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Kvantefysikken og vilkårene for vor 
naturerkendelse

Indledning: Om »Virkeligheden«
Et ledemotiv i diskussionerne mellem Bohr og Einstein

Hvad betyder det ord »virkelighed«? Ja, her ville en sprogforsker kunne 
fortælle om, hvorledes dette ords sproglige rødder kan spores tilbage til 
fjerne tider og kulturer. En filosof vil kunne berette om, hvordan Aristo
teles eller Kant eller Wittgenstein betragtede det begreb, som ordet står 
for. Men her skal vi betragte »virkeligheden«, som den tager sig ud i 
fysikkens univers, som jo er det, hvori vi lever, og hvoraf vi selv er del.

Fysikkens beskrivelse har - som enhver anden - sin rod i vort daglige 
sprog, som er udviklet i og tilpasset vor tilværelse, som hjortens brølen 
og nattergalens sang er i samklang med deres tilværelse. I denne vor 
daglige tilværelses sprog er vi i almindelighed ikke i tvivl om, hvad ordet 
»virkelighed« står for - i modsætning til drømme og digt: Selv de, for 
hvem Prospero og Miranda, Eduard og Ottilie er nok så »virkelige« som 
de fleste i mængden, der omgiver os, ville næppe falde på at skrive breve 
til dem eller indbyde dem til middag.

I naturbeskrivelsen tøver vi jo ikke med at tale om Solens udvikling 
eller Jordens beskaffenhed, også i epoker før levende væsner - endsige 
mennesker — var på færde til at iagttage dem: Vi gør dette i tillid til de 
slutninger, som fysikken og astronomien har tilladt os at drage: Vi ved 
mere end tilstrækkeligt om Solen ogjorden til at kunne afvise den tanke, 
at det skulle være meningsløst at tale om dem som dele af virkeligheden, 
førend der opstod iagttagere, der kunne konstatere dette forhold.

For at undgå at bebyrde selve fremstillingen med for vidtløftige digressioner er nogle af 
de anvendte fysiske grundbegreber sammenfattet i et appendix.
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Men ser vi nøjere til, kan vi nok komme i tvivl om, hvordan landet 
ligger: Hvilken grad af virkelighed skal vi tilskrive matematiske abstrak
tioner? Eller, når man i den klassiske mekanik principielt kan bestemme 
legemers position og hastighed med uendelig præcision - er dette »princi
pielt mulige« ensbetydende med »det virkelige«? Det er et kildent 
spørgsmål, der er af betydning for hele vor anskuelse af forholdet mel
lem termodynamik og mekanik - hvortil vi i øvrigt snart skal vende 
tilbage: Er termodynamiske lovmæssigheder blot udtryk for en mangel 
på detail-viden om systemerne? Er et begreb som »temperatur« i mindre 
grad et element af virkeligheden end position og hastighed af et legeme?

Er der allerede her en vaklen i geledderne, hvad angår en sorgløs 
anvendelse af virkeligheds-begrebet, så fik det et alvorligt skud for bo
ven ved udviklingen af den specielle relativitetsteori. Ingen ville vel have 
drømt om, at »absolut samtidighed« ikke skulle være en selvfølgelig del 
af den fysiske virkelighed, og det tog da også sin tid - efter Einsteins 
banebrydende arbejde fra 1905 - inden modsigelsesfriheden og den eks
perimentelle verifikation af tidsforløbets afhængighed af iagttagernes re
lative hastighed blev alment anerkendt. Hermed synes det klart, at en 
afgørende breche var slået i forestillingen om »den fysiske virkelighed« 
som noget man på forhånd kan karakterisere.

Men kvanteteoriens brud på tilvante forestillinger om »virkelighedens 
væsen« var endnu mere vidtgående. Erkendelsen af atomernes enshed 
krævede et afkald på mulighederne for lokalisation i rum og tid af elek
tronerne, der »omgiver« kernen. Allerede Bohrs indførelse af begrebet 
kvantetilstande i 1913 betød, hvad angik overgangene mellem disse, en 
opgivelse af det sædvanlige kausalitetsideal, og derfor måtte den ende
gyldige formulering af kvanteteorien for atomerne, fuldbragt af især 
Heisenberg, Dirac og Schrödinger i årene 1925-26, da også have karakter 
af en principiel statistisk beskrivelse.

Eftersom kvanteteoriens sprog er det, hvori vi kan formulere spørgs
mål til naturen, hvorpå vi kan fa svar ved hjælp af eksperimenter, ud
tømmer denne beskrivelse det, vi kan kalde »virkeligheden« i atomernes 
verden. Hensigten med dette kapitel er at forsøge at forklare dette ud
sagn, som måske tør siges at resumere den definitive erkendelse, som 
Bohr forsøgte at forklare Einstein.
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Om den klassiske beskrivelsesmåde og kvantebeskrivelsen

Næsten alle de naturfænomener, som vi iagttager omkring os eller i vor 
egen krop, har det fællestræk, at de udpeger én bestemt retning på tiden: 
Iagttager vi en mønt, der først glider henad et glat bord, vil vi se dens 
hastighed aftage, og til sidst vil den gå i stå. Kommer vi først en dråbe 
mælk i en kop med the og rører rundt, vil mælkedråben derefter defor
meres til en spiral-agtig facon og til sidst fordeles i hele koppen; men der 
skal kunst til at gendanne den oprindelige dråbe ved at røre baglæns! De 
to antydede konstateringer af, hvad der er først og sidst, er i overens
stemmelse med hinanden og med alle andre iagttagelser af processer, der 
kun kan forløbe i én retning. Sådanne processer kaldes irreversible (ikke- 
omvendelige); de stræber mod en ligevægtstilstand under de herskende ydre 
omstændigheder. Vi selv som levende væsner er jo i en nogenlunde stabil 
ligevægtstilstand i kontakt med de omgivelser, hvori og hvoraf vi lever. 
Men helt stabil er den ikke, og vi ved meget vel, at den tidsretning, som 
organismens ældelse udpeger, er fælles for os alle, og at den noget mere 
stabile ligevægtstilstand, mod hvilken de levende organismer stræber, 
repræsenteres af en nedbrydning til uorganiske bestanddele: vand, kul- 
dioksyd, kvælstof o.s.v.

På trods af den store almindelighed af irreversible processer er de dog 
ikke eneherskende: Astronomiske fænomener som Månens gang om
kring Jorden, eller Jordens drejning om sin egen akse er reversible i den 
forstand, at Månen ligeså godt kunne løbe den anden vej rundt, og 
Jorden dreje sig modsat - disse fænomener udpeger ingen tidsretning; 
døgnet og måneden er numeriske tidsintervaller. Det er da også således, 
at de grundlæggende mekaniske (og elektromagnetiske) love er ganske 
tidssymmetriske.

Spørgsmålene om den rette anskuelse af forholdet mellem den tids
symmetriske (reversible) mekanik, på den ene side, og irreversible ter
modynamiske lovmæssigheder på den anden, er overmåde subtile. De
batten herom, som begyndte i Boltzmanns dage sidst i forrige århundre
de, har da også skabt dønninger, der endnu kan sætte heftige sind i 
lidenskabelig bevægelse. For vort emne er det imidlertid af særlig betyd
ning at gøre sig klart, at enhver måling eller iagttagelse er forbundet med 
irreversible processer og mekanismer. Dette er ikke blot en triviel kends
gerning fra det praktiske liv, men er af dyb principiel betydning: Selve 
ordene »iagttage«, »studere« eller »lære« henviser jo til en hukommelses
mekanisme, der kan skelne »nu« fra »før« og »efter«. Hvor radikalt ellers 
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iagttagelsessituationen på kvantefysikkens gebet afviger fra den klassiske 
fysiks: Den afgørende rolle af irreversible processer er fælles.

★ ★ ★
Medens tidssymmetrien er fælles for den klassiske fysiks grundligninger 
og kvanteteoriens, besidder den klassiske beskrivelse et træk, som er helt 
fremmed for kvante-beskrivelsen. Den klassiske beskrivelse er, hvad 
man kalder deterministisk. Hermed mener man følgende: Lad os tænke os 
en sværm af legemer fjernt fra alle andre, der påvirker hinanden med 
kræfter, der afhænger af deres indbyrdes afstande. Kender vi nu alle 
positioner og hastigheder til ét tidspunkt, kan vi i princippet beregne 
legemernes positioner og hastigheder til ethvert senere og tidligere tids
punkt.

Dette kunne synes at lede til et overmåde ugemytligt verdens-billed: 
Alt eksisterende som dele af en kæmpestor maskine, hvori hver eneste 
del og detail er præ- (og post-?!) destineret. Imidlertid, som allerede 
antydet, strander denne verdens-opfattelse hurtigt på komplexitetens 
klippeskær. Vel er der inden for den klassiske fysiks gyldighedsområde 
ingen definitive begrænsninger i muligheder for at fastlægge positioner og 
impulser for et legeme eller intensiteten af elektriske og magnetiske felter 
i rummet; men en måling med uendelig nøjagtighed turde vel nok kaldes 
en principiel - og ikke blot en praktisk — umulighed; og selv den mindste 
unøjagtighed eller afrunding vil for et lille makroskopisk system på 1024 
partikler lynhurtigt udviske enhver erindring om begyndelses-situatio
nen, svarende til, at vi her er i et domæne, hvor det er termodynamikkens 
og den statistiske mekaniks begrebsapparat, der er det relevante.

