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Inleiding: kwantumstructuur van de materie 
In deze inleiding vind je informatie over de organisatie en de inhoud van de module. 

Deze module gaat over de kwantumstructuur van de materie. De deeltjes waaruit materie is 
opgebouwd, zoals moleculen, atomen, elektronen, gedragen zich volgens een theorie die we 
kwantumtheorie noemen. In deze module geven we je een indruk hoe die theorie in elkaar zit en 
dus op welke, soms vreemde, manieren die kleinste deeltjes zich gedragen. Bovendien gaan we 
een ‘kwantumbeschrijving’ gebruiken om enkele macroscopische eigenschappen van materie te 
beschrijven en te verklaren. 

In aanvulling op dit leerboek zijn er PowerPoints en werkbladen met een serie links die je nodig 
hebt bij een aantal opdrachten. In de lestekst staat een aantal opgaven tussendoor. Bij de opgaven 
staat aangegeven of het voorkennis, verwerking of toepassing van de net behandelde stof, een 
experiment of een doordenker is. In deel A staat er bovendien bij of het (vooral) om begrip gaat 
(B) of om rekenen (R). Met de opgaven kun je controleren of je de belangrijkste delen van de tekst 
begrepen hebt. Bij de meeste hoofdstukken hoort een werkblad met een aantal extra opgaven, 
deze zijn wat groter en moeilijker dan de opgaven tussendoor. Voor de werkbladen heb je vaak 
internet nodig.  

Centrale vraag van de module 

De hoofdvraag van de module is de volgende: 

Hoe kunnen we eigenschappen van materie verklaren  met behu lp  van  een  
kwantumbeschrijv ing  van  de  k le inste  dee ltjes? 

De module bestaat uit drie delen. Alle drie delen passen binnen nlt, maar samen zijn ze te groot 
voor één module van 40 slu. Je kunt deel A + deel B doen of deel A + deel C. 

Deel A past ook binnen het nieuwe natuurkunde examenprogramma (NiNa), in het domein 
Quantumwereld. Heb je dat domein al gehad bij natuurkunde, dan kan je deel B en C doen in nlt.  

Deel A is een gemeenschappelijk deel en gaat over de kwantumbeschrijving van licht en 
elektronen.  

Deelvraag A: 
h oe gedragen licht en elektronen zich, en hoe verklaart dit de eigenschappen  

van  materie? 

Deel B is een keuzedeel en gaat over de elementaire deeltjes. Je leert wat elementaire deeltjes 
zijn, hoe je ze kunt meten, en hoe ze zich gedragen. 
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Deelvraag B: 
wat zi jn  de  fundamente le  bouwstenen  van  de  materie   

en  hoe  kunnen  we hun  gedrag  beschrijven? 

Deel C is ook een keuzedeel en gaat over kwantumchemie: een kwantumbeschrijving van atomen 
en moleculen dus.  

Deelvraag C: 
h oe kunnen we met behulp van de kwantumtheorie chemische eigenschappen  

en  versch ijn se len  begrijpen? 

Kwantumstructuur van materie 
In het natuurkundeprogramma tot nu toe zijn al heel wat onderwerpen de revue gepasseerd: 
Mechanica, Elektriciteit, Magnetisme, Energie, et cetera. Voor leerlingen waarschijnlijk een hele 
berg nieuwe begrippen en regels maar toch, historisch gezien, is dit 'oude' natuurkunde. Het gaat 
om kennis die voor het grootste deel ontwikkeld werd in de zeventiende, achttiende en 
negentiende eeuw. 

Terugkijkend op de geschiedenis van deze `klassieke' natuurkunde, kunnen we een belangrijke 
trend ontdekken, namelijk dat de natuurkunde in zekere zin steeds meer doet met steeds minder: 
Met een steeds beperkter aantal basistheorieën en een steeds beperkter aantal basisbegrippen 
worden steeds meer verschijnselen beschreven en met elkaar in verband gebracht. 

Newton legde bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw als eerste een verband tussen de zwaartekracht 
op aarde en kosmische verschijnselen als de beweging van de maan en de planeten. Halverwege 
de negentiende eeuw kwam Maxwell met een theorie van het elektromagnetisme, waarin 
elektrische en magnetische verschijnselen met elkaar werden verenigd. Omstreeks die tijd werden 
er ook steeds meer verbanden gelegd tussen macroscopische verschijnselen (zoals de 
eigenschappen van gassen en van chemische verbindingen) en microscopische verschijnselen 
(zoals de atomen en moleculen, ook al bestond er nog tot in de twintigste eeuw verschil van 
mening of atomen wel bestaan). Met name Boltzmann heeft hier belangrijk werk verricht maar ook 
Planck en Einstein waren op dit gebied actief. Laatstgenoemde wist bijvoorbeeld voor het eerst een 
betrouwbare schatting te maken van de grootte van moleculen door een analyse van de Brownse 
beweging. 

De trend om steeds meer verschijnselen onder dezelfde noemer te brengen zet nog steeds door. Er 
zijn bijvoorbeeld zelfs directe verbanden tussen de theorie van elementaire deeltjes en vragen over 
de samenstelling van de materie in het heelal. Het natuurkundig onderzoek houdt zich 
tegenwoordig bezig met verschijnselen op een schaal ruwweg tussen de 10-20 en de 10+20 m. 

Het zoeken naar eenheid en daarmee het beperken van de diversiteit is in zekere zin een wat 
eigenaardig kenmerk van de wetenschap. In het dagelijks leven worden heel makkelijk nieuwe 
begrippen ingevoerd voor dingen die net iets anders zijn dan de dingen van gisteren. Een nieuw 
muziekritme, een nieuwe kledingstijl, een ander kapsel, alles krijgt al gauw een eigen naam en een 
eigen aanhang. Afwisseling en diversiteit zijn kennelijk een heel belangrijk mechanisme in het 
menselijk verkeer, en complexiteit wordt eigenlijk bewust opgezocht. 

In de wetenschap wordt in principe juist geprobeerd de complexiteit te verminderen door te zoeken 
naar verbanden tussen verschijnselen. In de natuurkunde komen we dan ook in uiteenlopende 
contexten toch steeds weer dezelfde begrippen tegen. Energie en kracht bijvoorbeeld, tijd, ruimte, 
massa ... 
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Deeltjes, velden, golven 
Laten we eens gaan kijken of we kunnen achterhalen wat nu eigenlijk de belangrijkste 
basisbegrippen zijn in de natuurkunde die tot nu toe aan de orde is geweest, ofwel: Waar ging het 
eigenlijk over in de klassieke natuurkunde en hoe zit dat tegenwoordig? 

In de natuurkunde die je tot nog toe geleerd hebt ging het bijna steeds op een of andere manier 
over deeltjes, met inbegrip van materiële voorwerpen die uit deeltjes bestaan, of die als deeltjes 
kunnen worden opgevat: 

• Mechanica ging over het gedrag van deeltjes onder invloed van krachten. Ballen die naar 
beneden vallen of de beweging van planeten onder invloed van de zwaartekracht van de zon.  

• Elektrostatica ging over de krachten die geladen deeltjes op elkaar uitoefenen. Geladen bollen 
of elektronen tussen geladen platen.  

• Bij elektrische stromen wordt gekeken naar het gedrag van bewegende geladen deeltjes in 
geleiders. Elektronen in een draad, ionen in een oplossing.  

• Warmteleer ging in feite over de beweging van deeltjes in stoffen:bewegende, trillende, 
draaiende, botsende moleculen en hun potentiële en kinetische energie.  

• Ook het onderwerp trillingen en golven ging aanvankelijk over de beweging van deeltjes, 
namelijk deeltjes die een harmonische trilling uitvoeren onder invloed van een kracht die 
evenredig is met de uitwijking uit een evenwichtsstand.  

We mogen gerust de conclusie trekken dat het begrip 'deeltje' een van de belangrijkste 
basisbegrippen is in de klassieke natuurkunde. Maar er is meer. Bij elektriciteit en magnetisme en 
bij de zwaartekracht heb je al kennis gemaakt met de begrippen veld en veldsterkte. Van licht heb 
je geleerd dat het een golfverschijnsel is, maar een ander soort golfverschijnsel dan geluid. 

Bij licht zijn er geen deeltjes die een golfbeweging uitvoeren. Licht is een 'elektromagnetische golf'. 
Het gaat om elektrische en magnetische velden, die elkaar beïnvloeden en voortdurend van sterkte 
veranderen. Het is die verandering van de veldsterkten die zich als een golf door de ruimte 
voortplant. 

We waren op zoek naar de basisbegrippen van de klassieke natuurkunde. Welnu, rond het eind van 
de negentiende eeuw konden verreweg de meeste van de toen bekende natuurkundige 
verschijnselen verklaard worden op basis van de volgende begrippen:  

materie, bestaande uit deeltjes; 
velden, en uit die velden voortkomende krachten; 
elektromagnetische golven, straling die zich voortplant als een trilling van het elektromagnetische 
veld. 

De twintigste eeuw 
Doordat zoveel natuurkundige verschijnselen verklaard konden worden, begon op te vallen dat er 
ook enkele verschijnselen waren waarbij dit niet goed ging met de theorieën die in het begin van 
de twintigste eeuw voorhanden waren. Er werd echter algemeen verondersteld dat het hier slechts 
ging om een paar `onopgeloste randproblemen' en dat de fundamentele wetten van de 
natuurkunde wel ongeveer bekend waren. Niemand kon op dat moment overzien dat uit het 
denken over deze randproblemen in het begin van de twintigste eeuw een heel nieuwe `moderne' 
natuurkunde zou ontstaan. Een natuurkunde met allerlei verrassende inzichten en spectaculair 
verschillend van de natuurkunde van de negentiende eeuw.  

Zo bleek bij de studie van atomaire verschijnselen tot ieders verrassing dat de beschreven 
scheiding tussen deeltjesverschijnselen en golfverschijnselen niet goed vol te houden is. In de 
microwereld van het hele kleine bleken deeltjes en golven meer met elkaar te maken te hebben 
dan men tevoren had kunnen denken. De theorie die deze microwereld beschrijft, de 
kwantumtheorie, is tegenwoordig de basis voor de manier waarop natuurkundigen en 
scheikundigen  naar de wereld kijken.  

 

 9 



 

Deel A 
Golven en deeltjes 
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Hoofdstuk 1. Licht en elektronen: deeltjes of golven? 

golven? 

1.1. Inleiding 
De moderne natuurkunde, die in 1905 begon met de ideeën van Einstein, houdt zich onder andere 
bezig met de wisselwerking tussen licht en atomen. In het begin van de 19e eeuw liet Young met 
een aantal buigings- en interferentieproeven zien dat licht een golfkarakter heeft. Eind 19e eeuw 
was men overtuigd geraakt van het bestaan van atomen en moleculen.  

De moderne natuurkunde zette het denken over de bouwstenen van de materie op zijn kop. Op 
zeer kleine, atomaire schaal gedraagt licht zich niet alleen als een golfverschijnsel, maar soms ook 
als een bundel deeltjes: fotonen. Aan de andere kant blijkt dat je elektronen niet zomaar kunt 
beschouwen als deeltjes; ze gedragen zich ook als golven. Zo werden fotonen en elektronen de 
eerste voorbeelden van kwantumdeeltjes, deeltjes die aspecten van zowel golfgedrag als 
deeltjesgedrag vertonen.  

In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe deze heel verschillende soorten gedrag met elkaar te 
rijmen zijn.  

De hoofdstukvraag : hoe  gedragen  l ich t en  e lektronen  zich? 

In het kader staat de voorkennis die je bij dit hoofdstuk nodig hebt . Je kunt de voorkennis ophalen 
door de betreffende hoofdstukken uit je natuurkundeboek te besturen of door je een van je 
medeleerlingen om uitleg te vragen. 

Voorkenn is 

Begrippen: 

Trilling, golf, fase, amplitude, buiging, interferentie, elektromagnetische golf, energie. 
Wat je al weet/kent:  
Golven vertonen interferentie-, buigings- en brekingsverschijnselen. 
Licht is een elektromagnetische golf. 
Licht is een vorm van energie. 
Licht ontstaat als zich energieveranderingen in een atoom of molecuul voordoen. 
Omgekeerd kan licht ook veranderingen veroorzaken in de energietoestand van atomen en 
moleculen. 

Wat je al moet kunnen:  

Een buigings- en interferentiepatroon verklaren met behulp van het golfmodel voor licht 
Golflengtes bepalen aan de hand van interferentie aan een tralie. 
Uitleggen dat emissie en absorptie van licht samenhangen met energieveranderingen in een 
atoom. 

Formules:  

v = λf (voor EM-straling: c = λf)  
u(t) = Asin(2πft) 
Δφ= Δx / λ 
dsin(α)= nλ 
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Ef = hf 

1.2. Licht  
Sinds een paar honderd jaar is bekend dat licht een golfverschijnsel is. Hoe zijn natuurkundigen 
eigenlijk tot die conclusie gekomen? Over de vraag wat licht eigenlijk is bestonden al in de 
klassieke oudheid meningsverschillen en eeuwenlang circuleerden er allerlei denkbeelden zoals: 
‘een lichtbron vult een ruimte met licht’.  

In de zeventiende eeuw bewees de Deense astronoom Rømer dat licht zich met een grote snelheid 
rechtlijnig voortplant. Newton werkte aan een theorie waarin licht bestaat uit een stroom deeltjes, 
waarmee de rechtlijnige voortplanting van licht goed te verklaren is. De Nederlander Christiaan 
Huygens ontwikkelde juist een theorie waarin licht zich voortplant als een golf en waarmee de 
breking van licht goed verklaard kon worden. Op grond van wat men toen wist over het 
verschijnsel licht kon geen uitsluitsel worden gegeven over het karakter van licht. Minstens zo 
belangrijk is echter dat de vraagstelling een stuk preciezer was geworden. Men vroeg zich nu af: 
Bestaat licht uit een soort deeltjes, en kan ik dan het licht stoppen en in een doosje doen? Of is het 
een golfverschijnsel, maar wat golft er dan? 

1.2.1 Licht als golfverschijnsel 
Na Newton en Huygens heeft het nog wel een eeuw geduurd voor er verschijnselen werden 
gevonden die uitsluitsel geven over het golfkarakter van licht. De interferentieproef van Young 
wordt gezien als een beslissend experiment. Als licht invalt op een diafragma met twee spleten, 
ontstaat er achter het diafragma een interferentiepatroon. Interferentie kun je wel met golven, 
maar niet met deeltjes verklaren. 

 

Figuur 1: Het interferentiepatroon van de 
bundel van een He-Ne-laser op een 
dubbelspleet 

Opgave 1-1: voorkennis Een discussie over licht (B) 
Er is lange tijd discussie geweest onder wetenschappers over de aard van licht. Volgens sommigen 
bestaat een lichtstraal uit een stroom deeltjes, volgens anderen is licht een golfverschijnsel. Het 
gaat er nu even niet om, of de ene opvatting beter is dan de andere, het gaat erom dat je je 
‘inleeft’ in de beide opvattingen. 
 
Stel je eens een discussie voor tussen een aanhanger van het deeltjesmodel van licht, en een 
voorvechter van de golftheorie. Ze proberen elkaar van hun gelijk te overtuigen. Om dit te doen, 
maken ze allebei een lijstje met zo veel mogelijk lichtverschijnselen die ze met hun model kunnen 
verklaren. Hieronder staan enkele experimenten met licht genoemd. Schrijf bij elk verschijnsel op, 
op welk van de lijstjes je het verwacht, en waarom. 

a. Spiegelingen: als ik in de spiegel kijk, zie ik mezelf 
b. Twee-spletenexperiment: Laat een lichtbundel op een scherm met twee smalle spleten vallen, 

en op het scherm erachter ontstaat een strepenpatroon. 
c. Breking: als je een rechte stok in het water steekt, lijkt die bij het wateroppervlak geknikt te 

zijn 
d. Regenboog / prisma: als je wit licht op een prisma laat vallen, komen er verschillende kleuren 

licht uit, gescheiden als in een regenboog. 

Opgave 1-2: voorkennis Experiment met interferentie (B) 
Figuur 1 laat het interferentiepatroon zien dat ontstaat bij de buiging van licht aan een diafragma 
met twee dunne evenwijdige spleten. De proef kan met eenvoudige materialen worden uitgevoerd. 
Vraag eventueel aanwijzingen van je docent. 

a. Maak een schema van de gebruikte opstelling. 
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b. Leg uit waarom dit patroon nu zo’n overtuigend argument is voor het idee dat licht een 
golfverschijnsel moet zijn. 

c. Het verklaren van het interferentiepatroon bij de proef van Young lukt wel eenvoudig met 
behulp van het golfmodel, maar niet met het deeltjesmodel. Maar ja, er zijn zo veel dingen die 
niet lukken maar misschien toch mogelijk zijn, of die heel lang voor onmogelijk werden 
gehouden en toch bleken te kunnen. In hoeverre kun je het feit dat iets niet lukt gebruiken als 
argument? Als het ons niet lukt om het deeltjesmodel toe te passen, in hoeverre is dat dan 
inderdaad een sterk argument voor het golfmodel? 

Opgave 1-3: voorkennis Het golfmedium (B) 
Als licht, blijkbaar, een golfverschijnsel is, wat golft er dan? 

1.2.2 Interactie van licht en materie: een probleem? 
In de tweede helft van de negentiende eeuw stond als een paal boven water dat licht een 
golfverschijnsel was. Niettemin werden er ook verschijnselen ontdekt die met de golftheorie 
moeilijk te verklaren bleken. Deze hadden te maken met de interactie van licht en materie. Of, 
anders gezegd, wat gebeurt er precies als licht op materie valt? Het gaat hierbij onder andere om 
heel gewone verschijnselen, waaraan je waarschijnlijk niets vreemds opmerkt totdat je gaat 
proberen ze vanuit de golftheorie te verklaren. Een paar voorbeelden: 

• Bij het afdrukken van zwart-witfoto’s op ouderwets lichtgevoelig fotopapier kun je in de 
donkere kamer een rode lamp aanlaten, omdat het rode licht geen invloed heeft op het 
fotopapier. Maar al met een zwak blauw licht is het papier onmiddellijk bedorven. Hoe komt 
dat?  

• Planten gebruiken het licht van de zon als energiebron. Zonlicht kan vervangen worden door 
wit kunstlicht, maar in rood licht groeien ze niet, zelfs niet in heel veel rood licht.  

Waarom deze verschijnselen vreemd lijken vanuit de golftheorie wordt misschien pas echt duidelijk 
als je gaat proberen om met de bekende natuurkundige wetten kwantitatieve berekeningen uit te 
voeren. Maar ook zonder dat valt er wel iets meer over te zeggen, zie bijvoorbeeld de volgende 
opgave.  

Opgave 1-4: voorkennis Golftheorie en het groeien van planten (B) 
a. Welke golfgrootheid lijkt bepalend voor het wel of niet optreden van de genoemde effecten, en 

welke doet er niet toe?  
b. Als je ‘s zomers aan zee bent en je staat in de branding, welke grootheid is dan meer bepalend 

voor of je omvalt: de amplitudo van de golven of hun frequentie? 

Een andere manier om te zien dat er iets eigenaardigs aan de hand is, is via het begrip energie. Bij 
elk van de genoemde processen wordt stralingsenergie omgezet. Fotopapier bevat korrels 
lichtgevoelig materiaal, bijvoorbeeld kleine kristalletjes zilverchloride. Onder invloed van licht wordt 
zo’n kristal ontleed en wordt er een klein zwart vlekje zilver gevormd. Om dat proces op gang te 
brengen is een kleine hoeveelheid energie nodig. Hoe groter de intensiteit, hoe meer energie er 
beschikbaar is, dus hoe sneller de reactie verloopt. Als het licht echter rood is gebeurt er niets, ook 
al maak je de intensiteit nog zo groot of laat je het heel lang schijnen. En dat terwijl bij blauw licht 
de reactie meteen op gang komt, ook al is de intensiteit heel klein! Het lijkt er dus op dat niet 
zozeer de intensiteit van het licht bepalend is maar de kleur, ofwel de frequentie. Er is voor 
dergelijke processen blijkbaar een minimale frequentie waaronder het overbrengen van energie 
niet lukt.  

Rond het einde van de negentiende eeuw onderzochten natuurkundigen een verschijnsel dat 
bekend staat als het foto-elektrisch effect en dat eruit bestaat dat licht elektronen kan losmaken 
uit een stuk metaal. Niet alle kleuren licht doen dit echter. Voor ieder metaal is er een 
minimumfrequentie waaronder het losmaken van elektronen niet meer lukt, zelfs niet bij een heel 
sterke lichtbron. Deze grenswaarde verschilt per metaal. Voor de meeste metalen is ultraviolet licht 
nodig.  

Opgave 1-5: experiment Het foto-elektrisch effect (B) 
Het foto-elektrisch effect kan worden aangetoond met de volgende proef:  
Neem een plaatje zink en schuur het oppervlak goed schoon met een stukje schuurpapier. 
Bevestig het plaatje met een klemmetje aan de knop van een elektroscoop. 
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Geef de elektroscoop een uitslag met een gewreven plastic staaf. Hij wordt hierdoor negatief 
geladen. 

a. Beschijn het plaatje zink met een gewone lamp, en beschrijf wat je waarneemt. 
b. Beschijn het plaatje met ultraviolet licht, bijvoorbeeld van een kwiklamp of een gezichtsbruiner, 

en beschrijf wat je waarneemt. 
c. Beschijn het plaatje met ultraviolet licht, maar zet een glasplaat tussen de bron en het 

voorwerp. Beschrijf wat je waarneemt. 
d. Door de elektroscoop te laden met een gewreven glazen staaf krijgt hij een positieve lading. 

Leg uit wat je verwacht te zien als je het experiment nu herhaalt.  
e. Controleer of je verwachting klopt met de waarneming.  
f. Waarvoor dient het schoonmaken van het plaatje zink? Probeer een antwoord te geven op 

microscopisch niveau, in termen van elektronen, atomen en moleculen.  

1.2.3 Licht als deeltjes 
Het foto-elektrisch effect is historisch van groot belang geweest. Hoewel men er vanuit de 
golftheorie van licht maar niet in slaagde het bevredigend te verklaren, werd er in de eerste jaren 
van de twintigste eeuw toch eigenlijk niet aan getwijfeld dat dit, binnen niet al te lange tijd, toch 
wel zou gaan lukken. Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel, toen bleek dat er 
met een deeltjesmodel van licht wel een simpele verklaring kon worden gegeven. Met dit model 
konden bovendien nauwkeurige, kwantitatieve voorspellingen gedaan worden, die precies bleken te 
kloppen met wat er werd waargenomen.  

Het was Einstein, die in 1905 voor het eerst een verklaring kon geven van het foto-elektrisch 
effect. Hiervoor was het nodig te veronderstellen dat licht uit ‘lichtkwanten’, of energiepakketjes, 
bestaat. Ieder van die kwanten bevat een energie  

E = hf  

waarin f de frequentie is en h de zogenaamde constante van Planck. Tegenwoordig wordt zo’n 
lichtkwant een foton genoemd. Fotonen met voldoende energie kunnen elektronen uit het metaal 
losmaken maar fotonen met te weinig energie niet, zelfs al zijn het er heel veel tegelijk.  

Ondanks het succes van Einsteins verklaring van het foto-elektrisch effect werd aan het bestaan 
van fotonen nog heel lang weinig geloof gehecht. Dit veranderde pas 20 jaar later, toen 
experimenteel werd vastgesteld dat fotonen niet alleen energie maar ook impuls bezitten. Voor 
gewone deeltjes is de impuls het product van massa en snelheid: p=mv. Een foton heeft een 
impuls die afhangt van de golflengte: 

 p = h / λ , 

waarbij h weer de constante van Planck is. 

Tegenwoordig is onze meetapparatuur zover ontwikkeld dat het zelfs mogelijk is individuele 
fotonen te tellen. Fotonen van gammastraling kunnen bijvoorbeeld geteld worden met een Geiger-
Müller teller. Eigenlijk kun je ook een gewoon stukje fotonegatief beschouwen als een fotondetector 
want individuele fotonen zorgen telkens voor het ontleden van één klein korreltje zilverchloride. 
Ieder korreltje kan dus, eenmalig, een foton detecteren. Deze mogelijkheid tot het registreren van 
individuele fotonen maakt het wel erg moeilijk hun bestaan nog te ontkennen.  

De constante van Planck h was in het eerste jaar van de twintigste eeuw voor het eerst opgedoken 
bij het beschrijven van het uitzenden van licht door hete voorwerpen. Daarbij moest ook al worden 
aangenomen dat licht wordt uitgezonden in discrete energie pakketjes, of ‘kwanten’, tegelijk. 

Dat gedrag werd verder niet goed begrepen. De reden voor het uitwisselen van discrete pakketjes 
werd eerder gezocht in de materie dan in de straling. Het foto-elektrisch effect was het eerste 
verschijnsel dat er duidelijk op wees dat licht zelf altijd uit dergelijke discrete kwanten bestaat. 

De constante van Planck heeft zich inmiddels ontpopt tot een belangrijke natuurconstante, die een 
centrale rol speelt bij alle verschijnselen die door de kwantumtheorie worden beschreven. 
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Experimenten  met l ich t:   

Interferentie 

Er zijn naast proeven zoals die van Young ook simpeler interferentie-experimenten die het 
golfkarakter van licht duidelijk maken.  

• Houd je vingers tegen elkaar zodat er een heel dun spleetje tussen zit waar net een beetje licht 
door valt. Houd je hand nu een paar centimeter voor je oog en kijk door het spleetje naar een 
lichte achtergrond. Je ziet dan een patroon van donkere lijntjes tussen je vingers. Dit zijn 
knooplijnen, die ontstaan door interferentie.  

• Kijk ‘s avonds in het donker naar een kleine lichtbron, bijvoorbeeld de lamp van een 
lantaarnpaal een eindje verderop. Om de lamp heen zie je een patroon van lichte en donkere 
strepen. Deze ontstaan door de interferentie van de lichtstralen binnen het oog.  

Fluorescerend speelgoed 

In speelgoedwinkels zijn tegenwoordig allerlei fluorescerende voorwerpen en plaatjes te koop. 
Plastic knuffels die licht geven in het donker, plaatjes van dieren, planeten en sterren, lichtgevende 
armbanden, viltstiften met fluorescerende inkt, enzovoort.  

• Houd zo’n voorwerp een tijdje in het donker en beschijn het daarna met verschillende kleuren 
licht. Welke kleuren leiden wel en welke leiden niet tot het oplichten van het voorwerp? Probeer 
dit eens met verschillende kleuren fluorescerende verf.  

Bepaling van de constante van Planck 

De constante van Planck kan in een schoolpracticum worden bepaald. Er zijn verschillende 
manieren. De beste manier maakt gebruik van het foto-elektrisch effect en werkt in feite via het 
meten van de energie van de elektronen die uit het metaal worden losgemaakt. Een beschrijving 
van het experiment is bijvoorbeeld hier op internet te vinden: 
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap28/PhotoEffect/photo.htm, samen met een applet 
waarmee het experiment kan worden gesimuleerd als de apparatuur niet op school voorhanden is. 

Een tweede, wat eenvoudiger maar ook minder nauwkeurige methode werkt met LEDs van 
verschillende kleuren. En LED gaat pas branden als de spanning U groter wordt dan de 
zogenaamde ‘energieband-afstand’. Dit is het verschil tussen het laagste energieniveau van de 
geleidingselektronen in het halfgeleidermateriaal van de LED en het energieniveau van vastzittende 
elektronen. 

Het licht wordt uitgezonden door elektronen die vanuit de geleidingsband naar het lagere 
energieniveau vallen. De fotonen die dan door de LED worden uitgezonden hebben een energie eU. 
U kan worden gemeten door te kijken bij welke spanning de LED net aan gaat. Als verder wordt 
bepaald wat de golflengte is van het uitgezonden licht kan h worden bepaald uit hf = eU. 

1.3. Het verband tussen deeltjes en golven 
Licht gedraagt zich soms blijkbaar als een stroom deeltjes. Maar we hebben eerder geconcludeerd 
dat licht een golfverschijnsel is. Wat nu? 

Ook de natuurkundigen in het begin van de twintigste eeuw waren niet blij met deze 
tegenstrijdigheid. Er werden allerlei verschillende ideeën geopperd om de twee modellen, golf en 
deeltjes, met elkaar te verenigen. Eén van die ideeën was dat licht gewoon bestaat uit deeltjes, en 
dat de interferentieverschijnselen op de een of andere manier ontstaan door onderlinge krachten 
tussen de lichtdeeltjes. Dit is één van de ideeën die het niet hebben gehaald, in dit geval omdat 
het experiment uitwees dat het aantoonbaar onjuist is. 
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Opgave 1-6: experiment Interferentie met één foton tegelijk (R) 

 
Als je door een tralie naar een lampje kijkt, zie je een kleurenpatroon dat volgens de golftheorie 
van licht wordt veroorzaakt door interferentie. Veronderstel nu eens dat dit laatste niet klopt, maar 
dat licht bestaat uit deeltjes, en dat interferentie ontstaat door onderlinge botsingen. 
Deze hypothese zou je kunnen onderzoeken door een heel zwakke lichtbron te nemen. Als de 
intensiteit zo laag is dat de fotonen één voor één door het tralie heen komen, dan zou het 
interferentiepatroon moeten verdwijnen. 
Eerst maar eens wat rekenen. We gaan uit van een fietslampje, dat ongeveer 0,01 W aan zichtbaar 
licht uitzendt. Dat gaan we verder verzwakken met filters en dan kijken we naar de gemiddelde 
afstand tussen de opvolgende fotonen. 

a. We gaan uit van een lampje dat 0,01 W aan zichtbaar licht uitzendt. Hoeveel fotonen zendt het 
lampje per seconde uit? (Veronderstel een gemiddelde frequentie van 7.1014 Hz) 

b. Als je oog ongeveer 0,3 m van het lampje verwijderd is en je pupil heeft een oppervlak van 4 
mm2, hoeveel van deze fotonen vallen er dan per seconde in je oog?  

c. Hoeveel tijd zit er gemiddeld tussen twee opvolgende fotonen die op weg zijn naar je oog? 
d. Al deze fotonen gaan met lichtsnelheid. Wat betekent dat voor de gemiddelde afstand tussen 

twee fotonen die je oog binnen vallen?  

Nu zet je voor het lampje een aantal donkere filters, net zolang tot je nog maar net een 
interferentiepatroon kunt onderscheiden. 
Stel bijvoorbeeld dat je dan vier filters hebt gebruikt die ieder tien procent van het licht doorlaten. 
De bundel is dan in totaal verzwakt met een factor 104. 

e. Bereken nu weer de onderlinge afstand tussen de fotonen.  

Als het goed is heb je in vraag e gevonden dat de onderlinge afstand tussen de fotonen 
ruimschoots groter is dan de afstand tussen je oog en het lampje. Dit betekent dat de fotonen 
gemiddeld genomen één voor één door het tralie gaan. Het blijkt dat mensen, mits hun ogen erg 
goed aan het donker gewend zijn, bij een dergelijk kleine lichtsterkte het interferentiepatroon 
inderdaad nog (net) kunnen zien. 

f. Wat concludeer je hieruit ten aanzien van de hypothese dat interferentie ontstaat door de 
onderlinge interactie tussen de fotonen?  

Experiment: één  fo ton  tege li jk  

Het bovenstaande experiment met het fietslampje kun je ook op school echt uitvoeren. Je moet 
wel je ogen lang genoeg, een kwartier tot een half uur, aan het donker laat wennen. Het 
rendement van een gloeilamp is een procent of drie, zodat een lampje van 0,3 W een 
lichtopbrengst heeft van ongeveer 0,01 W aan zichtbaar licht. 

Behalve het lampje heb je filters nodig, bijvoorbeeld egaal grijze fotonegatieven. De verzwakking 
per filter moet bekend zijn, of je moet deze eerst zelf bepalen, bijvoorbeeld met behulp van een 
lichtsensor. Zie verder de opgave. 
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Experimenten zoals deze kunnen verder worden uitgebreid door met een fotocamera te werken. De 
lichtsterkte kan dan extreem laag gemaakt worden, als je de sluiter van de camera maar lang 
genoeg open laat staan. Je kunt dan desnoods een belichting kiezen waarbij er maar één foton per 
dag wordt uitgezonden. Zelfs onder dergelijke omstandigheden blijkt dat op den duur toch keurig 
het interferentiepatroon van het tralie weer tevoorschijn komt. Hiermee is dus uitgesloten dat het 
interferentiepatroon ontstaat door de onderlinge interactie tussen fotonen die door verschillende 
spleten gaan.  

1.3.1 De constante van Planck en het verband tussen golf en deeltje 
Met het deeltjesmodel alleen komen we er niet. Alleen het golfmodel is ook niet voldoende. We 
moeten de twee modellen dus op de een of andere manier combineren. 

Een van de verschillen tussen golven en deeltjes zijn de eigenschappen waarmee je ze kunt 
beschrijven. Een golf heeft bijvoorbeeld een frequentie en een golflengte, en een deeltje niet. 
Omgekeerd heeft een deeltje massa en snelheid, dus kinetische energie en impuls, maar dat heeft 
een golf niet. Dus hoe kun je nu ‘overstappen’ van het ene model naar het andere?  

