az első ionizációs energia a leggyengébben kötött, a legnagyobb várható távolságú elektron leszakı́tásához szükséges. Az első ionizációs energiák relatı́v csökkenése periódusról
periódusra (lásd a 19.ábra alsó diagramját!) a már beépült elektronok árnyékoló hatásával
értelmezhető. Ezen igencsak kvalitatı́v vizsgálat alapján is világos, hogy a Pauli-elv egyszerű következményei okán központi szerepet kap az atomok és molekulák elektronhéjának
megértésében és annak szerkezete alapján tulajdonságaik értelmezésében.
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Fig. 20. A Hertzsprung–Russel diagram, amelynek kistömegű, kis fényességű és a magas
hőmérsékletű állapotból fokozatosan hűlő objektumai az ábra bal alsó saroktartományában
található, a fejlődésük végállapotába jutott fehér törpék. A diagram függőleges tengelyén a Nap
fényességének egységében annak 10−4 -szeresétől 107 -szereséig szerepelnek csillagok. A vı́zszintes
tengelyen a csillagok szı́nének csillagászati betűjelei láthatók: O, B, A, F, G, K, M , amelyekhez
a Wien törvénynek megfelelően hőmérsékletet lehet hozzárendelni. Az egyes szı́nekhez tartozó
hőmérsékleti tartományt kvalitatı́ven jelzik a vı́zszintes tengelyen feltüntetett számértékek. Figyelem: a hőmérséklet jobbról balra haladva nő!

5.5

Többletismeret: Fehér törpék és neutroncsillagok

A csillagok hosszú időtávot átı́velő, állandósult állapotú fennmaradására csak a magreakciók tanulmányozását követően, elsősorban Hans Bethe munkásságának eredményeként született meg a helyes fizikai értelmezés. Arthur Eddington már az 1920-as évek
végén felvázolta a kvalitatı́v képet: a csillag anyagában zajló energiafelszabadı́tó folyamatokban keletkező sugárzás nyomása egyenlı́ti ki a gravitáció összehúzó hatását. Az 1930as évektől tudható, hogy a csillagokban fúziós folyamatok zajlanak. Előrehaladásukkal
változik a csillag abszolút fényessége (luminozitása) és a szı́ne, tehát hőmérséklete, ı́gy
a megfigyelt objektumokat e két adat szerint rendező Hertzsprung-Russel diagrammon
(20.ábra) valójában egy csillag története is megjelenik.
A sűrűn betöltött főágban, amely az ábra enyhén görbülő átlója, a hidrogén fúziójából
hélium keletkezik és a forró gáz nyomása tart egyensúlyt a gravitációval. A fő ágon
fokozatosan a bal felső sarok felé halad a csillag, ahová a hidrogén elégetése végére
érkezik meg. A hélium villanásszerű elégetésekor felnövekvő nyomással túlkompenzálódik
a gravitációs vonzás és a csillag óriáscsillaggá alakul (a HR-diagramm jobb felső sarka).
Az óriás kategóriában addig marad, mı́g nukleáris fűtőanyaga el nem fogy.
Amikor a fúziós folyamatokhoz szükséges anyagutánpótlás fogyni kezd, megkezdődik az
összeomlás (kollapszus). Vajon a csillagfejlődés végső fázisában létrejöhet-e újra állandósuló
állapot? 1964-ben G. Fowler ismerte fel, hogy a Pauli-elvet követő elektronok nyomása
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alacsony (akár zérusnak is tekinthető) hőmérsékleten képes ellensúlyozni a gravitációs
hatást, amennyiben napunk tömegénél kisebb tömegű csillagról van szó. A ”fehér törpe”
nevezetű objektumok sugara tömegtől enyhén függően néhány ezer kilométer. Kis méretük
miatt kicsi az abszolút fényességük, bár kezdetben magas a hőmérsékletük. Ezeket az
égitesteket a Hertzsprung-Russel diagramm bal alsó sarkában a főág alatt találhatjuk
meg.
A Nap tömegének 6-8-szorosát elérő objektumok sorsa kétféle lehet. Az egyik alternatı́va,
hogy a csillag fokozatos tömegvesztés után a Naptömeg 1,4-1,8-szerese tömegtartományba
érkezik és túlnyomóan neutronokat tartalmazó neutron-csillaggá alakul. A neutroncsillagban a neutronok a domináns alkotórészek, és ezeknek nulla hőmérsékleten, a Pauli-elv
okán kialakuló nyomása stabilizálja 10-15 km-es sugárnál a csillagot. A másik lehetőség,
amikor a tömeg meghaladja ezt a tartományt, hogy az objektum a Schwarzschild-sugárnál
kisebb tartományra omlik össze és fekete lyukká változik. Mindkettőről a gyorsulva ráhulló
ionizált anyag röntgensugárzásából lehet információt nyerni.
Alább egy durva modell segı́tségével bemutatjuk a fehér törpe csillagok tárgyalását az
alkotórészek nem-relativisztikus mozgását feltételezve, a newtoni gravitáció keretei között.
A cél a Pauli elv csillagászati léptékű szerepének kiemelése, ami ebben a tárgyalásban is
megfelelő hangsúlyt kap. Ugyanakkor a nem-relativisztikus tárgyalás korlátaira is rámutatunk.

5.5.1

A nem-relativisztikus Fermi-gáz

A csillag modelljének vegyük a végtelen magas potenciálfallal körülvett L oldalméretű
kockaalakú tartományt. A geometria nyilvánvaló tökéletlensége nem okoz hibát, mivel
a felületi járulék a csillagszerkezetet jellemző adatokban a térfogati járulékokhoz képest
elhanyagolható. Az ebben a tartományban mozgó m tömegű Fermi-részecske energiaszintjeit a korábban megbeszélt határfeltételek kvantálják:
E=

~2 2
(k + k22 + k32 ),
2m 1

ki =

2π
ni ,
L

(204)

ahol ni nem-negatı́v egész szám. A szintek távolsága ∆ki = 2π/L. Minden szinten két
fermion helyezkedhet el (Hund-szabály). Ha tehát N részecske van a teljes térfogatban,
akkor fennáll a következő, a még betöltött maximális hullámszámú szintet (nmax ) meghatározó egyenlőség:
N=

nX
max

2.

(205)

ni =0

Ha L elegendően nagy, akkor a diszkrét összegezést integrállal közelı́thetjük a következő
képlet szerint:
nm
X
2π
L Z kF
dk,
kF = nmax .
(206)
≈
2π 0
L
n=0
A ~kF maximális impulzust Fermi-impulzusnak hı́vják. Ezzel a részecskeszám mellett az
energia kifejezését is átı́rhatjuk, s a jobb oldalon megjelenő V = L3 faktorral átosztva a
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részecskeszám sűrűséget és a kvantum-energia sűrűséget kapjuk:
ρ=2

1 Z 3
kF3
d
kΘ(k
−
k)
=
,
F
(2π)3
3π 2

Q = 2

~2 kF5
1 Z 3
~2 k 2
=
.
d
kΘ(k
−
k)
F
(2π)3
2m
10π 2 m
(207)

A gáz nyomására a helyes eredményt azzal a statisztikus mechanikából ismerős egyszerűsı́tő feltevéssel kapjuk, hogy a k hullámszámú módusok sűrűségének (ρ(k) = k 2 /2π 2 ) 1/6 −
1/6-od része halad a koordinátatengelyekkel párhuzamosan felállı́tott falak felé. A nyomást
a falra merőlegesen beeső, és arról rugalmasan visszapattanó nyaláb időegységre jutó
impulzusváltozásaként értelmezzük:
p=2

Z kF
0

~k
1
Θ(kF − k),
dk ρ(k) × 2~k ×
6
m

ρ(k) =

k2
.
2π 2
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Ezt az integrált is elvégezhetjük:
2
~2 kF5
= Q .
p=
2
15π m
3

(209)

Érdemes a kvantummozgásból származó energiasűrűséget kifejezni a sűrűséggel:
Q =

~2  2 5/3
3π ρ
.
10π 2 m

(210)

A teljes energiasűrűség megadására a kvantum-energiához hozzá kell adni a részecske
nyugalmi energiáját (ami nem ad járulékot a nyomásba):
 = Q + ρ × mc2 .

(211)

Utóbbi a nem-relativisztikus határesetben dominál az energiasűrűségben. Mint alább
világos lesz, a nyomást az elektronok, az energiát a nukleonok (atommagok) határozzák
meg, ezért a p() állapotegyenlet jó közelı́téssel
γ

p = K ,

5
γ= ,
3

1
K=
15π 2 me

3π 2
mN c2

!5/3

,

(212)

ahol me az elektron, mN a nukleon (atommag) tömege.

5.5.2

”Durva” csillagmodell

Feltételezzük, hogy a csillag protonok, neutronok és elektronok nem-relativisztikus gázából
áll. Az egyes alkotó elemek kölcsönhatásától eltekintünk, de van két megmaradó töltés,
az elektromos töltés és a barion-töltés. Ezek értékét rögzı́tve tartjuk. A csillag elektromos
semlegességét a
ρp = ρe → kpF = keF
(213)
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feltétel biztosı́tja. A második egyenlőség, amely az elektron és a proton Fermi-impulzusának
egyenlőségét jelzi, a sűrűségek explicit kifejezésének következménye. Azonnal következik,
hogy az elektronok járuléka dominál a nyomásban a protonoké felett:
pe
mp
=
.
pp
me

(214)

A másik megmaradó mennyiség a bariontöltés sűrűsége (ρB ), amelyet a csillag állapotát
jellemző, szabadon változtatható paraméterként használunk:
ρB = ρp + ρn .

(215)

A rendszer teljes energiasűrűségét e két mennyiség rögzı́tése mellett minimalizálva kapjuk
meg az állapotegyenletet úgy, hogy a két megmaradó mennyiség értékét rögzı́tő két
mellékfeltételt adunk hozzá Lagrange-szorzókkal a minimalizálandó mennyiséghez:
 = p + n + e + α(ρB − ρp − ρn ) + β(ρp − ρe ).

(216)

A szélsőértéket meghatározó egyenletekből:
∂
∂
∂
=
=
= 0.
∂ρp
∂ρn
∂ρe

(217)

A két Lagrange-szorzót kiküszöbölve a következő összefüggésre jutunk:
mn c2 +

2
2
2
~2 kpF
~2 knF
~2 keF
= mp c2 +
+ m e c2 +
.
2mn
2mp
2me

(218)

Megvizsgálható, hogy mekkora Fermi-impulzus alatt nincs jelen neutron a keverékben.
Jelölje k̃pF = k̃eF azt az értéket, amikor knF = 0. A fenti egyenletből
2
k̃pF
=

2 me mp
(mn − me − mp ) c2 .
2
~ me + mp

(219)

Behelyettesı́tve az állandók és a tömegek értékeit ~k̃pF ≈ 1, 2M eV /c adódik. Ez az elektron nyugalmi energiájánál jóval nagyobb érték. A nem-relativisztikus közelı́tés használata
a neutronok megjelenési küszöbét jellemző sűrűségnél jóval kisebb értékekre jogos. Ott viszont a teljes energiát a protonok nyugalmi energiája dominálja. Ez a konklúzió alapozza
meg a γ = 5/3 kitevőjű ún. politropikus állapotegyenlet használatát. Ez azt jelenti, hogy
viszonylag kis sűrűségű (∼ 106 g/cm3 ) csillagok leı́rására alkalmazható az itt bemutatott nem-relativisztikus közelı́tés. A p() állapotegyenlettel lehet megoldani a gravitációs
egyensúly feladatát, amelyet alább ismertetünk.

