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Det er nu hundrede år siden, kvanteteorien blev født. Det var en teori, der fuldstændig vendte op og 
ned på det verdensbillede, naturvidenskaben indtil da havde haft held til at udbygge, og som man 
mente var ved at nå sin fuldendte tilstand. Men det var også en teori, der kom til at præge hele det 
efterfølgende 20. århundredes forskning inden for især fysik og kemi og samtidig påvirkede 
videnskaber som medicin og biologi. 
En anden – supplerende – teori har også jubilæum. 2000 er nemlig 75-året for kvantemekanikkens 
fremkomst, en teori der både stadfæstede kvanteteorien, men også gjorde det af med nogle af den 
tidlige kvanteteoris mangler. I vore dage har disse teorier stadig altafgørende betydning. Al fysisk 
og kemisk forskning på det molekylære plan har nemlig udgangspunkt i kvantemekanikken. 
 
Opgør med de gamle naturlove 
I slutningen af det 19. århundrede følte man, at man havde tilfredsstillende forklaringer på alle 
fysiske fænomener. Alligevel advarede en af de mest ansete fysikere på den tid, James Clerk 
Maxwell (1831-1879), mod at tro, at man vidste alt.   
 
I det 19. århundrede var det alment accepteret, at lys udbreder sig som bølger. Solen udsender lys 
med alle bølgelængder i et stort interval. Dette interval kaldes et spektrum, og da det omfatter alle 
bølgelængder uden ”huller” imellem, kaldes det et kontinuert spektrum. Til enhver bølgelængde er 
der knyttet en bestemt farve, ligesom overgangene mellem to forskellige farver også har deres 
særskilte bølgelængder. 
 
Mod slutningen af det 19. århundrede opdagede schweizeren Johann Jacob Balmer imidlertid, at når 
man undersøgte brintatomets spektrum, fik man ikke et kontinuert spektrum, men derimod et 
såkaldt liniespektrum. I de følgende år blev der fundet flere linier i brintspektret, og disse linier blev 
senere opkaldt efter deres opdagere. 
Det var dog ikke brintatomets liniespektrum, der førte til kvanteteorien, selv om denne senere kunne 
give en tilfredsstillende forklaring på fænomenet. Problemer med at forklare varmestrålingen fra 
sorte legemer førte den tyske fysiker Max Planck (1858-1947) til ved en forelæsning i Physikalische 
Gesellschaft i Berlin den 14. december 1900 at fremsætte den teori, at atomers energi ikke kunne 
antage hvilken som helst energi, men kun bestemte – diskrete – mængder, kaldet kvanter. 
I dagligdags sprog kunne det svare til, at kun de hele tal 0, 1, 2, 3 osv. fandtes, og altså ikke tal som 
½, 1,56 osv. 
Denne teori var et fuldstændigt brud med de gamle teorier om den fysiske verden, og Max Plancks 
opdagelse blev da heller ikke startskuddet til en intensiv forskning. Ideen om energikvanter lå 
simpelthen uden for fysikernes ideverden. Først i 1905 brugte den tysk-scwheiziske fysiker Albert 
Einstein (1879-1955) Plancks teori til at slå fast, at lyset består af energikvanter, ”energipakker”. 
Disse energipakker kaldes nu fotoner. 
 
Niels Bohr videreudvikler kvanteteorien 
Det var den danske fysiker Niels Bohr, der som den første brugte kvanteteorien til at fortælle om 
atomers struktur. I 1911 havde den newzealandske fysiker Ernest Rutherford (1871-1937), der dog 
var bosat i England, på baggrund af sine forsøg med at beskyde stof med helium-partikler, også 
kaldet alfa-partikler, fremsat den teori, at atomet bestod af dels en kerne og dels elektroner, der 
bevægede sig rundt om kernen som planeter omkring solen, ligesom i den mekanik som Newton 
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havde udviklet. Denne model kunne imidlertid ikke forklare atomers enorme stabilitet. Et system af 
planeter, der følger den klassiske mekaniks love, vil ikke være sig selv efter et sammenstød med 
andre systemer. Modsat med atomer, der bliver ved med at være sig selv efter et sammenstød med 
andre atomer, hvor de indgår i kemiske bindinger.  
Dette problem klarede Niels Bohr i 1913 ved hjælp af kvanteteorien. Niels Bohrs atommodel er den 
såkaldte skalmodel, hvor et atom betragtes som en kerne med en eller flere elektroner, der ligger i 
skaller omkring kernen. Atomets energi afhænger af, hvilke skaller elektronerne befinder sig i. Jo 
længere væk fra kernen, som jo er atomets centrum, desto større energi. Og da elektronerne ligger i 
skallerne og ikke et eller andet tilfældigt sted uden for skallerne, kan de kun optræde med ganske 
bestemte energier. Forskellen mellem to naboenergier er netop den samme som energien af Plancks 
kvanter og Einsteins fotoner. 
Niels Bohr brugte den model til at beskrive brintatomets liniespektrum, og det lykkedes ham også at 
bruge kvanteteorien til at udregne Balmers linespektrum. Vi kan i princippet også bruge metoden til 
at forklare et hvilket som helst atoms eller molekyles liniespektrum. 
Derudover brugte Niels Bohr kvanteteorien til at forudsige opbygningen af grundstoffernes 
periodiske system og de grundlæggende træk ved stoffernes kemiske egenskaber. 
 
