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Hur påvisas våg-partikeldualiteten
Vilka fenomen kräver vad och finns det någon
praktisk användning för dessa?
Kevin Pearson
2012-03-18

Denna rapport innefattar olika fenomen som kräver att det finns en dualitet mellan vågor och
partiklar. Även bakomliggande teorier som t.ex. Heisenbergs osäkerhetsprincip och Schrödingers
vågekvation beskrivs kortfattat samt några praktiska tillämpningar på de beskrivna fenomenen.
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1 Projektredovisning
1.1 Bakgrund
Det bestämdes tidigt att arbetet på något sätt skulle innehålla kvantfysik men exakt vad var svårare
då mycket inom det ämnet är över gymnasienivå. Därför försökte projektet skalas ned och det koms
fram till att arbetet skulle behandla diffraktion av ljus och dubbelspaltexperimentet. Däremot var
frågeställningen svårare att komma på. Till slut koms hur påvisas våg-partikel-dualiteten på då detta
har en stark anknytning till kvantfysik utan att matematiken behöver bli allt för svår.

1.2 Syfte
Det huvudsakliga syftet är att beskriva olika fenomen som påvisar våg-partikel-dualiteten och varför
dessa kräver att ljus ibland måste beskrivas som vågor och ibland partiklar.

1.3 Mål
Målen är:




att lära mig mer om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur man genomför ett större
projektarbete.
att påvisa diffraktionsmönster och den fotoelektriska effekten samt andra fenomen som
uppkommer i och med våg-partikel-dualiteten.
att se om det finns någon praktiskt tillämpning av fenomenen(röntgendiffraktion, solpanel
m.m.).

1.4 Problemformulering
Hur påvisas våg-partikel-dualiteten?

1.5 Genomförande
Det mesta av arbetet har bestått av teori och litteraturstudier, dock har vissa experiment
genomförts. Däribland elektrondiffraktionexperimentet, dubbelspaltexperimentet samt den
fotoelektriska effekten.
Syftet och målet har från början stått klart, däremot har vissa fenomen, som t.ex.
svartkroppsstrålning, Comptoneffektren och de Broglie-våglängd lagts till efter hand från förslag av
handledare1. Även elektrondiffraktion gjordes trots att detta inte var tänkt från början.
Överväganden som har gjorts är framförallt vilka fenomen som ska vara med, men även vilka
experiment som ska behandlas och redovisas mer ingående. Här valdes elektrondiffraktionen då
principen är samma sak som i dubbelspaltexperimentet2, däremot kom inte fotoelektriska effekten
med utan den gjordes i första hand för att se att detta fenomen verkligen kan påvisas experimentellt.

1
2

I detta fall Torgny Lindström.
Enda skillnaden är elektroner istället för ljus.
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Arbetet har gått smidigt och allt har fungerat bra, så väl litteraturstudierna som experimenten och
möten med handledare.

1.6 Resultat
För att interferensmönster av ljus3, den fotoelektriska effekten, svartkroppsstrålning och
Comptoneffekten ska kunna förklaras måste det finnas en dualitet där partiklar ibland måste
beskrivas som vågor4 och ibland som punktpartiklar5. Om ljus inte kunnat tillskriva partikelnatur utan
bara vågegenskaper hade intensiteten för en svartkropp blivit oändlig då våglängden är noll, därför
krävs det att ljus kan förklaras med hjälp av fotoner. Ska man dock bara förklara ljus som en partikel
finns det inget sätt att förklara de interferensmönster som uppkommer då man skickar en laser med
ett gitter. Därför måste ljus ibland förklaras som partklar och ibland vågor. Detta kan även tillämpas
på alla andra partiklar, som t.ex. elektroner, protoner, neutroner och t.o.m. fullerener uppvisar
vågnatur under vissa förhållanden6 (1).
Resultatet blev lite större än de ursprungliga målen då fler fenomen beskrevs än det var tänkt från
början. Detta då det krävdes för att få en förhållandevis djup inblick i våg-partikel-dualiteten.

1.7 Slutsats
Arbetet har fungerat bra, som vid alla större arbeten har det funnits tider då det gått bättre och
sämre, ibland har motivationen varit låg och det har inte funnits något att skriva om, ibland har det
som skrivits om varit svårt att greppa och förstå och vid andra tillfällen har arbetet gått utmärkt och
det har funnits mycket information att hämta.
Vid vissa tillfällen har det varit skönt att arbeta ensam, som t.ex. när den teoretiska delen ska skrivas
och vid andra tillfällen hade det varit skönt att ha någon att diskutera arbetet med eller som på annat
sätt kan hjälpa till vid t.ex. experiment.