Kvanteteorien - Komplementaritet

Kvanteteorien er en principielt statistisk beskrivelse - sådan blev den 
skabt, fordi den skulle indordne og sammenfatte principielt statistiske 
naturfænomener. Brugen af statistik i kvantefysikken har ikke sin rod i 
komplexiteten af de fysiske systemer, som man står overfor, men frem
træder på det mest slående ved beskrivelsen af de aller-enkleste systemer, 
som for eksempel brint-atomet. Allerede i det første kapitel blev det af 
Erik Rüdinger betonet, hvor drastisk et brud med klassiske forestillinger 
eksistensen af virkningskvantet betyder; og dets indlemmelse i en systema
tisk kvantebeskrivelse udelukker den kombination af rum-tids-lokalisa- 
tion på den ene side, og brugen af bevarelses-sætningerne for impuls og
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energi, på den anden, som er forudsætningen for den klassiske fysiks 
deterministiske beskrivelses-måde (konsulter eventuelt appendix).

Men hvad skal det betyde, vil man spørge og studse: Hvem har givet 
kvanteteorien beføjelser til at udelukke dit og dat? Ja, dette er en side, den 
afgørende måske, af den formaliserede fysiske beskrivelses væsen, som 
det er allersværest at formidle til ikke-fysikere. Men lad os dog prøve:

Udviklingen af en hvilken som helst fysisk teori - og vi tænker her 
især på større, sammenhængende beskrivelser - er naturligvis underka
stet kritisk eksperimentel efterprøvelse. Men fra et vist punkt, som er 
meget vanskelig at fastlægge i princippet, men som der stort set er enig
hed om blandt fysikere i praksis, anerkender man simpelt hen teorien 
som rigtig - inden for et begrænset erfaringsområde, selvfølgelig. Men 
hermed overtager beskrivelsen — i kraft af sin indre sammenhæng — så at 
sige styringen: den bliver ophøjet til lovsigemand, der afgør, hvilke 
spørgsmål der er meningsfulde, og hvilke der ikke er det.

I Newtons mekanik har det ingen mening at spørge, hvorfor dén dér 
frie partikel bevæger sig med konstant hastighed, mens den anden dér 
ligger stille - simpelt hen fordi overgang til et andet, et bevæget koordi
natsystem vil kunne ombytte rollen af de to partikler. Den specielle 
relativitetsteori ryster - billedlig talt - på hovedet af én, der ville spørge 
efter de begivenheder, der virkelig er samtidige, og hvilke ikke! Og 
endelig: kvantemekanikken udelukker selve spørgsmålet om en fastlæg
gelse af begge af et par komplementære størrelser, såsom impuls og sted, 
eller elektriske feltstyrker i et givet rum-område og antallet af feltkvan
ter, fotoner, heri; værdien af en partikels »spin« i forskellige retninger, 
og mange flere. For vort formål er det simplest at koncentrere opmærk
somheden om ubestemtheds-relationen

Ax • Ap h, (1)

hvor Ax står for det spillerum, hvormed partiklens koordinat x er fast
lagt, og Ap for spillerummet i impulsen p i den pågældende retning. På 
højre side står den komplementære beskrivelsesmådes heraldiske sym
bol, bogstavet h, for virkningskvantet.

På ny føler jeg, hvor vanskeligt det er at formidle til udenforstående 
berettigelse af den her antydede holdning og fremgangsmåde. Er den 
ikke slemt dogmatisk? kunne én spørge. Burde man ikke stadig med 
åbent sind være forberedt på, at den specielle relativitetsteori var forkert? 
At man kunne finde en alternativ beskrivelse, der havde samme empiri
ske konsekvenser som Einsteins teori, men som dog tillod en at undgå en 
ekstravagance som opgivelsen af den »absolutte samtidighed«?
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Man kan vel næppe ad logikkens vej udelukke en sådan mulighed, og 
det er da også snarere den intuitive oplevelse af den fysiske beskrivelses 
mange-dimensionale netværk af subtile sammenhænge, der får de fleste 
fysikere af faget til at ryste på hovedet og afvise hypotesen om en »alter
nativ« relativitetsteori — eller kvantemekanik — som ufrugtbar, især i for
hold til den umådelige rigdom af fascinerende problemstillinger, der 
stadig lokker os til videre udforskning.

★ ★ ★

Den opgave, som de store pionerer - især Heisenberg, Schrödinger og 
Dirac - løste på vidunderlig kort tid, 1925-27, var at skabe en generalisa
tion af den klassiske fysiks formelle sprog, i hvilket komplementære 
begreber som »partikler« og »felter« begge på harmonisk måde kunne 
finde plads. Generalisationer er noget, vi især er fortrolige med fra mate
matikkens verden. Indførelsen af »irrationale« tal som V2 - længden af 
diagonalen i et enhedskvadrat - repræsenterer en generalisation af det 
sædvanlige talbegreb, fordi sådanne tal ikke kan udtrykkes ved nogen 
ægte brøk (forhold mellem to hele tal). Det karakteristiske ved en gene
ralisation er, at den hidtidige — snævrere - beskrivelse finder plads som et 
særtilfælde inden for den videre beskrivelses rammer.

I fysikken repræsenterer den specielle relativitetsteori et interessant 
eksempel på en generalisation. I den klassiske mekanik forholder det sig 
jo således, at dersom et objekt bevæger sig med hastigheden u i forhold 
til en iagttager i hvile (i et inertial-system), vil objektet have hastigheden 
u-v i forhold til en anden iagttager, der bevæger sig jævnt med hastighe
den V relativt til den første. Man kunne endda tro, at denne additionslov 
for hastigheder var implicit i selve definitionen af, »hvad en hastighed 
er«. Det er derfor en mageløs opdagelse, at der præcis er én måde at 
snedkerere en matematisk generalisation af den daglige verdens hastig
heds-addition - og denne matematiske mulighed er realiseret i den spe
cielle relativitetsteori, som er relevant for legemer, hvis hastigheder ikke 
er forsvindende små i forhold til lysets.

Grundelementet i den generalisation af den klassiske fysiks beskrivel
sesmåde, som vi kalder kvanteteorien, er det nye begreb kvantetilstande, 
som indførtes på intuitiv, men definitiv måde af Bohr i 1913 i hans 
afhandling om brintatomet. Først med udviklingen af den logiske sam
menhængende, formelle kvanteteori (1925-27) blev rollen af det centrale 
begreb kvantetilstande skarpt defineret; de er så at sige ordene i kvante- 
sproget, hvis grammatik udgøres af det formelle skema. At komplemen
tariteten er indbygget heri, blev vist af Niels Bohr i hans banebrydende 
analyse i 1927.
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Kvantetilstanden repræsenterer alt, hvad der er at sige om et givet 
objekt i en given situation - defineret ved den forhåndenværende ekspe
rimentelle opstilling af måleapparatur: spejle, linser, prismer, skærme 
med spalter etc. etc. I skriftsproget betegnes ordet »kvantetilstand« ved 
hieroglyphen | >; hvor der er plads »indeni« til at angive præcis, hvad der 
er at udsige om det betragtede objekt. Er der f.eks. tale om en elektron i 
en given stationær tilstand i et brintatom, med energi En (givet ved 
Bohrs formel fra 1913) skriver vi

|En> •

Det er et ord i kvantesproget; det er, hvad der på »kvantisk« er at sige 
om elektronen i denne situation. Betegner vi dens position med r (i 
forhold til kernen) og dens impuls med p, lærer vi, at symbolerne

(En, O

er en meningsløs bogstavkombination, ligesom

(En P);

de er ikke ord i kvantesproget, endskønt for en fri elektron både

|Px>

(hvor Px betegner impulsen i x-aksens retning) og

I x:>
(x betegner positionen på x-aksen) er det; men igen:

(x, Px)

danner ikke et ord. Det er en anden måde at udtrykke ubestemthedsrela
tionen (1) på, for naturligvis er det virkningskvantet, der spøger i bag
grunden og afgør, hvad der er legitime ord i kvantesproget. I det følgen
de skal vi forsøge at belyse denne overraskende situation ved at skitsere 
Bohrs egen analyse af idealiserede, simple måleopstillinger.