5.5.3

A gravitációs egyensúly

Gömbszimmetrikus eloszlást feltételezve az (r, r + dr) sugarak közötti gömbhéjban elhelyezkedő dM (r) = 4πr2 (r)dr tömegre ható gravitációs térfogati erővel a külső és a belső
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Fig. 21. A fehér törpe csillag sugarának tömegfüggése nem-relativisztikus csillagmodellből.
Összehasonlı́tásként megadjuk a relativisztikus számolás eredményét is, amelyből megbecsülhető
a nem-relativisztikus közelı́tés használhatósági határa. A csillag tömege a vı́zszintes tengelyen
Naptömeg egységben szerepel.

felületre ható nyomásból származó felületi erő tart egyensúlyt (GN Newton-állandó):
M (r)
4πr dp(r) = −GN 2 4πr2 (r)dr,
r
2

M (r) = 4π

Z r

r02 (r0 )dr0 .

(220)

0

A bal oldali egyenletből M (r)-t kifejezve, majd mindkét oldalt r szerint deriválva, megkapjuk az egyensúlyt meghatározó differenciálegyenletet:
1 d
4πr (r) = −
GN dr
2

r2 dp
.
 dr
!

(221)

Az integrálást r = 0-tól indı́tják és a megoldás az energiasűrűség ott felvett értékével
((0) = c ) parametrizálható . Másodrendű differenciálegyenlethez szükséges d(r)/dr|r=0
értéke is. Az előző egyenlet bal oldala r → 0 határesetben ∼ r2 -ként tűnik el. Ebből a
jobb oldalon következik, hogy ebben a limeszben dp/dr → 0. Miután általában fennáll
a p = κγQ állapotegyenlet, ezért a másik határfeltétel: d/dr|r=0 = 0. Az integrálást a
csillag felületén állı́tják le, amit a p(r = R) = 0 tulajdonság jelöl ki.
Az energiasűrűségre kapott megoldást integrálva, meghatározható a csillagra jellemző
M (R) tömeg-sugár összefüggés. A sugár és a tömeg kapcsolatára az
γ−2

R ∼ M 3γ−4
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(222)

összefüggés vezethető le, azaz γ = 5/3 figyelembevételével a sugár a tömeg növekedésével,
a várakozásnak megfelelően, csökken. A csökkenés sebességét a politropikus hatványkitevő
szabályozza. A nem-relativisztikus közelı́téssel a 21.ábra alapján összevethető a relativisztikus tárgyalás eredménye. Az eltérés kicsinységét megkı́vánva 0,3-0,5 naptömegű fehér
törpék leı́rása tárgyalható nem-relativisztikus közelı́tésben elegendő pontossággal.
A nagyobb tömegű csillagok esetében relativisztikus egyenleteket kell alkalmazni az állapotegyenlet meghatározásakor, továbbá az általános relativitáselmélet Oppenheimer-Volkoff
egyenletéből kell számı́tani a csillag sűrűségprofilját. Mindezek figyelembevételével a fehér
törpék maximális tömege 1,4 naptömegnek adódik (Chandrasekhar határ). A nagyobb
tömegű csillagok sűrűsége tovább nő, miután a protonok Coulomb taszı́tása megszűnik,
amikor a p + e− → n + νe gyenge kölcsönhatási folyamattal a szimmetrikus maganyagból
túlnyomóan neutron-folyadék jön létre. A tömegvonzást egy ilyen objektumban az elfajult neutronok Fermi-nyomása ellensúlyozza. A neutroncsillag tárgyalása is a bemutatott logikát követi, ezen objektumok létezése is kvantumfizikai effektusnak köszönhető.
A barionszám és az elektromos semlegesség követelménye mellett a neutron β-bomlási
reakciójának egyensúlyából származó megszorı́tást is figyelembe kell venni. A neutroncsillagok stabilitási tartománya 1,2-2,0 naptömeg között van, sugaruk 10-15 km.

6

Előadás a nem-lokális kvantumvilágról

A foton polarizációs állapota. A polarizációs nyalábosztó. Két foton összefont polarizácós
állapota. Az Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxon polarizációs megfogalmazásban és eredeti formában. A Bell-állapotok. A paradoxon ”feloldása” rejtett paraméteres elmélet feltételezésével – a Bell-egyenlőtlenség. Levezetése nem-lokális spinkorrelációkra. A Bell-mérés
fogalma, részleges Bell-mérés lehetősége ”1/2-1/2” nyalábosztóval. Fotonállapot teleportálása. Atomi állapot teleportációja makroszkopikus távolságra.
6.1

Két foton összefont állapota. Az Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxon.

Kezdjük egyetlen foton polarizációs állapotának leı́rásával. A terjedés irányára merőleges
sı́kban két egymásra merőleges független lineáris polarizációs irányban végzett rezgésnek
feleltethető meg a két független polarizációs állapot.
A polarizálatlan fénynek egymásra merőleges lineáris polarizációjú nyalábokra való szétválasztására hagyományosan a Nicol prizmát használják. Ezt kettősen törő kalcit kristályból
készült kockából alakı́tják ki, amelyet egyik lapátlója mentén kettévágnak, majd egy
alkalmas dielektrikum réteget (Kanada-balzsam) közbeiktatva újra összeragasztanak. A
kettősen törő anyag a kristály optikai tengelyével párhuzamos (p) polarizációjú és az arra
merőlegesen polarizált (s) hullám számára különböző törésmutatójú. Az s-hullám teljesen visszaverődik a balzsam felületén, mı́g a p-hullám továbbhalad (22.ábra). A fotonok
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Fig. 22. A beeső nyalábot egymásra merőleges lineáris polarizációjú nyalábokra felbontó
Nicol-prizma elvi vázlata.

Fig. 23. A p´arhuzamos (p) és merőleges (s) polarizáció átviteli
hullámhosszfüggése egy kereskedelmi modern polarizációs nyalábosztóra.

függvényeinek

nyelvén ez úgy fogalmazható meg, hogy az egyik oldallapján belépő szuperponált polarizációs állapotú fotont bizonyos valószı́nűséggel visszaveri, komplementer valószı́nűséggel pedig átengedi. Ezért neve: Polarizációs NyalábOsztó, PNyO. A PNyO hatásának
hullámhosszfüggését átviteli függvénnyel jellemzik (23.ábra).
Lineárisan polarizált fény esetén az átengedés valószı́nűsége a bejövő és a továbbhaladó
foton polarizációs irányai által bezárt szög koszinuszának négyzetével egyenlő (Malus
törvénye):
P (nbe , ntovább ) = (nbe ntovább )2 ,
(223)
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ahol nbe a polárszűrőre beeső foton, ntovább a továbbengedett foton polarizációs irányát
(azaz a kristály optikai tengelyét) kijelölő egységvektor.
A polarizációs állapotot a terjedés irányára merőleges sı́kbeli kétkomponensű vektorral is
leı́rhatjuk, amelynek komponenseit a polarizátor sajátirányaira vett vetületek adják:








=

p − amplitudó


s − amplitudó



cos φ

sin φ

(224)



Az áthaladási valószı́nűség a sajátirány és az állapotvektor skalárszorzatának a négyzete.
A visszaverődés valószı́nűségét a kiegészı́tő kifejezés adja.
Elemezzük a kétlyukas interferencia kı́sérlet olyan változatát, amelyet polarizált fotonokkal
hajtanak végre, mégpedig úgy, hogy a résekbe egy-egy polárszűrőt helyeznek, amelyek
tengelyei változtatható γ szöget zárnak be egymással, továbbá φ1 , illetve φ2 a bezárt
szögük a beérkező nyaláb polarizációs vektorával. Egyszerűség kedvéért vizsgáljuk az intenzitás alakulását a két rés felezőpontjával szemközti pontban, ahová a két résből azonos
fázissal érkeznek a terjedést jellemző valószı́nűségi hullámok. A két úton más-más polarizációs állapottal jellemzett oszlopvektorral érkezik a foton (ne feledjük, hogy a foton a
polárszűrőkről vissza is verődhet, azaz az ernyőre beérkezés nem adja ki a teljes eseményrendszert!). A két koherensen összeadódó polarizációs állapotvektorral az eredő amplitudó
az első polárszűrő sajátirány rendszerében a következő:
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=

cos φ2 cos γ 

+

cos φ2 sin γ



cos φ1 + cos φ2 cos γ 

cos φ2 sin γ
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Itt φ2 − φ1 = γ. Látható, hogy a két útvonalhoz tartozó amplitudók szuperpozı́ciójában
interferencia alakul ki, azaz az egyik résbeli polárszűrő tengelyének forgatásakor periodikusan változik az intenzitás. Az intenzitás arányos lesz az
I ∼ (cos φ1 )2 + (cos φ2 )2 + 2 cos φ1 cos φ2 cos γ

(226)

