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2.   Den klassiske fysik 
Isaac Newton (1642-1727) 

Hovedværk: Principia 1687 
Matematisk beskrivelse af  
bevægelser 
Velegnet til praktiske beregninger 
Newtons 2. lov: F = m  
Med startbetingelser: 
Position x0 og hastighed v0 
samt kendskab til kraften F 
kan vi forudberegne partiklens 
bevægelse 
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Determinismen i klassisk fysik 

Pierre Simon Laplace (1749-1827) 

 
En intelligens der kender alle 
naturkræfter og ethvert fysisk 
legemes position til et bestemt 
tidspunkt, vil ved hjælp af 
Newtons love kunne vide alt 
fortidigt, nutidigt og fremtidigt. 

Determinisme Kilde: Den Store 
Danske 
encyklopædi 4 



Spørgsmål til overvejelse? 

Hvordan kan ideen om en fri vilje forenes 
med den klassiske fysiks determinisme?  

Tegning: Poul 
Langkjær Hansen 
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Determinisme i hverdagen? 
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Grænser for determinismen 

Edward N. Lorenz (1917-2008) 

Undersøgte matematiske modeller 
for vejret. 
Opdagede uventede fænomener: 

følsomhed overfor startbetingelserne 
begrænset forudsigelighed 
kaos 
sommerfugleeffekten: 

Kan en sommerfugls basken i  
Brasilien forårsage tornado i Texas? 
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3.   Hvad er lys? 

Bølger? 
Partikler? 
Begge dele? 
Eller noget helt tredje? 
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Pink Floyd: Dark Side Of The Moon  1973 

/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3b/Dark_Side_of_the_Moon.png


Isaac Newton (1642-1727) 

1704: Opticks 
Lys er partikler 
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Thomas Young (1773-1829) 

1801: Diffraktion i dobbelt-

er bølger. 
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James Clerk Maxwell (1831-1879) 

1873: Sammenfatter al 
kendt viden om elektricitet 
og magnetisme i én samlet 
teori: Maxwells 4 ligninger. 
Viser at lys er 
elektromagnetiske bølger. 



Ligninger som billeder 

Det forventes ikke, at I forstår alle 
ligningerne i denne præsentation 

Ligninger kan også betragtes som illustration 
Måske ligefrem som kunst 
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http://galleri.artistinresidence.dk/#4.6  
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Johann Jakob Balmer (1825-1898) 

1885: Påviste, at bølgelængden 
af synligt lys fra hydrogen kan 
beskrives ved: 
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Max Planck (1858-1947) 

Max Planck studerer  
udstråling fra varme genstande 
Ifølge elektromagnetismen  
(Maxwell) vil energiudstråling være 
uendelig stor 
1900: Planck foreslår at  
elektronerne kun optager energi fra lyset 
i portioner af en vis størrelse 
Disse energiportioner kaldes kvanter 
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Albert Einstein (1879-1955) 

1905: Fotoelektrisk effekt, 

partikler (fotoner): 
Lkin AfhE
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Fysik-Status år 1900 

Albert Michelson (fremtrædende amerikansk fysiker): 
De fleste af de store tilgrundliggende principper er 
sikkert etablerede. Al videre fremskridt består i at 
anvende disse principper på alle fænomener 

Lord Kelvin (fremtrædende engelsk fysiker):  
Den dynamiske teoris skønhed og klarhed... i 
øjeblikket generes af to skyer, hvoraf dog kun den 
ene er meget tæt. 

 
Kultur-optimisme! 
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4.   Atomer 

Omkring 1900: De sidste fysikere blev 
overbevist om, at der findes atomer 
Atom betyder udelelig 
Men atomer indeholder elektroner  
Opdaget 1897 

Så atomerne er altså ikke udelelige! 
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Ernest Rutherford (1871-1937) 

lille kerne, hvori næsten al 
 

Planetmodellen 
Elektroner i baner omkring kernen på 
samme måde som planeterne omkring 
solen. 
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Problem med planetmodellen 

I følge planetmodellen skulle atomer være 
ustabile 
De skulle udsende stråling fordi elektronen 
bevæger sig i cirkelbane 
Levetid langt under 1 sekund 
KRISE! 

FysikCbogen af Elvekjær og Benoni. 
http://ibog.fysikcbogen.systime.dk 20 



Niels Bohr (1885-1962)  

1913: Bohr kombinerer  
Planck og Einsteins fotonteori 
Balmers formel  
og sine egne beregninger 

 Ny dristig teori for atomet 
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Bohrs postulater 

1. Stationære tilstande 
Et atom kan eksistere i en række stationære 
tilstande uden at udsende stråling. 
I hver tilstand har atomet en bestemt energi  
 E1, E2..., En... 

 2. Frekvensbetingelsen 
Atomet kan gå fra en tilstand til en anden. 
Herved udsendes eller optages en foton. 
 Der gælder h f = En - Em 
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Bohrs postulater 

a. Absorption  en foton indfanges 
b. Emission  en foton udsendes 
C. Efoton = h·f 
 h f = En - Em 
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FysikCbogen af Elvekjær og Benoni. 
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Bohrs atomteori har succes 

Forklarer Balmers formel for hydrogens 
spektrallinjer. 
Viser retningen for fremtidig udvikling i 
atomfysikken 
Periodiske system forklares 
Bohrs teori ikke fuldstændig.  
Repræsenterer overgang fra klassisk fysik 
(Newton og co.) til noget helt nyt 
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5.   Kvantefysik  

Flere teoretiske gennembrud ca. 1925 
Grundlæggende brud med klassisk fysik 
Nye begreber: 

Kvantespring 
Indeterminisme 

Kilde til dette og følgende billeder: Kerne- og 
atomfysik. Af Claus Munchow. 2007 
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Kvantespring og klassisk fysik 

 
Bevægelse i klassisk fysik beskrives med 
kontinuerte funktioner 

Spring fra 3-metervippe. Kan følges gennem 
uendeligt mange mellemtilstande 
Temperatur på digitaltermometer. 
Tilsyneladende spring, men det er apparatets 
skyld 
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Kvantespring 

Sker uden mellemtilstande  
Eksempler: 

Elektronspring i atom  
Henfald af radioaktiv atomkerne 

 

før. 
Kvantespring er helt nyt. 
Påtvunget af naturen. 
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Dobbeltspalteeksperiment 
Nu på film! 