1.8 Tack till
Mats Nilsson och Torgny Lindström – Handledare
Peter Nilsson, Linn Andersson och Hampus Hellsberg – Bollplank och hjälp vid experiment
Jonas Larson – För hans föreläsningar om kvantfysik och för att hans bilder fick användas i arbetet
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Men även andra partiklar, som t.ex. elektroner
Interferensmönster
5
Den fotoelektriska effekten, svartkroppsstrålning och Comptoneffekten.
6
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0309016.pdf The wave nature of biomolecules and fluorofullerenes av bl.a.
Lucia Hackermüller och Stefan Uttenthaler.
4
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2 Teori
2.1 Dubbelspaltexperimentet
I början av 1800-talet genomförde en man vid namn Thomas Young ett experiment som har fått
namnet dubbelspaltexperimentet. Detta experiment gick ut på att två tunna öppningar, två spalter,
placerades bredvid varandra (detta var inte riktigt så Young gjorde, men för enkelhetens skull utgår vi
från detta då resultatet blir detsamma) och ljus läts flöda mot dessa. Resultatet blev ett
interferensmönster med ljusmaximum och ljusminimum på en skärm (se figur 4 och 5).
Youngs experiment tyder på att ljuset faktiskt har vågegenskaper vilket motbevisade Newtons
korpuskelteori som gick ut på att ljus bestod av partiklar. Frågan är dock om Newton verkligen hade
fel.

2.2 Fotoelektriska effekten
Den fotoelektriska effekten går ut på att om men belyser en godtycklig metall med ljus vars frekvens
är högre än gränsfrekvensen för metallen kommer elektroner att frigöras. Gränsfrekvensen är den
lägsta frekvens som krävs för att den fotoelektriska effekten ska kunna förekomma. Fenomenet
upptäcktes för första gången av Heinrich Hertz år 1887 enligt Wikipedia (1).
Enligt ”Introduction to Physics for Scientist and Engineers (2)” finns det fyra väsentliga fakta omkring
den fotoelektriska effekten:
1. Oavsett ljusintensitet börjar en elektrisk spänning flöda så fort ljuset träffar metallplattan.
7.
Detta sker om
2. En mycket ljusintensitet stråle (hög koncentration av fotoner) med
orsakar inte
emission förrän det att metallplattan är uppvärmd och på så sätt utsänder elektroner.
3. De utsända elektronernas rörelseenergi beror på ljusets våglängd, inte intensitet.
4. Rörelseenergin för den utsända elektronen med mest energi, Kmax, är relaterad till ljusets
frekvens,
, genom den experimentellt bestämda relationen
, där B
är en konstant innehållande enheter av energi.

Kopplingen mellan våg-partikel-dualiteten och den fotoelektriska effekten är att den fotoelektriska
effekten inte kan förklaras enbart med en vågteori för ljus. Detta var dock det enda man hade då
effekten upptäcktes under 1800-talet. Det var först år 1905 som Albert Einstein föreslog att ljus
skulle komma i så kallad kvanta, eller som vi nu för tiden brukar säg, fotoner. Det var denna teori
som han senare fick nobelpriset för, och inte någon av hans relativitetsteorier.
2.2.1 Varför kan inte den fotoelektriska effekten förklaras med hjälp av vågteorin?
Om vi tänker oss en eka på havet, vilka egenskaper skulle då en våg behöva ha för att kunna ”lyfta”
upp denna på land? Den skulle behöva ha en hög amplitud och gärna en lång våglängd, d.v.s. inte alls
de egenskaper som ljus har vid fotoelektriska effekten utan snarare tvärtom.
Enligt Einsteins ”foton-teori” beror fotonernas energi endast på dess frekvens (enligt
, där E
är energin i Joule, h är Plancks konstant och f är frekvensen för fotonen) Plancks konstant alltid är
densamma, den är konstant.
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våglängdens tröskelvärde
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När en foton träffar en elektron tar den upp fotonens energi, partiklarna sägs växelverkar. Om
energin är tillräckligt stor exciteras elektronen från metall och blir i vissa fall till en fri elektron med
rörelseenergi, det vill säga elektricitet8. Om energin endast räcker till excitation blir det bara en fri
elektron utan9. Vid växelverkan försvinner hela fotonen10 och blir till energi hos elektronen.
Man kan sammanfatta den fotoelektriska effekten med att:




En ström av partiklar, fotoner, bygger upp ljus där varje enskild partikel har energi hf.
All energi, och således också fotonen, försvinner vid växelverkan i metallen.
Utträdesarbetet är den minsta energi en elektron måste ha för att kunna ta sig ut ur metallen
och denna betecknas
.

Detta betyder att det enda som har någon betydelse är ljustes våglängd eftersom h är konstant.
Kan man då med hjälp av den fotoelektriska effekten påvisa att ljus är av partikelnatur och inte en
vågrörelse. Det skulle man kunna tänka sig eftersom en enskild foton växelverkar med en elektron
och ger denna rörelseenergi. Fotonen försvinner i processen då också i processen och därmed vet
man att fotonen har partikelegenskaper. Antal fotoner är proportionellt mot antalet växelverkade11
elektroner.

