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Materiens og lysets dualitet 
 
NOVA-Kosmologigruppen den 18. februar 2013. 
 
 

 
Vi ved ikke, hvad noget er, men hvordan det opfattes! 

 
Vor opfattelse er præget af de tanker og erfaringer, vi forlods har gjort os eller 

haft om fænomenet. 
 

 
 

Perception 
 

Objektperception er simpelthen vores opfattelse af ydre objekter. Den kan 
deles op i to. Bottom-up processer er de informationer, vi får fra sanserne, og 
som kommer fra objekterne selv. Top-down processer er de erfaringer, behov, 
forventninger og den viden, vi møder objekterne med. Vi bruger især top-
down processer, når noget står uklart (eksempelvis grundet tåge), og vi er 
nødt til at bruge vores viden til at slutte os til sammenhænge. 
 

 
 
 
Her i kosmologigruppen kan det ikke være en hemmelighed, at jeg mener, at vor opfattelse af 
fysikken og naturen er stærkt afhængig af, hvordan vi beskriver den, bruger den og definerer de 
store sammenhænge (en rigtig ingeniøropfattelse). – Men man kan jo ret beset ikke være sikker på, 
at det er sådan, men vi kan bruge det. – Derfor kan forskellige beskrivelser af samme fænomen 
skyldes, at vi p.t. ikke ved bedre.  
 
Sådan har det naturligvis altid været. – Tidligere tiders opfattelse kalder vi på arrogant vis for 
overtro og religion, men for den tids mennesker var deres viden lige så nyttig og forklarende, som 
dagens naturvidenskabelige modeller er for os. 
 
Grundbegreberne i fysikken er: 
 

Kausalitet 
Korrespondens 
Komplementaritet 
 

Det sidste kalder vi også Dualitet. 
 
De tre begreber, og især kausaliteten, er til stadig diskussion. – Man spørger om kausalitet er 
forenelig med kvanteteoriens tilfældighedsprincip? 
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Af de tre begreber er dualiteten filosofisk set nok den ældste, og kausaliteten har alle mennesker (og 
dyr) erfaring med. 
 
Som filosofisk begreb regner man med, at det indførtes af Lǎozǐ (taoismens fader), men det er dog 
langt ældre. I dag betyder Lǎozǐ ofte lærer, professor og vejleder. – Taoismen opfattes i dag som en 
antiautoritativ filosofi. 
 
– stavningen er tilstræbt at være i overensstemmelse med: pin-yin (fonetisk skrift) (Chinese: 拼音; 
pinyin: pīnyīn; [p�ín ín]). 
 

  
 
Men dualitet er et resultat af vor opfattelse eller definition af omgivelserne og ikke noget, naturen 
kender til. Det handler blandt andet om vores opfattelse af modsætninger, som er med til at 
komplettere vor opfattelse: 
 

Lys – Mørke 
Sommer – Vinter 
Liv – Død 
Mand – Kvinde 
Yin – Yang 
Partikler – Bølger 

 
At lys kan opfattes som elektromagnetiske bølger og som partikler er ikke ukendt. Det er to 
beskrivelser eller modeller, der har fået hvert sit anvendelsesområde. Som i så mange andre 
situationer anvendes det første almindeligvis i den makroskopiske verden, mens den sidste 
anvendes i den mikroskopiske. 
 
Går man ud fra partikelmodellen, opfattes lys som en strøm af ”fotoner” at sammenligne med 
partikler. Er udgangspunktet derimod den elektromagnetiske bølgemodel, er det en energitransport 
bestemt af lysstrålens elektriske og magnetiske felt. 
 
Både partikelstrålen og den elektromagnetiske stråle kan udøve et tryk på en flade. Absorberes 
strålen, udøver den ét tryk; hvis den reflekteres, er trykket det dobbelte. 
 
Hele systemet af bølger og partikler bindes sammen af energien af den foton, der udsendes, når en 
elektron springer fra et højere energiniveau til et lavere (Bohrs atommodel). – Og så naturligvis 
Einsteins specielle relativitetsteori: 
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E=mc2 

 
Men alt dette betyder ikke, at lys kan være både elektromagnetiske bølger og partikler, men at de 
kan opfattes som enten det ene eller det andet. – Så et eller andet ”hul” må der vel være i systemet. 
– Mon det hænger sammen med vanskelighederne med den fælles samlende model, der kan bruges 
under alle forhold? En model, der knyttet gravitation og Maxwell sammen, gældende for både den 
makroskopiske verden og den mikroskopiske. 
 