mennyiséggel.
Most térjünk rá a kétfotonos állapotok vizsgálatára. Olyan állapotok az igazán érdekesek,
amelyekben a két foton polarizációs állapota korrelált. A Ca-atom 4p2 külső elektronhéj
konfigurációjú, J = 0 teljes impulzusmomentumú állapota az egy foton kisugárzásával
elért J = 1 perdületű 4s4p közbenső állapotból újabb fotont bocsát ki, amivel a 4s2 , J = 0
végállapotba kerül. Miután mindkét foton ugyanabból az átmenetből származik, a két
foton azonos hullámhosszú, ezért az impulzus megmaradása ellentétes irányú kirepülésre
készteti őket. Miután a rendszer teljes impulzusmomentuma állandó, ezért a két fotonból
álló alrendszer is zérus teljes perdületű.
A polarizáció és a perdület eredete közös. A haladás irányából visszatekintve óramutató
járásával szemben forgó cirkuláris polarizációjú foton egyben a haladási iránnyal azonos
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irányú egységnyi perdület-kvantumot is szállı́t. A balra cirkulárisan polarizált foton ellentett egységet visz. Ha ellentétes irányban halad a két foton, akkor saját terjedési
irányához képest azonos cirkulációjuk esetén adódik össze a két foton perdülete nullává. A
fotonok állapotát a cirkuláris polarizáció helyett lineáris polarizációval is jellemezhetjük
(ezt később képletekkel is bemutatjuk). A szétrepülő fotonpár mindkét tagját egy-egy
lineáris polarizáció szerinti analizátorként használt PNyO-n engedjük át, amelyek kristálytani tengelyei az egyszerűség kedvéért azonos irányúak. Ezután az analizátorok kimeneteire
illesztett fotodetektorok megszólalásait elemezzük. A fotonpár maximális korreláltsága abban fejeződik ki, hogy ha az egyiken végzett polarizációmérés eredménye egy tetszőleges
irányra vonatkoztatva egyfajta beütést ad, akkor teljes biztonsággal tudható: a másik
ugyanabban a polarizációs állapotban van. Tehát az adott párban kirepülő két foton
egyikének tulajdonságát ismerve, a másik tulajdonsága közvetetten (mérés nélkül) hibamentesen meghatározható.
Ezt a beavatkozásmentes mérési eljárást Einstein a fizikai valóság egy objektı́v eleme
létezési kritériumának eleget tevő tulajdonság meghatározására mintaként mutatta be (a
fizikai fogalmak definiálásának kötelező módja mérési utası́tás megadása!). A kı́sérletező
egy véletlen szám generátor használatával akkor határozhat arról, hogy a PNyO tengelyét
hogyan állı́tja be, amikor a két foton már útra kelt, sőt már igen nagy távolságra lehet
egymástól. Mégis, mérési eredménye alapján teljes biztonsággal tehet jóslatot a túloldali
mérés eredményét illetően, miután az ottani berendezés tengelyét a sajátjával párhuzamosra állı́ttatta.
Az elemzésből kiderül, hogy Einstein-Podolsky-Rosen a szétvált részek közötti kölcsönhatás hiányát magától értetődőnek tekintik. Ezért arra jutnak, hogy miután a mérő foton az analizátor bármely beállı́tására egyértelmű mérési eredményt ad, amelynek révén
a távoli foton adott irányra vett polarizációs tulajdonsága ráhatás nélkül egyértelműen
meghatározott lesz, utóbbi foton rendelkezik a rendszerben egyáltalán méréssel meghatározható polarizációs tulajdonságok mindegyikével. A kvantumelmélet szerint viszont vannak olyan irányok, amelyekre vett polarizáció vetületek halmaza egyetlen közös mérésben
nem határozhatóak meg tetszőleges pontossággal. Ez az ellentmondás az EPR-paradoxon.
Mielőtt továbblépünk a fentiek matematikai terminusokban történő megfogalmazásához,
vázoljuk az EPR-paradoxon megfogalmazásának eredeti gondolatmenetét. A mérőberendezés közelebbi részletezése nélkül a szerzők feltették, hogy létezik ideális helymérő és
impulzus (sebesség) mérő eszköz. A kvantummechanikával összhangban rögzı́tették, hogy
egy kétrészecskés bomlásból szétrepülő részecskék tömegközéppontjának helye és relatı́v
impulzusa két olyan tulajdonság, amelynek egyidejűleg szórásmentes értéke lehet a kétrészecskés rendszerben. Ha ezeket ismerik, akkor az egyik részecske helyét mérve hibamentesen megadható a másiknak a helyzete is, illetve az egyiknek az impulzusát mérve hibamentesen megadható a másiknak az impulzusa is. Magától értetődőnek látszik: az egyik
kı́sérletező véletlenszerű döntése, hogy a kettő közül melyiket méri meg a hozzáérkező
részecskén, nem hat a távoli másik részecskére. Csak akkor társulhat a távoli részecskéhez
pillanatszerűen pontosan meghatározott hely vagy impulzus (aszerint, hogy melyik mérésére kerül sor az első részecske esetében), ha a mérés tényétől függetlenül eleve rendelkezik
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mindkettőnek határozott értékével. A bizonytalansági reláció éppen ezt tagadja, ezért a
kvantummechanikai leı́rás nem lehet teljes.
Térjünk vissza a polarizációs kı́sérlet pontosabb leı́rásának feladatához. A Ca-atom bomlásakor keletkező két maximálisan korrelált állapotot jelöljük φ(1 : Jobb)φ(2 : Jobb)
és φ(1 : Bal)φ(2 : Bal) szimbólumokkal. A ”Bal” jelző a balracsavarodó, a ”Jobb”
a jobbra csavarodó cirkuláris polarizációjú fényállapotot jelöli. A mikrovilágban a koordinátarendszer tengelyeinek tükrözésekor két lehetséges tükrözési tulajdonsága van a
rendszereknek. Vagy változatlanul önmagukba mennek át (tükörképük változatlan) vagy
egy (−1) szorzót kap az állapotukat jellemző amplitudó. Az első esetben azt mondjuk,
hogy a rendszer paritása +1, az utóbbi esetben pedig −1. Az elektromágneses sugárzás
törvényei olyanok, hogy a teljes rendszer paritása változatlan a két foton kisugárzását
követően a folyamat kezdetéhez képest. Miután a Ca-atom kezdő és végállapotában a
paritás egyaránt +1, a két foton rendszere is tükrözésre változatlan kell legyen. Ez pedig
kiválasztja a
√
(227)
Φ(−) = [φ(1 : Jobb)φ(2 : Jobb) + φ(1 : Bal)φ(2 : Bal)]/ 2
kombinációt. Ezt az állapotot felbonthatjuk lineárisan polarizált bázison, amelyet a cirkulárisan polarizált állapotok bázisával a következő transzformáció köt össze:
1
φ(Bal) = √ (φ(H) + iφ(V )),
2

1
φ(Jobb) = √ (φ(H) − iφ(V )),
2

(228)

ahol H=vı́zszintes, V=függőleges lineáris polarizációt jelöl. Az új bázison adódó kifejezés:
1
Φ(−) = √ [(φ(1 : H) − iφ(1 : V ))(φ(2 : H) − iφ(2 : V ))
2 2
+ (φ(1 : H) + iφ(1 : V ))(φ(2 : H) + iφ(2 : V ))]
1
= √ [φ(1 : H)φ(2 : H) − φ(1 : V )φ(2 : V )]
2
1
≡ √ [φ(1 : H, 2 : H) − φ(1 : V, 2 : V )],
2

(229)

ahol az utolsó lépésben némileg egyszerűsı́tett jelölést vezettünk be a két foton együttes
polarizációs állapotára.
A Ca-atom kétfotonos bomlásakor keletkező állapot, egy ún. összefont állapot. A lineáris
polarizációra érzékeny polarizátor tengelyének bármely irányválasztása esetén az egyik
foton áteresztésének valószı́nűsége 1/2, az ellentétes irányba messze eltávolodott másik
fotonról viszont ebben az állapotban is egységnyi biztonsággal tudható, hogy azonosan
viselkedik az elsővel. Ebben nyilvánul meg maximális korreláltságuk. (Megjegyezhető,
hogy a He-atomnak az előző előadásban elemzett két elektronjának szinglett spinállapota
szintén összefont állapot.)
A két foton polarizációs állapotaiból a fenti mellett további három összefont állapot
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Fig. 24. Az egymásra merőleges polarizációjú fotonpár előállı́tása nemlineáris BBO kristállyal

képezhető. A két foton négy független polarizációs állapotának tetszőleges lineáris kombinációját e négy báziselemmel is leı́rhatjuk. Ezt a kifejtési rendszert Bell-bázisnak hı́vják.
A (229) mellett a további Bell-állapotok a következők:
√
Φ(+) = [φ(1 : V, 2 : V ) + φ(1 : H, 2 : H)]/ 2,
√
Ψ(+) = [φ(1 : V, 2 : H) + φ(1 : H, 2 : V )]/ 2,
√
Ψ(−) = [φ(1 : V, 2 : H) − φ(1 : H, 2 : V )]/ 2.

(230)

Az újabb kı́sérletek az 1980-as évektől nem-lineáris kristályokkal ultraibolya lézerfotonokból fotonhası́tással állı́tják elő a Ψ(±) összefont fotonállapotokat. Az energia- és impulzusmegmaradás teljesı́téséhez fenn kell álljanak az
ω0 = ω1 + ω2 ,

k0 = k1 + k2

(231)

egyenletek. Mivel a második egyenlőség x-szel megszorozva éppen a bejövő pumpáló
lézerfoton és a két kimenő (általában vörös) ikerfoton fázisának egyenlőségét jelenti az
x pontban, utóbbi egyenletet fázisegyezési feltételnek is hı́vják.
Miután a nemlináris kristály törésmutatója frekvenciafüggő, nem lehetne a fázisegyezést a
frekvencia-egyenletekkel együtt biztosı́tani izotróp közegben. Azonban ezek a kristályok,
pl. a legelterjedtebben használt β-bárium-borát (BBO) kristály is, kettőstörők, ezért
lesz olyan irány, amely mentén a feltétel kielégül és a le-konvertált (down-converted)
frekvenciájú fotonpár megjelenik. A két foton lehetséges irányai egy-egy kúp palástján
helyezkednek el (24.ábra).
Kwiat és munkatársai 1995-ben polárszűrős előtéttel le is fényképezték a két ún. II-tı́pusú
ikerfotonra vezető le-konvertálás eredményeként megjelenő fotonpárok alkotta fotonáram
két kúpját, amelyek két él mentén metszik egymást (25.ábra).
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Fig. 25. Ultragyors fényképezőgéppel és polárszűrővel külön-külön is lefényképezhetők a BBO
kristályon keletkező polarizált fotonpár tagjai. Itt a két fényképet egymásra másolták. A két
kontúr metszéseinél haladó fotonok összefont polarizációs állapotban vannak.

A II-tı́pusú le-konvertálásnál a két kimenő foton polarizációja merőleges egymásra. A
metsző érintők mentén ezért mindkét polarizáció mérésének valószı́nűsége egyenlő. Azt
lehet tudni, hogy a másik foton ilyenkor biztosan a másik metsző érintő mentén terjed,
hiszen csak ı́gy lehet igaz az összefonódottságot megfogalmazó következő állı́tás: ”ha az
egyik metszési érintő mentén terjedő fotont pl. vı́zszintes polarizációjú állapotban méri a
polárszűrő, akkor a másik automatikusan függőleges polarizációjú lesz és fordı́tva.”
Ez az állapot tehát
i
1 h
√ φ(1 : V, 2 : H) + eiϕ φ(1 : H, 2 : V )
(232)
2
alakú. Az egyik metszési irányba illesztett fázistoló plánparallel lemezzel elérhető, hogy
igény szerint a Ψ(±) Bell-állapotok jöjjenek létre.

Erwin Schrödinger hangsúlyozta az EPR-paradoxon fellépése szempontjából az összefont
állapotok fontosságát. 1935-ben ő vezette be ezt a fogalmat, aminek köznapi szemléletünket
próbára tevő vonásait a róla elnevezett ”Schrödinger macskája” gondolati konstrukcióval
illusztrálta. A macskának és egy radioaktı́v atommagnak a külvilágtól elzárt rendszere egy
ciános tégelyt összetörő szerkezettel fonódik össze. Az atommag β-bomlásakor keletkező
elektron indı́tja el a ciános üveget összetörő kalapácsot. A kiszabaduló cián biztosan megöli
a macskát. Tehát az élő macska feltételezi az el-nem-bomlott magot, fordı́tva, az elbomlott
maggal kizárólag a döglött macska állapota társı́tható. Ennek megfelelően az együttes
hullámfüggvényük:
1
Ψ(macska + atommag) = √
2



φ(élő macska) × ψ(el-nem-bomlott mag)


+ φ(döglött macska) × ψ(elbomlott mag) .
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(233)

Fig. 26. Schrödinger macskája és a rádioaktı́v mag összefont állapotának egyik ábrázolása az
interneten keringő több tucat közül

Anélkül, hogy a macskát megfigyelnénk, pusztán a mag állapotát megállapı́tva egyértelmű
következtetés vonható le macskáról. A magon végzett megfigyelés megszünteti az összefonódást és kiválasztja az egyik tagot. A macskát nem is érintve, ”se élő – se halott”
állapotából életre keltjük vagy megöljük. Már Schrödinger hangsúlyozza a helyzet komikumát, de annak irónikus leı́rása bekerült Philippe Toussaint ”Monsieur” cı́mű regényébe
is[40]: ”a koppenhágai interpretáció szerint egy óra elteltével a macska furcsa, lebegő
állapotban volt. Persze odakukkanthanánk, mi van vele, mondhatnád erre, ettől nem
fog jobban elpusztulni, de nem is támad fel, ha már nem él. Márpedig megint csak a
koppenhágai interpretáció értelmében, az egyszerű tény, hogy odanézünk, radikálisan
megváltoztatja állapotának leı́rhatóságát, a lebegő bizonytalan állapotból egy másikba
juttatván őt, ahol vagy effektı́ve életben van vagy pedig effektı́ve megdöglött, attól függ”.