2.3 de Broglie-våglängd
Vi har tidigare visat att en fotons energi beror på frekvensen enligt relationen
men det finns
12
även en annan relation,
där p är rörelsemängden , h är Plancks konstant och  är
våglängden. Under början av 1920-talet föreslag de Broglie att dessa två relationer även borde kunna
tillämpas på elektroner, det vill säga att elektroner borde, precis som ljus, bestå av vågor.
2.3.1 Påvisa de Broglie-våglängd experimentellt
Något som är karaktäristiskt för vågor, likt dem de Broglie tillskrev elektroner, är att de interfererar
och därmed bildar diffraktionsmönster (likt figur 11). Om de Broglies hypotes stämmer bör det därför
uppkomma sådana mönster om man skickar elektroner mot ett gitter vilket det också gör, och det
inte bara för elektroner utan också för flera större partiklar13likt atomer, neutroner och ett flertal
större molekyler så som C60.

2.4 Vad interfererar?
En laser med effekten 50 mW och våglängden 532 nm sänder ut 1,34*1018 fotoner/sekund14. Om
dessa då skickas mot en dubbelspalt borde det betyda att flera fotoner sänds genom spalterna
samtidigt och därmed torde interfererar med varandra eftersom de har samma våglängd och
frekvens och därför superponeras vilket leder till ett interferensmönster. Detta är ett troligt scenario
8

Se bilaga 5 om praktisk användning av de beskrivna fenomenen.
Den står helt enkelt stilla
10
Se sida 6 om Compton-spridning
11
Bara för att fotonen växelverkar med en elektron betyder inte det att den exciteras.
12
Rörelsemängden anges som
inom klassisk mekanik och inom relativistisk mekanik som
Rörelsemängden är objektets massa multiplicerad med objektets hastighet, eller ut relativistisk synpunkt,
Lorentzfaktorn,
, multiplicerad med vilomassan och hastigheten. Rörelsemängden anges i kg*m/s.
9

13
14

.

Det kan läsas mer om på http://arxiv.org, så källhänvisning (9) (10)
där n är antal fotoner/sekund
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om flera fotoner sänds ut samtidigt, däremot om en foton sänds ut i taget fås också ett
interferensmönster trots att den fotonen inte har några andra fotoner att superponeras med. Detta
tyder således på att fotonerna inte interfererar med varandra utan med något annat. Vad är då detta
andra?
Två fenomen är viktiga att notera. Den första är att ljusstrålar kan korsa varandra utan att störa den
andre och att detta är lätt att förklara med fotonteorin då fotoner inte interagerar med varandra. Det
andra är att det inte bara är vid ett dubbelspaltexperiment som interferens förekommer. På havet,
t.ex., interfererar vågor med varandra, men även två koherenta ljuskällor15 kan interferera med
varandra och skapa interferensmönster. Varför tas då detta upp? Anledningen är att fotoner
interfererar med sig själva och inte med varandra. Som Paul Dirac sa:” each photon […] interferes
only with itself. Interference between different photons never occurs”.16 Fotonen måste alltså gå
genom båda spalterna.
Diracs uttalande leder till en paradox i den klassiska mekaniken. Om fotoner endast interfererar med
sig själva, hur kommer det sig då att två koherenta ljuskällor bildar ett interferensmönster? En sådan
fråga skulle vara omöjlig att besvara med klassisk mekanik, dock ger kvantfysiken oss svaret: i
området där båda ljuskällor lyser är det omöjligt att säga från vilken ljuskälla en foton härstammar,
då ”Fotoner inte har hår”, d.v.s. fotoner har inga yttre egenskaper som särskiljer dem från varandra.
Två fotoner med samma egenskaper (egentligen bara samma frekvens, eftersom fotoner alltid har
spinn 1, är oladdade och masslös) kan alltså inte särskiljas från varandra.
Frågan om vad det är som interfererar har fortfarande inte besvarats fullt ut, allt som sagts är att
fotonerna interfererar med sig själva. Vad är det då i fotonerna som interfererar? Det som mäts i en
våg är dess intensitet,
, och inte dess amplitud17,
, enligt Jonas Larsons
förläsning om kvantfysikens grunder (3) och i Kvantfysik av Johan Grundberg (4). Intensitet är ett
mått på ljusstrålens effekt per areaenhet och brukar, enligt RP Photonics (4) betecknas som W/cm2.
Det som ger upphov till interferensmönster är partikelns vågfunktion, eller i kvantfysiken
sannolikhetsamplituden18 för läge enligt Kvantfysik av Johan Grundberg (5), som dock inte är
mätbar och därför pratas det istället om intensiteten som benämns I, eller hädanefter, P som är mer i
linje med kvantfysiken. Denna anger chansen att hitta partikeln på en viss position, x, vid tiden t. För
att interferens ska uppkomma måste det som interfererar bestå av vågor och när vi pratar om vågor
kan något som kallas superpositionsprincipen tillämpas. Den säger att
. Uttrycket
ger interferensen i
för vattenoch ljusvågor i en dimension, se figur 1-3. Förhållandet
gäller alltså inte för då
skulle man få ett mönster likt det på figur 6. Vad händer då om man byter ut fotonerna mot t.ex.
fotbollar? Hur skulle ett interferensmönster se ut för en sådan stor ”partikel”? Det skulle naturligtvis
inte bli något interferensmönster eftersom fotbollar har en de Broglie-våglängd i storleksordningen
10-34m19, d.v.s. mycket mindre än ”partikeln”. En fotbolls våglängd är således bra mycket mindre än
15