Een deel van het antwoord heb je al in de vorige paragraaf gezien. Daar kwamen de volgende twee 
formules voor, die de energie en de impuls van een foton voorstellen: 

De energie van een foton is: E = h f, dus h maal de frequentie van de golf, 

De impuls van een foton is: p = h / λ , dus h gedeeld door de golflengte. 

In deze formules verbindt h, de constante van Planck, steeds een deeltjeseigenschap met een 
golfeigenschap van licht.  

Telkens als je met deze formules rekent (zoals in de vorige opgave) combineer je dus eigenlijk de 
twee modellen voor licht: golf en deeltjes! 

1.3.2 Uitgebreid of gelokaliseerd 
Een ander verschil tussen golven en deeltjes: een golf verspreidt zich door de hele ruimte maar 
een deeltje vind je altijd maar op één plaats. Die uitgebreidheid van de golf is essentieel als je 
bijvoorbeeld de buiging van de lichtgolven bij een tralie wilt verklaren.  

Bij het waarnemen van het licht, bijvoorbeeld met een fotografische plaat, is juist de lokalisatie, 
een typische deeltjeseigenschap, van het foton belangrijk. Hoe uitgebreid de golf ook is, één foton 
wordt maar door één enkele korrel gevoelig materiaal helemaal geteld, en niet door honderd 
korrels een klein beetje, en zorgt dus voor één zwart vlekje op het negatief. 

In de volgende opgave bekijken we hoe we de uitgebreidheid van de golf en de precieze plaats van 
het deeltje kunnen samenbrengen. 

 

Figuur 2: Een foto wordt opgebouwd 
uit 'willekeurige' punten.  

Bron: A. Rose, Adv. in biol. and med. 
phys., 5, 211, 1957.  

Zie ook de applet op 
http://www.phys.uu.nl/~wwwpmn 
/applets/foto.htm 
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Opgave 1-7: verwerking Een reeks foto’s (B) 
De reeks foto’s in Figuur 2 laat het volgende zien: bij heel lage belichting verschijnen er eerst op 
min of meer willekeurige plaatsen op de foto her en der lichtpuntjes, die echter, naarmate de 
belichtingstijd voortduurt, steeds meer in een patroon blijken te vallen, tot er op den duur een 
goed herkenbaar beeld geproduceerd wordt. Het beeld op de foto blijkt dus punt voor punt te 
worden opgebouwd. 

a. Maak een schema van de opstelling die bij het maken van een fotografische afbeelding gebruikt 
wordt.  

b. Probeer kort te beschrijven hoe het beeld tot stand komt.  
c. Probeer samen te vatten wat er vreemd is aan deze beeldopbouw, als je er vanuit gaat dat licht 

een golfverschijnsel is.  
d. Probeer samen te vatten wat er vreemd is aan deze beeldopbouw, als je er vanuit gaat dat licht 

een deeltjesverschijnsel is.  

Wat zien we bij reeks foto’s uit Figuur 2? Het licht komt in losse fotonen aan, elk foton zorgt voor 
een puntje op de foto. De opeenvolgende fotonen lijken op willekeurige plaatsen neer te komen, 
maar bij een voldoende groot aantal fotonen komt het plaatje tevoorschijn, doordat de dichtheid 
van de puntjes evenredig wordt met de intensiteit van het licht. Blijkbaar lijkt het wel of de fotonen 
willekeurig terechtkomen op het negatief, maar houden ze toch rekening met de intensiteit van de 
lichtgolf. Helemaal willekeurig is het dus niet. 

Dit doet denken aan het kansbegrip: de uitslag van één worp met een dobbelsteen is niet te 
voorspellen maar bij een groot aantal worpen zal het aantal zessen (vrijwel altijd) in goede 
benadering één zesde van het totale aantal worpen zijn. De kans op het gooien van een zes is dan 
ook één zesde. 

Zo geldt voor de fotonen: al weet je voor een foton niet waar het terecht zal komen, de kans dat 
het op een bepaalde plek neerkomt, is gegeven door de intensiteit van het licht op die plek. Hoe 
groter de intensiteit, hoe groter de kans op een foton. De intensiteit van de lichtgolf is niets anders 
dan het kwadraat van de amplitudo van de lichtgolf. Dit leidt tot de volgende conclusie.. 

Conclusie: 

Voor afzonderlijke fotonen is onvoorspelbaar waar ze terecht komen, maar de kans dat een foton 
op een bepaalde plek arriveert is evenredig met het kwadraat van de amplitudo van de lichtgolf op 
die plek. 

Het kwadraat van de amplitudo wordt hierom wel de waarschijnlijkheidsdichtheid genoemd: het 
geeft weer hoe de waarschijnlijkheid is verdeeld over de ruimte, net zoals de gewone 
(massa)dichtheid aangeeft hoe massa is verdeeld. Om de kans te berekenen dat een foton in een 
bepaald gebiedje terechtkomt, moet je de grootte van dat gebiedje vermenigvuldigen met de 
waarschijnlijkheidsdichtheid daar. Net zoals je de massa van een voorwerp berekent door het 
volume te vermenigvuldigen met de (massa)dichtheid. 

Opgave 1-8: verwerking Het ontstaan van een interferentiepatroon bij het twee-spleten-
experiment van Young (B) 
Licht dat zich door de ruimte uitbreidt gedraagt zich als golf. De intensiteit is dan evenredig met 
het kwadraat van de amplitudo. Leg uit hoe dit, in het twee-spletenexperiment van Young, leidt tot 
het ontstaan van het interferentiepatroon van lichte en donkere strepen. 

Opgave 1-9: verwerking Twee-spletenexperiment met lage belichting (B) 
Net als het experiment met de tralie kan het twee-spletenexperiment van Young ook gedaan 
worden bij heel lage belichting, zodat de fotonen één voor één op de fotografische plaat vallen. 
Uiteindelijk ontstaat dan langzamerhand toch het interferentiepatroon van lichte en donkere 
strepen, zoals afgebeeld in Figuur 1. 

a. Maak op soortgelijke manier als bij de foto’s in Figuur 2, aan de hand van een aantal schetsjes 
duidelijk wat je ziet op fotografische platen waarop het interferentie patroon bij verschillende 
belichtingstijden geregistreerd wordt. In gedachten kun je een rij van dergelijke schetsjes 
samenvoegen tot een tekenfilmpje dat de aankomst van de fotonen weergeeft.  
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b. Trek in gedachten een x-as midden door de in de figuur zichtbare maxima. De kans per cm dat 
het foton een plek met een bepaalde x-waarde treft noemen we f(x). Schets de grafiek van 
f(x).  

1.3.3 Waarschijnlijkheid en het verband tussen golf en deeltje 
Bij de verklaring van de serie foto's uit Figuur 2 hebben we zowel het golfmodel als het 
deeltjesmodel van licht gebruikt. Zolang het licht zich ongestoord voortbeweegt op weg naar het 
negatief, werkt het golfbeeld goed. Op het moment dat het licht aankomt bij het negatief, wordt 
het door de omstandigheden 'gedwongen' om deeltjesgedrag te vertonen. 

Voor deze overgang tussen golfmodel en deeltjesmodel is het begrip waarschijnlijkheid van 
essentieel belang, immers: de kans dat een foton op een bepaalde plek arriveert is evenredig met 
het kwadraat van de amplitudo van de lichtgolf op die plek. 

Dit gebruik van het kansbegrip riep aanvankelijk veel weerstand op en ook nu nog zijn er 
natuurkundigen die het weinig fraai vinden en die van mening zijn dat er gezocht moet worden 
naar een diepere theorie. Iedereen is het er echter over eens dat deze aanpak erg goed werkt bij 
het beschrijven van wat we kunnen waarnemen. Rond het eind van de jaren twintig van de vorige 
eeuw is de ‘kwantumtheorie’ het uitgangspunt geworden waarop een groot deel van de 
natuurkunde van tegenwoordig gebaseerd is.  

1.4. Elektronen 

Tegen het eind van de negentiende eeuw werd het elektron ontdekt (zie ook paragraaf  4.1 in deel 
B van deze module) en al snel was duidelijk dat het een (geladen) deeltje moest zijn.  De 
verhouding tussen de lading en massa kon gemeten worden door te kijken naar de afbuiging van 
elektronenbundels in elektrische en magnetische velden. Aan het deeltjeskarakter van elektronen 
werd dus niet getwijfeld. Later, in 1913, werd de lading (en dus ook de massa) van het elektron 
vastgesteld. 

1.4.1 Elektronen als golven 
Opgave 1-10: voorkennis Twee-spletenexperiment met deeltjes (B) 
a. Leg uit wat je verwacht te zien als je met een machinegeweer schiet op een stalen plaat met 

twee spleten erin.  

Bekijk de applet op http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/two-slit3.html. 

b. In het twee-spletenexperiment van Young zou je in plaats van een bundel licht ook een bundel 
elektronen kunnen nemen. Leg uit wat je verwacht te zien, als je er van uit gaat dat de 
elektronenbundel bestaat uit een stroom deeltjes.  

De Franse natuurkundige De Broglie behoorde rond 1920 tot de langzaam groeiende groep mensen 
die het fotonidee serieus nam. Hij ging zelfs nog een stuk verder. Op grond van symmetrie 
suggereerde hij dat als licht een dubbel karakter had, golf en deeltje, waarom materie dan niet 
ook? Hij stelde voor de analogie met lichtgolven door te trekken naar materie en kwam zodoende 
tot de veronderstelling dat materiedeeltjes een golflengte moeten hebben, die net als bij fotonen 
gelijk zou moeten zijn aan 

λ= h / p 

waar p = mv de impuls is van het deeltje, en h de constante van Planck. 

Met deze veronderstelling was hij tevens in staat een verklaring te geven voor het bestaan van 
discrete energieniveaus in atomen. Volgens De Broglie kwamen deze niveaus overeen met staande 
golven van de elektronen. Hier komen we in Hoofdstuk 2 uitgebreid op terug.  
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Opgave 1-11: verwerking Twee-spletenexperiment met elektronen 
(B) 
In Figuur 3 worden vier beelden getoond, in volgorde van steeds langere 
‘belichtingstijd’, gemaakt met een bundel elektronen van zeer lage 
intensiteit. Iedere stip is een beeld gevormd door één elektron. 

Interpreteer het patroon in deze figuur, door het te vergelijken met het 
gedrag van fotonen. 

Op grond van de beelden in Figuur 3 kunnen we concluderen dat fotonen 
en elektronen beide een dubbel karakter hebben, beide zowel golf als 
deeltje. Ze gedragen zich vreemd maar wel op dezelfde manier. 

De overeenkomst tussen fotonen en elektronen strekt zich ook uit tot het 
waarschijnlijkheidsbegrip. Net als voor fotonen geldt dat het golfmodel 
goed werkt voor elektronen die niet gestoord worden. Er zijn echter 
omstandigheden waarin het elektron blijkbaar gedwongen kan worden 
zich als deeltje te gedragen, bijvoorbeeld als de positie gemeten wordt. In 
zo’n geval geldt dezelfde regel als voor fotonen:  

Voor afzonderlijke elektronen is onvoorspelbaar waar het elektron wordt aangetroffen, maar de 
kans om het op een bepaalde plek aan te treffen is evenredig met het kwadraat van de amplitudo 
van de 'elektrongolf' op die plek. 

Historisch is het accepteren van het golfkarakter van elektronen nog wel met enige omwegen 
gegaan. Behalve Einstein vond aanvankelijk niemand het een interessant idee en dus voelde ook 
niemand behoefte om het experimenteel te testen. Het trok weinig aandacht tot er bij een 
experiment met de verstrooiing van elektronen interferentiemaxima en -minima werden gevonden. 
Deze werden veroorzaakt doordat in een kristal de atomen in regelmatige rijen gerangschikt zijn. 
Bij golven met een voldoend kleine golflengte geeft dit effecten die vergelijkbaar zijn met de 
buiging van licht aan een tralie. Bij toeval was de stof die in dit experiment werd onderzocht per 
ongeluk uitgekristalliseerd en had de elektronbundel een geschikte golflengte. 

1.4.2 Straling en materie 
De golfverschijnselen die bij een foton of een elektron horen zijn heel anders van aard dan 
geluidsgolven, waarbij sprake is van trillende luchtdeeltjes. Er is niet iets materieels dat trilt, maar 
wat dan wel? Bij licht is het de sterkte van de elektrische en magnetische velden, samen het 
elektromagnetische veld genoemd. 

Ook bij het elektron is er geen sprake van zoiets als een heen en weer gaande beweging zoals bij 
geluids- of watergolven. De grootheid die trilt zullen we aanduiden als het elektronveld. In de 
kwantumfysica hoort bij ieder type deeltje een eigen soort veld. Voor golven in deze velden geldt in 
alle gevallen dat ze niet direct waarneembaar zijn maar alleen via kansprocessen, op dezelfde wijze 
als we al hebben gezien bij fotonen en elektronen.  

Uit wat we tot nu toe gezien hebben moeten we blijkbaar de conclusie trekken dat het verschil 
tussen straling en materie niet zo fundamenteel is als gedacht werd. Het gedrag van fotonen en 
elektronen lijkt veel op elkaar. We zullen het daarom hebben over kwantumobjecten. 
Kwantumobjecten zijn geen deeltjes en geen golven; ze gedragen zich een beetje als allebei. Dit 
dubbele gedrag van kwantumobjecten wordt ook wel golf/deeltje-dualisme genoemd. 
Kwantumgedrag kennen we niet uit het dagelijks leven. We moeten dus leren hoe we 
verschijnselen en verklaringen in ‘kwantumtaal’ kunnen formuleren. 

Opgave 1-12: Samenvatting 
Vat samen wat je in deze paragrafen geleerd hebt over fotonen en elektronen als 
kwantumsystemen.  

Figuur 3 De opbouw 
van het interferentie-
patroon bij een twee-
spletenexperiment 
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Opgave 1-13: verwerking Onmerkbaar dualisme (B/r) 
Deeltjesgedrag herkennen we vooral aan het plaatsvinden van afzonderlijke, scherp gelokaliseerde 
gebeurtenissen, en golfgedrag vooral aan het optreden van buigings- en 
interferentieverschijnselen. Als alle voorwerpen en zelfs wijzelf, zowel golf- als deeltjesgedrag 
vertonen, waarom merken we daarvan dan zo weinig in het dagelijks leven?  
De volgende vragen kunnen je helpen hier een antwoord op te vinden. 

a. Schat het aantal fotonen dat bij een normale belichting per seconde je netvlies bereikt. 
(Gebruik een lichtintensiteit van bijvoorbeeld 10 W/m2, een pupiloppervlak van 2 mm2 en een 
gemiddelde frequentie van 5.1014 Hz)  

b. Zal je in het geval van onderdeel a. merken dat licht uit losse deeltjes bestaat? Waarom 
wel/niet? 

c. Bereken de De Broglie golflengte van een knikkertje (m = 1 g) dat rolt met een snelheid van 5 
m/s.  

d. Zal je iets merken van het golfkarakter van dat knikkertje? Waarom wel/niet? 

Stel dat deze knikker door een spleet met een breedte van 1 cm rolt. Waarneembare 
buigingsverschijnselen treden op als de golflengte ongeveer even groot is als de breedte van de 
kier, of groter. 

e. Bereken welke waarde de constante van Planck zou moeten hebben om dit te bereiken.  

1.5. Deeltjesachtig en golfachtig gedrag 

De combinatie van golf- en deeltjesgedrag, die we nu zowel bij fotonen als bij elektronen hebben 
gezien, maakt het moeilijk om je nog voor te stellen wat voor dingen het nu echt zijn. Ook 
natuurkundigen die al jaren met deze theorieën werken, kunnen zich er geen goede voorstelling 
van maken. Lees bijvoorbeeld het volgende citaat van Richard Feynman, een van de bekendste 
natuurkundigen van de twintigste eeuw: 

“Newton thought that light was made up of particles, but then it was discovered, as we have seen 
here, that it behaves like a wave. Later, however, [...] it was found that light did indeed sometimes 
behave like a particle. Historically, the electron, for example, was thought to behave like a particle, 
and then it was found that in many respects it behaved like a wave. So it really behaves like 
neither. Now we have given up. We say: ‘It is like neither.’ 

There is one lucky break, however—electrons behave just like light. The quantum behavior of 
atomic objects (electrons, protons, neutrons, photons, and so on) is the same for all, they are all 
‘particle waves’, or whatever you want to call them.” 

(Feynman e.a., The Feynman Lectures on Physics, Addison Wesley, Reading Mass., 1963, p.37-1) 

Kortom: elektronen en licht zijn geen golven, en geen deeltjes, maar 'iets anders', 
'kwantumobjecten', dus probeer je er geen gedetailleerde voorstelling van te maken. Dat leidt in 
de praktijk tot weinig problemen, omdat de kwantumtheorie heel duidelijk is over hoe je dingen 
kunt uitrekenen.  

Het golfmodel en het deeltjesmodel kunnen dienen om ons voorstellingsvermogen nog enig 
houvast te geven. Het zijn hulpmiddelen bij het gebruik van de wiskundige formules maar geen 
perfecte modellen voor het gedrag van kwantumobjecten.  

De wiskundige theorie van de kwantumfysica is veel krachtiger dan modellen in termen van 
deeltjes en golven en heeft geleid tot fantastische resultaten. Toch blijft er onder wetenschappers 
nog wel discussie over een aantal begripsmatige problemen. Maak je dus geen zorgen als je het 
verwarrend vindt.  

Opgave 1-14: doordenker Golfachtig, deeltjesachtig (B) 
Zoals je weet komen in de ‘gewone’ natuurkunde deeltjes en golven voor. Een voetbal zou je 
bijvoorbeeld als een deeltje, of een verzameling deeltjes, kunnen opvatten, maar niet als een golf. 
Andersom is de branding van de zee een golf, of een verzameling golven. De kwantumobjecten 
waar het in dit hoofdstuk over gaat, lijken soms op gewone deeltjes en soms op gewone golven. 

a. Noem zoveel mogelijk overeenkomsten tussen een kwantumobject en een (gewone) golf. 

 21 



 

b. Noem zoveel mogelijk overeenkomsten tussen een kwantumobject en een (gewoon) deeltje. 

Een kwantumobject is dus niet gewoon een deeltje, en ook niet gewoon een golf. Hoe kunnen we 
nu die golfachtige en deeltjesachtige eigenschappen combineren in een beschrijving? We geven 
eerst drie mogelijkheden. 

c. ‘Een kwantumobject verandert soms zomaar van een golf in een deeltje of van een deeltje in 
een golf.’ Wat vind je van deze mogelijkheid? 

d. ‘Een kwantumobject is een deeltje dat een golvende beweging maakt.’  
Wat vind je van deze mogelijkheid? 

e. ‘Een kwantumobject beweegt als een golf en botst als een deeltje.’ Wat vind je van deze 
mogelijkheid? 

f. Heb je zelf misschien nog een ander, beter idee? Bespreek jouw idee met een klasgenoot. 

1.5.1 Onbepaaldheid in plaats en impuls 
Een kwantumdeeltje dat vrij beweegt gedraagt zich als een golf. Een golf kan een welbepaalde 
golflengte hebben zoals de geluidsgolf van een zuivere toon, maar hij kan ook zijn opgebouwd uit 
een mengsel van verschillende golflengten zoals bij muziek. Het kan zelfs chaotisch worden zoals 
bij een knal of bij ruis. 

De golf waarmee je in de kwantumfysica een kwantumdeeltje beschrijft, wordt meestal de 
golffunctie genoemd. Zoals je al weet heeft de golflengte van een golffunctie direct te maken met 
de impuls van het deeltje. De golffunctie van een deeltje met een welbepaalde impuls is een heel 
nette golf met een welbepaalde golflengte λ= h/p. Zo’n golf is altijd heel uitgestrekt. Om een 
golffunctie te maken die gelokaliseerd is binnen een beperkte ruimte zijn altijd meer golflengten 
nodig.  

Opgave 1-15: experiment Scherpe pieken 
Gebruik je grafische rekenmachine om de volgende golffuncties te tekenen: 

a. cos(x) 
b. (cos(x) + cos(2x) + … + cos(8x))/8 
c. (cos(x) + cos(2x) + … + cos(100x))/100 
d. Teken ook de waarschijnlijkheidsdichtheid die bij de golffuncties hoort. Wat valt je op?  

In bovenstaande opgave zie je: hoe meer termen met verschillende golflengtes in de golffunctie, 
hoe scherper de piek, ofwel hoe beter gelokaliseerd de golffunctie is.  

Vanwege die verschillende termen heeft zo'n goed gelokaliseerde golffunctie geen welbepaalde 
golflengte, en dus heeft het deeltje dat erdoor wordt beschreven geen precies bepaalde impuls! Als 
je de impuls van het deeltje meet, dan hangt de kans op een bepaalde uitkomst af van de 
golffunctie, net zoals dat bij plaatsmetingen het geval is. De kans op een bepaalde uitkomst wordt 
bepaald door de bijdrage van de bijbehorende golflengte aan de golffunctie.  

Bij de golffuncties uit de opgave is bijvoorbeeld de kans op een meting van λ=2π en dus p=h/2π 
bij golffunctie a gelijk aan 1, bij golffunctie b is die kans 1/8 en bij c is het 1/100.  

Conclusie: een kwantumdeeltje met een scherp bepaalde positie kan geen scherp bepaalde impuls 
hebben, en omgekeerd kan een kwantumdeeltje met een scherp bepaalde impuls geen scherp 
bepaalde positie hebben.  

Grootheden die niet gelijktijdig een scherp bepaalde waarde kunnen hebben, zoals plaats en 
impuls, heten ook wel complementaire grootheden. Plaats en impuls vormen dus een paar 
complementaire grootheden. Hoe scherp kunnen plaats en impuls nu bepaald zijn? Dat volgt uit de 
onbepaaldheidsrelaties van Heisenberg (ook vaak aangeduid als de onzekerheidsrelaties): 

Δx.Δp > h / 4π 

Hierin is Δx de onbepaaldheid in de plaats en Δpx de onbepaaldheid in de impuls. Deze relatie is in 
allerlei situaties bruikbaar om op een snelle manier conclusies af te leiden. Bijvoorbeeld buiging: 
als je een lichtbundel of een bundel elektronen door een klein gaatje met diameter d laat gaan, dan 
is de onbepaaldheid van de impuls van die bundel na dat gaatje ten minste h/4πd. Hoe kleiner d, 
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hoe kleiner de onbepaaldheid ∆x is, en hoe groter de bijbehorende onbepaaldheid in de impuls. Zie 
de figuur hieronder.  

 
Figuur 4: Buiging van licht aan een gat. Een kleinere onbepaaldheid in de plaats Δx in het gat zorgt 
voor een grotere onbepaaldheid in de impuls Δpx. 

1.5.2 Meer over onbepaaldheid in de plaats 
Niet in iedere situatie is het eenvoudig te zien hoe de onbepaaldheid in de plaats van een 
kwantumdeeltje het best kan worden gedefinieerd.  

Als de golf in zijn geheel, of voor een groot deel, binnen een bepaalde ruimte gelokaliseerd is zoals 
in Figuur 5, dan geeft het volume van deze ruimte een directe maat voor de onbepaaldheid van de 
plaats. 

 
Figuur 5: Twee voorbeelden van gelokaliseerde golffuncties 

Opgave 1-16: toepassing Bepaal de onbepaaldheid (B) 
In Figuur 5 staan twee golffuncties afgebeeld. Geef bij elke golf aan hoe groot de onbepaaldheid in 
de plaats is. 

Een lastiger situatie zie je in Figuur 6. Hoe groot is de onbepaaldheid bij een golf die scherp gepiekt 
is maar met een eind verderop nog een klein staartje? Een golf zoals deze kan bijvoorbeeld 
ontstaan als een foton een glazen ruit treft, waarbij het grootste deel van de golf wordt 
doorgelaten en een klein deel teruggekaatst. 

 
Figuur 6: Een vreemd gelokaliseerde golffunctie 

Van dit voorbeeld kunnen we leren dat het woord ‘onbepaald’ zelf eigenlijk niet zo’n scherp 
gedefinieerd begrip is, ook al is het in allerlei situaties wel heel handig. In feite geldt hetzelfde voor 
de begrippen ‘golf’ en ‘deeltje’, die geen van beide het precieze gedrag van een kwantumdeeltje 
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kunnen beschrijven maar die toch handig zijn om allerlei aspecten van ‘kwantumgedrag’ te kunnen 
weergeven. 

In het geval van Figuur 6 is het interessant om te weten hoe groot de kans is dat het deeltje zich 
links in de figuur bevindt, waar x<1. Hoe bepaal je dat? Je weet al dat de kans om een 
kwantumdeeltje op plaats x aan te treffen gegeven wordt door het kwadraat van de golffunctie op 
die plaats, ψ2(x). De kans dat je het deeltje in een bepaald gebied aantreft is dan gegeven door de 
oppervlakte onder de grafiek van ψ2(x) in dat gebied. 

Opgave 1-17: toepassing Bepaal de waarschijnlijkheid (B) 
a. Teken de golffunctie uit Figuur 6 over en schets in dezelfde figuur de grafiek van ψ2(x) die erbij 

hoort. 
b. Schat hieruit de kans om het deeltje aan te treffen in het gebied waar x<1 en in het gebied 

waar x>6.  

Opgave 1-18: doordenker Niet scherpe begrippen (B) 
Probeer nog drie voorbeelden te vinden van niet scherp gedefinieerde begrippen. 

1.5.3 De reductie van het golfpakket 
Licht en materie bestaan uit kwantumdeeltjes en dit brengt een afwisseling met zich mee van 
golfachtig en deeltjesachtig gedrag. Het blijkt mogelijk hier op een zeer succesvolle manier mee te 
werken maar het is wel wennen. Eén van de ongebruikelijke kanten van het golf/deeltje-dualisme, 
de reductie van het golfpakket, wordt toegelicht met het volgende gedachte-experiment.  

Experiment: een  ri jtje  fo tonegatieven  

Sommige typen fotonegatieven zijn niet alleen gevoelig voor fotonen maar ook voor andere 
soorten deeltjes. Een elektron wordt op een rij achter elkaar opgestelde fotonegatieven geschoten. 
Het elektron maakt een zwarte vlek op het eerste negatief en schiet dan door naar het volgende 
negatief in de rij. 

Voordat het elektron een negatief treft breidt het zich in de ruimte uit volgens het golfmodel. Bij 
het negatief veroorzaakt het een zwarte vlek op één bepaalde plaats op het negatief. Daarna breidt 
het zich, vanuit dat ene punt op het negatief, weer uit als golf, tot het het volgende negatief treft. 
Daar wordt het weer, heel even, gedwongen tot deeltjesgedrag en vervolgens breidt het zich 
vanuit dat nieuwe punt wederom uit als golf. Enzovoort, net zolang tot het in een van de 
fotonegatieven wordt geabsorbeerd. 

Opgave 1-19: toepassing Een rijtje fotonegatieven (B) 
Lees de beschrijving van het experiment en bestudeer Figuur 7. 

a. Als je nog een keer een elektron met dezelfde impuls door een zelfde rij negatieven schiet, 
krijg je dan weer precies hetzelfde plaatje? Licht je antwoord toe.  

b. Leg uit of het plaatje klopt met het gebruik van de 
waarschijnlijkheidsregel.  

De golflengte van het elektron is overal in het plaatje 
gelijk. Bij het maken van de figuur werd blijkbaar 
aangenomen dat het elektron geen energie en impuls 
verliest bij de botsingen met de negatieven. 

c. Zou dit een realistische aanname zijn? Hoe verandert het plaatje als je aanneemt dat het 
elektron wel energie verliest?  

Licht plant zich in de ruimte voort als een golf. Dit geldt ook bij heel lage intensiteit voor 
afzonderlijke fotonen (zie Opgave 1-6: experiment Interferentie met één foton tegelijk). Ieder 
foton gedraagt zich als golf. Als het nu zou gaan om korte golfpulsen die als puls gelokaliseerd 
blijven en als klein pakketje door de ruimte zouden bewegen dan zou het verschil met deeltjes niet 
zo opvallen. Maar nee, golven kunnen zich over grote ruimten uitbreiden. Het is ook precies deze 
uitgebreidheid waarmee we interferentieverschijnselen kunnen verklaren. Een golf kan door alle 
spleten van een tralie tegelijk gaan en zodoende interferentie veroorzaken. 

Figuur 7: Een elektron vliegt door een 
rijtje fotonegatieven 
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Een foton dat wordt uitgezonden door de zon verspreidt zich met de lichtsnelheid als golf door het 
zonnestelsel en strekt zich al na een paar minuten uit over een gebied van miljoenen kilometers. 
Het foton kan met zekere waarschijnlijkheid mijn oog treffen en in mijn netvlies een chemische 
reactie veroorzaken. Deze reactie vindt plaats binnen een molecuul in een cel in mijn netvlies. De 
energie van het foton wordt geabsorbeerd binnen een gebied ter grootte van een paar atomen en 
de rest van die hele uitgebreide golf is opeens verdwenen. Dit proces wordt de reductie van het 
golfpakket genoemd. Het is typerend voor het golf/deeltje-dualisme. 

Wanneer vindt deze reductie van het golfpakket nu precies plaats? Deze vraag is in zijn 
algemeenheid niet gemakkelijk te beantwoorden omdat hij raakt aan een aantal punten waar 
natuurkundigen onderling het ook niet altijd over eens zijn. Het beste dat er op dit moment van te 
zeggen valt is misschien nog dat een geïsoleerd systeem zich volgens het golfmodel gedraagt. 
Deeltjesachtige verschijnselen, met een reductie van het golfpakket, kunnen optreden als een 
systeem in contact komt met de buitenwereld. 

1.6. Terugblik 

Samenvatting: 

Het negentiende-eeuwse onderscheid tussen deeltjes en velden bleek in het begin van de 
twintigste eeuw niet meer houdbaar. De wereld (b)lijkt te bestaan uit kwantumsystemen die golf- 
en deeltjeskarakter in zich verenigen. Het begrip waarschijnlijkheid speelt een fundamentele rol in 
het beschrijven van het gedrag van deze systemen. 

Wat hier nu even in een hoofdstuk is behandeld was historisch een revolutie in het natuurkundig 
denken, zoals je je misschien kunt voorstellen. Voor de natuurkundigen in het begin van de 
twintigste eeuw was de golf/deeltje-dualiteit allesbehalve vanzelfsprekend en de statistische 
interpretatie ervan evenmin. 

Gezien het moeilijk voorstelbare gedrag van materie op microscopische schaal vraag je je af hoe 
dit kan leiden tot de stabiele en stevige structuren die we om ons heen waarnemen. Met deze 
vragen over ‘de structuur van de materie’ zullen we ons in het volgende hoofdstuk bezig gaan 
houden. 

Begrippen: 

Foto-elektrisch effect, foton, kwantumdeeltje, De Broglie golflengte, intensiteit, waarschijnlijkheid, 
dualiteit. 

Wat je nu ook weet/kent: 

De constante van Planck. 
De historische betekenis van het foto-elektrisch effect. 
Dat een foton een energiepakketje is, dat geen massa heeft en beweegt met de lichtsnelheid. 
Dat elektronen en fotonen kwantumdeeltjes zijn, die zich in sommige opzichten als deeltje of juist 
als golf  gedragen. 
Dat het deeltjes- en het golfmodel in de kwantumtheorie naast elkaar gebruikt worden (zonder dat 
hierbij een volledige en volledig juiste weergave van het kwantumgedrag wordt bereikt). 
Dat de intensiteit evenredig is met het aantal deeltjes per tijdseenheid. 
Dat de waarschijnlijkheid om een kwantumdeeltje bij meting ergens aan te treffen evenredig is met 
het kwadraat van de amplitudo van de kwantumgolf.  

Wat je nu ook kunt: 

Berekeningen doen die gebruik maken van het verband tussen de De Broglie golflengte en de 
impuls van kwantumdeeltjes. 

Bepalen van atomaire afstanden in een kristalrooster, met behulp van de tralieformule.  

Formules: 

p = h / λ 

dsin(α)= nλ 
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1.6.1 Opgaven 
In deze paragraaf staan opgaven waarmee je de stof van dit hoofdstuk kunt herhalen. 

Opgave 1-20: herhaling Straling en materie (B) 
a Bespreek enkele overeenkomsten en verschillen tussen (elektromagnetische) straling en 

materie.  
b Leg (kort) uit wat het belang was van het foto-elektrisch effect voor de ontwikkeling van de 

kwantumtheorie. 

Opgave 1-21: herhaling Het foto-elektrisch effect (B) 
Bepaalde kleuren licht kunnen wel en andere kleuren kunnen geen elektronen vrijmaken uit een 
metalen plaat. Dit is een aanwijzing voor: 

a. het golfkarakter van licht  
b. het deeltjeskarakter van licht  
c. het golfkarakter van elektronen  
d. het deeltjeskarakter van elektronen  

Opgave 1-22: herhaling Röntgenstraling (B) 
Het golfkarakter van Röntgenstraling blijkt uit: 
 
I: het ontstaan van een interferentiepatroon als deze straling op een kristalrooster valt;  
II: het verschijnsel dat deze straling elektronen kan vrijmaken uit een metaal. 
 
Zijn deze uitspraken waar? Geef argumenten! 
a alleen I is waar  
b alleen II is waar  
c I en II zijn beide waar  
d I en II zijn beide niet waar  

Opgave 1-23: herhaling Energie, golflengte, snelheid (B) 
Een elektron, proton, neutron en een α-deeltje hebben allemaal dezelfde kinetische energie. 
a Leg uit welk deeltje de kleinste De Broglie golflengte heeft.  
b Leg uit welk deeltje de grootste snelheid heeft.  

