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Τη είλαη θβαληνκεραληθή
Η ηζηνξία ηεο θβαληηθήο κεραληθήο
Κβαληνκεραληθή θαη πξαγκαηηθόηεηα


Η εξκελεία ηεο Κνπεγράγεο



Η εξκελεία Schrödinger θαη Einstein

Οη απόςεηο ηεο νξζόδνμεο εξκελείαο ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο
θαη νη αληίπαινη ηεο
Η ζπκβνιή ηνπ Schrödinger ζηελ αληίδξαζε πξνο ηε ζρνιή
ηεο Κνπεγράγεο
Τν λνεηηθό πείξακα ηεο γάηαο ηνπ Schrödinger

Τι είναι η κβανηομησανική


Κβαληνκεραληθή ή Κβαληηθή Φπζηθή είλαη
ην πεδίν εθείλν ηεο θπζηθήο πνπ εξκελεύεη
ηα θπζηθά θαηλόκελα θπξίσο ζε επίπεδν
κηθξόθνζκνπ (άηνκα,….) ηα νπνία δελ
κπνξεί λα εξκελεύζεη ε θιαζζηθή θπζηθή
(Νεπηώλεηα). Ολνκάδεηαη έηζη από ην
θβάληνπκ (quantum) ή ζπλεζέζηεξα
θβάλην, πνπ ζεκαίλεη ε ειάρηζηε
πνζόηεηα ζηα ιαηηληθά. Κβάλην
απνθάιεζε πξώηνο ν Max Planck ην
ζπγθεθξηκέλν πνζό ελέξγεηαο πνπ
αθηηλνβνιείηαη από έλα ¨κέιαλ ζώκα¨ θαη
ηζνύηαη κε E=h*v.

Οι νόμοι αςηοί αποηελούν ηη βάζη για
ηην Κλαζική Μησανική

1. Κάθε ζώμα, πος βπίζκεηαι μέζα ζε ένα αδπανειακό ζύζηημα, διαηηπεί ηην
καηάζηαζη ηπεμίαρ, ή εςθύγπαμμηρ και ομαλήρ κίνηζήρ ηος, εθόζον καμία
εξωηεπική δύναμη δεν επιδπά για ηη μεηαβολή ηηρ.
2.Η ζςνιζηαμένη ηων δςνάμεων πος αζκούνηαι ζε ένα ζώμα, ιζούηαι με ηο πςθμό
μεηαβολήρ ηηρ οπμήρ ηος ζώμαηορ

Sir Isaac Newton

3.Οι δςνάμειρ πος εξαζκούνηαι από ηην αλληλεπίδπαζη δύο ζωμάηων (1 και 2)
είναι πάνηα ίζερ καηά ηο μέηπο και ανηίθεηερ καηά ηη θοπά.

Ωζηόζο, διάθοπα πειπάμαηα ζηιρ απσέρ ηος
20ος αιώνα ατήθηζαν ηην Νεςηώνεια εξήγηζη

Η ππεξηώδεο
θαηαζηξνθή

Τν πείξακα Stern-Gerlach Φάζκα Υδξνγόλνπ
Το 1921, οι Otto Stern και Walter Gerlach
εκτζλεςαν ζνα πείραμα με το οποίο ζδειξαν
ότι τα θλεκτρόνια παρουςιάηουν μαγνθτικι
ροπι λόγω ςπιν

Η Νεπηώλεηα εμήγεζε γηα απηά ηα
θαηλόκελα ήηαλ εμσθξεληθά αλεπαξθείο

?

Η κβανηομησανική αναπηύσθηκε για να εξηγήζει αςηά ηα
αποηελέζμαηα και εξελίσθηκε ζηην πιο επιηςσημένη θςζική θευπία ζηην
ιζηοπία

Increasing weirdness

1900 – Planck’s constant

1913 – Bohr’s model
of the atom
1925 – Pauli exclusion principle
1926 – Schrodinger equation
1948 – Feynmann’s path
integral formulation
1954 – Everett’s many-world
theory

Η κβανηική μησανική είναι ακόμα πολύ
ζημανηική
Φσξίο ηελ Κβαληηθή Μεραληθή
Πνιιέο βηνινγηθέο αληηδξάζεηο
δελ ζα είραλ ζπκβεί.

