
Figure 1: Med hjälp av de semiklassiska teorierna har forskarna kunnat bygga en bro mellan denkvantmekaniska världen, sannolikhetsmolnet till vänster i bild, som beskrivs av Shrödingerekva-tionen, oh den välkända klassiska där Newton's mekanik gäller till höger. Överst i bild, elliptiskaplanetbanor runt solen i vårt solsystem. Underst, elektronbanor runt en kärna i en atom, så somBohr beskrev dem 1913. Illustration: Johnny Kvistholm
Bro funnen mellan klassisk mekanik oh kvantmekanikenMagnus ÖgrenI en värld av ultrakalla atomer, inte större än en miljondel avett hårstrå i tjoklek, regerar kvantmekaniken. Nyligen har en nybro upptäkts mellan den klassiska mekaniken oh kvantmekanikensom traditionellt används för att beskriva nanokosmos. Forskar-nas teorier kan förutspå så kallade superskal-strukturer i modernaexperiment med tusentals atomer kylda till absoluta nollpunkten.Superskal-strukturer, vilka påminner om en strekkod, är som ettunikt �ngeravtryk för vissa kvantsystem oh är eftertraktad kun-skap för forskare. Genom att bättre kunna förstå fysiken i nanokos-mos öppnas en ny värld med småskalig elektronik oh biokemiskamediiner.



2Fram till början av 1900-talet dominerade den fysiskavärldsbild som följer av Newtons klassiska mekanik, somenligt historien kom till då han fått ett äppel i hu-vudet. Under några dramatiska år kom fysiken sedanatt genomgå en revolution i synen på hur små partik-lar, så som atomer, beter sig. Fysikerna förstod främstgenom observationer av hur ljus oh materia påverkarvarandra att den klassiska mekaniken inte kunde använ-das för att beskriva små partiklar. Några viktiga de-taljer i den klassiska beskrivningen ändrades oh på såsätt �k man bättre överrensstämmelse mellan de teo-retiska förutsägelserna oh de experimentella observa-tioner man gjort. Ett viktigt exempel på en modi�eradklassisk beskrivning är den modell för väteatomen somNiels Bohr utveklade 1913, i vilken elektronen irkulerarmed en bestämd radie kring väteatomens kärna. Bohrsmodell kunde på ett elegant sätt förklara vilka färger avljuset från solen som absorberas under den åtta minuterlånga resan ned till jorden. Bohr använde sig av klassiskmekanik som grund, men lade sedan till ytterligare någrakrav på vilka rörelsemönster som var tillåtna för elektro-nen som kretsar kring väteatomens kärna. Han kunde dåberäkna de spei�ka energinivåer som bestämmer vilkafärger på ljus som kan absorberas oh utsändas av enväteatom.Under 20- oh 30-talet kom så småningom en helt nyså kallad kvantmekanik att utveklas. Matematiskametoder togs fram, som trots deras ibland mystiskakonsekvenser, till exempel kan en partikel ibland gåigenom en vägg, har kvantmekaniken hittills alltid variti överenstämmelse med de experimentella observation-erna i atomernas värld. Suessivt övergavs då den avBohr modi�erade klassiska mekaniken till förmån för denrent kvantmekaniska. Den viktigaste ekvationen, denså kallade Shrödingerekvationen kom att användas förbeskrivningar av små partiklar så som atomer. Shrödin-gerekvationen kan, givet att man vet vilka krafter somverkar på en partikel, förutsäga i vilka speiella en-erginivåer som partikeln kan observeras. Detta är endramatiskt annorlunda beskrivning jämfört med denklassiska mekaniken som skulle tillåta alla möjliga en-erginivåer.Krafterna som verkar på en atom kan beskrivas med hjälpav elastiiteten i väggarna på den behållare den är inspär-rad i. De viktigaste fallen har fått speiella namn sombeskriver dess elastiitet oh form. Ett viktigt exempelär den runda bollen. Ett antal atomer, myket mindreän bollen i storlek, kan vara instängda inuti.Med klassisk mekanik kan man då beskriva det som hän-der inuti bollen i termer av att atomerna studsar motinsidans hårda yta. Eventuellt tar man även med kolli-sioner mellan två atomer (växelverkan) i beskrivningen.Om man å andra sidan löser Shrödingerekvationen försystemet (atomerna inne i bollen) som ger den kvant-mekaniska, mera riktiga bilden av vad som händer, blirresultatet att endast vissa energinivåer är tillåtna oh vi

