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FORORD	  

Kvantefysikkens	  historie	  er	  et	  eventyr	  om	  menneskelig	  erkjennelse.	  Den	  begynner	  

med	  utforskningen	  av	  et	  fenomen	  ingen	  kunne	  ane	  ville	  føre	  til	  en	  helt	  ny	  forståelse	  

av	  naturen.	  Opplagte	  sannheter	  og	  prinsipper	  som	  den	  klassiske	  fysikkens	  teorier	  

hviler	  på,	  viste	  seg	  likevel	  ikke	  å	  være	  sanne.	  De	  nye	  prinsippene	  strider	  mot	  vår	  

sunne	  fornuft	  og	  intuisjon,	  og	  konsekvensene	  av	  dem	  viser	  oss	  grenser	  for	  vår	  egen	  

erkjennelse.	  	  

Ofte	  blir	  fysikkens	  historie	  fremstilt	  på	  en	  måte	  som	  gir	  inntrykk	  av	  den	  følger	  et	  

bestemt	  mønster,	  men	  slik	  er	  det	  ikke.	  Kvantefysikkens	  utvikling	  viser	  at	  det	  er	  

menneskers	  nysgjerrighet,	  stahet,	  utholdenhet,	  kontroverser	  og	  debatter	  som	  

resulterer	  i	  nye	  teorier.	  Tilfeldigheter	  spiller	  en	  like	  stor	  rolle	  i	  fysikkens	  historie,	  som	  

i	  all	  annen	  intellektuell	  utvikling.	  

Målet	  med	  dette	  heftet	  er	  å	  fortelle	  kvantefysikkens	  historie	  på	  en	  forståelig	  og	  

grundig	  måte	  tilpasset	  fysikkelever	  i	  den	  videregående	  skole.	  	  

Vi	  vil	  takke	  Erland	  Andersen	  for	  å	  ha	  gitt	  oss	  utfordringen	  å	  skrive	  denne	  historien	  og	  

for	  å	  ha	  gitt	  verdifulle	  kommentarer	  underveis.	  Takk	  også	  til	  Renate	  og	  Margrethe,	  

døtre	  og	  søstre	  av	  forfatterne,	  for	  en	  grundig	  gjennomgang	  av	  både	  innhold,	  figurer	  

og	  fremstilling.	  	  

Takk	  til	  Det	  Faglitterære	  Fond	  for	  å	  ha	  støttet	  prosjektet	  med	  stipend.	  	  
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Innledning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14. desember 1900 gjorde energikvantet sin entré i fysikken og satte scenen for et 

drama i fire akter med Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg 

og Erwin Schrödinger i hovedrollene. Når teppet går opp for første akt i desember 

1900, er fysikken en svært vellykket vitenskap. Det er ingenting som tyder på at de 

klassiske teoriene; Newtons mekanikk og Maxwells elektromagnetiske teori, ikke er 

tilstrekkelige til å beskrive alle bevegelser og lysfenomener i naturen. Når teppet går 

ned etter fjerde akt, er den klassiske fysikkens fundament lagt i ruiner. Opplagte 

sannheter om naturen viste seg likevel ikke å være sanne.  

For å oppdage at kvantefysikken bryter med grunnleggende prinsipper i klassisk 

fysikk, er det en betingelse at vi vet hvilke prinsipper de klassiske teoriene hviler på. 

Vi begynner derfor Kvantedramaet med et preludium: Kontinuitet og determinisme i 

klassisk fysikk.  

For å oppdage at kvantefysikken bryter med grunnleggende prinsipper i klassisk 

fysikk, er det en betingelse at vi vet hvilke prinsipper de klassiske teoriene hviler på. 

Vi begynner derfor Kvantedramaet med et : Kontinuitet og determinisme i klassisk 

fysikk.  
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Preludium:	  Kontinuitet	  og	  determinisme	  i	  klassisk	  fysikk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

På slutten av 1800-tallet ble Newtons mekanikk og Maxwells elektromagnetiske teori 

omtalt som klassisk fysikk. Teoriene fortjente betegnelsen fordi de var blitt testet i 

utallige eksperimenter uten å vise svakheter.  Newtons lover beskriver 

sammenhengene mellom kreftene som virker på et legeme og bevegelsen. Hvis vi 

kjenner nøyaktig farten og posisjonen til et legeme på et gitt tidspunkt og kreftene 

som virker, kan vi beregne farten og posisjonen ved et senere tidspunkt. Teorien 

forutsier den fremtidige bevegelsen entydig, det er altså bare en mulighet. Denne 

egenskapen ved en teori kalles for determinisme. 	  

I Newtons mekanikk og Maxwells elektromagnetiske teori endres energien jevnt eller 

kontinuerlig. Kinetisk energi er bestemt av massen og farten til et legeme, og siden 

farten endres kontinuerlig, endres energien  kontinuerlig. Potensiell energi i 

tyngdefeltet er bestemt av legemets masse og høyde over et valgt nullnivå, og siden 

høyden endres kontinuerlig, endres energien kontinuerlig. Energien til ei fjær er gitt 

ved lengden fjæra blir strukket. Siden denne lengden endres jevnt, endres også 

energien til fjæra jevnt. I Maxwells teori beskrives lys som en bølgebevegelse. Siden 

energien til en bølge er bestemt av bølgens amplitude, endres også lysbølgens energi 

kontinuerlig. Vi kan altså konkludere med at en karakteristisk egenskap ved klassisk 

fysikk er at den gjør det mulig å endre energien til et system med en vilkårlig 

minsteenhet.  

Allerede i antikken, omkring 400 f. Kr., var fysikerne enige om at alle prosesser i 

naturen foregår på en kontinuerlig måte: natura non saltum facit, dvs. naturen gjør 

ingen sprang!  

Felles for fysikkens klassiske teorier er altså at de beskriver alle prosesser i naturen  

som deterministiske og kontinuerlige.   

I løpet av 1890-tallet ble fysikerne overrasket over tre spennende fenomener: 

Røntgenstråler i 1895, radioaktive stoffer i 1896 og eksistensen av elektronet i 1897. 

Resultatet av utforskningen av disse fenomenene førte til atom- og kjernefysikk. Et 

annet fenomen noen fysikere utforsket på slutten av 1800-tallet var egenskaper til 

lyset som blir emittert (sendt ut) fra varme legemer, ofte kalt varmestråling. Målet 
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med forskningen var å finne ut hvordan energien i dette lyset er fordelt på de ulike 

frekvensene. Ingen kunne ane at denne forskningen skulle avsløre en av naturens best 

bevarte hemmeligheter, nemlig kvantesprang.  

 

 
Figur	  1	  Lyset	  fra	  vedovnen	  varmer	  mannen	  og	  tørker	  tøyet.	  Vi	  kan	  ikke	  se	  dette	  lyset	  fordi	  

det	  ikke	  inneholder	  frekvenser	  i	  det	  synlige	  området.	  Det	  var	  i	  utforskningen	  av	  

sammenhengen	  mellom	  temperaturen	  til	  ovnen	  og	  lysets	  frekvensfordeling	  at	  

energikvantet	  dukket	  opp.	  	  	  
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Første	  akt:	  Planck	  introduserer	  energikvantet	  

Energikvantets	  forhistorie	                                                               

Kvantefysikkens historie begynner i 1860 da fysikeren Gustav Kirchhoff oppfordret 

sine kolleger til å studere lyset som emitteres fra varme legemer. All elektromagnetisk 

stråling, uansett frekvens, er  lys. Hvis lysets frekvens er innenfor det synlige 

området, kaller vi det for synlig lys. De ulike frekvensene mellom 4 ⋅1014 Hz og              

8 ⋅1014 Hz ser vi som ulike farger. Lys som har lavere frekvens enn rødt kalles 

infrarødt, og lys med høyere frekvens enn fiolett kalles ultrafiolett.  

 

 
Figur	  2	  	  Hvitt	  lys	  fra	  sola	  treffer	  et	  glassprisme	  og	  omdannes	  til	  en	  vifte	  av	  farger.	  Fargene	  

har	  ulike	  frekvenser.	  	  Kirchhoff	  oppdaget	  at	  dersom	  man	  fant	  ut	  hvor	  mye	  energi	  de	  ulike	  

frekvensen	  (fargene)	  har,	  er	  det	  mulig	  å	  beregne	  temperaturen	  til	  sola.	  	  

Ladde partikler som vibrerer eller oscillerer med en gitt frekvens, emitterer lys med 

samme frekvens. En ladd partikkel festet til ei fjær som svinger frem og tilbake, vil 

emittere lys med samme frekvens. Frekvensen er uavhengig av fjæras energi, altså 

hvor stor amplitude fjæra har. Molekyler og atomer inneholder ladde partikler. I faste 

stoffer kan molekylene vibrere med bestemte frekvenser og derfor emittere lys med 

samme frekvens.  Det er ”uendelig” mange mulige egenfrekvenser for molekylene,  



	   7	  

derfor vil lyset  fra faste stoffer ha en kontinuerlig frekvensfordeling, slik som sollyset 

i figur 2, der fargene går over i hverandre. Hvilke frekvenser lyset inneholder og 

hvilken frekvens som er den dominerende, er det legemets temperatur som avgjør. 

Når vi ser rødglødende kull, vet vi at den dominerende frekvensen i lyset fra kullet er 

rødt. Legger vi et stykke jern inntil det rødglødende kullstykket, vil jernet etter en tid 

få samme temperatur som kullet, og selv bli rødglødende. Ei lyspære som har en 

glødetråd med samme temperatur, vil også lyse rødt.  Det er altså temperaturen til 

legemet som avgjør fordelingen av frekvensene i lyset det emitterer, ikke hva slags 

stoff det består av. Denne generelle egenskapen, at temperaturen bestemmer 

frekvensfordelingen, oppdaget Gustav Kirchhoff i 1860. Han innså at hvis vi kjente 

denne sammenhengen mellom temperaturen og frekvensfordelingen, ville det være 

mulig å beregne temperaturen til et legeme ut fra energien til frekvensene i lyset det 

emitterer. For eksempel temperaturen til sola. Kirchhoff utfordret derfor sine kolleger 

til å utforske denne viktige sammenhengen, både eksperimentelt og teoretisk. Det 

viste seg å være en svært vanskelig oppgave, og først i 1895 lyktes 

eksperimentalfysikerne ved laboratoriet Physikalisch Technische Reichanstalt (PTR) i 

Berlin å utvikle så gode instrumenter at det var mulig å måle energien til de enkelte 

frekvensene i det emitterte lyset. Det var spesielt vanskelig å gjøre nøyaktige målinger 

for de lave frekvensene når temperaturen var svært høy. Men i 1895 kunne fysikerne 

fra PTR publisere kurvene vist i figur 3. 

 
 

Figur	  3	  	  Kurvene	  gir	  frekvensfordelingen	  (energien	  til	  de	  ulike	  frekvensene)	  for	  ulike	  

temperaturer	  målt	  i	  kelvin	  (K).	  Vi	  ser	  at	  når	  temperaturen	  er	  2000	  K,	  inneholder	  lyset	  en	  
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betydelig	  del	  av	  de	  synlige	  frekvensene	  i	  det	  røde	  og	  gule	  området,	  men	  det	  er	  frekvenser	  i	  

det	  infrarøde	  området	  som	  dominerer.	  	  

 

 

 

Figur	  4	  Her	  ser	  vi	  hvordan	  energien	  er	  fordelt	  på	  de	  ulike	  frekvensene	  (fargene)	  i	  sollyset.	  

Toppen	  er	  fordelt	  på	  det	  gule	  og	  det	  grønne	  lyset.	  

Det ble nå mulig å ”gjette” på en funksjon E(f,T) som ville gi samme graf som de 

eksperimentelle kurvene. En av fysikerne ved PTR ,Wilhelm Wien, foreslo i 1896 

funksjonen:   

 E( f ,T ) = af 3e
−bf
T  

der a og b er konstanter.  Merk at i denne sammenhengen mellom energien til en 

frekvens i lyset fra et legeme og temperaturen til legemet, opptrer temperaturen kun i 

eksponentens nevner. Det viste seg at Wiens strålingslov stemte perfekt overens med 

de eksperimentelle dataene. Oppgaven Kirchhoff hadde utfordret fysikerne med, var 

nå tilsynelatende løst. Det som gjensto var å utlede Wiens lov fra fysikkens teorier.  

Det er nå Max Planck entrer scenen.  

Max	  Planck	  –	  et	  kort	  portrett	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Planck ble født Kiel i 1858. Hans far var professor i rettsvitenskap, og både bestefaren 

og oldefaren hadde vært teologiprofessorer. Familien flytter til München	  i	  1867	  hvor	  
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Planck	  gikk	  på	  gymnas.	  Han	  var	  interessert	  i	  fysikk,	  men	  også	  musikk.	  Det	  

fascinerte	  han	  at	  fysikk	  er	  en	  vitenskap	  som	  søker	  de	  lovene	  i	  naturen	  

mennesker	  ikke	  kan	  påvirke.	  Han	  var	  for	  eksempel	  begeistret	  over	  at	  et	  systems	  

totale	  energi	  er	  bevart	  og	  at	  det	  ikke	  kan	  rokkes	  uansett	  hvor	  mye	  dumt	  

mennesker	  måtte	  finne	  på.	  Planck	  ønsket	  å	  være	  med	  på	  å	  finne	  	  de	  absolutte	  

sannhetene	  i	  naturen,	  og	  derfor	  ble	  han	  fysikkstudent	  ved	  universitetet	  i	  Berlin.	  	  

I	  1879	  var	  Planck	  ferdig	  med	  sin	  doktoravhandling	  om	  termodynamikkens	  2.	  lov.	  	  

Da	  Kirchhoff døde i 1887, ble de to store fysikerne Ludwig Boltzmann og Heinrich 

Hertz tilbudt stillingen, men begge avslo. Den tredje som ble spurt var Max Planck, 

og han takket ja. En av oppgavene han ble tildelt, var å være ”husteoretiker” ved PTR 

. Planck trivdes svært godt blant eksperimentalfysikerne, og det var her han ble kjent 

med Kirchhoffs utfordring og de eksperimentelle og teoretiske vanskelighetene 

fysikerne hadde støtt på underveis. Året etter at Wien hadde foreslått sin strålingslov 

kunngjorde Planck at han ville utlede loven.  Planck var 39 år i 1897, det hadde gått 

17 år siden han fullførte sin doktoravhandling om termodynamikkens 2. lov, et tema 

han hadde et lidenskapelig forhold til. Hans tolkning av entropi hadde ført han ut i en  

polemikk med fysikeren Boltzmann. Debatten mellom de to var til tider heftig. 

