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Lærebogens ”favoritsystemer”
Atomer

•
 

Diskrete energier
•

 
Elektromagnetiske overgange
(+ spontant henfald)

•
 

Sandsynligheder, Pe

 

=|ce

 

|2.

Harmoniske oscillatorer
•

 
H=p2/(2m) + ½

 
k x2

•
 

Ækvidistante niveauer
•

 
Basis for kvantiserede

 
bølger

•
 

”Stige-operatorer”
 

a

 
og a+

Periodiske potentialer
•

 
Båndstruktur

•
 

Ledere/halvledere

•
 

Spinsystemer
•

 
Kollektive effekter 

•
 

Magnetisme
•

 
Faseovergange

Ses de i naturen, ses de i laboratoriet ?



Kan vi se et enkelt kvantesystem ?

•
 

Et enkelt atom ?
•

 
En enkelt harmonisk oscillator ?

Kan vi se kvantespring?
Kan vi se at målinger er tilfældige?
Kan vi se bølgefunktionen?
Kan vi se partikler flere steder på

 
samme tid?

Kan vi se kvanteeffekter i ”atomer”
 

og 
”oscillatorer”, vi selv har bygget?



Fra det uendeligt store til det uendeligt små.

Lysspektre
 

er atomernes
”fingeraftryk”.
Helium blev først set på

 
solen!

Fjerne himmellegemers 
atomare indhold
deres hastighed
bevægelse på deres overflade
deres temperatur
magnetfelter

Modeller for Universets udvikling. 



Atomare spektre

•
 

Farve frekvens (f) 
og bølgelængde

•
 

Atomare gasser: 
bestemte f



Bohr’s atommodel

E=h·f = energiforskellen
Jvf. Planck (1900) og

 
Einstein (1905)



Bohr’s
 

atommodel holder ikke!

Hvorfor lige de baner ?

Brint
Andre atomer

1924, de Broglie:
Bølge i stedet for bane
Helt antal bølgelængder

λ=h/p
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Schrödinger’s
 

ligning
1925 Schrödinger’s

 
bølgeligning:

i:      kvadratroden af (-1)
ħ

 
:    Planck’s

 
konstant, ca

 
10-34

d/dt: ændring per tid
… af Ψ

 
(psi) bølgefunktionen

m:    massen af partiklen
Δ:    rumlig variation …

 
af Ψ

V:    stedafhængig potentiel energi



Kvantemekanikken’s
 

århundrede

1900
1913
1925

I dag

Planck’s
 

kvanteteori
Bohr’s

 
atommodel

Schrödinger’s
 

ligning

Higgs-bosonen
 

?
Kvantecomputeren ?

Atomer, molekyler,
faste stoffer, kerner
elementarpartikler,
halvledere, elektronik,

superledere, lasere,
nano-teknologier,

biomolekyler
 

(gener) 



Lærebogens ”favoritsystemer”
Atomer

•
 

Diskrete energier
•

 
Elektromagnetiske overgange
(+ spontant henfald)

•
 

Sandsynligheder, Pe

 

=|ce

 

|2.

Harmoniske oscillatorer
•

 
H=p2/(2m) + ½

 
k x2

•
 

Ækvidistante niveauer
•

 
Basis for kvantiserede

 
bølger

•
 

”Stige-operatorer”
 

a

 
og a+

Periodiske potentialer
•

 
Båndstruktur

•
 

Ledere/halvledere

•
 

Spinsystemer
•

 
Kollektive effekter 

•
 

Magnetisme
•

 
Faseovergange

Ses de i naturen, ses de i laboratoriet ?



Kan vi se et enkelt kvantesystem ?

•
 

Et enkelt atom ?
•

 
En enkelt harmonisk oscillator ?

Kan vi se kvantespring?
Kan vi se at målinger er tilfældige?
Kan vi se bølgefunktionen?
Kan vi se partikler flere steder på

 
samme tid?

Kan vi se kvanteeffekter i ”atomer”
 

og 
”oscillatorer”, vi selv har bygget?