Opgave 1-24: toepassing Interferentie met elektronen (R) 
Een bundel elektronen valt eerst op een ‘twee-spletendiafragma’, een metalen plaatje met twee 
evenwijdige smalle spleten. De golflengte van deze elektronen is 1,0 μm. Vervolgens valt de 
bundel op een fluorescerend scherm, dat oplicht waar het door elektronen getroffen wordt. Op dit 
scherm is een duidelijk interferentiepatroon te zien, van lichte en donkere strepen. 

a. Hoe groot moet de afstand tussen de spleten ongeveer zijn om ervoor te zorgen dat er 
minstens een paar graden verschil is tussen de hoeken waarin opvolgende maxima worden 
afgebogen?  

b. Bereken de snelheid van een elektron met een golflengte van 1,0 μm.  

De intensiteit van de bundel wordt nu heel klein gemaakt, en het fluorescerende scherm wordt 
vervangen door fotopapier, dat ook gevoelig is voor elektronen. 

c. Maak een schetsje van wat er te zien is op vier stukjes fotopapier, die steeds iets langer op 
deze manier ‘belicht’ zijn.  

Opgave 1-25: doordenker De reductie van het golfpakket (B) 
a. De amplitudo van de golffunctie bepaalt de waarschijnlijkheid, en dit geeft het verband tussen 

de theorie en datgene wat je experimenteel kunt meten. Maar hoe zit het nu met het elektron 
als je niet meet? Waar zit het dan? Of mag je dan helemaal niet van een deeltje spreken?  
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Hoofdstuk 2. Materie: opgesloten elektronen 

elektronen 

2.1. Inleiding 
Er is tegenwoordig veel bekend over het gedrag van materie op atomaire schaal en kleiner. Voor 
een groot deel is dit te danken aan nieuwe experimentele technieken zoals 
verstrooiingsexperimenten, waarbij botsingen tussen de deeltjes worden bestudeerd. Uit de 
experimenten blijkt dat kwantumgedrag, de merkwaardige combinatie van golf- en deeltjesgedrag, 
essentieel is bij het verklaren van de eigenschappen van materie.  

Kenmerkend voor de elektronen in een atoom is dat ze te weinig energie hebben om aan de 
aantrekkingskracht van de kern te ontsnappen: ze zitten opgesloten. Vrijwel alle eigenschappen 
van atomen worden veroorzaakt door het gedrag van deze opgesloten elektronen. Sterker nog, 
atomen en moleculen kunnen alleen bestaan dankzij het kwantumgedrag van elektronen. Ook de 
eigenschappen van die atomen en moleculen, en zelfs de direct waarneembare eigenschappen van 
de stoffen die uit die atomen en moleculen bestaan, komen voort uit dit gedrag. De kleur van 
worteltjes, de stevigheid van ijzer, het verbleken van spijkerbroeken… het heeft allemaal te maken 
met het kwantumgedrag van elektronen.  

In dit hoofdstuk kijken we naar het gedrag van in atomen opgesloten elektronen, en de gevolgen 
daarvan voor de eigenschappen van materie.  

Hoofdstukvraag: hoe bepaa lt het kwantumgedrag  van  e lektronen  de  
e igenschappen  van  materie? 

2.1.1 Voorkennis 

Begrippen: 

Atoommodel van Rutherford, spectra, energieniveau, grondtoestand, spectraallijn, 
emissiespectrum, absorptiespectrum, staande golf, gravitatieveld, elektrisch veld, potentiële 
energie, kinetische energie, dualiteit, waarschijnlijkheid. 

NB: Gebruik zo nodig je leerboek natuurkunde om onbekende onderwerpen op te zoeken.  

Wat je al kunt: 

Uitleggen dat spectraallijnen samenhangen met energieveranderingen in een atoom. 
Het ontstaan van staande golven verklaren met behulp van interferentie. 
Berekeningen uitvoeren met potentiële en kinetische energie.  

Formules: 

λn= 2L / n  (staande golf in een touw met twee vaste uiteinden en een lengte L) 
p = h / λ   (impuls van een foton of kwantumdeeltje) 
Ek= 1/2 mv2 = p2 / 2m (kinetische energie) 
Fe= q E = -q U / x (Lorentzkracht) 
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2.2. Het raadsel van de atoomspectra en het deeltje in een doosje 
Een belangrijke eigenschap van atomen is dat ze een specifiek spectrum hebben. Valt er licht op 
een (atomair) gas, dan worden alleen bepaalde golflengtes licht geabsorbeerd, en alle andere 
golflengtes niet. Omgekeerd zendt zo'n gas, als het heet is, alleen die bepaalde golflengtes licht 
uit. Het spectrum, dat aangeeft welke golflengtes worden geabsorbeerd/uitgezonden, is voor elke 
atoomsoort verschillend. Zie bijvoorbeeld Figuur 8 en Tabel 20 in BINAS.  

Alle atomen van hetzelfde element hebben hetzelfde spectrum, en je kunt het dus gebruiken om 
elementen te herkennen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de sterrenkunde, waar het spectrum van 
sterrenlicht wordt gebruikt om de samenstelling van sterren en gaswolken te bepalen. Heel handig 
dus, maar hoe kan het eigenlijk dat atomen zulke spectra hebben? Waarom wordt het ene foton 
wel geabsorbeerd, en een ander, met iets meer of minder energie, niet?  

 

Figuur 8: Het emissiespectrum van ijzer 

De Deense natuurkundige Niels Bohr stelde de volgende verklaring voor. De elektronen in een 
atoom kunnen niet zomaar op willekeurige afstand van de kern hun baantjes draaien, zoals in het 
atoommodel van Rutherford, dat op een zonnestelsel lijkt. Nee, de elektronen mogen alleen in 
bepaalde banen zitten, met bepaalde toegestane energieën. Ietsje meer of minder energie is 
verboden. Door het absorberen of uitzenden van een foton kunnen de elektronen van het ene 
energieniveau naar het andere 'springen', maar alleen als dat foton precies de juiste hoeveelheid 
energie heeft om het verschil te overbruggen. De afstanden tussen de energieniveaus bepalen zo 
het spectrum van het atoom. 

Opgave 2-1: voorkennis Energieniveauschema (B) 
Een bepaald soort atomen die vanuit de grondtoestand fotonen met een energie van 6,7 eV hebben 
geabsorbeerd, kunnen vanuit die aangeslagen toestand zowel fotonen absorberen met een energie 
van 1,0 eV als fotonen emitteren met een energie van 1,3 eV. Het ionisatieniveau van deze atomen 
is 10,4 eV. 

a. Teken het energieniveauschema  

Op één van de atomen valt een foton met energie van 1,5 eV. 

b. Leg uit of dit foton geabsorbeerd kan worden.  

De verklaring van Bohr werkt goed, maar roept wel weer nieuwe vragen op: waar komen die 
toegestane energieniveaus vandaan?  

2.2.1 Opgesloten golven en energieniveaus 
De elektronen in een atoom zijn door de aantrekkingskracht 
van de kern opgesloten in een beperkte ruimte. In het vorige 
hoofdstuk heb je gezien dat elektronen zich vaak gedragen als 
golven.  

Golven die opgesloten zitten in een beperkte ruimte zijn we al 
eerder tegengekomen: in een trillende snaar zitten de golven 
opgesloten tussen de uiteinden van de snaar. Het resultaat 
hiervan kennen we: staande golven met precies bepaalde 
frequenties.  

Door de snaar aan twee kanten in te klemmen worden de 
golven bij de uiteinden teruggekaatst en door de interferentie 
van de heenlopende en teruglopende golven doven de meeste 
golven uit.  

Figuur 9: Drie verschillende 
staande golven in dezelfde snaar. 
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Alleen de golven die bij de lengte van de snaar passen blijven over als staande golven en deze 
bepalen de frequentie van het geluid dat de snaar voortbrengt. 

Opgave 2-2: voorkennis De staande golven in een snaar (B) 
a. Laat zien dat voor een snaar met lengte L de passende golflengten worden gegeven door:  λn = 

2L / n 
b. Welke golflengte hoort bij de grondtoon van de snaar?  
c. Heeft het geluid dat de snaar voortbrengt in de lucht ook deze golflengte? Leg uit. 

Stel nu eens, dat een elektron in een atoom zich gedraagt als een staande golf 
in een snaar. We noemen dit model 'deeltje in een doosje': zoals de golf in de 
snaar tussen de uiteinden zit opgesloten, zo kan het elektron bewegen tussen 
de wanden van de doos, maar er niet uit. Zou het deeltje in een doosje de 
energieniveaus in het atoom kunnen verklaren, en daarmee het spectrum? 

We beginnen zo eenvoudig mogelijk, met een 'eendimensionaal doosje'. Dat wil 
zeggen: het elektron kan maar in één richting bewegen. Net als bij de staande 
golven in de snaar moeten er een geheel aantal halve golflengten in de doos 
passen: L = 1/2 n λn. Het deeltje in de doos heeft daardoor als mogelijke 
golflengten:  

λn = 2L/n. 

Hoe komen we nu aan de energieniveaus van het deeltje in een doosje?  

De totale energie van het deeltje is de som van de kinetische en potentiële 
energie. De potentiële energie is binnen de doos constant, en omdat bij 
potentiële energie alleen de verschillen belangrijk zijn, mogen we deze 
constante nul kiezen.  

De kinetische energie van het deeltje is  

Ek = 1/2 mv2 = p2/2m,  

dus afhankelijk van de impuls. Je weet uit het vorige hoofdstuk dat golflengte en impuls 
samenhangen volgens de formule van De Broglie:  

p = h/λ.  

Vul de vergelijking voor p in de kinetische energie in, en vul daarna de mogelijke golflengtes λn in, 
en voor de energie van het deeltje vind je de volgende mogelijke niveaus En: 

En = Ek(λn) = n2h2 / 8mL2 

De energie van het elektron kan dus alleen deze waarden hebben en bij de 'grondtoon', de golf met 
de grootste golflengte, hoort de laagste energie. De energie van deze grondtoestand is  

E1 = h2/8mL2. 

2.2.2 Het idee werkt 
Het is dus gelukt een om een verklaring te vinden voor het bestaan van energieniveaus van het 
atoom, door het elektron te beschrijven als een staande golf. 

Het deeltje in een doosje is natuurlijk maar een eenvoudig model, dat niet zo realistisch is. Maar 
ook bij ingewikkelder modellen blijft het principe hetzelfde, en worden de energieniveaus (en dus 
het atoomspectrum) verklaard door opgesloten, staande golven.   

Een bijkomend voordeel van het model is dat het verklaart waarom atomen stabiel zijn. Er is 
immers een grondtoestand, waarin het elektron de laagst mogelijke energie heeft. Kleiner kan de 
energie niet worden en een scenario waarbij het elektron op de kern valt, zoals in het 
zonnestelselmodel van het atoom, bestaat hier dus niet. 

Opgave 2-3: verwerking De energieniveaus van een deeltje in een doosje (R) 
Werk de berekening van de energieniveaus helemaal uit en laat zien dat voor het deeltje in een 
doos geldt dat En = n2h2 / 8mL2.  

Figuur 10: Drie 
maal een 'deeltje 
in een doosje'. 
De getekende 
golven horen bij 
n=1, 2 en 3.  
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Opgave 2-4: verwerking, doordenker Het deeltje in een doosje als atoommodel (B/R) 
a. Zoek het energieniveauschema van het waterstofatoom op, bijvoorbeeld in BINAS. Wat valt je 

op? 
b. Teken een zelfde schema, maar dan voor het deeltje in een doosje. Zet langs de verticale as de 

energie gedeeld door (h2 / 8mL2). 
c. Vergelijk de twee schema's. Lijken ze op elkaar? Welke overeenkomsten en verschillen zie je? 
d. Wat vind je van het deeltje in een doosje als atoommodel? 

2.3. Toepassingen van het deeltje in een doosje 
Het deeltje in een doosje blijkt een heel nuttig model te zijn. Zoals je hierboven hebt gezien, geeft 
het model een kwalitatieve verklaring voor het bestaan van discrete energieniveaus en de stabiliteit 
van het atoom, typische kwantumverschijnselen. Bovendien is een prettige eigenschap van het 
deeltje in een doosje dat de benodigde wiskunde relatief eenvoudig is. 

Er zijn naast atomen allerlei andere kwantumsystemen die in bepaalde opzichten op de trillende 
snaar lijken, eigenlijk alle systemen waarin een kwantumdeeltje vrij kan bewegen binnen een 
bepaalde ruimte. Het deeltje in een doosje kun je heel goed op die systemen toepassen, soms zelfs 
voor kwantitatieve berekeningen.  

In het deeltje-in-een-doos model geldt, net als bij de golven uit het vorige hoofdstuk, dat er bij een 
meting van de positie van het deeltje een reductie van de golf plaatsvindt en dat de kans om het 
deeltje ergens aan te treffen wordt gegeven door het kwadraat van de amplitudo van de golffunctie 
in dit punt. 

2.3.1 Opgesloten licht 
Als je licht opsluit tussen twee spiegels kan er tussen de spiegels een staande lichtgolf ontstaan. 
Dit principe wordt onder meer gebruikt in een laser. Een foton tussen twee spiegels is natuurkundig 
heel anders dan een trillende snaar, maar de wiskunde voor het beschrijven van de staande golf is 
precies hetzelfde.  

Gedachte -experiment: een  fo ton  tussen  twee  sp iege ls 

We sluiten een foton op tussen twee spiegels zodat er een staande golf ontstaat. Neem 
bijvoorbeeld licht met een golflengte van 0,50 μm en zet de spiegels ook op 0,50 μm afstand van 
elkaar. Dan past er precies één golflengte tussen, zodat je een staande golf krijgt met twee knopen 
aan de uiteinden, en een knoop in het midden met aan weerszijden twee buiken, zie Figuur 11. 

In het bovenste deel van de figuur is de staande ‘lichtbundel’ 
tussen de spiegels weergegeven. In de grafiek eronder staat de 
amplitudo van de lichtgolf uitgezet tegen de plaats x. De 
negatieve waarde van de amplitudo in het rechterdeel van de 
grafiek geeft aan dat de golf daar in tegenfase is met de golf in 
het linkerdeel. 

vraag Leg uit of je bij het beschrijven van deze situatie het 
golfmodel of het deeltjesmodel voor het foton moet gebruiken. 

Opgave 2-5: verwerking Fotonegatieven (B) 
Een fotonegatiefje wordt heel even in de ruimte tussen de spiegels gebracht en dan weggehaald. 
Na ontwikkelen zijn er bij het bekijken van het plaatje twee mogelijkheden: ofwel het plaatje is 
zwart geworden, doordat het foton is geabsorbeerd en het zilverchloride ontleed, ofwel het plaatje 
is niet zwart geworden, doordat het foton niet met het zilverchloride heeft gereageerd. De kans dat 
het wèl zwart is, is op de eerste plaats natuurlijk evenredig met het kwadraat van de amplitudo 
van de fotongolf ter plekke. 

a. Waar hangt deze kans nog meer van af?  
b. Schets de kansverdeling om het foton aan te treffen. 
c. Waar heb je in dit gedachte-experiment het golfmodel en waar het deeltjesmodel van het foton 

gebruikt? Leg uit.  

Figuur 11: een staande 
lichtgolf  tussen twee spiegels 

 30 



 

In plaats van een enkel foton kunnen er ook heel veel fotonen tegelijk een staande golf tussen de 
spiegels vormen. De lichtintensiteit is dan dus een stuk hoger. 

d. Wat verwacht je nu te vinden als je even een heel rijtje fotonegatiefjes op verschillende 
afstanden tussen de spiegels neerzet?  

2.3.2 Opgesloten elektronen 
Binnen sommige langgerekte moleculen kan een elektron bijvoorbeeld nagenoeg vrij bewegen van 
de ene kant van het molecuul naar de andere kant maar aan de uiteinden kan het niet ontsnappen. 
De elektrongolf moet daarom nul zijn bij de uiteinden. De golf wordt dus weerkaatst en in het 
molecuul ontstaan staande golven. Net als voor een atoom kun je hiermee het spectrum van het 
molecuul berekenen, en dus de kleur van de stof: zie paragraaf 2.4. 

Opgave 2-6: toepassing Een koperdraadje (R) 
Een gegeven koperdraadje heeft een lengte van 1,0 cm. In het draadje kunnen elektronen vrij 
bewegen van de ene kant van de draad naar de andere. 

a. Bereken de energie van een elektron in de grondtoestand, dat wil zeggen op het laagste 
energieniveau E1.  

Stel dat je een heel kort draadje hebt, met een lengte van 1 nm. 

b. Bereken ook voor deze draad de energie E1 van de grondtoestand en bereken bovendien de 
energie E2 van de eerste aangeslagen toestand.  

c. Een elektron in dit kleine draadje vervalt van E2 naar E1, onder uitzending van een foton. 
Bereken de frequentie van dit foton.  

d. In welk deel van het spectrum zou deze straling worden uitgezonden?  

Opgave 2-7: verwerking Deeltje in een doosje als model (B) 
In een laser wordt licht weerkaatst tussen twee spiegels. Binnen metaaldraad kan een elektron 
nagenoeg vrij bewegen van de ene kant van de draad naar de andere kant maar aan de uiteinden 
kan het niet ontsnappen. 
Geef aan om welke redenen je het deeltje in een doosje als model op deze beide voorbeelden kunt 
toepassen.  

2.3.3 De grootte van atomen en andere gebonden systemen 
Ondanks de eenvoud van het 'doosjesmodel' kunnen er toch al diverse leuke dingen mee gedaan 
worden. We kunnen bijvoorbeeld een schatting maken van de orde van grootte van een atoom, 
door te kijken wat voor straling het uitzendt. Als we veronderstellen dat we de formule voor de 
energieniveaus voor een elektron in een doosje mogen toepassen, dan volgt daaruit de diameter. 
Wellicht dat we hiermee een factor 2 of 5, of misschien zelfs 10, mis zitten, maar vast niet veel 
meer, en het gaat maar om een schatting. 

Op dezelfde manier kunnen we een schatting maken van bijvoorbeeld de grootte van een 
atoomkern, door die op te vatten als een doosje waarin protonen en neutronen zitten opgesloten. 

Opgave 2-8: toepassing Ordes van grootte (B/r) 
De grootte van een atoom wordt bepaald door de ruimte die de elektronen innemen. De overgang 
tussen de grondtoestand en de eerste aangeslagen toestand van een atoom komt overeen met een 
belangrijke spectraallijn. 
Voor een aantal stoffen ligt deze spectraallijn in het nabije UV, met golflengten in de orde van 
grootte van 10-7 m. Dat wil zeggen dat het energieniveau van de eerste aangeslagen toestand in 
de buurt van 10 eV boven het niveau van de grondtoestand ligt. 

a. Bereken de orde van grootte van een dergelijk atoom.  

Op dezelfde manier beschouwen we een atoomkern als een doosje waarin protonen en neutronen 
opgesloten zitten. Ook voor de kerndeeltjes in een kern kan de energie alleen discrete waarden 
aannemen. De verschillen tussen deze energieniveaus zijn in het algemeen echter veel groter dan 
die van de elektronen in het atoom. De straling die ze uitzenden is γ-straling, met een fotonenergie 
in de orde van grootte van 1 MeV. 
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b. Bereken de orde van grootte van een kern.  
c. Beredeneer dat in een gebonden systeem de afstanden tussen de mogelijke energieniveaus 

steeds kleiner worden naarmate het systeem groter is. 
d. Wat verwacht je op grond hiervan voor de verschillen tussen de energieniveaus van de 

bindingselektronen in een molecuul? En voor de energieniveaus van een ‘vrij elektron’ in een 
stuk metaal?  

Opgave 2-9: toepassing Een knikkerdoosje (B) 
Als een gebonden systeem alleen in bepaalde energietoestanden kan voorkomen, waarom merken 
we daar in ons dagelijks leven dan zo weinig van? Beredeneer waarom dat het geval is voor een 
knikker in een doosje. 

2.3.4 Twee- en driedimensionale doosjes 
Een duidelijke tekortkoming van het gebruikte doosjesmodel is dat 
echte kwantumdeeltjes zich in een driedimensionale wereld bevinden, 
en niet in een eendimensionaal doosje. We moeten ons dus afvragen 
hoe een staande golf in meer dimensies eruit ziet, en welke wiskundige 
formules er bij horen. 

Een snaar is een eendimensionaal ding, dat aan alle kanten, dus aan 
twee kanten is vastgezet. Een trommelvel is een tweedimensionaal 
ding, dat ook aan alle kanten is vastgezet.  

De meeste trommelvellen zijn rond, maar een rechthoekig vel is 
wiskundig eenvoudiger. Een rechthoekig vel met de meest eenvoudige 
staande golf, de grondtoon, is afgebeeld in de bovenste helft van 
Figuur 12. Het is zowel in de x- als in de y-richting een sinusfunctie, 
met golflengten λx = 2Lx en λy = 2Ly.  

Natuurlijk zijn er ook voor dit systeem boventonen. Er is zelfs een grote 
variëteit aan boventonen, omdat de x- en de y-richting onafhankelijk 
van elkaar verschillende golflengten kunnen hebben. In de onderste 
helft van Figuur 12 is een voorbeeld afgebeeld van een staande golf 
met λx = 2Lx/3 en λy = 2Ly. 

Een driedimensionale staande golf, in een "doos", is moeilijker af te 
beelden, maar als voorbeeld kun je denken aan een staande geluidsgolf 
in een kamer. De grondtoon heeft dan in het midden van de kamer een 
maximale amplitudo, die naar de wanden toe sinusvormig afneemt. 

Voor vellen en dozen die niet rechthoekig zijn hangt de moeilijkheidsgraad van het wiskundig 
model sterk af van de vorm. We beperken ons tot rechthoekige vormen, omdat die het eenvoudigst 
zijn om aan te rekenen.  

Als we een kwantumdeeltje opsluiten in een rechthoekig blok met ribben Lx, Ly en Lz, dan moet er 
in elk van de drie richtingen een staande golf ontstaan, met mogelijke golflengten λ= 2L/n. Met 
gebruik van p = h/λ geeft dit: 

px = nxh / 2Lx,   py = nyh / 2Ly,   pz = nzh / 2Lz. 

Om de energie te berekenen hoeft er niet veel meer gedaan te worden dan rekening houden met 
de drie richtingen. De kinetische energie van een deeltje is E = 1/2 mv2 = p2/2m. Hierin is p een 
vector, met componenten in x-, y-, en z-richting. Voor de totale impuls geldt dus dat 

p2 = px
2 + py

2 + pz
2 

Voor de impuls hadden we al geleerd dat p = h/λ en dit blijft gelden voor alle richtingen, dus 

px = h / λx,   py = h / λy,   pz = h / λz 

In een kubus bijvoorbeeld, zijn alle zijden gelijk: Lx = Ly = Lz = L. Invullen in de formule voor de 
energie geeft dan: 

E = (px
2 + py

2 + pz
2) / 2m = (h2 / 8m) × (nx

2 + ny
2 + nz

2) / L2  

Figuur 12: Twee 
voorbeelden van twee-
dimensionale staande 
golven in (vierkante)  
trommelvellen. 
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Opgave 2-10: verwerking Een deeltje in een rechthoekig doosje (R) 
De energie van een deeltje in een rechthoekig blok wordt gegeven door: 
E = (h2 / 8m) × (nx

2 / Lx
2 + ny

2 / Ly
2 + nz

2 / Lz
2)  

a. Ga dit zelf na 
b. Wat zijn nx, ny, en nz in de grondtoestand?  
c. En wat zijn nx, ny, en nz in de volgende energieniveaus? 

Voorbeeld: Als voorbeeld bekijken we een doosje dat in het xy-vlak een vierkante doorsnede 
heeft met een zijde van 1 nm, maar dat in de z-richting twee maal zo lang is: Lx = Ly = 1 nm en Lz 
= 2 nm. De energie van een elektron in de grondtoestand van dit doosje wordt dan: 

E = (h2 / 8m) × (nx
2 / L2 + ny

2 / L2 + nz
2 / (2L)2) 

= (6,63.10-34)2 / 8×9,11.10-31 × (1 / 1.10-18 + 1 / 1.10-18 + 1 / 4.10-18) 

= 6,03.10-38 × 2,25.1018 

= 1,36.10-19 J = 0,8 eV 

Opgave 2-11: toepassing Een 3-dimensionaal doosje – 1 (R)  
Schrijf de formule voor de energie op voor een doosje dat in de x- en de y-richting een lengte L 
heeft, maar in de z-richting 10L. 

Opgave 2-12: experiment Computersimulaties 
 
Maak Werkblad A-2: Golffuncties bekijken met psi. 
 

2.3.5 Meerdere deeltjes in een doosje: bosonen, fermionen en het 
uitsluitingsprincipe van Pauli 
De kwantumfysica is tegenwoordig de basistheorie voor het begrijpen van heel veel eigenschappen 
van de materie, en met het deeltje in een doosje worden een aantal verschijnselen al op zijn minst 
kwalitatief verklaarbaar. Voordat we hiervan een paar voorbeelden kunnen onderzoeken moet er 
echter nog één cruciaal ingrediënt worden toegevoegd. 

Veel interessante eigenschappen van atomen en moleculen zijn te danken aan het feit dat 
elektronen ook hoge energieniveaus bezetten. Waarom doen ze dit? Waarom zitten ze niet allemaal 
in de grondtoestand?  

De verklaring hiervoor werd voor het eerst geformuleerd door de Oostenrijkse natuurkundige 
Wolfgang Pauli en staat bekend als het uitsluitingsprincipe van Pauli. 

Het blijkt dat er twee soorten deeltjes bestaan in de natuur, fermionen en bosonen. Ieder deeltje 
dat bestaat uit een even aantal fermionen is een boson, maar er zijn ook bosonen, zoals het foton, 
die voor zover wij weten ondeelbaar zijn. In deel B van de module komen we hier nog op terug.  

Het belangrijkste verschil tussen fermionen en bosonen is het volgende:  

Van bosonen passen er willekeurig veel in dezelfde toestand, en van fermionen maar weinig.  

Hoe weinig precies, dat hangt af van het soort deeltje. Voor de fermionen waar wij naar zullen 
kijken, elektronen, protonen, neutronen en later nog een aantal andere, passen er steeds precies 
twee in dezelfde toestand. Een direct gevolg is dat atomen met veel elektronen in het algemeen 
niet bolvormig zijn, omdat ook de hogere energieniveaus met asymmetrische toestanden bezet 
worden. 

Opgave 2-13: toepassing Een doosje met zeven deeltjes (R/B) 
De buitenste elektronen van een bepaald type molecuul gedragen zich bij goede benadering als 
elektronen in een doosje. Het doosje is 4 nm lang en er bevinden zich 7 elektronen in. 

a. Bepaal de grondtoestand van het systeem, dat wil zeggen, leg uit hoe de elektronen zijn 
verdeeld over de energieniveaus als de totale energie minimaal is.  
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b. Bereken de energie van deze grondtoestand.  

De belangrijkste spectraallijn van de stof komt overeen met het verschil tussen de grondtoestand 
en de eerste aangeslagen toestand.  

c. Bereken de golflengte van deze spectraallijn.  

Dat elektronen fermionen zijn heeft grote gevolgen. Een wereld waarin ze zouden worden 
vervangen door bosonen met dezelfde lading en massa zou er toch volstrekt anders uitzien. Niet 
alleen zouden bijna alle chemische verbindingen die wij kennen niet meer bestaan, maar ook de 
eigenschappen van wel bestaande materialen zouden heel anders zijn. Metalen zouden 
bijvoorbeeld heel week zijn en bezwijken onder de geringste kracht. 

Enkele interessante verschijnselen als supergeleiding en supervloeibaarheid hebben direct met het 
verschil tussen bosonen en fermionen te maken. Beide verschijnselen ontstaan doordat ieder 
deeltje dat bestaat uit een even aantal fermionen zelf een boson is.  

2.4. Materie in kleuren  
We leven in een wereld vol kleur. Kleuren in de natuur, bloemen, vlinders, vogels, en alles wat wij 
daar kunstmatig, via het gebruik van kleurstoffen nog aan toevoegen. Waar komen deze kleuren 
vandaan, en waarom is de woestijn of het oppervlak van de maan in vergelijking hiermee zo 
kleurloos? 

De kleuren die wij om ons heen zien ontstaan door stoffen die uit wit licht selectief bepaalde 
kleuren absorberen, zodat het teruggekaatste licht niet meer wit is. Welke kleuren een stof kan 
absorberen hangt af van de energieniveaus van de atomen en moleculen in die stof. 

Opgave 2-14: voorkennis Energieniveaus en absorptie (B) 
Aan welke voorwaarde moeten de energieniveaus in een stof voldoen zodat licht met een 
frequentie f kan worden geabsorbeerd? 

De absorptiemogelijkheden van heel veel atomen en eenvoudige moleculen liggen vooral in het 
ultraviolette gebied. ‘Eenvoudige’ anorganische stoffen, zoals woestijnzand, zijn daarom vaak 
betrekkelijk kleurloos in het zichtbare gebied. Grotere, meer complexe moleculen, zoals in 
organische stoffen, hebben vaak ook energieniveaus die dichter bij elkaar liggen. Dit zorgt voor 
absorptiemogelijkheden voor zichtbaar en infrarood licht. 

Opgave 2-15: voorkennis Energieniveaus en de grootte van moleculen (B) 
Waarom kun je verwachten dat in grotere moleculen energieniveaus met kleinere verschillen 
bestaan? 

2.4.1 Organische kleurstoffen als voorbeeld 
Een belangrijke groep kleurstoffen bestaat uit 
organische moleculen die een lange keten 
koolstofatomen met dubbele bindingen bevatten. In 
figuur 21 is het structuurschema van een serie van 
dergelijke moleculen aangegeven. De serie ontstaat 
door voor k de waarden 0, 1, 2, ... in te vullen, 
waardoor het middenstuk steeds langer wordt. De 
relevante lengte van de keten loopt van het 
stikstofatoom links tot het stikstofatoom rechts. 

In het structuurschema van het molecuul is een 
keten te zien van afwisselend enkel- en 
dubbelgebonden koolstofatomen. Volgens de 
huidige theoretische modellen zijn de bindingen 
tussen alle atomen in de reeks gelijkwaardig, maar 
er zijn wel twee soorten toestanden.  

De zogenaamde 'σ-elektronen' zitten op vaste posities tussen de atomen terwijl de 'π-elektronen' 
betrekkelijk los gebonden zijn. Ze kunnen praktisch vrij langs de gehele keten bewegen. In het 

Figuur 13: Een molecuul met een lange 
koolstofketen.  

Bron: P.L. Lijnse, Kwantummechanica, Aula-
paperback, Het Spectrum, 1981. 
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kortste molecuul uit de serie, met k = 0, is de lengte van de keten in het middenstuk L = 0,9 nm 
en er zijn zes π-elektronen. Deze stof is geel.  

Op de π-elektronen van deze grote organische moleculen blijkt het model van  het deeltje in een 
doosje in goede benadering toepasbaar te zijn. Met het model kan worden uitgerekend in welk 
golflengtegebied de spectraallijnen van het molecuul liggen en daarmee kan de kleur van het 
materiaal worden voorspeld. 

Opgave 2-16: toepassing De energieniveaus van een kleurstofmolecuul (R) 
Voor het berekenen van de energieniveaus voor de π-elektronen in het molecuul in Figuur 13 wordt 
het model van een deeltje in een 1-dimensionale doos gebruikt. In het kortste molecuul uit de 
serie, met k = 0, is de lengte van de keten in het middenstuk L = 0,9 nm en er zijn zes π-
elektronen. 

a. Bereken de energie van de eerste vier energieniveaus.  

Als het molecuul zich als geheel in zijn laagste energietoestand bevindt, zijn de onderste drie 
energieniveaus volledig bezet. 

b. Leg dit uit.  

Als er licht op het molecuul valt kan een elektron uit dit derde niveau naar het vierde worden 
getild. 

c. Bereken het energieverschil tussen het derde en het vierde niveau.  

Volgens de waarnemingen absorbeert deze stof licht met een langste golflengte van 420 nm. 

d. Bereken met welk energieverschil dit overeen komt.  

Uit de berekeningen blijkt dat het korte molecuul een gedeelte van het blauwe licht absorbeert. 
Door deze absorptie ontstaat een relatief overschot aan rode, gele en groene kleuren. Geel zien wij 
als geel en een mengsel van rood en groen zien wij ook als geel. De kleurstof is dus geel. De 
kleuren van de andere kleurstoffen uit de serie kunnen op soortgelijke wijze worden verklaard. 

Opgave 2-17: toepassing De absorptiegolflengtes van kleurstofmoleculen (R) 
(Deze opgave is een vervolg op de vorige, zie weer Figuur 13.) 
Het eerstvolgende molecuul met een langere keten, met k=1, heeft een lengte van 1,2 nm en 
bevat 8 π-elektronen. De daaropvolgende moleculen zijn steeds 0,3 nm langer en hebben twee π-
elektronen erbij. 

a. Bereken de (grootste) absorptiegolflengte voor het molecuul met k = 2.  

