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Kvantfysiken på 15 minuter –
världen är (o)sannolik

Den fysik som oftast används för att förklara vardagliga fenomen kallas ”klassisk” för att den är gammal och fanns innan den
mer moderna kvantfysiken upptäcktes i början av 1900-talet.
Kvantfysiken introducerar stora avsteg från det vi normalt brukar kalla ”sunt förnuft”. Inte heller har en specifik orsak längre
en unik verkan. Orsaken är inte att fysiker på något vis vill vara
extra flummiga utan helt enkelt att klassisk fysik är helt felaktig
och rent av värdelös när det gäller att beskriva mikroskopiska
saker. Alltså även när man vill förstå vardagliga fenomen riktigt
detaljerat på en fundamental nivå.
I slutet av 1800-talet trodde man att fysiken var så gott som
komplett, det vill säga att allt redan var utforskat och känt, så
när som på några ”små obetydliga moln i horisonten”. Därför
fick Max Planck som student rådet att inte studera fysik, eftersom han då skulle slösa bort både sin tid och talang. År 1900
upptäckte Planck kvantfysiken och resten är, som man brukar
säga, historia.
Idag vet vi att kvantfysik är helt oumbärlig för att verkligen förstå
de allra flesta fenomen i naturen. En del forskare behandlar till
och med hela universum som ett kvantmekaniskt system, de talar
då om kvantkosmologi, det vill säga sammanslagningen av kvantfysik och kosmologi, som läran om universum som helhet kallas.
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Det Planck till en början rätt så motvilligt tvingades införa i fysiken var idén om att ljus enbart genereras i små, små energipaket, energikvanta. Detta är också ursprunget till namnet
”kvantfysik” (eller ”kvantmekanik” som betyder samma sak) och
introducerades matematiskt genom ”Plancks konstant” h. Orsaken till att man inte märkte denna nödvändighet tidigare var att
kvanteffekterna oftast är helt omärkliga på vår normala, klassiska nivå.1 Detta är relaterat till att h är så extremt liten att vi inte
märker naturens ”grynighet”.
Det som kanske är märkligast av allt med kvantfysiken är att
det är helt naturligt för ett kvantmekaniskt objekt, till exempel
en elektron, att vara på många olika ställen samtidigt. Vi vet ju
av erfarenhet att en människa, bil, rymdfärja eller svärmor (som
tur är) inte kan vara på fler än ett ställe åt gången. För en elektron, foton (ljuspartikel) eller någon annan kvantpartikel är det
tvärtom snarare regel än undantag. En och samma partikel är
överallt samtidigt (d.v.s. i princip överallt i universum, fast med
olika sannolikhet på olika ställen) ända tills den verkligen observeras av en mätapparat. Då är den plötsligt bara på ett enda
ställe. Om man väljer att lägga ut mätinstrument på många olika
ställen samtidigt så kan man, i förväg, räkna ut hur stor chans
det är att man kommer att se partikeln i just ett av dem. I princip
är detta det enda man bryr sig om, eftersom det ändå är det
enda man kan beräkna inom kvantfysiken, det vill säga att beräkna sannolikheter för olika utfall. Men bara ibland är det själva
positionen som är intressant att känna till. Ofta räknar man i
stället ut energin, rörelsen, ändringar inuti atomer, atomkärnor
etc., men alltid uttryckt i sannolikheter, aldrig i säkerheter.
Man kan tolka det som att naturen själv inte har koll på exakt
vad som händer. Världen är helt enkelt ”luddig” på sin mest
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grundläggande nivå. Verkligheten är bokstavligen mycket mer
fantastisk än dikten. En bieffekt är också att allt som inte är
absolut förbjudet är obligatoriskt.
För relativt låga energier beskrivs kvantfysiken av Schrödingerekvationen. Men hjälp av den kan man räkna ut sannolikheten
för att en given fysikalisk process ska ske. Med hjälp av Schrödingers ekvation kan man, åtminstone i princip, räkna ut varför
olika föremål ser ut, luktar, smakar, känns och reagerar som de
gör. Man kan också förklara varför och hur kemin och biologin
fungerar, varför det överhuvudtaget finns olika grundämnen
med sina vitt skilda egenskaper, hur DNA fungerar, hur man ska
tillverka bättre mediciner, elektroniska komponenter, solceller…
Listan kan göras precis hur lång som helst.
Dessutom kommer nästa revolution, fullt i klass med den industriella revolutionen och informationsrevolutionen (som vi
fortfarande lever mitt uppe i), att vara ”kvantrevolutionen”. Datorer kommer att kunna bli nästan hur små och kraftfulla som
helst, och kommer att finnas överallt (både innanför och utanför
kroppen) utan att synas eller märkas. Enormt stora mängder
information kommer att kunna lagras och överföras. Redan nu
kan man teleportera fotoner, elektroner och atomer, det vill säga
omedelbart flytta/överföra dessa mellan två punkter utan att de
behöver färdas genom rummet emellan, och i princip tycks ingen storleksgräns för vad som kan teleporteras finnas. Kanske
kan Star Treks teleportör för människor bli möjlig i en avlägsen
framtid?
Mer krasst är kontentan att de stora pengarna i framtiden
kommer att vara knutna till kvantfysik. Precis som pengarna idag
är knutna till information (Maxwells 1800-talsfysik) och förr var
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knutna till ångmaskiner och industrier (Newtons 1600-talsfysik).
Vid höga energier stämmer Schrödingerekvationen sämre och
sämre, eftersom den inte tar hänsyn till relativitetsteori. En mer
korrekt version kallas för Diracekvationen. Det finns små men
fullt mätbara skillnader i till exempel energinivåerna hos en atom
som bara kan förklaras med hjälp av Diracs ekvation. Dirac förutspådde också, via sin ekvation, existensen av antimateria,
som snart därefter upptäcktes experimentellt.
Vid extremt höga energier kan partikel-antipartikelpar produceras ur ren energi. Detta är tillåtet enligt Einsteins berömda
formel E=mc2, som säger att massa och energi egentligen är
två sidor av samma mynt. Massa är bara ”infrusen” energi som
har stelnat till en partikel. När mängder av nya partiklar börjar
produceras/förintas i till exempel en partikelaccelerator (där
energin som krävs kommer från den extremt höga hastighet,
nära ljusets, som partiklarna får då de accelereras) måste även
Diracekvationen modifieras till något som kallas kvantfältteori.
Kvantfältteorin är det mest exakta språk som människan hittills
har formulerat för att beskriva naturen. Man kan säga att den
härmar naturens egen mest grundläggande ”grammatik”.
När även gravitation – allmän relativitetsteori – ska slås ihop
med kvantteori slår det dock slint. (Kvantfältteori beskriver bara
sammanslagningen av speciell relativitetsteori med kvantfysiken.) Det finns än idag ingen fungerande och allmänt erkänd
teori för kvantgravitation, trots vad strängteoretiker ibland vill
göra gällande. Enkelt uttryckt betyder detta att det idag inte
finns någon mikroskopisk teori, eller ”förklaring”, för gravitation
som är experimentellt testad. Gravitationen är den enda kraft
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som fortfarande bara kan beskrivas i klassiska termer, det vill
säga utan hänsyn till att naturen på sin mest fundamentala nivå
verkar lyda kvantfysikens märkliga lagar. Det är mycket möjligt
att lösningen på detta problem måste invänta ett nytt geni av
Einsteins kaliber.

