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partiklarna sällan finns p̊a
välbestämda ställen

• Och de rör sig inte alls i
välbestämda banor



Kvantmekaniska system rör sig inte i välbestämda banor
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Kvantmekaniska system rör sig inte i välbestämda banor

σx σp

x p • En välbestämd bana behöver b̊ade plats
och riktning

• Man behöver känna till b̊ade läge x och
rörelsemängd p = mv

• Det finns alltid osäkerhet σx och σp

• Bättre mätningar ger bättre kunskap

• Men det finns en nedre gräns:

σxσp ≥ ~

2
≈ 5 · 10−35 kgm

2

s
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x

• För att kunna se ett system måste man
belysa det

• Om man f̊ar återsken genom linsen s̊a
vet man var systemet är

• Förh̊allandet mellan ljusets v̊aglängd
och linsens diameter ger vilken
noggrannhet man f̊ar p̊a mätningen

• Interaktionen mellan systemet och
ljuset gör att systemet p̊averkas



Man pratar ibland om Heisenbergs mikroskop

x

• Om man mäter x för systemet s̊a
p̊averkas p för systemet

• Omvänt, om man mäter p för systemet
s̊a p̊averkas x för systemet

• Heisenbergs osäkerhetsrelation

σxσp ≥ ~

2
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Man kan skaffa kunskap genom att mäta p̊a andra system

p2

x2

p1

x1

• Skapa systemet s̊a att
x1 − x2 = x0

• Gör detta s̊a att x0 (avst̊andet)
är l̊angt

• Mät sedan x1

• Nu har du kunskap om vad
x2 = x0 + x1 är

• Heisenbergs osäkerhetsrelation
gäller fortfarande för varje
delsystem

σx2σp2 ≥
~

2

• Mätningen p̊a x1 har gett oss
kunskap om system 2

• Mätningen har faktiskt ändrat
|ψ2〉
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Mätning p̊a ett system kan ”kollapsa” v̊agfunktionen

p2

x2

p1

x1

• Skapa systemet s̊a att
x1 − x2 = x0

• Gör detta s̊a att x0 (avst̊andet)
är l̊angt

• Mät sedan x1

• Nu har du ändrat |ψ2〉
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• Förändringen sker samtidigt som
du mäter

• Men detta ger problem med
relativitetsteori där begreppet
”samtidigt” inte är entydigt

• Detta är ett problem i sig men vi
ska titta p̊a ett annat: var finns
delsystem 2 när ingen tittar?
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p2

x2
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x1

• Skapa systemet s̊a att
x1 − x2 = x0 och p1 + p2 = 0

• Gör detta s̊a att x0
(avst̊andet) är l̊angt

• Mät sedan x1 eller p1

• Nu kan du förutsäga vad x2
eller p2 är

• ”This makes the reality of p2 and x2
depend upon the process of
measurement carried out on the
first system, which does not disturb
the second system in any way. No
reasonable definition of reality could
be expected to permit this.” (EPR,
1935)



EPR: Finns det en mera fullständig beskrivning?

p2

x2

p1

x1

Vanlig missuppfattning #1: Bohr avslutade diskussionen (ocks̊a 1935)

Bell (1986): Det finns en explicit, mera fullständig beskrivning för läge och

rörelsemängd!
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Bohm (1951) överförde EPRs experiment till spinn

B(β)

A(α)

• Skapa systemet s̊a att
A(φ) + B(φ) = 0 för alla φ

• Gör avst̊andet l̊angt

• Mät sedan A(φ)

• Nu kan du förutsäga vad
B(φ) är

• Även här finns en mera fullständig
modell, om man bara tittar p̊a fallet

α = β



Bell (1964) använde flera riktningar

B(β)

A(α)

Realism: Det finns en mera fullständig beskrivning

A(α,β,λ), B(α,β,λ); |A| = |B | = 1

Lokalitet: Resultaten p̊averkas inte av mätinställningen l̊angt borta

Aα(λ) = A(α,β,λ), Bβ(λ) = B(α,β,λ)

Under dessa förutsättningar är
∣∣E (A1B1) + E (A1B2)

∣∣+
∣∣E (A2B2)− E (A2B1)

∣∣ ≤ 2



Kvantmekanik bryter mot Bells olikhet

Under lokal realism är
∣∣E (A1B1) + E (A1B2)

∣∣+
∣∣E (A2B2)− E (A2B1)

∣∣ ≤ 2

Kvantmekanik ger (d̊a A(ψ) + B(ψ) = 0 för alla ψ)
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Detta testades inte förrän p̊a 70-talet

Vanlig missuppfattning #2: Kvantmekanik testades p̊a 70-talet, s̊a vad är
problemet?