Entropi er et mål for et systems uorden. Hvis entropien er høy, betyr det stor grad av 

uorden. Lav entropi, betyr liten grad av uorden. Symbolet for entropi er S. Tenk deg at 

du kan se den kaotiske bevegelsen til luftmolekylene i det rommet du sitter. Med stor 

fart kolliderer molekylene med hverandre og veggene. Denne kaotiske bevegelsen har 

stor entropi. Kan alle molekylene plutselig befinne seg i den ene halvdelen av 

rommet? Det ville i så fall bety lavere entropi fordi det er mer orden når alle 

molekylene befinner seg på et mindre område enn om de okkuperer hele rommet.  Det 

var dette spørsmålet de to fysikerne debatterte. Kan entropien til et system avta av seg 

selv? Ja, svarte Boltzmann , men sannsynligheten er uendelig liten. Nei, svarte 

Planck, det er umulig. I Boltzmanns statistiske teori er entropien til en tilstand bestemt 

av sannsynligheten for tilstanden: S = k ⋅ lnW, der k er en konstant (Bolztmanns 

konstant) og W er sannsynligheten for tilstanden. Sannsynligheten for tilstanden:  

”Alle molekylene befinner seg i den ene halvdelen av rommet” , er i Boltzmanns teori 

gitt ved forholdet mellom de to volumene opphøyd i antall molekyler:	   	  
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der n er antall luftmolekyler og V er rommets volum. Hvis n =1, er sannsynligheten 

for at molekylet skal være i den ene halvdelen av rommet  lik ½. Jo flere molekyler 

det er i rommet, desto mindre er sannsynligheten for at de alle skal befinne seg i den 

ene halvparten. I rommet du er i, er antall luftmolekyler enormt stort, og 

sannsynligheten for denne hendelsen uendelig liten. Planck var imidlertid overbevist 

om at entropien til et system aldri kan avta av seg selv, og at det er en naturlov. Han 

mente derfor at entropien ikke har noe med sannsynligheter å gjøre overhode. Planck 

så nå en mulighet for at Wiens strålingslov representerte en generell egenskap ved alle 

legemer, og at den derfor kunne begrunnes ut fra et uttrykk for entropi som ikke 

hadde noe med sannsynlighet å gjøre. Hvis han lykkes, ville det være et svært godt 

argument i diskusjonen.   

                                                    

Figur	  5	  	  Ludwig	  Boltzmann	  (1844-‐1906)	  	   Max	  Planck	  (1858-‐1947)	  

Planck	  utleder	  Wiens	  lov                                                                                                  

Fra februar 1897 til november 1899 publiserte Planck fem artikler som omhandler 
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Wiens strålingslov. I den siste artikkelen skriver Planck at han har lyktes i å utlede 

Wiens strålingslov ut fra et uttrykk for entropi som ikke inneholder sannsynligheter.  

Det neste avsnittet inneholder Plancks utledning av Wiens lov og er litt vanskelig, Det 

er mulig å springe over dette avsnittet uten å miste tråden i historien. 

Plancks	  utledning	  av	  Wiens	  lov	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Plancks modell var ei kasse hvor temperaturen T i rommet og veggene var den 

samme. Molekylene i veggene oscillerer og emitterer lys. (Planck kalte molekylene 

for elektriske resonatorer). Et molekyl med frekvens f i veggen, vil emittere lys med 

samme frekvens ut i rommet. Målet for Planck var å finne et uttrykk for 

sammenhengen mellom temperaturen T og energien til denne frekvensen, E (f,T), i 

lyset i hulrommet.	  

   

Figur	  6	  	  I	  denne	  kassa	  tenker	  vi	  oss	  at	  lyset	  et	  molekyl	  som	  oscillerer	  emitterer	  er	  grønt.	  
Plancks	  oppgave	  er	  å	  finne	  sammenhengen	  mellom	  veggens	  temperatur	  og	  energien	  til	  
dette	  lyset	  i	  hulrommet.	  	  

Fra	  Maxwells	  teori	  for	  elektromagnetisk	  stråling	  utledet	  Planck	  en	  sammenheng	  

mellom	  energien	  U	  til	  molekylet	  og	  energien	  E(f,T):	   

 
E( f ,T ) = 8π

c3
f 2U f  

der c er lysfarten.  

Fra termodynamikken har vi at den deriverte av entropien med hensyn på energien er 

lik den inverse av temperaturen: 
dS
dU

= 1
T

. Ved å bruke fasiten, Wiens lov
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E( f ,T ) = af 3e
−bf
T , kunne Planck nå utlede en sammenheng mellom molekylets energi 

U og temperaturen T. Nå var det bare for Planck å integrere for å få frem uttrykket for 

molekylets entropi. Resultatet ble .S = − U
af
lnU
bf

 Det er dette entropiuttrykket som 

altså fører frem til Wiens lov, og det inneholder ingen sannsynligheter. 

I november 1899 publiserte Planck sitt resultat. Her viste han at det entropiuttrykket 

som førte frem til Wiens lov, var fri for sannsynligheter. 

                              

Figur	  7	  	  I	  november	  1900	  jubler	  Planck	  fordi	  han	  har	  utledet	  Wiens	  lov	  utfra	  sin	  tolkning	  av	  

entropi.	  	  

Wiens	  lov	  stemmer	  likevel	  ikke!	                                                                       

Før Planck har ryddet skrivebordet, ryktes det at Wiens lov ikke stemmer for svært 

lave frekvenser. Det kunne selvfølgelig være målefeil, men i februar 1900 viste nye 

målinger samme resultat. I løpet av sommeren kom det flere forslag til nye 

strålingslover som muligens kunne stemme overens også med de lave frekvensene.  

Men ingen av dem stemte perfekt.  

Søndag 7. oktober 1900 fikk Planck besøk av Heinrich Rubens, en av forskerne ved 

PTR. Ved kaffebordet fortalte han Planck at hans gruppe også hadde målt energien til 

svært lave frekvenser ved høye temperaturer. Det var ingen tvil lenger, Wiens lov 

stemmer ikke overens med de nye målingene for disse frekvensene.  
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Figur	  8	  Rubens	  fortalte	  Planck	  at	  nye	  målinger	  i	  det	  lavfrekvente	  området	  ikke	  

ligger	  på	  Wiens	  kurve.	  Det	  var	  ingen	  god	  nyhet.	  

Planck ble fortvilet. Hvis Wiens lov ikke er riktig, er heller ikke hans entropiuttrykk, 

som førte frem til loven, riktig. Rubens var ikke mer enn kommet ut av døra før 

Planck satte seg ved skrivebordet. I samtalen hadde Planck fått greie på at energien til 

de lave frekvensene er gitt ved  f2 T. Denne opplysningen gjorde det mulig for Planck 

å utlede en funksjon matematisk som gikk mot Wiens lov for høye frekvenser og mot 

f2 T for lave frekvenser. Resultatet ble:  

 
Ef = ( f ,T ) =

af 3

e
β f
T −1

 

der a og β er konstanter. 

Siden Wiens lov var ”nesten” helt perfekt, er det liten forskjell mellom denne 

formelen og Wiens.  

På et møte i tysk fysisk selskap den 19. oktober, hvor problemene med Wiens lov ble 

diskutert, presenterte Planck sin strålingslov. Rubens var tilstede på møtet og hele 

påfølgende natt sammenliknet han Plancks forslag med de nye målingene. Den stemte 

perfekt i hele frekvensområdet! Endelig, nå var Kirchhoff oppgave løst, men 

strålingsloven til Planck manglet en teoretisk utledning. Det var han selv ikke fornøyd 

med. Planck hadde brukt mer enn to år på å utlede en strålingslov, Wiens lov, som 
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viste seg ikke å være perfekt i hele frekvensområdet. Nå var det om å gjøre å utlede 

den riktige strålingsloven. Det var jo opplagt at når Wiens lov ikke var perfekt, kunne 

entropiuttrykket som han hadde brukt for å utlede Wiens lov heller ikke være det. 

Hvilket uttrykk for entropi ville lede frem til Plancks strålingslov?  

Planck	  deler	  molekylenes	  energi	  opp	  i	  kvanter	  

På det neste møtet i tysk fysisk selskap den 14. desember kunne Planck gå opp på 

talerstolen å presentere for forsamlingen en utledning av sin nye strålingslov. Planck 

innledet med å si at han hadde fått bekreftet en mistanke, nemlig at den riktige 

strålingsloven kunne utledes hvis han brukte Boltzmanns sannsynlighetsuttrykk  for 

entropi! Det må ha kommet som en stor overraskelse på alle som var tilstede, de 

kjente godt til at Plancks motivasjon for å utlede Wiens lov hadde vært å motbevise 

Boltzmanns statistiske tolkning av entropien. Planck forklarte videre at han hadde 

utledet sin strålingslov ved å bruke uttrykket S = k ln W  for entropien. Det er i denne 

utledningen at energikvantene dukker opp.  

Figur	  9	  Boltzmanns	  uttrykk	  for	  entropi	  var	  nok	  ikke	  det	  første	  Planck	  prøvde	  å	  

utlede	  sin	  strålingslov	  ut	  fra.	  

Planck bestemte seg for å la sannsynligheten W i Boltzmanns formel være antall 

måter den totale energien kan fordeles på alle molekylene som har en gitt frekvens f. 

Men det er uendelig mange måter å fordele for eksempel energien 100 J på 10 

molekyler, på samme måte som det fins uendelig mange måter å fordele 1 liter melk 

på 5 glass. Hvis vi derimot deler literen opp i 10 like deler, hver på 1 dl, kan vi bruke 
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kombinatorikk til å beregne antall måter de 10 desiliterne kan fordeles på 5 glass. 

Planck måtte gjøre det samme, altså dele energien E til molekylene opp i et endelig 

antall energikvanter: E = nε, der ε er energien til ett energikvant. Planck utledet et 

uttrykk for antall måter n energikvanter kan fordeles på molekylene. Ved å la dette 

resultatet være sannsynligheten W i Boltzmanns formel fikk han et entropiuttrykk 

som førte frem til hans nye strålingslov, dersom han lot energien til energikvantet ε 

være proporsjonal med frekvensen til molekylene:  

 ε = hf   

der h=6,64 ·10-34Js . Denne konstanten ble seinere kalt Plancks konstant. Vibrasjons- 

eller oscillasjonsenergien til et molekyl er altså i denne utledningen et helt antall 

energikvanter: 0 eller 1hf eller 2hf eller 3 hf osv. som betyr at energien ikke endres 

jevnt men i sprang på hf! Et molekyl kan for eksempel ikke ha energien 2,5 hf. Denne 

konsekvensen for det enkelte molekylet (at energien endres i sprang) innså verken 

Planck eller noen av tilhørerne denne kvelden og heller ingen andre i løpet av de 

neste fem årene. At energien til molekyler som oscillerer med en bestemt frekvens 

endres i sprang var utenkelig for alle utenom en ung mann som arbeidet på et 

patentkontor i Bern. Albert Einstein var 26 år gammel i 1905, det året han publiserte 

den spesielle relativitetsteorien og kvanteteorien (fotonteorien) for lys. I artikkelen 

om fotonteorien innleder Einstein med å påstå at Plancks energikvanter betyr at de 

oscillerende molekylene faktisk endrer energien diskontinuerlig i sprang på hf. Han 

begrunner påstanden med å utlede en strålingslov ut fra klassisk fysikk, altså uten 

energikvanter. Det klassiske uttrykket stemmer perfekt for de lave frekvensene, men 

ikke for de høye. Fysikeren Lord Rayleigh fra England publiserte også sommeren 

1905 en utledning av frekvensfordelingen fra klassisk fysikk med samme resultat 

som Einstein. Den klassiske strålingsloven er gitt ved: 

  

der k er en konstant.  

Denne formelen gir at energien for en gitt frekvens og temperatur er proporsjonal 

med kvadratet av frekvensen multiplisert med temperaturen. Grafen til den klassiske 

funksjonen vil derfor gå mot uendelig for høye frekvenser!  
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Figur	  10.	  De	  klassiske	  teoriene	  anvendt	  på	  lyset	  i	  et	  hulrom	  eller	  fra	  ovn	  tilsier	  at	  energien	  

øker	  med	  økende	  frekvenser.	  Det	  stemmer	  heldigvis	  ikke	  med	  virkeligheten.	  

Strålingsloven utledet fra klassiske teorier forutsier at selv en kakkelovn vil emittere 

mye lys med svært høye frekvenser; ultrafiolett lys, røntgen og gammastråler! I følge 

klassisk fysikk er det livsfarlig å sitte foran en peis. 

 

 

Figur	  11.	  Hvis	  frekvensfordelingen	  i	  varmestrålingen	  (lyset)	  fra	  en	  kakkelovn	  

var	  slik	  klassisk	  fysikk	  forutsier,	  ville	  den	  være	  som	  en	  radioaktiv	  gammakilde!	  	  

Hvis det klassiske uttrykket for frekvensfordelingen hadde vært riktig, ville energien 

til de høyeste frekvensene (røntgen- og gammastråler) dominere selv i lyset fra 

legemer med ganske lave temperaturer. Formelen gir at jo høyere frekvens, desto 

høyere energi. Denne forutsigelsen ble i 1911 kalt for ”ultrafiolett katastrofen” av 
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fysikeren Ehrenfest. Samme år, 1911, var fysikerne blitt overbevist om at Einstein 

hadde rett i at det ikke er mulig å komme frem til en riktig strålingslov uten å innføre  

energikvanter. Det betyr at energien til de oscillerende ladningene faktisk endres i 

sprang på hf.  Det tok altså mer enn 10 år fra Plancks innføring av energikvanter til 

de ble akseptert som en fysisk realitet.   

Det var ikke underlig, for i mer enn 2000 år hadde prinsippet om at alle prosesser i 

naturen er kontinuerlige forandringer blitt bekreftet. Nå viste det seg at molekyler og 

atomers oscillasjons- eller vibrasjonsenergi endres diskontinuerlig i kvantesprang på 

hf.	  