Hvad er et atom?

•
 

Diskrete energiniveauer, som kan kobles 
resonant.

Bohrs frekvensbetingelse:
Resonant

 
stråling anslår atomet

•
 

Analytiske kendte løsninger (cosinus og sinus)
for befolkningen af tilstande.



Hvad er en oscillator?

•
 

Diskrete ækvidistante energiniveauer.

Bohrs frekvensbetingelse:
Resonant

 
stråling anslår også

 
højere tilstande

•
 

Analytiske kendte og eksakt periodiske løsninger.
Tilstanden vender tilbage hver periode.



Fysik med enkelte atomer.
 Fundamentale spørgsmål (1985): 

kvantespring

.Er ionen i 3D5/2 : ingen fluoresecens
Er ionen i 4S1/2 : stærk fluorescens

•
 

Drewsen et al.:



”Designer-atomer”

Dehmelt’s
 

”Astrid”, en enkelt elektron fanget af elektriske og 
magnetiske felter (1989).

Formål: præcis spektroskopi, uafhængig af en evt. kernes bevægelse, 
radius, ladningsfordeling og spin.

Forudsigelse:
 

faktor 2 ×1.001 159 652 133
 

mellem
 

spin
 

og bane energi    
målt:    1.001 159 652 188

 
i et magnetfelt.

Elektroner i kvantedot-”defekter”, ved elektroder, på
 

”øer”
Formål: ”overdrevne”

 
atomare egenskaber, unikke lyskilder, 

mikroskopiske klassiske bits (spintronics), kvantebits.



Kvantedots
 

i halvledermaterialer, et lokalt brøndpotential

Quantum Dots (InAs/GaAs)

Cooper
 

pair
 

box, en ”ladet ø”.
Overskydende ladning:
0 par, 1 par, .. n par elektroner
Coulomb frastødning En

Tilstande med n=0, n=1 er 
koblet med kolossalt
dipolmoment q·d

 
= 104

 

q·datom

Stærk kobling til enkelt foton! 



Harmoniske oscillatorer i naturen I.

Vibrationer i kombineret kerne og elektronpotential 
(Coulomb) i molekyler og faste stoffer

En

 

=(n+1/2) ħ Ω

NB: kun en tilnærmelse!



Ioner, elektroner, atomer, molekyler, fangede vha. 
magnetiske, elektriske og laser-felter.

Meget harmoniske og variable fælder, effektiv kobling 
mellem indre tilstande og bevægelse.

Harmoniske oscillatorer i laboratoriet I.

To 26Mg ioner,
Opvarmes af stråling ved v26

 

.
Upåvirkede af v27

 

og v28

 

.

26Mg + mørk partner,
Bevægelse anslås ved
v27

 

(MgH)
 

eller v28

 

(MgD)



Harmoniske oscillatorer i naturen II.

Fotoner (Planck 1900, Einstein 1905, Dirac
 

1928)

Strålingen kommer i pakker med en energi 

på
 

E=h·f = ħ Ω
 

(en foton)
En

 

=(n+1/2) ħ Ω (n fotoner)
altså

 
højere

 
energi

 
(og

 
temperatur) for gult

 end for rødt
 

lys. 



Harmoniske oscillatorer i laboratoriet II.

”De bedste”: kvantiseret
 

lys i kaviteter  ( λ,Ω)
f ~GHz, thenf

 

~1 ms
f ~ 52 GHz, thenf

 

~500 ms

Planck: <n> = 0.05 foton ved T=0.8 K.
Måler enten 0 eller 1!

Atomar detektor



Klassiske mekaniske fjedre
er naturligvis også

 
kvantemekaniske

er typisk ”mere harmoniske”, og har flere tilstande

men er frekvensen høj nok, specielt er ħ Ω > kB

 

T ?
er bevægelsen udæmpet nok ?   JA, men først i 2008/2009 !!! 

Harmoniske oscillatorer i laboratoriet III.



En vild oscillator

En 3m lang, 2.2 tons tung aluminium stang. nedsænket i flydende He
 

(4.2 
K).