Formålet med analysen er følgende: Antag at man til sin rådighed har 
en eksperimentel apparat-opstilling, der tillader én at fastlægge den ene af 
to komplementære fysiske størrelser eller bogstaver — der altså ikke til
sammen danner et ord på kvantisk. Eftersom der ikke findes en kvante
tilstand, hvori begge størrelser er fastlagt, kræver modsigelsesfriheden af 
kvantebeskrivelsen, at man kan demonstrere, hvorledes den anvendte 
apparatopstilling udelukker fastlæggelsen af den anden af de to komple
mentære størrelser, når man tager hensyn til virkningskvantet, der dikte- 
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rer forskellen mellem klassisk og kvantisk grammatik. — Bohr koncen
trerede sig i 1927 om målinger af position og impuls af et objekt.

Om måling af position og impuls

Vi vil nu vende os til spørgsmålet om konkrete måleopstillinger, der — 
klassisk og kvantemekanisk - tager sigte på at bestemme positionen 
(stedet) eller impulsen af en partikel. For at opnå enhed i diskussionen vil 
vi til begge slags målinger gøre brug af lys (eller mere alment: elektro
magnetisk stråling), som jo da også i det virkelige liv er et nyttigt 
remedie.

De egenskaber ved lyset, som vi skal udnytte, er følgende:
1) I alle inertial-systemer (d.v.s. koordinatsystemer, der bevæger sig 

med jævn hastighed i forhold til flxstjernerne), er lyshastigheden, c, i 
vacuum den samme.

2) Stråling med en frekvens v, der reflekteres fra et spejl, der bevæger sig 
med hastigheden u vil undergå en frekvensændring (en Doppler-for- 
skydning) af størrelse Av, hvor

Frekvensen bliver mindre, hvis lysbølgen og spejlet har samme retning; 
større hvis de er modsat rettede. Udtrykket (2) er en tilnærmelse, der 
forudsætter at u/c « 1.

Vi kan forstå mekanismen i Doppler-forskydningen således:
Betragt en iagttager i hvile i et eller andet inertialsystem, hvori et spejl bevæger sig 

bort fra ham med hastigheden u, f.eks. langs x-aksen (således at spejlet er vinkelret på 
denne akse). Antag endvidere, at iagttageren sender en lysbølge med frekvens v hen 
mod spejlet og opfanger den reflekterede bølge, når den vender tilbage. Lad os fæstne 
opmærksomheden på to på hinanden følgende bølgetoppe, der altså afsendes med et 
tidsmellemrum T — 1/v. Men i den tid, efter den første top har nået spejlet, har dette 
bevæget sig stykket öx = ut videre, og den efterfølgende top når derfor først spejlet 
tiden T + ôx/c senere. Den ekstra vejlængde ôx må top nummer tojo også tilbagelæg
ge på hjemvejen, så ved ankomsten til iagttageren vil den være forsinket med beløbet 
20x/c — 2 (u/c) T. Perioden af det reflekterede bølgetog er derfor

t' = i (1 + 2 u/c), (3)

hvilket til første orden i størrelsen u/c svarer til en frekvens

v' = v (1 - 2 u/c), (4)

i overensstemmelse med relationen (2).



Kvantefysikken og vilkårene for vor naturerkendelse 69

Det er overmåde lærerigt at bemærke, at præcis det samme resultat kan udledes i et 
»billede«, hvori refleksionen af strålingen fra spejlet opfattes som et stød mellem 
spejlet og en foton med energi hv og impuls hv/c (man kan spørge sig selv, om vi ikke 
ville sidde net i det, hvis det ikke forholdt sig således?).

Kalder vi spejlets energi for E og dets impuls for P og regner vi til 1. orden i de små 
relative ændringer i frekvens ôv/v og hastighed ôu/u, har vi fra energibevarelsen for 
ændringen i spejlets energi:

ÔE = —hôv (5)

Impulsbevarelsen kræver, at idet fotonen vender om, far spejlet et rekyl

ÔP - 2hv/c (6)

Da spejlet forudsættes tungt, kan vi se bort fra ændringen i dets hastighed under stød, 
hvorfor

ÔE = uôP. (7)

Fra (5), (6) og (7) følger facit (2) straks.

Klassiske overvejelser
Lad os betragte en bestemmelse af en partikels position ved hjælp af en 
lysbølge og lad os betegne bølgetoppens koordinat med lille x(t). Antag, 
at bølgen befinder sig omkring x=0 til tiden t = ti±At, altså kl. tj, 
defineret med et spillerum At. Bølgen rejser hen og bliver reflekteret fra 
partiklen til tiden t0 og vender tilbage til x = 0 til tiden t2. Da gælder jo

_ _ ti +12 
to--y-

Bruger vi betegnelsen store X(t) for partiklens koordinat, har vi derfor:

X(t0) = x(t0) = c(to - ti) (9)

Hermed har vi bestemt positionen af partiklen til tiden t0. For at kunne 
udtale os om dens position senere, i særdeleshed kl. t2, må vi kende dens 
hastighed efter stødet.

Nu vil der jo under stødet, hvor strålingspulsen vender, ske en im
pulsudveksling med partiklen af størrelsesordenen (cf. appendix):

ôp — Ji = Eq/c (10)

hvor Jt er strålingspulsens impuls og £ dens energi. Den tilhørende ha
stighedsændring af partiklen

öu — E0/mc (11)

kan vi imidlertid (klassisk) gøre vilkårlig lille, ved - for given masse m af 
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partiklen — at gøre intensiteten af strålingspulsen lille. — I øvrigt kan den, 
som straks ses, tages i betragtning.

Ved at konstatere Doppler-forskydningen af den returnerede stråling

(12)

har vi bestemt partiklens hastighed u før stødet og dermed dens impuls 
(og energi); derved er dens hastighed u' og impuls p' efter stødet kendt fra 
bevarelsessætningerne for impuls og energi, og X(t) kan beregnes til en 
vilkårlig tid.

Lad os overveje nøjagtighederne af de forskellige målinger, idet vi tæn
ker os At givet. Da er pulsen opbygget af frekvenser i et interval, der 
mindst er:

(13)

Klassisk er jo At den tidslige udstrækning af pulsen og indebærer ingen 
usikkerhed i størrelsen (9), idet man kan vedtage at regne tiderne t] og t2 i 
det øjeblik, »toppen« af pulsen passerer x = 0. Men eftersom vi ikke i 
detail har efterforsket stødets mekanisme, er der på grund af »uviden
hed« om, hvornår hastighedsændringen af partiklen sker, en »usikker
hed« i partiklens position efter stødet, der andrager

Ax — ôu • At = —At — —At (14)
m mc

Med hensyn til denne »usikkerhed«, der, i det klassiske tilfælde, kan 
gøres vilkårlig lille (E0/mc2«l), er at bemærke, at den selvfølgelig i 
princippet kan gøres til eksakt nul ved et mere detailleret regnskab med 
stødets forløb (opstilling af et blænderarrangement lige før stødet). Fra 
relationen (12) følger nu

Au _ Av _ 1
c V At-v (15)

Dette giver dels en impuls-usikkerhed på beløbet

Ap -
mc

At • V (16)

og dels en ekstra positions-ubestemthed (til tiden t2) af størrelsesordenen

Ap c t2~t0A x2 - Au (t2-t0) - m (t2~to) — V At (17)
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Fra udtrykkene (14) og (16) følger relationen

A A e A mC
Ax • Ap — -----At •—-----

me At V
E
V (18)

Inden for den klassiske fysiks rammer kan dette produkt gøres vilkårligt 
lille ved - for givet £ - at gøre v stor!

Hvad angår lokalisation til tiden t2 har vi da:

Ax2 • Ap —
c t2—ti mc
v At At • v

Eller, idet vi forudsætter mc2 » Eo og t2 - t0 » At

Ax2 • Ap
Ê _ Ê 

v2 At v
Av
v

(19)

Dette usikkerhedsprodukt kan gøres vilkårligt lille ved — for givne vær
dier af de andre parametre — at gøre v stor.

Kvantemekaniske overvejelser
Det første, mest afgørende og bestyrtende træk, er, at den klassiske 
vilkårlige »usikkerhedsrelation« (18) nu får karakter af en absolut »ube- 
stemtheds-relation«; thi for givet v må energien Eo af strålingspulsen i hvert 
fald beløbe sig til hv:

E ~ hv (20)

og derfor omdannes det fleksible usikkerhedsprodukt (18) til det uforanderli
ge ubestemtheds-produkt

Ax • Ap h. (21)

Uligheden (19), hvor jo Ax2 står for en ekstra ubestemthed i positionen, 
forbliver elastisk:

Ax2 • Ap (22)

som stadig kan gøres lille ved at gøre v stor, for givet At. Der er derfor, 
så at sige, ingen ekstra »ubestemtheds-akkumulation« i tidsrummet fra t0 
til t2.