 
Indledningen til afsnit 7 i T. Bjerge: Elektron og Atomfysik 
 
”Da Bohr i 1913 opstillede sine to postulater, var det et afgørende brud med den klassiske fysiks 
naturbeskrivelse; men for at kunne beregne f. eks. de stationære tilstandes energiværdier var det 
nødvendigt indtil videre forsøgsvis at anvende den Newtonske mekanik på disse tilstande og 
endvidere at indføre visse kvantebetingelser. Vi har i det foregående set, hvor imponerende langt 
det på grundlag af den Bohrske teori var muligt at nå i spørgsmålet om atomernes bygning og 
atomers og molekylers spektre. At man dog ikke havde nået den endelige løsning, fremgik bl. a. af 
forskellige små uoverensstemmelser mellem teori og eksperiment (samlg. f. eks molekylers 
rotationsspektre). Det var ligeledes utilfredsstillende, at kvantebetingelsernes dybere betydning 
syntes noget gådefuld, og endelig var lysets natur en gåde, idet det i visse eksperimenter opfører sig 
som bølger (interferens- og bøjningsfænomener), i andre som partikler (fotoelektrisk effekt, 
Compton-effekt).” 
 

Comptoneffekt, i fysikken det forhold, at røntgen- og gammastråling ændrer bølgelængde efter 
spredning på elektroner. I 1922 viste A.H. Compton, at denne sammenhæng kunne forstås som 
resultatet af en simpel stødproces (ligesom et sammenstød mellem to billardkugler) mellem en foton 
(et lyskvant) og en elektron. Fortolkningen understøttede forestillingen om lysets partikel- eller 
kvantenatur. Det viser sig, at ændringen i fotonens bølgelængde er uafhængig af fotonens 
oprindelige bølgelængde. Dens værdi er lig med elektronens Comptonbølgelængde (Plancks 
konstant divideret med elektronens masse og lyshastigheden) ved 90° spredning, mindre ved mindre 
spredningsvinkler. I 1929 blev Klein-Nishina-formlen for Comptoneffekten, der tog hensyn til 
relativitetsteorien, fremsat. 

(Den Store Danske Encyklopædi: 
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Elementarpartikler_og_partikel
mekanik/Comptoneffekt ) 
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Imaginær debat: Bohr-Einstein 

Hentet fra: 

http://universer.dk/scully.htm 

Denne komplementaritet er en kendsgerning om tilværelsen og vi er nødt til at leve med den. Den 
danske fysiker Niels Bohr insisterede mere end nogen anden på lige præcis det, og han fortjener den 
største kredit for at få os til at acceptere komplementaritet som en fundamental sandhed. Det var 
ikke nemt og modstanden, der blev ydet af så prominente djævelens advokater som Albert Einstein 
selv, var formidabel. Hovedvægten af deres argumenter centrerede sig om, hvorvidt 
komplementære egenskaber kunne måles samtidig. Her er en imaginær udskrift af en af deres 
mange oplysende debatter: 

Bohr: Jeg ser, at du endnu en gang er ved at skitsere et dobbeltspalte eksperiment. Hvad sigter du til 
denne gang? 

Einstein: Bare vent Niels, indtil jeg er færdig. Sådan [se Opretholdelse af Komplementaritet med 
Ubestemthed]. En plan lysbølge oplyser en plade, der har to spalter, gennem hvilke lyset kan nå en 
skærm. Hvis opstillingens geometri er korrekt, fremkommer der et interferensmønster på skærmen - 
en serie lyse og mørke bånd. 

B: Det er det, vi lærer vore elever. Hvad nyt? 

E: Vær venligst tålmodig. Før jeg fremlægger min nye tanke, så lad mig erklære den gamle tingenes 
tilstand, så vi er sikre på, at vi er enige om den. Du vil ikke gøre indvendinger mod erklæringen om, 
at interferensmønstret demonstrerer lysets bølgenatur? 

B: Selvfølgelig ikke. 