Tabel 1: Absorptie door kleurstofmoleculen  

k N L (nm) hf (eV, berekend) hf (eV, gemeten) kleur 

0 6 0.9 3.25 2.95 geel 

1 8 1.2 2.35 2.25 rood 

2 10 1.5 1.84 1.91 blauw 

3 12 1.8 1.51 1.63 groen 

4 14 2.1 1.28 1.43 -  

5 16 2.4 1.11 1.24 -  

 
Opgave 2-18: toepassing De absorptiefrequenties van een kleurstofmolecuul (B) 
In Tabel 1 staan achtereenvolgens k: het aantal C2H2 groepen in het midden van de keten, N: het 
aantal π-elektronen in de keten, L: De effectieve lengte van de keten, hf (berekend): de berekende 
fotonenergie, hf (gemeten): de waargenomen fotonenergie, en tenslotte de kleur van de kleurstof. 

b. Leg uit hoe de gegeven absorptiefrequenties de kleur van deze kleurstoffen kunnen verklaren.  
c. Leg uit waarom er voor de kleurstoffen met k = 4 en k = 5 geen kleur vermeld staat.  
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Opgave 2-19: toepassing Bleken (B) 
Veel kleurstoffen verbleken op den duur onder invloed van de blootstelling aan fel licht (en vaak 
sneller als dat licht veel UV-straling bevat). 

a. Leg uit of een molecuul in een aangeslagen toestand makkelijker of moeilijker uit elkaar valt 
dan een molecuul in zijn laagste energieniveau.  

b. Leg uit waarom veel kleurstoffen op den duur verbleken. 

Wat opvalt als je de berekende en de waargenomen resultaten met elkaar vergelijkt, is dat dit 
ruwe model de waarnemingen verrassend nauwkeurig benadert. Voor nauwkeuriger berekeningen 
is een veel grotere dosis wiskunde vereist, maar het mechanisme achter het ontstaan van de 
kleuren is in dit eenvoudige model al heel duidelijk. Tevens is duidelijk hoe de lengte van de 
moleculen hier leidt tot meer ruimte voor de elektronen en zodoende tot grotere golflengten, lagere 
energieën en lagere absorptiefrequenties. 

En meer algemeen krijgen we hier iets te zien over één van de manieren waarop organisch leven 
kleur geeft aan het bestaan in dit universum.  

2.5. Materie in samenhang 
In de voorgaande paragrafen heb je kunnen leren hoe het golfmodel van het elektron helpt bij het 
begrijpen van allerlei eigenschappen van atomen, zoals het spectrum en de stabiliteit. In de laatste 
paragraaf hebben we het deeltje in een doosje zelfs toegepast op moleculen. 

In deze paragraaf gaan we het bestaan van moleculen, en de eigenschappen van bijvoorbeeld 
vaste stoffen proberen te begrijpen met behulp van de kwantumfysica. Waarom ontstaan er als je 
veel atomen bij elkaar stopt vaak vloeistoffen en vaste stoffen? Waarom zijn sommige vaste 
stoffen zo stevig? Waarom bestaan er zoveel verschillende soorten stoffen, en waar komen de 
eigenschappen van die stoffen vandaan? Waarom gaat waterstof bijvoorbeeld wel een verbinding 
aan met zuurstof, maar helium niet? Het zijn maar een paar vragen uit een lange reeks. We 
kunnen niet te ver gaan maar we zullen wel proberen op een aantal punten toch minstens een 
kwalitatief inzicht te verwerven. In deel C van de module wordt verder ingegaan op deze 
onderwerpen.  

2.5.1 Bindingen en bindingsenergie 
Moleculen en kristallen ontstaan doordat atomen aan elkaar blijven ‘kleven’. Blijkbaar trekken ze 
elkaar aan als ze dicht bij elkaar komen. Een stuk ijzer kun je niet zomaar breken; blijkbaar 
oefenen de ijzeratomen een aantrekkende kracht uit op elkaar. Een stuk ijzer kun je ook niet 
merkbaar in elkaar drukken. Blijkbaar ontstaat er een sterke afstotende kracht als je probeert de 
atomen al te dicht bij elkaar te brengen.  

In grote lijnen lijkt dus te gelden dat er op grote afstand nauwelijks krachten werken tussen 
atomen of moleculen. Denk bijvoorbeeld aan de moleculen in een gas: de ideale gaswet is 
gebaseerd op de veronderstelling dat er tussen de moleculen geen krachten zijn.  

Op kortere afstand werken er meestal 
aantrekkende krachten. Gassen worden vloeibaar 
bij lage temperatuur en heel veel atomen vormen 
moleculen als ze andere atomen tegenkomen. Als 
de afstand erg klein wordt dan zijn de krachten 
daarentegen juist sterk afstotend. Dit zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat je niet door je stoel zakt. 

Atomen zijn elektrisch neutraal. Op het eerste 
gezicht zou je zeggen dat elektrisch neutrale 
atomen geen kracht op elkaar uitoefenen, of in 
ieder geval geen elektrische kracht. Soms werken 

er magnetische krachten tussen atomen maar die zijn in het algemeen niet groot genoeg om de 
stevigheid van verbindingen te verklaren. Ook de zwaartekracht is veel te klein. 

Figuur 14: krachten tussen atomen 
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De belangrijkste krachten tussen atomen hebben allemaal iets te maken met de elektronen. Bij het 
ontstaan van moleculen en kristallen zijn er verschillende mechanismen die een rol kunnen spelen, 
soms meerdere tegelijk: ionbinding, vanderwaalskrachten, metaalbinding, covalente binding, etc.  

Al deze bindingen hebben te maken met het kwantumkarakter van de elektronen. In het vervolg 
van deze paragraaf gebruiken we het deeltje in een doosje om een kwantummodel te maken van 
bindingen tussen atomen. Met dit model kunnen we begrijpen dat het voor atomen gunstig kan zijn 
om een molecuul te vormen. Voor de details heb je meer geavanceerde atoommodellen nodig, die 
in deel C van de module aan de orde komen. 

Zet in gedachten eens twee doosjes (met 
deeltjes) vlak tegen elkaar aan en stel je voor 
dat de tussenwand verdwijnt en de deeltjes door 
beide doosje kunnen bewegen.  

Ze hebben dan meer ruimte ter beschikking, dus 
de golflengte kan langer kan worden, en de 
kinetische energie kan omlaag. Het kan daarom 
energiewinst opleveren als doosjes zo dicht bij 
elkaar in de buurt blijven dat de deeltjes in 
beide doosjes kunnen bewegen. 

Volgens dit model geldt voor een molecuul dat 
uit twee atomen bestaat dus het volgende: in het molecuul zitten de elektronen in een nieuwe 
grondtoestand met een grotere golflengte en (dus) minder energie.  

Een stabiele gebonden toestand kan ontstaan als er bij de vorming van die gebonden toestand 
energie vrijkomt, zodat er ook weer energie moet worden toegevoerd om ze uit elkaar te trekken. 
Je moet dus arbeid verrichten om de binding te verbreken. Deze energie wordt de bindingsenergie 
genoemd. 

Heel algemeen is bindingsenergie gedefinieerd als de hoeveelheid energie die vrijkomt als een 
aantal deeltjes samen een gebonden toestand vormen, of andersom: de hoeveelheid energie die 
nodig is om de deeltjes uit een gebonden toestand weer vrij te maken. Voorbeelden van gebonden 
toestanden zijn atomen die samen een molecuul vormen, maar ook nucleonen die samen een 
atoomkern vormen, of een ster en planeten die samen een zonnestelsel vormen, et cetera. 

Voorbeeld De vorming van moleculen en kristallen kan worden onderzocht aan de hand van het 
model van een atoom als een elektron in een doos. In dit model zou een molecuul dan bestaan uit 
doosjes die tegen elkaar aanliggen. 

Met dit model kunnen we een schatting maken van de energiewinst die het oplevert als atomen 
hun elektronen samen delen. In het eenvoudigste model nemen we een eendimensionaal doosje, 
waarin de energie van het elektron in de grondtoestand wordt gegeven door E1 = h2/8mL2. Bij een 
lengte van bijvoorbeeld 0,1 nm is dit ongeveer 4.101 eV. Bij de dubbele lengte gaat dit omlaag 
naar 1.101 eV en de bindingsenergie van 3.101 eV is in orde van grootte in ieder geval een heel 
acceptabel resultaat. 

Opgave 2-20: verwerking De bindingsenergie van twee doosjes (R) 
De kinetische energie van een elektron in de grondtoestand in een kubisch atomair doosje is 10 eV. 
De twee elektronen in twee afzonderlijke doosjes hebben samen dus een kinetische energie van 20 
eV. Twee van deze doosjes worden tegen elkaar geplaatst, en de elektronen in dit doosjesmolecuul 
zijn vrij in de dubbel zo grote ruimte die hierdoor ontstaat. 

c. Toon met een berekening aan dat de gezamenlijke energie van de twee elektronen in de 
gebonden toestand 5 eV lager is dan in de afzonderlijke atomen.  

Opgave 2-21: toepassing Ionisatie-energie (B) 
De ionisatie-energie van een atoom is de hoeveelheid energie die nodig is om het atoom van een 
van zijn elektronen te ontdoen.  

d. Beredeneer dat de ionisatie-energie van een atoom ook een soort bindingsenergie is.  

Figuur 15: Boven: twee deeltjes elk in hun eigen 
doosje (links), en samen in een twee keer zo 
groot doosje (rechts). Onder: de bijbehorende 
staande golven met de laagst mogelijke energie.  
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e. Zoek de ionisatie-energie van waterstof op en vergelijk die met de bindingsenergie die in het 
Voorbeeld hierboven werd gevonden. Conclusie? 

Opgave 2-22: toepassing De bindingsenergie van moleculen (B) 
Als bij een chemische reactie atomen worden samengevoegd tot moleculen, dan komt hierbij de 
bindingsenergie van de moleculen vrij. Op wat voor manier komt deze energie vrij? Geef een 
antwoord op macroscopische schaal, wat merken wij van die vrijkomende energie, en kijk ook op 
microscopische schaal, in wat voor vormen kan deze energie ontsnappen uit het molecuul?  

2.5.2  De stevigheid van vaste stoffen: elektronendruk 
Een stuk steen, een brok ijzer of een stuk diamant kun je niet zomaar in elkaar persen. Deze 
stoffen zijn bestand tegen grote krachten. Waar komt deze stevigheid vandaan? Atomen bestaan 
voor het overgrote deel uit lege ruimte, dus waarom bestaan er dan toch zulke harde materialen? 

In de vorige paragraaf hebben we gezien hoe je de bindende, aantrekkende krachten tussen 
atomen kunt verklaren uit de eigenschappen van de elektronen. Nu gaan we onderzoeken of je ook 
de weerstand tegen samendrukken daarmee kunt begrijpen.  

Als je een blok materiaal probeert samen te drukken, gaan de golffuncties van de elektronen elkaar 
overlappen. Omdat elektronen fermionen zijn, mogen ze (zie §2.3.5) hooguit met twee in dezelfde 
toestand mogen zitten. Het gevolg is dat de golven in een kleinere ruimte worden geperst, of 
sommige elektronen moeten uitwijken naar een toestand met hogere energie. 

Samendrukken betekent dus hoe dan ook dat de energie toeneemt, en dus dat er arbeid moet 
worden verricht. In het kader hieronder staat een berekening van de kracht die nodig is om een 
denkbeeldig materiaal samen te drukken. Het blijkt dat je zo'n berekening al kan doen met een 
heel eenvoudig model van gestapelde doosjes. In dit model zitten geen bindingen tussen de 
doosjes. 

B ereken ing  van  de  k racht nod ig  voor samendrukken   

We maken een eenvoudig model van een kristal dat is opgebouwd uit kubusvormige doosjes met 
elk één elektron. De doosjes stellen de atomen voor. We gaan er van uit dat alle elektronen in de 
grondtoestand zitten. 

Als de doosjes zijde L hebben, dan is de energie per elektron dus 

E(elektron) = h2/8me (1/Lx
2 + 1/Ly

2 + 1/Lz
2) = h2/8me (3/L2),  

want alle zijdes zijn gelijk: Lx=Ly=Lz=L 

Het kristal waar we naar kijken is zelf ook kubusvormig, elke zijde is N doosjes lang. Het blok 
bestaat dus uit N3 atomen. De totale energie van alle elektronen in het blok is dan N3 keer de 
energie van een elektron, dus 

E(blok) = h2/8me (3/L2) N3  

NB: Aan deze formule zie je dat de energie afneemt als de doosjes groter worden! Zonder een of 
andere bindende kracht zou het blok dan ook door de druk van de elektronen expanderen. In ons 
model wordt de bindende kracht geleverd door de stevigheid van de doosjes, zonder dat we er een 
verklaring voor geven. In het echt gaat het natuurlijk vooral om de elektrische aantrekkingskracht 
tussen de elektronen en de positieve atoomkernen. 

Nu gaan we het kristal in een richting samendrukken, laten we zeggen in de x-richting. Wat 
gebeurt er dan met de energie van de elektronen?  

Om het eenvoudig te houden, nemen we aan dat het enige wat er gebeurt is dat de doosjes 
allemaal evenveel korter worden. Dat betekent dat Lx iets kleiner wordt, dus de energie van elk 
elektron neemt toe. Het energieverschil van het hele blok is precies de arbeid die je moet 
verrichten bij het samenpersen van het blok.  

Om te bepalen hoeveel de energie toeneemt, berekenen we de afgeleide dE/dLx. Voor een 
kleine verandering in Lx is het energieverschil dan dE/dLx maal de verandering in Lx. 

dE/dLx = h2/8me d/dLx (1/Lx
2 + 1/Ly

2 + 1/Lz
2) N3 = -h2/8me . 2/Lx

3 . N3 
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We drukken het blok zoveel samen dat elk doosje ∆L korter wordt. De toename van de energie 
van de elektronen is dan 

∆E (blok) = dE/dLx ∆L = -h2/8me . 2/Lx
3 . N3 . (-∆L)   

Deze energie komt uit de arbeid die verricht wordt bij het samendrukken, waarbij het blok als 
geheel, N doosjes lang, N∆L korter wordt:  

∆E = W = F s = F N∆L. 

De kracht die nodig is voor het indrukken is dus  

F = ∆E/N∆L = h2/8me . 2/Lx
3 . N3 . ∆L/N∆L = h2/8me . 2/Lx

3 . N2  

Zou dit kunnen kloppen? Volgens de formule geldt: hoe kleiner de doosjes, en ook hoe groter het 
blok, hoe groter de kracht die nodig is. Dat lijkt niet zo gek.  

Nu vullen we wat getallen in om te kijken hoe groot de elektronendruk volgens deze schatting is. 
Zou het genoeg zijn om de stevigheid van een vaste stof te kunnen verklaren? 

De constante h2 / 8me = 6,02.10-38 Jm2,  
de lengte van de doosjes L = 0,5 nm, 
het aantal doosjes langs een zijde van het blok N = 2.109. 

Dit alles invullen in de formule voor de kracht geeft: 

F = h2/8me 2/Lx
3 N2 = 6,02.10-38 . 2/(0,5.10-9)3 . (2.109)2 = 3,9.109 N  

Opgave 2-23: verwerking Doosjes tellen (R) 
a. Laat zien dat het blok uit de berekening hierboven zijden van 1 meter heeft, en bereken het 

totaal aantal doosjes in het blok. 

In een echt en massief stuk vaste stof van deze omvang zitten typisch in de orde van grootte van 
1029 atomen. 

b. Reken dit na voor enkele stoffen, bijvoorbeeld voor aluminium, grafiet, diamant, ijzer en goud. 

Opgave 2-24: doordenker Aannames in het doosjesmodel (B) 
In het model dat we hierboven hebben gebruikt om de 'elektronendruk' in een kristal te schatten 
zitten een groot aantal aannames. Die maken dat het gemakkelijker (of zelfs: mogelijk) wordt om 
iets te berekenen. Aan de andere kant zorgen ze er soms ook voor dat het model minder realistisch 
wordt. 

a. Maak een lijstje van de aannames die in het model worden gedaan en bespreek ze in de klas.  
b. Vind je een model met zoveel aannames nog nuttig? Waarom?  

Opgave 2-25: verwerking Stevige stoffen (R) 
Om de kracht te berekenen die nodig is om staal samen te persen gebruiken we de formule  
 F = AYΔL/L0 
waarbij A de oppervlakte is waarop de kracht wordt uitgeoefend, ΔL de lengteverandering, L0 de 
rustlengte van het voorwerp en Y de elasticiteitsmodulus, die in Binas tabellen 8, 9 en 10 voor een 
aantal materialen vermeld staat. 

a. Bereken hiermee de kracht die nodig is om een stalen voorwerp met een oppervlak van 1 m2 
1% in te drukken.  

b. Vergelijk het antwoord met de kracht die nodig is om het doosjesmateriaal samen te persen. 

Met behulp van een relatief simpel model kan dus aannemelijk worden gemaakt dat de druk van de 
elektronen in principe ruim voldoende is om de stevigheid van werkelijke materialen te verklaren. 
Zelfs al is het model niet meer dan een ruwe benadering van echt materiaal, dat geen rekening 
houdt met de structuur van de atomen, de bindingen, warmte-effecten etc. Toch blijft ook in meer 
verfijnde modellen staan dat de elektronendruk zorgt voor de stevigheid van stoffen.  
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2.5.3 Terugblik 
In deze paragraaf heb je kunnen zien hoe het golfkarakter van elektronen een verklaring kan 
geven voor de samenhang en de stevigheid van de materie zoals wij die waarnemen.  

Er zijn natuurlijk allerlei aspecten die hier niet aan bod zijn gekomen, zoals de rol van elektrische 
en magnetische krachten. Toch wordt in meer gedetailleerde modellen het hier geschetste beeld 
steeds bevestigd. De samenhang, de stevigheid en allerlei andere eigenschappen van materie 
blijken in de eerste plaats samen te hangen met de energie van de elektronen. Door het maken 
van meer verfijnde modellen die op dit principe zijn gebaseerd, kunnen tegenwoordig de 
eigenschappen van allerlei soorten materialen met grote nauwkeurigheid worden beschreven of 
voorspeld.  

Een aspect waar we nog weinig naar gekeken hebben, maar dat in betere materiemodellen een 
grote rol speelt, betreft de vorm van atomen en moleculen. Het deeltje in een doosje schiet hier 
tekort. In deel C van deze module komen we hier wel nader op terug. 

2.6. Het waterstofatoom  
Het deeltje in een doos heeft allerlei toepassingen, maar als model van een atoom heeft het ook 
belangrijke tekortkomingen. De elektronen in een atoom zitten immers helemaal niet opgesloten 
tussen de wanden van een doosje, maar worden door de elektrische kracht aan de kern gebonden.  

Voor een betere beschrijving van atomen (en andere kwantumsystemen) gebruiken 
natuurkundigen de Schrödingervergelijking.    

De Oostenrijkse natuurkundige Erwin Schrödinger stelde in 1926 een vergelijking op voor het 
beschrijven van kwantumobjecten. Deze Schrödingervergelijking is erg abstract en maakt onder 
andere gebruik van complexe getallen (waarin het getal i = √-1 een rol speelt). Voor deze module 
heb je de Schrödingervergelijking niet nodig, maar voor de volledigheid staat hij hier wel: 
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De Griekse letter Ψ (psi) stelt de golffunctie voor, die het kwantumdeeltje beschrijft. E is de totale 
energie van het kwantumdeeltje, V(x) is de potentiële energie en m de massa. De interpretatie van 
de golffunctie ken je al uit Hoofdstuk 1: het kwadraat van de golffunctie in een bepaald gebiedje 
geeft je de kans om het deeltje daar aan te treffen. 

Met de Schrödingervergelijking kun je uit de potentiële energie bepalen hoe een deeltje zich 
gedraagt. Het is een van de belangrijkste uitgangspunten voor de beschrijving van materie en licht 
in de moderne natuurkunde. 

Met behulp van de Schrödingervergelijking is een atoommodel gebouwd waarin veel preciezere 
uitspraken kunnen worden gedaan, onder andere over de grootte van het atoom maar ook over 
wat het betekent om een atoom een bepaalde grootte toe te kennen.  

Opgave 2-26: keuzeopdracht Het deeltje in een doosje en de Schrödingervergelijking (R) 
Het deeltje in een doosje is een echt kwantumfysisch model, en voldoet dan ook aan de 
Schrödingervergelijking. In deze extra opgave kun je dat laten zien.  
Het deeltje zit opgesloten in het doosje, dat betekent dat de golffunctie overal buiten het doosje 
gelijk moet zijn aan 0. Je kunt ook zeggen: de potentiële energie V(x) is 0 binnen in het doosje, en 
oneindig groot erbuiten. 
Laten we zeggen dat het doosje van x=0 tot x=L loopt. Dan moeten we dus een golffunctie vinden 
die op x=0 en x=L gelijk is aan 0, en er tussen in ongelijk aan 0. 

a. Controleer dat sin(2πx/L) op de rand van het doosje 0 is. Teken de grafiek van deze functie. 
b. Vul deze functie in de tijdsonafhankelijke Schrödingervergelijking (zie hierboven) in. d2/dx2 

betekent: twee keer naar x differentiëren. Komt het uit? 
c. Kun je nog een andere functie verzinnen die ook past? 
d. Welke energie hoort er bij de golffuncties? Klopt dat met het deeltje in een doosje zoals we het 

eerder hebben gezien? 
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2.6.1 De grondtoestand van het waterstofatoom 
In deze paragraaf gebruiken we dat model van het eenvoudigste atoom, waterstof, om een aantal 
kenmerken te begrijpen die iets verder gaan dan wat we met het deeltje in een doos kunnen 
beschrijven. 

Opgave 2-27: doordenker Beperkingen van het deeltje in een doosje (B) 
Probeer zelf eens een paar punten te vinden waarin het simpele model van een elektron in een 
doosje niet klopt met wat we weten over het waterstofatoom.  

We beginnen met de toestand met de laagste energie, de grondtoestand. De totale energie van 
een elektron in een atoom is de som van de kinetische energie van het elektron en de potentiële 
energie van het elektron in de buurt van de kern. In de grondtoestand is die energie zo laag 
mogelijk.  

Voor het deeltje in een doosje was de potentiële energie 
binnen in het doosje overal nul. Voor het elektron in een 
waterstofatoom staat de potentiële energie weergegeven in 
Figuur 16. Zoals je ziet is de potentiële energie vlak bij de 
kern heel laag en verder weg een stuk hoger1.  

Voor een elektron met een vaste totale energie moet de 
grafiek van de kinetische energie er dus precies omgekeerd 
uitzien: hoog dicht bij de kern, en verder weg lager. 

Als gevolg hiervan ontstaan in een atoom heel andere 
golfpatronen dan in een doos. Een grotere kinetische energie 
komt overeen met een kleinere golflengte. We moeten dus 

verwachten dat de golflengte dichter bij de kern kleiner is. 

Opgave 2-28: verwerken Variabele golflengte (R) 
a. Leg met behulp van Figuur 16 uit dat de kinetische energie van het elektron groter moet 

worden naarmate het dichter bij de kern komt.  
b. Schrijf nog eens het verband op tussen golflengte en kinetische energie.  
c. Leg uit hoe de golflengte van het elektron moet afhangen van de afstand tot de kern.  
d. Gebruik je antwoord bij b. om een formule te vinden die de golflengte λ uitdrukt in de totale 

energie Etotaal en de (variabele) potentiële energie Ep.  

Experiment: go lven  met variabe le  go lflengte  

Voor een elektron in een waterstofatoom moet de golflengte 
afhangen van de afstand tot de kern. In dit experiment bekijken 
we een ander voorbeeld van een staande golf waarvan de 
golflengte varieert met de plaats. 

In een hangende ketting is de spanning aan de bovenkant groter 
dan aan de onderkant. Door de bovenkant heen en weer te 
bewegen kan er in de ketting een staande golf worden gemaakt 
waarvan de golflengte afhangt van de hoogte. 

1 Voor potentiële energie geldt dat alleen energieverschillen van belang zijn, daarom mag je er 
altijd een constante bij optellen. We hebben gekozen om Ep=0 te maken als het elektron oneindig 
ver van de kern weg is. Dichter bij de kern is de potentiële energie dan altijd negatief. 

Figuur 17: Twee voorbeelden 
van variabele golf lengte: een 
hangende ketting en een 
trommelvel dat naar het 
midden toe steeds zwaarder 

 

 

Figuur 16: De potentiële energie 
nabij een atoomkern, als functie 
van de afstand tot de kern. 
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Ook voor tweedimensionale golven zijn er soortgelijke voorbeelden. Stel dat je een trommelvel in 
het midden heel zwaar maakt, bijvoorbeeld met een stukje lood. De staande golf behorend bij de 
grondtoon van het vel zal nu niet meer netjes sinusvormig zijn zoals in Figuur 12. Het midden zal 
heen en weer zwiepen, meer zoals in het rechterdeel van Figuur 17. In die figuur is een trommelvel 
afgebeeld dat naar het midden toe heel erg zwaar wordt, waardoor de golf in het midden een heel 
kleine golflengte krijgt, resulterend in een scherpe piek. 

In het waterstofatoom is de kinetische energie van het 
elektron in het midden veel groter dan meer naar buiten. Ook 
hiervan is het effect dat de golflengte, in dit geval de 
golflengte van het elektron, heel klein wordt. De elektrongolf 
is dus enigszins te vergelijken met de staande golf in het 
verzwaarde trommelvel.  

De grondtoestand van het waterstofatoom blijkt een 
bolsymmetrische staande golf te zijn, met een amplitudo die 
in het midden bij de atoomkern een heel scherpe piek heeft. 
Op grote afstand van de kern gaat de golffunctie asymptotisch 
naar nul.  

In Figuur 18 is de amplitudo van de golf uitgezet langs een x-
as die in willekeurige richting door de kern gaat. Voor de y-as 
en de z-as krijg je dus precies hetzelfde plaatje. De omvang 
van de kern zelf is op deze schaal te klein om weer te geven 
(ongeveer 10-5 maal de breedte van de tekening). 

Een elektrongolf is geen trilling in een koord, maar een golffunctie. In het tekenfilmpje op 
http://www.cdbeta.uu.nl/subw/mn/materiaal/images/psih100.gif zie je een voorbeeld hoe je je het 
zou kunnen voorstellen. De linker afbeelding in Figuur 19 is een beeld uit dit filmpje. De uitwijking 
van het veld is weergegeven met behulp van een kleurverandering. Hoe groter de intensiteit van 
de kleur, hoe groter de uitwijking. 

Door het kwadraat van de amplitudo van de golf te nemen krijgen we de kans om het elektron 
ergens aan te treffen, als we de positie zouden gaan meten. 

 

In de rechter afbeelding in Figuur 19 is geprobeerd een beeld te geven van deze kansverdeling. 
Om een 3-dimensionaal beeld te vormen moet je deze figuur om een as door het centrum in 
gedachten ronddraaien. De ‘stippeltjesdichtheid’ komt dan overeen met de kans het elektron op die 
plaats aan te treffen. 

Als we de plaatjes voor de amplitudo en de kansverdeling nog eens goed bekijken dan valt op dat 
de kans om bij een meting van de plaats het elektron aan te treffen, gemeten per kubieke 
picometer, het grootst dat het in de buurt van de kern gevonden wordt. De kwantumfysica geeft 
dus een heel ander beeld dan het model van het atoom als een klein zonnestelsel waarin het 
elektron op zekere afstand van de kern in een welbepaalde baan op zekere afstand van de kern 
rondcirkelt. 

Goedbeschouwd kun je helemaal niet meer spreken over de baan van het elektron, maar alleen 
over de waarschijnlijkheid dat het ergens te vinden is (als het, door een meting van zijn positie 
gedwongen zou worden zich als een deeltje te gedragen en zich derhalve ergens te bevinden). De 

Figuur 18: De golffunctie van de 
grondtoestand van het 
waterstofatoom. x is de afstand 
tot de kern. 

Figuur 19: Twee 
voorstellingen van de 
golffunctie: hoe feller 
de kleur (links) of hoe 
dichter de stippen op 
elkaar (rechts), hoe 
groter de uitwijking 
van de golf . 
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kans om het elektron in of vlakbij de kern aan te treffen is desondanks nogal klein, omdat de kern 
maar zo weinig kubieke picometers groot is. 

Zoals we in paragraaf 1.5.2 hebben gezien is de kans om het 
elektron aan te treffen in een gebiedje gelijk aan de 
kansdichtheid vermenigvuldigd met de grootte van het gebied. 
De golffuncties die we hebben gevonden voor elektronen in een 
atoom zijn bolvormig. Een logische vraag is dan: hoe groot is de 
kans dat ik het elektron op afstand r van de kern vindt? Om die 
kans te berekenen moet je de kansdichtheid daar (ψ2(r)) 
vermenigvuldigen met het boloppervlak 4πr2.  

Doe je dit voor elke afstand r dan vind je een verdeling zoals 
afgebeeld in Figuur 20. De afstand waarbij de kans maximaal is 
wordt de Bohr-straal genoemd (rB). 

Een opvallende eigenschap van deze golffunctie is verder dat 
buiten de piek in het midden de amplitudo exponentieel kleiner 
wordt maar zonder ooit echt nul te worden. Dit is opmerkelijk 
want het betekent dat het atoom geen scherpe rand heeft. De 
grootte van het atoom wordt bepaald door de uitgebreidheid 

van de elektrongolf, en die wordt wel snel kleiner maar nooit echt nul.  

2.6.2 Hogere energietoestanden 
Hogere energietoestanden van het deeltje in een doos werden gekenmerkt door een groter aantal 
knopen en buiken. In het atoom kun je iets soortgelijks verwachten en dit gebeurt inderdaad ook, 
zie Figuur 21. Hier zijn de golffuncties getekend die horen bij de grondtoestand en twee 
opvolgende energietoestanden. Zoals te zien is komen er meer knopen en buiken naarmate de 
energie toeneemt. 

Horizontaal staat in Figuur 21 weer de positie, genomen langs een x-as die in willekeurige richting 
door de atoomkern loopt. Vertikaal staat de amplitudo van de elektrongolven. Een negatieve 
waarde van de amplitudo geeft aan dat de golf daar in tegenfase is met gebieden waar de 
amplitudo positief is afgebeeld. 

 
Figuur 21: Drie opeenvolgende golffuncties 

In Figuur 22 zijn dezelfde toestanden afgebeeld, maar de uitwijking van het veld is nu weer 
weergegeven door een kleurverandering. 

 
Figuur 22: Drie opeenvolgende golffuncties (2) 

De figuren tonen een paar opvallende kenmerken. Bij de hogere toestanden is bijvoorbeeld goed te 
zien dat de golflengte toeneemt met de afstand tot de kern. Ook is te zien dat het elektron meer 
ruimte inneemt naarmate de energie groter wordt, een belangrijk verschil met het deeltje in een 

Figuur 20: De kans om een 
elektron aan te treffen op 
afstand r van de kern 
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doos. Met meer energie kan het elektron zich verder van de kern verwijderen. Net als bij een 
satelliet die om de aarde draait wordt daarbij de gemiddelde potentiële energie groter (minder 
negatief) en de gemiddelde kinetische energie kleiner (minder positief). 

Opgave 2-29: verwerking Kansverdelingen – 1 (B) 
a. In Figuur 21 is x uitgedrukt in nm (nanometers) en de amplitudo in nm-3/2. Leg het gebruik van 

deze laatste eenheid uit.  

(Hint: Bedenk dat het kwadraat van de amplitudo de waarschijnlijkheid per kubieke nanometer 
geeft.) 

b. Schets de bij Figuur 21 horende kansverdelingen.  

2.6.3 Terugblik 
De grondtoestand van het 
waterstofatoom (n = 1) is een 
bolvormig symmetrische toestand 
met een scherpe piek in het 
centrum. 

 

Bij hogere energieniveaus (n = 
2,3,...) is er telkens één 
bolsymmetrische toestand. Deze 
toestanden onderscheiden zich van 
elkaar door het aantal knoop- en 
buikvlakken. Daarnaast zijn er, 
naarmate energie groter wordt, 
steeds meer toestanden die geen 
bolsymmetrie bezitten, zoals je kunt 
zien in Figuur 23. 

 

Het bestaan van toestanden die niet 
bolsymmetrisch zijn is van groot 
belang bij het verklaren van de 
fysische en chemische 
eigenschappen van stoffen. Dit soort 
toestanden komt in deel C nader 
aan de orde. 

Opgave 2-30: toepassing Werkblad Atoomtheorie  
Bekijk Figuur 23. Driedimensionale plaatjes van orbitalen vind je op de website Orbitron: 
http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/. NB: de kansverdeling noemen ze daar 'electron density'. 
Maak het werkblad A-4: Atoomtheorie. 

Opgave 2-31: toepassing Kansverdelingen – 2 (B)  
In  Figuur 23 zijn een aantal voorbeelden afgebeeld van elektrontoestanden in het waterstofatoom. 
Schets voor twee niet-bolsymmetrische toestanden de bijhorende kansverdelingen, genomen langs 
de x- en de y-as.   

Opgave 2-32: toepassing Energieniveaus (B) 
De ligging van de energieniveaus van het waterstofatoom kan precies berekend worden, en klopt 
nauwkeurig met het waargenomen spectrum van waterstof. Het blijkt dat de totale energie 
evenredig is met 1/n2: 
Etot = - C/n2  
Vergelijk deze formule met de waarden in Tabel 21 uit BINAS en bepaal de waarde van de 
constante C. 

