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Kvantovú fyziku vnímajú mnohí z nás ako niečo nestráviteľné, záhadné až hrozivé. Ako by aj nie, keď v kvantovom svete na nepozorného turistu číhajú polomŕtve Schrödingerove mačky, zavreté v skrinke s kyanidom. Svet atómu však môže vyzerať aj pozoruhodne priezračne, ak máte po ruke dobrého sprievodcu.

Sprievodca pre každého. Taký je ambiciózny podtitul nenápadnej knižočky Johna Polkinghorna, významného britského vedca (a anglikánskeho kňaza). Venoval ju Paulovi Diracovi, objaviteľovi antihmoty, autorovi knihy Princípy kvantovej mechaniky a vynikajúcemu učiteľovi.

Polkinghornov sprievodca
Paul Dirac ovládal umenie vysvetľovať zložité s pomocou jednoduchého. Autor sa od neho naučil viesť začiatočníkov po krivolakých uličkách Planckovej konštanty tak šikovne, že ak naozaj túžite nazrieť do mikrosveta, lepšieho sprievodcu na pultoch predajní momentálne nenájdete. Mohol by sa pokojne volať aj Diracova čarovná skrinka.
Úloha tohto málovravného muža pri formovaní kvantovej teórie bola zásadná. Polkinghorne navštevoval Diracov slávny kurz prednášok o kvantovej fyzike na univerzite v Cambridgei a nazval ho vedeckým svätcom, pretože nikdy nespomínal svoj vlastný prínos k vedeckému prelomu, ktorého bol spolutvorcom. Jeho prednášky uhranuli poslucháčov jasnosťou a vznešenou jednoduchosťou argumentov, ich stavba bola „podobne uspokojivá a zdanlivo nezameniteľná ako kompozícia Bachovej fúgy.“
Za zmienku možno stojí, že Polkinghorne pochválil Diraca podobne, ako Albert Einstein Nielsa Bohra. Prelomovú prácu z roku 1913, v ktorej dánsky fyzik využil Planckove kvantá (samostatne vyžarované „balíčky“ energie) a stabilizoval tak Rutherfordov model atómu, označil Einstein za prejav najvyššej muzikálnosti v myslení. Okrem iného tak priblížil laikom keď už nie obsah, tak aspoň význam toho, čo Bohr urobil.

Krieda je tam a súčasne tu
Ako konštatuje Polkinghorne, sám Dirac sa vyhýbal rétorickým trikom akéhokoľvek druhu. Raz si však – našťastie pre nás - jedno gesto neodpustil. Vďaka tomu dnes máme azda najnázornejšiu demonštráciu kvantovej superpozície, čo je jeden z kľúčových pojmov kvantovej teórie. Autor spomína, ako jeho učiteľ zobral kriedu, rozlomil ju na dva kusy, jeden položil na pravý a druhý na ľavý koniec katedry. Povedal, že z klasického hľadiska existuje fyzikálny stav, kedy je krieda „tu“, a stav, kedy je „tam“. Iné klasické možnosti neexistujú. Keď však nahradíte kriedu elektrónom, zrazu pred vami vyskočí celý rad možností, ktoré sú zmesou klasických stavov: elektrón je trochu „tam“ a súčasne trochu „tu“.
„Kvantová teória dovoľuje vzájomné miesenie i takých stavov, ktoré sa z klasického hľadiska úplne vylučujú. A práve táto možnosť odlišuje kvantový svet od klasického sveta každodennej skúsenosti,“ píše autor.

