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VÆGELSINDEDE ATOMER: Amerikanske forskere har i et
opsigtsvækkende eksperiment baseret på et dansk forslag demonstreret,
hvordan kvantemekanikken i princippet tillader katte at være døde og
levende på samme tid. Forsøget er samtidig et vigtigt skridt imod
udviklingen af en kvantecomputer, som vil repræsentere en revolution i
computerindustrien.

Forestil Dem en kasse, hvori en eksperimentalfysiker har placeret en kat, et
radioaktivt atom med en halveringstid på en time, en geigertæller, der måler
radioaktiv stråling, og en flaske med gift.
Når atomet henfalder - halverer sin stråling - udløser geigertælleren en
mekanisme, der smadrer flasken, hvis indhold øjeblikkelig dræber katten.

Efter en time vil der være 50 procents sandsynlighed for, at atomet er henfaldet.
Ifølge vores intuition er der to forskellige muligheder: Enten er atomet henfaldet,
eller også er det ikke. Enten er katten død, eller også er den levende.

Men sådan er det ikke i kvantemekanikken. Tankeeksemplet med katten blev
opstillet i 1935 af den tyske fysiker Erwin Schrödinger, en af kvantemekanikkens
fædre. Formålet var at illustrere de usædvanlige aspekter ved kvantemekanikken,
en af de mest forbavsende teorier i det 20. århundredes fysik.

I kvantemekanikken opererer man nemlig ikke med enten-eller, men med både-og.
Her er atomet efter en times forløb både henfaldet og ikke-henfaldet. Denne
atomare skizofreni har dyb betydning for kattens velbefindende. Kattens skæbne
er kædet sammen med atomets tilstand; atomets vægelsind vil så at sige få katten
til at svæve mellem liv og død. Schrödingers kat kan således være levende og død
på samme tid.

Dette paradoks har givet anledning til talrige filosofiske spekulationer omkring
kvantemekanikkens konsekvenser, men er først og fremmest et godt eksempel på
de problemer, vi støder på, når vi forsøger at anvende vores dagligdags intuition
på atomer og lignende.

For eksempel tillader kvantemekanikken, at atomer befinder sig i flere forskellige
tilstande på samme tid. Det betyder, at man i princippet kan forestille sig, at et
atom befinder sig to steder på en gang. I et ekstremt eksempel kunne et atom
eksistere samtidig på Jorden og på Månen i modstrid med vores opfattelse af
»normale« genstande, som altid er enten her eller der, aldrig begge steder
samtidig.



Et andet vigtigt element i kvantemekanikken er entanglement, som betyder at to
eller flere partiklers egenskaber er kædet sammen, selv om partiklerne er fysisk
adskilt. I katte-eksperimentet er katten og atomet således entanglet. Deres tilstande
er kædet uløseligt sammen: Hvis atomet er henfaldet, er katten død, hvis ikke lever
katten stadig. Dette har paradoksale konsekvenser, i og med at atomet ifølge
kvantemekanikken kan være både henfaldet og ikke-henfaldet på samme tid.
Men paradokset består dog kun, indtil vi åbner kassen: I det øjeblik tvinger vi
systemet til at »vælge« en af de to mulige tilstande. Vi vil altid finde en stendød
eller en levende kat, når vi letter på kassens låg. Det betyder dog ikke, at hele
affæren med entanglement kun er af akademisk interesse.  Tværtimod. Evnen til at
entangle flere partiklers tilstand er central i bestræbelserne på at bygge en såkaldt
kvantecomputer. Hvor en klassisk computer arbejder med data repræsenteret ved
serier af bits, som kan have værdien 0 eller 1, vil en kvantecomputer kunne
udnytte, at kvantemekanikken tillader, at et system er i flere forskellige tilstande
på én gang.  En kvantecomputer vil arbejde med input bestående af kvantebits,
eller qubits, som repræsenterer både 0 og 1. Hvis man har en enkelt qubit, kan man
således behandle to forskellige input på samme tid. Sammenkæder man flere
qubits, stiger antallet af parallelle operationer meget hurtigt. For eksempel svarer
to qubits til, at man behandler fire klassiske bits samtidig, mens operationer på 30
qubits ville kræve mere end en milliard selvstændige operationer på en klassisk
computer.