 
Figuur 23: Dichtheidsplaatjes van een aantal 
elektrontoestanden in een waterstofatoom. Bron: 
en.wikipedia.org/wiki/File:Hydrogen_Density_Plots.png 
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2.7. Terugblik 

2.7.1 Samenvatting 
De eigenschappen van verschillende atoomsoorten, en van de stoffen die ermee gevormd worden, 
komen voor een groot deel voort uit het golfkarakter van de elektronen, in combinatie met het 
bestaan van een uitsluitingsprincipe, dat zegt dat er in iedere kwantumtoestand van een elektron 
maar plaats is voor twee elektronen. Op microscopisch niveau heeft dit onder meer tot gevolg dat: 

• de hogere energieniveaus van de elektronen worden gevuld, zowel in atomen als in meer 
complexe objecten, zoals moleculen en kristallen;  

• het aantal elektronen in de ‘valentieschil’, de buitenste serie toestanden van de elektronen in 
een atoom, een grote rol speelt;  

• veel atomen niet bolvormig zijn.  

Op macroscopisch niveau leidt dit tot bijvoorbeeld: 

• de chemische eigenschappen van stoffen; 
• de kleuren van stoffen; 
• de stevigheid van vaste stoffen; 

en tot hele reeksen andere eigenschappen, zoals de soortelijke weerstand voor elektrische 
geleiding, de geleidbaarheid voor warmte, de soortelijke warmte enzovoorts. 

Begrippen: 

Verstrooiingsexperiment, atoommodel, energieniveau, spectraallijn, deeltje in een doos, 
grondtoestand, aangeslagen toestanden, bosonen, fermionen, het Pauli-principe,bindingsenergie, 
energieschil, valentieschil. 

Wat je nu ook weet/kent: 

Dat de atoommodellen van Thomson, Rutherford en Bohr historisch van groot belang zijn.  

Dat het bestaan van een grondtoestand en van discrete energieniveaus een verklaring geeft voor 
de stabiliteit van atomen, voor de gelijkvormigheid van atomen van dezelfde soort, en voor het 
bestaan van spectraallijnen van stoffen.  

Dat in een atoom de elektrontoestanden met hogere energie meer ruimte innemen, en dat de 
hogere energieniveaus steeds dichter bij elkaar komen te liggen.  

Dat een atoom geen scherpe rand heeft, maar dat de kans op meetbare effecten exponentieel 
afneemt met grotere afstand.  

Dat er twee typen deeltjes zijn: bosonen en fermionen.  

• Van bosonen passen er willekeurig veel in dezelfde toestand, maar van fermionen maar een 
beperkt aantal. (het uitsluitingsprincipe van Pauli) 

• Elektronen, protonen en neutronen zijn fermionen en van deze deeltjes passen er 2 in 
eenzelfde toestand. Fotonen en deeltjes die bestaan uit een even aantal fermionen zijn 
bosonen en van deze deeltjes passen er willekeurig veel in dezelfde toestand. 

Dat de eigenschappen van stoffen voor een groot deel worden bepaald door de elektronen, en dat 
met name het golfmodel van de elektronen en het uitsluitingsprincipe van Pauli belangrijk zijn voor 
het verklaren van die eigenschappen.  

Dat de aantrekkende kracht tussen atomen vaak berust op de mogelijkheid voor elektronen om 
dezelfde toestand te delen.  

Dat de krachten tussen atomen en moleculen in het algemeen op iets grotere afstand aantrekkend 
zijn, maar op erg kleine afstand afstotend, ten gevolge van de druk van de elektronen.  

Dat de (chemische) eigenschappen van een atoom voor een groot deel worden bepaald door de 
meest naar buiten gelegen elektrontoestanden, die samen de valentieschil vormen.  

Dat het voor de (chemische) eigenschappen van een atoom belangrijk is in hoeverre de 
elektrontoestanden in de valentieschil gevuld zijn, en dat verder de vorm van deze toestanden een 
belangrijke rol speelt.  
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Wat je nu ook kunt: 

Uitleggen waarom verstrooiingsexperimenten belangrijk zijn bij het onderzoek van materie, en 
voorbeelden noemen van dergelijke experimenten.  

Het bestaan van een grondtoestand en van discrete energieniveaus verklaren met behulp van 
staande elektrongolven.  

Berekeningen uitvoeren met energieën, frequenties en golflengten met behulp van een 
energieniveauschema.  

Het model van een kwantumdeeltje in een doos gebruiken voor kwalitatieve verklaringen, zoals:  

• verklaren waarom de spectraallijnen van kernen bij hogere frequenties liggen dan de 
spectraallijnen van atomen;  

• verklaren waarom voor het onderzoeken van steeds kleinere systemen met 
botsingsexperimenten steeds hogere energieën nodig zijn;  

• verklaren waaraan vaste stoffen hun stevigheid ontlenen. 

Het model van een kwantumdeeltje in een doos gebruiken bij berekeningen en voor het maken van 
schattingen, bijvoorbeeld:  

• de orde van grootte van een atoom of van een atoomkern schatten aan de hand van de 
frequenties van spectraallijnen;  

• het berekenen van de orde van grootte van de bindingsenergie van eenvoudige moleculen;  
• het berekenen van de absorptiefrequenties van (bepaalde) organische kleurstoffen, en 

uitleggen wat de gevolgen zijn voor de kleur van de stof.  

Uitleg geven over hoe eenvoudige modellen verfijnd kunnen worden. Bijvoorbeeld: tekortkomingen 
van het ‘deeltje in een doos model’ van het waterstofatoom aanwijzen, en suggesties geven voor 
verbetering.  

Formules: 

Ef = hf = Em - En 

Ek = n2h2 / 8mL2 voor 1D-doosjes 

Ek = (h2 / 8m) ×(nx
2 / Lx

2 + ny
2 / Ly

2 + nz
2 / Lz

2) voor rechthoekige 3D-doosjes.  

2.7.2 Opgaven 
Deze paragraaf bevat opgaven waarmee je de stof van het hoofdstuk nog eens kunt herhalen, en 
kunt controleren of je het begrepen hebt. 

Opgave 2-33: samenvatten Begrippenkaart (B) 
Vat zelf de belangrijkste begrippen uit dit hoofdstuk samen, met behulp van een begrippenkaart.  
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Opgave 2-34: herhaling Positie (B) 

 
In bovenstaande figuur is de golffunctie van een kwantumdeeltje getekend. Leg uit wat je aan de 
hand van deze golffunctie kunt zeggen over de positie van het deeltje.  

Opgave 2-35: doordenker Demping (B) 
Van een trilling in een snaar zijn we gewend dat de trilling gedempt is. Er gaat immers 
trillingsenergie verloren door wrijving en door het voortbrengen van geluid. De amplitudo van de 
trilling wordt hierdoor steeds kleiner. Een kwantumgolf is een heel ander soort golf maar we 
kunnen ons afvragen of hier ook demping optreedt. 

a. Leg uit wat het betekent als een kwantumgolf gedempt is; wat zou dit voor gevolg hebben?  
b. Leg uit of de golf van een elektron in een atoom gedempt kan zijn.  

Ideale spiegels bestaan niet. Er wordt altijd een deel van het licht geabsorbeerd. 

c. Leg uit of de golf van een foton tussen twee spiegels gedempt kan zijn.  

Een elektron dat zich in de grondtoestand in een atoom bevindt kan (dus) geen energie verliezen 
door demping van de golf. In hogere energietoestanden kan een deeltje wel energie verliezen. 

d. Op welke manier kan een elektron dat zich in een hogere toestand bevindt energie verliezen? 
Kun je hier spreken van demping?  

Opgave 2-36: herhaling Golffuncties (B/R) 

 
Leg uit welke van de in de figuur getekende golffuncties zou passen bij de eronder getekende 
potentiële energie.  

Opgave 2-37: toepassing De kleur van een denkbeeldige stof (R) 
De moleculen van een zekere denkbeeldige stof DS zijn opgebouwd rond een centrale keten van 
atomen. Van de elektronen die bij de binding tussen deze atomen betrokken zijn, zijn er zes 
betrekkelijk los gebonden, zodat ze langs de hele keten praktisch vrij kunnen bewegen, over een 
lengte van 1,0 nm. Op deze elektronen kan in goede benadering het 1-dimensionale model van 
‘elektronen in een doos’ worden toegepast. 

a. Bereken de totale energie van deze zes elektronen in de laagst mogelijke energietoestand.  
b. Bereken de laagste frequentie licht die door een molecuul DS kan worden geabsorbeerd. Ga er 

hierbij van uit dat alleen de zes ‘vrije’ elektronen in de centrale keten van belang zijn, en dat 
deze verkeren in hun laagst mogelijke energietoestand.  

Via een chemische reactie kunnen twee moleculen DS worden samengevoegd tot een nieuw 
molecuul DDS, met een dubbel zo lange centrale keten (2,0 nm dus), en daarin ook het dubbele 
aantal vrije elektronen (12).  

c. Leg uit of de (laagste) absorptiefrequentie van DDS hoger of lager is dan die van DS.  
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Opgave 2-38: toepassing Spectraallijnen (B) 
Spectraallijnen van grote moleculen liggen voor een groot deel in het infrarode en het zichtbare 
deel van het spectrum. Spectraallijnen van atomen liggen voor een groot deel in het ultraviolet, en 
kernen zenden gammastraling uit. De frequenties van de spectraallijnen nemen blijkbaar toe 
naarmate de lichamen die ze uitzenden kleiner worden. 

a. Geef hiervoor een verklaring.  

Opgave 2-39: toepassing Verstrooiingsexperimenten (B/R) 
In het experiment met elektrondiffractie aan grafiet (zie ook werkblad A-1) werd de atomaire 
afstand tussen naburige koolstofatomen in een kristallaag grafiet bepaald. 

a. Bespreek enkele overeenkomsten en verschillen met het experiment van Rutherford. 

Het grafietexperiment gaf informatie over de kristalstructuur van grafiet; het experiment van 
Rutherford gaf informatie over atoomkernen. 

b. Maak op grond van deze informatie een schatting van de verhouding van de golflengte van de 
deeltjes die in deze verstrooiingsexperimenten worden gebruikt.  

De energie van de elektronen in het grafietexperiment was van de orde van grootte van keV. In 
BINAS kun je informatie vinden over de typische energie van de α-deeltjes die bij radioactief verval 
vrijkomen. 

c. Gebruik deze informatie om je schatting uit de vorige vraag te controleren.  

 

Figuur 24 Negen plaatjes van atoommodellen 

Opgave 2-40: verwerking, doordenker Plaatjes van atoommodellen (B) 
In Figuur 24 zie je negen plaatjes die worden gebruikt bij de beschrijving van atomen. Ze horen bij 
de verschillende atoommodellen die in dit hoofdstuk zijn behandeld. 

a. Kies voor elk plaatje welk onderschrift er bij hoort. NB: niet alle onderschriften horen bij een 
plaatje! Kun je geen keuze maken, kies dan eventueel één onderschrift voor meerdere plaatjes, 
of schrijf een eigen onderschrift.  

(a) Het krentenbol-atoommodel van Thomson 
(b) Het atoommodel van Bohr 

 48 



 

(c) Het driedimensionaal zonnestelsel-atoommodel 
(d) Een energieniveauschema van een atoom 
(e) Een energieniveauschema van een deeltje in een doosje 
(f) De grondtoestand van een deeltje in een doosje 
(g) De eerste aangeslagen toestand van een deeltje in een doosje 
(h) De amplitudo van de grondtoestand van een elektron in een atoom 
(i) De amplitudo van een mogelijke golffunctie van een elektron in een atoom 
(j) Een bolsymmetrische toestand van een elektron in een atoom 
(k) De kansverdeling horend bij de grondtoestand van een elektron in een atoom 
(l) De kansverdeling horend bij een bolsymmetrische toestand van een elektron in een atoom 
(m) De buitenste elektrontoestanden van het zuurstofatoom 

b. Kies drie plaatjes uit waar je een uitgebreidere beschrijving van geeft: wat stelt het precies 
voor, welke onderdelen kun je herkennen, waar kun je het voor gebruiken. 

c. Welk(e) plaatje(s) zegt/zeggen het meeste over hoe jij je een atoom voorstelt? Waarom? 

De bovenstaande plaatjes laten verschillende aspecten van het gedrag van atomen zien. Om het 
gedrag van atomen beter te begrijpen kijken we naar meerdere plaatjes tegelijk, en naar het 
verband tussen die verschillende plaatjes. 

d. Wat is het verband tussen de plaatjes 4, 7 en 8? 
e. Is er een verband tussen de plaatjes 1 en 5? Zo ja, wat dan? 
f. Kun je plaatje 5 nog met andere plaatjes in verband brengen? Op welke manier? 

Opgave 2-41: samenvatting Straling en materie (B) 
De kwantumtheorie heeft onverwachte overeenkomsten blootgelegd tussen het gedrag van straling 
en materie. Dit roept de vraag op waar de zo duidelijk waarneembare verschillen dan vandaan 
komen. 

a. Noem twee overeenkomsten en twee verschillen tussen fotonen en elektronen.  

Protonen, neutronen en elektronen dienen als de bouwstenen voor stabiele en stevige materie. 
Andere deeltjes, zoals fotonen of pionen niet. 

b. Geef hiervoor drie redenen.  
c. Leg kort uit op wat voor manier de stevigheid van vaste stoffen samenhangt met de 

eigenschappen van de elektronen.  

Opgave 2-42: toepassing Examenopgave: de buckybal (R) 
Naast diamant en grafiet als zuivere vorm van koolstof is er in 1985 een derde vorm ontdekt: het 
koolstofmolecuul C60. 

Dit molecuul heeft dankzij zijn aparte vorm al snel de naam 
voetbalmolecuul gekregen, zie de figuur. De officiële naam is 
buckminsterfullereen, genoemd naar de architect Buckminster die in de 
bouwkunst werkte met dezelfde structuren, maar vrijwel iedereen spreekt 
over de buckybal. Er wordt sindsdien veel onderzoek gedaan naar de 
eigenschappen en toepassingen van dit bijzondere molecuul en naar 
nauwe verwanten ervan, de nanotubes. 
Zo is bepaald dat de diameter van een buckybal 7,0.10-10 m is en de 
afstand tussen atomen die verbonden zijn bedraagt 1,45.10-10 m. 

a. Toon met behulp van een berekening aan dat de massa van een buckybal 1,20.10-24 kg 
bedraagt.  

Buckyballen bestaan uit gebonden koolstofatomen. De totale energie van de elektronen van een 
koolstofatoom in de grondtoestand bedraagt -1849 eV. 
Buckminsterfullereen is een uiterst stabiel molecuul en heeft in verhouding met andere moleculen 
een grote bindingsenergie te weten 422 eV. 

b. Bereken de totale energie van de elektronen van een buckybal in de grondtoestand in vier 
significante cijfers.  
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Het is mogelijk om met behulp van elektromagnetische straling bindingselektronen vanuit de 
grondtoestand te ioniseren. De benodigde energie voor één bindingselektron bedraagt 40 eV. 

c. Bepaal uit welk deel van het elektromagnetisch spectrum hiervoor straling gebruikt zou moeten 
worden, als er slechts één foton geabsorbeerd wordt.  

Op het moment dat de energie in één keer aan het molecuul wordt toegevoerd, bestaat er echter 
een grote kans dat het uiteenvalt in twee brokstukken, zoals bijvoorbeeld C58 en C2. Dit proces 
vindt al plaats vanaf een energie van enkele elektronvolts. 
Uit recente experimenten met de buckyballen is gebleken dat C60 ook geïoniseerd kan worden door 
er meerdere korte pulsen infraroodstraling op te laten vallen. Als de golflengte van de infrarood 
laser wordt ingesteld op 6,59 μm, dan blijkt dat er energie door de buckybal geabsorbeerd wordt. 

d. Verklaar waarom er door de buckybal slechts bij bepaalde golflengtes energie geabsorbeerd 
wordt.  

e. Bereken hoeveel fotonen er in dit geval nodig zijn om C60 te ioniseren tot C60
+.  

 
In een artikel in De Volkskrant van 8 juni 1991 wordt een overzicht gegeven van structuur van de 
stoffen diamant, grafiet en buckyballen. Deze staan in die volgorde naast elkaar in bovenstaande 
figuur. 
In diamant is elk koolstofatoom in een regelmatige ruimtelijke structuur verbonden met zijn buren. 
Hieraan ontleent diamant zijn hardheid en is zodoende bijzonder geschikt om boren van te maken: 
de diamantboor. 
In grafiet daarentegen zijn de koolstof atomen in de vorm van honingraten in vlakken aan elkaar 
gekoppeld. Deze vlakken zijn laagsgewijs gestapeld en glijden gemakkelijk over elkaar heen. 
Grafiet is daardoor uitstekend als smeermiddel te gebruiken. 

f. Verklaar met behulp van de structuur van de buckyballen of ze: 
• harder of zachter zijn dan diamant; 
• wel of niet geschikt zijn als smeermiddel. 

Als valentie-elektronen redelijk vrij kunnen bewegen betekent dit dat een stof een goede geleider 
is. 

g. Bepaal met behulp van Binas of diamant en grafiet goede geleiders zijn en geef hier met 
behulp van de in figuur 106 getekende structuur een verklaring voor.  

h. Probeer op grond van de structuur van Buckyballen te zeggen of C60 in vaste toestand een 
geleider is.  
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Deel B 
Elementaire deeltjes 

 

 
Op zoek naar de fundamentele 

bouwstenen van de materie 
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Hoofdstuk 3. Fundamentele bouwstenen van de materie 

van de materie 

3.1. Inleiding 
In het eerste deel van de module “Deeltjes en golven” hebben we gezien dat kwantummechanica 
sinds de jaren dertig van de vorige eeuw dé theorie is voor het beschrijven en verklaren van de 
eigenschappen van materie. Dit is in de module in een aantal voorbeelden gedemonstreerd voor 
licht (fotonen) en voor elektronen die opgesloten zitten in een atoom (of anderszins). In de 
kwantummechanica wordt de golffunctie uitgerekend: de golffunctie geeft de kans om een deeltje 
ergens aan te treffen. Een foton of een elektron is daarmee niet een golf en ook niet een deeltje, 
maar beide. Met deze interpretatie onderscheidt de kwantummechanica zich van de klassieke 
mechanica.  

De volgende vraag is nu, hoe de wereld verder in elkaar zit. We hebben het gehad over fotonen en 
elektronen, maar wat voor meer materie is er nog meer? En hoe ziet die materie er dan uit? In de 
moderne wetenschap zijn theorieën over materie veelal atoomtheorieën. Daarin is materie 
opgebouwd uit ondeelbare kleinste deeltjes, de atomen. Dalton geldt als de grondlegger van de 
moderne atoomtheorie. Volgens zijn theorie uit 1808 heeft elk element uit zijn eigen unieke en 
identieke atomen; een chemische verbinding is een samenstelling van twee of meer atomen in 
altijd dezelfde verhouding. Maar later bleken de atomen van Dalton toch deelbaar.  

In de tijd dat de kwantummechanica ontwikkeld werd was bekend dat een atoom bestaat uit 
elektronen en een kern, die op zijn beurt bestaat uit protonen en neutronen. Maar waren proton en 
neutron, samen met elektron en foton, dan de fundamentele ondeelbare bouwstenen waaruit alle 
materie is opgebouwd? Daarbij: kwantummechanica kon verklaren dat de elektronen een stabiel 
geheel met de kern vormden. Maar hoe kon het eigenlijk dat de kern stabiel was met al die 
protonen die elkaar afstoten? 

Sinds 1930 tot nu is een grote speurtocht gaande naar de bouwstenen van de materie. Theorie en 
experiment gaan daarbij hand in hand. In talloze experimenten zijn vele nieuwe subatomaire 
deeltjes gevonden. Dit heeft geleid tot theorievorming over welke van die deeltjes elementair zijn 
en welke samengesteld. De nieuwe theorieën hebben op hun beurt richting gegeven aan nieuwe 
experimenten. Door de beschikking over nieuwe en krachtigere meetfaciliteiten zijn weer nieuwe 
deeltjes gevonden: op dit moment zijn er ongeveer 200 verschillende subatomaire deeltjes bekend.  

Het blijkt dat voor de zoektocht naar de kleinste deeltjes de allergrootste meetopstellingen nodig 
zijn die ooit gebouwd zijn! Dit alles heeft geleid tot het Standaardmodel van de materie (engels: 
Standard Model), een theorie die de meest volledige beschrijving is van de materie en krachten die 
we kennen. Deze theorie is echter niet compleet en de zoektocht is nog niet afgerond. In dit kader 
heeft CERN de krachtigste versneller en het meest uitgebreide meetsysteem ooit gebouwd om te 
zoeken naar het Higgs-deeltje, dat de verklaring zou zijn voor het bestaan van massa. 

In dit deel van de module zullen we de ontwikkeling van de zoektocht naar elementaire deeltjes en 
de beschrijving in het Standaardmodel bestuderen. Hiervoor hebben we een aantal redenen. Het 
Standaardmodel is de meest fundamentele en best geteste natuurkundige theorie en heeft 
daarmee grote wetenschappelijke en culturele waarde. Een heersende theorie lijkt ten opzichte van 
zijn voorgangers vanzelfsprekend correct, maar door de ontwikkeling te volgen zie je heel goed, 
hoe kennis geleidelijk ontstaat (sommigen zeggen: wordt geconstrueerd) uit het samenspel van 
experiment en theorie. En door bestudering van de ontwikkeling is te begrijpen wat het doel is van 
de LHC en hoe hij werkt. 
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Uiteraard is de ontwikkeling van het Standaardmodel een complex onderwerp, dat hier in 
vereenvoudigde vorm wordt gepresenteerd. Veel van de experimenten en de wiskundige 
formulering van de theorie vereisen een universitaire kennis van de natuurkunde. Echter, de 
strekking van veel experimenten en de theorie is met middelbare school kennis goed te begrijpen. 
De nadruk zal hier dus liggen op de natuurkundige principes die een rol spelen; rekenwerk speelt 
naar verhouding een beperkte rol. 

3.1.1 Hoofdstukvraag en deelvragen 
In het deel van de module “Elementaire deeltjes” is dus de onderzoeksvraag:  

wat zi jn  de  fundamente le  bouwstenen  van  de  materie   
en  hoe  kunnen  we hun  gedrag  beschrijven? 

Om de wiskunde gemakkelijk te houden gaan we uit van het deeltjesmodel van materie.  

Deelvragen 

Hoe gaat eigenlijk onderzoek naar de fundamentele bouwstenen? Je zorgt dat je reacties 
waarneemt waaraan subatomaire deeltjes deelnemen; je meet de eigenschappen van die deeltjes. 
Dit levert je een tabel op met deeltjes en hun eigenschappen. Daaruit probeer je een onderliggend 
patroon af te leiden, dat de gemeten deeltjes verklaart en eventuele ontbrekende deeltjes 
voorspelt. In vervolgexperimenten zoek je naar nieuwe deeltjes om te testen of de theorie klopt.  

Deelvragen zijn hier dus:  

1) hoe neem je deeltjes waar en meet je hun eigenschappen? 

2) hoe formuleer je een theorie over elementaire deeltjes? 

De rest van dit deel van de module ziet er als volgt uit. 

In de rest van hoofdstuk Hoofdstuk 3 geeft aan welk natuurkundige kennis we nodig hebben voor 
deze module. En om te zien hoe je deeltjes waarneemt en hun eigenschappen meet beginnen we 
met een eenvoudige reactie: alfa-straling. 

In hoofdstuk Hoofdstuk 4 onderzoeken we hoe het elektron ontdekt is. Er blijken diverse deeltjes te 
zijn die verwant zijn met het elektron. De ontdekking van die groep deeltjes bestuderen we ook.  

Hoofdstuk Hoofdstuk 5start met de deeltjes in de kern van een atoom: protonen en neutronen. In 
de jaren vijftig en zestig zijn talloze soortgenoten gevonden. Dit heeft aanleiding gegeven tot het 
formuleren van een fundamentele theorie die al tot dan toe bekende deeltjes (elektronen, protonen 
en al hun soortgenoten) verklaart en nieuwe deeltjes voorspelt. Deze theorie is deel van het 
Standaardmodel. De vondst van deze nieuwe deeltjes wordt ook beschreven. 

Krachten maken ook deel uit van het Standaardmodel. In hoofdstuk Hoofdstuk 6wordt uitgelegd 
hoe een kracht wordt beschreven in het Standaardmodel. Als een reactie optreedt, geeft de 
kwantummechanica een kans op het voorkomen van verschillende mogelijkheden. Deze 
beschrijving is ook onderdeel van het Standaardmodel. Daarmee is de huidige status van het 
Standaardmodel uitgelegd. 

Tot slot van dit deel van de module pas je zelf het Standaardmodel toe op metingen van CERN. Uit 
gegeven metingen bepaal je zelf welke deeltjes voorkomen en wat hun eigenschappen zijn. De 
frequentie waarmee bepaalde deelreacties voorkomen vergelijk je met de voorspelling uit het 
Standaardmodel. 

Hoofdstuk 6 tenslotte geeft aan wat het doel is van het geplande onderzoek in de LHC, het huidige 
front van het experimenteel onderzoek naar elementaire deeltjes. 

3.2. Welke kenmerken hebben subatomaire deeltjes? 
In onze zoektocht naar subatomaire deeltjes zullen we allerlei deeltjes tegenkomen. Een paar van 
die deeltjes kennen we al, maar er zullen ook veel nieuwe bij zijn. Hoe karakteriseren we nu 
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eigenlijk een deeltje? Dat gebeurt door de eigenschappen van een deeltje te beschrijven. In de 
loop van de module zal blijken dat er diverse karakteristieke eigenschappen zijn. Hier starten we 
met twee belangrijke eigenschappen. Later zullen we nog andere eigenschappen tegenkomen: 

1. massa: de eigenschap van een deeltje om te volharden in zijn beweging als er een kracht 
op wordt uitgeoefend;  

2. lading: eigenschap die ervoor zorgt dat een deeltje gevoelig is voor de elektro-magnetische 
kracht. 

Het doel van experimenten is daarmee om te ontdekken welke deeltjes er bestaan en om hun 
eigenschappen te bepalen. In een experiment bestaat dus veelal uit met maken van een nieuw 
deeltje en meten van zijn massa en lading. 

3.3. Wat ziet de LHC? 
Voor het bestuderen van subatomaire deeltjes worden 
tegenwoordig grote versnellers en detectoren gebouwd. 
De meest recente en grootste is de Large Hadron 
Collider (LHC) op het CERN. De LHC is de opvolger van 
de LEP, die tot 2000 in bedrijf was. In de LHC worden 
twee bundels protonen versneld en op elkaar geschoten 
(zie voor een korte muzikale uitleg 
www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM). Bij de 
botsing ontstaan allerlei deeltjes. Met detectoren worden 
hun eigenschappen gemeten.  

Op 10 september 2008 is de LHC officieel gestart met 
het versnellen van de eerste bundel protonen. Negen 
dagen later werd hij echter weer gesloten toen 
kortsluiting een aantal supergeleidende magneten 
beschadigde. Van de LHC zijn daarom op dit moment 
nog geen echte meetresultaten beschikbaar. Wel zijn 
metingen beschikbaar van 10 september 2008 met een 
testbundel: op de foto hieronder (dezelfde foto staat 
groot op het voorblad van deel B) zijn de gekleurde 
lijnen vanuit het centrum sporen die voorbijvliegende 
deeltjes hebben achtergelaten. Het grote aantal sporen 
duidt op een complexe gebeurtenis. Hoe kun je uit 
sporen informatie af te leiden over deeltjes? 

 
Figuur 25 Meting van deeltjessporen 
met de Atlas-detector van de LHC van 
10 september 2008. De bundel 
protonen gaat haaks op de foto door 
het centrum van de detector  

Bron: 
http://atlas.ch/photos/events.html 

 

Figuur 26 Foto van een nevelkamer met 
sporen veroorzaakt door ioniserende straling 
uit een radioactieve bron (kleine witte 
bolletje)  
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Het kan ook eenvoudiger. Er worden al veel 
langer plaatjes gemaakt van experimenten met 

deeltjes. De foto in Figuur 26 is gemaakt met een (ouderwets) nevelvat. In een nevelvat ontstaan 
de sporen doordat geladen deeltjes atomen in de damp ioniseren, en waar ionen zijn ontstaan 
belletjes. Bij de detectoren in de LHC worden onder andere dradenkamers gebruikt, geladen 
deeltjes veroorzaken vonken tussen de draden. Er zijn hier maar een paar sporen, maar de vraag 
is hetzelfde als bij de LHC: hoe geven sporen informatie over deeltjes? 

De manier waarop het spoor gemaakt wordt is bij deze detectoren verschillend, maar de manier 
waarop je hieruit informatie haalt over de eigenschappen van het geladen deeltjes dat het spoor 
veroorzaakt is steeds hetzelfde:  

• de dikte en lengte van een spoor hangen af van het aantal ionisaties en geven dus informatie 
over bewegingsenergie 

• waar een spoor vertakt zijn deeltjes op elkaar gebotst: hoeken tussen sporen geven informatie 
over impuls.  

• als de detector in een magneetveld staat geeft de kromming van een spoor informatie over de 
verhouding van lading en massa van het deeltje. Uit de richting van de afbuiging volgt of de 
lading positief of negatief is. Uiteraard gaan we ook uit van de wet van behoud van lading. 

Ongeladen deeltjes laten geen sporen na. Hoe krijgen we dan informatie over ongeladen deeltjes? 
De ongeladen deeltjes hebben ook energie en impuls. Hun energie en impuls berekenen we met de 
wet van behoud van energie en impuls.  

Uit de bewegingsenergie en impuls kun je de massa van het deeltje berekenen. Als de massa 
bekend is volgt uit de verhouding van lading en massa de lading van het deeltje. 

Omdat behoudswetten een belangrijke rol spelen bij het analyseren van metingen gaan we in de 
volgende paragraaf kort in op behoudswetten in het algemeen en op energiebehoud, impulsbehoud 
en ladingsbehoud in het bijzonder. Ook halen we de kennis op van de baan van een geladen deeltje 
in een magneetveld. 

3.4. Voorkennis: behoudswetten en lorentzkracht 

3.4.1 Behoudswetten: relatief of absoluut 
Het gebruik van behoudswetten is eigenlijk niet iets typisch natuurkundigs maar meer iets dat 
impliciet een grote rol speelt in het dagelijkse leven en dat in de wetenschap een speciale naam 
heeft gekregen. Bijvoorbeeld, als je je huissleutel kwijt bent en je gaat ze zoeken, ga je er impliciet 
van uit dat huissleutels behouden zijn onder de meest gangbare processen in het dagelijkse leven. 
Zo bezien zijn eigenlijk heel veel van de dingen die we doen gebaseerd op de veronderstelling dat 
allerlei zaken ongewijzigd, ofwel behouden blijven. 

Nu bestaat er geen wet van behoud van huissleutels maar wel de wet van behoud van energie en 
er is natuurlijk ook wel een verschil. Van de wet van behoud van energie nemen we aan dat het 
een algemeen geldende regelmatigheid in de natuur is, waarop geen uitzonderingen bestaan. 
Daarentegen is een huissleutel zo weg als je hem in een bak met zwavelzuur gooit. Behoud van 
energie noemen we daarom een absolute behoudswet. Behoud van huissleutels is dan een relatieve 
behoudswet, alleen geldig als er geen al te gekke dingen gebeuren. 

Er zijn veel behoudswetten waarvan we denken dat ze absoluut zijn. Een aantal hiervan ken je al, 
zoals behoud van energie, behoud van impuls en behoud van lading. Verderop zullen we nog 
andere tegenkomen. 

Er zijn ook in de wetenschap veel voorbeelden van relatieve behoudswetten. We gaan er bij 
scheikundige reacties bijvoorbeeld van uit dat het aantal atomen van iedere atoomsoort behouden 
blijft. Dit geldt inderdaad wel bij scheikundige reacties maar niet als er ook kernreacties 
plaatsvinden, waarbij wel degelijk atomen in een andere soort kunnen veranderen. Zo zijn er heel 
veel grootheden die niet veranderen tenzij in bijzondere omstandigheden. 

Bij absolute behoudswetten doet zich natuurlijk de mogelijkheid voor dat er ooit ontdekt wordt dat 
ze toch niet zo absoluut zijn. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld gezocht naar het 'perpetuum 
mobile', een machine die energie zou opwekken zonder een andere vorm van energie te gebruiken. 

Bron: allenbukoff.com 
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Voorlopig doet het gebrek aan succes vermoeden dat de zoektocht wel eens vruchteloos zou 
kunnen blijven. 

 

Wet van behoud van energie 

Volgens de wet van behoud van energie is de totale energie in een afgesloten systeem constant. 
De totale energie van een systeem is de optelsom van alle microscopische en macroscopische 
energieën, namelijk; thermische, mechanische, kinetische, potentiële, elektrische, magnetische, 
chemische en nucleaire energie. In een afgesloten systeem kunnen al deze vormen van energie in 
elkaar omgezet worden, maar de totale energie in het systeem is constant:  

Evoor = Ena 

We nemen aan dat de wet van behoud van energie absoluut is.  

