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Betraktninger knyttet til bølge-partikkel-dualismen for lys.

En litt uhøytidelig beretning skrevet av Arnt Inge Vistnes, Fysisk institutt, UiO mai 2013.

I de fleste lærebøker sies det omtrent som så: “Av og til oppfører lyset seg som udelelige partikler 
med energi E = hf, og av og til som ustrakte klassiske elektromagnetiske bølger.”

Dette har vi hørt så mange ganger at vi aksepterer det (jamfør: “Dersom vi gjentar en løgn 
mange nok ganger, tror folk den er sann.”) . 

Men hva har vi sett i FYS2130? Vi har sett at for å beskrive f.eks. diffraksjon fra en spalt, må vi 
operere med “noe” som er utbredt i hele spalten, og dette “noe” må vi tilskrive en fase og ampli-
tude. Ikke nok med at vi trenger fase og amplitude i spalten, men også summasjon av amplitu-
der og faser på skjermens/detektorens plass. Alt dette kan vi lett få til ved å ta utgangspunkt i en 
bølgebeskrivelse, en elektromagnetisk bølge. 

Selv synes jeg en slik beskrivelse er meningsfull. Jeg synes det er en betydelig hjelp å ha en slik 
modell for å “forstå” hvordan lys oppfører seg i et vell av ulike situasjoner. I denne modellen 
inngår det at “et eller annet” opptrer i rom og tid og forflytter seg omtrent slik Maxwells lignin-
ger beskriver. Dette “et eller annet” kan vi kalle et elektrisk felt. Hva det er kan vi lure på, men 
det er i alle fall karakterisert ved at et elektron påvirkes av en kraft på de stedene det finnes et 
elektrisk felt. For meg er dette “et eller annet” mer enn en smart abstakt matematisk formalisme 
som bare eksisterer i fysikernes tankeverden. 

En partikkelbeskrivelse er mye mer problematisk. Ikke minst er den problematisk fordi kvan-
tefysikken rett og slett ikke beskriver lys som en partikkel når alt kommer til alt. Det finnes 
ingen “posisjonsoperator” for fotonet. Det er bare unntaksvis at man snakker om størrelsen til 
et foton. I de siste årene har noen begynt å gjøre dette, men bare i “lengderetningen” (samme 
retning som lyset beveger seg i). I “tversretning” er det såvidt jeg vet ingen som hittil har gitt en 
ordentlig beskrivelse.

Når vi derfor sier at Compton-effekten er forklart i kvantefysikken som en kollisjon mellom et 
elektron og et foton, er det etter min mening et meget misvisende utsagn. Forestillingen mange 
sitter igjen med er at prosessen ligner på et støt mellom to kuler, men matematikken er ikke slik. 
Noen liker å heller forklare prosessen som om at først vil fotonet som vekselvirker med elektro-
net opphøre å eksistere, og at det dernest dannes et nytt foton med en annen energi og bevegel-
sesmengde enn det første. 

Men her er vi ved et interessant trekk i kvantefysikken, og et betydelig problem. Spør du ulike 
kvantefysikere, får du ulike svar! 

Kvantefysikkens formalisme har vist seg å være meget slagkraftig, så den setter vi ikke spørs-
målstegn ved. Problemet ligger i tolkningen av kvantefysikken og tolkning av “kollaps av bølge-
funksjonen” knyttet til det såkalte måleproblemet. Mange eminente fysikere orker ikke å befatte 
seg med dette villniset, og sier “Shut up, and calculate!”. 

Nå har kvantefysikken eksistert i omtrent 80 år, og på disse årene har vi ikke kommet fram til en 
konsensus med hensyn til tolkningen av kvantefysikken. Det er meget urovekkende.  
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Dette problemet ble tydeliggjort i en artikkel i 2013 av Schlosshauer, Koffer og Zeilinger. De viser 
nettopp det at selv blant dyktige fysikere er det vesensforskjeller i hvordan de tolker kvantefysik-
ken den dag i dag. Artikkelen finner du her: http://arxiv.org/abs/1301.1069  “A Snapshot of Foun-
dational Attitudes Toward Quantum Mechanics”.

