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Efterhånden som vi er blevet bedre til at lave ting i mindre størrelse, har vores 
forståelse, af hvordan verden hænger sammen, ændret sig. Det har vist sig, at 
vores erfaringer fra hverdagen ikke altid kan overføres til at forstå, hvordan 
små systemer opfører sig. Et eksempel kunne være, hvordan en fodbold flyver, 
efter at man har sparket til den, set i forhold til hvordan en kugle i mikro-
størrelse ville flyve. Fordi en mikrofodbold er så lille, oplever den verden på 
en markant anderledes måde, end vi gør, så andre fysiske modeller er 
nødvendige for at forstå, hvordan den bevæger sig.
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1920’erne var det en overraskende opdagelse, 
at verden kan opføre sig kvantemekanisk. 
Dette betyder, at systemer opfører sig ”kvan-
tiseret”, og kun kan ændre sig i skridt af en vis 

størrelse, hvilket ikke passer sammen med vores 
intuitive forståelse af verden. Vi er vant til, at hvis 
vi drikker af en flaske, kan vi tage en slurk af en 
hvilken som helst størrelse, men en hypotetisk 
kvantiseret flaske ville enten være fuld eller tom. I 
kvantemekanikken ville man endda kunne lave en 
såkaldt «superposition» af en tom og en fuld flaske, 
hvor den er begge dele samtidig. Det giver ikke me-
ning i vores hverdag, men at dette passer for mange 
små systemer illustrerer, hvor overraskende verden 
i virkeligheden er. 

Nye former for bevægelse

Traditionelt har kvantemekanikken været nødven-
dig for at forstå overgange i isolerede atomer samt 
for at forstå andre problemer, som ligger langt væk 

fra vores hverdag. Det har dog vist sig, at så forskel-
lige fænomener som transistorens funktion i elek-
troniske kredsløb samt fotosyntesen i planter kræ-
ver en kvantemekanisk beskrivelse, for at vi kan 
forstå, hvordan de virker, og det er fascinerende, 
hvordan kvantemekanikken efterhånden beskriver 
mere og mere af verden. De mærkelige fænomener 
såsom den nævnte superposition gør det fascine-
rende at finde nye systemer, hvor kvantemekanik 
beskriver opførslen. 

Et nyt eksempel, hvor dette er muligt, er i små 
mekaniske systemer af størrelser mellem en milli-
ardtedel og en milliontedel meter. Man taler om 
nano– og mikrometerstørrelse. Fordelen ved så små 
systemer er, at en meget lille påvirkning ved lys fø-
rer til en relativt stor ændring i bevægelsen, og hvis 
de er af høj mekanisk kvalitet, kan lyset ændre be-
vægelsen markant. Disse er dog stadig af væsentlig 
størrelse i forhold til enkelte isolerede atomer, og 
man kan snildt stå med dem i hænderne. 

I

Mikroskopbillede af mikropaddehat. 
Lyset føres rundt i kanten af padde-
hatten og forstærkes. Tegningen 
viser et zoom-in af kanten af padde-
hatten, hvor et nanomekanisk 
system er vist tæt ved og veksel-
virker med lyset.

... det er fascinerende, hvordan 
kvantemekanikken efterhånden beskriver 

mere og mere af verden.
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Tryk fra lys

Det kan ikke mærkes, når man går en tur i solen, 
men lys medfører et meget svagt tryk på det, det 
rammer. Et eksempel, hvor dette kan ses, er kome-
ter. De har ofte to forskellige haler, og dette skyldes, 
at solvinden består af partikler, der fører til den ene 
hale, og samtidig fører trykket fra sollyset til en an-
den hale. Lysets tryk kan bruges til at ændre bevæ-
gelsen af et mekanisk system — konkret ved brug af 
lys fra en laser. Eftersom vi har utrolig god kontrol 
over laserlys, kan vi opnå en meget bedre kontrol 
og måling af bevægelsen af små systemer. 

Faktisk kan man nu ved brug af trykket fra la-
serlys ændre bevægelsen af et nanomekanisk sy-
stem så meget, at det opfører sig på en måde, som 
kun kan forstås ved at benytte kvantemekanik. Det 
kræver en meget stærk vekselvirkning mellem ly-
sets tryk og det mekaniske system. Et af målene in-
den for dette felt er således at prøve at opnå meka-
niske tilstande, hvor bevægelsen vil kunne være i 
en superposition af forskellige bevægelser. Man ta-
ler om eksotiske mekaniske tilstande, i modsætning 
til klassisk bevægelse. Systemet vil altså bevæge sig 
på flere måder samtidig, hvilket jo ikke er intuitivt 
fra vores hverdag. 

Denne kraftige kvantemekaniske kontrol muliggør 
nye eksperimenter. For eksempel vil vi kunne over-
føre en tilstand fra et typisk kvantesystem, som en 
atomsky, til bevægelsen af et mekanisk system. Det 
vil sige, at bevægelsen af et mekanisk system kan 
indeholde den kvantemekaniske tilstand af en 
atomsky, hvilket jo er lidt overraskende. Det vil f.
eks. kunne bruges til at lave nye eksotiske tilstande 
i mekanikken og overføre dem til et andet kvante-
system og derved opnå helt nye muligheder inden 
for grundforskning i kvantemekaniske systemer. 