6.2

Rejtett paraméterek és a Bell-egyenlőtlenség

Einstein és munkatársai a kvantummechanika korlátjaként értékelték azt a tényt, hogy
egyes tulajdonságokra nem tud egyetlen közös mérésben tetszőleges pontossággal kivitelezhető egyidejű mérési előı́rást adni. Követőik közül David Bohm fejlesztette ki részleteiben is az ún. ”rejtett paraméteres elmélet” koncepcióját. Bohm szigorúan két elemet tartalmazó értékkészletű tulajdonságokra elemezte az EPR-paradoxont, amelyre példaként
az elektron spinjét használta. Mi hűek maradunk az elkezdett tárgyaláshoz és a foton
polarizációjának két lehetséges értékén mutatjuk be Bohm, majd az őt követő John Bell
gondolatmenetét. A Bell által javasolt egyenlőtlenségek közül egyet a spinek nyelvén mutatunk be a következő alfejezetben.
A rejtett paraméteres elméletek művelői feltételezik, hogy van egy ma még ismeretlen
paraméter-halmaz, amelynek ismeretében teljesen determinisztikus, nem-statisztikus jóslatok tehetők. E paraméterek ismeretében nem jelentkeznének korrelációk az eltávolodott
objektumok tulajdonságai között, azaz a két távoli objektum tulajdonságainak mérése
egyértelmű és szorzat alakú eredményre vezet. Ezt a feltevést a feltételezett elmélet
lokalitási tulajdonságának nevezik. Pl. Analizáljuk az ellentett irányokban szétrepülő ikerfotonok polarizációját az egyik irányban â, a másik irányban b̂ optikai tengelyű polárszűrővel. Ha az egyelőre rejtett paraméterek aktuális értékeit ismernénk (halmazukat λ
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jelöli), akkor minden statisztikai szórás nélkül
(â · 1 (λ)) × (b̂ · 2 (λ))

(234)

lenne a két mennyiség szorzatára a mérés eredménye. A kvantummechanika e paramétereket nem tartalmazó elméletként legjobb esetben is csak a rejtett paraméterek p(λ)
valószı́nűségi eloszlásával súlyozott várható értékekre tehet jóslatokat. A kvantummechanika sikerét Einstein követői azzal magyarázták, hogy ez az elmélet képes reprodukálni a
fizikai mennyiségeknek a λ rejtett paraméterek eloszlására vett statisztikai várható értékét,
szórását, azaz
Z
Q.M. jóslat = dλp(λ)[(â · 1 (λ)) × (b̂ · 2 (λ))].
(235)
Azonban 1964-ben John Bell megcáfolta a közhiedelmet a kvantummechanika és a rejtett
paraméteres lokális elméletek statisztikus viselkedésének egybeeséséről. Érvelését követve,
egyenlőtlenség vezethető le a lokális rejtett paraméteres elméletben a két polárszűrős
detektoron koincidenciában átmenő, illetve az egyiken átmenő, a másikon visszaverődő
fotonok számának egy kombinációjára, amelyet a kvantummechanikai jóslat bizonyos esetekben megsért.
Jelölje N (â|b̂) azoknak a pároknak az időegységre jutó számát, amelyeknél mindkét foton
átjut a szűrőkön. Azt az eseményt, amikor az â tengelyű analizátorról visszaverődik a foton
jelöljük â szimbólummal. Ekkor három polárszűrő tengelyirányı́tást (â, b̂, ĉ) választva a
Bell-egyenlőtlenség egyik alakjának (Wigner Jenőt követő) bizonyı́tása a következő:
Tételezzük fel, hogy mindkét mérőhelyen készenlétben áll egy második polárszűrő arra,
hogy az elsőn áthaladó fotont egy második (más tengelyű) szűrőn való áthaladással is
”teszteljük”. Ekkor egyszerű esemény-algebrai egyenlőségek ı́rhatók fel a beütésszámok
között:
N (â, ĉ|b̂) + N (â, ĉ|b̂) = N (â|b̂),

N (ĉ, â|b̂) + N (ĉ, â|b̂) = N (ĉ|b̂).

(236)

Itt az egymástól vesszővel elválasztott irányvektorok balról jobbra haladva egymás mögött
következő megfelelelő tengelyű polárszűrőkön való áthaladási eseménysort jelentenek. A
függőleges vonallal elválasztott események bekövetkezését az átellenes helyzetű, a jelölt
polarizációs tengelyű detektorok megszólalása/hallgatása jelzi. Ezekből egyszerű elhagyással a következő egyenlőtlenségek következnek:
N (â, ĉ|b̂) ≤ N (â|b̂),

N (â, ĉ|b̂) ≤ N (ĉ|b̂).

(237)

Összeadva, kapjuk az egyik egyszerűbb Bell-egyenlőtlenséget:
N (â, ĉ|I) ≤ N (â, b̂) + N (ĉ|b̂).

(238)

Itt I = b̂+ b̂ a teljes (biztos) eseményt jelenti (az áteresztés és a visszaverés összegét). Más
szóval ez esetben az egyik oldalon úgy számoljuk az eseményeket, hogy a másik oldalon
nem végzünk mérést.
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A kvantumfizikai jóslat:
N (â, ĉ|I) = N0 cos2 (Θac ),

N (â|b̂) = N0 cos2 (Θab ),

N (ĉ|b̂) = N0 sin2 (Θbc ).
(239)

azaz az ellenőrizendő egyenlőtlenség
cos2 (Θac ) ≤ cos2 (Θab ) + sin2 (Θbc ).

(240)

Helyezkedjenek el a szögek egy sı́kban és legyen Θac = Θbc = Θab /2 ≡ Θ. Ekkor
2 cos2 Θ ≤ 1 + cos2 (2Θ)

(241)

relációnak kellene teljesülnie, amelynek sérülését láthatjuk pl. Θ = π/6 esetén.
A Bell-egyenlőtlenség ellenőrzésére olyan teljes mérést lehetővé tevő eszközt épı́tenek,
amelynél a PNyO-k mindkét kimeneténél detektort helyeznek el. Tehát egyik detektor
mindenképpen megszólal. Az egyetlen szűrővel, kizárólag az egyik oldalon elvégzett mérés
teljesen véletlenszerű:

P (â|b̂) + P (â|b̂) = 0.5,
P (â|b̂) + P (â|b̂) = 0.5,

P (â|b̂) + P (â|b̂) = 0.5,
P (â|b̂) + P (â|b̂) = 0.

(242)

Természetesen azt is ellenőrizték, hogy â = b̂ esetén
P (â|â) = P (â|â) = 0.5,

P (â|â) = P (â|â) = 0.

(243)

A Bell-egyenlőtlenség számos formája fejezi ki azt a tényt, hogy a fotonpárok ”látszólagos”
korreláltságát a rejtett paraméteres értelmezés korlátok közé szorı́tja. Ezek közül a Clauser,
Horne, Shimony és Holt által 1982-ben levezetett alak kı́sérleti vizsgálatát végezték el a
legalaposabban. Ők négy lehetséges irányból (â, â0 , b̂, b̂0 ) választott 2-2 párra vizsgálták a
korrelált mérések statisztikáját. A következő egyenlőtlenséget tudták bizonyı́tani a lokális
rejtett paraméteres elmélet létének feltételezésével:
−2 ≤ E(â|b̂) − E(â|b̂0 ) + E(â0 |b̂) + E(â0 |b̂0 ) ≤ 2,

(244)

ahol E a következő valószı́nűségi kombináció:
E(â|b̂) = P (â|b̂) + P (â|b̂) − P (â|b̂) − P (â|b̂),

(245)

(a levezetés gondolata megtalálható a [2] tankönyvben). Alkalmas irányszög választással
látszik, hogy a kvantumfizikai jóslat ezt az egyenlőtlenséget is sérti.
Az ellenőrzést elsőként A. Aspect csoportja végezte el 1982-ben (27.ábra). A mérés érdekessége a két átellenes detektor közötti információátadás (azaz a klasszikus mérési függetlenség megsértése) lehetőségének kiküszöbölése volt. Az egyes mennyiségeket páronként rögzı́tett irányú PNyO-k koincidens megszólalási statisztikáját felvéve becsülték meg. A két
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Fig. 27. A Bell-egyenlőtlenségek ellenőrzésének sémája. A két detektor koincidenciában
méri a beérkező fotonoknak két függetlenül választott irányra vett polarizáció-vetületét. Az
egyenlőtlenség ellenőrizéséhez legalább három irányból választott párok mérési eredményeit kell
kombinálni.

foton repülési ideje a forrástól a PNyO-ig 40ns volt. Ennél rövidebb kapcsolási idővel
döntötték el, hogy az egyes oldalakon előre beállı́tott két tengely (â, â0 , illetve b̂, b̂0 ) közül
aktuálisan melyikre vezetik rá a fotont. Ezzel lehetlenné vált a két irány relatı́v szögéről
bármiféle információ átküldése.
Az eddig elvégzett, egyre tökéletesı́tett mérések majd mindegyike (az újabbak pedig
kivétel nélkül) a Bell-egyenlőtlenségek sérülését állapı́tották meg, illetve nagy pontossággal
követték a mérés kvantumfizikai elemzésével nyert számszerű előrejelzéseket.

6.3

Bell-egyenlőtlenség levezetése spin-korrelációkra

A Bell-egyenlőtlenségek ”családjának” egy másik megnyilvánulásaként vizsgáljuk az 1/2
spinű részecskék szinglett állapotban szétrepülő párján nagy távolságra elhelyezkedő átellenes detektorokkal elvégzett spin-korreláció mérésekre vonatkozó jóslatokat. A két részecske állapota:
1
Ψ(sD1 , sD2 ) = √ [ξD1 (+)ξD2 (−) − ξD1 (−)ξD2 (+)] .
2

(246)

Az indexek arra vonatkoznak, hogy az adott komponenst melyik detektorral lehet észlelni.
A megmérendő operátor a két detektornál mérendő részecskék spin-operátorának két
tetszőlegesen kiválasztott irányra vett vetületéből képezett szorzat:


 



Ô(SD1 , SD2 ) = ŜD1 nD1 · ŜD2 nD2 .

