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Κβαντική σύµπλεξη (Quantum entanglement). 
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

εισαγωγή: 
Το spin του ηλεκτρονίου δεν είναι ένα διάνυσµα µε την κλασική έννοια του όρου. 
Για ένα διάνυσµα  α

�

 µπορούµε ταυτόχρονα να µετρήσουµε τις τρείς συνιστώσες του 

στο χώρο αx

�

, α y

�

, αz

�

. 

Για το spin όµως µπορούµε να γνωρίζουµε την τιµή του µόνο προς µια ορισµένη 
κατεύθυνση του χώρου, έστω την xx΄ (ή µια οποιαδήποτε τυχαία κατεύθυνση), και να 
µετρήσουµε την πιθανότητα νε βρεθεί σε µια άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγµα αν 
το spin του ηλεκτρονίου είναι στον άξονα +x τότε η πιθανότητα για τον άξονα –x 

είναι µηδέν, ενώ για τον ± y ή τον ± z ή οποιοδήποτε άλλο τυχαίο άξονα είναι 
1

2
. 

 
Αν ένα ηλεκτρόνιο τοποθετηθεί µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο µε έναν 
οποιονδήποτε αρχικό προσανατολισµό, τότε αυτό που θα παρατηρήσουµε 
πειραµατικά είναι ότι ή θα εκπεµφθεί ένα φωτόνιο ή δεν θα εκπεµφθεί. Το 
spin του ηλεκτρονίου είναι λοιπόν ένα ιδιαίτερο διάνυσµα. Το ηλεκτρόνιο 
έχει µόνο δυο πιθανές καταστάσεις. Όπως και να το τοποθετήσουµε το 
ηλεκτρόνιο µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο τότε µόνο δυο πράγµατα µπορούν 
να συµβούν. Είτε να εκπέµψει είτε να µην εκπέµψει ένα φωτόνιο.  
 
 Αν το ηλεκτρόνιο  που αρχικά είχε έναν τυχαίο 
προσανατολισµό, προσανατολιστεί τελικά µέσα στο µαγνητικό 
πεδίο µε το spin του παράλληλο µε τις δυναµικές γραµµές του 
µαγνητικού πεδίου τότε δεν εκπέµπει κανένα φωτόνιο. Αν 
όµως προσανατολιστεί µέσα στο µαγνητικό πεδίο µε spin  
αντιπαράλληλο µε το µαγνητικό πεδίο τότε σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα θα περιστραφεί και θα προσανατολιστεί 
τελικά παράλληλα µε αυτό (περιστροφή κατά 1800) και θα 
εκπέµψει ένα φωτόνιο µιας καθορισµένης ενέργειας. Άρα το 
συνολικό φαινόµενο  είναι όταν ένα ηλεκτρόνιο τυχαίου προσανατολισµού, 
τοποθετείται µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο τότε αυτό να δίνει ένα φωτόνιο αν 
προσανατολιστεί προς τα κάτω ή να µη δίνει κανένα φωτόνιο αν το spin του δείχνει 
προς τα πάνω. ∆ηλαδή έχουµε ένα χώρο δυο καταστάσεων και λέµε ότι το spin είναι 
ένα qbit  (quantum bit) δυο καταστάσεων όπου τίποτα άλλο δεν υπάρχει ενδιάµεσα. 
Καµιά άλλη φυσική κατάσταση εκτός από την «πάνω» ή την «κάτω» δεν µπορεί να 
παρατηρηθεί Αυτό σε αντιδιαστολή µε ένα cbit (classical bit) όπου έχουµε ένα χώρο 
όπου το spin θα µπορούσε να δείχνει σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση. 
 
Τα «πάνω» ή «κάτω» θα µπορούσαν να αναφέρονται και 
στον διπλανό προσανατολισµό. 
 
 
Το σηµαντικό πάντως είναι πως µε τις ίδιες αρχικές 
συνθήκες, δηλαδή αν το ίδιο ηλεκτρόνιο τοποθετηθεί µε τον ίδιο αρχικό 
προσανατολισµό µέσα στο µαγνητικό πεδίο, τότε άλλες φορές εκπέµπεται και άλλες 
φορές δεν εκπέµπεται ένα φωτόνιο. ∆ηλαδή µε τις ίδιες αρχικές συνθήκες δυο 
πράγµατα µπορούν να συµβούν. ∆εν είµαστε βέβαιοι. Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει 
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στην κλασική φυσική, όπου εκεί µε τις ίδιες αρχικές συνθήκες είτε θα βλέπαµε µόνο 
τη µία είτε µόνο την άλλη κατάσταση πάντα και µε βεβαιότητα Αυτές οι 
κβαντοµηχανικές πιθανότητες είναι θεµελιώδεις στη φύση και δεν αναφέρονται σε 
ατελή γνώση. 
 