Når et molekyl endrer sin oscillasjonsenergi fra for eksempel 5hf til 4 hf, emitteres 

lys med energi hf og frekvens f. Frekvensen til lyset er alltid den samme som 

molekylets oscillasjonsfrekvens fordi energien alltid endres med hf. 
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Andre	  akt:	  Einstein	  introduserer	  lyskvanter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Albert	  Einstein	  –	  et	  kort	  portrett	  

I 1905 var Albert Einstein 26 år og arbeidet som teknisk ekspert av tredje klasse ved 

patentkontoret i Bern. Fem år hadde gått siden han avsluttet sin utdanning ved den 

tekniske høgskolen i Zurich (ETH). Til avsluttende eksamen fikk Einstein svært gode 

karakterer, men han var den eneste i klassen som ikke fikk assistentstilling ved 

skolen. Uten arbeid var tilværelsen vanskelig for den 21 år gamle mannen. Etter noen 

vikariater i skolen, der i følge Einstein ”lønna var for liten til å leve av, men for stor 

til å dø av”, innså han at læreryrket ikke passet han. 5. februar 1902 sto følgende 

annonse i en Bern-avis: ”Grundige privattimer i matematikk og fysikk for studenter 

og skoleelever tilbys av Albert Einstein, innehaver av lærerdiplom fra ETH. Gratis 

prøvetime”. Samme måned skrev Einstein til sin venn Marcel Grossmann: ” Jeg har 

så mange lovende ideer i hodet. Kanskje blir de ikke til noe. Men jeg føler at jeg må 

gjennomarbeide dem helt ut. Alt hva jeg behøver, er gunstige forhold og litt hell, selv 

om jeg ikke aner hvordan jeg skal oppnå det første”. Grossmann viste brevet til sin 

far, som var direktør ved patentkontoret i Bern, og anbefalte Einstein til en stilling. 

Sommeren 1902 ble Einstein tilsatt ved patentkontoret. Han giftet seg med sin 

forlovede Mileva i 1903 og året etter fikk de en sønn, Hans Albert. Einstein hadde nå 

familie og inntekt. Håpet om gunstige forhold var oppfylt, nå gjensto det bare ”litt 

hell” for at de mange lovende ideene kunne gjennomarbeides helt ut. Etter endt 

arbeidsdag ved patentkontoret gikk  Einstein ofte gatelangs i Bern med barnevogn. 

Han liknet en søvngjenger. Trafikken og menneskene rundt fikk lite oppmerksomhet. 

Han hadde alltid en notisbok liggende på barnets dyne og en penn hengene i 

halslinningen. Rett som det var stoppet han, tok pennen og skrev i notisboken. Ingen 

av dem som så denne ungen mannens rykkvise fremskritt med barnevognen kunne 

ane at i notisboken skrev han ned to teorier om lysets natur som ville gjøre han 

verdensberømt og revolusjonere vår forståelse av lys.  
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Figur	  12.	  Albert	  Einstein	  (1879-‐1955)	  ved	  sitt	  skrivebord	  på	  Patentkontoret	  i	  Bern	  i	  1905.	  

 

Den ene teorien, den spesielle relativitetsteorien, endret vår oppfatning om at fart 

alltid er en relativ størrelse. I Einsteins teori er lysets fart en universell  konstant og lik 

c = 3,0 ⋅ 108 m/s. En observatør som beveger seg i samme retning som lyset, vil 

observere at lyset farer forbi med fart c. Det samme vil gjelde om han beveger seg 

mot lyset. Farten til personen spiller ingen rolle for hvilken fart han måler at lyset har.  

At lysfarten er den samme uavhengig av den relative bevegelsen mellom lyskilden og 

observatøren, er både ulogisk og uforståelig. Likevel var Einstein overbevist om at 

slik er det, og det tok ikke lang tid før fysikerne anerkjente Einsteins relativitetsteori. 

Den andre teorien, kvanteteorien for lys, ble derimot kontant avvist i nesten 20 år. Det 

er denne teorien vi skal følge utviklingen av.  

I 1908 fikk Einstein stilling som privatdosent ved universitetet i Bern, en ulønnet 

stilling som gav rett til undervisning. Einstein arbeidet fortsatt ved patentkontoret, 

derfor ble forelesningene holdt kun to ettermiddager i uka. Bare tre tilhørere møtte 

fast til forelesningene, to venner og hans søster Maja. En professor som overhørte 

Einsteins undervisning, gav han følgende kritikk: 

” Einstein underviser ikke, han står ved tavla og sludrer om et eller annet han selv er 

interessert i. Det hender også at han gjør feil, og må rette seg selv. Det er ikke 

merkelig at det er få studenter som følger hans timer”.  
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I 1914 fikk Einstein stilling som dosent ved universitetet i Berlin. 18. november 1915 

presenterte han en ny gravitasjonsteori, den generelle relativitetsteorien. Under total 

solformørkelse i 1919 ble teorien testet. I følge Einsteins teori ville lyset fra en fjern 

stjerne bli avbøyd når det passerte sola med en annen vinkel enn den Newtons 

gravitasjonsteori forutsa. Noen dager etter målingene av stjernens avbøyningsvinkel 

ble det kunngjort i Royal Society i London at Einsteins gravitasjonsteori stemte, ikke 

Newtons. Dagen etter dette møte brakte London Times en artikkel med følgende 

overskrift: ”Revolusjon innen vitenskapen – ny teori om universet. Newtons ideer er 

forkastet”.  New York Times utgav en serie artikler om Einstein og de skapte et ikon, 

en status Einstein hadde resten av sitt liv. 

 

Einstein	  oppdager	  lyskvantene	  

I mai 1905 skrev Einstein i et brev til en venn, Conrad Habicht, at han om kort tid 

ville publisere flere teorier. Teorien om lys som en strøm lyskvanter (fotoner) 

karakteriserte han som revolusjonerende, relativitetsteorien omtaler han som 

interessant.  Einstein innleder artikkelen om lyskvantene med en påstand som for 

datidens fysikere var fullstendig uhørt. Han skriver: ”Fenomener som har med 

utsendelse eller omdannelse av lys å gjøre, kan bedre forstås ved å anta at lysenergien 

er fordelt diskontinuerlig i rommet. Når en lysstråle utsendes fra et punkt vil energien, 

i følge den antakelsen som her legges frem, ikke være kontinuerlig fordelt over et 

stadig større volum, men bestå av et endelig antall lyskvanter som er lokalisert i 

rommet, og som beveger seg uten å bli delt, og som kun kan absorberes eller sendes 

ut som hele”.	  
Einstein utfordrer med denne beskrivelsen av lys selve fundamentet for Maxwells 

elektromagnetiske bølgeteori. Lys som en strøm udelelige lyskvanter ble oppfattet 

som fullstendig uforenelig med bølgebildet. Det forelå i 1905 ingen eksperimentelle 

resultater som støttet Einsteins lyskvanteidé. Derimot var det mange lysfenomener 

som bekreftet at lys er et bølgefenomen. Blant dem var interferensfenomenet det mest 

overbevisende. Når lys sendes gjennom to smale spalter, dannes et mønster med 

skiftevis lyse og mørke striper på en skjerm bak spaltene. Mønsteret kan enkelt 

forklares hvis lys er en bølgebevegelse og har samme egenskaper som for eksempel 

vannbølger. Bak de to spaltene vil bølgene møtes og enten forsterke, redusere eller til 

og med utslukke hverandre. Det er en kjent egenskap ved bølger. Hvordan skulle man 
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forklare interferensmønsteret hvis lys er en strøm udelelige lyskvanter? 

Interferensfenomenet overbeviste fysikerne om at lys er et bølgefenomen.  

Vi skal nå presentere Einsteins resonnementer som ledet frem til den ”spekulative” 

lyskvantteorien. 

Utgangspunktet for Einsteins tankerekke er at Wiens strålingslov for 

frekvensfordelingen stemmer perfekt i det høyfrekvente området, der klassisk teori 

feiler fullstendig. Einstein vil finne ut hvilke egenskaper lys har som Wiens lov 

beskriver, men ikke klassisk fysikk. Han bestemmer seg for å studere egenskaper ved 

lys med en gitt frekvens f og energi E i et hulrom med volum V. Fra Wiens lov finner 

han et uttrykk for hvordan entropien S til lyset er avhengig av volumet til rommet. 

Forskjellen i entropien for to ulike volumer, SV - SV0, finner han er gitt ved: 

   
Ef

β f
ln V
V0

 

der V er mindre enn V0 og β en konstant. Einstein gjenkjenner uttrykket. Hvis rommet 

hadde vært fylt av en gass med n molekyler ville forskjellen i entropien for to volumer 

være gitt ved: 

  R
N
ln(V
V0
)n  

 der N og R er henholdsvis Avogadros tall og gasskonstanten. Einstein blir overbevist 

om at denne likheten har en fysisk årsak, nemlig at lys har felles egenskaper med 

molekyler. Han setter uttrykkene lik hverandre, og får:  

 

Ef

β f
ln V
V0

= R
N
ln(V
V0
)n  

 Den totale lysenergien blir da: Ef = n
Rβ
N

f  

Det viste seg at konstanten 
Rβ
N

er lik Plancks konstant h. Den totale energien til lyset 

er altså oppdelt i n enheter hver med energi hf. Disse energienhetene kalte Einstein for 

lyskvanter. 
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Figur	  13.	  Einstein	  fyller	  et	  hulrom	  med	  lys	  med	  frekvens	  f	  og	  energi	  Ef.	  Han	  oppdager	  at	  

entropiens	  avhengighet	  av	  volumet	  har	  samme	  form	  som	  om	  hulrommet	  var	  fylt	  med	  en	  

gass.	  

 

 Å ta denne konsekvensen av likheten mellom gassmolekylenes  og lysets entropi 

oppfattet fysikerne den gang som fullstendig absurd. Einstein derimot foreslår at 

denne likheten viser at lys er en strøm lyskvanter, som er udelelige energienheter.  

I tillegg til at Einsteins utledning av lyskvantteorien ble ansett som spekulativ, var 

det heller ikke behov for en ny lysteori. Bølgeteorien hadde ennå ikke vist noen 

svakheter, tvert imot var den en svært vellykket teori. Det forelå imidlertid en noe 

usikker forklaring på fenomenet fotoelektrisk effekt.  

 

Fotoelektrisk	  effekt                                                                                                 

Når lys belyser en metalloverflate, kan elektroner fra metalloverflaten blir frigjort. I 

1902 publiserte den tyske fysikeren Philip Lenard resultater fra eksperimenter med 

fotoelektrisk effekt. Det viste seg at lysstyrken ikke hadde noe å si for energien til 

elektronene som ble revet løs fra metallet. Han hadde også oppdaget at det ikke ble 

frigjort elektroner dersom lysets frekvens var lavere enn en bestemt nedre grense. I 
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Maxwells teori er det lysstyrken som bestemmer energien til lyset, ikke frekvensen. I 

stedet for å anta at teorien til Maxwell ikke kan forklare dette fenomenet, var det 

langt mer naturlig å anta at fenomenet ikke fremkom som et resultat av 

energioverføring fra lys til elektroner. Lenards forklaring var at lys med en gitt 

frekvens ”trigget” elektroner som kunne vibrere med denne frekvensen. Vibrasjonen 

kunne så føre til at de ble kastet ut av metallet. Denne forklaringen ble ganske fort 

betraktet som en sannhet i fysikken. 	  

 

    
	  

Figur	  14	  I	  bølgeteorien	  for	  lys	  er	  det	  bølgens	  amplitude	  (lysstyrken)	  som	  bestemmer	  

energien.	  Lenard	  observerte	  at	  hvis	  en	  gitt	  frekvens,	  for	  eksempel	  rødt	  lys,	  ikke	  løsrev	  

noen	  elektroner,	  nyttet	  det	  ikke	  å	  øke	  lysstyrken.	  Svakt	  lys	  med	  høyere	  frekvens,	  for	  

eksempel	  blått	  lys,	  kunne	  derimot	  løsrive	  elektroner.	  	  

 

Einstein derimot tolker fotoelektrisk effekt som energioverføring. Han forklarer 

Lenards resultater ut fra sin hypotese om at lys er en strøm lyskvanter, hver med 

energi hf. Et lyskvant vil i møte med et elektron enten avgi hele sin energi eller 

ingenting. I dette bildet vil et elektron i metallet ikke bli løsrevet dersom lyskvantets 

energi hf er mindre enn den energien W elektronet er bundet til atomet i metallet 

med. Blått lys har større frekvens enn rødt lys, dermed har det røde lyskvantet 

mindre energi enn det blå. Siden et elektron kun absorberer ett lyskvant, hjelper det 

ikke om det kommer mange etter hverandre, hvis alle har for lite energi.  

Ut fra prinsippet om at energien er bevart, utledet Einstein energilikningen for 

vekselvirkningen mellom et lyskvant og et elektron :  

 hf = Ek – W 

der Ek = ½ mv2 er den kinetiske energien elektronet forlater metalloverflaten med. 
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Denne likningen var ingen forklaring på eksperimentelle resultater, men en 

forutsigelse, fordi ingen ennå hadde undersøkt sammenhengen mellom Ek til 

elektronet og f til lyset. Einstein kommenterte at hans hypotese ikke var i 

uoverensstemmelse med resultatene fra Lenards eksperiment. “Så langt jeg kan se er 

det ingen motsetning mellom våre ideer og egenskapene til fotoelektrisk effekt 

observert av Mr. Lenard”, skriver han.  

Nå var ballen sparket over på eksperimentalfysikernes banehalvdel. Men det gikk 10 

år før Robert Millikan lyktes i å observere nøyaktig sammenhengen mellom 

frekvensen til lyset mot metalloverflaten og den kinetiske energien til de frigjorte 

elektronene. Holdningen blant fysikerne til Einsteins lyskvanthypotese på denne 

tiden kommer til uttrykk i et brev, skrevet av blant andre Planck, til det Prøyssiske 

Vitenskapsakademi i 1913, der Einstein blir anbefalt som medlem. 