Ljuskällor med samma frekvens och som svänger i fas.
Vilket dock inte är helt rätt som G. Magyar och L. Mandel visade i sin artikel ”Interference fringes produced by
superposition of two independent maser light beams”. (16)
17
där A är amplituden, k är vågvektorn, frekvensen är och fasskiftet är .
Både i fallet för amplitud och intensitet är x positionen och t tiden.
18
Sannolikhetsamplituden är egentligen lika med
, d.v.s. samma sak som intensiteten enligt Jonas
Larson (6).
19
Antag m = 0.5 kg, hastighet given 35 m/s.
16
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själva objektet vilket leder till att vi inte får något (synligt) interferensmönster. Här gäller alltså
sambandet
. Detta samband gäller även klassiska punktpartiklar eftersom de inte
har någon de Broglie-våglängd alls. Vad händer då om vi skickar elektroner genom en dubbelspalt
och mot en fluorescerande plåt? Jo, eftersom en kvantmekanisk partikel har en våglängd kommer
ett interferensmönster uppkomma, likt det på figur 11.
2.4.1 Vad händer om man observerar en elektron vid ett dubbelspaltexperiment?20
Som nämnts tidigare har alla partiklar i kvantfysiken en så kallad de Broglie-våglängd, så också
elektroner. Låt oss säga att vi gör elektrondiffraktionsexperimentet i bilaga 3 fast med en dubbelspalt
istället för ett gitter. Vi öppnar en spalt i taget och får då ett mönster, likt de som finns på figur 7 och
8. Om då båda spalterna är öppna samtidigt kommer vi inte få
utan
, precis som med ljus. Anledning är, som ovan nämnts, att
elektroner har en våglängd, en våglängd som anger var chansen är störts att vi hittar elektronen21.
Vad händer då om vi gör en mätning och således vet vart partikeln befinner sig?
Sedan tidigare vet vi att en kvantmekanisk partikel färdas genom både spalterna enligt Feynmans
summa av historier som förenklat säger att en partikel tar alla vägar som är möjliga mellan punkt a
och punkt b. Låt oss dock, för stunden, anta att en partikel tar vägen genom antingen den första eller
andra spalten. Att en partikel tar vägen genom spalt nummer ett är likvärdigt med att anta att spalt
nummer två är stängd enligt Jonas Larson (6). I detta fall måste
, vilket vi tidigare
kommit fram till att det inte är eftersom ett interferensmönster framkommer. Elektronen beter sig
alltså som en våg då den går genom spalterna men när den anländer till skärmen sker det i en viss
punkt. Den har då antagit partikelegenskaper och lyder således under klassisk mekanik och inte
under kvantfysiken. Enligt Jonas Larson (6) brukar man säga att partikelns vågfunktion har
kollapsat(se figur 9-10). Vågfunktionen22 beskriver en partikels tillstånd och om vågfunktionen
förändras ändras också partikelns läge. Just kollapsande vågfunktioner har skapat en livlig debatt
eftersom innan en mätning görs beter sig partikeln som en sannolikhetsvåg och därför måste man få
vågfunktionen att kollapsa för att partikeln ska kunna uppfattas som just en klassisk partikel. Detta
då en klassisk partikel alltid befinner sig på ett visst ställe medan en kvantmekanisk partikel har en
sannolikhet att befinna sig på ett eller annat ställe. Frågan som många har ställt sig är, skapar vårt
medvetande således verkligheten?
Se mer i bilaga 6 – Heisenbergs osäkerhetsprincip.

2.5 Svartkroppsstrålning
En svartkropp är en kropp som absorberar all infallande elektromagnetisk strålning, därmed också
allt infallande ljus. Detta betyder att den inte heller reflekterar någon elektromagnetisk strålning.
Kroppar som kan beskrivas som svartkroppar är bl.a. solen enligt David Milstead (7) och glödtråden i
lampor samt glödande järn enligt Wikipedia (8) . En idealisk svartkropp är däremot omöjlig att göra,
det närmaste man kan komma är en låda med invändigt svarta väggar och där det någonstans finns
ett litet hål. I detta fall kommer i stort sett all inkommande elektromagnetisk strålning absorberas
och den som strålas ut är till stor del fördelad på olika frekvenser.
20