 

Wet van behoud van impuls 

Opgave 3-1: Botsende Jeu de boules-ballen – 1 (B) 
Stel je het volgende experiment voor, of voer het uit. Je hebt 
twee even grote jeu de boules-ballen, een zware metalen (zwart) 
en een lichte kinderuitvoering van plastic (wit). In het eerste deel 
van het experiment leg je de zware op de grond en je rolt van 
een afstandje de lichte er tegenaan. Voor het tweede deel leg je 
de lichte op de grond en rolt er de zware tegenaan.  
Wat gebeurt er na de botsing? Kies voor elk van de twee gevallen 
uit de volgende mogelijkheden. 

a. De twee ballen blijven samen stilliggen. 
b. De gegooide bal komt tot stilstand, de andere rolt met een hoge snelheid naar rechts. 
c. De gegooide bal komt tot stilstand, de andere rolt met een lage snelheid naar rechts. 
d. De gegooide bal keert terug naar links, de andere rolt naar rechts. 
e. De gegooide bal rolt met een lage snelheid door naar rechts, de andere rolt met een hoge 

snelheid naar rechts. 
f. De gegooide bal keert terug naar links, de andere blijft stil liggen. 

Wat er gebeurt bij een botsing kun je beschrijven met de wet van behoud van impuls. De impuls p 
van een voorwerp is zoiets als de ‘hoeveelheid beweging’ en is gedefinieerd als massa maal 
snelheid:  

p = mv 

De wet van behoud van impuls zegt dat bij een botsing tussen twee (of meer) voorwerpen de 
totale impuls gelijk blijft. Bij jeu de boules-ballen die elkaar precies in het midden raken geldt dat 
de totale impuls voor de botsing gelijk is aan de totale impuls na de botsing:  

pvoor = pna 

Botsingen tussen subatomaire deeltjes vinden vaak niet op een lijn (1 dimensie) plaats maar in een 
vlak (2 dimensies) of in een ruimte (3 dimensies). Een botsing in een vlak treedt bijvoorbeeld op 
als de jeu de boules-bal een andere bal buiten het midden raakt. Houd er dan rekening mee dat 
impuls net als snelheid een richting heeft. De wet van behoud van impuls moet je dan apart in de 
x-, y- en z-richting toepassen: 

Px,  voor = px,  na 

Py,voor = py,na 

Pz,voor = pz,na 

De wet van behoud van impuls is een absolute behoudswet. 

We kennen twee bijzondere botsingen: volkomen veerkrachtig en volkomen onveerkrachtig. Bij 
een volkomen veerkrachtige botsing gaat er geen energie verloren tijdens de botsing; dan is de 
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bewegingsenergie voor de botsing gelijk aan de bewegingsenergie na de botsing. Bij een volkomen 
onveerkrachtige botsing geldt dat de botsende voorwerpen na de botsing aan elkaar vastzitten en 
dus na de botsing dezelfde snelheid hebben. Let op: altijd geldt bij een botsing de wet van behoud 
van impuls. 

Wet van behoud van lading 

De wet van behoud van de lading geeft aan de lading voor een reactie even groot is als de lading 
na een reactie. De wet van behoud van lading is een absolute behoudswet. 

3.4.2 Lorentzkracht  
De Lorentzkracht is de kracht op een geladen deeltje dat beweegt in 
een magneetveld. De grootte van de Lorentzkracht op het deeltje 
wordt gegeven door:  

FL = B·q·v  

De Lorentzkracht staat loodrecht op het vlak van snelheid van het 
deeltje en het magneetveld. De precieze richting wordt bijvoorbeeld 
gegeven door de linkerhandregel (zie de figuur hiernaast). 

3.4.3 Opgaven 
Opgave 3-2: Biljartballen (R) 
Twee identieke biljartballen B1 en B2 raken elkaar met beginsnelheden (vx ; vy) van respectievelijk 
(2,27 ; 0,52) m/s en (-1,33 ; 1,78) m/s.  
Bereken de snelheid van B2, onmiddellijk na de botsing, als die van B1 (1,98 ; 2,24) m/s is. 

Opgave 3-3: Frontale botsingen (R) 
Een stuk klei van 1,0 kg botst met een snelheid van 10 m/s tegen een even groot stuk klei dat in 
rust verkeert. De twee stukken klei blijven aan elkaar plakken en gaan gezamenlijk verder. 

a. Bereken, met behulp van behoud van impuls, de eindsnelheid van het stuk klei.  
b. Bereken hoeveel procent van de oorspronkelijke kinetische energie bij de botsing is omgezet in 

thermische energie.  
c. Vergelijk dit nu met wat je vindt in de volgende situatie: Een stuk klei van 1,0 kg botst frontaal 

met een snelheid van 5,0 m/s tegen een even groot stuk klei dat met dezelfde snelheid in 
tegengestelde richting beweegt.  

Opgave 3-4: Botsende Jeu de boules-ballen - 2 (R) 
Je hebt twee even grote jeu de boules-ballen, een zware metalen (m1) en een lichte 
kinderuitvoering van plastic (m2). Zie de figuur in opgave 3-1.  
Je legt de lichte op de grond en rolt er de zware tegenaan. Neem aan dat twee jeu de boules-ballen 
volkomen veerkrachtig botsen. 

a. Bereken de snelheden na de botsing. Gebruik als massa’s m1 = 0,1 kg, m2 = 0,4 kg, en als 
beginsnelheid v1 = 5 m/s. Klopt je antwoord met wat je verwachtte? 

b. Bereken de snelheden na de botsing met als massa’s m1 = 0,1 kg, m2 = 8,5 kg en 
beginsnelheid v = 3 m/s. 

c. Twee even zware jeu de boules-ballen vliegen met gelijke snelheden op elkaar af. Wat is de 
totale impuls? Als er geen energie verloren gaat in de botsing, wat zijn dan de snelheden na de 
botsing? 

d. Bereken de snelheden na de botsing tussen twee massa’s m1 = 0,1 kg, m2 = 0,5 kg met 
beginsnelheden v1 = 5 m/s en v2 = -10 m/s. 

Opgave 3-5: Botsproef (R)  
Op een luchtkussenbaan laat je twee glijders op 
elkaar botsen. Om beschadiging te voorkomen, is 
op elke glijder een identiek veertje aangebracht. 
Met de computer zijn in één figuur de 
x(t)-grafieken weergegeven. 
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a. Bepaal de lengte van een veertje in onvervormde toestand. 
b. Bepaal de snelheden van de glijders zowel voor als na de botsing. 

Glijder 2 heeft een massa van 200 g. 

c. Is dit een volledig veerkrachtige botsing? Leg uit. 

Opgave 3-6: Geladen deeltje in magneetveld (R) 
Een geladen deeltje met massa m beweegt in een homogeen magneetveld, met een snelheid v die 
loodrecht staat op het veld B. 

a. Leg uit dat het deeltje een eenparige cirkelbeweging gaat doorlopen.  
b. Laat door een berekening zien dat de straal van de cirkel wordt gegeven door: r = mv / Bq  

3.5. Detectie met nevelkamer en Geiger-Müllerteller 
Bij het ontdekken en bestuderen van subatomaire deeltjes speelde de ontwikkeling van nieuwe 
waarnemingsinstrumenten een grote rol. De alfadeeltjes in de proef van Rutherford werden 
waargenomen met een fosforescerend scherm, dat lichtflitsjes gaf waar het werd getroffen door 
een alfadeeltje. Om de lichtflitsjes te kunnen zien, moesten de ogen van de waarnemer eerst een 
half uur aan het donker wennen. Gelukkig is de instrumentatie sinds die tijd sterk verbeterd. Tot 
aan de jaren vijftig speelden meettechnieken uit het onderzoek naar ioniserende straling een grote 
rol bij onderzoek naar subatomaire deeltjes. Radioactieve bronnen fungeerden als deeltjesbron en 
nevelkamer was het belangrijkste instrument voor detectie. Vanaf de jaren zestig speelden ook 
grotere detectoren als bellenvat en dradenkamer een rol. Die waren nodig omdat de versnellers die 
toen als deeltjesbronnen werden gebruikt veel grotere energieën produceren.  

Hier bespreken we kort de meetinstrumenten voor radioactieve straling: de nevelkamer en de 
Geiger-Müllerteller. Als oefening analyseer je zelf foto’s gemaakt met een nevelkamer met daarop 
sporen van geladen deeltjes. 

3.5.1 Nevelkamer 
In 1900 ontdekte Charles Wilson de nevelkamer (Engels: cloud chamber of Wilson chamber, naar 
zijn ontdekker). Zijn oorspronkelijke ontwerp staat in Figuur 27. In een afgesloten vat zit lucht 
gevuld met verzadigde waterdamp. Als het vat snel groter wordt gemaakt, is er geen tijd voor 
warmte-uitwisseling met de omgeving: de lucht koelt af en de waterdamp begint te condenseren. 
Als juist op dat moment een geladen deeltje passeert ioniseert het luchtmoleculen. De waterdamp 
condenseert op die ionen en het spoor van het geladen deeltje wordt zichtbaar. Dit spoor kan 
worden vastgelegd door het te fotograferen. Een voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 26. Dit 
ontwerp heet een gepulste nevelkamer omdat alleen gemeten wordt als het volume van de 
vergroot is. 

 

 

Figuur 27: Schematische 
weergave van de 
nevelkamer van Wilson. 

In een verbeterd ontwerp uit 1936 wordt de onderkoeling in stand gehouden doordat de onderkant 
van het vat op lage temperatuur wordt gehouden en langs de bovenkant voortdurend damp op 
hogere temperatuur wordt toegevoerd. Deze diffuse nevelkamer maakt voortdurende meting 
mogelijk (zie Figuur 27). 

 58 



 

Verdere informatie:  

• de site http://home.clara.net/darvill/nucrad/detect.htm#cloud toont een film van een diffuse 
nevelkamer 

• zoek zelf op youtube naar filmpjes van nevelkamers (zoekterm: cloud chamber) 

3.5.2 Geiger-Müllerteller 
Hans Geiger ontwikkelde in 1908 samen met Ernest Rutherford een apparaat om alfadeeltjes te 
detecteren. In 1928 verbeter Walther Müller het instrument zodat het alle soorten ioniserende 
straling kon detecteren. In een Geiger-Müllerteller veroorzaakt straling een doorslag in een 
gasontladingsbuisje (zie Figuur 28). Iedere keer dat dit gebeurt gaat er een stroompje lopen door 
de weerstand R en geeft de luidspreker een tik. Het stroompje wordt ook geregistreerd door een 
teller, zodat je het aantal deeltjes dat voorbijkomt telt.  

 

Een stroompje heeft ongeveer 10-4 s nodig om uit te sterven, zodat de teller in die dode tijd geen 
nieuw deeltje kan registreren. 

In een typische opstelling voor het meten van subatomaire deeltjes staat een Geiger-Müllerteller 
bij een nevelkamer. Als de Geiger-Müllerteller een deeltje detecteert wordt een foto gemaakt van 
de nevelkamer: de Geiger-Müllerteller werkt als trigger voor het maken van de foto. 

Opgave 3-7: Werkblad Alfadeeltjes 
Maak het werkblad B-1: Detectie van alfa-deeltjes in een nevelkamer. Hierin bepaal je de 
eigenschappen (massa, lading) van alfadeeltjes door analyse van de sporen in een nevelkamer. 

3.6. Conclusie 
Als we op zoek willen gaan naar elementaire deeltjes moeten we ze op een of andere manier 
kunnen detecteren en hun eigenschappen bepalen. Detecteren van geladen deeltjes kan met 
nevelkamer en Geiger-Müllerteller. Uit de sporen in een nevelkamer kunnen we met behulp van 
natuurkundige hulpmiddelen massa en lading van de deeltjes bepalen. Behoudswetten (wet van 
behoud van energie, wet van behoud van impuls, wet van behoud van lading) spelen daarbij een 
belangrijke rol. Dit hebben we toegepast op alfa-deeltjes.  

Kunnen we deze technieken ook bij andere verschijnselen toepassen, bijvoorbeeld kosmische 
straling, of andere bronnen van deeltjes?. En wat voor kennis levert dit op over materie? Dit wordt 
behandeld in Hoofdstuk Hoofdstuk 4 

Figuur 28: Schematische weergave van een Geiger-Müllerteller 
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Hoofdstuk 4. Elektronen en hun soortgenoten 

soortgenoten 
Dit hoofdstuk start met de ontdekking van de eerste bouwsteen van het atoom, het elektron. Dit 
experiment was bedoeld om te verklaren wat elektriciteit is: daar waren veel theorieën over maar 
het was niet duidelijk welke juist was. Later zijn meer bouwstenen gevonden met eigenschappen 
die lijken op die van het elektron. In dit hoofdstuk bekijken we de ontdekking van een aantal van 
die bouwstenen en hun eigenschappen. Vervolgens bekijken we of een ordening aangebracht kan 
worden in al die deeltjes. 

4.1. Elektron 
Het verschijnsel elektriciteit was al bekend sinds de oudheid. Tegen het einde van de 19e eeuw 
werd elektriciteit volop gebruikt voor verlichting en aandrijven van machines. Het was echter niet 
duidelijk wat elektriciteit nu was. James Clerk Maxwell had in 1873 de wetten van het 
elektromagnetisme opgesteld: met vier vergelijkingen kon hij alle elektrische en magnetische 
verschijnselen beschrijven. De oplossingen van die vergelijkingen zijn (elektromagnetische) golven. 
Elektriciteit en magnetisme gedragen zich dus als golven, maar het was de vraag wat er nu 
eigenlijk golfde. Eind van de 19e eeuw zochten Engelse, Duitse, Franse en Nederlandse 
natuurkundigen in een wedloop naar een verklaring voor elektriciteit2. Joseph Thomson was een 
van hen. 

In die tijd werden proeven gedaan met 
kathodestraalbuizen. Uit een glazen buis werd lucht 
gezogen en de uiteinden werden aangesloten op een 
spanningsbron (zie Figuur 29). De aansluiting van de buis 
op de positieve pool van de spanningsbron heet anode en 
die op de negatieve pool de kathode.  

Het bleek dat bij lage luchtdruk tussen anode en kathode 
een lichtgevende straal zichtbaar werd, die kathodestraal 
werd genoemd. Bij verder verlagen van de luchtdruk was 
geen straal meer zichtbaar maar begon het glas bij de 
anode te gloeien. Een magneet boog de straal af (of zorgde 
dat het glas op een andere plek oplicht), evenals een 
elektrisch geladen plaat.  

Thomson trok de conclusie dat bij de kathode deeltjes 
vrijkomen die naar de anode gaan en daar zo hard tegen 
het glas botsen dat het glas gaat gloeien. Uit het oplichten 
van het glas bij de anode concludeerde hij dat het om 
negatieve deeltjes ging.  

In zijn experimenten uit 1897 bepaalde Thomson uit de verhouding van de beide afbuigingen de 
verhouding van de massa m en de lading e van de deeltjes in de kathodestraal. Het resultaat was 
een waarde voor m/e die duizend keer kleiner was dan de destijds kleinst bekende waarde, die van 

2  Carlo Beenakker, De ontdekking van het elektron, 
http://ilorentz.org/EM2/artikelen/thomson.html 

Figuur 29: Schematische 
weergave van een 
kathodestraalbuis 
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het waterstof-ion. Latere metingen (ook van Thomson, in 1899) toonden aan dat de lading van het 
deeltje dezelfde was als die van het waterstof-ion. Thomson concludeerde dat deze negatief 
geladen deeltjes, die duizend keer lichter zijn dan het lichtste atoom, de dragers zijn van 
elektrische stroom. Dit deeltje werd elektron genoemd en was het eerste elementaire deeltje dat is 
ontdekt. De massa van het elektron is tegenwoordig bepaald op 9,1.10-31 kg. 

Aanvankelijk was er veel oppositie tegen het bestaan van het elektron omdat het atoom niet 
deelbaar werd geacht. Bovendien was de massa van het elektron zo klein dat het te licht werd 
beschouwd om een bouwsteen van het atoom te kunnen zijn. Het werd later alsnog geaccepteerd, 
mede omdat het goed paste in het nieuwe atoommodel van Rutherford. 

De massa van atomaire deeltjes wordt gewoonlijk niet in kg uitgedrukt, maar in de eenheid 
MeV/c2. Volgens de formule van Einstein E = mc2 zijn energie en massa equivalent. Als je de 
massa van een deeltje weet, bereken je met deze formule hoeveel energie dit is. Het is bij 
subatomaire deeltjes gebruikelijk om de energie in MeV uit te drukken, omdat je dan getalwaardes 
krijgt in de orde van 1 tot 1000. De massa wordt vervolgens uitgedrukt in de eenheid MeV/c2: dan 
zijn de getalwaardes van de energie en de massa gelijk. Voorbeeld: voor een elektron is 
m = 9,10939.10-31 kg. Dit komt overeen met energie E = 9,10939.10-31. (2,99792.108)2 = 
8,1871.10-14 J = 0,511 MeV. De massa van het elektron is dus ook gelijk aan m = 0,511 MeV/c2. 

4.2. Het positron 

In 1925 had Erwin Schrödinger zijn golfvergelijking opgesteld: deze beschrijft de beweging van een 
deeltje in een uitwendig veld. Deze theorie geeft echter geen beschrijving van alle natuurkundige 
verschijnselen, omdat de zwaartekracht in deze theorie niet wordt verklaard. Paul Dirac probeerde 
voor het elektron een theorie op te stellen die in overstemming was met de wetten van de 
kwantummechanica en de relativiteitstheorie. Dit lukte hem in 1928. De vergelijkingen waren 
symmetrisch voor de lading van deeltjes. Tot zijn verrassing beschreef de vergelijking daarmee 
niet alleen het elektron maar ook een deeltje met dezelfde massa (en spin) als het elektron maar 
een tegengestelde lading.  

Intermezzo: een analogon dat hieraan doet denken is in de wiskunde de oplossing van een 
tweedegraadsvergelijking. Bijvoorbeeld de vergelijking x2 = 4 heeft twee oplossingen, namelijk x = 
2 en x = -2. Beide zijn valide oplossingen van deze vergelijking. Er zijn echter situaties denkbaar 
dat een van beide oplossing vervalt; bijvoorbeeld als x de straal van een cirkel voorstelt vervalt x 
= -2 omdat de straal altijd positief is. 

In principe zijn positronen het net als elektronen stabiele deeltjes, maar wanneer een positron en 
een elektron op elkaar botsen zullen zij elkaar annihileren. Dit wil zeggen dat alle massa wordt 
omgezet in energie, volgens E=mc². Deze energie manifesteert zich in de vorm van fotonen (die 
immers massa nul hebben). Men spreekt in dit verband van gammastraling (γ-straling). De reactie 
is: e+ + e- → γ + γ. 

Kon het voorspelde positron ook waargenomen worden? Dit 
is voor het eerst gedaan door Carl David Anderson met 
behulp van kosmische straling. In 1785 ontdekte Charles-
Auguste de Coulomb al dat een elektroscoop altijd lichtjes 
lading verliest. Eind 19e eeuw bleek dat dit ook gebeurt als 
er geen kunstmatige bron van straling in de buurt is. Het 
vermoeden was dat er een onbekende bron van ioniserende 
straling moest zijn; men dacht aan ioniserende straling 
afkomstig uit de aarde.  

Om dit te onderzoeken voerde Victor Hess experimenten 
uit, waarin hij in een luchtballon tot 5,3 kilometer hoogte de 
ontlading van elektroscopen mat. Hij ontdekte tot zijn 
verrassing dat de ontlading met de hoogte toenam en 
overdag en ’s nachts even groot was. Hij concludeerde dat 
de elektroscopen worden door ontladen door straling die 
van buiten de aarde kwam. Het blijkt dat de aarde 

Figuur 30: Nevelkamerfoto van de 
eerste waarneming van een 
positron door Anderson in 1932 
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voortdurend wordt bestookt door kosmische straling: dat is straling met hoge energie die afkomstig 
is uit de ruimte. 

Anderson onderzocht sporen van kosmische straling in zijn nevelkamer. Bij bestudering van meer 
dan duizend foto’s ontdekte hij 15 sporen, waarvan de ionisatie overeenkwam met die van een 
elektron, maar waarbij de kromming van de baan 'verkeerd om' was. Figuur 30 toont de eerste 
foto van een positron: de donkere kromme lijn in het midden van de foto is de baan van het 
positron. Op de foto zit een 6 mm dikke loden plaat tussen de onderste en de bovenste helft van 
de nevelkamer. Het bovenste deel van de baan is sterker gekromd dan het onderste deel: de 
energie is daar dus minder. Dit duidt erop dat het positron van onder is gekomen. Hiermee was het 
bestaan van het positron aangetoond. 

Later vond Anderson ook direct bewijs van het bestaan van positronen door gammastraling die 
vrijkomt bij radioactief verval van Tl-208 door materiaal te leiden. De gammastraling creëert daar 
een elektron en positron.  

De massa van het positron is gelijk aan die van het elektron en dus ook 0,511 MeV/c2. De lading is 
+e. 

4.3. Intermezzo: de spin van een deeltje 

In 1896 onderzocht Pieter Zeeman lijnenspectra. Hij 
bepaalde de emissiespectra van allerlei stoffen. Hij ontdekte 
dat als hij hetzelfde experiment deed in een magneetveld, de 
lijnen in het spectrum opsplitsten. Figuur 32 toont als 
voorbeeld hoe de gele lijnen van het natriumspectrum bij 
577 en 579 nm elk opsplitsen in drie lijnen. Verklaring 
hiervoor geeft Figuur 32: de energieniveaus 1 en 2 splitsen 
in een magneetveld op in niveaus 2a en 2b en 1a en 1b. 
Hierdoor ontstaan twee nieuwe energieovergangen, die beide 
een extra lijn in het spectrum geven. 

Goudsmit en Uhlenbeck vonden een verklaring voor de extra 
energieniveaus in een magneetveld. Een elektron heeft een 
spin. Spin staat voor rotatie, maar in kwantummechanica 
zijn niet alle waarden voor spin mogelijk, maar is spin 
gekwantiseerd. De spin van een elektron kan alleen de 
waarden ½ en -1/2 aannemen (of op en neer). De 
toestanden met verschillende spin hebben een verschillende 
energieniveau. 

Algemeen geldt in kwantummechanica: 

Spin is halftallig (s = ½, 3/2, 5/2, …) of heeltallig (s = 1, 2, 
3, …). De waarden van de spin liggen tussen –s tot +s; er zijn dus 2s+1 waarden. 

Deeltjes met halftallige spin heten fermionen. Volgens Pauli passen er slechts 2 fermionen passen 
in dezelfde toestand. (Zie paragraaf 2.3.5 uit deel A.)  

Deeltjes met heeltallige spin heten bosonen. Er passen willekeurig veel bosonen in dezelfde 
toestand. 

4.4. Het neutrino 
Er blijkt een groot verschil tussen bètaverval en alfaverval. Bij alfaverval zendt een kern een 
alfadeeltje uit en heeft dat deeltje altijd dezelfde bewegingsenergie, die kenmerkend is voor die 
kern. Bijvoorbeeld in de reactie  

238
92U → 234

90Th + 4
2He,  

heeft het alfadeeltje (He-kern) een energie van 4,2MeV.  

En in de reactie  
239

94 Pu → 235
92U + 42He,  

Figuur 32: De energieniveaus van 
een atoom zonder magneetveld 
(links) en met (rechts) 

Figuur 32: De gele lijnen van het 
natriumspectrum in een 
magneetveld 
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heeft het alfadeeltje een energie van 5,1 MeV.  

Bij bètaverval is dat anders, een typisch voorbeeld is:  
210

83Bi → 210
84Po + 0-1e  

In de praktijk blijkt de bewegingsenergie die het elektron 
meekrijgt, nogal te variëren. Bij het verval van Bi-210 van 
0 tot 1,17 MeV zoals Figuur 33 laat zien. Dat zou kunnen 
doordat de energie zich verdeelt over de poloniumkern en 
het elektron en dat die energie zich op verschillende 
manieren kan verdelen. In de praktijk blijkt de kinetische 
energie van de Polonium-kern verwaarloosbaar te zijn.  

Andere reacties zijn die van het Neptunium isotoop Np-293 
dat elektronen uitzendt met een energie variërend van 0 
tot 0,7 MeV en het Natrium isotoop Na-24 dat elektronen 
uitzendt met een energie tussen 0 en 1,4 MeV.  

Op grond van dit soort metingen, die ook bij andere 
bètastralers gevonden werden, kwam Bohr tot de conclusie 
dat de wet van behoud van energie niet zou gelden bij 
kernprocessen.  

Deze noodsprong laat goed zien hoe groot de verwarring was, want de wet van behoud van energie 
is een van de centrale wetten van de natuurkunde. We zitten dus met een probleem. Geldt 
energiebehoud in deze reactie? Geldt behoud van impuls? Nee toch, als dat elektron zo maar met 
willekeurige energie weg kan vliegen? 

Bij vervalreacties waar elektronen of positronen vrijkomen, lijken energie en impuls soms niet 
behouden te zijn. In 1930 stelde de Zwitserse fysicus Wolfgang Pauli als oplossing voor dit 
probleem een ‘spookdeeltje’ voor zonder lading met een klein beetje massa: het neutrino. Bij 
bètaverval ontstaat dan een continue spectrum doordat bij elk elektron ook een neutrino vrijkomt. 
De som van de energieën van het elektron en het neutrino is constant. 

Het neutrino is experimenteel lastig aan te tonen. Door zijn lading nul en kleine massa reageert het 
nauwelijks met materie. Het heeft tot 1956 geduurd voordat Cowan en Reines het neutrino hebben 
waargenomen.  

Opgave 4-8: Werkblad bètaverval 
Maak het werkblad B-2: Bètaverval, over de voorspelling van het neutrino in 1930 door Pauli.  

Opgave 4-9: Werkblad neutrino's 
Maak het werkblad B-3: Operatie Poltergeist – Frederick Reines and Clyde Cowan”, over de eerste 
waarneming van het neutrino.  

4.5. Muon 

In 1936 bestudeerde Carl David Anderson 
kosmische straling met een nevelvat. In het 
midden van het nevelvat zat een loden plaat van 
3,5 mm dikte. Het nevelvat stond in een sterk 
magnetisch veld van 0,79 T. Om kosmische 
straling met veel energie te krijgen voerde hij zijn 
experimenten uit op de top van Pike’s Peak, 
Colorado, op 4300 meter hoogte. In totaal maakte 
hij meer dan 10.000 foto’s. Figuur 34 laat zien 
hoe een foton talloze elektron-positron paren 
creëert. 

Bij zijn metingen ontdekte hij ook sporen die 
sterker kromden dan die van protonen, maar 
minder sterk dan die van elektronen. Een 

Figuur 34: Nevelvatfoto's met een waterval 
aan sporen van elektron-positronparen die 
ontstaan uit een foton met hoge energie. 
Links de voorkant, rechts de achterkant 
van het vat. Bron: Anderson, 1936 

Figuur 33: De gemeten energie 
van bètadeeltjes uitgezonden bij 
radioactief verval van Bi-210 
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voorbeeld is te zien in Figuur 35. Na uitgebreide analyse trok Anderson de conclusie dat het om 
sporen van een "nieuw" deeltje moest gaan. Er 
vanuit gaande dat de elektrische lading van het 
deeltje gelijk was aan die van het elektron volgde 
eveneens dat de massa van het nieuwe deeltje 
tussen die van het proton en die van het elektron 
moest liggen. Anderson noemde het deeltje daarom 
mesotron. Later is het deeltje hernoemd tot muon. 

De ontdekking van het muon was zo verrassend dat 
Isidor Rabi, een latere Nobelprijswinnaar 
natuurkunde, de beroemde uitspraak deed: “Wie 
heeft dat nou weer besteld?”. Het bestaan van het 
muon is niet voorspeld maar experimenteel 
gevonden. 

De massa van het muon is 106 MeV/c2, de lading–e 
en spin 1/2. De massa is daarmee 207 keer zo groot 
als die van het elektron. 

Opgave 4-10: Muonen (R) 
Muonen ontstaan veelvuldig in de atmosfeer, door reacties van de kosmische straling met 
atmosferische deeltjes. Het muon vervalt naar een elektron, onder uitzending van twee neutrino's, 
om precies te zijn een muon-neutrino (νμ), wat weer een aparte soort is, en een antineutrino (anti-
νe) van het normale type (dat sinds de ontdekking van andere typen neutrino's het elektron-
neutrino, νe wordt genoemd): μ- → e- + anti-νe + νμ  
De massa van het muon is 105,6584 MeV/c2. 

a. Reken de massa van het elektron om naar dezelfde eenheid.  

De hoeveelheid energie die beschikbaar komt wordt volgens toeval verdeeld over het elektron en 
de twee neutrino's. 

b. Hoeveel energie krijgt het elektron maximaal bij deze reactie?  

4.6. Is er een patroon? 
We hebben in dit hoofdstuk gezien hoe een aantal subatomaire deeltjes ontdekt. Tabel 2 geeft een 
overzicht van deze deeltjes en hun eigenschappen. Het eerste deeltje dat ontdekt is, is het 
elektron. Het elektron blijkt een tweelingbroer te hebben, die in alles hetzelfde als het elektron 
alleen is hij positief geladen (en heeft tegengestelde spin). Bij bètastraling ontsnapt uit de kern een 
elektron plus een neutrino. En het elektron heeft ook nog een grotere broer, met dezelfde lading 
maar een grotere massa. Deze deeltjes zijn allemaal verschillend maar ze lijken op elkaar omdat ze 
allemaal geen interactie hebben met de kern van een atoom. Deze deeltjes noemen we nu allemaal 
leptonen. Je kunt je afvragen of dit alle leptonen zijn of dat er misschien nog meer zijn. Zit er 
eigenlijk een patroon in de eigenschappen van deze deeltjes? En als er nog meer leptonen zijn, wat 
voor eigenschappen zouden die dan hebben? En hoe kom je erachter of die deeltjes ook echt 
bestaan? 

Tabel 2: elektronen en soortgenoten die tot 1956 ontdekt zijn 

Deeltje Jaar van meting Lading Massa (MeV/c2) Spin 

Elektron 1896 -1 0,511 ½ 

Positron 1932 +1 0,511 ½ 

Muon 1936 -1 106 ½ 

Neutrino 1956 0 <10-5 ½ 

 

Figuur 35: Een negatief deeltje dat van 
boven komt wordt geabsorbeerd in een 
kern van de loden plaat, waarna een 
proton wordt uitgezonden. Het invallende 
deeltje is later geïdentif iceerd als een 
muon. Bron: Neddermeyer, 1939 
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Het elektron is een negatief geladen elementaire deeltje. Een atoomkern bestaat uit protonen en 
neutronen. De vraag is natuurlijk of dat ook elementaire deeltjes zijn. Dat gaan we in het volgende 
hoofdstuk bekijken. 
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Hoofdstuk 5. Een dierentuin aan deeltjes 
In het vorige hoofdstuk hebben we de ontdekking van een aantal subatomaire deeltjes gezien: 
elektron, positron, neutrino en het muon. Maar we weten al dat er meer deeltjes zijn: in ieder 
geval het proton en het neutron. Zijn er nog meer deeltjes? In dit hoofdstuk bekijken we hoe in de 
jaren vijftig en zestig van de vorige het aantal deeltjes dat ontdekt werd zeer snel toenam. Dit 
kwam mede doordat vanaf de jaren vijftig nieuwe meetinstrumenten beschikbaar kwamen: 
versneller, bellenvat en vonkenkamer, waarmee systematisch onderzoek naar deeltjes mogelijk 
werd. Er werd ook volop gezocht naar theorieën om de nieuwe deeltjes te beschrijven. De 
Amerikaan Murray Gell-Mann speelde hierin een grote rol. Hij slaagde erin om de deeltjes op een 
logische manier te ordenen in wat hij noemde het achtvoudige pad. En een paar jaar later 
formuleerde hij een theorie waaruit bleek dat de tot dan toe bekende middelzware en zware 
deeltjes samengesteld zijn uit drie elementaire deeltjes die hij quarks noemde. Met deze theorie 
werd het mogelijk om gericht naar nieuwe deeltjes te zoeken. Later is het aantal quarks uitgebreid 
tot zes. In deze vorm maakt hij deel uit van het Standaardmodel.  

In dit hoofdstuk zullen we zien hoe kennis is verkregen over de middelzware en zware deeltjes en 
hoe dit heeft geleid tot de theorie van de quarks.  

5.1. Zware deeltjes in de atoomkern: proton en neutron 

Na de ontdekking van het elektron was duidelijk dat het atoom zowel positieve als negatieve lading 
moest bevatten. Thomson nam aan dat de positieve lading gelijkmatig verdeeld was over het hele 
atoom. Rutherford liet in 1911 zien dat de positieve lading geconcentreerd is in de kern. Hij schoot 
alfadeeltjes op een dun laagje goud en mat waar de deeltjes terechtkwamen. Het bleek dat 
verreweg de meeste deeltjes rechtdoor gingen en dat een beperkt aantal deeltjes teruggekaatst 
werden onder verschillende hoeken. Uit de verdeling over de hoeken kon hij de grootte van de kern 
berekenen. Deze was ongeveer 105 keer zo klein als het atoom zelf. Het atoom was dus vrijwel 
leeg. Maar wat zat er nou eigenlijk in de kern? In ieder geval positieve lading, maar op wat voor 
manier? 

Rutherford wordt ook beschouwd als de ontdekker van de proton. Om de atoomkern te 
onderzoeken schoot hij in 1918 alfadeeltjes op stikstofgas: hij detecteerde dat daarbij 
waterstofkernen vrijkwamen. Hij trok de conclusie dat de waterstofkernen alleen uit de 
stikstofkernen konden komen, dus dat een stikstofkern waterstofkern moest bevatten. Dus moest 
de waterstofkern, waarvan bekend is dat hij atoomnummer 1 heeft, een elementair deeltje zijn. Dit 
deeltje werd proton of eerste genoemd. Het proton heeft lading +e, massa 938 MeV/c2 en spin ½.  