Står i Padua, Italien, og venter på
 

en gravitationsbølge.
Har en vibration ved ca

 
1 kHz, som kan registreres, og som man kan

modvirke med en kraftpåvirkning (feedback). køling til 170 μK.
Lignende system (LIGO) i USA, er følsom for forskydninger på

 
10-20

 

m, og 
nærmer sig det regime, hvor vi SKAL bruge kvantemekanik for at 
beskrive dem.



Min favorit: mange atomer/ioner/elektroner.

Harmoniske oscillatorer i laboratoriet IV.

Indre tilstand:
eller

eller

|a>

|a>
|a>

|b>

|b>
|b>

Forbered alle atomer i tilstand |a>.

Overfør n atomer til tilstand |b>, energi En

 

= n ħ Ω

http://www.phy.duke.edu/research/photon/qelectron/proj/switch/photos/HandCellFar.jpg


Hva’  ska’  det nytte ?
”Atomer”
Atomer, ioner, elektroner, 

faststofsystemer, 
superledere, kvantedots,

… .

”Oscillatorer”
Molekyler, fangede ioner og atomer 
lys, lyd, mekaniske oscillatorer,
”mange atom excitationer”, 

… . 

•
 

Studér fundamentale vekselvirkninger i nye sammenhænge, 
og på

 
nye tidsskaler.  

•
 

Grænsen mellem klassisk og kvantemekanisk (hvor tung, hvor stor ..?)
•

 
Interface mellem forskellige fysiske frihedsgrader.

•
 

Køle og manipulere et system, og termalisere/bytte tilstand med et andet.
•

 
Vælg optimale komponenter til kvante-teknologier:

sensorer, computere, kommunikation …
 

.



Fra oscillator til oscillator:
 Lene Hau’s

 
stoppede lys

Lyspuls
 

= løsning til 
Maxwells

 
ligninger, med 

et antal fotoner, n. 

Ved absorption i en gas 
fører hver foton til 
excitation

 
af ét atom:

Oscillatortilstanden skifter 
medium –

 
og tilbaws

 
igen!

Mediet kan lagre feltets kvantetilstand meget længere end en 
spejlkavitet, og man kan tage sig tid til at manipulere den med 
atomare kraftpåvirkninger.  



Et hybrid kvantesystem

Cooper
 

pair
 

box
 

(mikrosek)
Kavitet (ms

 
levetid)

Elektron spin
(flere ms, og mange af dem)

Kernespin
 

(flere sekunder)



”Optag”
 

100 lyspulser
 

i elektronspin
 

og udlæs dem igen: lagermedium

Overfør til kernespin, og vent et sekund før udlæsning



En hybrid kvantecomputer

Cooper pair box
 

=CPU
Kavitet=skriveenhed

Elektron spin
 

=RAM
Kernespin=hard

 
disk

Samarbejde Århus (teori), Yale
 

(CPB+kavitet), Oxford (Spin
 

ensemble)
Konkurrence: Frankrig, Tyskland, Østrig, Schweitz, USA.



Sammenfatning
Lærebogens ideelle grundeksempler, enkelte atomer, oscillatorer, 

partikel i en boks, o.s.v., findes i laboratoriet i dag.
Næste skridt er ”Lærebogen fra 2. studieår”:

periodiske potentialer, koblede spin simulatorer for faste stoffer, 
kollektiv opførsel.

De kunstige systemer lever på
 

vidt forskellige tids-
 

og længdeskalaer, fx 
Ω= MHz –

 
GHz

 
–

 
1014-15

 

Hz.
Selvom ”nano

 
er stort”

 
på

 
en atomar skala, er det også

 
ved at blive 

”kvantefysik”.

Samme vekselvirkningsmodeller kan implementeres med mange vidt 
forskellige fysiske systemer.

Kvantetilstande kan ”swappes”
 

mellem forskellige systemer med 
forskellig funktionalitet og kvalitet, fx for langtidslagring/hurtige 
operationer … kvanteteknologi!
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