Viktiga personer
Max Planck – introducerade år 1900 kvantbegreppet för att
lösa den ”ultravioletta katastrofen”. Den klassiska fysikens lagar
förutspår att ett objekt med en temperatur över noll Kelvin ska
stråla ut oändliga mängder energi, vilket givetvis är i strid med
observationer. På grund av att atomerna i ett objekt, som Planck
föreslog, enbart kan vibrera i vissa givna kvantiserade tillstånd
blir det svårare och svårare för objektet att sända ut elektromagnetisk strålning med höga frekvenser (ultraviolett), eftersom energipaketen som bärs av varje foton då blir större. På det viset
löste Planck detta stora problem och hans formel är i direkt
överensstämmelse med observationer. Nobelpris 1918.
Albert Einstein – Trots att Einstein på äldre dagar var en de
starkaste kritikerna av kvantfysiken, med uttalanden som ”Gud
spelar inte tärning”, var han också en av de tidigaste och största
pionjärerna under utvecklandet av den tidiga kvantfysiken. Bland
annat utvecklade han teorin som senare gjorde lasern möjlig (fotoner ”tycker om” att vara i samma tillstånd som varandra, de
lyder under ”Bose-Einstein statistik”) och förklarade utifrån kvantmekaniska resonemang olika kroppars detaljerade förmåga att
absorbera och lagra värme vilket var okänt före Einstein. Han
förklarade också 1905 den fotoelektriska effekten, förmågan
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som ultraviolett ljus har att slå ut elektroner ur metaller, genom
att anta att ljuset består av en ström partiklar, fotoner. För detta
fick han Nobelpris år 1921.
Niels Bohr – utvecklade den första kvantmekaniska teorin för
atomen 1913. Sedan 1800-talet hade fysiker observerat oförklarliga emissioner av ljus, så kallade spektrallinjer från upphettade gaser av olika grundämnen. Många svenska fysiker, däribland Anders Ångström och Janne Rydberg, hade gett stora
bidrag till denna experimentella vetenskap. Bohr förklarade
varför spektrallinjerna från väte existerar enbart för vissa givna
färger genom att anta att elektronen bara kunde befinna sig i
vissa givna skal runt atomkärnan. När elektronen faller från ett
högre till ett lägre skal skickas energiskillnaden ut i form av en
foton. Därför utsänds bara vissa bestämda färger (även färger
osynliga för ögat i infrarött och ultraviolett). Nobelpris 1922.
Louis de Broglie – Bohrs atommodell var trots framgången
mycket primitiv och byggde egentligen på gammal klassisk
fysik. Bland annat kunde den inte användas för andra atomer
än väte. Dessutom kunde Bohr inte förklara varför de olika
skalen fanns, eller varför elektronen inte kunde falla hela vägen
in i atomkärnan, det vill säga varför det fanns ett innersta skal.
Louis de Broglie inspirerades av Einstein som visat att ljus
ibland kunde bete sig som partiklar trots att den klassiska fysiken säger att ljus måste vara vågor. I rättvisans namn borde då
materia, som normalt anses vara partiklar, också ibland kunna
bete sig som vågor. Louis De Broglie introducerade därför sin
”de Broglievåglängd” som kan användas både för ljus och för
materiepartiklar. De Broglies våghypotes visades snabbt stämma
genom experiment av Davisson & Germer. Nobelpris 1929.
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Werner Heisenberg – utvecklade 1925 den allra första detaljerade och logiskt sammanhängande teorin för kvantmekanik.
Heisenbergs så kallade matrismekanik tog sin startpunkt i att
enbart mätbara storheter bör finnas i en teori. Ett problem var
att de flesta fysiker på den tiden inte kände till den matematik
som användes i matrismekaniken, vilket gjorde den otymplig
och svår att använda. Nobelpris 1932.
Erwin Schrödinger – utvecklade år 1926 de Broglies hypotes
om materievågor till en sammanhängande teori för kvantfysikens
dynamiska beteende. Eftersom de metoder som Schrödinger använde var välkända för alla fysiker (differentialekvationer) formligen
exploderade snart tillämpningarna av Schrödingerekvationen inom
atom- och kärnfysik. Nobelpris 1933 (delat med Dirac).
Paul Dirac – utvecklade år 1926 den mest generella och abstrakta formuleringen av kvantmekaniken (”transformationsteori”).
Visade att både Heisenbergs och Schrödingers formuleringar var
specialfall av hans egen teori. Utvecklade också den första relativistiskt korrekta kvantteorin för materia år 1928. Nobelpris 1933
(delat med Schrödinger).
Max Born – Heisenbergs handledare då denne som doktorand
utvecklade matrismekaniken. Born formulerade också den tolkning av kvantfysiken som fortfarande är den gängse. Vågfunktionen i Schrödingers ekvation är inte, som Schrödinger först
trodde, en beskrivning av hur elektronen i atomen är ”utsmetad”.
I stället ger vågfunktionen i kvadrat sannolikheten för att elektronen, vid en mätning, ska påträffas på ett visst ställe. Det är
denna tolkning som introducerar den inneboende osäkerheten i
kvantfysiken: Även om man lyckas lösa Schrödingerekvationen
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exakt ger resultatet (vågfunktionen) ändå bara sannolikhetsinformation. Nobelpris 1954.