(247)

A mérési eredményt az egymást követő di detektálások Nd sorozatára vett átlag adja:
C(nD1 , nD2 ) ≡ hΨ(sD1 , sD2 )|Ô(SD1 , SD2 )|Ψ(sD1 , sD2 )i ≈

1 X (nD1 )
(n )
S
(di )SD2D2 (di ).
Nd di D1
(248)

A kvantummechanikai várható értéket könnyű kiszámı́tani a 4. előadáson tanultak alapján:
1
C kvantum (nD1 , nD2 ) = − nD1 nD2 .
4
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(249)

A rejtett paraméteres elméletben a λ paraméter ismeretében pontosan tudható lenne a
(n )
(n )
mérés eredménye: SD1D1 (λ)SD2D2 (λ), de ezen ismeret hiányában csak statisztikus jóslat
tehető:
Z
(n )
(n )
C rejtett (nD1 , nD2 ) = dλp(λ)SD1D1 (λ)SD2D2 (λ).
(250)
A Bell egyenlőtlenséghez elemi lépéssor vezet, amelynek során feltesszük a feles spinű
(n )
részecskékre az |SD1D1 (λ)| ≤ 1/2 egyenlőtlenség teljesülését.
Elsőként bővı́tsük ki a C(n1 , n2 ) − C(n1 , n3 ) különbséget:

C(n1 , n2 ) − C(n1 , n3 ) =
−

Z
Z

(n )

(n )

h

(n )

(n )

i

(n )

(n )

h

(n )

(n )

i

dλp(λ)SD11 (λ)SD22 (λ) 1 ± 4SD14 (λ)SD23 (λ)

dλp(λ)SD11 (λ)SD23 (λ) 1 ± 4SD14 (λ)SD22 (λ) .

(251)

A szögletes zárójelben lévő kifejezések pozitı́vak a spin értékére vonatkozó fentebb feltételezett egyenlőtlenség alapján. Ahhoz, hogy a jobb oldalt maximálisan majoráljuk az
(n )
(n )
első tagból kiemeljük SD11 (λ)SD22 (λ) ≤ 1/4 faktort 1/4-del helyettesı́tve, a másodikból
(n )
(n )
pedig SD11 (λ)SD23 (λ) ≥ −1/4 faktort −1/4-gyel helyettesı́tve. Igy jutunk a következő
egyenlőtlenséghez:
|C(n1 , n2 ) − C(n1 , n3 )| ≤

1
± C(n4 , n3 ) ± C(n4 , n2 ),
2

(252)

ami átrendezve egy Bell-egyenlőtlenséget ad:
1
|C(n1 , n2 ) − C(n1 , n3 )| + |C(n4 , n3 ) + C(n4 , n2 )| ≤ .
2

(253)

Sı́kban elhelyezve is találni olyan irányokat, amelyekre a kvantummechanikai jóslatot behelyettesı́tve az egyes spin-korrelációs függvényekre, kiderül, hogy az egyenlőtlenség nem
teljesül.

6.4

Többletismeret: Kétfotonos interferencia

A kvantumos viselkedés nem-lokális természetének meghökkentő megnyilvánulása az az
interferencia-kı́sérlet, amelynek két fotonján külön-külön a klasszikus várakozásnak megfelelő minden mérés eredménye, viszont korrelációjukban mégis felbukkan a kvantumos nemlokalitás. A mérést 1990-ben végezte el egy gerjesztett atomi forrás kétfotonos lebomlásából
származó iker-foton párral Rarity és Tapster [41] (28.ábra).
A bomlás ez alkalommal egy nagy kiterjedésű, nagy tömegű mintában zajlott. Miután a
bomlás bekövetkezésének tartománya a fotonok hullámhosszánál jóval nagyobb volt, ezért
a keletkező fotonok határozott (bár véletlenszerű) impulzussal rendelkeztek. Miután a
forrás tömege nagy, a fotonokból származó visszalökődés elhanyagolható, azaz az impulzus
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Fig. 28. A Rarity-Tapster kı́sérletben a keletkező fotonpárok valószı́nűségi amplitudójában az
a − a0 és a b − b0 terjedési alternatı́vák fonódnak össze.

megmaradását a két foton nagyjából ellentétes impulzusa biztosı́totta. A forrástól jobbrabalra szimmetrikusan két-két tükröt helyeztek el (tükrözték az egyfotonos Mach-Zehnder
elrendezést). Az azonos oldalon lévő két tükrön visszaverődő fotonokat egy nyalábosztóra
vezették, amelynek két kimeneti oldalán detektorokat helyeztek el. Az egyik ágon mindkét
oldalon fázistoló közeget iktattak közbe (két különböző törésmutatójú anyagot), amelyen változtatható nagyságú α, illetve β fázistolást szenvedett az áthaladó foton. Az elmosott helyzetű forrás miatti várakozásnak megfelelően egyik oldalon sem tapasztaltak
a fázistolás változtatásával periodicitást mutató ingadozást a két detektor megszólalási
gyakoriságában. Ugyanakkor az átellenes térbeli helyzetű detektorok egyidejű páronkénti
megszólalási valószı́nűségében megjelent a relatı́v fázistolástól való periodikus függés!
A jelenség értelmezéséhez abból kell kiindulnunk, hogy a keletkező határozott impulzusú
fotonok közül az impulzus megmaradása miatt ahhoz a fotonhoz, amely a pl. jobb oldalon
a felső tükörről visszaverődve érkezik a nyalábosztóra, a bal oldalon az alsó tükörről
visszatükröződő foton társul. Hasonló mondható el a jobb alsó és a bal felső út társulásáról.
Ennek megfelelően a mérésben résztvevő fotonpárok kezdeti állapotaként az elrendezés az
összes keletkező fotonpárból a

1
Ψkezdeti = √ [φR (a)φL (a0 ) + φR (b)φL (b0 )]
2

(254)

állapotúakat választja ki. Itt az indexek a bal (L) – jobb (R) megkülönböztetést végzik,
mı́g az argumentumok arra az ágra utalnak, amelyiken keresztül a véletlen irányı́tású
foton eljut a nyalábosztóra.
A tükrözéshez π/2 fázistolást társı́tva, az egyes fotonamplitudókból a megfelelő detektornál jelentkező amplitudóhoz adott járulékra a következő kifejezéseket kapjuk:
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1
φR (a) −→ ieiα √ (φD + iφC ) ,
2
1
φR (b) −→ i √ (iφD + φC ) ,
2
1
φL (a0 ) −→ i √ (φD0 + iφC 0 ) ,
2
1
φL (b0 ) −→ ieiβ √ (iφD0 + φC 0 ) .
2

(255)

Behelyettesı́tve a kiinduló állapot egyes tagjainak tényezői helyére ezt a fejlődést, a detektorokban a következő végállapot jelenik meg (∆ = (α − β)/2):




i
1 h
Ψdetektorok = − √ (φD φD0 − φC φC 0 ) eiα − eiβ + i(φD φC 0 + φC φD0 ) eiβ − eiα ,
2 2
iei(α+β)/2
= √
[(φC φC 0 − φD φD0 ) sin ∆ − (φC φD0 + φD φC 0 ) cos ∆] .
(256)
2

A megfelelelő koincidens megszólalási valószı́nűségek:
PDD0 = PCC 0 =

1 2
sin ∆,
2

PCD0 = PDC 0 =

1
cos2 ∆.
2

(257)

Miközben a koincidenciák valószı́nűsége periodikusan függ a fázistolásoktól, addig PC =
PCC 0 +PCD0 = 1/2 és ugyanez igaz az analóg módon definiált PD , PC 0 , PD0 valószı́nűségekre
is a klasszikus várakozásoknak megfelelően. A kétfotonos interferencia csak a koincidencia statisztika elkészı́tése során tűnik elő, azaz a távoli detektálások adatait egybe kell
gyűjteni. Ezért a megfigyelt jelenség nem sérti a kauzalitást!

6.5

A Bell-mérés fogalma, részleges Bell-mérés lehetősége ”1/2-1/2” nyalábosztóval

A kétfotonos rendszer polarizációs állapota jellemezhető a (229), (230) Bell-bázisban
is. Bell-mérésnek azt az eljárást nevezik, amellyel megállapı́tható a négy Bell-állapot
előfordulási valószı́nűsége a kétfotonos rendszerben. Másképp mondva, olyan mérési eljárás
konstrukciója a feladat, amelyiknél megállapı́tható, hogy a kimeneti állapotban a rendszer a Bell-állapotok közül melyikbe került. Egy teljes Bell-mérés minden egyes mérési
kimenete felhasználható teleportáció céljára. A következőkben azt a részleges (25%-os
hatásfokú) mérési eljárást ismertetjük, amellyel 1997-ben Bouwmeester et al. az első teleportációs kı́sérletet megvalósı́totta [42].
Az ”1/2-1/2” nyalábosztó a beérkező fotont azonos valószı́nűséggel engedi tovább, illetve
veri vissza. A foton polarizációs állapota ennél az eszköznél nem változik. Visszaverődéskor
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viszont még π/2 fázistolást is kap a foton állapot, amint azt már ismételten hangsúlyoztuk:
1
ϕ(V ) → √ [ϕ(t, V ) + iϕ(r, V )] ,
2

1
ϕ(H) → √ [ϕ(t, H) + iϕ(r, H)] .
2

(258)

Itt a jobb-oldali állapotokban ”t” az átengedett, ”r” a visszavert fotonállapotot jelzi
a két polarizációs állapotban (”V”,”H”). A t és az r események egymásra merőlegesen
továbbhaladó fotonállapotoknak felelnek meg.
Most a kétfotonos rendszert vezessük rá erre a nyalábosztóra úgy, hogy az ”1” foton
továbbhaladása és a ”2” foton visszaverődése azonos irányú fotonokat eredményezzen,
hasonlóan a ”2” foton továbbhaladása és az ”1” foton visszaverődése. Ekkor vagy mindkét
foton a nyalábosztó egyik oldalán vagy egyik foton az egyik, másik foton a másik oldalon
bukkan fel koincidenciában.
Vizsgáljuk példaként a φ(1 : H, 2 : H) állapot áthaladását az ”1/2-1/2” nyalábosztón.
Alább a kz̈benső számı́tásokhoz az egyes fotonok lineárkombinációval megadott állapotainak szorzatával jellemezzük a kétfotonos állapotokat. Jelölje a sorszám egyben a haladási
irányt is.