Οη ρεκηθνί δεζκνί ζα ήηαλ αδύλαηνη.

Όια ηα άηνκα ζα είλαη αζηαζήο.

Γελ ζα ππήξρε δσή

Όια ηα κόξηα
ζα δηαζπώληαλ

Τν ζύκπαλ ζα
εθξήγλπηαη

Κβανηομησανική και ππαγμαηικόηηηα
Tα ζεκέιηα ηεο κε αηηηνθξαηηθήο εξκελείαο ηεο
θβαληνκεραληθήο, πνπ απνηειεί θαη
ηελ θπξίαξρε άπνςε ζήκεξα, ηέζεθαλ θπξίσο από
δύν θπζηθνύο.



Ο Werner Heisenberg - Αξρή ηεο Αβεβαηόηεηαο
Ο Max Born κε ηελ πηζαλνθξαηηθή εξκελεία
ηεο θπκαηνζπλάξηεζεο Χ ηνπ Schroedinger .

Η θπξίαξρε άπνςε είλαη γλσζηή θη σο εξκελεία ή
ζρνιή ηεο Κνπεγράγεο
Η άπνςε απηή ζπλάληεζε πνιιέο αληηδξάζεηο,
θπξίσο από ηνπο
Einstein θαη Schrödinger πνπ απνδέρζεθαλ κελ ηε
καζεκαηηθή δηαηύπσζε
ηεο Κβαληνκεραληθήο, όκσο ήηαλ αλήζπρνη κε ηελ
εξκελεία απηή.

Η επμηνεία ηηρ Κοπεγσάγηρ


Η εξκελεία ηεο Κνπεγράγεο ππνζέηεη
όηη ε κέηξεζε είλαη πνπ "δεκηνπξγεί"
ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Αιιά ε κέηξεζε
είλαη ην απνηέιεζκα πνπ καο δίλεη κηα
νξηζκέλε ζπζθεπή, ε νπνία δελ είλαη
παξά κηα ζπιινγή αηόκσλ θαη κνξίσλ.
Δπνκέλσο θαη ε ζπζθεπή κέηξεζεο ζα
πξέπεη λα πεξηγξαθεί από κηα
θπκαηνζπλάξηεζε. Αιιά αλ ζπκβεί
θάηη ηέηνην, ηόηε ε ίδηα ε ζπζθεπή δελ
ζα κπνξεί λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε
ηηκή γηα όιεο ηηο θπζηθέο ηεο ηδηόηεηεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγλσζεο
ησλ κεηξήζεσλ), έσο όηνπ απηέο
"κεηξεζνύλ".






Αιιά ππάξρεη κηα άιιε άπνςε. Ο Einstein πίζηεπε όηη ε Κβαληνκεραληθή αλ θαη
είλαη κηα πνιύ εληππσζηαθή ζεσξία δελ πιήξεο. Μαο δίλεη κηα αηειή εηθόλα ηνπ
θβαληηθνύ θόζκνπ, θαη πξέπεη λα ππάξμεη θάηη πέξα από ηελ Κβαληνκεραληθή πνπ
ζα δηεπθξηλίζεη θαη ζα θαζαξίζεη ηελ παξνύζα εηθόλα πνπ έρνπκε.
http://www.physics4u.gr/blog/?p=4043
Ο Schrνdinger πίζηεπε όηη, παξά ηε κεγάιε επηηπρία ηεο, ε θβαληηθή κεραληθή
πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλα έμππλν ππνινγηζηηθό εξγαιείν παξά σο κηα ζεκειηώδεο
ζεσξία. ζεώξεζε ηελ Κνπεγράγεηα εξκελεία σο κηα δηθηαηνξηθή απζαηξεζία ε
νπνία εκθαλίζηεθε ζε κηα επνρή ηξνκεξήο έιιεηςεο θπζηθήο κεζνδνινγίαο θαη όηη
πξέπεη λα απνξξηθζεί.