Grundläggande ekvationer
Heisenbergs matrismekanik:

Schrödingerekvationen:

Diracekvationen:
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Relativitetsteorin på 15 minuter –
allt är inte alls relativt
”Pure logical thinking cannot yield us any knowledge of the empirical world;
all knowledge of reality starts from experience and ends in it.”
Albert Einstein

Alla har hört talas om Einstein och hans relativitetsteori. De flesta
nöjer sig dock med att veta att den finns, och kanske har de snappat upp formeln E=mc2. En anledning till att få har något djupare
begrepp om teorin är att den tidigt fick rykte om sig att vara obegriplig för en vanlig människa och endast kunde förstås av stora genier.
Så är det inte. Einsteins teorier kan man möta redan på gymnasiet och på universitet är det vardagsmat med relativitetsteori,
så särskilt obegripligt är det inte.
Däremot går många av relativitetsteorins konsekvenser helt på
tvärs mot vår vardagliga erfarenhet. Einstein konstruerade relativitetsteorin i två steg. Först den enklaste: Speciell Relativitetsteori (år 1905), som beskriver hur saker beter sig då de har en
väldigt hög konstant hastighet i förhållande till varandra. I princip
är speciell relativitetsteori alltid mer exakt än Newtons lagar som
den ersätter. Men i praktiken märks ingen stor skillnad förrän den
relativa hastigheten börjar närma sig 10 % av ljushastigheten (ca
30 000 kilometer per sekund, eller 108 miljoner km/h).
Den speciella relativitetsteorin bygger på två grundläggande
antaganden, eller ”postulat”:
1. Ljushastigheten är lika för alla, oavsett rörelse.
2. Fysikens lagar är lika för alla, oavsett rörelse (så länge
hastigheten är konstant).
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Det ser ut som tämligen oskyldiga antaganden, men följderna
revolutionerande fysiken.