Later toonde Patrick Blacket met een nevelvat aan dat in dit experiment stikstof verandert in 
zuurstof. De totale reactie is:  

4
2He + 14

7N → 11H + 17
8O 

Daarmee was Rutherford de eerste persoon die kunstmatig een element in een ander element 
heeft omgezet.  

Als in een kern een of meer protonen zitten, hoe blijven die dan bij elkaar? De positieve ladingen 
stoten elkaar immers af. Rutherford speculeerde over het bestaan van neutrale deeltjes, die op een 
of andere manier de afstotende elektrische kracht tegenwerken met een aantrekkende kernkracht, 
die de kern bij elkaar houdt. Het daadwerkelijke bestaan van neutronen werd in 1932 aangetoond 
door James Chadwick. Hij gebruikte polonium als bron voor alfadeeltjes met veel 
bewegingsenergie. Als deze alfadeeltjes vallen op lichte elementen als beryllium, boor en lithium 
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ontstaat straling met veel energie. Chadwick liet zien dat de straling bestaat uit neutrale deeltjes 
met ongeveer dezelfde massa als een proton: dit was het gezochte neutron. Het neutron heeft 
lading 0, massa 940 MeV/c2 en spin ½. De massa van het neutron is dus iets groter (0,14%) dan 
die van het proton. 

Opgave 5-1: Rutherford en atoomkern 
Gebruik de applet op http://physics.ugent.be/Fysica/applets/Rutherford4/index.htm 

Opgave 5-2: Elektronvolts (R) 
a. Druk de rustmassa van proton en elektron uit in MeV/c2.  
b. Bereken de snelheid van een elektron met een kinetische energie van 10 keV.  

5.2. Halfzware deeltjes: mesonen 
In 1932 was het was dus duidelijk dat de kern van een atoom bestaat uit protonen en neutronen. 
Omdat protonen elkaar afstoten en (niet radioactieve) kernen stabiel zijn, moet er ook een kracht 
zijn die de deeltjes in de kern bij elkaar houdt. Hoe ziet die kernkracht eruit? Het was in ieder geval 
duidelijk dat de kernkracht een bereik heeft van ongeveer de grootte van de kern, omdat hij buiten 
de kern weinig of geen invloed heeft. 

In 1934 probeerde Yukawa een theorie op te stellen over de kernkracht. Hij nam de 
elektromagnetische kracht, die goed bekend was, als model voor de kernkracht. De werking van 
een kracht kun je beschrijven met een veld: dus bij de elektromagnetische kracht hoort het 
elektromagnetische veld. Volgens moderne natuurkundige theorieën heeft ieder veld een deeltje. 
Bij het elektromagnetische veld hoort het foton, een deeltje met massa nul.  

Yukawa berekende dat er een eenvoudig verband is tussen het bereik van de kracht en de massa 
van het overeenkomstige deeltje. Om het goede bereik voor de kernkracht te krijgen, moest er 
volgens Yukawa een deeltje zijn met ongeveer 200 keer grotere massa dan het elektron. Later 
noemde Yukawa dit deeltje meson, naar het Griekse woord midden, omdat de massa tussen die 
van het elektron en het proton in ligt.  

Volgens Yukawa werkt de kernkracht door uitwisseling van mesonen tussen kerndeeltjes: 
voortdurend worden mesonen uitgestoten en geabsorbeerd. Volgens hem was het bovendien 
mogelijk dat mesonen buiten de kern bestaan. Ze kunnen ontstaan bij botsingen tussen kernen 
mits die voldoende energie hebben. Dat is niet mogelijk in gewone kernreacties, maar wel in 
kosmische straling waar deeltjes heel veel energie kunnen hebben.  

Om deze theorie van Yukawa te testen werd er in kosmische straling volop gezocht naar het 
voorkomen van mesonen. In 1937 werd het muon ontdekt met massa 207 keer die van een 
elektron. Maar het muon kon niet het gezochte meson zijn, want het muon heeft weinig 
wisselwerking met materie. Het drong onder andere veel dieper door in allerlei stoffen waaronder 
lucht dan voorspeld voor een meson.  

5.2.1 Het pion 
In 1947 werd het bestaan van pionen aangetoond 
door Cecil Powell. In fotografische films die enkele 
maanden bovenop een bergtop aan kosmische 
straling waren blootgesteld vond hij zwakke sporen 
van geladen deeltjes die erdoor heen waren 
gegaan. De massa van een deeltje bepaalt de 
helderheid van een spoor: dit maakt een deeltje 
herkenbaar.  

Figuur 36 toont een voorbeeld van de 
waarnemingen van Powell: een deeltje komt links 
binnen en gaat naar rechts door totdat het een 
reactie met een kern aangaat, waar zware deeltjes 
worden uitgezonden. Het spoor van het inkomende 
deeltje is niet recht maar zwabbert door elektrische 
krachten tussen het deeltje en de vloeistof: hieruit 

Figuur 36: Een van de eerste 
waarnemingen van een (negatief) pion, 
door Powell in 1947. 
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kan een schatting gemaakt worden van de massa van het deeltje tussen 50 en 130 MeV. Waar het 
spoor vertakt vervalt het deeltje in een anti-muon en muon-neutrino: π- → µ- + anti-νµ .  

Dit negatieve deeltje werd het pion genoemd. Hij toonde ook het positieve pion aan. In 1950 werd 
ook een ongeladen pion gevonden. Maar al in 1947 werd geconcludeerd dat dit deeltje niet het 
door Yukawa voorgestelde deeltje was, maar een onverwacht deeltje van onbekende herkomst. 

De geladen pionen hebben massa 140 MeV/c2, het ongeladen pion 135 MeV/c2. De spin van de 
pionen is 0. 

5.2.2 Het kaon 
Figuur 37 toont eerste waarneming van een nieuw 
deeltje dat kaon werd genoemd. Rochester en 
Butler analyseerden in 1946 in nevelkamersporen: 
ze zagen in het kwadrant rechtsonder een 
omgekeerde V. Volgens hun analyse had het 
bovenste deeltje in de V impuls 300 MeV/c en 
positieve lading. Het onderste deeltje is negatief 
(als het naar beneden beweegt) of positief (als het 
omhoog beweegt). Uit eerdere ervaring bleek dat 
de twee sporen dichter bij elkaar zouden lopen als 
het een elektron-positron paar zou zijn. De twee 
sporen kan niet spontaan uit de kern komen, want 
dan zou ook de kern een zichtbaar spoor moeten 
geven. 

Vanwege behoud van impuls kan het niet een pion 
of een muon zijn dat in een elektron vervalt. De 
enige optie die overblijft, concludeerden Rochester 
en Butler, was een nieuw verschijnsel: het verval 
van een nog niet eerder bekend neutraal meson. 
Dit deeltje is kaon genoemd 

Er zijn ook nog een positief en negatief kaon 
ontdekt. De geladen kaonen hebben een massa 
van 494 MeV/c2, het ongeladen kaon een massa van 498 MeV/c2. Hun spin is nul. 

5.3. Nieuw gereedschap: versneller, bellenvat en vonkenkamer 
Voor het onderzoek naar subatomaire deeltjes gebruikten de natuurkundigen in eerste instantie de 
deeltjes die werden gevormd uit ioniserende straling. Na de ontdekking van kosmische straling 
kwamen daar de deeltjes bij die hoog in de atmosfeer worden gevormd bij botsingen met deeltjes 
uit de atmosfeer met kosmische straling. Vanaf de jaren vijftig ging men de deeltjes echter zelf 
produceren, met behulp van versnellers. 

Het principe is simpel. Neem geladen deeltjes, elektronen of protonen, geef ze een hoge snelheid 
en laat ze botsen met andere deeltjes. Bij zo'n botsing kunnen nieuwe deeltjes worden gevormd, 
mits er bij de botsing genoeg energie vrijkomt. Volgens E=mc2 wil dat zeggen dat op zijn minst c2 
maal de massa van de nieuwe deeltjes beschikbaar moet zijn. 

5.3.1 Versnellers 
In de beeldbuis van een ouderwetse televisie of 
computerbeeldscherm zit een elektronenkanon, waarin 
elektronen versneld worden tot een energie van 10 tot 
20 keV. Vrijwel ieder huishouden had dus wel een 
aantal deeltjesversnellers in huis. In het 
elektronenkanon worden de elektronen losgemaakt uit 
een gloeidraad, de kathode, die met een elektrisch 
stroompje wordt verhit, net als in een normale 
gloeilamp. Door de hoge temperatuur kunnen er 

Figuur 37: De vork in het kwadrant 
rechtsonder is de eerste waarneming van 
een neutraal kaon (K0), in 1946 

Figuur 38: schematische weergave 
van elektronenkanon 
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elektronen ontsnappen uit het metaal van de gloeidraad, die dus is omringd door een wolk vrije 
elektronen. Deze worden vervolgens tot de gewenste energie versneld, doordat ze worden 
aangetrokken door de positief geladen anode. 

De energie die op deze manier, in één stap kan worden bereikt is beperkt. Voor hogere energieën 
bestaan betere apparaten, zoals de lineaire versneller, een instrument dat gebruik maakt van 
wisselspanning. 

 
Figuur 39: Schematische weergave van een lineaire versneller. 

De deeltjes bewegen tussen elektroden die om en om zijn aangesloten op de twee polen van een 
wisselspanningsbron. Steeds als ze een elektrode bereikt hebben, wordt de spanning omgepoold en 
worden ze weer versneld in de richting van de volgende elektrode. Omdat de snelheid van de 
deeltjes steeds toeneemt, wordt de lengte van de elektroden onderweg aangepast zoals in Figuur 
39, waar te zien is dat de buisvormige elektroden steeds langer worden. Details als de afstand 
tussen de buisjes en het moment van ompolen zijn van belang bij het sturen en stabiliseren van de 
deeltjesbundel.  

Via deze en soortgelijke apparaten kunnen zeer hogere energieën worden bereikt. De grootste 
werkende versneller tot nu is de Tevatronversneller van het Fermi National Accelerator Laboratory 
in Amerika. Hierin worden bundels protonen en anti-protonen op elkaar geschoten. Elk van de 
bundels heeft een maximaal vermogen van 1 TeV (dat is 1.1012 eV). Het voordeel van twee 
bundels is dat er meer kinetische energie beschikbaar is, en dat een groter percentage hiervan 
gebruikt kan worden voor de vorming van nieuwe deeltjes, omdat de eindsnelheid van de 
reactieproducten kleiner is. 

De LHC van het CERN in Genève is nog groter: daarin worden bundels protonen versneld tot een 
energie van maximaal 7 TeV. De LHC heeft een ring met een omtrekt van 27 km. De bundel loopt 
door een pijp die bestaat uit rechte en boogvormige stukken, waarin de bundel magnetisch wordt 
afgebogen. Behalve magneten om de bundel door de ring te sturen, zijn er ook speciale magneten 
om de bundel te focusseren.  

De reden dat de ring zo groot is, is dat de deeltjes iedere keer dat ze de bocht om gaan energie 
verliezen door straling. Als de deeltjes van richting veranderen worden ze versneld, en iedere 
geladen deeltje dat versneld wordt zendt straling uit. Hoe hoger de snelheid en hoe scherper de 
bocht, hoe meer straling er wordt uitgezonden. De reden om toch een ring te bouwen in plaats van 
een lange rechte versneller is dat voor de afzonderlijke deeltjes de botsingskans per omloop maar 
klein is, en in een ring kunnen de overgebleven deeltjes gewoon door blijven lopen. 
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Opgave 5-3: Versneller applet (B) 

 
In een lineaire versneller bewegen de deeltjes tussen elektroden, die om en om zijn aangesloten op 
de twee polen van een wisselspanningsbron. Steeds als ze een elektrode bereikt hebben, wordt de 
spanning omgepoold en worden ze weer versneld in de richting van de volgende elektrode. De 
figuur verwijst naar een applet op de website van CERN en is te vinden op:  
http://microcosm.web.cern.ch/Microcosm/RF_cavity/ex.html.  
 
Volg de link en probeer het deeltje te versnellen door de spanning in het goede tempo om te polen.  

Opgave 5-4: Lineaire versneller (B/R) 
Door de versneller uit Figuur 39 loopt een bundel deeltjes. Over de buisjes staat een sinusvormige 
wisselspanning, en de bundel is gepulseerd, zodat er in iedere periode van de wisselspanning een 
groep deeltjes op het juiste moment de oversteek maakt naar het volgende buisje. Niet alle 
deeltjes in een bepaalde puls gaan echter precies even snel. Sommige deeltjes gaan iets te snel, 
andere iets te langzaam. 

a. Stel dat de deeltjes de oversteek naar het volgende buisje maken op het moment dat de 
spanning nog aan het stijgen is. Wat voor gevolg heeft dat voor de deeltjes die iets te snel of 
iets te langzaam gaan?  

b. Wat betekent dit voor het ontwerp van de versneller? Hoe lang moeten de buisjes ongeveer 
zijn, ten opzichte van de ruimte ertussen?  

c. Elektronen zijn lichte deeltjes. Als ze in een grote versneller worden versneld gaan ze al heel 
snel vrijwel met de lichtsnelheid. Stel dat de wisselspanning een frequentie heeft van 1,0 MHz, 
hoe groot is dan de afstand tussen twee opvolgende elektronpulsen?  

Opgave 5-5: Snelheidsfilter (B/r) 

In de baan van een bundel negatieve deeltjes wordt 
een snelheidsfilter geplaatst, een apparaat waarin 
zowel een homogeen magnetisch veld als een 
homogeen elektrisch veld aanwezig zijn.  
De magnetische inductie heeft een sterkte van 3.0 
mT. De sterkte van het elektrisch veld kan worden 
gevarieerd door de spanning over de platen te 
regelen. Deze wordt zo ingesteld dat de bundel 
rechtdoor gaat, zonder te worden afgebogen.  

a. Leg uit wat de richting van de magnetische veldlijnen is in het apparaat.  
b. Leg uit wat er gebeurt als de bundel negatieve deeltjes wordt vervangen door een bundel 

positieve deeltjes.  
c. Toon aan dat voor de snelheid van de deeltjes geldt dat v = E / B.  
d. Bereken de snelheid van de deeltjes als de bundel rechtdoor gaat bij een veldsterkte van 

8,5.105 V/m.  
e. Leg uit wat er gebeurt met deeltjes die een afwijkende snelheid hebben.  
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5.3.2 Detectie 
Om deeltjes met een grote energie te kunnen meten voldoet de 
nevelkamer niet: in het gas van de nevelkamer worden energierijke 
deeltjes nauwelijks afgeremd. De opvolger van de nevelkamer was het 
bellenvat. Een bellenvat is een vat gevuld met een doorzichtige vloeistof 
die is verhit tot vlak onder het kookpunt. Op de plaats waar een hoog 
energetisch deeltje in contact komt met de vloeistof, zal deze bij 
drukverlaging spontaan gaan koken. Dat wordt zichtbaar door een spoor 
van belletjes. Uit de kromming van de bellensporen kunnen de massa en 
lading van de deeltjes worden bepaald. De afstand tussen de belletjes 
wordt bepaald door de snelheid ervan. 

In een bellenvat zijn vier onderdelen te onderscheiden. Allereerst is er 
het vat zelf dat meestal met waterstof of deuterium is gevuld. Om in 
korte tijd de druk in het vat te verlagen is er een zuiger aangebracht. 
Bovenin is een camera aangebracht om de bellensporen vast te leggen. 
Ten slotte bevinden zich magneten rondom het vat om de geladen 
deeltjes af te buigen. 

De vonkenkamer is een ander detectie-instrument dat tot in 
de jaren zeventig gebruikt is. Met een vonkenkamer kan het 
spoor van elektrisch geladen deeltjes zichtbaar worden 
gemaakt. Een vonkenkamer bestaat uit een afgesloten kamer, 
die gevuld is met helium en neon gas. Door de kamer lopen 
talloze evenwijdige metalen draden op onderlinge afstand van 
1 cm. De draden zijn om en om aangesloten op een 
spanningsbron van 5000 V. Als een geladen deeltje door de 
kamer gaat, ioniseert het moleculen van het gas. Op een plek 
waar ionen zitten ontstaat een vonk tussen de twee draden. 
De vonken geven het spoor van het deeltje.  

Bellenvat en vonkenkamer zijn historisch van groot belang 
geweest. Dat ze nu niet meer gebruikt wordt komt vooral 
doordat er nu instrumenten bestaan, die de gegevens van 
miljoenen reacties per seconde rechtstreeks met de computer 
kunnen verwerken. De interessante gebeurtenissen worden hierbij automatisch geselecteerd en 
opgeslagen. 

Opgave 5-6: Bellenvat (B/R) 
De spiraalvormige sporen in de 
bellenvatfoto in de figuur worden 
veroorzaakt door elektronen die door een 
langskomend deeltje uit een atoom zijn 
geslagen en daarbij genoeg snelheid 
hebben gekregen om zelf nieuwe 
ionisaties te veroorzaken. Hun baan wordt 
gekromd door een magneetveld dat 
loodrecht op het vlak van de foto staat, en 
onderweg worden ze afgeremd, waardoor 
de straal van hun baan steeds kleiner 
wordt. 

a. Bepaal de richting van het veld.  
b. Van een bepaald deeltje met impuls p, 

is de straal van de baan r. Laat zien 
dat de lading van een deeltje wordt 
gegeven door q = p / Br 

 

Figuur 40: 
Handmatig uitlezen 
van een bellenvatfoto 

Figuur 41: De baan van een 
geladen deeltje in een 
vonkenkamer 
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In de figuur hiernaast is een klein stukje uitvergroot van de foto 
uit de vorige figuur. Een V-vormig spoor uit het midden van de 
foto is vet afgedrukt. Dit spoor is ontstaan doordat een neutraal 
deeltje is vervallen in twee geladen deeltjes.  
Neem aan dat je op grond van verdere informatie hebt kunnen 
vaststellen dat de impuls van het neutrale deeltje gelijk was aan 
8,4 GeV/c in x-richting. 

c. Leg het gebruik van de eenheid GeV/c voor impuls uit, en 
bereken de gegeven impuls in kgm/s.  

d. Bepaal de impuls van de twee geladen deeltjes, met behulp van de tweede figuur.  

Opgave 5-7: Detectoren (B) 
Voor de liefhebbers, zoek meer informatie over (een van) de volgende detectoren: 

a. Aerogel Detectors  
b. Calorimeter  
c. CCD-sensor 
d. Semiconductor Detector 
e. Scintillation Counter 
f. Spark Chamber 

5.4. Talloze nieuwe deeltjes 

Versnellers en nieuwe detectie-instrumenten maakten het mogelijk om onder gecontroleerde 
omstandigheden experimenten uit te voeren. Vanaf de jaren vijftig werden dan ook talloze 
metingen gedaan om de eigenschappen van al bekende deeltjes nauwkeurig te bepalen. Een 
voorbeeld hiervan staat hieronder. Een van de reacties (in Figuur 42 rechts ingetekend) is 
gedetailleerd geanalyseerd:  

Stap 1:  K- + p+ → K0 + π- + p+ 

  massabalans: 494 + 938 → 497 + 140 + 938 MeV/c2  
  kan alleen als bewegingsenergie K- > 143 MeV 

Stap 2:  K0 → π+ + π- 

  massabalans: 497 → 140 + 140 MeV/c2 

Figuur 42: Een bellenvatfoto met onbekende deeltjes. Rechts de analyse van een gebeurtenis: 
een K- gaat over in een pi- en een K0, dat vervolgens vervalt in twee pionen. 
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Opgave 5-9: Behoud van ... (B) 
Hieronder vind je een rijtje mogelijke en niet mogelijke reacties. Probeer zelf een behoudswet te 
formuleren die deze verschillen kan verklaren.  
Wel mogelijk:   Niet mogelijk: 
μ- → e- + νe¯ + νμ   μ- → 2e- + e+  
μ- + p+ → n + νμ + π0   μ- → e- + νe‾  
μ+ → e+ + νe + νμ¯   μ- + p+ → n + e- + π0 
μ+ + e- → νe + νμ¯  μ+ → e+ + γ  

 geeft een overzicht van deeltjes die tot 1964 experimenteel gevonden zijn. Grote vraag: waarom 
zijn er zoveel deeltjes? En zit er een systeem in al deze deeltjes? 

Tabel 3 een aantal subatomaire deeltjes waarvan het bestaan werd aangetoond tot 1964. De 
waarden voor massa en de levensduur zijn de moderne waarden. 

Deeltje Jaar van 
eerste meting 

Lading 
(e) 

Massa 
(MeV/c2) 

Spin Gemiddelde 
levensduur (s) 

Elektron (e) 1896 -1 0,511 ½ Stabiel 

Proton (p) 1919 +1 938 ½ Stabiel 

Foton (γ) 1923 0 0 0 Stabiel 

Neutron (n) 1932 0 940 ½ 8,8 x 102 

Positron (e+) 1932 +1 0,511 ½ Stabiel 

Muon (µ) 1937 -1 106 ½ 2,2 x 10-5 

Pion (π+) 1947 +1 140 0 2,6 x 10-8 

Pion (π-) 1947 -1 140 0 2,6 x 10-8 

Kaon (K+) 1949 +1 494 0 1,2 x 10-8 

Kaon (K-) 1949 -1 494 0 1,2 x 10-8 

Kaon (K0) 1950 0 498 0 Onduidelijk 

Pion (π0) 1950 0 135 0 8,4 x 10-17 

Lambda (Λ) 1952 0 1116 ½ 2,6 x 10-10 

Delta (∆) 1952  1232 3/2 5,6 x 10-24 

Sigma+ (Σ+) 1953 +1 1189 ½ 8,0 x 10-11 

Sigma+ (Σ-) 1953 -1 1197 ½ 1,5 x 10-10 

Xi (Ξ-) 1953 -1 1322 ½ 1,6 x 10-10 

Anti-proton (anti-p) 1953 -1 938 ½ Stabiel 

Neutrino (ν) 1956 0 <2,2 x 10-6 ½ Stabiel 

Anti-neutron (anti-n) 1957 0 940 ½ 8,8 x 102 

Sigma (Σ0) 1957 0 1193 ½ 7,4 x 10-20 

Xsi (Ξ0) 1958 0 1315 ½ 2,9 x 10-10 

Rho – meson (ρ) 1961 +1 775 0 4,5 x 10-24 

Omega – meson (ω) 1961 0 782 0 7,8 x 10-23 

Eta – meson (η) 1961 0 548 0 5,0 x 10-19 

Muon-neutrino (νµ) 1962 0 < 0,17 ½ Stabiel 
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Phi (ϕ) 1962 0 1019 0 1,6 x 10-22 

Eta* 1964 0 958 0 3,2 x 10-21 

Omega (Ω ) 1964 -1 1672 3/2 8,2 x 10-11 

5.4.1 Een eerste ordening van subatomaire deeltjes 
In de jaren vijftig en zestig werden de eerste pogingen gedaan om de deeltjes te ordenen. Een 
eerste indeling naar deeltjes wordt gedaan naar soorten reacties en massa.  

De deeltjes uit het vorige hoofdstuk (elektron, positron, neutrino, muon) hebben geen 
wisselwerking met kernen. Ze heten leptonen (leptos = licht) omdat het elektron zo’n kleine massa 
heeft.  

Alle andere deeltjes in de lijst in Opgave 5-9: Behoud van ... (B) 

Hieronder vind je een rijtje mogelijke en niet mogelijke reacties. Probeer zelf een behoudswet te 
formuleren die deze verschillen kan verklaren.  
Wel mogelijk:   Niet mogelijk: 
μ- → e- + νe¯ + νμ   μ- → 2e- + e+  
μ- + p+ → n + νμ + π0   μ- → e- + νe‾  
μ+ → e+ + νe + νμ¯   μ- + p+ → n + e- + π0 
μ+ + e- → νe + νμ¯  μ+ → e+ + γ  

 reageren wel met deeltjes in de kern. Ze heten hadronen (hadros = sterk); zij ervaren de "sterke 
kernkracht", waarover later meer. Binnen de hadronen worden onderscheid gemaakt tussen:  

• baryonen (baryos = zwaar): deeltjes met veel grotere massa dan het elektron. Dit zijn 
bijvoorbeeld het proton en neutron. 

• mesonen (mesos = midden): deeltjes met massa tussen elektron en baryonen. Hieronder 
vallen pionen en kaonen 

Een tweede ordening betreft welke reacties tussen subatomaire deeltjes mogelijk zijn. We kennen 
al het gebruik van de behoudswetten voor energie, impuls en lading. Door bestudering van talloze 
reacties viel op dat steeds voor en na de reactie het aantal leptonen min hun antideeltjes constant 
was. Dit werd geformuleerd als een wetmatigheid, namelijk behoud van leptongetal. Elk lepton 
kreeg leptongetal +1, elk anti-lepton leptongetal -1. De overige deeltjes hebben leptongetal 0. 

Evenzo was het steeds het aantal baryonen min hun antideeltjes behouden. Dit leidde tot de wet 
van behoud van baryongetal. Een baryon heeft baryongetal +1; een anti-baryon heeft baryongetal 
-1. Overige deeltjes hebben baryongetal 0. 

Voorbeeld: de reactie n → p+ + e- + anti-ν 

Het leptongetal voor de reactie = 0. Het leptongetal erna = 0 + 1 – 1 = 0. Dus inderdaad 
leptonbehoud. Evenzo is het baryongetal voor de reactie 1 en na de reactie 1 + 0 + 0 = 1 dus ook 
behouden. Deze reactie is dus wat lepton- en baryongetal mogelijk. 

Verder introduceerde Abraham Pais het begrip vreemdheid. Het viel op dat sommige deeltjes snel 
ontstaan maar langzaam vervallen, ook al zijn ze zwaar: dat is vreemd, omdat normaal werd 
waargenomen dat deeltjes die snel ontstaan ook snel vervallen. Een voorbeeld van het eerste 
vreemde deeltje was het kaon. Dat ontstond bijvoorbeeld in 10-23 s in de reactie π0+ p+ → K+ + Σ0, 
maar vervalt in 10-8 s in K+ → µ+ + νµ . Antideeltjes hebben vreemdheid +1; deeltjes hebben 
vreemdheid -1. Volgens behoud van vreemdheid is vreemdheid behouden in reacties. 

Opgave 5-8: (On)mogelijke reacties (B) 
Leg uit of de volgende reacties kunnen voorkomen, op grond van de behoudswetten die je nu 
bekend zijn (de pionen, π+ π0 π-, zijn deeltjes met lading +1, 0, -1, maar met zowel baryon- als 
leptongetal 0):  

a. p+ + n → 2p+ + p- + π0  
b. p+ + e- → n + π0 + νe  
c. p+ + p+ → p+ + n + e+  
d. p+ + e- → n + π+ + νe  
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e. n + n → p+ + p- + π+ + π-  
f. p+ + n → 2p+ + π-  
g. n + e- → n + μ- + anti-νμ + νe  

Opgave 5-9: Behoud van ... (B) 
Hieronder vind je een rijtje mogelijke en niet mogelijke reacties. Probeer zelf een behoudswet te 
formuleren die deze verschillen kan verklaren.  
Wel mogelijk:   Niet mogelijk: 
μ- → e- + νe¯ + νμ   μ- → 2e- + e+  
μ- + p+ → n + νμ + π0   μ- → e- + νe‾  
μ+ → e+ + νe + νμ¯   μ- + p+ → n + e- + π0 
μ+ + e- → νe + νμ¯  μ+ → e+ + γ  

5.5.  Gell-Mann: de achtvoudige weg 

In 1961 classificeerde Gell-Mann de tot dan toe bekende hadronen. Dit schema noemde hij het 
achtvoudige pad (the Eightfold way), naar Boeddha’s achtvoudige weg van de verlichting. Hij 
deelde de hadronen in in 3 groepen: 

• De mesonen in een groep van acht: meson octet; 
• De baryonen met spin ½ in een groep van acht: baryon octet; 
• De baryonen met spin 3/2 in een groep van tien: baryon decouplet. 

Vervolgens ordende hij de deeltjes in een groep op lading en vreemdheid. (Zie  

Figuur 44.)  

In het baryon decouplet ontbrak nog deeltje. Gell-Mann voorspelde het bestaan van een deeltje 
met lading -1, massa 1680 MeV/c2 en vreemdheid -3. Dit laatste deeltje dat nog ontbrak in zijn 
schema noemde hij omega-min. Toen het in 1964 werd waargenomen was dat een krachtige 
bevestiging van zijn theorie. 

  

Figuur 43: De eerste waarneming van het omega-min baryon in 1964 
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5.5.1 Gell-Mann: quarks zijn de elementaire deeltjes 
In 1964 brengt Murray Gell-Mann het idee van “quarks” naar voren. Hij beweert dat de mesonen 
en baryonen zelf geen elementaire deeltjes zijn maar zijn samengesteld uit drie bouwstenen, die 
hij quarks noemde. De drie soorten (of smaken) quarks en hun eigenschappen staan in Tabel 4. 
Opvallend is dat de quarks geen heeltallige lading hebben. Omdat gebroken ladingen nooit 
waargenomen zijn worden de quarks eerst gezien als wiskundig hulpmiddel en niet als echte 
fysische objecten. Pas als na metingen in 1968 het bestaan van quarks experimenteel is 
aangetoond, worden ze als echt gezien, ook al lukt het niet om ze te afzonderlijk te laten 
voorkomen.  

Een meson is dan een gebonden toestand van een quark en een anti-quark. Figuur 45 geeft acht 
mesonen met hun quarksamenstelling. Het K0-meson bestaat dan uit een anti-s quark en een d-
quark. De totale lading van deze 2 quarks is 0. De spin van een quark en een anti-quark is samen 
0: dat geeft 0 als waarde voor de spin van een meson. 
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Figuur 44: De rangschikking van mesonen en baryonen. 
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Tabel 4: de drie quarks die Gell-Mann introduceerde in 1964. 

Quark Lading (e) Massa (MeV/c2) Spin Vreemdheid 

Up +2/3 3 ½ 0 

Down -1/3 6 ½ 0 

Strange -1/3 100 ½ -1 

 

Als je de 3 quarks groepeert in de volgende configuratie, dan geldt: 

• bovenste rij heeft vreemdheid 0 
• onderste rij heeft vreemdheid -1 
• linkerzijkant van de driehoek heeft lading -1/3 
• punt rechtsboven heeft lading 2/3 

Met deze fundamentele configuratie kunnen de multipletten van Gell-Mann eenvoudig worden 
opgebouwd. In het meson octet is de fundamentele configuratie 3 keer terug te vinden, steeds 
aangevuld met een andere anti-quark. 

Er valt nog meer op in het meson octet: 

• vreemdheid komt precies overeen met het aantal strange-quarks in een samengesteld deeltje; 
het aantal s-quarks telt voor -1 en het aantal anti-s quarks voor +1. De vreemdheid van het 
K0-meson is dus +1.  

• het neutrale pion een is een mengselvorm van de 3 quark-anti-quark paren. Dit is een typische 
kwantummechanische toestand. 

• Het eta-deeltje heeft dezelfde quarksamenstelling als het neutrale pion maar een grotere 
massa. Dit kan beschouwd als een aangeslagen toestand. 

Een baryon is een gebonden toestand van drie quarks. De baryonen met spin ½ staan in Figuur 45. 
Ze zijn opgebouwd uit 3 quarks; 2 van de 3 quarks hebben tegengestelde spin, zodat de totale spin 
½ is. Opvallend is dat het proton en het neutron dus geen elementaire deeltjes zijn. Een proton 
bestaat uit twee up-quarks en een down-quark (uud) Een neutron is samengesteld uit twee down-
quarks en een up-quark (udd). 

De baryonen met spin 3/2 staan in Het baryon-decouplet 

Figuur 45. Een aantal deeltjes heeft dezelfde quarksamenstelling als baryonen met spin ½. 
Bijvoorbeeld het proton en het ∆+ hebben samenstelling uud. De massa van het ∆+ is wel veel 
groter dan die van het proton: 1232 tegen 938 MeV/c2; bovendien staan de spins van de quarks in 
het ∆+ in dezelfde richting. ∆+ heeft dus een veel hogere energie dan het proton. Blijkbaar heeft 
een proton (net als een atoom) energieniveaus. Een proton in een aangeslagen toestand werd in 
de experimenten gezien als een nieuw deeltje. 

Opgave 5-10: Quarks combineren (B) 
a. Ga na dat je met de twee soorten quarks van de eerste generatie (en hun antideeltjes, dus 

dudu ,,, ) vier verschillende baryon-combinaties (en hun antideeltjes) en vier verschillende 

meson-combinaties kunt vormen.  
b. Ga na dat in elk van de mogelijke combinaties de uiteindelijke lading toch weer een veelvoud 

van de elementaire lading e is.  