E: Du er også enig i, at det, du kalder komplementaritet, betyder, at der ikke er nogen måde, hvorpå 
man kan vide, hvilken spalte hver enkelt af fotonerne nåede skærmen gennem for at give sit bidrag 
til interferensmønstret. 

B: Sådan, helt rigtigt. 

E: Godt, du ved, at jeg altid fandt det svært at tro, at Herren valgte at kaste med terninger. Lad mig 
nu komme til det ny. Modsat, hvad der lige blev sagt, kan jeg sige, hvilken spalte fotonen kom 
igennem. Lad os sige, at vi så fotonen ramme skærmen på det sted, hvor det første sidemaksimum 
er - det vil sige, et af de lyse bånd nærmest mønstrets centrum. For at komme dertil skulle fotonen 
afbøjes af den spalte, den gennemrejste. 
Men som Isaac Newton lærte os, findes der ingen aktion uden reaktion. Så når pladen med spalterne 
giver fotonen et skub, leveres der et lignende skub af fotonen til pladen. Og styrken af skubbet 
afhænger af den spalte, fotonen gik igennem. Ved at ophænge pladen med spalten følsomt, kan jeg i 
princippet registrere dens rekyle. Mængden fortæller mig, hvilken spalte fotonen kom igennem. 

B: Aha. Så ville du have "hvilken-vej" information for hver individuel foton og i det samme 
eksperiment observere et interferensmønster. 
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E: Ja. 

B: Men det er inkonsistent med komplementariteten. 

E: Ja. 

B: Godt forsøg, men jeg er bange for, at du overså noget - nemlig spaltepladens kvanteegenskaber. 
Jeg kan forklare argumentet med matematik [se Opretholdelse af Komplementaritet med 
Ubestemthed]. Men sagens kerne er, at for at vi kan observere interferensmønstret, skal 
spaltepladens position være temmelig godt fastsat. 

E: Afgjort, for ellers kan to-spalte kantmønstret ikke opbygges og vi ville se spredningsmønstret fra 
en enkelt spalte.  

B: Nuvel, for at kunne skelne en vej fra en anden, må vi kende den rekylerende spaltes 
bevægelsesmængde temmelig præcist. Jeg kan faktisk vise, at interferensmønstret kun viser sig, når 
usikkerhederne i både spaltepladens position og dens rekyl-bevægelsesmængde er så små, at de 
ville være inkonsistente med ubestemthedsrelationen. 

E: Okay, okay Niels, du vinder. Jeg er enig i, at man ikke kan have hvilken-vej information og 
interferensmønster i samme eksperiment. Du har helt ret i at insistere på, at spaltepladen også skal 
respektere kvanteteoriens love. Jeg må med glæde komplimentere dig med denne demonstration af 
komplementaritet. 

B: Stop. Tror du, at Heisenbergs relation - som ovenfor eller en variant heraf - altid er den 
mekanisme, der gennemtvinger komplementaritet? 
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Én forenet fysisk teori. 

Stephen Hawkin & Leonard Mlodinow: Hawkings uendelige univers 
Gads Forlag 2006, oversat af Jan Teuber fra ”A Briefer History of Time”. 
 
”A Briefer History of Time” er en opdatering af 1988 udgaven ”A Brief History of Time”. 
 
I forordets til nyudgivelsen skrives: ”Specielt beskriver den fremskridtene inden for strengteori og 
de ”dualiteter” eller korrespondenser mellem forskellige fysiske teorier, som kan være et tegn på, at 
der findes én forenet fysisk teori.” 
 
I bogen (side 148 – 168) i kapitlet: ”Naturkræfter og Fysikkens Forening” omtales disse forhold 
blandt andet ”dualiteten” mellem forskellige udgaver af strengteorien, deres dimensioner og 
foldning. Endvidere omtales membranforhold og muligheden for parallelle verdener med fysiske 
betingelser meget forskellige fra vore. 
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Materiens og Lysets Dualitet

NOVA – Kosmologigruppen den 18. februar 2013 Ole Nymann18-02-2013

Dualisme: Dobbelthed, eller at noget rummer modstridende egenskaber eller
principper. (Gyldendals Fremmedordbog)

Vi ved ikke, hvad noget er, men hvordan det opfattes!