Kvantemekanikken 
Selv om Bohrs beregninger og modeller viste gode resultater for brintatomets liniespektrum, opstod 
der dog problemer, når det drejede sig om atomer med flere elektroner. 
 
Dette fik den kun 24-årige Werner Heisenberg (1901-1976) til i 1925 at foreslå, at man simpelthen 
skulle forkaste teorierne om, at elektronerne bevægede sig i faste baner omkring atomet. Derefter 
udviklede han en kvantemekanisk metode, der senere fik betegnelsen matrix-mekanik, idet alle 
fysiske størrelser blev beskrevet ved hjælp af matricer (ordnede rækker og søjler af tal). 
 
Ved at bruge sin nye metode nåede Heisenberg frem til en ny ligning for atomers energitilstande. 
Ifølge såvel den gamle kvanteteori som den klassiske fysik ville et atom eller molekyle, der er i 
hvile, ikke have nogen energi. Men Heisenberg fandt altså ud af, at selv om man køler atomet ned 
til det absolutte nulpunkt (– 273 OC), så vil det alligevel have en lille grundenergi tilbage. Denne 
energi kaldes nu nulpunktsenergien. 
 
Kvantemekanikken er af eftertiden ofte blevet betegnet som et opgør med den gamle kvanteteori, 
repræsenteret af forskere som bl.a. Niels Bohr og Arnold Sommerfeld (1868-1951). Imidlertid 
gjorde fysikerne i Göttingen, hvor Heisenberg arbejdede, meget ud af at slå fast, at der blot var tale 
om en naturlig – om end også nødvendig – videreudvikling af Bohrs teorier. 
 
Allerede året efter, i 1926, fremkom der en ny teori, der tog sit udgangspunkt i lysets bølge-
egenskaber. Den østrigske fysiker Erwin Schrödinger (1887-1961) udviklede en ligning for de 
stationære bølgebevægelser omkring atomet. Denne ligning er en såkaldt differentialligning, og den 
er siden blevet en af de mest citerede og omskrevne ligninger i moderne kemi og fysik.  
Ved hjælp af denne bølgeligning lykkedes det ham at udlede nøjagtigt de samme værdier for 
brintatomet, som Heisenberg havde fundet året før. 
 
Hvor der et år før ikke havde været nogen tilfredsstillende teori, eksisterede altså der nu pludselig to 
brugbare teorier. Det var især Schrödingers version af kvantemekanikken, også kaldet bølge-
mekanik, der vandt indpas, dels fordi datidens fysikere og kemikere var bedre til at løse differential-
ligninger end matrixligninger, men også fordi mange fysikere følte sig på linie med Schrödinger, 



der ikke brød sig om, at elektroner bare kunne hoppe fra et niveau til et andet, som Niels Bohr 
havde fundet ud af. Det er det fænomen, vi kalder kvantespring, selv udtrykket nu bruges i flæng 
om langt større afstande, end det egentlig var ment! 
 
Kvantekemien: den kemiske bindingsteori 
Allerede året efter, i 1927, brugte de to fysikere Walter Heitler og Fritz London, der arbejde 
sammen med Schrödinger i Zürich, bølgemekanikken til at beskrive brintmolekylet. Da 
brintmolekylet jo er en binding mellem to brintatomer, regnes 1927 i almindelighed for den 
moderne kemiske bindingsteoris fødselsår. 
Lidt groft sagt kan man påstå, at det, vi i dag ved om atomer og molekyler, blev udviklet af et par 
håndfulde fysikere i den første tredjedel af det 20. århundrede. 
 