Lys passerer dobbeltspalte og 
rammer film 
Film fremkaldes og betragtes i 
mikroskop 
Lyset er så svagt at der højst 
er én foton undervejs ad 
gangen  
Lys opfører sig som bølge når 
dobbeltspalte passeres 
Lys opfører sig som partikel 
når det rammer sølvatom i 
filmen 
Filmklip 

Foto: Morten 
Münchow 
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Fotonerne rammer tilfældigt 

Den enkelte prik kan afsættes hvor som 
helst (sandsynlighed) 
Det samlede mønster afslører 
bølgefænomenet 
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Louis de Broglie (1892-1987) 

1923: Elektroner kan 
både have partikel- og 
bølgeegenskaber. 
Senere udvides 
opfattelsen til i 
princippet at gælde 
alle fænomener 
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Komplementaritet 

Vi har set eksempler på objekter der både 
har 

Bølgeegenskaber 
Partikelegenskaber 

Bohr indfører begrebet komplementaritet: 
Synsmåderne udelukker gensidigt 
hinanden, samtidig med at de supplerer 
hinanden. 

Kilde: Den store danske encyklopædi 31 



Komplementaritet 

Niels Bohrs 
våbenskjold 
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Spørgsmål til overvejelse 

Kan du forestille dig at noget samtidig kan 
være både en partikel og en bølge? 
Kan du opbygge et indre billede af det? 
Kender du andre eksempler på 
komplementaritet i hverdagen? 
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Komplementaritet 

Hvad ser du? 
Rubins vase 
Edgar Rubin 
(1886-1951) 
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Komplementaritet 

Lys og elektroner. Jamen hvad er det så? 
Bølger eller partikler? 

Er?. Hvad vil det sige at være? 
Lys og elektroner giver sig kun til kende 
for os, når de registreres i vores 
måleapparater. 
Kan man se lys, hvis det ikke rammer 
noget? 
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Kausalitet  Årsag og virkning 

I dagliglivet såvel som i klassisk fysik:  
Alt har en årsag 

Selv om kaosteori viser at en lille årsag kan give stor virkning 

Kvantefysik: Begivenheder sker tilfældigt 
Eksempel: Henfald af radioaktiv urankerne 
238U  234Th + 4He   (alfa-henfald) 

 
Vi kan ikke vide det. 
Men har vi et meget stort antal urankerner, kan vi med stor 
sikkerhed forudsige, hvor mange der vil henfalde i næste minut. 
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Københavnerfortolkningen 
Findes der en sammenhængende teori, som ikke kun 
angiver sandsynligheder for udfald af bestemte målinger, 
men altid udtaler sig med absolut sikkerhed? 

Bohr siger nej! 
Einstein siger ja! 
De tilsyneladende tilfældige resultater, skyldes skjulte variable, vi 
(endnu) ikke har fundet 

 

skal gøre. Fysikkens opgaver er ikke at finde ud af, hvordan 
naturen er. Fysikken beskæftiger sig med, hvad vi kan sige om 
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Iagttageren påvirker objektet der 
iagttages 

lyse på den 

foton. 
Men blot påvirkningen fra en 
enkelt foton vil forstyrre 
elektronen så meget, at vi får en 
helt ny tilstand 
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6. Kvantefysik og dagligdag 

Kan kvantefysikkens lære overføres til 
dagliglivet? 
Kan iagttageren påvirke det fænomen, der 
iagttages? 
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Iagttageren påvirker objektet der 
iagttages 

Salmer fra Køkkenet 
Norsk film (2003) 
Videnskabelig 
undersøgelse af 
enlige norske mænds 
adfærd 
Er det et eksempel på 
kvantemekanik? 
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Spørgsmål til overvejelse 

Kender du andre eksempler på at 
observatøren påvirker det objekt der 
observeres? 
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Bohr-citater 

 

vores stilling som iagttagere af den natur, 
hvoraf vi selv er en del  
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Bliver der fuldmåne i oktober? 

Ifølge klassisk fysik kan vi 
forudsige det 
Ifølge kvantemekanikken 
kan vi kun udtale os om 
sandsynligheder. 
Men da Månen er et 

klassiske fysik 
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Korrespondensprincippet 

Kvantefysikken giver samme resultater 
som klassisk fysik når den bruges på: 

Månen 
Systemer med tilpas høj energi 
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Praktiske følger af 
kvantefysikken 

Forklaring på naturfænomener: 
Kemi. Det periodiske system 
Stabiliteten af stof 
Solens energiproduktion  

Teknologi: 
Computere og kommunikation 
Nye materialer 
Bioteknologi  
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Filosofiske følger af 
kvantemekanikken 

Ubetinget objektivitet ikke mulig 
Man kan ikke længere tale om en objektiv 
verden, der er uafhængig af, om vi 
betragter den 
Betragteren må ses som en del af den 
natur, der observeres 
MEN. Sammenbruddet manifesterer sig 
kun på atomar skala 
 

46 



- SLUT - 
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