1
[ϕ(1 : H) + iϕ(2 : H)] × [ϕ(2 : H) + iϕ(1 : H)]
2
i
= [φ(1 : H, 1 : H) + φ(2 : H, 2 : H)] .
2

φ(1 : H, 2 : H) →

(259)

Ez azt jelenti, hogy csak annak az eseménynek van nem nulla valószı́nűségi amplitudója,
amikor a két foton azonos irányba halad tovább. Ez természeten igaz a ”V” polarizációra
is, tehát a két állapotból szuperponált Φ(±) állapotokra is. Vegyük most az φ(1 : V, 2 : H)
állapotot:

1
[ϕ(1 : V ) + iϕ(2 : V )] × [ϕ(2 : H) + iϕ(1 : H)]
2
1
= [φ(1 : V, 2 : H) − φ(2 : V, 1 : H)]
2
i
+ [φ(1 : V, 1 : H) + φ(2 : V, 2 : H)] .
2

φ(1 : V, 2 : H) →

(260)

A φ(1 : H, 2 : V ) állapot az előzőből V ↔ H cserével adódó állapotba megy át. A
jobb oldali állapot első sora antiszimmetrikus a V ↔ H cserére. Ezért összeadva ezt
a két amplitudót az első sor kiesik. A második megduplázódik és látható, hogy a Ψ(+)
állapotnak a nyalábosztón áthaladásákor is mindkét foton kizárólag a nyalábosztó azonos
oldalán jelenhet meg.
Viszont kivonva egymásból a két amplitudót, azaz a Ψ(−) állapotnak a nyalábosztó után
74

Fig. 29. A teleportáció elrendezésének vázlata. Az átvitelre szánt ”1” állapotot és egy EPR–
forrásban keltett összefont fotonpár ”2” tagját vezetik rá a ’BSM’ (Bell State Measurement)
eszközre, amely mérésről származó információt klasszikus csatornán adják tovább a távoli
kı́sérletezőnek. Az információ alapján lehetséges a ’3’ foton állapotának ’1’ állapotába történő
transzformációja.

kialakuló állapotára a
1
Ψ(−) → √ [φ(1 : V, 2 : H) − φ(2 : V, 1 : H)] = Ψ(−)
2

(261)

adódik. Tehát ez az állapot az ”1/2-1/2” nyalábosztónak sajátállapota. Ebben az esetben –
a Bell-bázisállapotok közül kizárólag ekkor – a két foton a nyalábosztó után két különböző
irányban halad. Az egymásra merőleges irányban elhelyezett két detektor kizárólag ebben
az esetben szólal meg koincidenciában. Az észlelő ez esetben teljes biztonsággal tudja,
hogy a fotonpár milyen állapotban volt.
Ezzel a méréssel mód van a Ψ(−) állapotban beérkező összefont kétfotonos állapotból a
PNyO után kialakuló állapot azonosı́tására. A többit nem tudjuk differenciáltan azonosı́tani. Bár az ”1/2-1/2” nyalábosztóval csak részleges Bell-mérés végezhető el, ez elegendő
volt az első foton-teleportáció megvalósı́tására.
6.6

Fotonállapot transzportálása

Legyen a transzportálandó fotonállapot neve ”1”:
φ1 = cV ϕ(1 : V ) + cH ϕ(1 : H).

(262)

Ezt a fotonállapotot rávezetik egy ”1/2-1/2” nyalábosztó egyik lapjára. A másik lapra
egy ”le-konverzióval” keltett összefont fotonpár egyik tagját vezetik rá. Jelöljük ezt a
fotont ”2”-vel. Az egymásra merőlegesen elhelyezett detektorok koincidenciában történő
megszólalását a közeli kı́sérletező figyeli, akit szokás Alice-nak nevezni. A pár másik tagját
(”3”) elvezetik a távoli kı́sérletezőhöz, akit Bob-nak neveznek (29.ábra).
(−)

Összefont állapotként Ψ23 antiszimmetrikus le-konvertált állapotot választottak, azaz a
három foton kezdeti együttes állapota a következő volt:
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Fig. 30. A teleportációs folyamat kissé részletesebb vázlata.

1
Ψ123 = (cV ϕ(1 : V ) + cH ϕ(1 : H)) × √ [φ(2 : V, 3 : H) − φ(3 : V, 2 : H)]
2
(−)
= (cV ϕ(1 : V ) + cH ϕ(1 : H)) × Ψ23 .

(263)

Ez az állapot felı́rható az ”1-2” fotonpár Bell-bázisában is:
1 h (+)
(−)
Φ12 (cV ϕ(3 : H) − cH ϕ(3 : V )) + Φ12 (cV ϕ(3 : H) + cH ϕ(3 : V ))
2
i
(−)
(+)
+ Ψ12 (−cV ϕ(3 : V ) + cH ϕ(3 : H)) + Ψ12 (cV ϕ(3 : V ) + cH ϕ(3 : H)) .

Ψ123 =

(264)

Az első három taghoz tartozó ”1-2” állapotokban soha nem szólal meg koincidenciában
az ”1/2-1/2” nyalábosztó két kimenetéhez elhelyezett detektorpár, kizárólag az utolsó
tag esete felel meg az előző részben bemutatott elemzés alapján az egyidejű megszólalás
feltételeinek. Ekkor viszont a ”3” foton éppen azonos állapotban van azzal a fotonnal,
amelynek polarizációs állapotát át kı́vánták vinni.
Természetesen Alice információját meg kell várnia Bobnak, hogy az időjel alapján a nála
tárolt fotonok közül a transzportált állapotúakat ki tudja válogatni (utó-rekonstrukció).
Ezért a transzportáció sebességét a klasszikus információ átadási lépés sebessége határozza
meg.
A matematikai képletekkel kiszámolt eredmény szemléletesen egyszerűen értelmezhető.
Kiindulásként tudjuk, hogy a ”2” és a ”3” foton antiszimmetrikus állapotot alkot egymással. Az ”1” és ”2” fotonok kétoldali koincidenciában történő észlelésének pedig e kettő
antiszimmetrikus összefonódottsága a feltétele. Ez azt jelenti, hogy ”2”-vel mind ”1”,
mind ”3” azonos módon fonódott össze, tehát tranzitı́van ”1” és ”3” azonos állapotban
kell legyenek.
Szokás megjegyezni, hogy a teleportáció során az ”1” foton eredeti állapota visszafordı́t76

hatatlanul megváltozik, tehát a továbbadással egyidőben az eredeti állapot megszűnik.
Tehát nincs mód e módszerrel megsokszorozni a kezdeti fotonállapotot, amit a kvantumklónozás lehetetlensége tételének illusztrációjaként értelmeznek.
Meg kell mondani, hogy a mérés a fenti vázlatnál kissé bonyolultabb keretek között
valósult meg. A 30.ábra közepén látható, hogy az ultraibolya lézer-impulzust rávezetik
a nem-lineáris kristályra, amelynek során a fotonok egy részénél bekövetkezik a lekonvertálás. Az egyiket az ’A’ úton Alice-hoz irányı́tják, a másikat a ’B’ úton Bob-nak küldik.
A nyaláb nem-konvertált részét egy tükörről visszeverve újból átvezetik a nem-lineáris
kristályon. Az ellenkező irányban is keletkező lekonvertált párok egyike a ’D’ úton egy polarizátorra kerül, amelynek irányát véletlenszerűen választva elkészı́tik a teleportálandó
’X’ állapotot. Ennek a párnak a másik fotonját (’C’) arra használják, hogy ”értesı́tést”
adjon ’X’ útnakindulásáról, azaz elindı́tsa a koincidencia detektálás gyors elektronikáját.
Az Alice-nál történő koincidens megszólalás után Bob a megmérte a megfelelő foton polarizációját és az események 98%-ában azt találta, hogy a preparáláskor választott polarizátor iránnyal egyező polarizációjú foton érkezett hozzá.

6.7

Többletismeret: Teljes Bell-mérés megvalósı́tása

Teljes Bell-mérést, azaz olyan eljárást, amely egy összefont polarizációs állapotú foton-pár
felbontásában mind a négy Bell-komponens előfordulási valószı́nűségét képes azonosı́tani,
2002-ben ı́rtak le először [43]. Ebben az eljárásban a teleportációra használt EPR-pár
(−)
a Φ23 állapotban volt, amelyet kölcsönhatásba hoztak a továbbı́tandó qubit-tel, azaz a
φ = αϕ(1 : V ) + βϕ(1 : H), |α|2 + |β|2 = 1 állapottal. Tehát a kiinduló állapot:
1
Ψ123 = (αϕ(1 : V ) + βϕ(1 : H)) × √ (φ(2 : V, 3 : V ) − φ(2 : H, 3 : H))
2
α
= √ (φ(1 : V, 2 : V, 3 : V ) − φ(1 : V, 2 : H, 3 : H))
2
β
+ √ (φ(1 : H, 2 : V, 3 : V ) − φ(1 : H, 2 : H, 3 : H)) .
2

(265)

Ezt a kombinációt is kifejthetjük az ”1-2” Bell-bázison:
(+)

(−)

2Ψ123 = Φ12 (αϕ(3 : V ) − βϕ(3 : H)) + Φ12 (αϕ(3 : V ) + βϕ(3 : H))
(+)

(−)

+ Ψ12 (−αϕ(3 : H) + βϕ(3 : V )) + Ψ12 (−αϕ(3 : H) − βϕ(3 : V )) .

(266)

Megjegyezhető, hogy most is a teleportációra használt EPR-állapottal azonos kompozı́ciójú állapotnak az együtthatója esik éppen egybe a transzportálandó polarizációs állapottal.
A másik három szorzat kombináció együtthatójaként megjelenő ’3’ állapot egyértelmű
unitér transzformációval áttranszformálható a másolandó állapotba. Ha tehát egyértelműen azonosı́tják minden Bell mérésnél, hogy a négy lehetséges kimenet közül melyiket
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mérik, akkor adódik az az unitér transzformáció is, amelyet a ’3’ foton polarizációs
állapotára alkalmazni kell, hogy átkerüljön a teleportálandó állapotba. Az előı́rt unitér
transzformációt a lineáris polarizáció iránya elforgatásának és alkalmas nagyságú fázistolásnak a kombinálásával valósı́tják meg.
A Bell-állapotok azonosı́tására a ”fel-konvertálás” műveletét, azaz olyan nem-lineáris
kristályt alkalmaztak, amely két határozott lineáris polarizációjú beérkező fotonból határozott polarizációjú és összegfrekvenciájú egyetlen fotont hoz létre. Ennek az eljárásnak
szakirodalmi neve: ”sum frequency generation”, rövidı́tése: SFG. Az ún. I-tı́pusú kristály
a következő nem-lineáris műveletet végzi:
φ(1 : H, 2 : H) → ϕ(4 : H),

φ(1 : V, 2 : V ) → ϕ(4 : V ).

(267)

A II-tı́pusú kristály a vegyes polarizációjú állapot felkonvertálására képes:
φ(1 : V, 2 : H) → ϕ(4 : V ),

φ(1 : H, 2 : V ) → ϕ(4 : H).