κλασική θεώρηση 
Σε µια κλασική θεώρηση θα περιµέναµε όταν εφαρµόσουµε ένα εξωτερικό µαγνητικό 
πεδίο τότε το spin του ηλεκτρονίου να προσανατολίζεται 
σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα παράλληλα µε τις 
δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου εκπέµποντας 
ηλεκτροµαγνητική ενέργεια (ακτινοβολία). Όµως τότε η 
ενέργεια που εκπέµπεται θα περιµέναµε να είναι τόσο 
µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερη είναι και η γωνία φ που 
σχηµατίζει αρχικά το spin µε τις δυναµικές γραµµές.  
Έτσι αν το spin είναι παράλληλο µε το µαγνητικό πεδίο 
τότε θα περιµέναµε να µην εκπέµπεται καθόλου 
ακτινοβολία αν πάλι σχηµατίζει γωνία 900 έχουµε 
εκποµπή ακτινοβολίας και τέλος αν σχηµατίζει αρχικά 
γωνία 1800 περιµένουµε να εκπέµπεται η µέγιστη 
ακτινοβολία κ.ο.κ. Έτσι µπορούµε να βρούµε µέσα από 
αυτόν τον κλασσικό τρόπο σκέψης µια συνεχή συνάρτηση που θα συνδέει την 
εκπεµπόµενη ακτινοβολία µε τη γωνία που σχηµατίζει αρχικά το spin του 
ηλεκτρονίου µε το µαγνητικό πεδίο. Κάτι τέτοιο όµως πειραµατικά δεν παρατηρείται. 
 
κβαντική θεώρηση 
Προχωράµε λοιπόν στην κβαντική θεώρηση µέσα από την πειραµατική διαπίστωση 
ότι για το spin του ηλεκτρονίου έχουµε µόνο δυο καταστάσεις. ∆ηλαδή όπως και να 
το τοποθετήσουµε αρχικά µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο τότε µόνο δυο πράγµατα 
µπορούν να συµβούν. Είτε να εκπέµψει είτε να µην εκπέµψει ένα φωτόνιο 
(ακτινοβολία). Η ενέργεια του φωτονίου της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας είτε θα έχει 
την τιµή µηδέν είτε θα έχει µια πλήρως καθορισµένη ενέργεια για το συγκεκριµένο 
µαγνητικό πεδίο ανεξάρτητη από τη γωνία που σχηµάτιζε αρχικά το spin του µε αυτό. 
 
Μπορούµε δηλαδή να µιλάµε πλέον µόνο µε πιθανότητες. Θα εκπέµψει ή όχι το 
ηλεκτρόνιο ένα φωτόνιο; Το βέβαιο είναι πως αν τοποθετήσουµε το ηλεκτρόνιο 
αρχικά µε spin παράλληλο µε το µαγνητικό πεδίο η πιθανότητα να εκπέµψει ένα 
φωτόνιο είναι µηδέν ή έστω πάρα πολύ µικρή, ενώ αν το η ηλεκτρόνιο τοποθετηθεί 
αρχικά στο µαγνητικό πεδίο µε το spin του αντιπαράλληλο µε τις δυναµικές γραµµές 
τότε έχουµε τη µέγιστη πιθανότητα να εκπέµψει ένα φωτόνιο, γιατί σίγουρα το 
ηλεκτρόνιο είναι προς τα κάτω και το µαγνητικό πεδίο προς τα πάνω. Τι θα γίνει 
όµως αν τοποθετήσουµε το ηλεκτρόνιο µε το spin του κάθετο στις δυναµικές 
γραµµές;  
 
Έστω λοιπόν ότι προετοιµάζουµε ένα ηλεκτρόνιο µε 
ένα οριζόντιο µαγνητικό πεδίο και στη συνέχεια το 
τοποθετούµε σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο. 
Τότε έχουµε 50% πιθανότητα να εκπεµφθεί ένα  φωτόνιο και 50% πιθανότητα να µην 
εκπεµφθεί.  
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Αν µε το που εφαρµόζουµε το κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο το ηλεκτρόνιο 
προσανατολίζεται στην προς τα «πάνω» κατάσταση δηλαδή παράλληλα µε το 
µαγνητικό πεδίο όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα, τότε δεν εκπέµπεται 
καµία ακτινοβολία. Αν όµως µε το που τοποθετούµε το αρχικά οριζόντιο 
ηλεκτρόνιο µέσα στο κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο αυτό προσανατολιστεί 
στην προς τα «κάτω» κατάσταση τότε θα «θέλει» να γίνει παράλληλο µε το 
µαγνητικό πεδίο και θα εκπέµψει ένα φωτόνιο πάντα µε τη µέγιστη ενέργεια 
και τελικά θα γίνει και πάλι παράλληλο µε το µαγνητικό πεδίο. 
 
Άρα το ηλεκτρόνιο (the spin of the electron)  µε αυτή την έννοια είναι ένα 
κβάντουµ bit. Υπάρχουν µόνο δυο πιθανές καταστάσεις ή δυο πιθανές 
διαµορφώσεις. 
Τι ισχύει για την πιθανότητα αν αρχικά δε σχηµατίζει το spin του ηλεκτρονίου 
γωνία 900, µε το µαγνητικό πεδίο αλλά µια τυχαία γωνία; Τότε η πιθανότητα για 
τη µια ή την άλλη κατάσταση θα είναι πάλι 1/2; 
 
µαθηµατικός φορµαλισµός 
 
… η συνέχεια θα ακολουθήσει… 
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