Tryk fra lys

Lys har et meget svagt momentum, der 
gør, at det kan udføre en kraft på en over-
flade. Man taler om tryk fra lyset. 
Det sker ved en kombination af absorp-
tion og reflektion af lyset, og kan bruges 
til at lave vekselvirkning mellem lys og 
mekaniske systemer. 

Eksempel på en komet med 
to haler. Den ene hale skyldes 
solvinden, mens den anden 
er resultatet af trykket fra 
sollyset. Foto: E. Kolmhofer, 
H. Raab/Johannes-Kepler-
Observa tory, Linz

Det åbner op for en forståelse af 
verden, hvor kvantemekanik ikke kun 

er nødvendig for at forstå fænomener som 
overgange i enkelte atomer, men kan 

beskrive større systemer.
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Superposition

Hvis et kvantemekanisk system kan blive 
ført i en såkaldt superposition, vil syste-
met befi nde sig i en uadskillelig kombina-
tion af fl ere tilstande samtidig. Der fi ndes 
ikke noget tilsvarende i vores hverdag, 
hvor dette er gældende, og det er altså en 
yderst kvantemekanisk egenskab. 

For mekaniske systemer er det selve 
bevægelsen der opfører sig kvantemeka-
nisk, og altså kan blive bragt i en super-
position af forskellige bevægelser. Dette 
er ikke muligt for f.eks. en guitarstreng, og 
det er derfor et interessant forskningsmål, 
at forstå hvordan bevægelse kan opføre 
sig kvantemekanisk.

Ved denne stærke sammenkobling mellem lys og 
mekanik er det altså lykkedes at få relativt store 
mekaniske systemer til at opføre sig på en kvanti-
seret måde. Det åbner op for en forståelse af verden, 
hvor kvantemekanik ikke kun er nødvendig for at 
forstå fænomener som overgange i enkelte atomer, 
men kan beskrive større systemer. 

Et eksempel på et mekanisk system i relativt 
stor størrelse, er trommeskind lavet af glas. De har 
en diameter på 1 mm og en tykkelse på 50 nanome-
ter og er lige til at have imellem fingrene. Disse kan 
ved brug af laserlys bringes til at bevæge sig på kvan-
temekanisk vis, og det bringer kvantemekanikken 
nærmere en beskrivelse af vores hverdag. Det er 
altså dybt interessant, hvordan overgangen mellem 
klassisk fysik og kvantemekanisk fysik flytter sig, 
efterhånden som vi bliver bedre til at forstå verden. 

Glaspaddehat i mikrostørrelse

I dette projekt er systemet en glaspaddehat i mi-
krostørrelse, der vekselvirker med et meget lille me-
kanisk system. Paddehatten er lavet således, at la-
serlys bliver ført rundt i kanten rigtig mange gange. 
På den måde sker det flere millioner gange, at lyset 
møder og vekselvirker med det mekaniske system. 
Det mekaniske system er en meget lille ”stemmegaf-
fel” lavet af silicium, som er et par mikrometer lang 
og omkring ti nanometer bred. Denne stemmegaf-
fel svinger ved sin naturlige tone, og hvis den er tæt 
nok på glaspaddehatten, bliver den påvirket af tryk-
ket fra lyset. Dette er et eksempel på et optomeka-
nisk system, hvor bevægelsen af stemmegaflen på-
virker lyset, og lyset påvirker stemmegaflen. 

Fordi vekselvirkningen er så kraftig, er det også ved 
at måle lyset, at vi kan bestemme, hvordan stem-
megaflen bevæger sig, og da vi har så utrolig god 
kontrol af laserlyset, kan vi ændre vekselvirkningen 
imellem lyset og stemmegaflen. Ved hjælp af kvan-
temekaniske metoder på lyset er det muligt at på-
virke det og stemmegaflen til at lave disse eksotiske 
tilstande af bevægelsen. 

Vi kan ydermere lade lyset føre til en sammen-
kobling med andre systemer, blot ved at benytte ly-
set der har vekselvirket med paddehatten og stem-
megaflen. Det vil dermed være muligt at lade be-
vægelsen af stemmegaflen påvirke et andet 
kvantesystem, hvilket åbner for mange spændende 
muligheder inden for disse relativt simple systemer. 

Grænsen mellem klassisk fysik og kvanteme-
kanik flytter sig hele tiden, og ved at kunne få me-
kaniske systemer til at opføre sig kvantemekanisk, 
kan vi videre udforske vores model af verden. Hvem 
ved? Måske er verden kvantiseret i endnu højere 
grad end hidtil troet?

Model af bevægelserne af et 
nanomekanisk system som i 
vores eksperiment. Målet er at 
få bevægelsen til at opføre sig, 
så det er i en kvantemekanisk 
superposition af forskellige 
bevægelser samtidig. 

En skov i mikrostørrelse af de 
små mekaniske stemmegafl er, 
der bruges.