Derfor er det vigtigt at være i stand til at entangle så mange partikler som muligt.
Et vigtigt skridt mod en funktionsdygtig kvantecomputer blev taget for nylig, da
det lykkedes for forskere fra National Institute of Standards and Technology
(NIST) i USA at sammenkæde fire atomer i en entanglet tilstand.  Atomerne
sidder som perler på en snor holdt fanget af elektromagnetiske felter. Ved at
belyse dem med korte laserpulser er det muligt at håndtere atomerne og
kontrollere deres opførsel.

Den amerikanske forskergruppe baserede sit eksperiment på et dansk teoretisk
forslag fremsat af forskerne Klaus Mølmer og Anders Sørensen, Institut for Fysik
og Astronomi, Aarhus Universitet. Metoden udnytter atomernes
vibrationsbevægelser samt en enkelt veltilrettelagt laserpuls til at knytte dem
sammen i en entanglet tilstand.  Brian King fra NIST-forsker-teamet kalder
Mølmer-Sørensen-metoden for »meget elegant«: »Det gode ved teknikken er, at
man ikke behøver at have individuel adgang til atomerne for at udveksle
kvanteinformation imellem dem.« I modsætning til tidligere metoder, som kun
virkede en gang imellem, og som derfor krævede en efterfølgende sortering af
resultaterne, så udmærker den nye teknik sig ved at virke hver gang.

Ud over det primære mål, som er konstruktionen af en kvantecomputer, så ventes
det også, at evnen til at skabe entanglement mellem adskillige partikler vil
resultere i mere præcise ure. Tidsstandarden, som definerer præcis hvor lang tid et
sekund er, er baseret på målinger af atomare systemer. Men når atomerne i et
eksperiment er uafhængige, vil sådanne målinger altid være behæftet med en vis
usikkerhed.  Ved at sammenkæde atomerne i en entanglet tilstand kan man
reducere måleusikkerheden og forbedre præcisionen betydeligt.  Derudover vil
detaljerede studier af entanglede atomer danne basis for fundamentale tests af



kvantemekanikken. Da atomerne er miniudgaver af Schrödingers kat, vil de kunne
give indsigt i, hvad der sker med katten, mens den er lukket inde i kassen.
Klaus Mølmer, Aarhus Universitet, kommenterer perspektiverne i NIST-forsøget
således:  »Se på kvantecomputing som et jonglørnummer: Boulder-gruppen har
taget springet fra en enkelt bold til at kunne jonglere med fire bolde. Vil vi
kunne lære at kaste flere hundrede bolde i luften flere tusinde gange, før vi
taber dem? Det bliver lærerigt at se på træningen.«

Hidtil har det kun været muligt at sammenkæde tre partiklers tilstand, men
forsøget er bemærkelsesværdigt. Ikke så meget fordi det sætter ny verdensrekord i
antallet af entanglede partikler, men fordi metoden, der anvendes, i princippet kan
udvides til et vilkårligt antal partikler.  Det er på dette punkt, forsøget i afgørende
grad adskiller sig fra tidligere bestræbelser, som ikke på nogen indlysende måde
kunne generaliseres til et stort antal partikler.

Men selv om et betydningsfuldt skridt er taget med forsøget i Boulder, er der
stadig lang vej til en brugbar kvantecomputer. En sådan vil kræve entanglement af
tusindvis af atomer for at kunne konkurrere med nutidens klassiske computere.
Men med virkeliggørelsen af Mølmer og Sørensens forslag er fremtiden rykket en
smule nærmere.