Konstant ljushastighet
Allt är inte heller relativt. Som vi ser ingår ju redan i antagandena
att ljushastigheten aldrig ändras – den är alltså inte relativ utan
tvärtom absolut. Alla, oavsett sin egen rörelse, mäter upp samma
värde för ljushastigheten. I relativitetsteori kan också andra storheter konstrueras så att deras värde aldrig ändras. Dessa oföränderliga storheter kallas därför ”invarianter” och kan om de
används på ett intelligent sätt både underlätta beräkningar och
minska risken för feltolkningar av relativitetsteorin. Einstein hade
faktiskt sånär tänkt kalla sin teori för invariansteorin.
När den speciella relativitetsteorin var klar kunde Einstein
börja jobba på en mer heltäckande teori som inte bara skulle
gälla för konstanta hastigheter, utan rent allmänt. Den kallas följaktligen för ”allmän relativitetsteori” (speciell relativitetsteori är
alltså bara ett specialfall av den allmänna, den är inte speciell i
bemärkelsen bättre, snarare tvärtom). Utökningen från speciell
till allmän var ingen enkel historia att ta tag i. Det tog Einstein
tio års arbete att hitta lösningen, främst för att han i början inte
kunde den matematik som visade sig krävas.
År 1915 stod den allmänna relativitetsteorin klar, det vill säga
teorin för allmän (även accelererad) rörelse. Det är idag den mest
exakta teori för gravitation som vi har. Skillnaden mellan Newtons
gamla gravitationslag och allmän relativitetsteori kunde knappt
vara större. Det är helt enkelt två helt skilda sätt att se på gravitation, och Einstein byggde alltså inte vidare på Newtons teorier
och förbättrade eller justerade dessa.
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I Einsteins modell finns inga gravitationskrafter. I stället kröker
en klump materia (eller energi eftersom det egentligen är samma
sak) rumtiden, sammanslagningen av rummets tre dimensioner
och tiden. Objekt rör sig sedan så rakt de någonsin kan genom
denna krökta rumtid. (På fackspråk kallas det att de följer ”geodetiska linjer”, motsvarigheten till raka linjer i krökta geometrier.)

Krökt är rakt
Resultatet är att det för en enkel människa verkar som om gravitationskrafter påverkar olika kroppar. Ett exempel är planeterna
i solsystemet som rör sig ”så rakt de kan”, eftersom de befinner
sig i fritt fall, men då solens massa kröker rumtiden blir slutresultatet att planetbanorna kröker sig runt, runt solen. Ett annat
exempel är stjärnorna i en galax som också faller fritt genom
rymden, som dock kröks av galaxens egen materia vilket i sin tur
resulterar i att stjärnorna rör sig runt galaxens centrum.
Vid svaga gravitationsfält, det vill säga för små krökningar i rumtiden, är det nästan omöjligt att praktiskt mäta skillnader mellan
Newtons och Einsteins olika synsätt. I solsystemet måste man
göra mycket noggranna mätningar för att se skillnaden. Denna
lilla skillnad stämmer dock alltid till Einsteins fördel.
Men å andra sidan – om Newtons teori skulle ha varit helt fel
i solsystemet skulle den givetvis aldrig ha utvecklats och fått en
sådan genomslagskraft. För att sätta en människa på månen
1969 behövde man till exempel inte alls använda Einsteins teori
– Newtons teori var fullt tillräcklig för den precision man ville
uppnå.
För väldigt intensiva gravitationsfält i universum, runt väldigt massiva och/eller kompakta objekt, är dock Newtons teori
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värdelös och allmän relativitetsteori måste användas. Ett extremt
exempel är svarta hål, som inte alls finns i Newtons teori, medan
de automatiskt uppstår i Einsteins så fort tillräckligt mycket
materia/energi koncentreras inuti en viss volym. Teoretiskt går
det till och med att göra ett svart hål av enbart ljus. Trots att ”beståndsdelarna” är enbart ljus blir slutresultatet helt svart…