I kvantebeskrivelsen repræsenterer At ikke længere den tidslige ud
strækning af strålingspulsen, men spillerummet i tidskoordination af det 



72 Jørgen Kalckar

elektromagnetiske felt i det givne referenssystem (for eksempel defineret 
ved en blænder, der er åben i en tid At). I og for sig gør vi ingen eksplicit 
brug af foton-begrebet (i den forstand at der skulle være tale om et 
lokaliseret objekt). Det afgørende er blot, at dersom der overhovedet 
skal være tale om et signal, må for én eller anden frekvens v middel
energien mindst være:

<£> = hv (23)

I modsætning til det klassiske tilfælde, - hvor »usikkerhederne« var 
vilkårlige, fordi de blot skyldes et vilkårligt afkald på at studere stødpro
cessen i større detail — er i kvantebeskrivelsen »spillerum« i definition 
absolutte. Et forsøg på at studere stødprocessens tidslige forløb vil nød
vendigvis medføre tab af anvendelsesmulighederne for impuls og energi.

Et vigtigt punkt i denne sammenhæng er, at vi drager slutninger om 
partiklen på grundlag af målinger på lysbølgen, der fungerer som del af det 
eksperimentelle udstyr. Det er jo den almindeligst tænkelige målesitua
tion, både i den klassiske fysik og i kvantefysikken. Forskellen mellem 
de to erfarings-områder og de tilhørende beskrivelser er den, at mens 
man i den klassiske fysik kan indrette sig således, at man i én og samme 
måling far fastlagt både partiklens sted og dens impuls - ved at gøre 
frekvensen stor og energien i lysbølgen lille (hurtigt svingende felter 
med lav intensitet), så forhindrer kvanterelationen (20) eksplicit denne 
mulighed. Vi står over for et valg med hensyn til, hvad vi ønsker at 
fastlægge hos lysbølgen — og vælger dermed, hvad vi lærer om partiklen, 
og hvilke yderligere forudsigelser om den, vi kan gøre. Det drejer sig jo 
begribeligvis ikke om muligheder for en ændring af partiklens »natur« 
(analogt til om man via fjernstyring kunne gøre den rød eller blå), men 
om et valg mellem muligheder for at korrelere den til forskellige, hinan
den udelukkende eksperimentelle opstillinger i det givne referens-sy- 
stem.

Om hvad man kalder et paradoks

Diskussionen og analysen af paradokser går tilbage til antikens Græken
land og strækker sig derfra gennem fysikkens og matematikkens udvik
ling op til vore dage. Sådanne debatter af en tilsyneladende umulig løse
lig logisk knude har ofte været overmåde frugtbare for uddybelsen af vor 
erkendelses væsen. Måske skulle vi her mindes et par af de ældste para
dokser:
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Der er jo det om manden, der erklærede: »Jeg lyver!« Det drilske 
tankespil består så deri, at dersom han taler sandt, så lyver han; og 
dersom han lyver, så taler han sandt!

Et andet velkendt eksempel drejer sig om Achilles og skildpadden, 
som løber om kap, idet dog skildpadden - hvis sendrægtighed på for
hånd måtte ventes at levne den fa chancer over for den letfodede helt - 
for fairness skyld var blevet indrømmet et forspring. Nu er det jo ube
strideligt, at når Achilles når frem til skildpaddens startlinie, har det 
skjoldbærende krybdyr allerede forladt denne og befinder sig et vist 
stykke forude - lad os sige ud for et bestemt træ. Igen er det jo indlysen
de for tanken, at når Achilles når frem til dette træ, har skildpadden 
forladt dette og befinder sig igen et stykke forude - og således ad infini
tum: Til enhver tid må Achilles passere et punkt, som skildpadden allere
de har forladt; det synes altså umuligt for den for sin raskhed navnkundi
ge helt at overhale det sindige reptil!

I modsætning til det første paradoks tilhører det andet fysikkens sfære, 
i den udstrækning man er villig til at erstatte såvel Achilles og den 
antikke skildpadde med nulevende væsener af lignende natur - eller end
da med livløse prøvelegemer. Man kan da ved eksperimenter overbevise 
sig om, at den dragne slutning var i modstrid med forsøgets resultat - og 
derfor må der ét eller andet sted være en logisk fejl i ræsonnementet. Det 
er jo nemlig det betryggende ved diskussionen og analysen af paradokser 
i fysikken - hvadenten det drejer sig om termodynamikken (Maxwells
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daimon), relativitetsteorien eller kvanteteorien: Vi ved på forhånd, at 
paradokserne må kunne opløses, thi det må formodes, at naturen ikke kan 
være i modstrid med sig selv! - Om matematikken — a propos det første 
paradoks — kan være det, skal jeg ikke kunne sige.

Lad os derfor nu med en følelse af tryghed vende os til nogle af de 
instruktive tankeforsøg, som spillede en stor rolle i diskussionerne mel
lem Bohr og Einstein for halvtreds-tres år siden. Fra Einsteins side dreje
de det sig ved Solvay-mødet i Bruxelles i 1927 om en tvivl om modsigel
ses-friheden af kvantebeskrivelsen; fra Bohrs side om eftervisningen af, 
at det netop er ubestemtheds-relationerne — som for eksempel de Heisen- 
bergske mellem position og impuls af et objekt - der forhindrer en logisk 
konflikt i beskrivelsen og anviser de komplementære størrelser deres 
plads.

Betragt derfor det forsøg, der er skitseret på figur 1*.  Fra en kilde 
sendes elektroner, én ad gangen, gennem hullerne O, A, Bi skærmene 
Si og S2. Dersom begge skærme er fast lokaliseret i referenssystemet, 
d.v.s. i forhold til det øvrige apparatur, vil der på fotografi-pladen F 
gradvis - prik efter prik - opbygges et interferens-mønster: Og det for 
tanken chokerende dilemma består jo deri, at interferens-mønstret svarer 
til en felt-udbredelse involverende begge huller (se nedenfor), medens 
ikke desto mindre dette mønster opbygges gradvis af permanente mær
ker efterladt af enkelte partikler. Spørgsmålet er nu, om denne ovenud 
fremmedartede konsekvens af kvanteteorien afslører en indre logisk 
modstrid i beskrivelsen. I dag ved vi, takket være utallige forsøg udført i 
laboratorier - i stedet for i tankens verden - at disse forudsigelser af 
kvanteteorien virkelig er korrekte.

* Figur 1 og 2 er hentet fra artiklen: Niels Bohr »Diskussion med Einstein om erkendel
sesteoretiske Problemer i Atomfysikken« (1949). Genoptrykt i: Niels Bohr »Naturbe
skrivelse og menneskelig erkendelse« (Rhodos 1985).

Lad os nu nærmere studere dilemmaets art. På den ene side synes 
enkelt-prikkerne på fotografipladen at tvinge os til den konklusion, at 
der er tale om partikler, der i så fald måtte være gået igennem enten hullet 
A eller hullet B. På den anden side kræver selve interferens-mønstret 
tilstedeværelsen af feltkomponenter i samvirke ved begge hullerne.

Vi må således nøjere studere iagttagelses-vilkårene: Hvis vejlængde
forskellen s = OAP - OBP er et helt antal bølgelængder:

(24) 
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vil bølgetogene give maksimal forstærkning i punktet P, hvorimod de helt 
vil udslukke hinanden dér, hvis vejlængde-forskellen netop giver en 
overskydende halv bølgelængde:

s = (n + V2) X (25)

Her står X for den bølgelængde, der gennem kvante-relationen

X = h/p (26)

er tilordnet elektronens impuls, p, ligesom frekvensen

V = h/E (27)

er tilordnet dens energi, E (konsultér eventuelt Appendix).
I stedet for at lade elektron efter elektron falde ind på den samme 

fotografiske plade, kunne vi have et stort antal identiske apparat-opstil
linger, med hver deres fotografiske plade, og kun sende én eneste elek
tron gennem hver. Når vi så til sidst lagde pladerne oven over hinanden 
og kiggede igennem hele stakken, ville vi så se interferens-mønstret som 
før - forudsat, naturligvis, at pladerne var lagt »rigtigt« oven på hinan
den! Hvad betyder »rigtigt«? Det betyder, at de lægges sammen svaren
de til deres positioner i forhold til apparatets øvrige dele, skærmene St og 
S2-

Hvis for eksempel skærmen S] tænkes forskudt stykket ôy i y-aksens 
retning, viser simple geometriske betragtninger (se fig. 1), at vejlængde
forskellen s ændres med beløbet

ôs — —j— ôy, (28)

hvis afstanden 1 er stor i forhold til a og ôy. Kender vi ôy og de faste 
størrelser a og 1, kan vi korrigere for forskydningen ved at forskubbe den 
pågældende fotografiske plade i forhold til andre (med ôy — 0).

Den anvendte apparat-opstilling udelukker enhver mulighed for kon
trol med, hvilket hul i skærmen S2 den enkelte elektron passerer - og det 
ville jo også straks føre til en umulig logisk forvikling: Thi interferens
mønstret opbygges jo, som nævnt, ved samvirke af begge hullerne i 
skærmen S2 - stribe-afstanden i mønstret er omvendt proportional med 
afstanden mellem hullerne A og B; men hvorledes skulle det sted på den 
fotografiske plade, hvor den enkelte elektron viser sig at ramme, kunne 
influeres af åbningen af et hul, gennem hvilket man kunne kontrollere, at 
den ikke passerede?