 "I sum kan man si at det knapt finnes ett av de store problemer som moderne 

fysikk er så rik på, hvor Einstein ikke har bidratt på bemerkelsesverdig vis. At 

han av og til har bommet i sine spekulasjoner, som for eksempel i sin 

hypotese om lyskvanter, kan ikke tale for mye mot ham, for det er ikke mulig 

å introdusere helt nye idéer i selv de mest eksakte vitenskaper uten å ta en 

sjanse en gang i blant". 

 

Millikan	  bekrefter	  Einsteins	  likning	  for	  fotoelektrisk	  effekt                                                     

Millikans eksperimenter bekreftet Einsteins likning for sammenhengen mellom 

lysets frekvens og elektronenes kinetiske energi i fotoelektrisk effekt. 
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Figur	  15.	  Figuren	  viser	  at	  Einsteins	  likning	  (den	  rette	  linjen)	  for	  fotoelektrisk	  effekt	  

stemmer	  perfekt	  med	  Millikans	  målepunkter.	  Millikans	  beregninger	  viser	  at	  den	  rette	  

linjens	  stigningstall	  er	  Plancks	  konstant.	  	  

Men for Millikan var en bekreftelse av Einsteins likning for fotoelektrisk effekt ikke 

det samme som å bekrefte ideen om lyskvanter. Tvert imot så omtalte han Einsteins 

lyskvantteori på første side i 1916-artikkelen som ”bold”, for ikke å si ”reckless” 

fordi den ”flies in the face of the thoroughly established facts of interference” . 

Millikan viser til interferensfenomenet som et bevis for at Einsteins hypotese må 

være feil. I kapittelet hvor Millikan drøfter teorier for fotoelektrisk effekt gjør han 

det klart at selv om Einsteins likning er bekreftet i hans eksperiment, så er teorien 

Einstein har utledet likningen fra uholdbar. Denne oppfatningen delte fysikerne med 

Millikan. 

 "Til tross for at Einsteins likning tilsynelatende var en fullstendig suksess, har 

den fysiske teorien den er ment å være et symbolsk uttrykk for blitt funnet 

såpass uholdbar at jeg tror Einstein selv har gått bort fra den", skrev Millikan.  

 Millikans artikkel om fotoelektrisk effekt kom i mars 1916. 21. juli samme år holdt 

Einstein et foredrag for tysk fysisk selskap i Berlin hvor han diskuterte en ny 

utledning av Plancks strålingslov basert på atomers emisjon og absorpsjon av 

stråling. Det var ingenting i dette foredraget som tydet på at han hadde gått bort fra 

lyskvantideen.  



	   26	  

   

Niels Bohr var en av lyskvanthypotesens mest standhaftige motstandere. I sitt 

nobelforedrag i 1922 forklarer han hvorfor han ikke kan akseptere lyskvanteideen:  

 "Men til tross for dens heuristiske verdi er hypotesen om lyskvanter, som er  

 fullstendig uforenlig med såkalte interferensfenomener, ikke i stand til å kaste 

lys over strålingens egenart».  

Bohr begrunner altså sin motstand mot lyskvantene med at de er fullstendig 

uforenelige med erfaringene fra interferensfenomenet.   

	  

Lyskvantene	  får	  bevegelsesmengde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

I 1917 kom Einstein frem til at lyskvantene i tillegg til å ha energi E = hf også har 

bevegelsesmengde, p. Siden lyskvantene ikke har masse, er bevegelsesmengden gitt 

ved forholdet mellom energien og lysfarten: p = hf/c. Når et lyskvant for eksempel 

”kolliderer” med en partikkel, vil lyskvantene i følge denne ideen utveksle både 

energi og bevegelsesmengde. I følge en av fysikkens bevaringslover er den totale 

bevegelsesmengden og energien til partikler i et elastisk sammenstøt bevart. Hvis 

lyskvantene faktisk har bevegelsesmengde, må både energi og bevegelsesmengde 

være bevart når et lyskvant «kolliderer» med en partikkel, for eksempel et elektron. 	  

Den amerikanske fysikeren Arthur Compton hadde i lengre tid studert data fra et 

eksperiment som gikk ut på å sende høyfrekvent lys mot elektroner. Resultatene 

viste at ”kollisjonene” medførte at lyset ble spredt og frekvensen avtok, og at det var 

en sammenheng mellom lysets spredningsvinkel og forandringen i frekvensen. 

Compton klarte ikke å utlede denne sammenhengen fra Maxwells bølgeteori for lys. 

Etter at Einstein hadde gitt lyskvantene bevegelsesmengde, var det imidlertid mulig 

å betrakte vekselvirkningen mellom lys og elektroner som et sammenstøt mellom et 

lyskvant og et elektron. I 1923 kunngjorde Compton at han hadde utledet 

sammenhengen mellom lysets spredningsvinkel og forandringen i frekvensen utfra 

ideen om at lys er en strøm lyskvanter. Resultatet var i perfekt overensstemmelse 

med eksperimentelle data.  

Dette sjokkerte datidens fysikere, og synet på lyskvantene endret seg drastisk. Nå ble 

lyskvantene like fysisk virkelige som elektroner. Einstein kunne endelig triumfere. I 

et brev til Ralph H. Fowler 21. april 1925 skrev Bohr: "Det later derfor til at det ikke 
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er annet å gjøre enn gi vår revolusjonære innsats (mot lyskvantene) en så hederlig 

begravelse som mulig". Einsteins lyskvanter skiftet navn til fotoner	   i	   1926.	  

Spørsmålet	   fysikerne	   nå	   stilte	   seg	   var	   hvordan	   en	   strøm	  udelelige	   lyskvanter	  

som	  passerer	  gjennom	  to	  smale	  spalter	  kan	  gi	  opphav	  til	  et	  interferensmønster.	  

Interferensfenomenet	   hadde	   vært	   bølgeteoriens	   sterkeste	   kort.	   Utfordringen	  

var	   å	   skape	   en	   ny	   teori	   som	   kunne	   beskrive	   de	   kjente	   lysfenomenene	   ut	   fra	  

egenskaper	  til	  fotoner.	  Teorien	  kom	  året	  før	  lyskvantene	  skiftet	  navn	  til	  fotoner	  

og	  ble	  kalt	  kvantemekanikk.	  Det	  er	   temaet	   i	   fjerde	  akt,	  men	   først	   entrer	  Bohr	  

scenen.	   
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Tredje	  akt:	  Niels	  Bohr	  introduserer	  kvanter	  i	  atomet	  

De	  første	  atommodellene	  med	  elektroner	  	  	  	  	                               

Ideen om at materien består av udelelige enheter, kalt atomer, var mer enn 2000 år 

gammel da Maxwell i 1873 skrev: ”Finnes det atomer, eller kan et stoff deles i det 

uendelige?”  Maxwell var overbevist om at atomer er materiens minste byggesteiner, 

men mange fysikere og filosofer var ikke enige med Maxwell. Ideen om at et stykke 

stoff ikke kan endre masse med en vilkårlig minsteenhet, stred mot overbevisningen 

om at alle prosesser i naturen skjer kontinuerlig eller jevnt. Debatten mellom 

”atomister” og motstandere av atomideen var til tider svært hard. I 1881 prøvde 

Planck å forutsi utfallet av denne striden. Han skrev: “There will be a fight between 

these two hypotheses that will cause the life of one of them. ... for the moment it 

seems to me that, in spite of the great successes of the atomic theory in the past, we 

will finally have to give it up and to decide in favour of the assumption of continuous 

matter”.  

Her tok Planck feil. 

 	  

Atomet	  inneholder	  elektroner                                                                        

Da Maxwell skrev om atomet som en reell minsteenhet av et stoff, forestilte man seg 

atomet som en partikkel uten indre struktur. Men etter at elektronet var blitt oppdaget 

av fysikeren Josef Thomson i 1897, og eksperimenter viste at elektronet måtte være 

en del av atomet, mistet atomet sin status som atom; en udelelig enhet. Atomer er 

nøytrale og må derfor også inneholde positiv ladning, som utligner elektronenes 

negative ladning. Nå gjaldt det å utføre eksperimenter som kunne avsløre egenskaper 

til atomet og utvikle en modell som kunne forklare disse egenskapene. En av atomets 

kjente egenskaper er at lyset fra atomer inneholder kun enkelte frekvenser. Atomenes  

spekter blir derfor kalt for linjespekter. Lyset fra hydrogengass inneholder fire 

frekvenser  i det synlige området som vi ser som fargene fiolett, blått, grønt og rødt. 

	   	  

Figur	  16.	  De	  fire	  synlige	  frekvensene	  i	  lyset	  fra	  hydrogenatomet.	  	  
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I 1885 lyktes det Johan Balmer fra Sveits å komme frem til en formel for frekvensene 

i lyset fra glødende hydrogengass. Den moderne versjonen av formelen ser slik ut: 

  

der f er en linjes frekvens, R = 3,29025 ⋅ 1015/s og kalles Rydbergs konstant og n er et 

naturlig tall større enn 2. 

Nesten 30 år seinere forsto en ung dansk fysiker, Niels Bohr, formelens hint om at to 

tilstander er involvert i atomets utsendelse av lys. Men innen den tid var det blitt 

foreslått flere modeller for atomet. 

Thomsons	  atommodell	  

 

Figur	  17	  John	  J.	  Thomson	  (1856	  –	  1940)	  

I  desember 1903 foreslo elektronets oppdager Thomson i et foredrag ved Yale 

University for første gang atommodellen som ble toneangivende frem til rundt 1910. 

I Thomsons modell sirkulerer elektronene uten friksjon i en positiv ladning uten 

masse.  
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Figur	  18	  I	  denne	  figuren	  er	  den	  positive	  ladningen	  i	  Thomsons	  atom	  farget	  blå.	  	  

 

Thomsons atom er elektrisk nøytralt fordi den positive ladningen utligner 

elektronenes negative ladning. Elektronene påvirker hverandre med 

frastøtningskrefter, og de tiltrekkes av den positive ladningen. Det kan synes umulig å 

få ladde partikler til å holde sammen, altså danne en stabil struktur, men i Thomsons 

modell er elektronene plassert slik at kraften de blir påvirket av, sørger for å holde 

dem i konstant sirkelbevegelse. Vi sier at modellen er mekanisk stabil. Thomson 

antok at lyset atomene emitterer, skyldes at elektronene i tillegg til å sirkulere også 

kan oscillere med bestemte frekvenser vinkelrett på sirkelbanen. I Maxwells teori vil 

lyset fra et oscillerende elektron ha samme frekvens som elektronet. Det var svært 

mange elektroner i Thomsons atom fordi de utgjorde atomets masse. Denne 

atommodellen var absolutt den mest populære i perioden fra 1904 til 1910. Det var 

likevel opplagt at modellen hadde svake punkter, som for eksempel at elektronene 

beveget seg uten friksjon i en positivt ladd sfære nesten uten masse. Disse 

egenskapene var vanskelig å begrunne ut fra klassisk fysikk. Det ble likevel empiriske 

erfaringer som etter hvert forseglet modellens skjebne. Thomsons egen forskning i 

1906 viste at det er få elektroner i atomene. I 1909 viste eksperimenter utført i 

Manchester at Thomsons modell umulig kunne være riktig. Det var Ernest Rutherford 

som ledet disse eksperimentene. Men før vi presenterer Rutherfords eksperimenter og 

konsekvensene av disse, vil vi fortelle om en annen atommodell som ble foreslått av 

en fysiker fra Japan. 
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Nagaokas	  ”Saturn”	  modell	  

I 1904  foreslo fysikeren Hantaro Nagaoka fra Japan en atommodell inspirert av 

planeten Saturns ringer. Nagaokas atom besto av elektroner i sirkelbevegelse rundt en 

positivt ladd kjerne i sentrum, altså en planetmodell.  

   
Figur	  19	  I	  Nagaokas	  modell	  er	  hele	  atomets	  positive,	  ladning	  plassert	  i	  sentrum	  for	  

elektronenes	  sirkelbevegelse.	  Her	  farget	  som	  en	  blå	  partikkel	  

 

De sirkulerende elektronene kunne, som i Thomsons modell, vibrere og dermed gi 

opphav til emisjon av lys og til atomenes linjespektre. Likheten mellom Saturns ringer 

og Nagaokas ringer av elektroner er tiltrekningskraften mot ringens sentrum. 

Forskjellen er at partiklene i Saturns ringer påvirker hverandre med en 

tiltrekningskraft, mens elektronene i Nagaokas ringer frastøter hverandre. Nagaokas 

elektroner er derfor ikke stabile i sine baner, selv om kraften fra den positivt ladde 

kjernen er dominerende. Hvis et elektron kommer ut av sin sirkelbane, er det ingen 

krefter som sørger for å trekke det tilbake i banen. Modellen forutsier altså at atomer 

vil gå i stykker hvis de forstyrres, men en viktig egenskap ved atomer er at de er svært 

stabile.  

I begge modellene, Thomsons og Nagaokas, beveger elektronene seg i sirkelbaner. 

Ifølge Maxwells teori for lys vil ladde partikler i sirkelbevegelse emittere lys med 

samme frekvens som sin egen omløpsfrekvens, tape energi og bevege seg i spiralbane 

inn mot sentrum. Begge modellene strider derfor mot en viktig teori i klassisk fysikk. 

Det betyr at enten er modellene feil eller så gjelder ikke Maxwells teori for 

elektronene i atomet.  
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Det er ikke mulig å beregne frekvensene i lyset fra disse modellene. Opphavet til 

strålingen antas å være at elektronene kan oscillere samtidig som de sirkulerer rundt 

kjernen.  

Nå tilbake til Rutherfords eksperiment som avkreftet Thomsons atommodell.  

 

Rutherfords	  eksperiment	  og	  kjerneatomet 

Eksperimentene som avslørte at Thomsons modell er feil ble påbegynt i 1909 og 

utført av fysikerne Hans Geiger og Ernest Marsden under ledelse av Rutherford. 