Artikkelen har ført til en rekke reaksjoner, noen finner du her:

http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/02/07/quantum-mechanics-is-an-
embarrassment/

http://www.preposterousuniverse.com/blog/2013/01/17/the-most-embarrassing-graph-in-mo-
dern-physics/

http://www.physicscentral.com/buzz/blog/index.cfm?postid=4394869778039751816

Artikkelen til Schlosshauer og medarbeidere overrasker meg ikke noe som helst. Dette er helt i 
tråd med min egen erfaring. Jeg har i mange år vært interessert i vår beskrivelse av lys og elek-
tromagnetiske bølger generelt, og har hatt mang en samtale med fysikere om dette temaet. Jeg 
har opplevd de siste årene eminente fysikere fra ulike universiteter i Skandinavia, som har uttalt 
seg med skråsikkerhet om hvordan lyset og fotoner er og hvordan det må beskrives. Det er iblant 
nesten tragikomisk å høre hvor forskjellige oppfatninger disse folkene har, spesielt i lys av den 
skråsikkerheten de ofte demonstrerer. 

For meg betyr dette at jeg i det siste har lært meg til å ta påstander knyttet til kvantefysikkens 
tolkninger med mer ro og manglende respekt. I alle fall dersom påstandene settes fram som “det 
korrekte”. Derimot synes jeg det er fruktbart å drøfte ulike tolkninger såfremt det er åpenhet i 
samtalen der man ikke tar utgangspunkt i “den korrekte måten å se dette på”. Det er interessant 
å forsøke å finne fram til hvilke tolkninger som fungerer hvor, og hva som kan ligge bak nettopp 
disse forskjellene.

En vesentlig del av denne prosessen er å kunne smake på forestillinger som i visse kretser er tabu. 
Selv er jeg svært opptatt av en bestemt forestilling, nemlig at:

 “Lys består av udelelige fotoner” 

Denne forestillingen blir fremstilt i lærebøker som om den er bevist en gang for alle. “Slik ER det!”

Men er det egentlig slik?

Det er først og fremst to eksperimentelle situasjoner som brukes som bevis, nemlig den fotoelek-
triske effekten og Compton-effekten. 

Det mange ikke kjenner til er at begge disse fenomenene også kan beskrives ved hjelp av bølger. 
Borys Jagielski skrev en del om dette i hans masteroppgave, spesielt i hans kapittel 1 og 3. Borys’ 
masteroppgave finner du her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/11232 .

Hvordan den fotoelektriske effekten kan beskrives uten udelelige fotoner er beskrevet i en artik-
kel av Lamb og Scully i 1968. Artikkelen finner du her: http://users.unimi.it/aqm/wp-content/
uploads/Lamb-1968.pdf .

Hvordan Compton-effekten kan beskrives uten fotoner er beskrevet av Kidd, Ardini og Anton i 
1985. Deres artikkel finner du her: http://ajp.aapt.org/resource/1/ajpias/v53/i7/p641_s1  .
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En oppsummering av argumenter er også presentert i en oppfølgingsartikkel av de samme tre 
forfatterne i 1989. Denne artikkelen finner du her: http://ajp.aapt.org/resource/1/ajpias/v57/i1/
p27_s1  .

Lamb ble etter hvert ganske provosert over hvordan fysikere bruker begrepet fotoner, og han skrev 
en krass artikkel med tittel “Anti-photon” i 1995. Hans artikkel finner du her: http://www-3.unipv.
it/fis/tamq/Anti-photon.pdf .

Det har helt siden kvantefysikkens fødsel vært uenighet mellom de som ser på lys som udele-
lige fotoner og de som foretrekker en beskrivelse som ligner mer på Maxwells elektromagnetiske 
bølger. Denne striden har ulmet under overflaten lenge, kvantefysikkens meget upresise “bølge-
partikkeldualisme” har vært den eneste godtatte oppfatningen i mange år. De siste få tiårene har 
opposisjonen blitt mye mer åpen og det er nå mulig å diskutere disse oppfatningene friere enn 
tidligere. 

Fortsatt er majoriteten av fysikere vant med forestillingen om at lys må ses på som en strøm med 
fotoner, og holder fast på denne forestillingen. Likevel ser vi at flere og flere ikke lenger anser foto-
elektrisk effekt og Compton-effekt som bevis på at vi må operere med udelelige fotoner.  