(268)

Az SFG-elem első fokozata két I-tipusú kristályból áll, amelyre a transzferálandó ’1’ fotonállapotot és az EPR fotonpár ’2’ tagját engedik rá. Hatására a (265) állapot első és
negyedik tagja transzformálódik:
β
α
√ φ(1 : V, 2 : V, 3 : V ) − √ φ(1 : H, 2 : H, 3 : H) → αφ(4 : V, 3 : V ) − βφ(4 : H, 3 : H).
2
2
(269)
(A másik két amplitudót a kristályok változatlanul továbbengedik.) Az első fokozaton
létrehozott ’4’ fotonokat egy tükörrel rávezetik egy π/4-gyel elforgatott tengelyű analizátorra, amelynek polarizációs sajátállapotait ϕ(45) és ϕ(135) jelöli. Ezen a bázison felbontva
1
ϕ(4 : V ) = √ (ϕ(4 : 45) + ϕ(4 : 135)),
2

1
ϕ(4 : H) = √ (ϕ(4 : 45) − ϕ(4 : 135)). (270)
2

Tehát a ’3’ fotonnal együttes állapota az analizátor bázisában:
αφ(4 : V, 3 : V ) − βφ(4 : H, 3 : H)
1
= √ [ϕ(4 : 45)(αϕ(3 : V ) − βϕ(3 : H)) + ϕ(4 : 135)(αϕ(3 : V ) + βϕ(3 : H))] . (271)
2
Az analizátor két kimenetére egy-egy detektort helyeznek el: DI (45) és DI (135). Ha DI (45)
szólal meg, akkor a ’3’ foton társı́tott állapotából (266) révén leolvasható, hogy az ’1’ és
(+)
’2’ alkotta pár a Φ12 Bell állapotban volt, ha viszont DI (135) szólal meg, akkor éppen a
(−)
Φ12 állapotban.
A kiinduló (265) szuperpozı́ció továbbengedett (azaz második és harmadik) tagját a IItipusú nem-lineáris kristályra vezetik rá, majd a ”fel-konvertálásból” ott létrejött ’4’ fotont
a 45-135 fokos tengelyhelyzetű analizátorral észlelik. Ebben a bázisban a két komponens
összege a következő alakú lesz:
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−αφ(4 : V, 3 : H) + βφ(4 : H, 3 : V )
(272)
1
= √ [ϕ(4 : 45)(−αϕ(3 : H) + βϕ(3 : V )) + ϕ(4 : 135)(−αϕ(3 : H) − βϕ(3 : V ))].
2
A megelőzővel egyező gondolatmenettel adódik, hogy a II-tı́pusú felkonvertált fotont
(+)
analizáló elrendezés két detektora közül DII (45), illetve DII (135) megszólalása a Ψ12 ,
(−)
illetve a Ψ12 állapotot azonosı́tja. Tehát Alice sorban az éppen megszólaló detektorokat
azonosı́tó jelsorozatot küld át Bob-nak. A távoli megfigyelő a megfelelő unitér operációkat
(polarizáció forgatása és fázistolás) elvégezve 100%-os hatásfokkal és hibamentesen képes
rekonstruálni az ’1’ foton kvantumállapotát.
Érdemes megjegyezni, hogy bebizonyı́tották: pusztán lineáris optikai elemekből nem lehetséges teljes Bell-mérést megvalósı́tó eszközt készı́teni. Egy másik fontos észrevétel, hogy
a polarizációs állapot teleportációját megvalósı́tó eszközök speciális optikai hatásokat
használnak, amelyeknél nem fedezhetők fel más anyagi tulajdonsággal kapcsolatos kvantumállapotok teleportációjánál alkalmazható univerzális vonások. Atomi állapot teleportációjánál egy arra alkalmas új eljárást kell kitalálni.

6.8

Többletismeret: Atomi állapot teleportációja makroszkopikus távolságra

2009. februárjában Christian Monroe és csoportja egy ioncsapdában tárolt Y b+ ion kvantumállapotát sikeresen transzportálta egy attól méternyi távolságban lévő másik csapdában elhelyezkedő Y b+ ionra[44]. Atomi állapotok teleportációját 2004-től már sikeresen
megvalósı́tották, ám a korábbi az eljárások a lemásolandó állapotot hordozó atomnak és
annak az atomnak, amelybe az állapotot átı́rták, mikroszkopikus távolságú közelı́téssel
járó kölcsönhatására épültek. Az alább ismertetendő eljárás során a kvantum információ
átvitelét fotonok segı́tségével oldották meg (31.ábra). A fotonterjedés nagyobb távolságú
kontrollálhatóságának előnyét társı́tották a kvantum információ hosszabb idejű megbı́zható atomi tárolásának képességével. A kutatók ettől a megoldástól az egy kvantum-bit
(qubit) információ hibamentes továbbı́tására alkalmas számı́tástechnikai eszköz fejlesztésének perspektı́vikus módját remélik.
A Doppler-hatással hűtött ionokat rádiófrekvenciás elektromágneses hullámokkal megvalósı́tott ioncsapdában tartják. Technikájukkal több hétig képesek egy-egy ion individuális állapotát kontrollálni. Az ionok lehetséges állapotai a 2S1/2 szint F = 0 és
F = 1 teljes atomi impulzus-momentumú állapotainak lineáris kombinációi lesznek. Az
atomok közös mágneses térben helyezkednek el, amelyre impulzusmomentumuk vetülete
mF = 0. A továbbiakban a rövid ı́rásmód érdekében a következő jelölést használjuk:
φatom
= Ψ(2S1/2 , F = 0, mF = 0),
0

φatom
= Ψ(2S1/2 , F = 1, mF = 0).
1

(273)

Ennek a két szintnek 12,6 GHz a frekvenciakülönbsége.
Első lépésben egy 1µs időtartamú 369,5 nm hullámhosszú fénnyel mindkét iont átviszik a
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Fig. 31. Atomi állapot teleportációja fotonokkal tórténő közbenső összefonással

állapotba kerül mindkettő.
2P1/2 , F = 1 állapotba, amelyről foton kibocsátásával a φatom
0
Az egyik (”A”) ion állapotát a 12,6 GHz-es mikrohullámú besugárzás véletlenszerűen
és a φatom
meghatározott (16µs-nál nem hosszabb) ideig történő alkalmazásával a φatom
1
0
állapotok valamely koherens szuperpozı́ciójába hozzák. Ezt az állapotot kı́vánják átı́rni
a másikra. Kezdeti preparációként a másik iont (”B”) úgy sugározzák be, hogy állapota
éppen egyenlő súlyú szuperpozı́ciója legyen φatom
-nak és φatom
-nek:
0
1
1
ΨB (t1 ) = √ (φatom
+ φatom
).
0
1
2

ΨA (t1 ) = αφatom
+ βφatom
,
0
1

(274)

A második lépésben egyidejűleg ultrarövid (∼ 1ps), 369,5 középfrekvencájú, lineárisan polarizált fénnyel sugározzák be mindkét iont. Az ultrarövid tartamból következő szélessávú
hatására szelektı́v átmenetek történnek a 2P1/2 szint F = 0 és F = 1 szintjeire, amelyek
frekvenciakülönbsége 2,1GHz. Az atomi kiválasztási szabályokat követve paritás-váltó,
azaz φatom
→ Ψ(2P1/2 , F = 1, mF = 0) és φatom
→ Ψ(2P1/2 , F = 0, mF = 0) átmenetek
1
0
következnek be. Miután ezen szintek 8ns élettartamánál a besugárzás jóval rövidebb, a két
szintről spontán egyfotonos átmenettel tér vissza a rendszer a megfelelő 2S1/2 szintekre. A
keletkező két foton frekvenciakülönbsége 14,7 GHz, minek következtében egy kék és egy
vörös foton amplitudója jelenik meg a legerjesztés után: ϕ(blue)foton , ϕ(red)foton . Az egyes
ionok gerjesztett állapotainak lebomlásakor létrejövő fotonállapotot polárszűrőn vezetik
át egy-egy üvegszálas tárolóba. A φatom
állapothoz kék, a φatom
állapothoz vörös foton
0
1
társul, amivel a második lépés után kialakuló összefont ion+foton állapotok a következők:

(A atom)

(A atom)

ΨA (t2 ) = αφ0
ϕ(blue)foton
+ βφ1
ϕ(red)foton
,
A
A
1 (B atom)
(B atom)
ϕ(blue)foton
+ φ1
ϕ(red)foton
).
ΨB (t2 ) = √ (φ0
B
B
2
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(275)

A harmadik eljárási lépésben az üvegszálas vezetékben tárolt fotonállapotokat egy ”1/21/2” nyalábosztó két bemeneti oldalára vezetik. Amint a 6.5 alfejezetben megmutattuk,
csak akkor lesz a kimeneti oldalon mindkét detektorban egyidejű jel, ha a fotonok antiszimmetrikus összefont állapotban vannak:

1 
foton
foton
foton
ϕ(blue)
.
−
ϕ(red)
ϕ(red)
Φphoton (t3 ) = √ ϕ(blue)foton
B
A
B
A
2

(276)

A két ion és a két foton ΨA (t2 )ΨB (t2 ) direkt szorzatában fellépő lineáris kombináció
minden egyes tagjának kéttényezős foton-komponensét ki kell fejteni a fotonok Bellbázisában és meg kell keresni a fenti Φphoton (t3 ) állapotnak az ion-állapotok szorzatából
álló együtthatóját. Eredményként azt találjuk, hogy a koincidens fotonjel a következő
összefont ion-állapot létrejöttének a ”hirnöke”:
(A atom) (B atom)
φ1

ΨAB (t3 ) = αφ0

(A atom) (B atom)
.
φ0

− βφ1

(277)

A harmadik lépéssel megtörtént a két ionállapot összefonása! A fotonok összefontságának
”átadása” az ionoknak az ún. ”entanglement swapping” példája. Ehhez a lézerpumpálást
követő spontán emisszióban keletkezett mindkét fotonállapot sikeres befogására van szükség. 2009-ben minden százmilliomodik próbálkozás járt sikerrel. A folyamatot 40-75 kHz-es
ismétlési frekvenciával indı́tották újra, amelynek révén kb. 12 percenként lehetett észlelni
az ionok egy összefont kvantumállapotának létrejöttét.
A ”hirnök”-jelet követően az ”A” csapdában lévő ion állapotán mikrohullámú impulzussal
egy újabb transzformációt hajtottak végre. Az Ry (π/2) jelölésű operáció hatására az ionok
két bázisállapota a
(A atom)

φ0

1 (A
→ √ (φ0
2

atom)

(A atom)

+ φ1

(A atom)

),

φ1

1
(A
→ √ (−φ0
2

atom)

(A atom)

+ φ1

) (278)

állapotokba megy át, azaz a negyedik lépésben az összefont ionállapot átmegy a
1 h
(A
ΨAB (t4 ) = √ α(φ0
2

atom)

(A atom)

+ φ1

(B atom)

)φ1

(A atom)

− β(−φ1

(A atom)

+ φ1

(B atom)

)φ0

i

(279)
állapotba.
Az eljárás utolsó előtti lépésében rezonáns 369,5 nm hullámhosszú megvilágı́tást alkal(A atom)
maznak az ”A” csapdabeli ionon. Ez φ1
-ot a Ψ(2P1/2 , F = 0, m = 0) állapotba
(A atom)
viszi át, viszont a φ0
állapot nem rezonál vele. Ennek megfelelően fluoreszcens
(A atom)
fényszórás fellépése az ”A” iont φ1
állapotúnak, a fluoreszcencia hiánya (a fluo(A atom)
reszcens fotonok detektálásának elmaradása) φ0
állapotúnak méri. Ezzel a méréssel
a két ion állapotát ”szétfonják”, mivel a két alternatı́v fluorenszcencia-esemény a ”B”
ionhoz is tiszta egyrészecskés állapotokat rendel:
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(B atom)

ΨB (t5 ) = αφ1
ΨB (t5 ) =

(B atom)
αφ1

(B atom)

+ βφ0
−

,

(B atom)
βφ0
,

(A atom)

ha ΨA (t5 ) = φ0
ha ΨA (t5 ) =

(A atom)
φ1

(nincs fluoreszcencia),
(fluoreszcencia).

(280)

Az ”A” ionon végzett mérés eredményének ismeretében egyértelműen magadható az
időtartambeli hossza annak a mikrohullámú besugárzásnak, amely az ”A” ion másolandó
(kiinduló) ΨA (t1 ) állapotába viszi át a ”B” ion ΨB (t5 ) állapotát:
ΨB (t6 ) = ΨA (t1 ).