Lad os nærmere betragte denne afgørende pointe ved at spørge, hvor
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ledes den eksperimentelle opstilling skulle modificeres med henblik på 
virkelig at kontrollere, gennem hvilket hul elektronen passerer. En simpel 
fremgangsmåde ville bestå i at måle rekylet af skærmen S! i y-aksens 
retning, foranlediget af elektronens passage: Går den opad, passerer elek
tronen det nedre hul i skærmen S2; går den nedad, passerer elektronen 
igennem det øvre hul. Spørgsmålet er nu, med hvilken nøjagtighed det 
er nødvendigt at fastlægge rekylimpulsen, der jo er lig med og modsat 
rettet y-komposanten af elektronens impuls efter passagen af skærmen
Si.

Så længe skærmen St - som på fig. 1 - er fast forankret i de tunge 
legemer, der definerer henførelses-systemet, går rekylimpulsen »tabt« i 
den forstand, at den deles ud blandt legemernes frygteligt mange mole
kuler - på irreversibel måde, idet der jo ingen mulighed er for påny at 
samle præcis den oprindelige impulsmængde og føre den tilbage til elek
tronen. - En fastlæggelse af rekyl-impulsen kræver, at skærmen Si er 
bevægelig — f.eks. ophængt i en fjeder som på fig. 2 - således at dens 
impuls i y-aksens retning kan kontrolleres før og efter elektronens 
passage.

Da afstanden, a, mellem hullerne i S2 var forudsat lille i forhold til 
afstanden 1, er den kritiske vinkel ~ a/1. Lad p være elektronens impuls i 
x-aksens retning - den kan forudsættes uændret gennem hele processen. 
Øjensynlig må vi da tilstræbe en nøjagtighed Ap i impulsmålingen af 
skærmen i y-aksens retning, således at

(29)eller

Det betyder jo imidlertid, at ikke blot må - selvfølgelig - skærmens 
faste forbindelse til referens-systemet løsnes, men kontrollen med dens 
position i y-retningen må tillade et spillerum Ay, der mindst beløber sig 
til

a h 1 yAy >----  > — -X. (30)

Men det indebærer, ifølge (28), at vejlængde-forskellen s for et givet 
punkt på den fotografiske plade er udefmeret med et beløb

As > X (31)
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O

F^.2.

d.v.s. at det er komplet ubestemt, om det pågældende punkt skulle svare 
til et maksimim eller et minimum i interferens-mønstret. Hvadenten vi 
tænker på at sende elektron efter elektron ind mod én og samme fotogra
fi-plade, eller at sende én elektron gennem hver af mange identiske appa
rater, implicerer den ovenstående konklusion jo, at man definitivt har 
brudt den positions-korrelation mellem den første elektron og den næ
ste, eller de øvrige, hvoraf opbygningen af interferens-mønstret skulle 
fremgå. Til gengæld kan vi så, ved fortsat at måle impulsoverførslen til 
skærmen S! for hver enkelt elektron, sortere fotografi-pladerne i to bun
ker, svarende til elektroner, der har passeret gennem det ene eller det 
andet hul. Summen af disse to mønstre er jo det, der overhovedet ikke 
ligner interferens-mønstret opbygget af fase-korrelerede delstråler fra de 
to huller i samvirke (se evt. appendix).

Men der er endnu en subtil pointe i dette spil: Som vi skal se, kan man 
nemlig vente med at beslutte, hvilken måling man vil udføre på skærmen 
Si, indtil elektronen allerede har passeret skærmen, og hvor man derfor 
ville mene, at dermed var det hele bal forbi. Hertil vil vi vende tilbage 
efter at have studeret et tankeforsøg, der i litteraturen kaldes Einstein- 
Podolsky-Rosen-paradokset, thi opløsningen af dette er allerede indeholdt — 
som påpeget af Bohr - i den ovenstående forsøgs-anordning.
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Den grundlæggende problemstilling i diskussionen — til hvilken senere 
de engelske fysikere Bohm og Bell leverede interessante bidrag — er 
netop arten af oplysninger, som vi kan indhente om et objekt ved at 
foretage målinger på et prøvelegeme, med hvilket objektet engang — 
muligvis for længe siden — har været i vekselvirkning eller kontakt. Som 
allerede betonet er dette den almindeligst tænkelige eksperimentelle situ
ation, og alt hvad vi ved om atomerne er jo indhentet ved sådanne 
eksperimenter.

Den omhandlede situation er følgende: Vi betragter et objekt, der er 
sammensat af to del-legemer, og hvis totale impuls er fastlagt. Dermed 
har man givet afkald på enhver definition af objektets position relativt til 
et fast ydre henførelsessystem. Derimod er der intet til hinder for, at det 
ene del-legemes position relativt til det andet del-legeme er fastlagt.

I sit svar til Einstein foreslog Bohr denne præparations-mekanisme: 
Anskaf en skærm med to huller anbragt i den retning, hvori afstanden 
imellem de to partikler ønskes fastlagt. Send de to partikler gennem hver 
sit hul og mål impulsen af skærmen i den pågældende retning før og efter 
partiklernes passage. Derved er den totale impuls af systemet fastlagt 
tillige med afstanden mellem partiklerne, i hvert fald umiddelbart efter 
passagen af skærmen.

Den tilsyneladende vanskelighed, som Einstein følte så stærkt, er nu 
denne: Efter adskillelsen af de to partikler kan vi frit vælge, om vi ved at 
måle positionen af den ene partikel - der fungerer som prøvelegeme - 
kan drage slutninger om positionen af den anden partikel; eller om vi ved 
at måle impulsen af prøvelegemet vil kunne slutte os til impulsen af den 
anden partikel (objektet). Eftersom der på dette stadium af forsøget ikke 
kan være tale om nogen håndgribelig fysisk påvirkning af objektet ved 
målingen på prøvelegemet, slutter Einstein og hans medarbejdere, at 
såvel objektets position som dets impuls må være dele af den »fysiske 
virkelighed«, hvad objektet angår, udfra et kriterium, som de formulerer 
således: »Hvis vi, uden på nogen måde at forstyrre et system, med fuld 
sikkerhed kan forudsige værdien af en fysisk størrelse, så eksisterer der et 
element af den fysiske virkelighed svarende til denne størrelse«. (Bohrs 
oversættelse, loc. cit.).

Skønt rustede med så mange års bagklogskab må vi jo medgive, at 
dersom en måling af et prøvelegeme kunne påvirke opførslen af et objekt 
langt borte, ville vi stå over for et virkeligt dilemma — uanset at vi 
overhovedet ikke har inddraget relativitetsteorien i problemet og derfor 
ikke er berettiget til at henvise til lyshastigheden som den maksimale 
hastighed for udbredelsen af signaler.
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Opgaven, som vi står overfor, må derfor være nærmere at undersøge, 
hvilke udsagn vi entydigt kan formulere med hensyn til objektets opfør
sel udfra målinger udført på prøvelegemet - måske adskilt fra objektet 
ved betragtelige afstande i rum såvel som i tid. Lad os derfor nøjere 
overveje, om og i hvilken forstand partikel nummer 2’s opførsel kan 
siges at blive influeret af en måling udført på nr. 1.

Udgangssituationen er jo én, hvori begge partiklers impulser (pt, p2) 
såvel som deres positioner (x15 x2) er komplet udefinerede, kvantetilstan
den for topartikel-systemet er (i vor tidligere anvendte hieroglyph-nota
tion:

|çp!> = |P, r>

P = Pl + P2 
r = xx - x2

Det »ekstravagante« ligger i begyndelsessituationen:

|P,r>,

hvis man forestiller sig en ren kvantetilstand, selv hvis r er mange lysår. 
En ekstravagance som i den klassiske mekanik, hvis man hævder, at 
dersom man kendte steder og impulser af alle atomer i verden, kunne alt, 
hvad der ville ske i fremtiden forudberegnes. Men om r har en større 
eller mindre værdi er ganske irrelevant for hele problemstillingen.

I tilstanden (32) er de to partikler hver for sig fuldstændig ukorreleret i forhold 
til det givne referens-system; men den ene partikels variable (x1? pj er 
korreleret til den andens (x2, p2).

Lad os nu spørge: Kan vi komme i modstrid med ubestemthedsrelati
onerne ved at måle impulsen af den første »partikel« og derved slutte os 
til impulsen af den anden; og måle positionen af den anden uden at 
påvirke den første »partikel«? Lad os først slå fast, at måler vi nu, lad os 
sige, impulsen af nr. 1 - ved som før at lade elektromagnetisk stråling 
reflektere fra den og måle Dopplerforskydningen - vil det resulterende 
spillerum i positionen ikke vedrøre koordineringen til referens-systemet 
(thi Xj var i forvejen totalt ubestemt), men positionen af 1 i forhold til 2:

r totalt »tabt«,

netop fordi vi kun bestrålede nr. 1! Til gengæld har vi så vundet en 
fastlæggelse af impulsen af nr. 2, således at kvantetilstanden af systemet 
nu symboliseres ved hieroglyphen

ITh^ = Ipn P2=P“P1>-

(32)

(33)

(34)
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Positionerne af de to partikler er hver for sig totalt ubestemte - men det 
har de været hele tiden; fastlæggelsen af pi har imidlertid brudt den 
rumlige korrelation imellem dem.