Οι απότειρ ηηρ οπθόδοξηρ επμηνείαρ ηηρ κβανηικήρ
θευπίαρ και οι ανηίπαλοι ηηρ




Αλάκεζα ζηνπο αληηπάινπο απηνύ, πνύ
κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη ή "νξζόδνμε"
εξκελεία ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο,
ν Schrodinger θαηέρεη μερσξηζηή ζέζε επεηδή
ζέιεζε λ’ απνδώζεη ηελ "αληηθεηκεληθή
πξαγκαηηθόηεηα”, όρη ζηα ζσκάηηα άιια ζηα
θύκαηα θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα
εξκελεύζεη ηα θύκαηα ζαλ "θύκαηα
πηζαλόηεηαο κόλν".
Παξαβιέπεη ην γεγνλόο πώο κόλν ηα θύκαηα
ζην θαζηθό ρώξν (ή νη "κήηξεο
κεηαζρεκαηηζκνύ") είλαη θύκαηα πηζαλόηεηαο
ζηε ζπλεζηζκέλε εξκελεία, ελώ ηα
ηξηζδηάζηαηα πιηθά θύκαηα ή ηα θύκαηα
αθηηλνβνιίαο δελ είλαη. Τα ηειεπηαία είλαη
ηόζν πνιύ ή ηόζν ιίγν "πξαγκαηηθά" όπσο
θαη ηα ζσκάηηα.

Η ζςμβολή ηος Schrödinger ζηην ανηίδπαζη ππορ
ηη ζσολή ηηρ Κοπεγσάγηρ






Τν 1935, άξρηζε λα ακθηζβεηεί δεκόζηα ηηο «νξζόδνμεο» απόςεηο,
θαη πξνζπάζεζε λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα αλαβηώζεη ηηο αξρηθέο
εξκελείεο ηνπ. Απηή ε αλαβίσζε ζπκπίπηεη κε ηε δεκνζίεπζε ησλ
Einstein– Podolsky– Rosen (1935)
Τν 1935 νη Einstein, Podolsky, θαη Rosen (EPR) παξνπζίαζαλ έλα
λνεηηθό πείξακα βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνζηήξημαλ όηη απέδεημαλ πσο ε
θβαληνκεραληθή δελ είλαη πιήξεο ζεσξία .
Με αθνξκή ηελ δεκνζίεπζε EPR ν Schrνdinger δηκνζίεπζε

1) Γύν ηερληθά άξζξα θαη έλα καθξνζθειέο κε καζεκαηηθό άξζξν,
πνπ εμεγεί ιεπηνκεξώο ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ζηελ Κνπεγράγεηα
εξκελεία
2)Τν άξζξν ηεο γάηαο ηνπ Schrνdinger.



Τν ζέκα ησλ δύν ηερληθώλ άξζξσλ είλαη ε έλλνηα ηεο θβαληηθήο «ζπζρέηηζεο». Απηόο
είλαη ν όξνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Schrνdinger γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ
πξνθύπηεη όηαλ ε θπκαηηθή ζπλάξηεζε δύν κε αιιειεπηδξόλησλ κνξίσλ δελ είλαη ην
απνηέιεζκα ησλ θπκαηνζπλαξηήζεσλ ησλ δύν ρσξηζκέλσλ κνξίσλ, αιιά ηνπ
αζξνίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Τν απινύζηεξν παξάδεηγκα είλαη ε singlet
θαηάζηαζε δύν ζσκαηηδίσλ κε ζπηλ 1/2:
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Το νοηηικό πείπαμα ηηρ γάηαρ ηος
Schrödinger
 Τν δεύηεξν παξάδεηγκά ηνπ είλαη ε γλσζηή πεξίπησζε ηεο δνινθνλίαο κηαο
γάηαο από κηα ζπζθεπή πνπ πξνθαιείηαη από κηα ξαδηελεξγό απνζύλζεζε. Μηα
δσληαλή γάηα ηνπνζεηείηαη ζε έλα θιεηζηό θνπηί πνπ πεξηέρεη ξαδηελεξγό πιηθό,
καδί κε κηα θηάιε δειεηεξίνπ. Σην θνπηί ππάξρεη κηα ζπζθεπή ηέηνηα ώζηε αλ ε
ξαδηελεξγόο απνζύλζεζε ζπκβεί, λα ζπάζεη ε θηάιε κε ην δειεηήξην θαη λα
πεζάλεη ε γάηα