Detta är ett fördjupningsavsnitt och kan därför utan vidare hoppas över för den icke matematiskt
intresserade. Om intresse finns, se bilaga 6 om osäkerhetsprincipen, dock bör du ha läst detta kapitel först.
21
Se bilaga 4 om Schrödingers vågekvation
22
Se bilaga 4
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2.5.1 Den ultravioletta katastrofen
Om en ugn sätts på, låt säga, 200˚C och den hettas upp. Genom denna upphettning utstrålar dess
innanväggar elektromagnetisk strålning likt den solen utstrålar. Elektromagnetisk strålning bär på
energi och i början av 1900-talet försökte fysiker räkna ut denna strålning och det är här problemet
kommer. Fysikerna använde något som kallas Rayleigh–Jeans lag och den förutsätter att
elektromagnetisk strålning beter sig som vågor. Detta var innan kvantfysiken hade tillkommit.
David Milstead (7) säger att den totala intensiteten är enligt Rayleigh-Jeans lag:

Rayleigh–Jeans lag där k är Boltzmanns konstant, T är temperaturen, c ljushastigheten och  våglängden.

Om man använder klassisk mekanik för att räkna ut det, d.v.s. man använder Rayleigh–Jeans lag, får
man fram att intensiteten går mot oändligheten då våglängden närmar sig noll för varje enskild
temperatur som Brian Green skriver i boken The Elegant Universe (9), något som brukar benämnas
den ultravioletta katastrofen. Om man vid en uträkning får fram oändligheten inom fysiken vet man
att någonting är fel, så också i detta fall.
År 1900 fick Max Planck en banbrytande idé som 18 år senare skulle ge honom nobelpriset i fysik.
Han kom fram till att ljus kommer i klumpar, eller kvanta. Eller som Brian Green beskriver det
allegoriskt i sin bok, ”Ett utsökt universum”:
Tänkt dig att du och ett oändligt antal andra människor är instängda i en kall lagerlokal som dock har
en modern termostat som sätter temperaturen i lokalen. Ägaren har dock ett lite annorlunda
betalningssystem för temperaturhöjningar. Om termostaten står på 20˚C måste alla ge ägaren 200
kronor, om den däremot står på 22˚C måste alla ge honom 220 kronor och så vidare. Eftersom det
finns ett oändligt antal människor i lagerlokalen kommer ägaren att tjäna en oändlig summa pengar
bara genom att värmen sätts igång. I kontraktet för lagerlokalen finns dock en liten klausul som säger
att ägaren inte ger växel. Han system går ut på att de som kan betala exakt gör det, de andra betala
så mycket de kan utan att ägaren ska behöva ge tillbaka växel. Därför organiseras alla människors
ekonomi i lagerlokalen till att en tar alla enkronor, en annan alla femmor, en tar alla tior och så
vidare. Termostaten sätts på 23˚C och när ägaren kommer går personen med enkronor fram och
lämnar över 230 stycken, den med femmor lämnar över 46 stycken, och så vidare ända upp till honom
som har femhundringarna. Eftersom han inte har några pengar vars valör är under 230 kronor
behöver han inte betala något. Detta leder till att ägaren inte kan få sin oändliga summa pengar utan
bara 1110 kronor (690 kronor i mynt, 220 kronor i tjugor och 200 kronor i hundralappar).
Plancks idé om ljuskvanta, eller fotoner som vi nu för tiden brukar säga, fungerar på liknande sätt och
gör att den oändliga energin som vågteorin ger, försvinner. Dessa ljuskvanta kan bara komma i
energier motsvarande en fundamental konstant, Plancks konstant. Energin kan vara ett gånger detta
tal, två gånger det, tre gånger detta och så vidare men det kan inte vara en tredjedel eller en halv
gånger det. Därför, skriver Green, att enligt Rayleigh–Jeans lag skulle varje elektromagnetisk våg
bidra med energi men enligt Plancks strålningslag gäller inte detta. Precis som människorna i
9

lagerlokalen som har för stora valörer på sina sedlar inte kan betala ägaren kan fotoner vars minsta
energi den kan bära överstiger energin den ska bidra med kan fotonen inte bidra alls, den ligger helt
enkelt inaktiv. Detta leder i sin tur, liksom vid allegorin med lagerloken, till att en oändlig summa blir
ändlig.
Denna upptäckt av Max Planck kom att ligga som grund för kvantfysiken som utvecklades framförallt
åren efter att Planck funnit sin ekvation, den så kallad Plancks strålningslag.

Plancks strålningslag där k är Boltzmanns konstant, T är temperaturen, c ljushastigheten och  våglängden.

2.6 Comptoneffekt23
Ett starkt belägg för fotonhypotesen, d.v.s. att ljus består av partiklar, är den så kallad
Comptonspridningen eller Comptoneffekten. År 1922 tog Arthur Holly Compton och Peter Debye,
oboroende av varandra, steget vidare med Einsteins fotonhypotes och upptäckte att när en metall
bestrålas med röntgenljus så sprids ljuset och får samtidigt en annan våglängd än innan. Något som
klassisk mekanik misslyckades med att förklara. Den klassiska mekaniken hade haft ett förlopp där
den inkommande fotonen satte elektronen i svängning med samma frekvens som fotonen vilket lett
till att den strålat ut ljus med denna frekvens, d.v.s. likadant ljus som det inkommande. Om
processen däremot ses som en kollision mellan en fri elektron och en foton vars energi är hf och en
rörelsemängd med en riktning som sammanfaller med strålningens rörelseriktning och som har
värdet

.24

Man kan också räkna på Comptonspridning.