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet

Vi ved ikke, hvad noget er, men hvordan det opfattes!
Vor opfattelse er præget af de tanker, vi forlods har gjort os om fænomenet.

Perception

Objektperception er simpelthen vores opfattelse af ydre objekter. Den kan deles
op i to. Bottom-up processer er de informationer, vi får fra sanserne, og som

kommer fra objekterne selv. Top-down processer er de erfaringer, behov,
forventninger og den viden, vi møder objekterne med. Vi bruger især top-down
processer, når noget står uklart (eksempelvis grundet tåge), og vi er nødt til at

bruge vores viden til at slutte os til sammenhænge.
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Materiens og Lysets Dualitet

Da Bohr i 1913 opstillede sine to postulater, var det et afgørende brud
med den klassiske fysiks naturbeskrivelse; men for at kunne beregne f.
eks. de stationære tilstandes energiværdier var det nødvendigt indtil
videre forsøgsvis at anvende den Newtonske mekanik på disse
tilstande og endvidere at indføre visse kvantebetingelser. Vi har i det
foregående set, hvor imponerende langt det på grundlag af den
Bohrske teori var muligt at nå i spørgsmålet om atomernes bygning og
atomers og molekylers spektre. At man dog ikke havde nået den
endelige løsning, fremgik bl. a. af forskellige små uoverensstemmelser
mellem teori og eksperiment (samlg. f. eks molekylers rotationsspektre).
Det var ligeledes utilfredsstillende, at kvantebetingelsernes dybere
betydning syntes noget gådefuld, og endelig var lysets natur en gåde,
idet det i visse eksperimenter opfører sig som bølger (interferens- og
bøjningsfænomener), i andre som partikler (fotoelektrisk effekt,
Compton-effekt).

Citat fra: T. Bjerge: Elektron- og Atomfysik, Ejnar Munksgaard 1954.

Ole Nymann18-02-2013

Daoism - Taoism

Dao / Tao = vejen eller princippet

Dao denotes something that is both the source and the driving force
behind everything that exists.

Daoisme tilskrives Lǎozǐ / Lao Tzu (老子) ca. 500 fvt.

På kinesisk betyder Lǎozi: lærer, vejleder, professor - - -

Kinesisk stavning: pin-yin / Wade–Giles
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Materiens og Lysets Dualitet
Historie

400-tallet f.v.t.: Empedocles postulerede, at alt bestod af de ”fire
elementer”. Han antog, at Afroditte skabte øjet og
tændte ild i det.

55 f.v.t.: Lucretius: ”On the nature of Univers”. Lyset og
varmen fra Solen er sammensat af ”øjeblikkelige”
atomer, som, når de er udsendt, ikke spilder tiden
med at skyde tværs gennem rummet af luft i retning af
observatøren.

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet
Partikler ”mod” Bølger.

Refraktion: Brydning

Diffraktion: Bøjning
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Påstand: Vi ved ikke, hvad lys er!

Materiens og Lysets Dualitet

Hvor kommer det fra?

Isaac Newton Christiaan HuygensRené Descartes

- og mange andre -

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet
Newton

Hvis lys var bølger af ”hvidt”, skyldtes spektret efter prismet omdannelse af lyset
under passagen i glasset. – Newton lod lys passere gennem to prismer og viste,
at farverne blev afbøjet og ikke skiftede farve.

Denne fejl fik Newton til at konkludere, at
lys bestod af farvede partilker, der
tilsammen gav ”hvidt” lys. – Refraktionen
skyldtes diffraktion i stadigt tættere glas.
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Kausalitet Causality
Korrespondens Correspondence
Komplementaritet Complementarity

Werner Heisenberg: Københavnerfortolkningen af kvanteteorien starter fra
et paradoks. Ethvert eksperiment i fysik, hvadenten det refererer til
dagliglivets fænomener eller atomare hændelser, skal beskrives på den
klassiske fysiks vilkår.

Københavnerfortolkningen af kvanteteori
Dualitet - Komplementaritet

Her opstår konflikten!

Materiens og Lysets Dualitet
Fysikkens grundlove

Bølge – partikel dualitet betyder ikke at fotoner eller sub - atomare partikler
samtidigt kan være både partikler og bølger, men at de kan manifestere sig
enten som bølger eller som partikler afhængig af omstændighederne.