Eksperimentet gikk ut på å sende α-partikler (heliumatomer uten elektroner) med 

svært stor fart gjennom gullfolie. Gullfolien består av gullatomer, og hvis Thomsons 

modell var riktig, ville alle α-partiklene passere omtrent rett gjennom folien.  Siden 

α- partiklene er nesten 4.000 tusen ganger tyngre enn elektronene, vil en kollisjon 

med et gullatoms elektroner ikke føre til at α-partikkelen endrer fartsretning. I 

Thomsons atom er den positive ladningen fordelt over hele atomet og det finnes 

derfor ikke et elektrisk felt i atomet som kan skyve de positivt ladde α-partiklene ut 

av sin bane. Men overraskende nok viste resultatene at noen α-partikler fikk sin 

fartsretning avbøyd med 90° og mer . 	  

  

Figur	  20	  En	  radioaktiv	  α -‐kilde	  sender	  ut	  alfapartikler	  med	  svært	  stor	  fart	  mot	  en	  tynn	  

gullfolie.	  Rundt	  folien	  ble	  det	  plassert	  sinksulfidskjermer	  som	  registrerte	  α -‐partiklene.	  	  
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Dette resultatet overrasket Rutherford og hans medarbeidere. I mai 1911 forklarer 

Rutherford de eksperimentelle resultatene i en artikkel. Han skriver at hvis atomenes 

positive ladning er konsentrert i et punkt, slik Nagaoka hadde foreslått, kan α-

partiklenes avbøyning forklares. En positiv ladd kjerne vil sette opp et elektrisk felt 

som er sterkt nok til å kunne endre α-partiklene fartsretning. Rutherford konkluderer 

med at atomet må bestå av en positivt ladd kjerne omgitt av elektroner. I motsetning 

til Thomson og Nagaoka sier Rutherford ingenting om hvordan elektronene beveger 

seg i atomet. For enkelhets skyld lar han elektronene være jevnt fordelt omkring den 

positivt ladde kjernen.  

På tross av de eksperimentelle bekreftelsene på at atomet har en positivt ladd kjerne 

fikk Rutherfords modell svært liten oppmerksomhet, noe Rutherford selv bidro til. På 

Solvay-konferansen høsten 1911, der atomets struktur ble diskutert, nevnte ikke 

Rutherford sin egen kjernemodell. Forklaringen på dette kan være at Rutherfords 

modell ikke ble betraktet som en atommodell, fordi den ikke sier noe om hvordan 

elektronene beveger seg i atomet. Rutherford var opptatt av å vise at dersom atomet 

har en positiv ladd kjerne, så kan α-partiklenes spredningsvinkler forklares. 

Rutherford omtaler elektronene kun som negativ elektrisitet homogent fordelt rundt 

kjernen, fordi de ikke spilte noen rolle i Rutherfords beregninger av 

spredningsvinklene.  

Samme måned som Rutherford publiserte artikkelen hvor han begrunner 

kjernemodellen, forsvarte Niels Bohr sin doktoravhandling ved Københavns 

Universitet.  
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Bohrs	  vei	  til	  en	  kvanteteori	  for	  atomet	  

Til	  Cambridge	  for	  å	  diskutere	  metallenes	  elektronteori	  	  

 

Figur	  21	  Niels	  Bohr	  (1885-‐1962)	  

13. mai 1911 forsvarte Bohr med stor suksess sin doktoravhandling, Studier over 

metallernes Elektrontheori, ved Københavns Universitet. Bohr var 26 år og hadde 

studert fysikk, matematikk og kjemi ved universitetet siden 1903. Avhandlingen var 

først og fremst en kritisk analyse av andre fysikeres elektronteorier for egenskaper til 

metaller. Bohr fant feil i flere av teoriene, til og med i Thomsons elektronteori (som 

ikke må forveksles med Thomsons atommodell). Da Bohr fikk stipend for å studere i 

utlandet, var det naturlig for han å reise til Cambridge hvor Thomson var professor, 

for å diskutere feilene han hadde påpekt i avhandlingen.  
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Figur	  21	  Det	  var	  en	  forventningsfull	  ung	  mann	  som	  reiste	  fra	  København	  til	  England	  

høsten	  1911.	  Bohr	  skulle	  arbeide	  ved	  et	  av	  verdens	  ledende	  laboratorier	  og	  møte	  noen	  

av	  verdens	  fremste	  fysikere.	  	  

 

Seint i september 1911 satt Bohr på fergen over Nordsjøen på vei til England med 

sin avhandlingen i bagasjen. Den var blitt oversatt fra dansk til engelsk av en venn 

som kunne engelsk, men ikke fysikk. Resultatet ble mange uvanlige ord og uttrykk 

for fysiske størrelser. Bohr snakket selv dårlig engelsk.  

 

 

Figur	  22	  Bohr	  i	  Cambridge	  
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Bohrs første møte med Thomson svarte til forventningene. I det første brevet til sin 

bror skrev han: Aa Harald! Det gaar meg saa storartet….Du skulle vide hva det var 

for mig at tale med en saadan Mand. Han avslutter brevet med å skrive: Men først 

og sidst er jeg saa glad og taknemlig, at jeg ikke kan sige det, fordi min Afhandling 

er ferdig og at jeg kunde give Thomson den.  

Men direktøren for Cavendish Laboratories var en travel mann som ikke var 

interessert i å diskutere gamle feil i en teori han ikke lenger var opptatt av, med en 

entusiastisk dansk student han nesten ikke forsto hva sa.  

 

Figur	  23	  Bohr	  prøver	  ivrig	  å	  få	  Thomson	  interessert	  i	  å	  diskutere	  hans	  korreksjoner	  i	  

Thomsons	  elektronteori	  uten	  å	  lykkes.	  	  

I det neste brevet til Harald skrev Bohr: Jeg har det så udmærket, …men han 

(Thomson) er meget vanskelig at komme til at snakke med. Han har endnu ikke haft 

Tid til at læse min Afhandling, …naar man har talt et Øjeblik med ham, kommer han 

til at tænke paa et eller andet af hans egne Ting, og saa gaar han fra en midt i en 

Sætning.  

På tross av problemene med å få Thomson interessert i å diskutere metallenes 

elektronteori, skriver Bohr i brevet til Harald at han har det storartet og at han har 

meldt seg inn i en fotballklubb. Thomson sørget for at avhandlingen ble sendt til et 

tidsskrift for mulig publikasjon. Nå var det bare for Bohr å vente på komiteens 

avgjørelse. 
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Til	  Manchester	  for	  å	  lære	  om	  radioaktivitet	  	  

I november 1911 var Bohr i et selskap i Manchester hvor han kom i snakk med 

Rutherford. I samtalen uttrykte Bohr at han var interessert i å lære noe om 

radioaktivitet, og Rutherford svarte med å ønske han velkommen til Manchester. I 

midten av mars 1912 reiste Bohr til Manchester hvor han straks gikk i gang med å ta 

laboratoriekurs i radioaktivitet.  

 
Figur	  24	  Av	  frykt	  for	  at	  Rutherfords	  (mannen	  til	  høyre)	  høye	  røst	  skulle	  	  forstyrre	  
måleinstrumentene,	  ble	  skiltet	  med	  ”Talk	  softly,	  please,”	  plassert	  midt	  i	  laboratoriet	  

 

Etter noen uker mistet Bohr interessen for laboratoriearbeidet. Det var fortsatt 

elektronteorien for metaller som var i fokus for hans tanker, og han oppdaget stadig 

feil i nye artikler som ble publisert og det var derfor av stor betydning for Bohr  å få 

publisert sin avhandling. I et brev datert 12. februar 1912 skrev han til Harald: Jeg 

vilde jo snart blive glad for at faa min Afhandling offentliggjort. 

I mai 1912 kom endelig brevet Bohr spent hadde ventet på i et halvt år, nemlig 

avgjørelsen fra bedømmelseskomiteen i det tidsskriftet avhandlingen var sendt til. 

Svaret var nedslående. I følge komiteen måtte avhandlingen kortes ned til det halve 

om den skulle være interessant for publikasjon!  
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Figur	  25	  Bohr	  ble	  fortvilet	  da	  han	  leste	  komiteens	  begrunnelse	  for	  ikke	  å	  publisere	  hans	  

avhandling	  

Bohr ble fortvilet, og usikker på hva han burde gjøre. Skulle han sørge for en bedre 

engelsk oversettelse og imøtekomme komiteens krav om å korte den ned til det 

halve? Det ville være et krevende arbeid. Hans stipendtid i England var snart over 

uten at han hadde oppnådd det viktigste med oppholdet, nemlig å få avhandlingen 

offentliggjort. Arbeidene Thomson og Rutherford hadde satt han til, kom det heller 

ikke til å bli noen publikasjoner av. I et brev datert 27. mai skrev en nedstemt Bohr 

til Harald: Jeg må dessverre straks sige, at jeg endnu ikke er sikker paa hvor meget 

der vil komme ud af det, Rutherford har satt mig til. Jeg mener med Hensyn til 

Offentliggørelse. Et par uker seinere fikk Harald et nytt brev fra en begeistret og 

optimistisk bror som forteller om en artikkel skrevet av vennen og kollegaen Charles 

Darwin. Darwin hadde brukt Rutherfords modell til å beregne hvor mye kinetisk 

energi  α-partiklene som de sendte gjennom tynne gullfolier tapte på grunn av 

kollisjoner med elektronene i atomet. Det er den positivt ladde kjernen som er 

årsaken til at α-partiklene endrer fartsretning, men det er kollisjoner med 

elektronene som gjør at de taper fart. I beregningene hadde Darwin antatt at 

elektronene i atomet kan betraktes som frie i sammenstøtet med α - partiklene. 

Resultatene av beregningene var ikke helt i overensstemmelse med eksperimentelle 

målinger. Da Bohr leste artikkelen, forsto han med det samme hvorfor Darwins 

teoretiske beregninger viste disse svakhetene.  
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Figur	  	  26	  	  Bohr	  leser	  Darwins	  artikkel	  og	  forstår	  straks	  hvorfor	  beregningene	  

ikke	  stemmer	  helt	  overens	  med	  eksperimentelle	  resultater	  

Bohrs innvending var at elektronene ikke er frie, men bundet til atomkjernen, og at 

det er viktig å ta med i beregningene. I brevet til Harald sendt 12. juni skriver han: 

Det gaar mig ikke saa helt daarligt i Øjeblikket, jeg havde for et Par Dage siden en 

lille Ide med Hensyn til Forstaaelsen af  Absorpion af α – Straaler . Det gik til  paa 

den Maade, at en Matematiker her, C.G. Darwin, (Sønnesønn af den rigtige Darwin) 

lige har offentliggjort en Theori om dette Spørsmaal, og jeg syntes, at den ikke alene 

ikke var rigtig i det matematiske (det var kun temmelig lidt) men noget 

utilfredsstillende i Grundopfattelsen, og har udarbejdet en lille Theori derom, der 

selv om den er lille, maaske dog kan kaste lidt Lys over nogle Ting med Hensyn til 

Atomers Bygning. (...) Du kan tro at det er morsomt at være her, her er så mange at 

tale med . 

En	  travel	  ung	  mann	  

Langt viktigere enn å utarbeide en forbedret teori for α-partiklers fartstap gjennom 

gullfolien er at Bohr nå er blitt opptatt av å utforske ”Atomets Bygning” og legger 

doktoravhandlingen til side. I det neste brevet til Harald, datert 19. juni, skriver Bohr 

om atomets indre struktur med en entusiasme som tidligere var forbeholdt 
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metallenes elektronteori. Det kunde være at jeg maaske har fundet ud af en lille 

Smule om Atomernes Bygning. Du må ikke tale om det til nogen, for ellers kunde jeg 

jo ikke skrive saa tidlig til dig om det.  Det har altsammen vokset ut av en lille 

Oplysning jeg fikk fra α-Straalernes Absorpsjon…Du kan tro jeg er ivrig etter å 

gøre det (skrive en artikkel) hurtigt helt færdigt, og jeg har taget fri fra Laboratoriet 

for et Par Dage derfor (det er ogsaa en Hemmelighed).  

Bohr har fått det veldig travelt, han skulker laboratoriearbeidet og det neste brevet til 

Harald blir først sendt 17. juli: Det går mig temmelig godt, for jeg tror jo, jeg har 

fundet ud av nogle forskellige Ting; men det er rigtignok ikke gaaet saa hurtig med 

at udarbejde dem, som jeg straks var saa dum at tro. Jeg haaber at faa en lille 

Afhandling færdig og at vise Rutherford den førend jeg rejser, og jeg har derfor så 

travlt, saa travlt.  

 

”Rutherfordnotatet”                                                        
Bohrs første ideer om atomstrukturen kjenner vi fra et notat som ble kalt 

Rutherfordnotatet fordi Bohr leverte det til Rutherford før avreise. Det første Bohr 

gjør med Rutherfords modell er å sette elektronene i sirkelbevegelse rundt kjerna. En 

modell helt lik Nagaokas. Ut fra klassisk fysikk utledet Bohr et uttrykk for kraften et 

elektron i en bane med radius r påvirkes av: 

 
F = X e

2

r2
= m v2

r
 

der e er elektronladningen, me er massen til elektronet og X er avhengig av antall 

elektroner i atomet og er lik 1 for hydrogenatomet og større enn 1 for andre atomer.  

Men Bohrs modell har det samme problemet med mekanisk stabilitet som Nagaokas. 

Hvis et elektron blir forstyrret og kommer ut av sin bane, vil det ikke bli trukket 

tilbake. Bohr skriver i Rutherfordnotatet at:  

it can very simple be shown, that a ring as the one in question possesses no stability 

in the ordinary mechanical sense…  

Bohr innså at han hadde valgt en modell som er mekanisk ustabil, men han nevner 

ingenting om at i følge Maxwells teori vil et elektron i sirkelbevegelse emittere 

stråling, og at hans modell derfor også er strålingsustabil. Bohr forventet nok ikke at 
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de klassiske teoriene skulle kunne gjøre rede for alle egenskapene til atomer. Men ett 

problem måtte han løse: Ut fra likning (1) er baneradien (atomets dimensjon) 

avhengig av elektronets fart. Det er altså ikke mulig ut fra denne likningen å 

bestemme baneradien ved de konstante størrelsene me, e og X som kan beregnes for 

det enkelte atom. Bohr har valgt en atommodell som er mekanisk ustabil og ikke har 

bestemt dimensjon. I stedet for å gi opp hele prosjektet innførte Bohr en hypotese 

som ikke kunne forklares innenfor klassisk fysikk: et elektrons kinetiske energi er 

proporsjonal med dets omløpsfrekvens.  

