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Mechanika kwantowa dla dociekliwych
miłośników łamigłówek

(odpornych na matematykę oraz fizykę)
Krzysztof Maślanka
Instytut Historii Nauki PAN

Motywacje
Albert Einstein (1879–1955) był prawdopodobnie największym fizykiem XX
wieku, a na pewno najbardziej rozpoznawalnym. Większość wie, że zajmował się
sprawami trudnymi dla laików. Bardziej zorientowani wymienią obie jego teorie
względności: szczególną (1905 r.) i ogólną (1915 r.), które zburzyły dotychczasowe poglądy na czas, przestrzeń oraz grawitację, i które zwycięsko przeszły
wszystkie testy doświadczalne.
Jednak na szczególną uwagę zasługują wieloletnie zmagania Einsteina z interpretacją teorii kwantowej, do której sam wprowadził pojęcie kwantu światła
– fotonu (1905 r.). Była to długa i samotna walka. Jak sam stwierdził po latach:
Poświęciłem ze sto razy więcej czasu problemom mechaniki kwantowej niż ogólnej teorii względności1.

Uproszczony pogląd jest taki, że w zmaganiach tych poniósł porażkę. Sprawa
jest jednak bardziej skomplikowana. Choć głoszone przez Einsteina opinie uznano ostatecznie za błędne – w bardzo dosłownym sensie, bo okazały się sprzeczne
z doświadczeniem – to jednak były to bardzo inspirujące błędy.
Trzeba podkreślić, że, przy całej rewolucyjności swych koncepcji, Einstein
był fizykiem klasycznym. W bardzo dosłownym sensie. Stanowczo twierdził, że
„fizyka [teoretyczna] jest próbą zrozumienia rzeczywistości jako czegoś, co istnieje niezależnie od naszej świadomości”2. Tymczasem mechanika kwantowa,
najbardziej udana oraz skuteczna teoria fizyczna, zanegowała sens rozważania
danej wielkości, zanim nie zostanie ona zmierzona lub zaobserwowana. Radykalnie – i całkowicie wbrew poglądom Einsteina – wyraził to niemiecki fizyk
Pascual Jordan3:

1
2
3

A. P. French, Einstein, A Centenary Volume, 1979, s. 37.
Albert Einstein, Zapiski autobiograficzne, Kraków, ZNAK 1996, s. 46.
Pascual Jordan (1902–1980) był wybitnym fizykiem niemieckim (jego przodkowie pochodzili
z Hiszpanii), jednym ze współtwórców mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola. Po
wojnie spotkała go infamia, jako że wstąpił do NSDAP, choć bronił Einsteina i innych fizyków
żydowskiego pochodzenia, przez co nie był wiarygodny dla nazistów. Ten epizod zamknął mu
jednak drogę do zasłużonej Nagrody Nobla z fizyki.
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Obserwacje nie tylko zakłócają to, co ma być zmierzone, ale wręcz
to stwarzają […] To my zmuszamy [elektron] by zajął określone położenie. Sami produkujemy wyniki pomiarów4.

Sam Einstein konsekwentnie uznawał takie podejście za absurdalne, co wyraził w często cytowanej rozmowie ze swym współpracownikiem i późniejszym
biografem Abrahamem Paisem (1918–2000):
Podczas jednego z naszych spacerów Einstein nagle zatrzymał się
i zapytał mnie, czy naprawdę wierzę w to, że księżyc istnieje tylko
wtedy, gdy na niego patrzę5.

Większość współczesnych Einsteinowi fizyków, zafascynowana kolejnymi
sukcesami teorii kwantowej, uznała wszystkie te dywagacje za niemożliwe do
rozstrzygnięcia, po prostu jałowe. Znany ze złośliwości i ciętego języka Wolfgang Pauli (1900–1958) wyraził to w swoim stylu:
Nie należy zawracać sobie głowy kwestią istnienia czegoś, o czym
i tak nic nie można powiedzieć. To tak jak z tym starym problemem:
ile aniołów może siedzieć na czubku szpilki? Wydaje mi się, że pytania Einsteina są ostatecznie zawsze tego właśnie typu6.