Tiden är ur led
Det kanske krångligaste av allt med relativitetsteorin är att tiden
kan gå olika fort beroende på vem som mäter eller upplever
den. Tiden är alltså ”formbar” och saker kan verkligen också åldras olika fort, det är ju tiden själv som ”flödar” olika fort, inte bara
klockorna som mäter den. Och en biologisk livsform är bara en
annan sorts klocka än till exempel en Rolex.
Om person A på långt avstånd ser person B falla in mot ett
svart hål, så kommer person A aldrig se att person B åker in i
det svarta hålet. Den olycklige B tycks i stället fastna på det
svarta hålets ”yta”, händelsehorisonten.
För person B själv, däremot, tar det bara några ögonblick
innan han/hon krossas i centrum av det svarta hålet. Denna synbarliga konflikt beror på att tiden själv beter sig olika för person
A och person B.
I relativitetsteorin är både rummet och tiden i viss mån deformerbara. Och än värre – tid för en person kan vara rum för en
annan, och vice versa.
Orsaken till att vi upplever detta som konstigt, ja kanske till
och med otroligt, är att vi inte har någon direkt erfarenhet av
dessa effekter. Det vi kallar ”sunt förnuft” eller ”intuition” är ju
ett resultat av vad vi själva, eller någon annan, direkt har upplevt.
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Avancerad tidmätning
Trots att vi inte har någon direkt erfarenhet av de extrema omständigheter som krävs för att relativistiska effekter ska bli synliga, så vet vi att de stämmer. Vi kan nämligen göra experiment
där man uppnår de extrema omständigheterna.
I alla partikelacceleratorer, som i stor skala funnits sedan
1950-talet, har man dagligen testat speciell relativitetsteori,
bland annat världens mest berömda formel, E = mc2, som säger
att energi (E) och materia (m) är samma sak och (nästan) fritt
kan omvandlas till varandra.
En liten mängd materia innehåller en enorm mängd ”frusen”
energi, eftersom m multipliceras med c2 = 90 miljoner miljarder.
Detta utnyttjas till exempel i kärnreaktorer – avfallet väger lite
mindre än bränslestavarna. Skillnaden frigörs som energi, av vilken en bråkdel sedan omvandlas till elektricitet.
Man vet alltså att speciell relativitetsteori gäller, medan
Newtons gamla teori för rörelser är felaktig vid de här extrema
förhållandena. Newton hade ingen partikelaccelerator så vi kan
egentligen inte skylla på honom för teorins otillräcklighet. Dessutom gäller hans teori med mycket hög precision under normala
omständigheter och energier.
Allmän relativitetsteori har också testats noggrant, speciellt under de senaste 20–30 åren. Bland annat mätte fysikerna Pound
& Rebka tidigt upp att tiden verkligen går olika fort i toppen och
botten av ett torn, i exakt överensstämmelse med den teoretiska förutsägelsen ur allmän relativitetsteori. Gravitationen, det vill
säga rumtidskrökningen, är lite starkare i botten av tornet än i
toppen. Återigen har Newton fel, hans teori förutsäger ingen
som helst skillnad.
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Praktisk relativitetsteori
Än så länge finns det egentligen bara en praktisk tillämpning där
man måste ta allmän relativitetsteori med i beräkningen. Den
som i tjock dimma lyckats navigera sin båt genom ett område
fullt av grynnor med hjälp av GPS (global positioning system)
hade aldrig klarat det utan relativitetsteorin. Inom relativitetsteorin är det som sagt välkänt att tiden och rummet inte är absolut utan beror på hur någonting rör sig (speciell relativitetsteori)
och hur starkt gravitationsfältet är (allmän relativitetsteori). Man
har också kunnat testa det i ett otal experiment och vet att det
stämmer, exempelvis genom att skicka upp ett precisionsur på
en resa runt jorden i flygplan, och jämföra med ett annat, identiskt ur som fått stanna kvar nere på marken. När man för tillsammans dem igen märker man att de dragit sig gentemot varandra
på ett sätt som helt kan förklaras med relativistiska effekter.
Och vad har då detta med GPS att göra? Jo, tekniken bygger på att man har ett nät av satelliter som ska göra det möjligt
att med hög precision bestämma precis var på jordytan man
befinner sig. Relativitetsteorin, eller snarare naturen själv, ställer
dock till två problem:
1. Satelliten rör sig snabbt runt jorden. Trots att det är med
en liten hastighet jämfört med ljusets är den tillräcklig för att
förstöra lägesprecisionen man vill åt.
2. Gravitationen är starkare hos oss på jordytan än uppe hos
satelliten.
Enligt allmän relativitetsteori går tiden själv snabbare hos satelliten än nere hos oss. Återigen är effekten liten, men tillräcklig
för att helt förstöra precisionen nere på markytan. Endast genom att korrigera för de relativistiska effekterna är det möjligt att

20

få den noggrannhet som krävs.
Precisionen i lägesbestämning med relativistiska korrektioner, där ungefär 85 % kommer från den allmänna relativitetsteorin, resten från den speciella, är ungefär 10 meter. Lägesosäkerheten utan hänsyn tagen till relativitetsteorin skulle i
stället räknas i kilometer, vilket skulle göra GPS-tekniken betydligt mindre användbar.

Viktiga personer
Albert Einstein – löste med sin speciella relativitetsteori (1905)
en gäckande fysikalisk gåta: Hur skulle man få Newtons rörelselagar och den mer ”moderna” elektrodynamiken att passa ihop.
I samma veva visade han att etern, mediet som elektromagnetiska vågor allmänt antogs fortplanta sig i, inte finns. Eller i alla
fall är onödig för teorin.
Einstein revolutionerade återigen fysiken med den allmänna
relativitetsteorin (1915) där han utgick från den enkla men geniala insikten att en människa i fritt fall, till exempel i en hiss där
vajern just gått av, inte känner någon gravitationskraft alls. Det
är alltså bara då det finns icke-gravitationella krafter som hindrar
en kropp från att anta sin naturliga rörelse (fritt fall) som man
upplever gravitation.
Albert Michelson – försökte under lång tid och genom många
förfinade experiment tillsammans med Edward Morley mäta
jordens rörelse genom etern. Mycket motvilligt fick Michelson
till slut dra slutsatsen att etern inte alls verkar finnas, ett ”ickeresultat” för vilket han senare fick nobelpris 1907.
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Hendrik Konrad Lorentz – var den förste att skriva ner de relativistiskt korrekta transformationerna mellan två observatörer
som rör sig snabbt relativt varandra, vilket löste motsättningen
mellan Newtons rörelselagar och Maxwells elektrodynamiska
ekvationer. Lorentz ansåg dock att etern fysikaliskt tryckte ihop
objekt i rörelseriktningen och såg inte den elegantare lösningen
som Einstein senare formulerade i sin speciella relativitetsteori
(1905).
Hermann Minkowski – Einsteins matematiklärare och den som
först insåg att tiden kunde behandlas som en extra, fjärde dimension. Tiden behandlas i relativitetsteorin (nästan) som en
rumsdimension med skillnaden att man bara kan röra sig åt ett
håll i tidsdimensionen, framåt.
Arthur Eddington – brittisk astronom som planerade och
genomförde en expedition 1919 för att mäta den allmänna relativitetsteorins förutsägelser för hur ljuset böjs av på grund av
solens massa. Eftersom man använde fixstjärnornas skenbara
positionsändring nära solens kant var man tvungen att invänta
en total solförmörkelse, därav fördröjningen på fyra år efter att
teorin först formulerats. Resultatet av denna expedition gjorde att
tidningar jorden runt lanserade Einstein som ett geni, en hjälte
och världskändis.
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Grundläggande ekvationer
Lorentztransformationer översätter mätningar och observationer från ett referenssystem till ett annat som rör sig med hastigheten v relativt varandra (längs x-axeln i detta fall).