Hypotesen Bohr innførte er at den kinetiske energien til et elektron i en sirkelbane er 

gitt ved:  

 (2)  Ek = ½ mv2 = Kf 

 der K er en konstant og f er elektronets omløpsfrekvens (antall omløp per sekund).  

Sammenhengen mellom elektronets fart v og omløpsfrekvensen f er: f = v
2πr

. Ved å 

løse likning (1) med hensyn på farten v og så sette dette uttrykket inn i (2) fikk han 

for radien r:  

 (3) r = K 2

mπ 2Xe2
 

for omløpsfrekvensen f: 

 (4) f = mπ
2X 2e4

2K 3  

og for den kinetiske energien Ek: 

 (5) Ek =
mπ 2X 2e4

2K 2  

Likning (5) er elektronets kinetiske energi. Siden elektronene i atomet også er 

bundet, er den potensielle energien negativ. Den totale energien E er lik –Ek.  

Bohr utledet altså elektronets energi ved å bruke klassisk mekanikk (Newtons 2. lov) 

og en hypotese. Konstanten K gir Bohr ingen bestemt verdi i dette notatet, men noe 

seinere valgte han verdien ½ h (Plancks konstant). Ved å erstatte K  med ½ h  i 

uttrykket for kinetisk energi, får vi: 
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 (6) Ek =
2mπ 2e4

h2
 

Ut fra disse likningene kunne Bohr forklare mange eksperimentelt bestemte 

egenskaper til atomer i grunntilstanden. Hva som skjer i atomet når det emitterer lys 

og hvorfor lyset kun inneholder bestemte frekvenser, er Bohr ikke interessert i å 

forklare. Han ble ferdig med notatet og fikk levert det til Rutherford før avreise. 

 

Bohr	  i	  København	  

24. juli 1912 reiste Bohr fra Manchester tilbake til København. Han giftet seg 1. 

august med Margrethe. Bryllupsreisen gikk først til Cambridge, hvor Bohr gjorde 

ferdig artikkelen om Darwins teori, og deretter videre til Manchester. I september 

reiste paret tilbake til København, og Bohr ble vitenskapelig assistent i fysikk ved 

Københavns Universitet. Arbeidet på laboratoriet tok mye av Bohrs tid, og det blir 

lite tid til å skrive ferdig artikkelen som han hadde begynt på i Manchester. 4. 

november skriver han til Rutherford og unnskylder at han ikke ennå er ferdig med 

artikkelen: Jeg beklager at jeg ikke ennå har hatt anledning til å gjøre ferdig 

artikkelen min om atomer og kan sende den til deg, men frem til nå har jeg hatt så 

mye å gjøre med forelesninger og laboratoriearbeid at jeg kun har hatt meget lite tid 

igjen. I det neste brevet til Rutherford datert 31. januar 1913 skriver Bohr at 

artikkelen nå snart er ferdig og han understreker at hans teori ikke vil inneholde noen 

forsøk på forklare frekvensene i atomenes linjespekter. Han skriver: Jeg befatter meg 

overhodet ikke med spørsmålet om beregninger av de frekvenser som svarer til 

linjene i det synlige spekteret. Jeg har kun forsøkt, på grunnlag av en enkel hypotese 

som jeg har benyttet fra starten av, å diskutere atomets og molekylenes struktur i 

deres "permanente" tilstand; det vil si at jeg har forsøkt å utlede det angjeldende 

systems enkle generelle egenskaper uten - i tråd med ditt råd - å begi meg inn på 

detaljerte beregninger av noe spesielt system annet enn det aller enkleste. 

Bohr trodde på dette tidspunktet at når et atom ble tilført energi, ville elektronene 

begynne å oscillere med karakteristiske frekvenser vinkelrett på banen og dermed 

sende ut lys med samme frekvens. Bohr hadde altså samme forestilling om årsaken til 

lyset fra atomer som Thomson og Nagaoka hadde hatt. Men Bohr var ikke opptatt av 

å forklare denne egenskapen ved atomene, fordi hans arbeid gikk ut på å forklare 
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egenskaper til atomene i deres grunntilstand. Kvantefysikeren Leon Rosenfeld spurte 

Bohr i et intervju i 1962 hvordan han oppfattet atomenes linjespekter i januar 1913 

før han ble klar over informasjonen de gav om atomstrukturen. Bohr svarte: Man 

mente at spektrene var herlige, men at det var umuligt at komme videre her. Ligesom 

når man har med en sommerfugls vinge at gøre, er den meget regelmæssig med 

farver og så videre, men ingen troede, at man kunne nå ind i biologiens kerne ved 

hjælp av farverne på en sommerfugls vinge. 

I begynnelsen av februar 1913 tror altså ikke Bohr at de regelmessige fargene i 

atomenes linjespekter kunne hjelpe han til å forstå atomets struktur.  

Balmers	  formel	  og	  Hansens	  besøk	  

6. mars sendte Bohr et utkast til Rutherford av første kapittel av artikkelen han så 

lenge hadde lovet. Tittelen er On the Constitution of Atoms and Molecules. 

Rutherford må ha blitt svært overrasket da han leste artikkelen, for den handler 

nesten utelukkende om en forklaring på linjespektrene! Bohr hadde jo understreket 

flere ganger at han overhodet ikke var opptatt av å forklare frekvensene i lyset fra 

atomene. Hva hadde fått Bohr til å endre oppfatning om betydningen av frekvensene 

i atomenes linjespektre?  

I februar hadde Hans Marius Hansen, senere professor og rektor ved Københavns  

Univeristet, kommet på besøk. Han var ekspert på atomenes linjespekter og i 

samtalen spurte han Bohr om hans atommodell stemte overens med Balmers formel 

for frekvensene til linjene i hydrogenspekteret. Bohr, som ikke hadde vært opptatt av 

spektrene og ikke hadde gjort noen beregninger for frekvensene i spektrene, måtte 

innrømme at han ikke kjente til denne formelen, men han lovet å finne ut av det.  
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Figur	  27	   I	  samtalen	  med	  Bohr	  vil	  Hansen	  vite	  om	  Bohrs	  teori	  er	   i	  samsvar	  med	  Balmers	  

formel	   for	   frekvensene	   i	   lyset	   fra	   hydrogenatomet.	   Bohr	   vet	   ikke,	   han	   har	   ikke	   vært	  

opptatt	  av	  linjespektrene	  og	  glemt	  Balmers	  formel.	  	  

Bohr har fortalt at straks han så Balmers formel forsto han mekanismen bak 

utsendelsen av lys fra atomer. Han forsto hintet formelen gir om at to tilstander er 

involvert i emisjonsprosessen. Bohr så likheten mellom Balmers formel og hans eget 

uttrykk for energien til elektronet i hydrogenatomet (6). Differansen mellom to 

energiuttrykk vil få samme form som Balmers formel! Bohr måtte bare endre sin 

hypotese slik at den tillot flere energinivåer: Ek = n(1/2 h)f, der n = 1,2,3,4,5.. . 

Sammen med likning (1) blir uttrykket for den kinetiske energien til elektronet i 

hydrogenatomet:  

 (7)
 
  Ek =

2mπ 2e4

n2h22
 

Med dette uttrykket blir elektronets energi kvantisert fordi n er et helt tall. Siden den 

totale energien er –Ek, øker elektronets totale energi når kvantetallet n øker. 

Kvantiseringen av elektronets kinetiske energi fører til at også baneradien r og 

frekvensen f til elektronet er kvantisert.  
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Bohr var nå et lite, men revolusjonerende skritt fra en formel for frekvensen i lyset 

fra hydrogenatomet, nemlig å løsrive frekvensene i lyset fra atomet fra 

egenfrekvenser til oscillerende elektroner. Han lar frekvensene i lyset fra 

hydrogenatomet være gitt ved energiforskjellen mellom to tilstander dividert med 

Plancks konstant. De to energitilstandene har kvantetallene n1 og n2:  

 (8)  

Bohr må ha vært spent da han regnet ut konstantleddet,	   2mπ
2e4

h22
,	  og svært lykkelig 

da det viste seg at det var 3,1⋅ 1015/s omtrent lik Rydbergs konstant i Balmers formel.  

Kapittelet Rutherford fikk tilsendt i begynnelsen av mars, handlet nesten utelukkende 

om en kvanteteori for atomenes linjespekter. Bohr forklarte frekvensene i 

linjespekteret ut fra en revolusjonerende idé som innebar at lysets frekvens er 

løsrevet fra mekaniske frekvenser i atomet. Lys fra et atom, er i følge Bohr, et 

resultat av at atomet går fra en energitilstand til en annen med lavere 

energikvantetall. Det forklarer at atomenes spekter består av enkelte linjer og at disse 

er karakteristiske for atomet.  

I Plancks teori for oscillerende molekyler er molekylenes energi kvantisert, men lyset 

som emitteres har samme frekvens som ladningens oscillasjonsfrekvens. I Bohrs teori 

for atomet er frekvensen til lyset gitt ved forskjellen mellom to energitilstander, og 

har altså ingenting med oscillerende elektroner å gjøre.  

Rutherford ventet å få en artikkel om egenskaper til atomer i grunntilstanden, men 

etter at H. M. Hansen hadde gjort Bohr oppmerksom på Balmers formel la han den 

nesten ferdige artikkelen til side og skrev en ny artikkel som gjorde han til en 

verdensberømt fysiker.  

Bohrs artikkel om det kvantiserte atomet og den revolusjonerende forklaringen på 

frekvensene i lyset fra atomer ble publisert i juli 1913.   

 

Bohrs	  suksess	  med	  Pickeringlinjene	  
I 1896 hadde Charles Pickering fra Harvard observert en rekke linjer i spekteret fra 

stjerner. Selv om frekvensen til linjene ikke passet helt med Balmers formel for 

frekvensene i lyset fra hydrogen, trodde Pickering likevel at lyset kom fra hydrogen. I 
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1912 observerte Alfred Fowler i London de samme linjene i spekteret fra en blanding 

av hydrogen og helium. Bohr skriver i 1913-artikkelen at frekvensene til linjene  

Pickering og Fowler hadde observert ikke kom fra hydrogen, men fra enkeltionisert 

helium, altså et heliumatom med ett elektron. Dette atomet likner på hydrogen, men 

det har kjerneladningen 2e. Bohrs formel for rydbergkonstanten R i Balmers formel 

blir:  

 

Men Fowler svarte i en artikkel sommeren 1913 at han tvilte på Bohrs forklaring fordi 

linjenes frekvenser ikke passet til Bohrs formel. Bohr svarte Fowler at 

uoverensstemmelsen mellom hans teori og Fowlers observerte verdier for frekvensene 

skyldtes en forenkling i utledningen av konstanten R for ionisert helium. Bohr hadde 

antatt at elektronet roterer rundt heliumatomets kjerne, fordi massen til kjerna er så 

mye større enn elektronets masse. Bohr hadde altså latt massesenteret for kjerna og 

elektronet være i kjernas sentrum, men det stemmer ikke helt. Bohr gjorde 

beregningene om igjen uten denne forenklingen og kom til at rydbergkonstanten for 

ionisert helium er 4,001 RH. Fowler meldte tilbake at med denne verdien for 

konstanten stemte Bohrs formel perfekt overens med de observerte. Det var en stor 

seier for Bohrs teori! 

En god venn av Bohr, fysikeren George Hevesey møtte Einstein på en konferanse i 

Wien høsten 1913. De snakket om Bohrs teori og da Hevesey fortalte om Bohrs 

suksess med Fowlerlinjene, sa Einstein: Så avhenger altså ikke frekvensen i lyset som 

sendes ut fra et atom med frekvensen til elektronet i atomet. Dette er et enormt 

fremskritt. 

Den unge engelske fysikeren Henry Moseley skrev om Bohrs nye atommodell: Deres 

teori har en storartet innflytelse på fysikken, og jeg tror at når vi virkelig vet hva et 

atom er,hvilket vi utvilsomt gjør om et par år, vil Deres teori ha en stor del av æren, 

selv om den måtte være feil i sine detaljer.  

Bohrs teori for frekvensene i lyset fra hydrogen og ionisert helium var basert på å 

anvende Newtons mekanikk for elektroner i sirkelbevegelse og en kvantehypotese. 

Spørsmålet var nå om denne teorien kunne anvendes til å utlede frekvensene i 

spekteret fra atomer med flere elektroner enn ett. Det viste seg at det kunne den ikke. 

Spekteret til selv det nest enkleste atomet, helium, lot seg ikke beregne. Rundt 1920 
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var det klart for mange fysikere at veien videre var en ny mekanikk for atomene. Den 

kom i to versjoner, den første i 1925 og den andre i 1926.  
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Fjerde	  akt:	  Heisenbergs	  og	  Schrödingers	  

kvantemekanikk	  for	  atompartiklene	  	  

I juni 1922 holdt Niels Bohr et foredrag om sin atommodell ved universitetet i 

Göttingen. En foredragsserie som i ettertid er blitt kalt for ”Bohr-Festspiele”. En av 

tilhørerne var den 20 år gamle doktorgradsstudenten Werner Heisenberg. Han rakk 

opp handa og stilte flere spørsmål som Bohr fant svært interessante. Etter foredraget 

snakket de to sammen og Bohr inviterte Heisenberg til å komme til København for å 

arbeide sammen med han ved Institut for teoretisk fysikk. Heisenberg takket ja til 

invitasjonen og han kom 24. september 1924. I et halvt år arbeidet han sammen med 

Bohr for å prøve å utvide Bohrs atomteori til også å gjelde for atomer med flere 

elektroner enn ett. Men på tross av lange og intense arbeidsdager lyktes de ikke. Det 

var ikke bare Bohr og Heisenberg som opplevde at problemene med å forklare 

linjespektrene til tyngre atomer hadde ført fysikken inn i en krise. Den  østerrikske 

fysikeren Wolfgang Pauli skrev i mai 1925 at han mislikte så sterkt den situasjonen 

fysikken nå var kommet inn i at han ønsket han heller var filmkomiker enn fysiker. 

Han skriver at han håper Bohr vil få en idé som kan redde dem ut av denne håpløse 

situasjonen. Det ble ikke Bohr, men Heisenberg som ble redningsmannen.  