Pragmatyczne podejście do mechaniki kwantowej i jej „jedynie słusznej” interpretacji kopenhaskiej podanej przez Nielsa Bohra (1885–1962) ilustruje wypowiedź amerykańskiego fizyka Davida Mermina (często błędnie przypisywana
Feynmanowi):
Gdybym miał w największym skrócie ująć to, co w praktyce zaleca
interpretacja kopenhaska mechaniki kwantowej, to wyraziłbym to
tak: „Zamknij się i licz!” (Shut up and calculate!).

Jest rzeczą niezwykłą, że w roku 1964 północnoirlandzki fizyk John S. Bell
(1928–1990) za pomocą subtelnego rozumowania pokazał, że założenie istnienia kwantowej cząstki przed jej zaobserwowaniem nie jest kwestią gustu czy
przyjętej filozofii, ale konkretnego, laboratoryjnego eksperymentu. Otóż, naturalne zdawałoby się założenie, że dana wielkość fizyczna ma ściśle określoną
wartość, zanim zostanie ona zmierzona (tzw. realizm), jest ewidentnie sprzeczne
z doświadczeniem. Tak więc sama przyroda sprzeciwiła się poglądom Einsteina
na temat obiektywnego istnienia jej niezaobserwowanych bytów. Eksperyment
zmusił fizyków do rezygnacji z koncepcji klasycznego realizmu. Do czasu pomiaru dany obiekt „istnieje” jedynie w formie rozmytej chmury prawdopodo4

5

6

Cytat za: Max Jammer, The philosophy of Quantum Mechanics: The interpretations of Quantum
Mechanics in historical perspective, New York: John Wiley and Sons, 1974, s. 151.
Abraham Pais, Einstein and the quantum theory, Reviews of Modern Physics, vol. 51, s. 863,
1979 r.
Fragment listu Pauliego z roku 1954 do Maxa Borna, cytowany w: The Born Einstein Letters,
New York: Walker, 1971, s. 223.
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bieństwa. Dopiero pomiar wydobywa z tej chmury konkretną, choć całkowicie
nieprzewidywalną, wartość np. spinu elektronu.

Rys. 1. John Stuart Bell po referacie na temat swego wyniku, zdjęcie wykonane 1 czerwca 1982 r.
w CERN, gdzie pracował. Charakterystyczną brodę nosił Bell od czasu wypadku na motocyklu,
którego doznał w młodości; broda maskowała bliznę. (źródło: https://cds.cern.ch/record/1823937)

Poglądom tym do końca życia stanowczo sprzeciwiał się Einstein, głównie
w swych sławnych, wieloletnich dyskusjach z Nielsem Bohrem. Konsekwentnie twierdził, że obiekty kwantowe, obserwowane czy nie, obiektywnie istnieją i mają dobrze określone parametry7. Jednak to nie mechanika kwantowa jest
dziwna; dziwny okazał się sam kwantowy świat. Frontalny atak Einsteina (wraz
z Borysem Podolskym i Nathanem Rosenem, tzw. paradoks EPR, 1935 r.) na
mechanikę kwantową miał wykazać jej ułomności (jest poprawna, ale niekompletna), a tymczasem odkrył jej najbardziej magiczne cechy. Była to – jak napisał
polski fizyk, prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego – „najbardziej
inspirująca wpadka fizyki XX w.”8.
7

8

Więcej na ten temat w artykule autora pt. Skuteczność i niedosyt, czyli o problemie interpretacji
mechaniki kwantowej, Foton 138, Jesień 2017, s. 411.
Marek Żukowski, It ain’t necessarily so: Paradoksy interpretacji paradoksu Einsteina, Świat
Nauki, kwiecień 2009, s. 36–39.
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W ten sposób ontologiczna kwestia – która dotąd była tematem jałowych
sporów filozofujących fizyków – stała się przedmiotem laboratoryjnych eksperymentów, a te wykazały, że realista Einstein się mylił, a rację miał intuicjonista Bohr. Lapidarnie i bardzo trafnie wyraził to wspomniany już David Mermin
– ostateczny werdykt należy do eksperymentu:
[Niecierpliwie] czekam na ten dzień, gdy ludzie [wreszcie] zrozumieją, że odkrywanie nie polega na tym, by z góry założyć jak ma być
i wtedy to „odkryć”.