Σηνλ θβαληηθό θόζκν ηα ζσκαηίδηα κπνξνύλ λα βξίζθνληαη ζε πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο
ηαπηόρξνλα, θαη λα θάλνπλ αζπκβίβαζηα πξάγκαηα, αιιά θαη ζε πνιιαπιέο
θαηαζηάζεηο ηαπηόρξνλα θαη λα δξνπλ κε ηξόπνπο πνπ λα ζαο θάλνπλ λα επρόζαζηε λα
κελ είζαζηε έλαο ζεσξεηηθόο θβαληηθόο θπζηθόο. Απηή ε παξάμελε ηδηόηεηα
νλνκάδεηαη «ππέξζεζε»
Έρνληαο κειεηήζεη ην πξόβιεκα ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ε γάηα κέζα ζην θνπηί
αλαξσηηόκαζηε ππάξρεη ηίπνηα ζην κηθξόθνζκν – εθεί έμσ – πνπ λα είλαη πξαγκαηηθό;
Η απάληεζε ηνπ Niels Bohr είλαη όρη. Γελ ππάξρεη ηίπνηα πξαγκαηηθό "εθεί έμσ" ζην
θβαληηθό επίπεδν. Με θάπνην ηξόπν η ππαγμαηικόηηηα πποκύπηει μόνο ζε ζσέζη με
ηο αποηέλεζμα ηυν "μεηπήζευν".
Απηή είλαη ε θπξίαξρε άπνςε θαη απηή πνπ απνδέρεηαη ε πιεηνςεθία ησλ θπζηθώλ,
πνπ νλνκάδεηαη όπσο είδακε "εξκελεία ηεο Κνπεγράγεο". Σύκθσλα κε απηή ηελ
εξκελεία δελ ππάξρεη ηίπνηα πξαγκαηηθά "εθεί έμσ", ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ε αλίρλεπζε
ελόο ειεθηξνλίνπ ζε κηα νξηζκέλε ζέζε "δεκηνπξγεί" ηε ζέζε απηνύ ηνπ ειεθηξνλίνπ.

«Σηελ πξνζπάζεηα καο λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα,
κνηάδνπκε θάπσο κε ηνλ άλζξσπν πνπ πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ην κεραληζκό ελόο
θιεηζηνύ ξνινγηνύ. Βιέπεη ηελ πιάθα θαη ηνπο θηλνύκελνπο δείθηεο, αθνύεη ηνπο
θηύπνπο ηνπ, αιιά δελ έρεη ηξόπν λα αλνίμεη ην θνπηί. Αλ έρεη εθεπξεηηθό κπαιό,
ζα κπνξέζεη λα θηηάμεη θάπνηα εηθόλα ηνπ κεραληζκνύ, πνπ ζα ηελ θαηαζηήζεη
ππεύζπλε γηα θαζεηί πνπ παξαηεξεί, αιιά πνηέ δελ ζα κπνξεί λα είλαη εληειώο
βέβαηνο πσο ε εηθόλα ηνπ είλαη ε κόλε ηθαλή λα εμεγήζεη ηηο παξαηεξήζεηο».

Albert Einstein, Leopold Infeld,
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