En efterfølgende måling af x2 (i det faste referens-system) vil jo inde
bære en ukontrollabel impulsudveksling med strålingen (som før), hvor
ved nu p2 går tabt og den resulterende tilstand er da (idet nr. 1 er ube
rørt):

|çPiii> — |pi, x2>. (35)

Men antag nu, at en iagttager - uden at vi vidste derom - havde bragt 
måleudstyr i anvendelse, hvorved han havde fastlagt positionen af parti
kel 2, inden vi målte pj Derved går ikke p] tabt, for den er i forvejen 
udefmeret, men netop fordi strålingen nu kun rammer nr. 2, går den 
totale impuls P af parret tabt; og den resulterende tilstand er - idet nu 
også partikel 1 er lokaliseret i forhold til referens-systemet:

|<pIV> = |xj = x2 + r, x2>. (36)

Dersom vi, der tager os af partikel nr. 1, ikke er informeret om den 
forudgående måling af x2, men tror, at en impulsmåling af nr. 1 resulte
rer i tilstanden |cpn>, begår vi simpelthed en fejl! De forudsigelser, vi vil 
gøre om det samlede partikel-systems fremtidige opførsel vil være objek
tivt forkerte, idet denne vil være bestemt, ikke ved |<Pn>, men ved |çpiv>■ 
Der er således ikke tale om, at målinger blot repræsenterer subjektiv 
information; de ændrer på objektiv vis forudsætningerne for forudsigel
ser af fremtidige målinger, derved, at de pågældende målinger refererer 
til forskellige - komplementære - iagttagelsessituationer.

Afgørende er det at lægge mærke til, at der ikke er tale om nogen 
påvirkning af 2 ved måling af 1; at en relation mellem 2 og 1 kan ændres 
ved en måling på 1, er der jo intet mystisk ved.

I det hele taget er jo en »impuls« eller en »position« af et legeme ikke 
noget, legemet »har« eller »besidder«; men det er udsagn om, hvorledes 
det vil opføre sig i givne eksperimentelle situationer. Vi kan altså sam
menfatte situationen i denne skematiske form:

p = pi + p2-

r = X] - x2 -»

Oprindelig fastlæggelse
hvorledes det samlede system vil opføre sig i kolli
sionsproces
hvornår et lyssignal afsendt fra 1 og reflekteret tilbage 
fra 2 vil nå tilbage til 1 igen, t = 2r/c.



Kvantefysikken og vilkårene for vor naturerkendelse 81

Fastlægges positionen af 1 i forhold til ydre referens-system, fastlægges 
også x2.

Udsagn om opførsel af fjern genstand, ikke ensbetydende med »infor
mation«, der rejser op til den.

Det tilfælde, hvor der er tale om to hnpidsmålinger, er mere trivielt:
Vi begynder igen med kvantetilstanden

|<Pr> = |P, r> P = Pi + P2 (37)
r = X] - x2

1) Vi måler impulsen af 1. Resultat p!

|<Pii> — |pi, p2=P _ Pi>- (38)

2) Uden at vi vidste det, har anden iagttager målt impulsen af 2 og fundet 
resultatet p2:

|<p'n> = Ip'i = P - p2, p2> (39)

3) Derfor måler vi ikke - som vi troede - på |qpi>, men på |<p n>. I dette 
tilfælde gør vi dog ingen fejl, men blot en overflødig måling, der bekræf
ter, at

pi = p7! p2 = p2 (40)

I sin artikel (loc. cit.) citerer Bohr konklusionen (i oversættelse) fra hans 
oprindelige svar til Einstein (1935) og kommenterer den:

»Fra vort synspunkt ser vi nu, at formuleringen af det ovenfor nævnte 
af Einstein, Podolsky og Rosen foreslåede kriterium på fysisk virkelig
hed rummer en flertydighed med hensyn til meningen af udtrykket 
»uden på nogen måde at forstyrre et system«. Selvfølgelig er der i et 
tilfælde som det vi lige har betragtet ikke tale om en mekanisk forstyrrel
se af det undersøgte system på det sidste kritiske stadium af målingerne. 
Men netop på dette stadium er der tale om en indflydelse på selve de 
betingelser, der definerer de mulige typer af forudsigelser vedrørende systemets 
fremtidige opførsel. Eftersom disse betingelser udgør et uundværligt ele
ment af beskrivelsen af ethvert fænomen til hvilket udtrykket »fysisk 
virkelighed« på konsekvent måde kan knyttes, ser vi at de nævnte forfat
teres argumentation ikke retfærdiggør deres konklusion at den kvante- 
mekaniske beskrivelse er væsentlig ufuldstændig. Denne beskrivelse må 
tværtimod, som det fremgår af den foregående diskussion, karakteriseres 
som en rationel udnyttelse af alle muligheder for entydig interpretation 
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af målinger, forenelig med den af virkningskvantet betingede endelige 
og ukontrollable vekselvirkning mellem objekterne og måleinstrumen
terne på kvanteteoriens område. Det er kun det gensidige udelukkelses
forhold mellem to forsøgsanordninger, tilladende entydig definition af 
komplementære størrelser, der giver plads for nye fysiske love, hvis 
optræden ved første blik synes uforenelig med naturvidenskabens 
grundlæggende principper. Det er netop denne helt nye situation med 
hensyn til beskrivelse af fysiske fænomener, som betegnelsen komplemen
taritet tager sigte på at karakterisere. «

I artiklen fra 1949 tilføjede Bohr: »Ved at læse disse afsnit igen føler jeg 
stærkt udtryksformens mangler, der må have gjort det meget vanskeligt 
at følge tankegangen, som tilstræber at fremhæve den flertydighed der 
rummes i en henvisning til objekters fysiske attributter, når talen er om 
fænomener, hvor der ikke kan skelnes skarpt mellem objekternes egen 
opførsel og deres vekselvirkning med måleinstrumenterne. Jeg håber 
imidlertid, at redegørelsen for diskussionerne med Einstein i de foregå
ende år, der bidrog så meget til at gøre os fortrolig med situationen i 
kvantefysikken, giver et klarere indtryk af at genoprettelsen af logisk 
orden på dette erfaringsområde krævede en gennemgribende revision af 
.grundlaget for fysisk forklaring.«

Vi ser, at situationen virkelig er præcis den samme som i dobbeltspal- 
te-forsøget: Umiddelbart efter objektets passage af skærmen Si står vi 
først over for valget, om vi vil bestemme skærmens rekyl - og dermed 
hvilket af de to huller i skærmen S2 objektet passerede; eller om vi 
foretrækker at lokalisere skærmen Si relativt til det øvrige måleudstyr, 
hvorved pletten på fotografipladen vil kunne korreleres til et interferens
mønster - således som det vil opbygges, prik efter prik, i denne målesitu
ation. - Sammenfattende må vi konkludere, at der ikke er grundlag for at 
hævde, at der »eksisterer« dele af den »fysiske virkelighed« hinsides den 
kvanteteoretiske beskrivelse.

Afslutning: Om »Virkeligheden«

Kvanteteorien har lært os at forstå naturen i en vidde og dybde, som vel 
ingen før havde anset for mulig. Hvorfor der er faste stoffer og væsker, 
hvordan det kan være, at solen skinner, og først og sidst: stabiliteten af 
de stoffer, hvoraf vi selv og verden omkring os er bygget op.

Men kvanteteorien har også givet os en almen »filosofisk« belæring: 
Den har demonstreret for os, at når vi udvider erfaringsområdet til noget 
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så fjernt fra dagligdagen som studiet af atomernes opførsel og lovmæs
sigheder, så støder vi på hidtil uanede forudsætninger for anvendelsen af 
begreber som »virkelighed« og »eksistens« på dette gebet. Som ofte 
fremhævet af Bohr, er betydningen af sådanne gloser i sproget ikke 
givne én gang for alle og nedskrevet i en ordbog. Når vi i vor udforsk
ning af naturen drister os ind på nye og fremmedartede territorier, må vi 
være forberedt på, at dagliglivets glossarium — som jo til syvende og 
sidst er det, vi endelig må falde tilbage på — kun kan anvendes under 
særlige vilkår, med forsigtighed og en ellers ikke påkrævet nøjagtighed.

Således, når nogle bruger den talemåde, at vi — ved valget af en iagtta
gelse af én ud af to eller flere komplementære (hinanden udelukkende) 
fysiske størrelser — ændrer virkeligheden, en del af det hele univers, er det 
nok en vending, man skal bruge med varsomhed: Også i dagligverdenen 
er næsten enhver handling med til at ændre virkeligheden: én sår et træ, 
én skriver et digt, én føder et barn. Også den livløse natur selv formår jo 
at ændre sig selv ret drastisk, som når den skaber en ny vulkansk ø, et 
solsystem, ja, måske livet selv.