Szkoda, że ani Einstein, ani Bohr nie dożyli głębokiego wyniku Bella. Ich
wieloletnia dyskusja weszłaby wtedy na nowe, jeszcze bardziej interesujące tory.
Bohr zmarł 2 lata wcześniej (1962), zaś Einstein – 9 lat wcześniej (1955). Ten
ostatni właściwie na własne życzenie – odmówił operacji usunięcia zaawansowanego tętniaka aorty, ponieważ, jak stoicko stwierdził, „życie przedłużane poza
swój naturalny kres, traci smak”9. Można jedynie domniemywać, że znalazłby
jakiś sprytny argument przeciw rozumowaniu Bella.
Wynik Bella (dokładniej: tzw. nierówności Bella) został uznany za „najbardziej głębokie odkrycie w naukach ścisłych” (the most profound discovery of
science)10. Kolejny cytat dobrze oddaje ich status w rozwoju mechaniki kwantowej:
Olbrzymia i stale produkowana literatura na temat probabilistycznej interpretacji mechaniki kwantowej budzi przygnębienie. W tym
morzu dziennikarstwa, literatury i kiepskiej filozofii jest chyba tylko jeden jasny punkt: nierówności Bella11.

Dygresja o dydaktyce fizyki
Dydaktyka fizyki ma solidną pozycję wśród różnych specjalności nauk fizycznych, daleko jej jednak do innych dziedzin. Fizyka teoretyczna – jako rekonstrukcja rzeczywistości za pomocą matematyki – to skrajnie ambitne wyzwanie
dla ludzkiego intelektu. Fizyka wysokich energii imponuje rozmiarami swoich
kosztownych przyrządów oraz wartościami uzyskiwanych w nich energii przyspieszanych cząstek. Fizyka jądrowa umożliwiła uwolnienie energii, która może
być pożyteczna lub zabójcza. Bez fizyki ciała stałego nie byłoby nowoczesnej
elektroniki oraz jej licznych zastosowań. Z kolei astrofizyka oraz kosmologia
zdumiewają skalą rozważanych zjawisk.
Na tle tego wszystkiego dydaktyka fizyki wypada skromnie. Ostatecznie, skuteczne wyjaśnienie, zwłaszcza komuś niezajmującemu się na co dzień fizyką,
9
10

11

Roger Highfield, Paul Carter, Prywatne życia Alberta Einsteina, Prószyński i Ska, 1995.
Henry P. Stapp, Bell’s Theorem and World Process, Nuovo Cimento, vol. 29B, no. 2, s. 270
(1975).
Andrzej Staruszkiewicz, Nieustępliwość problemu interpretacji mechaniki kwantowej, Foton nr
100, Wiosna 2008, s. 18–23.
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jakiegoś skomplikowanego zjawiska trudno uznać za oszołamiający sukces naukowy. Nawet jeśli jest to odporny na fizykę i z natury niechętny jej humanista…
Wobec wspomnianych wyżej poglądów H. Stappa, A. Staruszkiewicza i in.
powstaje pytanie: czy można ważny wynik Bella wyjaśnić laikowi, który nie ma
ani czasu, ani, co gorsze, ochoty wgłębiać się w niełatwe kwestie matematyczne?
Wydaje się, że nie.

