Københavnerfortolkningen
Illustreret ved Stern-Gerlachs eksperiment
Ni1

I kvantemekanikken beregnes sandsynligheden for, at finde et fysisk
system i de forskellige mulige tilstande, hvis tilstanden måles.
Beregningerne kan udføres ved at opskrive bølgefunktionen for
systemet. Man kunne f.eks. tænke sig en måling af et brintatoms energi.
Kvantemekanikken kan ikke forudsige målingens resultat, men man
kan beregne sandsynligheden for at finde atomet i de forskellige
tilstande. Især i kvantemekanikkens ungdom 1913-1935 var der en ivrig
diskussion af, hvilken realitet bølgefunktionen skulle tilskrives. Meget
berømt er diskussionen mellem Bohr og Einstein på Solvaykonferencerne, hvor Einstein blandt andet spurgte Bohr: “Do you really
belive, that God plays dice”?
Københavnerfortolkningen blev formuleret af Bohr i filosofiske
vendinger og af Verner Heisenberg på en meget stringent måde:

Københavnerfortolkningen:
Det giver ikke mening at tale om en fysisk størrelse, før den er målt.

For eksempel er det meningsløst at tilordne elektronen i brintatomet en energi, før denne måles. Man kan
sige, at elektronen har alle de mulige energier på samme tid - dog ikke alle med samme sandsynlighed. Dette
verdensbillede er meget kontroversielt - sat på spidsen svarer det til, at et jernlod ikke kan tilskrives en masse,
før vi har vejet det. Det stemmer ikke med vores erfaringer, men her er der også tale om et makroskopisk
system. De makroskopiske systemer viser sjældent deres kvantenatur. Der findes dog undtagelser som f.eks.
superledende materialer.
Københavnerfortolkningen fik Ervin Schrödinger til at opstille det berømte paradoks - kendt som
“Schrödingers cat”. Kort fortalt har vi en kat i en lukket kasse sammen med en kvantemekanisk
likvideringsmekanisme; det kunne være en radioaktiv kerne, der ved henfald aktiverer en pistol. Indtil vi åbner
kassen, giver det - ifølge københavnerfortolkningen - ikke mening at tilskrive katten en bestemt af de mulige
tilstande død/levende. Katten er på samme tid død og levende, og vi kan kun udtale os om sandsynligheden for
hver af de to tilstande.
Københavnerfortolkningen blev hurtigt meget bredt accepteret som “arbejshypotese” eftersom beregninger
udført på baggrund af denne hypotese hidtil altid har været i overensstemmelse med eksperimentelle data.
I det følgende skal vi behandle Stern-Gerlachs eksperiment, der afslører et rent kvantefænomen - spin; og vi
skal udføre en simpel beregning, der illustrerer københavnerfortolkningen.
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Allerede i 1896 havde den hollandske fysiker Peiter Zeeman (1865-1943) opdaget, at visse spektrallinjer
opsplittes i flere linjer under påvirkning af et magnetfelt. Dette fænomen fik navnet Zeeman-effekten og Peiter
Zeeman fik nobelprisen for opdagelsen i 1902 - i øvrigt sammen med H.A.Lorentz, der lagde navn til Lorentztransformationen.I 1923 sendte Stern og Gerlach sølvioner igennem et inhomogent magnetfelt, og observerede
det for en klassisk betragtning overraskende, at ion-strålen blev splittet op i to dele. I 1927 udførte Phipps og
Taylor et lignende eksperiment med brint.
Fig.1 nedenfor viser en Stern-Gerlach-magnet. Magnetfeltet er stærkest nær spidsen. Sendes sølvioner
gennem magneten i retning “ind i papiret”, vil de opleve et magnetfelt, der aftager kraftigt i retningen lodret
opad. Dette er illustreret i fig.2 ved, at den nederste af kraftpilene ved de små stangmagneter er længst.

Klassisk vil vi så forvente, at atomerne, hvis deres magnetiske poler er tilfældigt orienteret, vil blive bredt
jævnt ud i lodret retning, og danne et billede som vist i fig.3 på en skærm anbragt efter SG-magneten.
Imidlertid observerede Stern og Gerlach to klart adskilte pletter. Det er ikke muligt ud fra den klassiske
elektromagnetisme, at forklare, at en måling af den magnetiske påvirkning altid giver to kvantiserede svar
uanset orienteringen af SG-magneterne. Men det bliver “værre endnu”.
Hvis vi sender atomerne, fra den ene plet gennem i en ny SG-magnet, der er drejet vinklen 2 i forhold til den
første magnet, kan vi kvantemekanisk beregne sandsynligheden for, at et atom går opad henholdsvis nedad:

For eksempel gælder der :

hvis spintilstanden er kendt i en retning, er spinnet i retningen vinkelret på
fuldstændigt ubestemt.

Betragt nu følgende - i første omgang totalt uinteressante eksperiment - illustreret i fig.4. Atomerne i “opstrålen” sendes videre til endnu en SG-magnet med samme orientering som den første, mens “ned-strålen”
blokeres. Efter den anden magnet vil der kun vise sig en plet. To på hinanden følgende identiske målinger skal
give identiske resultater.
Nu tænker vi os atomerne, der er undervejs mellem SG1 og SG2 opdelt i to grupper: De der ville vise “OP”,
hvis der blev målt med en SG-magnet drejet 45o i forhold til SG1 og de, der ville vise “NED”. Vi regner så
sandsynligheden for resultatet “OP” henholdsvis “NED” ved måling på de to grupper i SG2 ud; og lægger dem
sammen.

Først beregnes fordelingen mellem de to grupper:

cirka 85 % tilhører altså gruppen, der ved den tænkte måling ville vise “OP”. Idet SG2 er drejet 45o i forhold til
den tænkte måleretning bliver måleresultatet i SG2 følgende:

Blot det, at vi tænker os at kunne dele atomerne op i to grupper, mens de er på vej til SG2, ændrer ifølge QM
på måleresultatet i SG2. Nu bliver der lige pludselig to pletter. Vi må bøje os for københavnerfortolkningen: Det
giver ikke mening at tilskrive sølvatomerne en orientering, hvis der ikke er tale om resultatet af en måling.
Mens sølvatomerne er undervejs har de ingen orientering, men når de møder SG2 “beslutter de sig” for enten
“OP” eller “NED”. Spooky!