I dag er det først og fremst et annet fenomen som regnes som det sikreste holdepunkt for at vi må 
oppfatte lys som udelelige fotoner. Det er såkalt “anti-bunching” eller antikorrelasjon vi da tenker 
på. Et av de klassiske eksperimentene i denne sammenheng ble skrevet av Grangier, Roger og As-
pect i 1986. Artikkelen finner du her: http://www.regels.org/Alain-Aspect-Article.htm .

Fenomenet er som følger: 
Når vi sender meget svakt lys mot en stråledeler (“beamsplitter”), og har en detektor på hver av de 
to utgangene på stråledeleren, opplever vi aldri at det registreres “et foton” på begge detektorene 
samtidig. Tokningen som ligger nær er at vi har en strøm av udelelige “partikkel-fotoner” for å si 
det slik, og da vil fotonet måtte velge å gå den ene veien eller den andre, og kan ikke gå begge veier 
samtidig.

Det er imidlertid et paradoks at dersom vi fjerner de to detektorene og fører de to strålene 
sammen igjen, kan vi påvise interferens. Det er klassisk sett “et bevis” på at lys har gått begge veier!

Vi har lært oss å godta slike paradokser. Det er jo slik mange tolker dobbeltspalt-eksperimentet 
også, til tross for at det strider mot sunn fornuft. 

Noen gnir seg i hendene og sier som så: “Se hvor merkelig Naturen oppfører seg!” og tar disse 
paradoksene som inntekt for at mennesket har en begrenset erfaringsverden fra det virkelige liv, 
og at vårt intellekt ikke strekker til i slike tilfeller.

Kan det imidlertid hende at paradoksene slett ikke er paradokser, men bare et resultat av at vi star-
ter med gale forestillinger i utgangspunktet, f.eks. at lyset består av udelelige fotoner? I alle fall er 
det påfallende at i praktisk talt alle “kvanteparadoksene” jeg kjenner til, ville paradokset ikke vært 
noe paradoks om vi behandlet lys som delelige bølger.

Hvor lenge skal vi da tviholde på forestillingen om at lyset er udelelige partikler?

I vårt arbeid på Kvanteoptikklaboratoriet ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, prøver vi 
oss fram med ulike beskrivelser av lys for å se om det kan være mulig å også forklare antibunching 
ved hjelp av en eller annen form for bølgebeskrivelse. Vi har også et oppsett for å generere såkalte 
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“sammenfiltrede fotoner” og forsøker også i den sammenheng å se om vi kan beskrive resultatet 
på en mer naturlig og uproblematisk måte enn den kvantemekaniske beskrivelsen som brukes i 
dag. Jeg snakker da igjen om interpretasjonen av den kvantemekaniske formalismen, ikke forma-
lismen i seg selv.

Det er et spennende forskningsfelt, ikke minst fordi det de senere årene har blitt mye mer åpen-
het om at det er betydelige problemer med kvantefysikkens interpretasjon. Kan noen finne fram 
til tolkninger som fysikerne etter hvert kan slutte seg mer helhjertet til? Vi har tross alt de senere 
årene en rekke nye eksperimenter å basere oss på. Dirac hevdet i sin tid at “Et foton kan bare inter-
ferer med seg selv!” Underforstått at det er ikke mulig at det er interferens mellom to fotoner. Det 
var en oppfatning som kanskje var forståelig før laserens tidsalder og manglende koherente lyskil-
der. Men det virker ganske meningsløst å bruke Diracs utsagn som fasit på de fenomenene vi kan 
observere i dag. Likevel er det nettopp det som gjøres!

Åpenhet på dette området er etter min mening veien å gå for å få den nødvendige diskusjonen slik 
at vi smått om senn kan finne fram til bedre beskrivelser enn vi har hatt hittil. 

********************

Dette lille skrivet er blitt til etter at flere av studentene ved FYS2130 ønsket å få referanser til artikler hvor bølge-partikkel-dualismen 
og fotonbegrepet blir problematisert.

Kommentarer og/eller innvendinger kan sendes a.i.vistens@fys.uio.no.
Vi er en liten gruppe fysikere/matematiker som treffes en gang i uke (iblant noe sjeldnere)

som diskuterer ulike arbeider og egne eksperimenter for å finne fram til 
beskrivelser vi er mer fornøyd med enn de som nå eksisterer. 

Dersom du ønsker å bli med i denne ”diskusjonsgruppen”
og er i gang med eller allerede gjennomført masterstudiet, 

kan du henvende deg til Arnt Inge.