Rys. 2. Nathaniel David Mermin, ur. 1935, amerykański fizyk, autor znanego podręcznika na temat
fizyki ciała stałego (wspólnie z Neilem Ashcroftem), pomysłodawca opisanego w tym artykule
przyrządu. (Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mermin_Stockholm_2009.jpg)

W niniejszym eseju chciałbym dowartościować dydaktykę fizyki przez zwrócenie uwagi na pewien prosty przyrząd, dzięki któremu można jednak – i to bez
żadnych uproszczeń czy analogii! – wyjaśnić jedną z najbardziej zaskakujących
własności mikroświata. Przyrząd ten przekonująco pokazuje, że dydaktyka fizyki
może być prawdziwą sztuką. Został on opisany już dość dawno, w roku 1981,
przez cytowanego wyżej Davida Mermina12. Jest to autentyczny klejnot dydaktyki fizyki. Wkrótce po publikacji, akurat w dniu swych urodzin, Mermin dostał
list od samego Richarda Feynmana:
Jedna z najpiękniejszych prac z fizyki, jakie znam to Twoja w American Journal of Physics.

By zrozumieć działanie przyrządu Mermina i płynące z tego zaskakujące
wnioski, nie trzeba znać zawiłych matematycznych szczegółów mechaniki kwantowej, takich jak: funkcja falowa i jej kolaps, stany kwantowe, równanie Schrödingera, zasada nieoznaczoności, superpozycja stanów, spin cząstki, splątanie
12

N. David Mermin, Bringing home the atomic world: quantum mysteries for anybody, American
Journal of Physics 49 (1981), s. 940–943. – Zastanawiałem się, jak zgrabnie przetłumaczyć ten
jawnie nieformalny początek tytułu i wymyśliłem coś takiego: Świat atomów metodą „kawa na
ławę” (albo „prosto z mostu”).
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kwantowe itd. Wystarczy dociekliwość na poziomie, jak pisze Mermin, gazetowej łamigłówki (braintwister) plus trochę prostej kombinatoryki oraz statystyki.
Nie są to wygórowane wymagania, ale jeśli i tego zabraknie, to sprawa jest całkowicie beznadziejna i żadne sztuczki dydaktyczne nie pomogą, by kontemplować
niezwykłość kwantowego świata. Ale nawet wtedy nie ma co rozdzierać szat:
przecież świat się nie kończy na fizyce; zawsze pozostaje np. poezja lub muzyka.
Dla szczególnie niecierpliwych, którzy chcieliby w największym skrócie dowiedzieć się w czym rzecz, powiem, że mamy ewidentną sprzeczność: otóż, pewien „rozsądny” model sugeruje wartość ⅓, tymczasem eksperyment daje wartość ¼. Mamy więc problem, konflikt, a w fizyce (przeciwnie niż w polityce
czy w rodzinie), konflikt to rzecz pozytywna, wręcz pożądana. Jest to bowiem
ambitne wyzwanie, dobry punkt wyjścia do dyskusji i stawiania trafnych pytań.
Skąd ta rozbieżność? Czy „rozsądny” model jest dostatecznie rozsądny? Które
z przyjętych założeń jest fałszywe? Czy nie mamy tu po prostu błędu pomiarowego wynikającego z małej statystycznie próbki? – i tym podobne pytania.
Przyrząd Mermina
Urządzenie opisane w artykule Mermina składa się z trzech elementów: źródła
cząstek i dwóch bliźniaczych detektorów tychże cząstek (Rys. 3).
Jak podkreśla Mermin, przyrząd ten można w zasadzie wykonać, choć wymaga to pewnych środków, jednak „z pewnością mniejszych, niż dla Projektu
Manhattan”. No i trzeba mieć pewne doświadczenie techniczne, którego on nie
ma. Ale nawet taki czysto myślowy eksperyment (jakby to powiedział Einstein:
Gedankenexperiment) jest pouczający.
Umieszczone w centrum źródło posiada przycisk, po naciśnięciu którego
w przeciwne strony, w kierunku detektorów, emitowane są „cząstki” (możemy
je nazwać dowolnie, np. pociski, kamienie itp.). Każdy z detektorów ma przełącznik, który można ustawić w jednej z trzech pozycji (1, 2 i 3) oraz dwa elementy sygnalizujące, że coś zostało odebrane (np. czerwona i zielona żarówka,
odpowiednio R i G, od angielskich nazw kolorów). Ustawienia przełączników są
dowolne i zależą wyłącznie od woli eksperymentatora. Jest ich dokładnie 9 = 32
(11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33). Kolory błysków żarówek – w zależności od
ustawienia przełączników – będą dalej przedmiotem wnikliwej analizy.