Kto sedí uprostred
Každodenný svet vnímame v jeho newtonovskej jednoznačnosti, a predsa za ním musíme tušiť kvantový svet heisenbergovskej neurčitosti. Einstein, ktorý neurčitosť neznášal, kvantovú koncepciu vytrvalo spochybňoval. Polkinghorne vysvetľuje, prečo sa nemecký génius mýlil. Napokon jedinou fotografiou v jeho knižke je záber na celú fyzikálnu elitu, ktorá sa v roku 1927 zišla na konferencii v Bruseli a kde sa odohrávali vášnivé spory o kvantovú mechaniku. Akosi symbolicky Paul Dirac sedí  uprostred, kúštik za Albertom Einsteinom, ktorý sedí tiež uprostred (vďaka Polkinghornovi a Diracovi už vieme, že v kvantovom svete je taká superpozícia stavov možná). Pozícia oboch géniov súčasne naznačuje, že v Bruseli už fyzikálny svet prechádzal do svojho kvantového štádia, lebo klasici na čele s Einsteinom svoje pozície nevedeli ubrániť. A tak sa nám dnes zdá, že Dirac sedí viac uprostred než Einstein.

Chcel povedať Feynman to, čo povedal?
Kniha sa začína známym citátom iného významného kvantového klasika Richarda Feynmana: „Myslím, že môžem bezpečne vyhlásiť, že kvantovej mechanike nerozumie nik.“ Na prvé zoznámenie s kvantovým pralesom vynikajúci nápad, no súčasne trochu mätúci. Napokon postupom času sa dozvieme, že Feynmanove slová by sme mohli vnímať skôr ako viac-menej bezmocné konštatovanie, že nik nerozumie, prečo príroda, opísaná metódami kvantovej fyziky, funguje tak čudne. Podstatné však je, že ako opis dejov sa ujala kvantová teória dokonale, a preto nie je dobrá iba na to, aby si na nej fyzici dokazovali svoju výlučnosť či výstrednosť. Myšlienky Bohra, de Broglieho, Schrödingera, Diraca, Borna či Heisenberga dnes podpierajú celý moderný elektronický priemysel vrátane ďalších aplikácií, ako sú napríklad lasery, nehovoriac už trebárs o kvantových počítačoch (ktoré Polkinghorne považuje skôr za peknú víziu než reálnu možnosť). 
Feynman, ktorý patrí do druhej generácie kvantových klasikov, samozrejme, nebol prvý, kto sa pozastavoval nad absurdnosťou fungovania kvantového sveta z hľadiska prostého rozumu. Niels Bohr a jeho spolupracovníci či oponenti viedli v počiatkoch formovania novej teórie nekonečné diskusie. Zrodila sa tak kodanská interpretácia kvantovej teórie, ktorá považuje neurčitosť a „rozmazanosť“ kvantovej reality za fakt a káže zbytočne sa nad tým nepozastavovať.

Skvelá nematematická revízia
„Fyzici k prírode zvyčajne pristupujú s istými vopred vytvorenými víziami, skutočné správanie fyzikálneho sveta ich však môže vyvrátiť. Tak sa smer bádania často obracia úplne nečakaným smerom. Skvelým príkladom takej revízie je práve objav kvantovej teórie,“ napísal Polkinghorne. 
Napriek tomu, že slovami kvantovej fyziky je matematika, autor ju v knižke zo známych dôvodov prakticky nepoužíva (matematika je veľmi špeciálny nástroj, ktorí ovládajú nemnohí). Keď už musí zariskovať „letmý dotyk s matematikou“, ospravedlní sa: „ľutujem, že táto kapitola môže byť pre nematematika trochu zložitejšia“. Na záver však predsa len doplnil výklad rovnicami pre pokročilejších.
Ťažko niečo dodať. Azda len to, že Polkinghorne zo svojej strany urobil, čo mohol. Teraz je možno rad na nás, čo si sotva vieme zrátať výplatu, aby sme trochu potrápili nematematické neuróny. Ak naozaj máme v hlave niečo na spôsob kvantového počítača, ktorý robí výpočty v paralelných vesmíroch, mohol by byť bližší pohľad do Diracovej čarovnej skrinky celkom zaujímavý.

12. 6. 2008 | Michal Ač
Tento článok bol uverejnený v tlačenom vydaní denníka SME. (Predplaťte si SME cez internet.)
© 2008 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