Hvis man imidlertid foretrækker den farverige talemåde, må man i 
hvert fald pointere, at den »ændring af virkeligheden«, hvorom der er 
tale i forbindelse med iagttagelsen, vedrører fremtiden: Ingen tænkelig 
iagttagelse eller noget som helst maskepi overhovedet kan selvfølgelig 
ændre på fortiden — til beklagelse for mange af os! Men vi kan beslutte, 
hvilke træk i fortidens virkelighed vi vil korrelere med nutidens eller 
fremtidens.

Det er her vigtigt at erindre - som allerede tidligere påpeget - at en 
statistisk forudsigelse af et eksperiments udfald er et lige så objektivt 
udsagn om virkeligheden, som en deterministisk forudsigelse. Allerede i 
den klassiske fysik fører det til store vanskeligheder, hvis man forsøger 
at fastholde den anskuelse, at en sandsynligheds-beskrivelse blot svarer 
til en given uvidenhed hos iagttageren. Og i kvantebeskrivelsen fører en 
sådan anskuelse til direkte logiske modsigelser. Det beror på, at ube
stemthedsrelationerne - for eksempel mellem position og impuls - giver 
plads for helt nye lovmæssigheder; og sådanne nye lovmæssigheder kan 
vel næppe antages at være afhængige af én eller andens uvidenhed - hvis, 
i særdeleshed?

★ ★ ★

Den overraskende belæring, som kvantefysikkens udvikling har givet 
os, om vilkårene for i en objektiv beskrivelse at anvende ord som »virke
ligheden« på konsistent måde, rejser selvfølgelig spørgsmålet, om denne 
belæring kunne have relevans for andre kundskabsområder. Bohr mente 
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at kunne skimte sådanne vidt forgrenede konsekvenser for mange sider 
af sammenfatning af menneskelige erfaringer. Hele denne problemkreds 
har jo været drøftet i David Favrholdts artikel.

Her skal vi derfor blot pege på, at selve erkendelsen af den blotte 
mulighed, i logisk henseende, for en generalisation af selve arten af natur
beskrivelsen - hele dens væsen — er en irreversibel proces. Dette var måske 
den pointe, som Bohr havde i tankerne, når han somme tider for spøg 
sagde: Selv om vi en morgen vågnede op og opdagede, at hele kvantefy
sikken havde været en drøm - så ville vi dog have lært noget!

Appendix

I dette appendix skal vi sammenfatte nogle fysiske grundbegreber, som 
kan være nyttige i forbindelse med hovedteksten.

Klassisk partikel-mekanik
En partikel er en genstand, hvis indre struktur i den foreliggende situa
tion ikke er af vigtighed - det kan for eksempel være Jorden i dens bane 
omkring solen. Partiklen karakteriseres ved den position r (t) (i størrelse 
og retning) til tiden t:

r = r (t).

Men en position har kun mening i forhold, eller relativt til noget, som kan 
fungere som reference-system. I den Newton’ske mekanik har tiden en 
absolut karakter, men i den specielle relativitetsteori har også tiden kun 
mening i forhold til et referens-system; det er på mange måder mere 
tilfredsstillende for tanken, at rum-koordinat og tids-koordinat optræder 
på en symmetrisk måde.

Foruden partikler opererer den klassiske mekanik med potential-felter 

V = V(?, t)

som afhænger af positionen i rummet, og måske af tiden (eksplicit). Man 
kan sige, at tilstedeværelsen af et sådant potentialfelt indfører en forskel 
imellem rummets punkter derved, at det varierer i værdi fra et punkt til 
et andet. Også potential-feltets argument (de uafhængige variable, r, t) 
må jo henføre til et referens-system; blandt disse spiller inertial-systemerne 
en særlig betydningsfuld rolle. For disse systemer gælder det, at dersom 
potential-feltet er nul (eller blot konstant), vil en partikel bevæge sig med 
konstant impuls (hastighed) og energi:
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V(r, t) = konstant (uafhængig af r, t)
p = niv = konstant i størrelse og retning. (Al)

->2
E = — = I/2 mv2 = konstant, 

2m

hvor m er partiklens masse, og v*  dens hastighed (i størrelse og retning). 
I et inertial-system udtrykkes rummets og tidens »ensartethed« eller 
»isotropi« ved, at et prøvelegeme (en partikel) bevæger sig med konstant 
impuls og energi. Tilstedeværelsen af potentialfelter, der bryder rum
mets og tidens »isotropi« giver sig til kende i inertial-systemet derved, at 
prøvelegemet ændrer sin impuls og energi fra ét tidspunkt til et andet. 
Lad os koncentrere opmærksomheden på et tids-uafhængigt potential
felt; da gælder for ændringen af: prøvelegemets impuls fra øjeblikket t til 
det næste øjeblik t + ôt:

p (t + ôt) - (t) = y (7+ 0?)-y (7)
ôt " Ô?

hvor r + ôr står for et nabopunkt til det punkt r, hvor prøvelegemet 
befinder sig til tiden t. Når ôt bliver meget lille kaldes venstre side den 
»tidsafledede« af p ; når ôr bliver meget lille kaldes højre side for »gradi
enten« af V: 

hvor F*  kaldes »kraften« (Newtons 2. lov).
Nu kunne jo prøvelegemet godt selv bestå af mange partikler, der 

udøvede kræfter på hinanden, mens de fór rundt mellem hverandre, 
holdt sammen på én eller anden måde: Da vil der »indeni« den begrænse
de del af rummet være potential-felter, der skelnede ét punkt fra et andet. 
Men hvis legemet er isoleret, fjernt fra andre legemer, der kunne skabe 
potentialfelter, vil det »udenfor« liggende rum være »ensartet« eller »iso- 
tropt«. Det betyder, at medens de enkelte partiklers impulser og energier 
stedse ændrer sig, vil det samlede systems impuls og energi være konstant i 
tiden, i overensstemmelse med konstateringen (1). I teksten benyttes 
denne afgørende »impuls-energi-sætning« især i forbindelse med et sam
menstød mellem to genstande, der tilsammen kan anses for isoleret fra 
omverdenen. Da må så summen af legemers impulser og energier før 
stødet være lig med summen af impulser og energier efter stødet.

★ ★ ★

Hvis et system består af mere end nogle fa partikler, bliver det både 
uoverkommeligt og uinteressant at holde rede på hver enkelts bevægel-
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se, dens position og energi; da vil en statistisk beskrivelse være det 
naturlige hjælpemiddel. For eksempel kan man undersøge det gennem
snitlige antal partikler ôn(r, t), der til tiden t befinder sig i et lille volu
men ÔV omkring punktet r . Dividerer vi ôn med det lille volumen ÔV, 
far vi gennemsnitstallet pr. cm3; og dividerer vi videre med N, det sam
lede antal partikler i systemet, far vi 

X 1Q (r , t) =
ôn (r\ t) 

ÔV
(A3)

som repræsenterer sandsynligheden for at antræffe én partikel i én cm3 
omkring stedet r til tiden t.

Et for hovedteksten særlig vigtigt eksempel på en sådan statistisk for
deling er vist på figur Al:

En sværm af partikler, der ikke udøver kræfter på hinanden, styrer ind 
mod en skærm med to huller. Først ser man fordelingspletten på en 
fotografiplade eller lignende bag skærmen, hvor kun det øverste hul er 
åbent. Heraf aflæser man sandsynligheden Q0(r) for at antræffe en partikel 
i et givet punkt på fotografipladens plads. Derefter ser vi situationen, når 
kun det nederste hul er åbent - idet det antages, at afstanden mellem 
hullerne er passende meget større end fordelingspletternes udstrækning. 
Af denne figur aflæses sandsynlighedsfordelingen Qbj(r)- Endelig ser man 
fordelings-mønstret, når begge huller er åbne på én gang, og man ser, at 
dette mønster selvfølgelig blot er summen af de to forrige:

Qø+nW = Qø(r) + pN (r). (A4)

Dette resultat beror jo derpå, at en partikel, der går igennem det øverste 
hul overhovedet ingen relation har — eller kan have - til én, der går 
igennem det nederste hul, ej heller hvis fordelingerne Q0 og pN overlap
pede.

Klassiske felter
Vi skal her blot skitsere nogle af de træk ved felter, der er af betydning 
for hovedteksten.

Ved et felt forstår man i almindelighed blot en fysisk størrelse, hvis 
værdi (i en eller anden enhed) er knyttet til de forskellige punkter i 
rummet, til en given tid; for eksempel kunne man tænke på temperatu
ren af Jordens atmosfære på forskellige steder til forskellige tider. Der 
kan være tale om felter, hvis værdi i et punkt udtrykkes ved et enkelt tal 
— som potential-felterne V(r, t); eller det kan dreje sig om felter, der 
foruden en størrelse også angiver en retning (de kræver således 3 tal for at
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Fig.Al.
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være fastlagt) som et kraft-felt (r*,  t) eller de elektriske og magnetiske 
felter. Lovene for deres udbredelse blev opstillet af Maxwell efter grund
læggende bidrag af især Faraday. Vi skal ikke her nedskrive disse love, 
men blot nævne deres vigtigste egenskaber.