Rys. 3. Przyrząd Mermina. Detektor A, w którym przełącznik ustawiono w pozycji 1, wykrył
cząstkę i błysnął na zielono; detektor B, w którym przełącznik ustawiono w pozycji 3, wykrył
drugą cząstkę i błysnął na czerwono. Zdarzenie to zapisujemy jako „13GR”
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Teraz kwestia absolutnie podstawowa. Wymienione trzy elementy urządzenia
nie kontaktują się ze sobą w żaden znany sposób, np. mechaniczny, radiowy i in.
Jedyny kontakt między nimi polega na emisji i detekcji cząstek. W szczególności, dany detektor, a także źródło „nie wiedzą”, jakie są ustawienia przełączników
drugiego detektora lub jakie były błyski żarówek. Jak podkreśla Mermin, nie ma
gwarancji, że między elementami urządzenia jest jednak jakiś kontakt, np. za pomocą nieodkrytych dotąd tajemniczych promieni Q, ale załóżmy, że tak nie jest.
Teraz uzbrajamy się w benedyktyńską cierpliwość i przystępujemy do, delikatnie mówiąc, długiej serii eksperymentów (przez „długą” należy rozumieć
milion lub więcej zdarzeń). Ustawiamy losowo przełączniki w obu detektorach,
np. 13 (tzn. w detektorze A w pozycji 1, w detektorze B w pozycji 3). Naciskamy
przycisk. Po jakimś czasie obserwujemy błyski żarówek w obu detektorach, np.
GR (tzn. w A błysnęła zielona żarówka, natomiast w B – czerwona). Zapisujemy
ten wynik łącznie jako: „13GR”. Po wielu eksperymentach niewielki fragment
naszych notatek może mieć taką postać:
11GG

33GG

12GR

12RG

23GR

21GR

21RG

12RG

21GG

11GG

33RR

23RG

22GG

11RR

31RG

32RG

11RR

23RG

12RG

12GR

12RR

33GG

11GG

22GG

22RR

22GG

32GR

22RR

31RG

12GG

12RG

12GR

22RR

23RG

11RR

13RG

21GR

32GR

22RR

33GG

33RR

21GR

33RR

23RG

21RR

33GG

13GR

11GG

11RR

12RR

22GG

32GR

32GG

11GG

11RR

32RG

32RG

12RG

13RR

23GG

13RG

13GR

12RG

31RR

32RG

32GR

21RG

12GR

23RR

23RG

23RG

21RG

21RG

11RR

13GR

11GG

31GR

13RG

12RR

13GR

21GR

13RG

13RR

13GR

33GG

33RR

33GG

23RG

12GG

21GG

11RR

21RG

23GR

13GR

21RG

21GG

32GG

33RR

11GG

13RR

13GR

13RG

13RG

12GR

23GG

23GR

31GR

32RG

33RR

11GG

31RG

22GG

11GG

33GG

11GG

32RG

31RG

32GR

11RR

21GR

Tabela 1. Mały fragment notatnika obserwatora. Zdarzenia występują losowo. Na pierwszy
rzut oka nie widać żadnych prawidłowości, z wyjątkiem tego, że, niezależnie od długości serii
pomiarów, brak jest zdarzeń: 11RG, 11GR, 22RG, 22GR, 33RG, 33GR. Inaczej mówiąc: przy
jednakowych ustawieniach przełączników zawsze błyskają te same kolory

