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«lê olltsltraiit 

NSCHAP Gevoelig 
Idimaat 

Maar hoe 
gevoel ig? 
Pagina 36 2 

Optischie tafel aan de TU Delft, beginpunt voor het experiment met quantumteleportatie over ruim een kilometer. 

Beam me up, Delft 
Foto FOM 

Einstein geloofde 
er niet in, maar in 
Delft gaan ze het 
gewoon doen: 
teleportatie. Star 
Trek in de polder. 
Door Martijn van Calmthout 

et mafste moment tot nu 
toe, vertelt quantumlysicus 
Ronald Hanson van de 
Technische Universiteit 

Delft, was toen bij een verkenning aan 
de rand van de campus plotseling een 
putdeksel omhoog Iwam en een hem 
onbekende technicus zijn hoofd uit 
het gat stak. 

Dat bleekleus, de man met de paar
denstaart. De man die alles weet van 
de kabeltunnels onder het Deiftse uni
versiteitsterrein. 

Hanson: 'leus bleek precies degene 

die ons kon vertellen hoe we met onze 
glasvezelkabel ondergronds bij het re
actorinstituut moesten komen. Zelf 
waren we het spoor na het snelweg
viaduct allang bij ster.' 

In een lange strook langs de Mekel
weg liggen de gebouwen waar diverse 
faculteiten huizen. PraMsch aan het 
begin ligt Technische Natuurkunde, 
met daarin ook het Kavli Instituut 
voor Quantumfysica. Aan het andere 
uiteinde duikt de Mekelweg onder de 
snelweg door en eindigt in de buurt 
van de onderzoekskemreactor. 

^ 

Hansons glasvezel verbindt via een 
wirwar van tunnels en kabelgoten on
der het Deiftse maaiveld de verduis
terde kelder vol lasers van het Kavli In
stituut met een tweede labruimte bij 
de kernreactor, een ruime Idlometer 
verderop. De aannemer legde de afge
lopen weken de laatste meters. 

Die glasvezelkabel is het hart van 
een uniek experiment dat Hanson en 
zijn ploeg de komende maanden op 
poten wil zetten. Inzet is twee deeltjes 
zodanig met elkaar verbinden dat ze 
in feite één zijn, ongeacht hun on- > 



NATUURKUNDE 
COMMUNICERENDE DEELTJES 

Quantumverstrengeling 
Deeltjes in twee laboratoria beïnvloeden 
elkaar over afstand van een kilometer 

V I J F V R A G E N 

Het overzenden van fysische 
ob jec ten , zonder da t ze fysiel< 
w o r d e n verp laats t - ongeveer 
zoals een f o t o me t de fax of via 
e-mai l kan w o r d e n vers tuurd . 
Bij te lepor ta t ie w o r d t de fys i 
sche toes tand van een ob jec t 
overgezet van de b ron naar de 
o n t v a n g e r die die toes tand in 
een n ieuw ob jec t recreëert. 
O Wat is dan quantum-
teloportatle? 

In de quan tumwere l d l<unnen 
deel t jes me t ei(<aar verst ren
ge ld b l i jven, hoe ver ze ool< uit 
eli<aar raken. Door het ene 
deel t je te manipu leren, veran
de r t ook het andere deel t je. 
Dat b ied t een kanaal o m een 
q u a n t u m t o e s t a n d over eèn 
g ro te a fs tand te verplaatsen. 
O 
Ja, al z i jn de bewi jzen nog niet 
helemaal wa te rd ich t . In exper i 
m e n t e n w o r d e n al jaren dee l 
t j es toes tanden en zelfs a t o o m 
toes tanden ge te lepor teerd , 
over meters en soms zelfs ki lo
meters . 
O 
Een heel mens is geen quan-
t u m o b j e c t . Quan tumte lepo r ta 
t ie zal daa rdoo r niet werken. 
En g e w o o n te lepor te ren is o n 
b e g o n n e n werk : ob jec ten van 
meer dan een paar a tomen zijn 
te Ingewikke ld o m alle in fo rma
t ie erover te kunnen verzame
len en vers turen. 
O Wat heb je er dan aan? 
Quan tumte lepo r t a t i e is we ten 
schappel i jk o p w i n d e n d ge 
noeg . Toepassingen ervan zijn 
voorz ien in q u a n t u m c o m p u -
ters, waar in geschi f te deel t jes
toes tanden eno rme extra re
kenkracht geven. De c o m m u n i 
cat ie tussen d ie deel t jes toe
s tanden zou via verstengel ing 
en te lepor ta t ie kunnen ver lo
pen. 

stel deeltjes 
voor als 

dobbelstenen 

Huidige experiment in Delft 
L a b o r a t o r i u m A 

V e r s t r e n g e l i n g 
Als deeltjes samen altijd 5 ogen 
geven Is hun gedrag verstrengeld, 
zelfs op grote afstand 

L a b o r a t o r i u m B 

In twee laboratoria wordt een dobbelsteen 
gegooid, men weet niet wat gegooid is 

- Glasvezelverbinding over 1 kilometer -

Na waarneming in laboratorium A blijkt dat daar 2 
ogen gegooid zijn met de dobbelsteen 

