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Kuantum Sihirbazl›k
Gösteri sihirbazlar›n›n birtak›m ince

hilelerle, kendilerinde do¤aüstü  güçler

bulundu¤unu iddia edip saf kimseleri

kand›ran flarlatanlar›nsa güya gizli

beyin güçleriyle "sakl› bir cismi" görme

hünerini, flimdi baz› fizikçiler de

sergilemeye haz›rlan›yorlar. Hem de

öyle hileyle, gözba¤c›l›kla  de¤il,

basbaya¤› fizik yasalar›ndan

yararlanarak. Gerçi yararlan›lan yasalar

kuantum fizi¤ininkiler olunca arada pek

fark kalm›yor gibi. Ama biliyoruz ki,

düzen anlay›fl›m›za, mant›¤›m›za uyan,

günlük yaflant›m›z› çevreleyen makro

dünyam›z, kuantum fizi¤inin mikro

dünyas›n›n gariplikleri üzerine kurulu. 

Boston Üniversitesi Kuantum

Görüntüleme Laboratuvar›’ndan  Bahaa

Saleh ve arkadafllar› da,

gerçeklefltirmeye haz›rland›klar› deney

için bu garipliklerden birinden

yararlanmay› tasarl›yorlar. Ayn› spin

(dönme) durumuna sahip bir parçac›k

çifti, baz› koflullarda bir dolan›kl›k

iliflkisi içine giriyor. Örne¤in, dolan›k

durumdaki iki fotondan biri üzerinde

bir ölçüm yap›ld›¤›nda öteki foton da ne

kadar uzakta olursa olsun, isterse

evrenin öbür ucunda, ayn› anda o

ölçümden etkileniyor. Dolan›k bir çift

fotonun, momentum ya da kutuplanma

(polarizasyon)  gibi özellikleri ölçüm

an›na kadar çeflitli olas›l›klar›n bir

bütünü. Bir ölçüm yap›larak fotonlardan

birinin bir özelli¤i ortaya ç›kt› m›, ayn›

anda öteki fotonun da ayn› özelli¤ini

belirlemifl oluyorsunuz. Bahaa Saleeh

ve ekibi de bundan yararlanarak bir

kuantum holografi yöntemiyle kapal› bir

küre içinde sakl› cismin görüntüsünü

üç boyutlu olarak elde etmeyi

planl›yorlar. Hologram denen üç

boyutlu görüntüler, genellikle birbiriyle

giriflim yapan ›fl›k demetleriyle

oluflturuluyor. Giriflimli ›fl›k, basit

›fl›kland›rmaya k›yasla bir cisim

hakk›nda daha fazla bilgi sa¤l›yor. Bu

fazladan bilgi de, üç boyutlu bir cismin

üç boyutlu bir görüntüsünün

oluflturulmas›na olanak sa¤l›yor. 

Deney flöyle tasarlan›yor. Bir ›fl›k

demeti, kürenin çeperi üzerindeki bir

delikten içeri giriyor ama geri

ç›kam›yor. Küre içinde sakl› cisimden

saç›larak sonunda kürenin iç duvar›na

çarp›yor. Kürenin içi,  fotonun çarpt›¤›

yerin de¤il, çarpt›¤› an›n saptanabilece¤i

bir biçimde tasarlanm›fl.  Klasik fizi¤e

göre, böyle bir düzenekle kürenin

içindeki cismin görüntüsünün

oluflturulmas› olanaks›z.

Kuantum mekani¤ine göreyse,

ayd›nlat›c› demetteki

fotonlar›n, bir baflka ›fl›k

demetiyle dolan›k

durumda bulunmalar›

halinde sakl› cismin bir

hologram›

oluflturulabilir.

Kuantum holografi tekni¤inde

araflt›rmac›lar, küre biçimdeki odac›¤›n

içine gönderilen ayd›nlat›c› ›fl›k

demetindeki bir fotonla dolan›k

demetteki eflinin efl zamanl› var›fl

zaman›n› ölçüyorlar. Bu ölçüm, odac›k

içinde tek fotonun izleyebilece¤i de¤iflik

yollar›n giriflimini ortaya koyuyor. Sakl›

cismin holografik görüntüsünü

kodlayan da iflte bu olas› yollar›n

giriflimi. 

Kuantum holografi flimdilik yaln›zca

ka¤›t üzerinde var. Ama Boston

Üniversitesi araflt›rmac›lar›, önerdikleri

yöntemin denenmesi için herhangi bir

teknolojik engel bulunmad›¤›n›

belirtiyorlar ve deneyi gerçeklefltirmek

için gerekli düzene¤i k›sa süre içinde

haz›rlamay› umuyorlar.

Amerikan Fizik Derne¤i Bülteni, 21 Kas›m 2001

Fizik CERN’in ‹ntikam›

Fizik liginin iki ezeli rakibi, Avrupa

Parçac›k Fizi¤i Laboratuvar› (CERN)

ile ABD’deki karfl›t› Fermi Ulusal

H›zland›r›c› Laboratuvar› ya da k›sa-

ca Fermilab. Bu iki kuruluflun ilgi

alan›, bilinen parçac›klar› ›fl›k h›z›na

yak›n enerjilerde çarp›flt›rarak yüksek

enerji fizi¤inin öngördü¤ü kuramsal

parçac›klar› ortaya ç›karmak. Art›k

flans m›d›r, nedir, bu alandaki büyük

baflar›lar son y›llarda Fermilab imzas›

tafl›yor. Örne¤in, maddenin temel par-

çac›klar› olan kuarklar›n alt› çeflnisin-

den en büyü¤ü olan üst kuark› bul-

mak için sürdürülen yar›flta ipi gö-

¤üsleyen Fermilab oldu. Parçac›klara

kütle kazand›rd›¤›na inan›lan Higgs

bozonunu bulmak için sürdürülen ya-

r›fltaysa CERN önde giderken, deney-

lerin yap›ld›¤› LEP h›zland›r›c›s›n›n,

daha güçlü bir h›zland›r›c›n›n yap›m›

için devreden ç›kar›lmas›yla Fermilab

flimdilik rakipsiz kald›. 

Ama arada s›rada tökezlemek de

yar›fl›n bir parças›. Geçti¤imiz Ka-

s›m ay›nda  Internet

üzerinden yap›lan

bir satranç maç›n›

CERN, rakibini

eze eze 11,5-5,5

kazand›. Ancak

deneysel fizikte

geçerli istatistik-

sel ölçütlere göre CERN’in satrançta

Fermilab’dan üstün oldu¤u kesin de-

¤il. Bu ölçütlere göre CERN’in üstün-

lü¤ünün tart›flmas›z kabulü için gali-

biyetlerin yüz bin, hatta 1 milyon kez

tekrarlanmas› gerekiyor. CERN yetki-

lileri de bunu teslim ediyor. Labora-

tuvar›n satranç kulübünün sekreteri

Tibor Simko "Asl›na bakarsan›z, Fer-

milab bizi yenmifl olabilir " diyor, ve

ekliyor "tabii, teorik olarak!.." Fer-

milab’›n satranç kaptan› Lenny

Spiegel, bu tak›lma karfl›s›nda

Heisenberg’in, bir parçac›¤›n hem h›z

hem de konumunun bilinemeyece¤ini

anlatan belirsizlik ilkesine s›¤›n›yor:

"e¤er satranc› ciddiye al›yorsan›z,

fizi¤i ciddiye alm›yorsunuz demek-

tir."
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