Ole Nymann18-02-2013

Den klassiske fysiks begreber danner det sprog, med hvilket vi beskriver
opstillingen af vore eksperimenter og erklærer resultaterne. Vi kan ikke og
burde ikke erstatte disse begreber med nogen andre. Alligevel er anvendelsen
af disse opfattelser begrænset af ubestemthedens forhold. Vi må huske
dette begrænsede anvendelsesområde af de klassiske opfattelser, når vi
bruger dem, men vi kan ikke og burde ikke prøve at forbedre dem.
For bedre at forstå dette paradoks er det nyttigt at sammenligne proceduren for
den teoretiske tolkning af et eksperiment i klassisk fysik og i kvanteteori. I
Newtons mekanik, for eksempel, kan vi starte med at måle positionen og
hastigheden af den planet, hvis bevægelse vi vil studere. Resultatet af
observationen oversættes til matematik ved at uddrage tallene for planetens
koordinater og bevægelsesmængde fra observationen. Så bliver
bevægelsesligningerne brugt til, ud fra disse værdier for koordinater og
bevægelsesmængde på et givet tidspunkt, at udlede værdierne for disse
koordinater eller alle andre egenskaber ved systemet på et senere tidspunkt og
på denne måde kan astronomen forudsige systemets egenskaber på et senere
tidspunkt. Han kan, for eksempel, forudsige det nøjagtige tidspunkt for en
måneformørkelse.

Københavnerfortolkningen af kvanteteori: Dualitet - Komplementaritet
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Københavnerfortolkningen af kvanteteori: Dualitet - Komplementaritet

I kvanteteori er proceduren lidt anderledes. Vi kunne for eksempel være
interesserede i en elektrons bevægelse gennem et tågekammer og kunne ved en
eller anden observation bestemme den første position og hastighed for elektronen.
Men denne bestemmelse vil ikke være nøjagtig; den vil mindst indeholde
unøjagtighederne, der følger af ubestemthedsrelationerne og vil sandsynligvis
indeholde endnu større fejl på grund af eksperimentets sværhed. Det er den første
af disse unøjagtigheder, som sætter os i stand til at oversætte observationens
resultat til kvanteteoriens matematiske metode. Der nedskrives en
sandsynlighedsfunktion, som repræsenterer den eksperimentelle situation på
tidspunktet for målingen, inkludererende selv de mulige fejl ved målingen.
Denne sandsynlighedsfunktion repræsenterer en blanding af to ting, dels en
kendsgerning og dels vor viden om en kendsgerning. Den repræsenterer en
kendsgerning for så vidt den, på første tidspunkt, tildeler sandsynligheden enhed
(d.v.s. komplet sikkerhed) til startsituationen: elektronen bevæger sig med den
observerede hastighed i den observerede position; "observeret" betyder observeret
indenfor eksperimentets nøjagtighed. Den repræsenterer vor viden for så vidt, at en
anden observatør måske kunne kende elektronens position med større nøjagtighed.
Eksperimentets fejl repræsenterer ikke - i det mindste i nogen udstrækning - en
egenskab ved elektronen, men en mangel i vor viden om elektronen. Også denne
mangel på viden er udtrykt i sandsynlighedsfunktionen.

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet
To-spalte eksperiment

Bølgelignende egenskaber viser sig ved interferenser – kontinuitet.
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Materiens og Lysets Dualitet
To-spalte eksperiment

Partikellignende egenskaber viser sig altid som fotoner, der er udelelige.
– diskret.

Farverne på skærmen svarer til antallet af fotoner: en til ni fotoner (blå), 10 til 99 (rød) og
100 eller flere (gul). Eksperimentet blev udført af Gerhard Birkl fra Max Planck Institute
for Quantum Optics i Garching.

Partikelnaturen registreres, når fotonerne detekteres på skærmen, men
fortæller os ingenting om tingenes tilstand ved spalterne, hvor
interferensmønstret opstår

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet
To-spalte eksperiment

Bohr – Einstein (imaginær diskussion)

Dette giver ikke den ønskede demonstration på grund af
Heisenbergs usikkerhedsrelation.

- Se nærmere: http://universer.dk/scully.htm -
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Materiens og Lysets Dualitet
Har lys masse, og udøver det et tryk?