Kolejna uwaga. Jako wytrawni eksperymentatorzy musimy być staranni oraz
ostrożni, wręcz podejrzliwi. Mamy wszakże spore możliwości manewrów. Na
przykład: jeśli pomiędzy źródło a któryś z detektorów wstawimy pochłaniający
ekran, np. cegłę – wówczas nie ma błysku żarówek. To upewnia nas, że powodem
błysku jest faktycznie coś emitowane przez źródło i wpadające do detektora.
Możemy dalej korzystać ze wspomnianych możliwości modyfikacji, np. oddalić dowolnie daleko któryś z detektorów – na Księżyc, na skraj Drogi Mlecznej.
Wówczas błysk, co jest logiczne, będzie odpowiednio opóźniony. Możemy też
ustawić przełączniki w detektorach dopiero po naciśnięciu przycisku w źródle,
gdy cząstki są jeszcze w drodze do nich. Możemy wreszcie ustawić w którymś
(znacznie oddalonym) detektorze przełącznik dopiero po tym, gdy drugi detek-
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tor, bliższy źródła, zdążył już błysnąć określonym kolorem. Wszystko po to, by
usunąć możliwości wpływu elementów urządzenia na siebie, wpływu innego, niż
emisja cząstek.
Gdy mamy już jakiś milion zanotowanych zdarzeń przystępujemy do ich analizy statystycznej (wyniki z Tabeli 1). Jest to coś w rodzaju analizy losowych
rzutów symetryczną monetą, tyle że bardziej subtelne. Po starannym zbadaniu
długiej serii pomiarów dochodzimy do dwóch wniosków:
Wniosek 1. Gdy przełączniki w detektorach są ustawione w jednakowych pozycjach
(11, 22, 33), obydwa detektory błyskają zawsze tym samym kolorem – RR lub GG –
losowo i z tą samą częstością; nigdy nie obserwuje się błysków RG lub GR.
Wniosek 2. Gdy przełączniki są ustawione w różnych pozycjach (12, 13, 21,
23, 31, 32), wówczas średnio ¾ błysków ma różne kolory: RG lub GR, losowo
i z tą samą częstością, zaś ¼ błysków – kolory jednakowe: RR lub GG, również
losowo i z tą samą częstością.
Ważna jest całkowita pewność, że wspomniane wartości (¾ i ¼) są dobrze
ustalone, wolne od statystycznych fluktuacji – podobnie jak przy dostatecznie
długiej serii rzutów monetą ułamki ilości orłów i reszek są praktycznie równe ½.
Model zjawiska, czyli co się dzieje?
Można zapytać: no i co z tego chaosu danych wynika? Otóż zaskakująco dużo,
ale by się o tym przekonać – i zadziwić – potrzeba cierpliwości i dociekliwości.
By zrozumieć zachowanie przyrządu, potrzebny jest model zjawiska, a każdy
model to jakieś założenia. Załóżmy zatem, że detektor reaguje na pewną określoną własność wpadającej do niego cząstki (rozmiar, kształt, prędkość – cokolwiek). Zgodnie z poglądami Einsteina, załóżmy dalej, że własność ta obiektywnie istnieje, zanim cząstka wpadnie do detektora. Własność tę detektor po prostu
odczytuje i – w zależności od ustawienia przełącznika – błyska czerwono lub
zielono. Czy może być coś bardziej naturalnego?
Dokładniej: każda wyemitowana cząstka posiada stosowny zestaw trzech instrukcji na wypadek każdego ustawienia przełącznika. (Einstein powiedziałby:
„zmiennych ukrytych” lub „parametrów ukrytych”, hidden variables, hidden parameters). Na przykład, instrukcja RGG niesiona przez daną cząstkę mówi nam, że:
• jeśli przełącznik detektora jest w pozycji 1, to błyska kolor czerwony R
• jeśli przełącznik detektora jest w pozycji 2, to błyska kolor zielony G
• jeśli przełącznik detektora jest w pozycji 3, to błyska kolor zielony G
Wszystkich możliwych instrukcji niesionych przez cząstki jest 8 = 23, czyli:
RRR, RRG, RGR, RGG, GRR, GRG, GGR, GGG; więcej nie ma.
Jak wyjaśnić wniosek 1? Bardzo prosto: wobec braku błysków RG i GR przy
jednakowym ustawieniu przełączników, emitowane cząstki muszą zawsze nieść
te same instrukcje – w przeciwnym przypadku obserwowalibyśmy niekiedy
błyski różnych kolorów. (Twórcy paradoksu EPR powiedzieliby o pełnej korelacji dwu rozbiegających się cząstek.)
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Idźmy dalej tym logicznym tokiem rozumowania. Emitowane cząstki muszą
nieść te same instrukcje także przy różnych ustawieniach przełączników (wniosek 2), bowiem źródło „nie wie” jak są ustawione przełączniki. Zresztą, jak widzieliśmy, można je również ustawić dopiero po emisji cząstek (ale, oczywiście,
zanim cząstki dotrą do detektora i wywołają błyski.)
W tym momencie wtrąca się uparty, i mętny w swych rozumowaniach, Bohr:
powyższy zestaw instrukcji to wielkości komplementarne, nie mogą więc razem
współistnieć! Ale równie uparty, i bardzo logiczny, Einstein odpowiada na to, że
tak dyktuje realizm.
Zignorujmy chwilowo mentorskiego Bohra, idźmy za rozsądnym Einsteinem
i dopuśćmy komplet instrukcji, które – jak założyliśmy – niosą emitowane cząstki. Rozważmy też wszelkie możliwe wyniki naszego eksperymentu.