(281)

Összehasonlı́tva (280) első sorát (274) első képletével, látszik, hogy fluoreszcencia hiánya
esetén nem is kell további manipulációt alkalmazni.
A megvalósı́tott atomi állapotátı́rás érdekessége, hogy az összefonási eseményt jelző ”hirnök”-koincidencia révén kiválasztott minden egyes ion-állapotot át lehet vinni a kezdeti
kvantumállapotba, ı́gy az eljárás hatékonyságát a további lépések már nem csökkentik.
A sikeres eljáráshoz két klasszikus bitnyi információra van szükség (a ”hirnök”-jel és a
fluoreszcens mérés kimenete), azaz az átı́rás folyamatának sebessége nem haladja meg a
vákuumbeli fénysebességet.

6.9

Bevezetés egy laborméréshez: a kvantumradı́r

2011 őszétől az ELTE Fizikai Intézet modern fizikai BSc-laborjában egy optikai elrendezés demonstrálja a terjedés útja egyértelmű azonosı́thatóságának meghatározó szerepét
kvantumfizikai kétutas interferenciakı́sérletben. Ez az elemzés megadja az elvi hátteret
a méréshez, ugyanakkor többoldalú és szemléletes alkalmazása a 6 előadásban bemutatott ismereteknek. A személyes élményt kı́náló kı́sérlet a polarizált fénnyel végrehajtott
kétutas interferenciakı́sérlet (l. 6.1 alfejezet!) s a kétfotonos interferenciakı́sérlet (l. 6.4
alfejezet!) ötvözete.
Tekintsünk tehát két ikerfotont, amelyek egymásra merőleges polarizációval távolodnak
egymástól. Összefont hullámfüggvényüknek most ı́rjuk ki térfüggő és polarizációfüggő
tényezőit is:

1 
a
b
a
b
√
ϕ
(r
)χ
×
ϕ
(r
)
+
ϕ
(r
)
×
ϕ
(r
)χ
Ψab
=
jobb j
bal b b
jobb j j
bal b
j
b ,
kezd
2

(282)

ahol a két egymásra merőleges kétkomponensű polarizációs állapotvektort χa és a jelöli:
a χa = 0, a a = χa χa = 1.
Az egyik fotonnal, mondjuk a jobbra haladóval kétutas interferenciakı́sérletet végeznek:
Ψab
ketut =


1
[ϕj,1 (rj ) + ϕj,2 (rj )]χaj × ϕbal (rb )bb + [ϕj,1 (rj ) + ϕj,2 (rj )]aj × ϕbal (rb )χbb ,
2
(283)
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ahol az ”1” és ”2” indexek a két résből induló terjedési amplitúdókat indexelik. A két
résből feltevés szerint azonos intenzı́tás indul, ezt tükrözi az állapot normálása. Ugyan a
fenti amplitúdó két tagjának polarizációja egymásra merőleges, de a két komponens különkülön is ugyanazt az interferenciaképet alakı́tja ki a jobb oldalon elhelyezett ernyőn.
Az interferenciatag ”kiradı́rozására” a két rés elé egy-egy ”negyed-lambda” lemezt helyeznek, amelynek hatására a két egymásra merőleges lineáris polarizáció egymásra merőleges
cirkuláris polarizációba megy át. Az ”1” rés előtti lapot úgy orientálják, hogy a polarizációs állapotokban a
χa1 → La ,
a1 → iRa
(284)
transzformáció következzen be (La a balra cirkulárisan polarizált, Ra a jobbra cirkulárisan
polarizált állapotú fotont jellemzi). Az i tényező π/2 fázistolás fellépését jelzi az egyik
polarizációnál. A másik rés előtt ellentétes orientációt állı́tanak be:
χa2 → Ra ,

a2 → −iLa .

(285)

A lemezek mögött a következő állapot alakul ki:

Ψab
lambda4

1
=
2



[ϕj,1 (rj )La + ϕj,2 (rj )Ra ] × ϕbal (rb )bb
a

a

+ i[ϕj,1 (rj )R − ϕj,2 (rj )L ] ×

ϕbal (rb )χbb



.

(286)

Ha ezt a kifejezést emeljük négyzetre, a balra haladó foton két polarizációs állapotának
merőlegessége mellett a szögletes zárójelben található kifejezések négyzetéből is hiányzik
a vegyes szorzat La∗ Ra = 0 miatt. Tehát
1 2
2
2
ab
Ψab∗
lambda4 Ψlambda4 = ϕb (rb )(ϕj,1 (rj ) + ϕj,2 (rj )).
2

(287)

Ez a jelenség világosan illusztrálja a kvantumfizikai hullámviselkedés eltűnését, miután az
elrendezés lehetőséget ad annak megállapı́tására, hogy a jobbra haladó foton melyik résen
haladt. Ugyanis (286) állapot mindkét irányban haladó fotonjára polarizációra érzékeny
detektálást alkalmazhatunk. A balra haladónál pl.  tipusút észlelve, biztosan tudható,
hogy a jobb oldalon L-polarizációt detektálva a foton az ’1’ résen, R-polarizációt észlelve
pedig a ’2’ résen haladt, azaz ”részecske”-tulajdonságot mutatott. Fontos körülmény, hogy
a mérés tényszerű elvégzésétől függetlenül, annak elvi lehetősége esetén a kı́sérletben a
részecske tulajdonság manifesztálódik.
Szemben a koherenciát leromboló környezeti hatásokkal, ez a ”radı́rhatás” visszafordı́tható!
Helyezzünk el lineáris polarizációra érzékeny szűrőket mindkét oldalon. Az eredeti lineáris
polarizációs tengelyekhez képest π/4-gyel elforgatott irányú polarizációs sajátirányok kiválasztásához állı́tsuk be optikai tengelyeiket! Jelölje a polarizációs vektorokat χ45 , illetve
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45 . A két bázis közötti transzformációs képletek,
1
a = √ (χa45 − a45 ))
2

1
χa = √ (χa45 + a45 ),
2

(288)

lehetővé teszik La és Ra megadását is az új bázisban:
Ra =

1−i
(χ45 + i45 ),
2

La =

1−i
(iχ45 + 45 )
2

(289)

Erre a bázisra vetı́t mindkét irányban haladó foton észlelésekor a detektor, azaz a negyedlambdás lemez után kialakuló állapotot ezen a bázison kell kifejteni.
A (286) állapot minden elemét ezen a bázison fejtve ki, a felfogó ernyőn észlelt állapotra
kicsit hosszabb algebrai számı́tás után a következő kifejezés adódik:
h
i
1−i
a b
a b
√
Ψab
=
ϕ
(r
)
χ
χ
(iϕ
(r
)
+
ϕ
(r
))
−


(ϕ
(r
)
+
iϕ
(r
))
.
b
b
j1
j
j2
j
j1
j
j2
j
lambda4
45 45
45 45
2 2

(290)

Ez a képlet azt mutatja, hogy a bal oldali ernyőn akárhogyan (de határozottan) kiválasztott
polarizáció a másik oldalra érkező fotonra éppen ugyanazt a polarizációt választja. Viszont ennek térbeli terjedési amplitudójába mindkét rés ad járulékot, azaz az interferencia
kialakul! A kvantumradı́r elrejti a koherenciát, de nem vezet dekoherenciára (jelentése:
képtelenség az interferenciára). Ez azt jelenti, hogy visszajön az interferenciaképesség,
amennyiben úgy változtatják az elrendezést, hogy elvi módja se nyı́ljon a foton áthaladása
pontos követésének.
A kvantumradı́r gondolatkı́sérletét 1991-ben javasolták [45] gerjesztett atomokkal elképzelt
kétutas interferencia formájában. A vázolt optikai kı́sérletet 2002-ben valósı́tották meg
egyesével keltett fotonpárokkal [46]. A laboratóriumi kı́sérlet berendezése olyan lézernyalábot használ, amelyben több foton egyidejű jelenléte is véges valószı́nűségű, azaz szigorúan
véve csak a klasszikus interferenciára vonatkozó következtetéseket tesz lehetővé. Minden
korlátja ellenére komoly élmény, hogy az ’analizátor’ szűrőt ki-be emelve sétálhatunk a
fény részecskeszerű és hullámszerű állapotának detektálása között.

7

Mi a tanulság?

Mire jutottunk azzal, hogy átrágtuk magunkat a kvantumvilág alapvető jelenségein és
értelmezésükön. Két következtetést kı́nálok fel az Olvasónak, mindkettőt klasszikus irodalmi szövegbe csomagolva [47]:
”- Uram, én átváltoztam ugyebár?
- Lélekben igen, akárcsak jómagam.
- De biz testem-lelkem átváltozott.
- Tested régi.
- Nem, majom vagyok.”
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”Vagy az álom, hogy ez való világ itt?
Mily fül-, szem-csaló káprázat ámit?
Mı́g át nem látok e zűrzavaron,
A felkinált csalást elvállalom.”

Tud választani? Esetleg nem tartja Shakespeare-t témához illően korszerűnek? Akkor
ajánlom Daniel Kehlmann kétségbeesett fizikus hősét, a kortárs David Mahler docenst[48]:
”Önök tudják, hogy az elektron a rávonatkozó kérdéstől függően mutatkozik más-más
természetűnek. Az a kı́sérlet, amely a hullámtermészetet igyekszik ellenőrizni, a hullámtermészetet észleli; a részecske jelleget alátámasztani igyekvő kı́sérlet pedig arra talál bizonyı́tékot. A kettő kizárni látszik egymást, ám mégis együtt léteznek. Szokásosan abból
a feltevésből indulunk ki, hogy ezek az alternatı́vák összeférnek: egy harmadik, magasabb
szempontú, még ismeretlen megközelı́tésben összeegyeztethetőek. Ez szép lenne! De mi a
helyzet,..., ha ez nincs ı́gy?
Mi van ha a két kı́sérlet eredménye tényleg ellentmondásban van, és nincs semmi, ami
feloldaná az ellentmondást? Akkor biztonságérzetünk ugyancsak megcsappanna a világban.
Talán létezhet egy angyalcsapat, nevezhetik világtendenciának is, aminek az a szerepe,
hogy megakadályozza a szabályok széttöredezését, a hiba felfedezését. Mert higgyék el a
Teremtésben hiba történt. Isten számol... és néha rosszul.”
Fokozódnak a kételyei? Követheti a Feynmannak tulajdonı́tott velős megfogalmazású
stratégiát: ”Shut-up and compute!”
Bármily furcsa is legyen, ez a tanács a lehető legépı́tőbb. Egy szokatlan elmélet folyamatos használata legalább olyan szemléletformáló, mint egy vadonatúj orvosdiagnosztikai
eszközé vagy egy új hullámhossztartományban észlelő csillagászati távcsőé. Tapasztalatot szerezve velük a megszokott eszközeinkkel értelmezhető jelenségek határán, szinte
észrevétlenül alakı́tja képzeteinket és egy-két nemzedék múltán szemléletesnek találunk
olyan helyzeteket, amelyek komikusan ellentmondásosnak tűntek fél évszázaddal korábban.
Tehát Feynman-t értelmezzék talán ı́gy: ”Kvantumfizikai számolásokkal, kı́sérletek kitalálásával tornáztassák képzeletüket és reménykedjenek!”
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1

1.1 Interferencia

1
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6

1.4 Planck sugárzási törvénye
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16

2.1 Elhajlási és interferencia kı́sérletek elektronnal

17

2.2 A terjedési amplitudó
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5. Előadás az azonos részecskék kvantumfizikájáról
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6.1 Két foton összefont állapota. Az Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxon.

60
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