Dette forsøg beviste ikke, at lys udøver et tryk,
men at det varmer!

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet
Har lys masse?

2cnmE

nhfE

p



n = antal udsendte ens fotoner.
Den udsendte foton kan altså ækvivaleres med
massen pm

nPcccnmcnmE pp  *2

P er den enkelte fotons bevægelsesmængde.

Hvis man har energien og bevægelsesmængden af det antal fotoner, der
rammer et legeme med kendt masse, kan man finde fotonernes og
legemets bevægelse efter sammenstødet. – Fotonerne har altså udøvet et
tryk.
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Theory

Photon’s energy: E = hν (≈400 pN nm)

Photon’s momentum: p = h/λ

Energy and momentum of photon: E = pc

The force exerted by absorbed photon: F = Power/c

Instantaneous Intensity (Irradiance) of the Sun at the Earth’s surface: I = 1.2 kW/m2

The total energy of all photons falling on 1 m2 per 1 second

From Maxwell’s equations, the energy density of an EM wave:

In terms of irradiance: Pressure P = I/c

Reflective surface: twice the change in momentum of each photon

An absorbed object: F = n Power/c

Photon’s momentum in media increases: p = nh/λ

http://mpalffy.lci.kent.edu/Optics/Presentations_08/Volodymyr.pdf

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet
Elektromagnetisk effektstrøm

HES
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Materiens og Lysets Dualitet
Er lys bølger eller partikler?

Men alt dette betyder ikke, at lys kan være
både elektromagnetiske bølger og partikler,
men at de kan opfattes som enten det ene
eller det andet. – Så et eller andet ”hul” må
der vel være i systemet.

eller:

Man kan ikke på samme tid vide alt om alt!

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet
Er lys bølger eller partikler?

Stephen Hawkin & Leonard Mlodinow: Hawkings uendelige univers

Gads Forlag 2006, oversat af Jan Teuber fra ”A Briefer History of Time”.

”A Briefer History of Time” er en opdatering af 1988 udgaven ”A Brief History of
Time”.

I forordets til nyudgivelsen skrives:

”Specielt beskriver den fremskridtene inden for
strengteori og de ”dualiteter” eller korrespondenser
mellem forskellige fysiske teorier, som kan være et tegn
på, at der findes én forenet fysisk teori.”
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Materiens og Lysets Dualitet
Strengteorien og efterfølgende membranteori kan måske kvantisere den
generelle relativitetsteori og bringer den på linje med de øvrige teorier (modeller)
og derved forene alle teorier og al ”tid” i et samlende kompleks.

Det medfører, at der kan være andre universer i vores eller parallelle universer
eller nogle før og efter os.

I den tilhørende strengteori kan der være 11 eller 26 dimensioner, men i vores
opfatter vi kun 4 (3*sted og 1*tid).

I vores 3+1 dimensionale rum aftager masse tiltrækningskraften med 2.-potens. I
det 4+1 dimensionale rum aftager den med 3.-potens o.s.v.

Vor verden hænger kun sammen i det 3+1 dimensionale rum. Ved højere
dimensioner falder universet sammen eller bliver uendeligt tyndt. – Her vil livet
ikke kunne opstå.

Det antropiske princip – Vi er her, altså eksisterer universet –
- og vi ser kun vort -

Ole Nymann18-02-2013

Materiens og Lysets Dualitet

Kausalitet Causality
Korrespondens Correspondence
Komplementaritet Complementarity

Some of the major unsolved problems in physics are theoretical, meaning that
existing theories seem incapable of explaining a certain observed phenomenon
or experimental result. The others are experimental, meaning that there is a
difficulty in creating an experiment to test a proposed theory or investigate a
phenomenon in greater detail.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unsolved_problems_in_physics

Hvis alle disse problemer bliver løst?

Bliver ”DUALITET” overflødig!

Materiens og Lysets Dualitet

Kausalitet Causality
Korrespondens Correspondence
Komplementaritet Complementarity

Materiens og Lysets Dualitet

Men vi har stadig ubestemtheden og uforudsigeligheden!



NOVA-Kosmologi, 18. februar 2013 12

Ole Nymann18-02-2013

Stephen Hawkings svar på fremtiden!