I ekvationen är ’ våglängden efter spridning,  våglängden före spridning, h är Plancks konstant, me
är vilomassan för elektronen, c är ljushastigheten och  är spridningsvinkeln. Denna ekvation erhålls
eftersom man har tagit lagen om energins bevarande i beaktning och därav kunnat få fram
ekvationen.
Vill man ha våglängden efter spridning ser ekvationen ut:

Är då =0 (d.v.s. fotonen fortsätter rakt igenom utan att spridas) kommer
eftersom
, vilket betyder att talet inom parentesen är 0. Någonting multiplicerat
med noll är alltid noll.
23

Comptonspridning är oelastisk, d.v.s. rörelseenergi och rörelsemängd bevaras enligt wikipedia (11), medan
Thomsonspridning är elstisk enligt MRL (12). För mer information om Comptoneffekten, se
http://www.particle.kth.se/~lindblad/MF/compton2.pdf (20)
24
Om partikeln är masslös, likt fotonen, sammanfaller sambandet, p=E/c med det relativistiska
enligt Kvantfysik av Johan Grundberg (5). Detta förutsätter dock att partikeln är, som ovan
nämndes, masslös.
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Bildhänvisning
Figur 1-3, 6-10 samt 12-13 är från Jonas Larsons föreläsningar om kvantfysikens grunder (6).
Övriga figurer © Kevin Pearson.
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Bilaga 1 – Bilder

Figur 1 Interferensmönster från enkelspalt med ljusvågor

Figur 2 Interferensmönster från enkelspalt med ljusvågor

13

Figur 3 Interferensmönster från dubbelspalt med ljusvågor. Man kan tydligt se mönstret grafisk i och med att
vågekvationerna slagit sammans korrekt.

Figur 4 Interferensmönster från enkelspalt på ett avstånd av 4,31 m.
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Figur 5 Interferensmönster från dubbelspalt på ett avstånd av 4,37 m.

Figur 6 Felaktig interferens
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Figur 7 Elektrondiffraktion med en spalt

Figur 8 Elektrondiffraktion med en spalt
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Figur 9 Sannolikhetsfördelning för en partikel vars läge inte har mätts

Figur 10 Kollapsad vågfunktion, partikeln har observerats d.v.s. dessa läge har uppmätts
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Figur 11 Elektrondiffraktion i form av mörkare och ljusare ringar.

Figur 12 Elektroner vid dubbelspaltexperiment där partiklarna observeras, se bilaga 6. Samma princip som i figur 13.
Inget interferensmönster framkommer.

18

Figur 13 Johnny skjuter fotbollar genom en dubbelspalt mot ett mål. Det är precis samma princip som då partiklarna
observeras vid dubbelspaltexperimentet. Inget interferensmönster framkommer.

19

Bilaga 2 – Räkna på våg-partikel-dualiteten
Fotoelektriska effekten25

Där

är elektronens massa, v dess hastighet efter utträdet från metallen
, h är, som vanligt, Planck’s konstant, f är frekvensen

för det infallande ljust (
metallen26.

, i detta fall) och W är utträdesarbetet för den specifika

Interferens
Ljusmaximum

Där

Ljusminimum

Där

 är riktningsvinkeln till ljusmaximum eller ljusminimum, n är ordningstalet och d är avståndet mellan
spalterna.

Exempel
Se bilaga 3

de Broglie-våglängd

Där p är rörelsemängden för partikeln, vågtalet, h Planck’s konstant och E dess energi.

Exempel 27
(1)
En elektron med massan 9,1 * 10-31 kg rör sig med hastigheten 4,4 * 106 m/s. Den får då en de
Broglie-våglängd på

m. Det är måhända litet, men likväl

25

Formler tagna från Kvantfysik av Johan Grundberg (5).
Utträdesarbetet skiljer sig mellan metaller och det uttrycks i enheten elektronvolt, eV.
1 eV =
J.
27
Dessa exempel är hämtade från Tom Sundius föreläsning om Den moderna fysikens grunder (13).
26
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jämförbart med avståndet mellan atomerna i kristaller, vilket betyder att diffraktionsmönster kan
uppkomma.
(2)
En kropp som väger 10 kg rör sig med hastighete 10 m/s. Den får det en de Broglie-våglängd på
m. Denna våglängd är så liten att det inte blir några observerbara
diffraktionsmönster.

Svartkroppsstrålning

Plancks strålningslag där k är Boltzmanns konstant28, T är temperaturen, c ljushastigheten och 
våglängden.