De waarneming in laboratorium B moet tonen 
dat 3 gegooid is met de dobbelsteen, waardoor 
liet totaal op 5 komt 

Uiteindelijke experiment in Delft 

Een voorwerp wordt in laboratoriunn A gekoppeld aan 
de dobbelsteen, in laboratorium B ontstaat door 
verstrengeling een koppeling met een onbepaald object 

i Glasvezelverbinding over 1 kilometer 

Waarneming in laboratorium A legt vast wat er in 
laboratorium B gevonden zal worden: een exacte 
kopie van het voorwerp in laboratorium A 
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• derlinge afstand. Quantumver-
strengelingheet dat in het jargon van 
de natuurlcunde. En die verstrengeling 
moet de opmaat worden voor nog veel 
spectaculairder resultaten. 

Uiteindelijk, zegt Hanson, gaat hi j 
een deeltje teteporteren. 'Letterlijk over
zetten van hier naar de andere kant 
van de snelweg.' Hetgeen, erkent hi j , 
pure Star Trek zal zi jn. Zoals captain 
Kirk zich door boordtechnicus Scotty 
omhoog liet 'beamen', zo gaat in Delft 
een deeltj e van het ene lab naar het an
dere zoeven, een dikke kilometer ver
derop. Beam me up, Ronald. 

Teleportatie Is het woord. Of precie
zer: quantumteleportatie, omdat het 
'maar' over deeltjes gaat en niet over 
complete captain-Iürks. 

Maar het idee is hetzelfde. Verzamel 
alles wat je weet over een object op de 
ene plaats. En laat op een andere plaats 
alles wat je weet weer samenkomen. 
Zeker als het om een los deeltje gaat, 
betekent dat in feite het verzenden van 
het deeltje zelf Deeltjes zijn immers in
wisselbaar. 

Het k l inkt vreemd, een deeltje dat 
overgeseind wordt. Maar anderzijds: 

in de quantumwereld is niets wat het 
l i jkt , en staat de menselijke intuïtie al 
snel met lege handen. 'Wie zegt het 
quantum te begrijpen, snapt er niets 
van', zei de immer gevatte fysicus Ri
chard Feynman ooit. 

Het gaat, erkent Hanson, in de we
tenschappelijke literatuur al zeker tien 
jaar over quantumverstrengeling. Met 
name de Oostenrijlcste natuurlcundige 
Anton Zeilinger is er een kei in. Bij zijn 
laatst experimenten transporteerde hij 
via quantumkanalen de toestand van 
een foton-een lichtdeeltje-van het ene 
Canarische eiland naar het andere, 
door de lucht, over een afstand van 
143 Idlometer. Een record. Zeiliger (69) 
wordt al jaren genoemd als kansheb
bervoor een Nobelprijs in de fysica. 

Quantumteleportatie is een van de 
bizarre wonderen in de wereld van het 
allerkleinste. Het komt erop neer dat 
deeltjes via een spookachtig verbond 
met elkaar gekoppeld kunnen zijn, on
geacht hun afstand. Wordt het ene 
deeltje op de ene lokatie gemanipu
leerd, dan 'voelt' het partnerdeeltje el
ders dat ook, en wel onmiddellijk. 

Dat hangt samen met de manier 
waarop de quantumtheorie de realiteit 

voordeeltjes beschrijft. Een elektron, 
bijvoorbeeld, kan op verschillend e ma
nieren ronddraaien: de spin. Tot er een 
meting wordt gedaan, is die toestand 
onbekend. Fysici beschrijven dat door 
aan te nemen dat het elektron in alle 
mogelijke toestanden tegelijk verkeert, 
zolang er geen meting is verricht. 

Pas bij een meting wordt een van die 
mogelijke toestanden realiteit, en de 
rest niet. De uitkomst is puur toeval. 
Wat er precies bij een meting gebeurt, 
is al sinds de beroemde gespreldcen tus
sen Einstein en Bohr in de vorige eeuw 
een bron van fel debat onder fysici. 

Maar als er meerdere deeltjes in het 
geding zijn, wordt het nog veel geldcer. 
Soms kunnen quantumeigenschap-
pen van twee deeltjes gekoppeld z i j n 
de quantumverstrengeling. Als een 
van beide deeltjes bij een meting een 
spintoestand omhoog aanneemt, is 
daarmee ook het lot van het andere 
deeltje beleend: dat moet spin omlaag 
hebben. Waarbij - het allergrootste 
raadsel - de onderlinge afstand van de 
twee deeltjes er niet toe doet. 

Dat leidt tot op het eerste gezicht bi
zarre mogelijkheden wanneer het 
deeltjespaar gekoppeld wordt aan nog 
een derde deeltje. In dat geval werkt 
het verstrengelde paar als een spook
achtige telefoonverbinding, dwars 
door ruimte en t i jd . Wordt de atoom-
spin aan de ene kant van de verbinding 
in een bepaalde toestand gebracht, 
dan beurt er aan het andere uiteinde 
precies het tegengestelde. Zonder dat 
de afstand ertoe doet. 