Einsteins fältekvationer är ett kopplat system av tio icke-linjära
partiella differentialekvationer som beskriver gravitationsfältet,
det vill säga hur massa och energi kröker rumtiden. Kan lösas
exakt enbart i ett fåtal specialfall.

Rµ

1
8 G
Rg µ = 4 Tµ
2
c

Schwarzschildmetriken är kanske den mest kända lösningen till
Einsteins fältekvationer. Beskriver ”metriken”, det vill säga rumtidens geometri, runt en sfäriskt symmetrisk statisk massa.
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Formel för ett svart hål. Om massan ligger innanför ett tillräckligt
litet område kollapsar den till ett svart hål. Inget som hamnar
innanför den så kallade Schwarzschildradien, rs kan då ta sig ut,
inte ens ljus. Man kan se det som att rummet självt innanför rs
faller in mot centrum snabbare än ljuset. För jorden är Schwarzschildradien av storleksordningen en centimeter, men det finns
ingen känd kraft som skulle kunna komprimera ihop jorden så
mycket.

Friedmann-Robertson-Walkermetriken är grunden för modern
kosmologi. Om man idealiserar energi och materieinnehållet i
universum till att vara exakt jämnt fördelat och lika i alla riktningar är FRW-metriken den unika lösningen till Einsteins ekvationer
applicerade på hela universum.
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Kaosteorin på 15 minuter –
världen är inget urverk
Modern forskning påstås ofta i detalj kunna förklara så exotiska
fenomen som exploderande jättestjärnor, universums första sekund och dess slutgiltiga öde, men verkligheten är att man inte
ens kan förstå en droppande vattenkran i detalj, trots att den
finns där, rätt framför ögonen. Det har nämligen visat sig att under vissa förhållanden, för i stort sett vilket fysikaliskt system som
helst, kommer de mätfel, alternativt de yttre störningar, som oundvikligen alltid finns, att fördubblas vid varje steg framåt i tiden
(mätfelet växer exponentiellt). Efter en kort tidsrymd kommer vi då
inte att kunna säga något om systemets beteende. Vad som är
”kort” beror på vad vi studerar: en pytteliten bråkdel av en sekund
för en turbulent vattenström, några miljoner år för planetrörelser.
Det fenomen som beskrivits ovan brukar kallas för deterministiskt kaos, eller enbart kaos:
1. Det finns en exakt (deterministisk) regel för att förutsäga
det framtida beteendet, men…
2. I praktiken blir detta omöjligt eftersom vi aldrig har de
oändligt precisa indata som krävs.
Vädret (atmosfären), är t ex ett kaotiskt system, vilket innebär att
vi aldrig kommer att ha detaljerade väderprognoser som sträcker
sig längre än två veckor in i framtiden, oberoende av hur kraftfulla
datorer som utvecklas i framtiden.
Orsaken till kaotiskt beteende kan skrivas ”icke-linjära system”
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(om man ska vara petig är det ett nödvändigt, men inte tillräckligt kriterium). Newton själv visste mycket väl om att hans ekvationer, som beskriver allmän rörelse, kunde vara icke-linjära.
Problemet var bara att varken Newton, eller någon annan heller,
oftast inte kunde lösa ekvationerna om de inte gjorde förenklande antaganden. Man ”linjäriserade” ekvationerna, det vill säga
plockade bort de otrevliga olinjära termer som var orsaken till att
man inte kunde hitta lösningar. Efter ungefär ett århundrade av
detta förfaringssätt hade fysikerna blivit så hjärntvättade att de
trodde att naturen själv var linjär (trots att det ju ursprungligen
bara var ett förenklande trick för att hitta ungefärliga lösningar).
Man fick därför för sig att naturen var ett perfekt förutsägbart
urverk som man i framtiden kunde och skulle få perfekt vetskap
om. I vissa fall, under ”snälla” förhållanden, fungerar linjäriseringen oftast utmärkt. Men ibland gör den det inte… Matematikern
och fysikern Poincaré var den förste som såg tecken på detta
redan runt år 1900, men blev mest förfärad. Det tog ända till
1960-talet, och datorernas intåg, innan man förstod att ickelinjärt och kaotiskt beteende mer var regel än undantag. Den
som först märkte detta, genom datorberäkningar, var en teoretisk meteorolog från USA, Edward Lorenz.
Allt detta var alltså redan från början inbäddat i de klassiska
fysiklagarna, både i Newtons ekvationer och i Maxwells ekvationer för elektromagnetismen. Fysikerna hade helt enkelt lurat sig
själva genom att bara bry sig om det som gick att lösa med papper och penna, det vill säga med de problem som kunde ges
en lösning i termer av en formel. Därigenom städade man också
under hundratals år redan från början bort alla möjligheter att
upptäcka det som idag kallas deterministiskt kaos, det vill säga
ett system som ser ut att bete sig slumpmässigt trots att det
styrs av (ofta) väldigt enkla fysiklagar. En lösning i form av en
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formel kan helt enkelt aldrig ha ett kaotisk beteende, formeln är
alldeles för regelbunden för det.
Det krävdes alltså datorer innan forskarnas mentala hjärntvätt
kunde släppa.
Man brukar skilja mellan två olika fall, kaos med och utan friktion, ”dissipativt” och ”icke-dissipativt” kaos. De berömda ”sällsamma attraktorerna”, som Lorenz fann det första exemplet på,