kan endast ge en sannolikhet för att en atom skall vara viden viss plats vid en given tidpunkt. Frågan: �Var i bollenär en viss atom vid en viss tidpunkt?� har inget svaroh således ingen mening i en kvantmekanisk beskrivn-ing. Atomernas positioner är istället utsmetade i ett san-nolikhetsmoln. Detta kan låta konstigt, men låt oss un-derstryka att kvantmekaniken är den mest framgångsrikateorin forskarna har för att tolka experiment med atomer,oh att de frågor forskare formulerar är annorlunda än devi är bekanta med från vardagslivet.Kontakt med verklighetenSystemet med atomer inneslutna i en boll realiserades1990 i ett framgångsrikt experiment vid universitetet iKöpenhamn. Man använde sig då av metallkluster, enklump med några tusen natriumatomer. Denna gångenblev det bingo för forskarna, eftersom deras teorier förmetallklustrets �ngeravtryk stämde perfekt med exper-imenten.Ett annat viktigt fall i fysiken är den harmoniska osil-latorn. Om man åter använder illustrationen med bollenhar denna behållare elastiska väggar, så istället för atten atom vänder tvärt vid väggen studsar den mjukt, sommot en fjädrande kudde.I moderna experiment med atomgaser utsätts partik-larna för krafter som hamnar mellan fallet med den hårdaväggen oh den speiella elastiiteten hos den harmoniskaosillatorn. Man kan då inte lösa Shrödingerekvatio-nen med penna oh papper utan måste göra numeriskaberäkningar på en dator.Uppdelningen i problem som kan lösas med penna ohpapper oh problem som måste lösas numeriskt varviktigare förr då avsaknaden av dagens kraftfulla da-torer omöjligjorde datorberäkningar av större omfat-tning. Även idag strävar fysiker ofta efter att kunnalösa viktiga problem för hand. Ett motiv är den rentyrkesmässiga konstnärligheten, att kunna använda sinamatematiska verktygslådor till att sammanfatta lösnin-gen på komplexa problem eller att relatera två till synesskilda teorier i några enkla formler tyker forskarna ärvakert! Forskarna behöver okså ha tillgång till lös-ningar av vissa referensproblem när de testar nya da-torprogram.Som nämndes tidigare kan även atomerna studsa motvarandra, vilket dramatiskt påverkar deras beteende. Atti detalj beräkna detta exakt för många atomer är myketsvårt, nästan omöjligt. Man kan dok använda sig av nå-got som kallas medelfältsapproximation, där e�ekten avkollisionerna mellan atomerna istället modelleras genomatt ändra elastiiteten i gasbehållarens väggar.Klassiska mekaniken förutsäger kvantmekanik!Låt oss nu återvända till skillnaderna mellan klas-sisk mekanik, där partiklar rör sig i spei�ka banor,oh kvantmekaniken där det endast �nns sannolikheterför att �nna en partikel vid en viss plats vid en given
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Figure 2: De elliptiska partikelbanorna för en klas-sisk partikel i atomgasen kan användas för attavslöja de kvantmekaniska �ngeravtryken ävenlångt in i kvantmekanikens värld.Illustration: Johnny Kvistholmtidpunkt, genom att lösa Shrödingerekvationen. NielsBohr kunde erhålla de rätta kvantmekaniska resultatenför väteatomen utan kännedom om Shrödingerekvatio-nen, endast genom vissa modi�kationer av den klassiskamekaniken.Forskarna i Lund har använt sig av så kallad periodisk-ban-teori, vilket är en utvekling av Bohr's teorier, ohapplierat dem på systemet med ultrakalla atomgaser.Fasinerande nog kan man erhålla information om detkvantmekaniska uppförandet för ett system genom attstudera vissa klassiska banor för hur en atom rör sig en-ligt klassisk mekanik. Så kallade spårformler beskriverhur de kvantmekaniska energitillstånden för atomgasenkan erhållas från klassiska partikelbanor. För de två vik-tiga exemplen, den runda bollen oh den harmoniska os-illatorn, har detta varit känt sedan mer än trettio år. Idet nya arbetet har kunskapen utvidgats i området mel-lan de två tidigare kända exemplen. Nya spårformler sombeskriver de kvantmekaniska �ngeravtryken för en viktigtyp av halv-elastiska väggar har introduerats för att teo-retiskt kunna förutsäga �ngeravtryken för de nya exper-imenten med atomgaser. Forskarna har därigenom kun-nat lösa ett komplierat kvantmekaniskt problem medpenna oh papper, genom att bygga en bro från den klas-siska mekaniken.

Skalstruktur � strekkoden förett kvantsystemSkalstruktur: Typiskt grupperar sig �eraenergitillstånd i kluster oh bildar såkallade skal. Detta är välkänt från kemindär man ofta talar om en atoms olikaelektronskal. Denna gruppering av en-ergitillstånd ger upphov till ett karak-teristiskt �ngeravtryk för det kvant-mekaniska systemet. Genom kännedomom dessa skalstrukturer har veten-skapsmän under hela 1900-talet förk-larat förekomsten av många grundäm-nen oh dess isotopsammansättning inaturen. Om det uppstår variationerpå längre energiskalor, så kallas dettaför super-skalstrukturer. Forskarnahar förutsagt existensen av super-skalstrukturer i atomgaser kylda till ab-soluta nollpunkten.Framtida experimentDen speiella typen av elastiitet forskarna i Lund job-bat med är som nämnts viktig därför att den beskriverett system som sedan några år tillbaka kan realiserasi experiment. Dessa experiment består av ultrakallaatomgaser, i vilka atomer inspärrade av halv-elastiskaväggar kan fås att studsa mot varandra eller attra-heras av varandra beroende på styrkan av ett pålagt yt-tre magnetfält. Forskarna i Lund väntar nu ivrigt påatt deras experimentella kollegor utomlands skall göramätningar så att de formler de har arbetat fram försuper-skalstrukturerna i kvantsystemets �ngeravtryk,kan jämföras direkt med experiment. Man hoppas kunnaanvända sig utav gaser av till exempel kaliumatomer,kylda till temperaturer bara en miljarddels grad över ab-soluta nollpunkten (−273
◦C).Genom att bättre förstå kvantmekaniken oh dess kop-pling till den klassiska fysiken, kan vi bättre utformaframtidens nanoteknologi tillämpningar inom såväl elek-tronik som miljö- oh mediinteknik.Även på det pedagogiska planet kan vi lyfta intressetoh öka förståelsen av kvantmekaniken genom att stu-denterna, framtidens kvantingenjörer, får inblik i fältetfrån �era olika synvinklar.