Comptoneffekten
Exempel 29
En foton med frekvensen f1=2,50*1018 stöter mot en elektron i vila och rör sig efter stöten vinkelrätt
mot riktningen för den ursprungligen fotonen. Vad blir frekvensen för den nya fotonen?
M.h.a.

finner vi frekvensen för den nya fotonen.

Detta betyder att den nya frekvensen blir f=2,45*1018 Hz.

Osäkerhetsprincipen
Där x är positionen och p är rörelsemängden.

Där E är energin för partikeln och t är tiden

28

k=1,380 6503 * 10

-23

-1

J K , denna får man fram genom

, där R är allmänna gaskonstanten och NA är

Avogadros konstant enligt Ergo Fysik (14) och NIST (15).
29
Exempel hämtat från Ergo Fysik (14)
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Exempel 30
En partikel med massan m befinner sig i ett rör med längden L. Vilken är dess minsta möjliga energi?
Vi börjar med att definiera dess minsta osäkerhet i rörelsemängd och använder sedan
för att finna dess osäkerhet i energi. Eftersom

Vi vill ha det minsta möjliga värdet av

då

är som störst. Om det är rörets fulla längd, L. Då

Detta är också partikelns minsta rörelsemängd. Om det används för att finna den minsta möjliga
energin ger det

30

Detta exempel kommer från Introduction to Physics for Scientists and Engineers av Frederick J. Bueche, sidan
764 (2).
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Bilaga 3 – Elektrondiffraktion
Detta experiment går ut på att skicka elektroner genom ett gitter, mot en fluorescerande skärm för
att få fram mönstret på figur 11.

Uppmätta värden:

Omkrets på elektrondiffraktionsrör: 39,4 cm
Diameter på elektrondiffraktionsrör:12,5 cm
Sammanlagd från till elektronkällan till fluorescerande platta:
12,5 cm + 0,5 cm= 13,0 cm

Enligt instruktion är

23

Bilaga 4 – Schrödingers vågekvation
Låt oss anta en ensam partikel, med spinn 0, i en dimension. En sådan partikel beskrivs av dess
vågekvation,
, där t är tiden och x är positionen på x-axeln. Denna funktion ger ett komplext
värde enligt Wikipedia. (7)
Chansen att finna partikeln mellan a och b är:

Detta betyder att
är sannolikheten att hitta partikeln vid x vid tiden t enligt Jonas Larsons
tredje föreläsning om kvantfysikens grunder (6). D.v.s.
=1
Eftersom partikeln har uppmätts är chansen att den finns 100 %, d.v.s. 1. Om en ekvation av denna
typ ger ett svar högre än 1 är det nonsens då det inte kan finnas en chans större än 100 % att
partikeln existerar. Svaret kan inte heller bli mindre än 0(noll) då detta skulle betyda att chansen att
partikeln existerar är mindra än 0 %.
Sannolikhetsfördelningen,
, ger kurvan i figur 9. När partikelns läge har uppmätts
ges kurvan i figur 10, d.v.s. vågfunktionen har kollapsat och man vet ungefär vart partikeln befinner
sig31, den beskrivs således nu med partikelnatur istället för vågnatur.
Vågfunktionen

31
32

beskrivs ofta som en plan våg på formen

.32

Se bilaga 6 om Heisenbergs obestämbarhetsprincip.
) brukar kallas vågens fas, i är ett imaginärt tal.
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Bilaga 5 – Praktisk användning
Röntgendiffraktion
Röntgendiffraktion kan, enligt MRL (8), användas för att mäta avståndet mellan atomer i en kristall
m.h.a. formeln
. Där d är avståndet mellan atomerna, är spridningsvinkeln, n är
ett heltal som representerar ordningsnumret och är våglängden. Denna lag kallas Braggs lag.
Diffraktionsmönstret kommer även att få samma symmetri som fördelningen av atomer har och
därmed kan denna symmetri observeras.

Röntgenkristallografi
Röntgenkristallografi användes från början för att komma fram till strukturen på kristaller men
används nu även till bl.a. DNA och proteiner. Röntgenstrålar sänds mot ämnet för att sedan bilda
diffraktionsmönster. I dessa mönster mäts sedan ljusintensiteten och utifrån denna kan en
elektronkarta göras.

Fotoelektrisk effekt
Den fotoelektriska effekten kan användas till att bygga solceller som omvandlar solljus till elektricitet.
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Bilaga 6 – Heisenbergs osäkerhetsprincip
Låt oss anta att vi skulle vilja mäta partikelns väg i ett dubbelspaltexperiment, från källan, genom
spalterna och fram till skärmen. Finns det då något mer än det faktum att partikelns vågfunktion
kollapsar som hindrar oss? Svaret är ja, och det kallas Heisenbergs osäkerhetsprincip.