In Delft werkt Hanson al jaren aan 
quantumsystemen. Quantumtelepor
tatie van een atoomspin over drie me
ter is tot nog toe het beste Delftse resul
taat, op een optische tafel vol lenzen, 
lasers en prisma's in de catacomben 
van Technische Natuurkunde. 

Dat l i jk t misschien kinderspel- drie 
meter in plaats van ru im honderd ki
lometer, erkent Hanson. 'Maar de op
wind ing was niet gering. Weten dat 
twee deeltjes met elkaar verbonden 
zijn terwij l je je handen er tussendoor 
kunt halen, b l i j f t wonderbaarlijk.' 

Over de resultaten sprak hij onlangs 
voor het eerst op een conferentie in 
Berlijn. Een artikel erover is al inge
diend bij een van de topbladen. 

Cruciaal is terugkoppeling in het 
systeem, waardoor alleen bij een ge
slaagde verstrengeling de atoomtoe
stand wordt geteleporteerd. Hanson: 
'Alle experimenten totnutoe-ookdie 
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van Zeilinger - werken af en toe. Je weet 
eigenlijk nooit wanneer. Voor techni
sche toepassingen is dat namurl i jk on
bruikbaar.' 

En die toepassingen, daar draait het 
aan een technische universiteit als die 
van Delft wel degelijkom. Het draadloos 
en op afstand koppelen van atomaire 
geheugenelementen is bijvoorbeeld be-
langrijk voor quantumcomputers. Dat 
zi jn rekenmachines die de natuurlijke 
quantumgeschiftheid gebruiken om 
niet één digitale berekening te maken, 
maartalloze tegelijk. 

Maar dat is de betreldcelijk verre toe
komst. Het belangrijkste wat het Delftse 
experiment over een afstand van een Id
lometer eerst maar eens moet opleve
ren is een echt waterdicht bewijs dat het 
o m zuivere verstrengeling van een 
atoomtoestand gaat. Want strikt geno
men heeft er in alle proeven tot nu toe 
een Idassiek achterdeurtje opengestaan. 
Weliswaar wisten onderzoekers twee 
deeltjes te verstrengelen. Maar of het 
ene deeltje een meting aan het andere 
echt onmiddel l i jk voelt, is nog nooit 
overtuigend gemeten. 

Om dat aan te tonen dient de glasve
zelverbinding tussen Hansons lab en 
dat in de reactor achter de snelweg. Het 
experiment is zo ingericht dat te meten 
is of de manipulatie in het ene lab en het 
effect in het andere gel i jk t i jd ig optre
den of dat er misschien toch informatie 
met de lichtsnelheid van het ene deeltje 
naar het andere gaat. 

Hanson: 'We hebben met ons experi
ment over drie meter laten zien dat ons 
systeem werkt zoals de quantumtheo
rie voorspelt. Nu is het t i j d voor de vol
gende stap.' 

Terug naar de Mekelweg. Ergens hal
verwege het traject steken in een kelder 
twee rode uiteinden glasvezelkabel uit 
de muur. Een komt vanuit Hansons ei
gen lab, het andere komt met dank aan 
technicus Teus vanuit het reactorlab. 
Hier, wijst Hanson in de kale, tl-veriichte 
betonnen ruimte om zich heen, zal de 
koppeling plaatsvinden en het ant
woord op de schermen verschijnen: 
spookachtig of toch niet. 

Terugwandelend naar zi jn eigen lab 
wijst Hanson naar putdeksels op hetTU-
terrein. Er fietsen smdenten voorbij. Die 
put daar hoort er ook bi j . En die. Hij is, 
zegt Hanson, de laatste maanden echt 
anders naar de Delftse campus gaan Idj-
ken, en hi j maakt een weids gebaar. 'Ei
genlij k is het nu allemaal m i j n quan-
tumlab.' • 

EINSTEINS BEZWAAR 
Spooky action at a dis
tance noemt de natuur
kunde het: deeltjes die 
ongeaclit hun afstand 
met elkaar verbonden 
blijven. Albert Einstein 
moest er niks van heb
ben, en zag er zelfs de 
sleutel in van zijn aanval
len op de quantumtheo
rie van Niels Bohr. Als 
deeltjes elkaar blijven 
voelen, meende Einstein, 
kunnen ze sneller dan het 
licht signalen overbren
gen. Dat kan niet. Maar 
quantumtheoretici zijn 
niet voor één gat te van
gen. Om een echt signaal 
vla verstrengeling over te 
zetten, zeggen ze, moet 
de ontvanger een ge
woon bericht ontvangen 
over hoe hij zijn appara
tuur moet instellen. Die 
instructie kan hooguit 
met de lichtsnelheid wor
den gestuurd. Einstein 
kan tevreden zijn. Maar 
bij de meting zal de ont
vanger wel degelijk zien 
dat zijn deeltje Inderdaad 
direct heeft 'gevoeld' wat 
het andere deeltje is 
overkomen. Onbegrijpe
lijk, vond Einstein. 