De »kilder«, der »skaber« elektromagnetiske felter, er ladede partikler, 
som accelereres - for eksempel i en svingning; dette er det klassiske 
billede, der har et vidt anvendelses-område. Det er en konsekvens af 
Maxwells ligninger, at felterne adlyder superpositions-princippet: Hvis to 
felter »mødes« i et punkt i rummet til en bestemt tid, vil det resulterende 
felt være summen af de to felter. Især er dette betydningsfuldt for bølger: 
Det er elektromagnetiske felter (lys, radiobølger, Røntgen-stråler), der 
udbreder sig i rummet med samme konstante fart, c, i alle inertial-syste- 
mer, c = 3 X 1O10 cm/sek. Specielt kan man betragte det idealiserede 
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tilfælde af en monokromatisk bølge, d.v.s. en bølge med konstant bøl
gelængde X, eller frekvens v (se figuren), hvor

X ■ v = c (A5)

Som antydet på figur A2 kan to sådanne monokromatiske bølgetog brin
ges til at forstærke hinanden, hvis de overlejres (superponeres) i en »fase«, 
og til at udslukke hinanden, hvis de overlejres i »modfase«. Et interessant 
eksempel på en overlejring af bølger — ligegyldig af hvilken art - med 
forskellig bølgelængde står man overfor, hvis man vil opbygge et bølge
tog med en endelig udstrækning i rummet. En strengt monokromatisk 
bølge repræsenteres ved en periodisk funktion i rummet med perioden X 
(bølgelængde) og i tiden med perioden 1/v (svingningstiden). Som anty
det på figur A3 og som nøjagtig bevist af den store engelske fysiker 
Rayleigh, må man for at udslukke bølgen uden for et rumområde af 
størrelsen 1, eller uden for et tidsinterval af størrelse T, overlejre bølger 
med forskelligt bølgetal k — 1/X henholdsvis frekvenser v inden for et 
interval, der mindst er af størrelse

Ak >1/1
Av>1/t (A6)
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Fig. A4.

Lad os vende tilbage til skærmen med de to spalter og betragte et bølge
felt, der udbreder sig i x-aksens retning med bølgevektoren k :

kx = 1/X
ky = 0

(A7)
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Når bølgen passerer gennem hullerne (se figur A4) og senere opfanges på 
en fotografisk film bag skærmen, vil interferensen mellem de to delstrå
ler give anledning til en række skiftende lyse og mørke striber. Det er let 
forståeligt, thi i punktet lige midt mellem hullet A og B er vej forskellen

BC - AC = 0 (A8)

Derfor vil bølgetoppe, der starter i A og B, forstærke hinanden i punktet 
C. Vandrer vi nu opad filmen til punktet Pj, således at

BPj - APt = M2 (A9)

så vil bølgetop fra det ene hul falde sammen med bølgedal fra det andet 
og bølgetogene vil ganske udslukke hinanden. Maksimal forstærkning 
far vi næste gang i punktet P2, hvor

BP2 — AP2 = X (A10)

og således videre. Man efterregner let, at stribeafstanden CP2, når - med 
figurens betegnelse -

L » a

er givet ved

CP2 — X (All)
a

Dette resultat kan også forstås på basis af Rayleighs relationer (A6). Thi 
mens bølgevektoren kx kan anses for uændret under bølgens passage af 
skærmen, vil indsnævringen af feltet i y-aksens retning til beløbet

ôy — a (A 12)

hvor uden for bølgetoget er nul, betyde en optræden af bølgevektorer i 
y-aksens retning af størrelsesordenen

ôkv = — • n (n = 1,2, 3, ...) (A13)
a

I afstanden L fra skærmen vil det netop give indfald af stråler med 
afstande

fik 1
X-n (A14)kx a

i overensstemmelse med (All).
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Et sidste vigtigt punkt vedrørende for eksempel det elektromagnetiske 
strålingsfelt er dette, at der med feltets udbredelse er forbundet en ener
gi- og impuls-transport. Det omtaltes allerede i det første kapitel, hvori 
radiobølgers transport af elektromagnetisk energi fra sender-antennen til 
modtager-antennen, blev berørt af Erik Rüdinger.

Betragter vi det simple tilfælde af en fri elektromagnetisk bølge, hvori 
den elektriske felt-vektor E og den magnetiske feltvektor hf svinger 
vinkelret på hinanden, og begge vinkelret på bølgens udbredelsesret
ning, er der i denne retning en elektromagnetisk impuls, der i et lille 
volumen ÔV beløber sig til

|ôn| = A- (E-H)ÔV (A15)

og en tilhørende energimængde

ÔE = -J- (E2 + H2)ÔV (Al6)
ÖJT

Da, i det betragtede tilfælde, det elektriske og magnetiske felt i numerisk 
henseende er ens:

E = H (A17)

ser vi, at der gælder

ÔE - c|ôÎ| (A18)

I den klassiske felt-teori er den elektromagnetiske energi og impuls gan
ske uafhængig af frekvensen, v, eller bølgelængden X, afen tilnærmelses
vis monokromatisk strålingsbølge. Det er på det punkt, at kvanteteorien 
indfører den drastiske og for forstanden svimlende relation for den totale 
elektromagnetiske energi og impuls, der kan overføres til en ladet »par
tikel«:

e = Sum (Ôê) = hv (A19)
it = Sum (ÔJT*)  = hk*,

hvor h står for den nye naturkonstant, kvantefysikkens heraldiske sym
bol, som har faet navn efter den tyske fysiker Planck, som først anede 
dens eksistens.

Påvirkningen af den ladede partikel vil derfor i mange henseender have 
karakter af et stød med en »partikel«, en »foton« eller et »lyskvantum« 
med den pågældende impuls og energi.

Sammenholder man udtrykkene (Al6) og (Al9), slutter man, at det
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åbenbart må være umuligt frit at specificere de elektriske og magnetiske 
felter rundt omkring i rummet - thi så kunne man jo arrangere sig 
således, at kvantebetingelsen (A19) var ugyldig. Der er da også ubestemt
hedsrelationer mellem feltstørrelser i forskellige rum- og tidspunkter, hvis 
nøjere betydning Bohr analyserede i et banebrydende arbejde fra 1933 (i 
samarbejde med L. Rosenfeld). Hermed var komplementaritets-argu
mentet udstrakt til den relativistiske kvanteteori.

Tilbage står at nævne, at dualiteten mellem felt og partikel, eller felt
kvantum viser sig at være et helt generelt træk i studiet af de atomare 
objekter som elektroner, protoner eller atomkerner. I en eksperimentel 
opstilling, der er ækvivalent med den på figur A5, vil de atomare »par-



94 Jørgen Kalckar

Figur A6. Interferens-striber fra et virkelig dobbelt-spalte forsøg udført med langsomme neutroner. 
Afstanden mellem spalterne var a—10~4 cm, afstanden mellem skærmen var 5 ■ 102 cm og den til 
neutronernes impuls svarende bølgelængde var k = 2-10~7 cm. Afstanden mellem stiberne "k-l/a 
bliver derfor 1 cm, svarende til figuren.

Spalternes bredde var 20- 102 cm, hvorfor bøjningspletten bliver 2 gange 4 gange stribeafstan
den, altså 8 cm. Summen af mønstrene, hvis først den ene og så den anden spalte åbnes, bliver derfor 
to brede pletter forskudt det lille-bitte stykke 10~4 cm - i praksis falder de altså oven i hinanden og 
svarer til profilen af kurven, hvis toppe og dale midies ud.

tikler« udvise en interferens-effekt ganske svarende til et bølge-felt med 
bølgelængde À, givet ved 

eller

X = h/p = h
mv

p = h • k,

(A20)

hvor m er »partiklens« masse, p dens impuls og v dens hastighed. Hvad 
der særmærker dette mønster er jo, at det ikke er summen af de to 
mønstre, der fremkommer ved at åbne den øverste, henholdsvis den 
nederste spalte alene (sml. fig. A5). På grundlag af kvanterelationen 
(A20) generaliseres de klassiske Rayleigh-relationer — som jo er af geome
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trisk natur og derfor også må gælde for f.eks. elektron-feltet — til ube- 
stemtheds-relationerne

Ax • Ap > h (A21)

Som vist af Heisenberg og Bohr i 1927 betyder Ax og Ap i denne relation 
det mindste spillerum, hvormed et hvilketsomhelst objekts position og 
impuls kan fastlægges sammen i en hvilken som helst given forsøgs
opstilling. Bohr viste også - og det er forklaret i hovedteksten - at det 
alene er denne komplementaritets-relation, der forhindrer en logisk 
modstrid mellem partikel-beskrivelse og felt-beskrivelse.