   
Figur	  28	  Werner	  Heisenberg	  (1901-‐1976)	  
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Heisenberg	  kaster	  sirkelbanene	  ut	  av	  atomet 

Heisenberg flyttet tilbake til Göttingen våren 1925 for å tiltre en stilling ved 

universitetet, men i juni ble han syk, kanskje av overanstrengelse. For å komme til 

krefter igjen reiste han til Helgoland for å koble av med klatring i klippene, lese dikt 

av Goethe og hvile. Frisk luft, fysisk aktivitet og åndelig føde viste seg ikke bare å 

være en perfekt blanding for den fysiske helsa, men også for å tenke nytt og kreativt. 

Det karakteristiske i Bohrs modell er elektroner i sirkelbaner rundt en massiv, positivt 

ladd kjerne. Elektronenes kinetiske energi beregnet Bohr ut fra likningen for 

sirkelbevegelse i Newtons mekanikk. Det ble tatt for gitt at elektronene beveger seg 

rundt kjerna, enten i sirkelbaner eller i ellipser, selv om det ikke fantes 

eksperimentelle bekreftelser på disse banene. På Helgoland ble Heisenberg opptatt av 

at disse banene, som er så sentrale i atommodellen, ikke kan observeres og dermed 

heller ikke burde være en del av det teoretiske grunnlaget. Han innså at en teori for 

elektronenes egenskaper i atomet ikke burde inneholde størrelser som ikke kan 

observeres. De eneste observerbare størrelsene som karakteriserer atomet har med 

frekvensene i lyset det emitterer og absorberer å gjøre.  

 

 

Figur	  29	  Heisenberg	  innså	  på	  sitt	  rekreasjonsopphold	  i	  
Helgoland	  at	  Bohrs	  sirkelbaner	  ikke	  kan	  være	  en	  del	  av	  
atommodellen	  
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Vi vet også at frekvensen til lyset er bestemt av energidifferansen mellom to tilstander 

i atomet. Heisenberg utarbeidet en ny kvantemekanikk for atomet uten baner og basert 

på observerbare størrelser. Matematikken han brukte kalles matriseregning. Han 

oppdaget at da han multipliserte matrisa for fart  med matrisa for posisjon (vx) fikk 

han ikke det samme som da han multipliserte matrisa for posisjon med matrisa for fart 

(xv). Når vanlige tall multipliseres, er faktorenes orden likegyldig. Når matriser 

multipliseres derimot, er faktorenes orden ikke likegyldig. Spørsmålet Heisenberg 

stilte seg nå var om en matematikk som har denne egenskapen kan brukes til å 

beskrive fysiske systemer. Det var en stor lettelse for Heisenberg og en stor seier for 

hans nye kvantemekanikk da Pauli utpå høsten 1925 anvendte denne mekanikken til å 

utlede Balmers formel.  

Heisenberg informerte imidlertid ikke Bohr om sin nye mekanikk før i slutten av 

august. Den 24. august holdt Bohr et foredrag i Oslo om utviklingen av atomfysikken 

uten å nevne Heisenbergs kvantemekanikk. Først 31. august skrev Heisenberg til Bohr 

og fortalte om sin nye teori, og kort tid etter reiste han til København for å gi Bohr 

detaljene i  matrisemekanikken som beskriver egenskaper til elektronene i atomene. 

Bohr ble begeistret for Heisenbergs arbeid og i januar 1926 skrev han til Rutherford at 

med Heisenbergs kvantemekanikk var plutselig mange ønsker gått i oppfyllelse.  

Schrödinger vil fjerne kvantesprangene og erstatte dem 

med klassisk fysikk 

Samme måned som Bohr skrev om Heisenbergs matrisemekanikk til Rutherford 

overrasket professor i fysikk Erwin Schrödinger fra universitetet i Zurich fysikerne 

med en ny kvantemekanikk basert på en helt annen matematikk enn den Heisenberg 

hadde anvendt. Schrödingers inspirasjon var en avhandling av den franske fysikeren 

Louise de Broglie og hans motivasjon var å skape en kvanteteori for atomene uten 

kvantesprang. Han ville at kvanteteorien skulle være en del av den klassiske fysikken. 

I motsetning til Heisenberg, som kastet klassisk fysikk ut av atomet, ville altså 

Schrödinger kaste kvantesprangene og diskontinuerlige forandringer ut av atomet. De 

heltallige kvantetallene er ikke mer mystiske enn de heltallige knutepunktene på en 

streng som svinger, sa Schrödinger.  Figuren under viser hva Schrödinger siktet til.  
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Figur	  30	  Ulike	  svingemønstre	  for	  en	  streng	  

Strengen i figurene er festet i begge ender. Den kan svinge med én buk, og da er det 

bare endepunktene som er i ro. Vi sier at den har to knutepunkter, n = 2. 

Svingemønsteret som gir to buker, har tre knutepunkter. Det er fire knutepunkter i 

mønsteret som har tre buker. Disse overgangene mellom ulike svingemønstre, mente 

Schrödinger var analoge til et elektrons overgang fra en energitilstand til en annen. Vi 

ser at bølgelengden til svingemønstrene avtar med antall knutepunkter. Når 

bølgelengden avtar, så øker frekvensen og dermed energien. 

Ideen om å beskrive egenskaper til elektroner med størrelsene bølgelengde og 

frekvens hadde Schrödinger fra de Borglie. I Einsteins fotonteori er fotonenes 

bevegelsesmengde gitt ved frekvensen eller bølgelengden: p = hf/c = h/λ. Spørsmålet 

de Borglie stilte seg var om denne relasjonen også gjelder for elektroner og andre 

atompartikler, og om det er meningsfullt å beskrive egenskaper til et elektron med 

relasjonen: λ = h/mv. Schrödingers idé var at hvis et elektron har egenskapene 

frekvens og bølgelengde, på samme måte som en streng, må det være mulig å 

beskrive bevegelsen til elektronet med en bølgefunksjon. Matematikken Schrödinger 

brukte for å beregne energien til et svingende elektron var differensialregning, som 

var velkjent for fysikerne.  
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Figur	  31	  Erwin	  Schrödinger	  (1887-‐1961)	  

Ut fra Schrödingers ”kvantemekanikk” var det ikke bare mulig å utlede Balmers 

formel, men også en formel for frekvensene i spekteret til helium. Endelig var 

heliumgåten løst. Det var Heisenberg som mestret den oppgaven. Først undret 

fysikerne seg over at to så ulike teorier kunne lede fram til de samme resultatene, men 

det viste seg snart at de ulike matematiske metodene de var basert på egentlig er 

kompatible. Det store spørsmålet var imidlertid: Hva er den fysiske tolkningen av 

Schrödingers bølgefunksjon for elektronene i atomet? I Heisenbergs mekanikk er 

elektroner partikler. Men hva er de i Schrödingers mekanikk? Schrödinger selv svarte 

at et elektron ikke er en partikkel, men en bølge. Denne tolkningen mislikte både 

Bohr og Heisenberg, og den fikk snart en konkurrent. 
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Born:	  Bølgefunksjonen	  gir	  sannsynlighetsfordelingen	  	  

Fysikeren Max Born anvendte Schrödingers bølgefunksjon for en strøm elektroner 

som passerte gjennom en gass. Elektronene ble spredt i ulike retninger, og det viste 

seg at kvadratet av bølgefunksjonen gav sannsynligheten for de ulike retningene. Ved 

å kvadrere bølgefunksjonen kunne han altså på forhånd si hvordan elektronene ville 

bli fordelt på de ulike retningene. Hvis Born hadde rett, ville kvadratet av 

bølgefunksjonen til elektronet i hydrogenatomet gi sannsynlighetsfordelingen for 

elektronets posisjon både i grunntilstanden og eksiterte tilstander.  

Borns tolkning ble mottatt med begeistring av Bohr og Heisenberg, men ikke av 

Schrödinger. Han ville ikke gi slipp på ideen om at elektronene faktisk er bølger og at 

overgangen mellom energitilstander i atomer ikke er diskontinuerlig, men en 

kontinuerlig overgang mellom to svingetilstander. En konsekvens av Borns tolkning 

er at Schrödingers mekanikk bryter med et grunnleggende prinsipp i alle de klassiske 

teoriene; determinisme, som betyr forutbestemt. I den newtonske fysikken kan vi 

beregne nøyaktig den fremtidige bevegelsen til et legeme hvis vi kjenner posisjonen 

og farten ved et tidspunkt og kreftene som virker. Teorien forutiser fremtiden 

nøyaktig. Men hvis Borns tolkning er korrekt, forutsier kvantemekanikken ikke 

nøyaktig fremtidig fart og posisjon, men sannsynligheten for de ulike mulighetene. 

Schrödingers intensjon hadde absolutt ikke vært å foreslå en teori som brøt med 

klassisk fysikk, men som oppfylte den.  

Det ble viktig for Bohr at Schrödinger selv erkjente sannsynlighetstolkningen av sin 

egen teori. Han ble derfor invitert til København høsten 1926 for å omvendes. 

Schrödinger takket ja til invitasjonen. Bohr møtte han på jernbanestasjonen og 

diskusjonen begynte allerede på perrongen. Heisenberg har fortalt at han aldri før 

hadde opplevd Bohr fremsette sine argumenter med så stor intensitet og lidenskap. 

Det endte med at Schrödinger ble syk og sengeliggende. Fru Bohr serverte te og 

kaker, mens Bohr satt på sengekanten og fortsatte å diskutere. Det var om å gjøre å 

omvende Schrödinger til den rette tolkningen.  Men Schrödinger holdt stand og gjorde 

ingen innrømmelser i retning av å akseptere at hans teori er en ”sannsynlighetsteori” 

som bryter med determinismen. Hvis disse kvantesprangene viser seg å være 

virkelige, ville han angre at han noen gang hadde beskjeftiget seg med kvanteteori, sa 
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han. Bohr skal da ha svart at det er vi andre svært glade for at De har gjort, herr 

Schrödinger.  

 

Figur	  32	  Schrödinger	  	  vil	  ikke	  være	  med	  på	  at	  kvadratet	  av	  ”hans”	  bølgefunksjon	  (Ψ )2	  for	  elektronet	  

i	  hydrogenatomet	  gir	  sannsynligheten	  for	  hvor	  elektronet	  vil	  befinne	  seg	  i	  atomet	  slik	  Bohr	  prøvde	  

å	  overbevise	  han	  om.	  Men	  slik	  er	  det.	  Vi	  ser	  av	  figuren	  at	  sannsynligheten	  for	  elektronets	  avstand	  

fra	  kjerna	  i	  grunntilstanden	  er	  akkurat	  der	  Bohrs	  innerste	  bane	  er.	  	  

Denne figuren viser sannsynlighetsfordelingen for elektronet i hydrogenatomets 

grunntilstand beregnet ut fra kvadratet av elektronets bølgefunksjon. Vi ser at det er 

størst sannsynlighet for at elektronet befinner seg i en avstand fra kjerna lik Bohrs 

radius til den innerste banen.  

Bohr og Heisenberg var glade for Borns sannsynlighetstolkning av Schrödingers 

bølgefunksjon, men de var ikke i stand til å finne sammenhengen mellom denne 

konsekvensen av kvantemekanikken til Schrödinger og Heisenbergs 

matrisemekanikk. Men det skulle de snart gjøre. 
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Matrisemekanikkens	  brudd	  med	  determinisme:	  
uskarphetsrelasjoner	  

De siste månedene av 1926 ble en intens arbeidsperiode for Bohr og Heisenberg. 

Hvordan skulle de komme til bunns i forståelsen av sammenhengen mellom 

Schrödingers sannsynlighetsfordeling og Heisenbergs mekanikk. Hele tiden kjørte de 

seg fast og fant feil i hverandres forslag til løsning. I januar 1927 var de begge utslitte 

og Bohr bestemte seg for å reise til Norge på skiferie. Heisenberg var glad for å bli 

igjen alene i København.  

   

Figur 33 Bohr på skiferie i Gudbrandsdalen i Norge 

Noen dager etter Bohrs avreise begynte Heisenberg å følge en ide som skulle vise seg 

å være svært fruktbar. Han oppdaget at en konsekvens av at fart og posisjon i hans 

mekanikk ikke er kommutative størrelser (xv er ikke lik vx) er at de ikke kan måles 

nøyaktig samtidig. De to størrelsene kan vi altså ikke kjenne nøyaktig samtidig helt 

uavhengig av måleinstrumentet. Det er ikke mulig å kjenne farten og posisjonen til et 

elektron eller en annen partikkel nøyaktig samtidig. Heller ikke energi og tid er 

størrelser som kan bestemmes nøyaktig samtidig, ifølge Heisenbergs 

kvantemekanikk. Vi kjenner godt til at måling av en størrelse alltid innebærer 
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usikkerhet. Hvis vi skal måle posisjonen og farten til et legeme, må vi oppgi 

usikkerheten til hver av målingene, men det er ingen relasjon mellom dem. Om 

usikkerheten i den målte verdien av posisjon er stor eller liten, er kun avhengig av 

vårt måleinstrument og vår dyktighet, ikke hvor nøyaktig vi har målt farten. Men 

ifølge Heisenbergs utledning er det en relasjon mellom disse usikkerhetene. Hvis 

usikkerheten i den ene størrelsen avtar, så vokser den for den andre. Vi bruker den 

greske bokstaven Δ for usikkerheten; Δv angir usikkerheten i fartsverdien og Δx 

usikkerheten i posisjonsverdien. Heisenbergs  sammenheng mellom usikkerhetene 

mellom disse størrelsene er: 

ΔxΔmv ≥ h/2π og ΔEΔt ≥ h/2π 

Konsekvensen av disse relasjonene er at det i prinsippet ikke er mulig å kjenne 

nøyaktig en partikkels posisjon og fart samtidig. I Newtons mekanikk er nettopp det 

en forutsetning for å beregne den fremtidige bevegelsen. Usikkerhetsrelasjonene 

bryter med determinismen i den klassiske fysikken! Et elektron i hydrogenatomets 

grunntilstand antar vi befinner seg innenfor en avstand på 5 ⋅ 10-11 m fra kjerna. Vi 

kan derfor la usikkerheten i Δx være 5 ⋅ 10-11 m. Det betyr at den minste usikkerheten 

i farten til elektronet er mer enn 2 ⋅ 106 m/s. Kunnskapen om hvor elektronet befinner 

seg, fører altså til at vi vet svært lite om hvilken fart det har! 