Bell: Det handlar inte om kvantmekanik ger rätt förutsägelser utan fr̊agan
är, finns det en mera fullständig beskrivning?.



På 80-talet gjorde Alain Aspect tre berömda experiment

• Aspect ökade avst̊andet mellan A och B

• Han använde ocks̊a snabbare byten av mätinställningar



Vad finns det för problem med experimenten?

B(β)

A(α)

Under lokal realism är
∣∣E (A1B1) + E (A1B2)

∣∣+
∣∣E (A2B2)− E (A2B1)

∣∣ ≤ 2

Problem som kan uppst̊a inkluderar

• Att byta inställning tillräckligt fort, och tillräckligt slumpmässigt

• Att detektera tillräckligt många system (fotonpar för det mesta)
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Att byta inställning tillräckligt fort, och slumpmässigt
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• Avst̊andet måste vara tillräckligt
stort

• Elektroniken måste vara
tillräckligt snabb

• Slumpgeneratorerna måste vara
tillräckligt bra



Experimentet i Wien

Image	  ©	  2015	  CNES/Astrium,	  Image	  ©	  2015	  DigitalGlobe	   M. Giustina 2015 



Nedre källaren i Hofburg

Image	  ©	  2015	  CNES/Astrium,	  Image	  ©	  2015	  DigitalGlobe	  
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Schema för fotonkällan
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Schema för mätstationerna
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Rumtidsdiagram
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Hofburgs underkällare
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Fotonkällan
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En mätstation (Alice)
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Supraledande fotondetektor
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Tre experimentella fysiker
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Om man inte är nöjd med slumptalen s̊a kan man använda
människans ”fria vilja” för att välja mätinställningarna

thebigbelltest.org

Abellán et al, ”Challenging Local Realism with Human Choices”
Nature 557:211 (2018)



Slutsatsen är att Naturen inte lyder under Lokal Realism

B(β)

A(α)

Realism: Det finns en mera fullständig beskrivning (än kvantmekanik)

Lokalitet: Resultaten p̊averkas inte av mätinställningen l̊angt borta
(omedelbart, eller snabbare än ljuset)

Därför gäller följande: antingen finns inte systemen n̊anstans alls i egentlig
mening, eller s̊a p̊averkar mätinställningar system p̊a l̊angt h̊all
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Var finns delsystem 2 när ingen tittar?



Vilka alternativ finns det för att ”först̊a” kvantmekanik?

• Köpenhamnstolkningen

• Man kan bara beräkna
sannolikheter för givna
mätuppställningar

• Egenskaper ”finns” bara
efter mätning

• När du mäter kollapsar
v̊agfunktionen

• Bohmsk mekanik

• Alla egenskaper är verkliga
• Men värdena p̊averkas av

mätinställningar l̊angt
borta

• Ingen kollaps

• Många världar

• Alla möjligheter realiseras i
n̊agon verklighet

• Du upplever bara en av
dem

• Ingen kollaps

• Kvant-Bayesianism (QBism)

• Kvanttillst̊andet är din
beskriving

• Sannolikheter är inte
verkliga, utan subjektiva

• Ingen kollaps, utan bara
uppdatering av din
beskrivning



Finns månen när ingen tittar p̊a den?

• Köpenhamnstolkningen
”Den finns där när du har tittat
p̊a den”

• Bohmsk mekanik
”Den finns där, men du kan
p̊averka en utomjording när du
tittar p̊a den”

• Många världar
”Det finns ett universum där
månen inte finns där”

• Kvant-Bayesianism (QBism)
”Om jag tittar är det hög
sannolikhet att den finns där”