1. Der findes faktisk en fuldstændig teori (eller en samling af
overlappende formuleringer), som vi vil finde en dag, hvis vi er kloge
nok.

2. Der findes ingen endegyldig teori for universet, kun en uendelig følge
af teorier, som beskriver universet mere og mere nøjagtigt, men aldrig
helt nøjagtigt.

3. Der findes ingen teori for universet: Begivenheder kan ikke forudsiges
hinsides visse rammer, men indtræffer på en tilfældig og vilkårlig
måde.

?
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Referencer - Dualitet:

Taoisme: Taoism (modernly: Daoism) is a philosophical and religious tradition that emphasizes
living in harmony with the Tao (modernly romanized as "Dao"). The term Tao means "way", "path"
or "principle", and can also be found in Chinese philosophies and religions other than Taoism. In
Taoism, however, Tao denotes something that is both the source and the driving force behind
everything that exists. It is ultimately ineffable: "The Tao that can be told is not the eternal Tao."
Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Taoism

Laozi : Laozi (Chinese:老子; pinyin: Lǎozǐ; Wade–Giles: Lao Tzu; also romanized as Lao Tse, Lao
Tu, Lao-Tsu, Laotze, Laosi, Laocius, and other variations) (fl. 6th century BCE) was a philosopher
of ancient China, best known as the author of the Tao Te Ching (often simply referred to as
Laozi).[1] His association with the Tào Té Chīng has led him to be traditionally considered the
founder of philosophical Taoism (pronounced as "Daoism"). He is also revered as a deity in most
religious forms of Taoist philosophy, which often refers to Laozi as Taishang Laojun, or "One of
the Three Pure Ones". – Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi

Materiens og lysets dualitet : I kvantemekanikken kan genstande opføre sig som partikler eller som
bølger. Studier understreger nu, at sådanne komplementære egenskaber er mere grundlæggende end
alment antaget. – Se: http://universer.dk/scully.htm

Light through the ages: Ancient Greece to Maxwell: The study of light has been a major topic in the
study of mathematics and physics from ancient Greek times up to the present day. This study has on
occasion been highly mathematical in nature while at other times it has more relevance to other
scientific disciplines. In this article we take a broad look at the topic, although we will emphasis its
more mathematical aspects. – Se: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Light_1.html

Københavnertolkningen af kvanteteori: Her beskrives princippet om kvante ubestemthed -
erkendelsen af, at subatomare partiklers position og hastighed ikke kan kendes præcist, men kun
kan tilnærmes i form af sandsynligheder. Ubestemthedsprincippet, som Heisenberg opdagede i
1927, udgør en erkendelse af, at videnskaben hverken kan undersøge nutiden eller forudsige
fremtiden med komplet nøjagtighed. – Se: http://universer.dk/kbh.htm

Copenhagen Interpretation: Wave-Particle Duality: Wave-particle duality does not mean that a
photon or subatomic particle is both a wave and particle simultaneously, but that it could manifest
either a wave or a particle aspect depending on circumstances. Complementarity, uncertainty, and
the statistical interpretation of Schroedinger's wave function were all related. Together they formed
a logical interpretation of the physical meaning of quantum mechanics known as the "Copenhagen
interpretation. – Se: http://abyss.uoregon.edu/~js/21st_century_science/lectures/lec15.html

The Physics Hyper Text Book, Electromagnetic Waves: Maxwell, elektromagnetisk tryk og meget
mere: - Se http://physics.info/em-waves/

T. Bjerge: Elektron- og Atomfysik. Ejnar Munksgaard, København 1954, afsnit 7, side 124 – 144:
Kvante- og bølgemekanik.

World Model: http://www.ir.isas.jaxa.jp/~cpp/teaching/cosmology/documents/cosmology01-06.pdf
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Stephen Hawkin & Leonard Mlodinow: Hawkings uendelige univers
Gads Forlag 2006, oversat af Jan Teuber fra ”A Briefer History of Time”.

”A Briefer History of Time” er en opdatering af 1988 udgaven ”A Brief History of Time”.

I forordets til nyudgivelsen skrives: ”Specielt beskriver den fremskridtene inden for strengteori og
de ”dualiteter” eller korrespondenser mellem forskellige fysiske teorier, som kan være et tegn på, at
der findes én forenet fysisk teori.”
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