kan enbart uppstå i dissipativa system, eftersom det enda sättet
för systemets beteende att närma sig en attraktor är att energi
blöds av. Attraktorer finns alltså inte för icke-dissipativa system,
i stället blir beteendet oändligt sammantrasslat trots att totala
storleken av det inte ändras.
I bägge fallen, det vill säga både med och utan friktion, måste
ekvationerna vara icke-linjära för att kaos skall uppstå.
Men den droppande vattenkranen vi redan nämnt kan väl inte
ha en fantastisk förklaring? Alla vet väl hur en droppande kran
beter sig? Det var precis vad alla trodde innan Robert Shaw
skrev hela sin doktorsavhandling om just beteendet hos dessa
droppar. Du kan själv pröva delar av detta. Gå ut i köket och
slå på vattenkranen, så att du får en jämn och fin stråle som
nästan ser ut som en frusen istapp. Det du nu har skapat kallas
”laminärt” flöde, och är enkelt att beskriva matematiskt. Öppna
nu kranen för fullt, det laminära flödet övergår i turbulent flöde
som är i stort sett omöjligt att beskriva i detalj matematiskt. Gör
nu i stället motsatsen, dra ner flödet tills det inte ens skapas en
droppe per sekund. Droppandet kommer nu att vara periodiskt,
varje droppe kommer med samma tidsintervall, dropp-droppdropp… Öka flödet försiktigt och du kan skapa ett tvåperiodiskt
droppande, dripp-dripp-dropp-dripp-dripp-dropp…
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Beroende på din vattenkran och hur skicklig du själv är kan du
skapa ytterligare några flerperiodiska droppsekvenser, d.v.s. sådana som tar fler antal droppar på sig innan de åter upprepar
sig. Över en viss gräns på flödet kommer ingen exakt upprepning att ske oavsett hur länge man väntar, droppandet har blivit
kaotiskt. Robert Shaw använde en mer exakt ”kran” (nålventil)
i sina studier och en laserstråle för att mäta tidsintervallet mellan successiva droppar, men i princip gjorde han samma sak
som du just gjort. Faktum är att Shaws undersökning var en del
av den revolution under 1970-talet som idag kallas kaosforskning. Orsaken till att dropparna kan bete sig så underligt stavas
icke-linjära system. Om och när droppen lossnar från kranen
bestäms av ett komplext samspel mellan gravitationskraften och
de elektromagnetiska krafter (bland annat ytspänning) som försöker hålla fast droppen och hindra den från att falla. Dessutom
kommer en droppe som faller att skicka en chockvåg genom
vattnet som hänger kvar i kranen och påverka när nästa droppe
faller. Vid långsam dropptakt hinner chocken ebba ut och man
får ett högst förutsägbart beteende som bara beror på vattenflödet. För högre dropptakt kan chockvågen förstärka eller försvaga det ”naturliga” flödet. Till slut blir samspelet så starkt och
komplicerat att ingenting kan sägas i detalj om när nästa droppe
skall falla. I det kaotiska området (högt flöde) spelar det ingen roll
hur bra information man har om det historiska droppbeteendet.
Man kan ha samlat in data för 100 000 tidigare droppar utan att
det hjälper ett dyft för att förutspå när nästa droppe ska falla.
Detta är något som är gemensamt för alla system som är kaotiska. Det är i praktiken omöjligt att förutspå exakt vad som
kommer att hända. Ett välkänt exempel är vädret, alla vet att
väderprognoser alltid bör tas med en nypa salt. Orsaken är att
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atmosfären är ett högst kaotiskt system. Faktum är att alla fysikaliska system egentligen är icke-linjära. Andra exempel på kaotiska system är hjärtat & hjärnan. JAS-planet är konstruerat så
att det ska vara instabilt och faller som en sten om datorerna
som stabiliserar det kraschar. Varför är det så, jo bland annat
för att ett kaotiskt objekt är lättare att påverka. Hjärtat och hjärnan behöver kunna ändra tillstånd mycket snabbt (t.ex. om en
björn dyker upp i skogen när man plockar bär). JAS kan svänga
snabbare och brantare just för att designen i sig är riktningsinstabil.
Det är dock viktigt att påpeka att samma system kan bete sig
enkelt under vissa omständigheter och kaotiskt under andra. I
vårt exempel med den droppande vattenkranen kan vi ju reglera
detta med hjälp av vattenflödet. Kaosteorin har lett till att man
idag vet att:
1. Synbarligen komplicerat och ”slumpmässigt” beteende
kan bero på mycket enkla, men icke-linjära, lagar.
2. Icke-linjära system är regel, linjära system är ungefärliga
beskrivningar som bara fungerar ibland.
3. Inom det kaotiska området försvinner förmågan till detaljerade förutsägelser mycket snabbt.
4. Det finns mycket kvar att upptäcka…
Det finns t.ex. idag astrofysiker som påstår att de känner till
nästan ”allt” om hur en supernovaexplosion går till, slutfasen
av en mycket tung stjärnas liv. Men eftersom en supernova har
tusentals ingående kontrollparametrar, och vi redan har sett att
den droppande kranen med bara en parameter (flödet) inte är
fullt förstådd, inser vi att vi ska ta alla sådana uttalanden med en
stor nypa salt. Vetenskap är aldrig ett avslutat kapitel. Dagens
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”sanning” är bara ett steg mot morgondagens, mindre felaktiga,
världsbild.