Hvis vi derimot hadde målt posisjonen til en person med samme usikkerhet Δx = 5 ⋅ 

10-11 m, er minste usikkerhet i farten   10-23 m/s for en person med 

masse 50 kg. En så liten usikkerhet er det ikke mulig for oss å måle. Den store 

forskjellen i konsekvensen av usikkerhetsrelasjonen for elektronet og personen 

skyldes forskjellen i massen. For legemer med store masser, har 

usikkerhetsrelasjonene i praksis ingen betydning. Men for atompartikler derimot, har 

den stor betydning.  

Bohrs forklaring på usikkerhetsrelasjonen: 

komplementaritet                                                                                                 
18. mars kom Bohr hjem fra skiferien i Norge. Bohr var begeistret for at Heisenberg 

hadde utledet usikkerhetsrelasjonene fra kvantemekanikken, men han rettet på den 
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tolkningen Heisenberg hadde gitt dem. Heisenberg tolket nemlig årsaken til 

relasjonen mellom usikkerhetene i målingene av posisjon og fart at partikkelen ble 

forstyrret i målingen av posisjonen slik at farten til partikkelen ble endret. Bohrs 

reaksjon var at dersom en mekanisk forstyrrelse i måleprosessen var årsaken til 

usikkerheten, betyr det at partikkelen hadde en nøyaktig verdi av begge størrelsene før 

målingen, men at det er selve målingen som er årsaken til relasjonen mellom 

usikkerhetene. Det er Bohr ikke enig i. På ski i Norge hadde Bohr innsett at ikke-

kommutative størrelser krever komplementære forsøksoppstillinger for å bestemmes 

nøyaktig. Et enkelt eksperiment kan ikke bestemme begge størrelsene nøyaktig. Bohr 

kalte forsøkene som bestemte nøyaktig fart og posisjon for komplementære.  

 

«Gud	  spiller	  ikke	  med	  terninger»	  

Sannsynlighetsfordeling og usikkerhetsrelasjoner bryter begge med det 

grunnleggende prinsippet som gjelder i alle klassiske teorier, nemlig determinisme. 

Det kunne ikke Einstein  akseptere. For han var det opplagt at teorien for elektroners 

og andre atomare partiklers bevegelse oppfyller kravet om determinisme.  Flere 

ganger uttrykte han sin overbevisning om determinisme med å si at Gud ikke spiller 

med terninger. Skaperverket ble ikke til ved tilfeldigheter, og dermed kunne heller 

ingen av teoriene som beskriver naturen være basert på tilfeldigheter.  

Bohr vs Einstein 

De to store gigantene innen fysikk, Bohr og Einstein, var på mange måter svært 

forskjellige. Einstein hadde hele sitt liv behov for å tenke alene, undervisning var han 

ikke interessert i og han veiledet aldri doktorgradsstudenter. Bohr utviklet tidlig en 

trang til å diskutere problemer med andre fysikere. Han sa at gjennom diskusjoner 

kunne han forfine sin egen forståelse og argumenter. Da Bohr var opptatt av å oppnå 

klarhet i sin forståelse av kvantemekanikkens tolkning, fikk han Einstein som 

motspiller. En mer treffsikker motstander kunne han ikke fått.  

I 1923 kom Einstein på besøk til Bohr i København og Bohr har fortalt om hvordan 

dette besøket begynte:  
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”Einstein var ikke mer praktisk enn jeg var, og da han kom til København, hentet jeg 

han naturligvis på stasjonen. Vi tok trikken fra stasjonen og snakket så ivrig om 

tingene at vi kjørte langt forbi vårt stoppested. Så gikk vi av og kjørte tilbake. Deretter 

kjørte vi igjen for langt, jeg kan ikke huske hvor mange stoppesteder, men vi kjørte 

frem og tilbake med trikken, fordi Einstein var virkelig interessert på det tidspunktet; 

om han var mer eller mindre skeptisk interessert vet jeg ikke – men i hvert fall kjørte 

vi frem og tilbake i mange timer i trikken, og hva folk har tenkt om det, er en annen 

sak”. 

I de neste årene møttes Bohr og Einstein ikke så ofte, men uenigheten om 

kvantemekanikken er en fullstendig teori, førte dem inn i en intellektuell debatt, 

kanskje den viktigste i det tyvende århundre. Bohr selv var kommet til at vi ikke kan 

skille et fenomen fra selve observasjonen. Det er først når vi har målt en bestemt verdi 

for farten til en partikkel, at den har en bestemt fartsverdi. Einstein mente derimot at 

fart er en egenskap partikkelen har, uavhengig av om en måling fastsetter verdien. Det 

finnes i Einsteins oppfatning en objektiv virkelighet som eksisterer uten at vi griper 

inn i den.  

På Solvay-konferansen i Brussel høsten 1927, hvor alle grunnleggerne av 

kvanteteorien var tilstede, presenterte Bohr for første gang sin  komplementaritets 

tolkning av uskarphetsrelasjonen. Til å begynne med var det liten entusiasme å spore i 

forsamlingen for denne tolkningen. Etter hvert fikk den noen tilhengere, men blant 

dem var ikke Einstein. Han var overbevist om at de endelige teoriene for 

atompartikler ville inneholde samme mulighet til å beskrive partiklenes bevegelser 

deterministisk som klassisk fysikk.  
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Figur	  34	  Einstein	  og	  Bohr	  i	  samtale	  om	  tolkningen	  av	  kvantemekanikken.	  

Einsteins viktigste trekk: Fotonboks og EPR-artikkel                   
Neste møte mellom Bohr og Einstein fant sted i 1930, igjen på en Solvay konferanse i 

Brussel. Ved frokostbordet kunngjorde Einstein at han samme kveld ville presentere 

et tankeeksperiment som viser at det er mulig å omgå uskarphetsrelasjonen for tid og 

energi. Etter at dagens program var gjennomført, skisserte Einstein en tegning av ei 

kasse full av stråling, en fotonboks.  

  

Figur 33 Einsteins fotonboks slik Bohr tegnet den.  

Forestill deg ei kasse som i den ene veggen har et lite hull som kan åpnes og lukkes 

med en mekanisme styrt av en klokke inni kassa. Kassa er fylt av stråling (fotoner). 
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Einsteins resonnement er følgende: Først veier vi kassa, så åpnes lukkeren slik at 

stråling slipper ut. Så veies kassa igjen, og relasjonen E = Δmc2 kan brukes til å 

bestemme energien til strålingen.  Klokka , som styrte åpningsmekanismen, forteller 

oss tidspunktet strålingen hadde denne energien. Poenget er at Einstein vil vise at 

usikkerhetene i de to målingene ikke har noe med hverandre å gjøre. Veiingen av 

kassa krever nøyaktig avlesing, jo mer nøyaktig dette gjøres, desto mer nøyaktig 

kjenner vi energien til strålingen. Desto mer nøyaktig vi avleser klokkas visere, desto 

mer nøyaktig kan tiden bestemmes. Einstein hevder at det ikke er noen relasjon 

mellom disse usikkerhetene. Altså gjelder ikke Heisenbergs usikkerhetsrelasjon for 

dette tilfellet. Det var dramatisk, for hvis en konsekvens av en teori ikke gjelder, så 

gjelder heller ikke teorien generelt, men har et begrenset gyldighetsområde. Nå sto 

mye på spill. 

Bohr ble sjokkert. En av tilhørerne som var tilstede, var fysikeren Leon Rosenfeld, og 

han har beskrevet Bohrs reaksjon på Einsteins eksperiment på følgende måte:  

”Det var virkelig et sjokk for Bohr, han kunne ikke se løsningen med det samme. Hele 

kvelden gjennom var han dypt ulykkelig og gikk fra den ene til den andre for å 

overtale dem til å tro at det ikke kunne være sant, at det ville være fysikkens endelikt 

hvis Einstein hadde rett. Jeg vil aldri glemme synet av de to motstanderne, da de gikk 

ut fra konferansen den kvelden, (se bildet under) Einstein som en høy, staselig 

skikkelse som rolig spaserte av sted med et temmelig ironisk smil om leppene, og 

Bohr oppspilt…” 

Men neste morgen var det Bohrs tur til å triumfere. 
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Figur	  35.	  Bohr	  og	  Einstein	  som	  spaserer	  i	  Brussels	  gater	  etter	  Einsteins	  presentasjon	  av	  

tankeeksperimentet.	  	  

Bohr studerte Einsteins eksperiment nøye i løpet av natta, og spesielt veieprosessen. 

Han oppdaget at Einstein ikke hadde tatt hensyn til sin egen generelle relativitetsteori 

i beregningen. I følge den teorien er tida klokka viser avhengig av posisjonen i 

tyngdefeltet! Tida går saktere når klokka beveger seg nedover i gravitasjonsfeltet og 

raskere når klokka beveger seg oppover. Bohr viser elegant at usikkerheten i 

tidsmålingen altså også er knyttet til usikkerheten i måleavlesningen i veiingen av 

kassa.  

Ved frokosten neste morgen presenterte Bohr sin forklaring. Einstein innså at Bohr 

hadde funnet feil i hans resonnementer. Det var også Einsteins siste forsøk på å vise at 

det er mulig å omgå Heisenbergs usikkerhetsrelasjon i et praktisk forsøk. Hans neste 

trekk gikk ut på å bevise at selv om vi ikke kan måle farten og posisjonen til en 

partikkel samtidig så nøyaktig vi ønsker, så er posisjon og fart størrelser en partikkel, 

for eksempel et elektron, har til enhver tid.  

I 1935 kom en artikkel, ofte kalt EPR-artikkelen, fordi forfatterne var Einstein, 

Podolsky og Rosen. Artikkelens tittel er: ”Kan den kvantemekaniske beskrivelse av 

den fysiske virkelighet betraktes som fullstendig? Tankeeksperimentet som skal vise 

at kvantemekanikken ikke er en fullstendig teori omhandler to partikler, partikkel 1 og 
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partikkel 2. Partiklene beveger seg fra hverandre med samme bevegelsesmengde, p i 

den ene retningen og –p  i den andre retningen. Avstanden mellom elektronene er 

også konstant. Ved å måle helt nøyaktig bevegelsesmengden til partikkel 1, vet man 

altså samtidig bevegelsesmengden helt nøyaktig til partikkel 2, uten at den er blitt 

forstyrret i en måling. Det samme kan gjøres for å bestemme posisjonen; ved å måle 

nøyaktig posisjonen til partikkel 1, kjenner vi samtidig nøyaktig posisjonen til 

partikkel 2, som det ikke måles på. Einstein konkluderer med å si at: ”Hvis vi, uten på 

noen måte å forstyrre et system, med full sikkerhet (dvs. med sannsynlighet lik 1) kan 

forutsi verdien av en fysisk størrelse, så eksisterer det et element av den fysiske 

virkelighet som svarer til denne fysiske størrelsen. Denne fysiske virkeligheten gir 

ikke kvantemekanikken og derfor er den ikke fullstendig  skriver Einstein.  

Bohrs svar til Einstein på denne artikkelen var i hovedtrekk at i kvantemekanikken er 

de to partiklene i tankeeksperimentet en del av en helhet, og beskrives med én 

bølgefunksjon. Vi kan derfor ikke snakke om å måle på den ene partikkelen uten å 

forstyrre den andre, fordi en måling på en del av systemet alltid er en måling på hele 

systemet.  

Utover på 1980-tallet og helt frem til i dag er det blitt utført en rekke eksperimenter 

for å prøve å avgjøre debatten mellom Einstein og Bohr. Det mest kjente er Alain 

Aspects eksperiment i Paris publisert i 1982. Det er ikke ofte avisene finner plass til 

begivenheter innen fysikk, men høsten 1982 var fysikk førsteside stoff i danske 

aviser. Overskriftene var ”Epokegjørende oppdagelser avgjør striden mellom Einstein 

og Bohr” Århundrets viktigste eksperiment”. 

Her skal vi ikke gi en detaljert beskrivelse av Aspects eksperiment, men nøye oss med 

hovedtrekkene. Et atom blir påført energi av en laser slik at den kommer opp i en 

høyere energitilstand og med en helt bestemt symmetri. Atomet sender så ut to 

fotoner i motsatte retninger. På grunn av den opprinnelige symmetrien til atomet, er 

det alltid en bestemt sammenheng mellom polarisasjonen til de to fotonene. Hvis vi 

”avslører” polarisasjonen til det ene fotonet i en måling, kjenner vi samtidig 

polarisasjonen til det andre. Når et foton passerer gjennom et polarisasjonsfilter, blir 

polarisasjonen bestemt. Dette forsøket viser at når dette ble gjort med et av fotonene, 

fikk det andre fotonet samtidig samme polarisasjon. Det er ikke mulig å opprettholde 
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en oppfatning om at polarisasjon er en egenskap fotonene har, men en egenskap som 

får en bestemt verdi, idet den ble bestemt av polarisasjonsfilteret.  

Dette var en seier for Bohrs tolkning av virkeligheten og kvantemekanikken. Mange 

fysikere ble overrasket over resultatet av Aspects forsøk, ikke minst Aspect selv, fordi 

resultatet umulig kunne forklares innenfor rammen av den klassiske fysikk.  

Fundament for kvantemekanikken er i dag veletablert . Likevel stiller mange seg 

spørsmålet om kvantemekanikken er fullstendig. Flertallet av fysikerne tror det, men 

ingen kan fremlegge noe bevis. Skulle det vise seg at kvantemekanikken ikke er den 

endelige versjonen, er det lite sannsynlig at den nye vil bringe klassisk determinisme 

tilbake. Det er faktisk mer sannsynlig med et enda mer dramatisk inngrep i vår 

forestillingsverden enn uskarpheter og sannsynlighetsfordeling.  

I et brev til H. M. Hansen skrev Bohr i 1925: 

”Vår oppgave er ikke å trenge inn i tingenes innerste vesen, hva vi heller ikke vet, hva 

ville si, men blot å utvikle de begreper som tillater oss på en fruktbar måte å tale til 

hverandre om foreteelse i naturen.” 

 

  

 
 
 
 
	  

 

 
	  
	  