detektor
B

RRR

RRG

RGR

RGG

GRR

GRG

GGR

GGG

1

1

RR

RR

RR

RR

GG

GG

GG

GG

1

2

RR

RR

RG

RG

GR

GR

GG

GG

1

3

RR

RG

RR

RG

GR

GG

GR

GG

2

1

RR

RR

GR

GR

RG

GR

GG

GG

2

2

RR

RR

GG

GG

RR

RR

GG

GG

2

3

RR

RG

GR

GG

RR

RG

GR

GG

3

1

RR

GR

RR

GR

RG

GG

RG

GG

3

2

RR

GR

RG

GG

RR

GR

RG

GG

3

3

RR

GG

GG

GG

RR

GG

RR

GG

Wyniki eksperymentów

detektor
A

Zestawy
instrukcji

Ustawienia
przełączników

Tabela 2. Wyniki eksperymentu dla wszystkich 9 możliwych kombinacji, losowych i jednakowo
prawdopodobnych ustawień przełączników w detektorach (11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33)
oraz dla wszystkich 8 możliwych zestawów instrukcji emitowanych cząstek (RRR, RRG, RGR,
RGG, GRR, GRG, GGR, GGG). Jest jasne, że dla jednakowych ustawień przełączników
w obu detektorach nie jest możliwe pojawienie się błysków różnych kolorów. Jest to zgodne
z Wnioskiem 1