Viktiga personer
Henri Poincaré – Räknas som en av historiens största matematiker. Såg i slutet på artonhundratalet de första tecknen på
kaotiskt beteende, ”en mardröm”. Detta hände för övrigt i samband med att han vann en tävling (1889) som utlysts av svenske
kungen Oscar II, i syfte att ta reda på om solsystemet var stabilt
eller inte.
Edward Lorenz – upptäckte (1960), av en slump, för allra första
gången ett konkret exempel på kaotiskt beteende i en mycket
förenklad modell för vädret. Ingen enkel periodisk strömning uppträder, i stället ställer systemet in sig enligt en ”sällsam attraktor” (”strange attractor”, 1963) som innebär att beteendet aldrig
någonsin exakt upprepas. Innan Lorenz arbete hade alla attraktorer varit enkla geometriska objekt: Punkter – där sluttillståndet
är rent stillastående, t.ex. en pendel med friktion som ju till slut
stannar. Slutna kurvor – som motsvarar periodisk rörelse, till exempel en pendel med drivning, som i ett pendelur. Ytor – som
motsvarar multiperiodisk rörelse. (Strikt genereras ytor bara då
relationen mellan de olika ingående periodtiderna inte är kvoten
av två heltal.)
David Ruelle – kopplade, tillsammans med Floris Takens, för
första gången (1971) ihop turbulens i vätskeströmmar med begreppet kaos.
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Robert May – skrev en tongivande översiktsartikel om kaos i
den ”logistiska avbildningen” (1976), en mycket enkel modell
som bland annat använts för antalet individer i en population av
djur eller bakterier.
Mitchell Feigenbaum – upptäckte (1978) att många olika kaotiska system uppvisar likadant beteende. I vissa fall finns alltså
en ”universalitet” i kaoset, som vid första påseende inte alls är
uppenbart.
Benoit Mandelbrot – upptäckte ”fraktaler” (1975), oändligt
ojämna geometriska figurer, bland annat genom sina matematiska studier av kustlinjer. Mandelbrot insåg att kuststräckan inte
är bestämd en gång för alla utan beror på hur lång måttstock
man använder. Senare kom fraktaler att länkas samman med
kaos eftersom kaotiska ”sällsamma attraktorer” är exempel på
fraktaler.
Robert Shaw – visade (1984) att även extremt enkla system,
som en droppande kran, kan uppvisa mycket komplicerat kaotiskt beteende.
Ilya Prigogine – visade att system som tvingats långt från jämvikt kan uppvisa självorganiserande egenskaper. Nobelpris i
kemi 1977. Har också gett stora bidrag till deterministiskt kaos
och kopplingen till kvantfysiken.
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Grundläggande ekvationer
”Lorenz ekvationer” utgör en extremt förenklad konvektionsmodell av vädret.
För vissa värden på konstanterna σ, ρ, β är systemet kaotiskt:

Lorenz ”sällsamma” attraktor, som systemet givet av Lorenz ekvationer närmar sig, och sedan rör sig på, oavsett var det ursprungligen startar (i det kaotiska området):
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