I Göttingen arbejdede man også med Schrödingers bølgemekanik. Her fandt Max Born (1882-1970) 
i 1927 ud af, at det, vi nu kalder atomorbitaler eller elektronskyer, kun skal defineres som et sted, 
hvor en elektron ”med stor sandsynlighed” kan træffes. Denne definition er meget vigtig, da den 
indfører sandsynlighedsbegrebet i kvantemekanikken. 
Dette sandsynlighedsbegreb blev samme år præciseret gennem Heisenbergs ubestemthedsrelation, 
der siger, at man ikke helt præcist både kan bestemme en elektrons position og hastighed. Med dette 
har vi altså fået at vide, at lige meget hvor fint og detaljeret vi kan måle, så vil der altid være en 
grænse. 
 
Kan vi bruge kvanteteorien til noget i dag? 
Ved hjælp af kvanteteorien og specielt det, der fulgte efter: kvantemekanikken og kvantekemien, 
kan vi forklare kemiske reaktioner ned til mindste detalje. Det har stor betydning inden for mange 
områder, bl.a. den medicinske forskning, hvor udviklingen af nye og bedre medikamenter afhænger 
af den specialviden, som kemikere og fysikere leverer. 
F.eks. er et molekyle ikke fladt, som vi ser det på tegninger. Molekylets grupper af atomer har en 
orientering i rummet, er tredimensionelle. Inden for nyudviklet medicin – som jo også er et stort 
molekyle – har man ofte set, at molekylet forekom i 2 udgaver, der lignede hinanden på en prik – 
lige på nær at et atom vendte 2 forskellige veje. Den lille variation har betydet, at den ene udgave 
havde gavnlig virkning, mens den anden havde en masse uhensigtsmæssige bivirkninger. 
Uden kvantekemien ville man ikke nu være i stand til at skelne mellem de to former og 
efterfølgende udvikle metoder til at skille den gode udgave fra den dårlige. 
  
Undertiden leger vi med spørgsmålet, ”hvordan ville verden have set ud i dag, hvis ikke det og det 
var sket?” På samme måde kan man lege med spørgsmålet, om der var opstået en kvanteteori, hvis 
Max Planck ikke havde levet eller aldrig havde turdet offentliggøre sin opdagelse. Da han jo havde 
et ret konservativt livssyn, ville dette ikke have været fuldstændig utænkeligt. 
Der kan dog næppe være tvivl om, at nødvendigheden af at kunne forklare visse fysiske fænomener 
på et eller andet tidspunkt havde ledt frem til samme teori, men måske ad andre veje. Kvanteteorien 
og kvantemekanikken er den bedste metode, vi har i dag til at beskrive processer på det molekylære 
plan, men vi kan egentlig ikke vide, om der ikke om måske hundrede år dukker en ny teori op, der 
giver os en endnu bedre forståelse af tingene.  
 
 
 
 
 



 
Den ”gamle” kvanteteori og den nye kvanteteori: kvantemekanikken 
Ifølge den tidligste kvanteori kunne et atom eller molekyle kun antage energier, der fulgte ligningen 

 
E = n · h · ν 

 
hvor E er energien, n er et helt tal, h er den såkaldte Plancks konstant (af Planck selv kaldet ”virk-
ningskvant”) med værdien 6,26 · 10–34 Joule · sekund, og ν er lysets frekvens (med enheden s–1; s er 
sekund) af den udsendte eller indgående stråling. n kan altså kun antage værdierne 0, 1, 2, 3, .....  
Ifølge den nye teori, kvantemekanikken, så ligningen lidt anderledes ud: 
 

E = (n + ½) ⋅ h ⋅ ν 
 
Det ses, at selv om man sætter n til at være 0, så vil der altid være energi tilbage i atomet. Det er 
dog ikke meget, for hvis man nu sammenligner værdien af Plancks konstant med den energi, der er i 
den daglige mad, der jo måles i kJ (1 kJ = 1000 Joule), så får man måske en ide om, hvor små 
atomer er. 
 
 

 
 
Figuren viser en sammenligning af teorierne om atomenergier ifølge 3 teorier. E0, E1 osv. svarer til 
energierne for n = 0, n = 1 osv. 