Przejdźmy do Wniosku 2. Szarym kolorem wyróżniono pola, gdzie różne
ustawienia przełączników dają dwa identyczne błyski. Ile ich jest?
Pomińmy chwilowo instrukcje RRR i GGG. Pozostają takie, dla których jeden kolor występuje dwa razy, a drugi – jeden raz. Proste policzenie odpowied-
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nich szarych pól w powyższej tabeli mówi, że ułamek identycznych błysków
będzie ⅓. Uwzględnienie pominiętych instrukcji RRR i GGG, które, oczywiście
zawsze prowadzą do błysków jednakowych kolorów, zwiększa ten ułamek.
A tymczasem eksperyment laboratoryjny daje wartość wyraźnie mniejszą, ¼.
Elementarna analiza kombinatoryczna wyników zebranych w Tabeli 2 pokazuje wyraźnie, że – przy założeniu istnienia jednoznacznych zestawów instrukcji
niesionych przez emitowane i podróżujące od źródła do detektora cząstki – liczba
błysków jednakowych kolorów przy różnych ustawieniach przełączników powinna być większa od ⅓. (Byłaby równa ⅓ gdyby, z jakichś powodów, nie było
emitowanych cząstek o stanach RRR i GGG.) A doświadczenie, jak wspomniałem, daje wartość ¼.
Co się nie zgadza? Bohr odpowiada: nie ma żadnych zestawów instrukcji
czy parametrów ukrytych i trzeba to przyjąć! Pascual Jordan dodaje: to detekcja
stwarza stan cząstki, wydobywa go z egzystencjalnej chmury możliwości. Ale
Einstein wciąż swoje: muszą być ukryte zmienne, bo Bóg nie gra w kości. A Bohr
na to: Einstein, nie dyktuj Bogu, co ma robić! I tak w kółko.
Jak z tego wybrnąć? Mamy bowiem dwa jakościowo różne i sprzeczne podejścia, a za każdym stoi wielki autorytet. Einstein twierdzi, że detektor odczytuje
istniejący uprzednio, dobrze określony stan cząstki. Bohr natomiast mówi, że
do chwili pomiaru stan cząstki nie jest określony, a dopiero detektor go tworzy,
powołuje do istnienia.
Wyjście jest jedno: należy odwołać się do eksperymentu i pokornie przyjąć
jego werdykt – choćby wydawał się nielogiczny, dziwny, zwariowany. Niemożliwy do opisu przez żaden rozsądny, realistyczny model, który emitowane cząstki
wyposaża w instrukcje. Trzeba postąpić zgodnie z cytowaną powyżej celną radą
Mermina: Odkrywanie nie polega na tym, by z góry założyć jak ma być i wtedy
to „odkryć”.
Szczegółowy opis tych eksperymentów wykracza poza ramy tak krótkiego
tekstu. Wykonuje się je od początku lat 70. ubiegłego wieku aż do dzisiaj13. Nie
ma żadnej wątpliwości: nasz „rozsądny” model nie działa, jest sprzeczny z doświadczeniem. ¼ ≠ ⅓. Najwyraźniej nie ma żadnych zestawów instrukcji, czyli
ukrytych zmiennych. Słowem: 1:0 dla Bohra. Ale też pośmiertna chwała Einsteinowi za to, że jego „błąd” okazał się tak inspirujący i przyczynił się do głębszego
wglądu w zdumiewające prawa rządzące mikroświatem.

13

Pionierami tych eksperymentów byli Amerykanie: Stuart Freedman i John Clauser. Znaczący
wkład wniósł francuski fizyk Alain Aspect i austriacki Anton Zeillinger. Z tym ostatnim owocnie
współpracuje polski fizyk z Gdańska prof. Marek Żukowski. Fascynujące są perspektywy
związane z komputerami kwantowymi lub zagadnieniem szyfrowania kwantowego. Światowej
sławy ekspertem w tej dziedzinie jest polski fizyk, który ukończył studia w UJ w Krakowie, od
lat pracujący w Oksfordzie, Artur Ekert (ur. 1961 r.) – nominowany ostatnio do Nagrody Nobla
z fizyki.
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Uwaga końcowa:
Tym, którzy cierpliwie dobrnęli do końca tego eseju polecam, by pobawili się
apletem, ilustrującym działanie przyrządu Mermina:
https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/BellsTheorem/Flash/Mermin/
Mermin.html
Można też obejrzeć wykład Mermina, w którym barwnie opowiada on m. in.
o swoim przyrządzie (Oppenheimer Lecture):
https://www.youtube.com/watch?v=ta09WXiUqcQ&t=749s