Att mäta fotonens väg33
I detta fall antar vi att vi gör ett elektrondiffraktionsexperiment eftersom elektroner är lättare att
mäta än t.ex. fotoner då dessa är masslösa. Till att börja med kollar vi vilken väg elektronen tar, d.v.s.
om den går genom spalt ett, två eller både samtidigt. Detta gör vi genom att sätt en lampa bakom
spalterna vilket gör att den laddade elektronen sprider fotonerna de dessa studsar mot den. Detta
betyder att om ljusblixtrar syns vid den första spalten gick elektronen den vägen, och om blixtrarna
syns vid andra gick den där istället. Ser vi däremot en blixt från båda spalterna betyder det att
elektronen tog vägen genom de båda. Se figur 12-13.
Genom detta experiment vet vi vart elektronerna tar väg, vilket är likvärdigt med att den spalt
elektronen inte färdas genom är stängd. Detta är det samma som att t.ex. som i figur 13, skjuta bollar
genom en dubbelspalt mot ett mål. Elektronerna förlorar alltså sina vågegenskaper och är nu
klassiska partiklar, likt vilket vardagligt objekt som helst. Detta resonemang leder till slutsatsen att
när partiklar observeras förändras deras beteende.
Varje ljusblixt vi ser tyder på att en foton har ”studsat” mot en elektron, en stöt har förekommit. Alla
partiklar har rörelsemängd34 och denna förändras för partikeln vid en stöt men bevaras totalt35.
Elektronen kommer alltså inte träffa väggen på samma ställe som om vi inte hade belyst den.
Kan vi då på något sätt göra ljuset svagare och därmed inte påverka elektronen i så stor utsträckning?
1. Ljus med lägre våglängd får också mindre rörelsemängd och vice versa
2. Ljuset kan göras svagare, d.v.s. färre fotoner som träffar elektronen.
Om metod ett används och väglängden långsamt ökas händer till en början ingenting för att sedan få
en mer och mer oklar ljusblixt. När ljusblixten blir oklar syns också en antydan till interferensmönster.
Till slut blir dock blixten så pass suddig att det inte går att avgöra från vilken spalt den kom. Vid detta
skede har vi ett perfekt interferensmönster. Våglängden är nu lika stor som avståndet mellan
spalterna.
Om ljusstyrkorna sänks, som metod två förelår, kommer även styrkan på blixten att sänkas och till
slut kommer den inte att vara synlig och ett interferensmönster framträder.
Detta är ett exempel på Heisenbergs osäkerhetsprincip. Kvantmekaniken säger att det inte finns
något sätt för oss att mäta elektronens väg utan att förstöra interferensmönstret.
37
Osäkerhetsprincipen är formulerad36
. x är osäkerheten i hur väl vi vet x, det vill säga
33

För mer information, se Jonas Larsons föreläsningar om kvanfysik på http://people.su.se/~jolarson/ (6).
för fotoner och
för kroppar med massa. Rörelsemängden före en stöt måste, då ingen friktion
finns, alltid vara samma som efter stöten. Om dessutom rörelseenergin bevaras sägs stöten vara elastisk.
34

35
36

Osäkerhetsprincipen kan också skrivas

där E är partikelns energi och t är tiden (2).

37
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partikelns position. Om x=0 vet vi partikelns exakta position. p är osäkerheten I rörelsemängd.
Osäkerhetsprincipen säger alltså att vi inte kan veta både den exakta rörelsemängden och positionen
samtidigt, en mätning på den ena påverkar den andra. Om x=0 är p=oändligheten och vice versa.
Låt oss analysera dubbelspaltexperiment med hjälp av osäkerhetsprincipen. En elektron som studsar
mot en spalt ger denna en stöt. Vi mäter denna stöt, och därmed också rörelsemängden, genom att
sätta väggen på hjul. Vi måste veta väggens rörelsemängd innan stöten för att kunna räkna ut hur
elektronens stöt påverkar rörelsemängden. Om vi exakt vet rörelsemängden säger
osäkerhetsprincipen att vi omöjligt kan veta spalternas position och således inte heller elektronernas.
Därav får vi inget interferensmönster. Vi kan återigen se att det är omöjligt för oss att mäta
elektronens väg och dessutom bevara interferensmönster .
När slutar man då få interferensmönster? Generellt sett kan man säga om de Broglies våglängd är
stor38 får man interferensmönster eftersom partikeln då har kvantegenskaper39.

38

Vad definitionen på ”stor” är är en annan fråga. Möjligtvis större än partikeln eller eventuellt större än
spaltavståndet.
39
de Broglies princip säger att
, där
. Detta betyder att tunga kroppar, som t.ex. fotbollar, har hög
rörelsemängd(p), och därmed liten våglängd( ). Vi kan därför inte se något interferensmönster, även om det
antagligen finns ett. Dubbelspaltexperimentet har gjorts med
som har 100 000 gånger större en än
elektron. Se ”The Wave Nature of Biomolecules and Fluorofullerens” samt ”Experimental Verification of the
Heisenberg Uncertainty Principle for Hot Fullerene Molecules” på http://arxiv.org/. (9) (10)
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