Opgave 5-11: Antideeltjes (B) 
a. Leg aan de hand van de quark-samenstelling uit dat het het π-- en het π+-deeltje elkaars 

antideeltje zijn, en dat het π0 zijn eigen antideeltje is.  
b. Leg aan de hand van de quark-samenstelling uit dat het neutron niet zijn eigen antideeltje is.  
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5.6. Huidige kennis over elementaire en samengestelde deeltjes 
Al in 1964, het jaar waarin Gell-Mann de quarks introduceerde, werd een vierde quark voorgesteld. 
Twee jaar daarvoor was het muon-neutrino ontdekt. Met nog een quark erbij zouden de quarks 
hetzelfde herhalingspatroon hebben als de leptonen. Weinig fysici namen dit idee serieus, maar 
Sheldon Glashow en James Bjorken vonden het wel een charmant idee, en gaven de vierde quark 
de naam 'charm' (c). Deze quark zou, net als de up-quark, lading +2/3 moeten hebben en 
vreemdheid 0, maar een grotere massa. 

In 1968 is het bestaan van de u-, d-, en s-quark experimenteel aangetoond.  

In 1974 kondigde Samuel Ting en zijn medewerkers in Brookhaven de ontdekking van een nieuw 
deeltje aan dat ze 'J'-deeltje noemden. Op diezelfde dag kondigden Burton Richter en zijn 
medewerkers bij het SLAC de ontdekking van het Ψ  (psi)-deeltje aan. Het bleek al snel om 
hetzelfde deeltje te gaan. Dit deeltje staat nu bekend staat als het J/Ψ-deeltje (of: 'gypsy'). Het is 
een meson dat bestaat uit een charm en anti-charm quark. Dit was een bevestiging voor het 
bestaan van de charm-quark  
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Figuur 45: Mesonen en baryonen hun met 
quarksamenstelling  
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In 1976 werd onverwacht nog het tau-lepton ontdekt. Met een massa van 1784 MeV/c2 is het een 
nog zwaarder versie van het elektron dan het muon. In 2000 is ook nog het bijbehorende tau-
neutrino gevonden. En er zijn ook nog twee nieuwe quarks gevonden: de bottom-quark in 1977 en 
de top-quark in 1995.  

 
Figuur 46: : Een aantal van de elementaire en samengestelde deeltjes die na 1964 experimenteel 
zijn aangetoond 

De huidige theorie over elementaire deeltjes heet het Standaardmodel. Hierin worden de 
elementaire deeltjes ingedeeld in drie generaties (Tabel 5). Elke generatie bestaat steeds uit twee 
quarks met lading 2/3 en -1/3 en twee leptonen met lading -1 en 0. Bij hogere generaties neemt 
de massa van de deeltjes steeds toe. 

Tabel 5: de moderne indeling van de elementaire deeltjes in 3 generaties. 

 Quark Lading (e) Massa (MeV/c2) Spin 

Ee
rs

te
 

ge
ne

ra
ti

e 

Up +2/3 3 ½ 

Down -1/3 6 ½ 

Elektron -1 0,511 ½ 

Elektron-neutrino 0 <2,2 x 10-6 ½ 

Tw
ee

de
 

ge
ne

ra
ti

e 

Charm +2/3 1270 ½ 

Strange -1/3 104 ½ 

Muon -1 106 ½ 

Muon-neutrino 0 <0,17 ½ 

D
er

de
 

ge
ne

ra
ti

e 

Top +2/3 171200 ½ 

Bottom -1/3 4200 ½ 

Tau -1 1784 ½ 

Tau-neutrino 0 < 15,5 ½ 

De normale materie om ons heen bestaat geheel uit deeltjes samengesteld uit elementaire deeltjes 
van generatie 1. Samengestelde deeltjes van de tweede en derde generatie hebben een grotere 
massa en zijn instabiel. Ze vervallen binnen korte tijd naar deeltjes uit de eerste generatie 
(behalve misschien de neutrino's, waarvan de eigenschappen nog niet precies bekend zijn, maar 
die waarschijnlijk kunnen wisselen van identiteit). Deeltjes van de tweede en derde generatie 
komen waarschijnlijk wel voor in exotische omstandigheden, zoals vlak na de Big Bang. Ze worden 
ook kunstmatig gecreëerd in versnellers. Figuur 46 laat een aantal van die samengestelde deeltjes 
zien waarvan het bestaan na 1964 experimentaal aangetoond is. Al deze samengestelde deeltjes 
kunnen begrepen worden als opgebouwd uit de zes bekende quarks.  

Waarom de andere generaties er zijn en waarom er in totaal precies drie zijn is niet bekend. De 
herhaling suggereert dat er nog weer een onderliggend systeem is. Hierover bestaan wel allerlei 
hypothesen maar alleen verder onderzoek kan uitwijzen wat er echt aan de hand is. 
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Hoofdstuk 6. En hoe zit het met krachten? 
We hebben gezien dat het Standaardmodel de elementaire bouwstenen van de materie beschrijft: 
leptonen en quarks. Quarks komen niet zelfstandig voor maar alleen in de vorm van 
samengestelde deeltjes: als proton, neutron, pion, kaon, enzovoort. Maar waarom kunnen quarks 
eigenlijk niet los komen en wat houdt ze bij elkaar?  

Verder weten we dat - elementaire en samengestelde - deeltjes spontaan of onder invloed van 
andere deeltjes kunnen reageren. Voorbeelden van reacties die we al hebben gezien zijn:  

• een elektron en een positron annihileren tot twee fotonen (of het omgekeerde: paarcreatie) 
• bij betaminverval gaat een neutron in de kern spontaan over in een proton, elektron en 

antineutrino; de laatste twee schieten uit de kern  
• verval van een negatief kaon: K- → K0 + π-  
• verval van een neutraal kaon: K0 → π+ + π- 

Bij deze reacties kunnen de oorspronkelijke - elementaire of samengestelde - deeltjes verdwijnen 
en ontstaan er nieuwe deeltjes. Welke reacties zijn er daarbij mogelijk en welke niet? En hoe vaak 
komen reacties voor? 

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, moeten we weten welke krachten er bestaan en hoe 
die werken tussen elementaire deeltjes. Het Standaardmodel bevat ook een beschrijving van de 
krachten. In het Standaardmodel worden krachten beschreven als een uitwisseling van deeltjes. 
Elke kracht heeft zijn eigen deeltjes en manier waarop die deeltjes werken.  

In het volgende zullen we eerst beschrijven welke fundamentele krachten er zijn. We leggen uit 
hoe een kracht beschreven kan worden als een uitwisseling deeltjes. Een handige manier om die 
uitwisseling grafisch weer te geven zijn zogenaamde Feynmandiagrammen: we leggen uit hoe die 
eruit zien. Daarna bespreken we de krachten en hun beschrijving in het Standaardmodel.  

Met deze kennis over krachten, kun je onderzoeken welke reacties tussen een of meer 
materiedeeltjes mogelijk zijn. Dat passen we toe op een aantal voorbeelden. 

6.1. Kracht als deeltje 
We kennen in het dagelijkse leven allerlei krachten: zwaartekracht, elektrische kracht, magnetische 
kracht, wrijving, enz. Tegenwoordig denken we dat al deze krachten zijn te herleiden tot vier 
fundamentele krachten. In Tabel 6 staan de vier krachten en hun eigenschappen gesorteerd op 
onderlinge sterkte.  

Tabel 6: De vier fundamentele krachten en hun eigenschappen (bron: Wikipedia “Fundamental 
interaction”). 

Kracht Relatieve 
sterkte 

Afhankelijkheid 
van afstand 

Bereik (m) 

Sterke kernkracht 1038 1/r7 ∼ 10-15 (straal van het atoom) 

Elektromagnetische 
kracht 

1036 1/r2 Oneindig 

Zwakke kernkracht 1025 1/r5 - 1/r 7 ∼ 10-18 

Zwaartekracht 1 1/r2 Oneindig 

 80 



 

De sterke kernkracht werkt op quarks maar niet op leptonen: het is de sterkste van de vier 
krachten, maar is alleen merkbaar op korte afstanden.  

De elektromagnetische kracht werkt op geladen deeltjes; hij is minder sterk dan de sterke 
kernkracht, maar hij werkt tot in het oneindige.  

De zwakke kernkracht werkt op leptonen en quarks en kan elementaire materiedeeltjes van smaak 
laten veranderen. Deze kracht is zwak en heeft een zeer kort bereik.  

De zwaartekracht is de zwakste van alle krachten, maar werkt wel op alle materie heeft een 
oneindig bereik. 

Opgave 6-1: belangrijke krachten 
In het dagelijks leven heb je vooral te maken met de zwaartekracht en met elektromagnetische 
krachten. (Krachten zoals wrijving, veerkracht, normaalkracht zijn geen fundamentele krachten, 
maar gevolgen van de elektromagnetische kracht die tussen atomen en moleculen werkt.) Van de 
kernkrachten merk je niets direct. 

a. Verklaar dit met behulp van de gegevens uit Tabel 6. 

Elementaire deeltjes hebben juist vooral te maken met de sterke en zwakke kernkracht, en met de 
elektromagnetische kracht. 

b. Verklaar dit met behulp van de gegevens uit Tabel 6. 

In het Standaardmodel worden krachten beschreven als uitwisseling van krachtdeeltjes. De reden 
om dit doen vergt uitgebreide argumentatie. Die geven we hier niet in detail, maar noemen wel 
twee argumenten.  

1) In de 19e eeuw was Maxwell erin geslaagd om alle elektrische en magnetische verschijnselen te 
beschrijven met een elektromagnetisch veld. Uit het veld kan de kracht afgeleid worden, maar 
een verklaring van verschijnselen in termen van velden werd sinds die tijd zeer populair. Zo 
beschreef Einstein in zijn algemene relativiteitstheorie zwaartekracht in termen van 
gravitatieveld. 

2) Volgens de relativiteitstheorie werkt een kracht niet instantaan maar met maximaal de 
lichtsnelheid. Als een kracht wordt beschreven als uitwisseling van deeltjes is de snelheid 
waarmee de deeltjes zich verplaatsen hooguit gelijk aan de lichtsnelheid en is een kracht 
daarmee dus niet instantaan.  

Het overbrengen van een kracht door 
een krachtdeeltje wordt ook 
wisselwerking tussen twee 
materiedeeltjes genoemd. Uitoefenen 
van een kracht betekent het 
uitwisselen van een deeltje. Hierbij 
wordt vaak de volgende analogie 
gebruikt (zie Figuur 47). De meisjes in 
de boot stoten elkaar af als ze de bal 
weggooien en opvangen. Het effect is een afstotende kracht. Een aantrekkende kracht kun je je 
niet op een dergelijke eenvoudige manier voorstellen maar werkt in principe analoog. 

In Standaardmodel heten de krachtdeeltjes ook wisselwerkingbosonen. Als hulpmiddel om de 
uitwisseling van krachtdeeltjes visueel weer te geven gebruiken we Feynmandiagrammen. 

In de volgende paragraaf zullen we eerst het gebruik van Feynmandiagrammen uitleggen. In de 
paragraaf daarna beschrijven we van de vier fundamentele krachten die we kennen de 
wisselwerkingdeeltjes. 

6.2. Gereedschap A: Feynman-diagrammen 

Deeltjesreacties kunnen beeldend worden weergegeven met behulp van diagrammen, die we 
reactiediagrammen of Feynmandiagrammen noemen naar Richard Feynman, die ze bedacht heeft. 
Neem bijvoorbeeld de annihilatie van een elektron en een positron tot een foton, dat op zijn beurt 
weer overgaat in een elektron en een positron: 

Figuur 47: Voorbeeld van afstotende kracht door 
uitwisseling van een deeltje: weggooien en opvangen 
van een bal. Bron: Wikipedia 
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 e- + e+ → γ → e- + e+ 

Figuur 48 toont het Feynmandiagram van deze reactie.  

De tijd loopt hier van links naar rechts. Lijnen staan voor 
deeltjes. Punten waar lijnen samenkomen geven 
interacties weer. Pijlen in de deeltjeslijnen drukken het 
verschil uit tussen deeltjes en antideeltjes: een pijl naar 
rechts is een deeltje, een pijl naar links een antideeltje.  

Behoudswetten leggen beperkingen op aan de mogelijke  
interacties en de pijlen geven een manier om een controle 
uit te voeren. Behoud van leptongetal betekent 
bijvoorbeeld dat er bij een interactiepunt evenveel 
inkomende als uitgaande leptonlijnen moeten 
samenkomen. In dit diagram klopt het inderdaad, want bij 
het positron (met leptongetal -1) staat de pijl naar links en 
bij het elektron (met leptongetal +1) naar rechts. 

Vraag: Controleer aan de hand van de pijlen dat er in diagram hierboven ook aan behoud van 
baryongetal is voldaan. 

Feynmandiagrammen geven zowel reacties van elementaire als samengestelde deeltjes weer. 

6.3. Krachten in het Standaardmodel 

Hier volgt een beschrijving van de fundamentele krachten in het Standaardmodel. 

6.3.1 De elektromagnetische kracht 
Het deeltje dat de elektromagnetische wisselwerking 
verzorgt is het foton. Het foton beweegt zich met de 
lichtsnelheid en heeft massa nul.  

Het reactiediagram hiernaast geeft als voorbeeld 
verstrooiing van twee elektronen: elektronen die elkaar 
naderen stoten elkaar af. Het bovenste elektron zendt een 
foton uit in de richting van het onderste elektron; door 
impulsbehoud gaat het bovenste elektron omhoog 
bewegen. Het onderste elektron ontvangt een foton; door 
impulsbehoud krijgt het een beweging omlaag. De 
elektronen stoten elkaar dus af.  

6.3.2 De sterke kernkracht 
De sterke kernkracht beschrijft wisselwerking tussen quarks. Leptonen zijn niet gevoelig voor de 
sterke kernkracht. Reacties die verlopen onder invloed van de sterke kernkracht gaan zeer snel. 
Een typische reactietijd is 10-20 s of korter. 

De deeltjes die horen bij de sterke wisselwerking heten gluonen. Gluonen hebben massa nul en 
elektrische lading nul. De reden voor de naam gluon (lijmdeeltje) is dat de sterke wisselwerking 
tussen quarks zo sterk is dat er geen losse quarks voorkomen. Een proton bestaat uit 3 quarks: 
(u,u,d). Hoe zou je quarks uit elkaar moeten halen? Door energie toe te voeren. Maar als je dat 
doet, ontstaat bij voldoende energie in het proton een meson, bijvoorbeeld (u, anti-u); de 5 quarks 
vormen twee nieuwe deeltjes: ∆++ (u,u,u) en π- (d, anti-u): de quarks gaan niet uit elkaar maar er 
ontstaan nieuwe deeltjes. 

De sterke kernkracht zorgt er niet alleen voor dat quarks bij elkaar blijven maar ook de hadronen 
in een kern. Deze kracht is dan sterker dan de elektromagnetische afstoting tussen de protonen. 

6.3.3 De zwakke kernkracht 
De zwakke kernkracht werkt op leptonen en quarks. Reacties on der invloed van de zwakke 
kernkracht verlopen veel langzamer dan onder invloed van de sterke kernkracht. Een typische 
reactietijd voor de zwakke kernkracht ligt tussen 10-10 tot 10-5 s. 

Figuur 48: Feynmandiagram van 
annihilatie en paarvorming van 
een elektron-positronpaar 

Figuur 49: Feynmandiagram van de 
verstrooiing van twee elektronen. 
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De zwakke kernkracht heeft drie krachtdeeltjes: de geladen vectorbosonen W+, W- en het neutrale 
vectorboson Z0. W- is het antideeltje van W+. Z0 is zijn eigen antideeltje. 

Geladen vectorbosonen zorgen voor verandering van smaak van quarks en leptonen 

Verandering van smaak treedt bijvoorbeeld op bij het bètamin-verval van het neutron. 
Uitgangspunt is de volgende groepering van quarks en leptonen: 

u c t  νe νµ  ντ 

d s b  e µ τ 

De zwakke kernkracht zorgt voor de reactie: 

A → B + W+ 

met A een deeltje uit de bovenste rij en B een deeltje uit de onderste rij. Als het om leptonen gaat, 
zijn A en B van dezelfde generatie, bij quarks hoeft dat niet. In deze reactie verandert dus de 
smaak van het materiedeeltje. Dat betekent dat de wet van behoud van vreemdheid niet geldt bij 
de zwakke kernkracht; deze wet is dus niet absoluut geldig maar alleen bij reacties via de sterke 
kernkracht. 

Voorbeelden: u → d + W+ en c → d + W+ en νµ  → µ + W+ 

Neutrale vectorboson zorgt voor verandering van energie 

Een tweede type reactie is de reactie  

A → A + Z0 

met A een quark of lepton. Hierbij raakt een materiedeeltje energie kwijt. 

Voorbeeld: u → u + Z0.  

De eigenschappen van de vectorbosonen staan in Tabel 7. Het valt op dat de vectorbosonen enorm 
zwaar zijn: bijna 100 keer zo zwaar als protonen! Door hun korte levensduur vervallen de 
vectorbosonen snel in andere deeltjes: altijd in een combinatie van een fermion en een anti-
fermion. Bijvoorbeeld: W- → e- + anti-ν 

Voorbeeld van een volledige reactie via zwakke kernkracht: u → d + W+ → d + e+ + νe 

Tabel 7: de vectorbosonen en hun eigenschappen (bron: Wikipedia) 

Vectorboson Lading (e) Massa Spin Levensduur 

W+ +1 80,4 GeV/c2 1 3×10−25 s 

W- -1 80,4 GeV/c2 1 3×10−25 s 

Z0 0 91,2 GeV/c2 1 3×10−25 s 

6.3.4 De zwaartekracht 
De zwaartekracht valt buiten het Standaardmodel. Er is als hypothetisch krachtdeeltje het graviton 
voorgesteld. Dit deeltje zou massa en lading nul hebben. Het graviton is nog niet waargenomen. 

De beschrijving van de krachten geven de basisreacties in het Standaardmodel.  

Uit deze basisreacties kun je weer andere reacties afleiden met behulp van symmetrie-
transformaties. Die bespreken we in de volgende paragraaf. 

 

6.4. Gereedschap B: Symmetrie-transformaties in het Standaardmodel 

We hebben al gezien dat behoudswetten belangrijk zijn bij het analyseren van reacties. Een 
andere, nauw verwante en ook erg handige invalshoek is het gebruik van symmetrieën. 
Symmetrieën worden in de deeltjesfysica veelvuldig gebruikt, onder andere om reacties te 
voorspellen en om waargenomen resultaten te analyseren. Wat is een symmetrie?  
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Eerst een algemeen voorbeeld van een symmetrie. Bekijk het 
kristalrooster van grafiet in Figuur 50. Het patroon van grafiet ziet er 
precies hetzelfde uit bij een rotatie over een hoek van 60o. Het principe 
van een symmetrie is hier dat er een bepaalde eigenschap (het patroon 
van het kristalrooster) niet verandert bij een bepaalde actie (een 
draaiing over 60o). Zo'n eigenschap heet een symmetrie-eigenschap en 
zo'n actie heet een symmetrietransformatie. 

We passen nu symmetrie-transformaties toe op deeltjesreacties. De 
symmetrie-eigenschap die we bekijken is of een reactie fysisch mogelijk 
is. We zoeken naar symmetrie-transformaties. Het principe is steeds 
hetzelfde: neem een bestaande reactievergelijking, verander er iets aan 
en kijk of het resultaat ook weer kan voorkomen. De deeltjes in de 
reactievergelijking kunnen zowel elementair als samengesteld zijn. 

6.4.1 T: Symmetrie onder tijdomkeer 
Tijdomkeer (T) is een bewerking die bestaat uit het omkeren van een proces. Anders gezegd, de 
pijl in de reactievergelijking wordt omgedraaid. Symmetrie onder tijdomkeer zegt dan dat deze 
bewerking mogelijk is zonder de werkelijkheid geweld aan te doen, dat het omgekeerde van een 
mogelijk proces zelf ook mogelijk is. Het ontstaan van een elekron-positron paar door paarvorming 
is bijvoorbeeld het omgekeerde van de annihilatie die plaatsvindt als elektron en positron elkaar 
tegenkomen.  

 
De macroscopische wereld is duidelijk niet tijdsymmetrisch. Van een videoband die wordt 
teruggespoeld heb je binnen een paar seconden door dat de film niet normaal draait. Op 
microscopisch kleine schaal echter zijn de meeste reacties wel degelijk omkeerbaar. Er is zelfs 
lange tijd gedacht dat op microscopische schaal de wereld inderdaad rigoureus symmetrisch is 
onder tijdomkeer. De omkeerbaarheid van de tijd en alle natuurkundige en filosofische kwesties die 
ermee samenhangen vormen een interessant maar ingewikkeld gebied van onderzoek, waarover 
de laatste woorden nog niet gezegd zijn. 

6.4.2 C: Symmetrie onder ladingomkeer 
Een tweede, en nauw verwante symmetrie is de symmetrie onder ladingomkeer (C, uit het Engels: 
Charge conjugation). Hiermee wordt bedoeld dat deeltjes worden vervangen door hun antideeltjes. 
Symmetrie onder C betekent dus dat een reactievergelijking blijft gelden als alle deeltjes die erin 
voorkomen worden vervangen door hun antideeltjes. 

Neem bijvoorbeeld het verval van de W-bosonen. Het W- vervalt in een elektron en antineutrino: 

W- → e- + anti-νe  

En het W+ dus in een positron en een (gewoon) neutrino: 

W+ → e+ + νe  

Je kunt deze symmetrie ook loslaten op reacties waarbij de elementaire deeltjes zichzelf blijven, 
zoals de vorming van een waterstofatoom door een proton en elektron. 

Figuur 51: Tijdomkering toegepast op de annihilatie van een elektron en een 
positron 

Figuur 50: 
Schematische weergave 
van het kristalrooster 
van grafiet 
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Volgens de symmetrie moeten op dezelfde manier een antiproton en een positron samen een 
antiwaterstofatoom vormen: 

p+ + e- → H 

C ⇒ p- + e+ → anti-H 

Antiwaterstof bestaat inderdaad, en sinds een paar jaar kan het op enige schaal geproduceerd 
worden op het CERN. De vorming van antiwaterstof is in feite de eerste chemische reactie met 
antideeltjes die op aarde bestudeerd kan worden. De deeltjesreacties die we verder zullen bekijken 
zijn reacties met subatomaire deeltjes. 

6.4.3 X: Kruisen 
Tijdomkeer komt er op neer dat alle deeltjes aan de linkerkant van de reactiepijl naar rechts 
worden gebracht en andersom. Ladingomkeer betekent dat alle deeltjes die deelnemen aan de 
reactie worden veranderd in hun antideeltjes. Als we de diagrammen van β--verval, β+-verval en 
elektronvangst met elkaar vergelijken dan suggereert dit het bestaan van nog een verdere 
symmetrie, die mag worden toegepast op de afzonderlijke deeltjes in een reactie. De bewerking die 
nodig is om de verschillende reacties met elkaar in verband te brengen is een combinatie van T en 
C voor de afzonderlijke lijnen in een diagram.  

De symmetriebewerking waarin een deeltje van de ene kant van de reactiepijl naar de andere 
wordt overgebracht en daarbij omgezet in zijn antideeltje heet kruisen. We zullen dit aangeven met 
X. Symmetrie onder kruisen geldt inderdaad voor alle bekende deeltjesreacties. 

In een reactiediagram betekent dit dat een willekeurige lijn mag worden omgeklapt naar de andere 
kant, waarbij eventuele pijlen in ̀ dezelfde' richting blijven wijzen, dat wil zeggen naar de reactie 
toe of van de reactie af. Figuur 52 geeft een voorbeeld van een reactie onder kruisen. 

6.5. Reacties van samengestelde deeltjes 
Samengestelde deeltjes kunnen reageren onder invloed van de sterke en de zwakke kernkracht en 
de elektromagnetische kracht. De zwakke kernkracht kan quarks en leptonen laten veranderen van 
smaak. De sterke kernkracht kan zorgen voor een nieuwe groepering van de deeltjes. 

Voorbeeld 1: verval van Δ++ 

Het Δ++ is een combinatie van 3 up-quarks. Een van 
de manieren waarop dit deeltje kan vervallen is tot 
een proton en een positief pion: 

Δ++(uuu) → p+(uud) + π+(ud‾)  

De levensduur van het Δ++ is 5,6x10-24 s. Deze zeer 
korte levensduur duidt op de werking van de sterke 
kernkracht. Deze reactie verloopt in feite via de 
tussenstappen: Figuur 53: Feynmandiagram van het verval 

van een Delta++ in een proton en een pion 

Figuur 52: Kruisen toegepast op het diagram voor bètaverval van een neutron 
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u → u + g 

g → d + anti-d 

Als aan het Δ++-deeltje energie wordt toegevoerd ontstaat als het ware een gluon dat direct 
overgaat in een d- en anti-d. Door hergroepering ontstaan de eindproducten. Figuur 53 geeft het 
Feynmandiagram van deze reactie.  

Voorbeeld 2: bètaverval van een neutron  

Bij bètaverval vervalt een neutron in een proton en een 
elektron onder uitzending van een antineutrino: 

n (u,d,d) → p+(u,u,d) + e- + anti-νe 

De levensduur van het neutron is 8,8 x 10-2 s. Deze reactie is 
dus zeer traag. 

De reactie kan als volgt begrepen worden. Onder invloed van 
de zwakke kernkracht verandert een u-quark van smaak: 

u → d + W+ 

Kruisen en ladingsomkeer geeft 

d → u + W- 

Het vectorboson is niet stabiel. Onder invloed van de zwakke kernkracht verandert het 
elektronneutrino van smaak:  

νe → e- + W+ 

Kruisen geeft 

W- → e- + anti-νe 

Het vectorboson gaat dus over in een elektron en anti-elektron neutrino. De netto-reactie is dan  

d → u + e- + anti-νe 

geeft het reactiediagram van deze reactie.  

Opgave 6-2: Symmetrie is overal (B) 
Zoek in het dagelijks leven een aantal voorbeelden van symmetrieën. Noteer voor iedere gevonden 
symmetrie de symmetrie-eigenschap en de symmetrietransformatie(s).  
Geef ook aan als er bij de betreffende symmetrie-eigenschap verschillende 
symmetrietransformaties te vinden zijn. (Bijvoorbeeld: De kristalvlakken in grafiet zijn 
symmetrisch onder rotaties over 60 o , maar ook onder spiegelingen om bepaalde assen en 
puntspiegelingen om bepaalde punten.)  

Opgave 6-3: Neutronverval (B) 
Uit de reactievergelijking voor neutronverval: 
n → p+ + e- + ν¯  
kunnen met behulp van symmetrieën nog een groot aantal andere mogelijke reacties worden 
afgeleid, zoals 
X(e-) => n + e+ → p+ + ν¯  
X(p+) => n + p- → e- + ν¯  
X(n,e-, νe¯) => e+ + ν → p+ + n¯  
X(n,p+, νe¯) => p- + ν → n¯ + e-  

a. Geef nog 5 reacties die je met behulp van de behandelde symmetrieën kunt afleiden.  
b. Ga na dat de jou bekende behoudswetten in deze reacties niet worden geschonden.  
c. Bespreek welke verbanden je ziet tussen het gebruik van symmetrieën en het gebruik van 

behoudswetten.  

Figuur 54: Feynmandiagram van 
bètaverval van een neutron 
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Opgave 6-4: Neutrinodetectie (B) 

 
Reacties met neutrino's vinden zelden plaats, omdat de waarschijnlijkheid voor dergelijke 
processen erg klein is. Omdat het aantal neutrino's enorm groot is (per seconde vliegen er 
biljoenen door je heen) gebeurt het niettemin een enkele keer dat ze toch een kernreactie 
veroorzaken. Hierbij treft bijvoorbeeld een neutrino in een atoomkern een neutron. 

a. Geef de bij de figuur behorende reactievergelijking.  
b. Leg uit via welke symmetrie dit diagram samenhangt met het diagram voor β-verval van het 

neutron.  

Via dergelijk reacties is het mogelijk toch neutrino's waar te nemen, en in 2002 hebben de 
Amerikaan Raymond Davis en de Japanner Masatoshi Koshibade de Nobelprijs voor natuurkunde 
gekregen voor het bouwen van werkende neutrinodetectoren. 
Het waarnemen van de reacties kan bijvoorbeeld gebeuren via fotonen die bij het proces ontstaan. 
Het elektron dat bij de reactie vrijkomt neemt een flink deel van de energie van het neutrino mee. 
Als de snelheid van het elektron hierdoor groter is dan de lichtsnelheid in het materiaal waarin het 
elektron zich bevindt, dan zal het elektron zogenaamde 'Cherenkov-straling' uitzenden. Als de 
reactie plaatsvindt in een doorzichtig medium, water bijvoorbeeld, dan kan dit Cherenkov-licht 
worden waargenomen met lichtdetectoren. Uit de richting van het Cherenkov-licht kan de 
oorspronkelijke richting van het neutrino worden gereconstrueerd. Dit is het principe van 
neutrinotelescopen, waarvan er inmiddels enkele bestaan, en enkele nieuwe in aanbouw zijn. 

c. Leg uit waarom een neutrinodetector liefst heel groot moet zijn.  

Via de reactie in de figuur kunnen neutrino's worden waargenomen. 

d. Gebruik symmetrieën om een reactie te vinden waarmee antineutrino's kunnen worden 
waargenomen.  

Opgave 6-5: Zwakke wisselwerking (B) 
Bij reacties die verlopen via de zwakke wisselwerking zijn vaak (maar niet altijd) elektronen en 
neutrino's betrokken, bijvoorbeeld in de reactie: d → u + e- + ν¯  

a. Leid uit de gegeven reactie ook een reactie voor het verval van een d¯-quark af.  
b. Leg uit dat ook de reactie d + u¯ → e- + ν¯ fysisch mogelijk moet moet zijn.  
c. Ga na dat via de combinatie van zwakke wisselwerking en annihilatie alle meson-combinaties 

(van quarks van de eerste generatie) kunnen vervallen, tot er uiteindelijk alleen fotonen en 
elektronen en neutrino's of hun antideeltjes overblijven.  

Opgave 6-6: Delta-deeltjes (B) 
De eerste aangeslagen toestand van het neutron is een deeltje dat Δ0 genoemd wordt. Het heeft 
(vrijwel) dezelfde massa als het Δ+. 

a. Geef de mogelijke vervalsreacties via een pion van het Δ0.  

Behalve Δ+ en Δ0 zijn er nog twee deeltjes met ongeveer dezelfde massa, namelijk het Δ++ en het 
Δ-.  

b. Geef de quark-samenstelling van deze twee deeltjes.  
c. Geef een mogelijke vervalsreactie van het Δ-.  
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Opgave 6-7: Quarkgetal (B) 
Definieer het 'quarkgetal' als het aantal quarks min het aantal antiquarks. 

a. Laat zien dat het quarkgetal een behouden grootheid is.  
b. Geef het verband tussen het quarkgetal en het baryongetal.  

Het quarkgetal wordt in de praktijk niet gebruikt, omdat het in feite hetzelfde uitdrukt als het 
baryongetal, en het baryongetal was al veel eerder gedefinieerd. Je kende het zelf al als het 
massagetal van atoomkernen.  

c. Ga na dat het massagetal van een atoomkern inderdaad hetzelfde is als zijn baryongetal.  

Opgave 6-8:  Fireworks - zelf reacties analyseren 
Ga op de site van Hands-On-CERN naar het Programma Fireworks:  
www.physicsmasterclasses.org/exercises/hands-on-cern/ani/part_fire/intro_eng.swf  
In Fireworks kun je de volgende drie oefeningen doen. 

a. Play with elementary particles: ontdek welke mesonen en baryonen je kunt maken met een up-
, down- en strange-quark 

b. Play with Feynmandiagrams: ontdek wat het effect van tijdomkeer, ladingsomkeer en kruisen 
is op verandering van smaak door de zwakke kernkracht 

c. Try to unfold a hadron decay step by step: ontdek welke (sterke en zwakke) wisselwerkingen 
precies plaatsvinden in een gegeven vervalreactie van een hadron 

6.6. Korte samenvatting van Standaardmodel 

Het standaardmodel kent dus twee soorten deeltjes: materiedeeltjes en krachtdeeltjes. 

De materiedeeltjes zijn er in twee soorten: leptonen en quarks. Quarks komen niet voor als losse 
deeltjes maar alleen in gebonden toestanden. De leptonen en quarks komen in drie generaties 
voor. 

Er zijn krachtdeeltjes die alleen op quarks werken (de gluonen, die de sterke wisselwerking 
verzorgen), krachtdeeltjes die op quarks en leptonen werken (de vectorbosonen W± en Z0 van de 
zwakke wisselwerking) en krachtdeeltjes die op alle geladen deeltjes werken (de fotonen van de 
elektromagnetische wisselwerking). De zwaartekracht valt buiten het Standaardmodel.  

Tabel 8: materiedeeltjes en krachtdeeltjes in het standaardmodel 

quark krachtdeeltje 

u c t g sterk 

d s b W- zwak 

lepton W+ 

νe νµ  ντ Z0 

e µ τ γ em 

De gluonen van de sterke 
kernkracht werken alleen op de 
quarks 

quark krachtdeeltje 

u c t g sterk 

d s b W- zwak 

lepton W+ 

νe νµ  ντ Z0 

e µ τ γ em 

De W- en Z-bosonen van de 
zwakke kracht werken op alle 
materiedeeltjes 

De fotonen van de 
elektromagnetische kracht 
werken op alle geladen deeltjes 

quark krachtdeeltje 

u c t g sterk 

d s b W- zwak 

lepton W+ 

νe νµ  ντ Z0 

e µ τ γ em 
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Hoofdstuk 7. Het Standaardmodel toegepast 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe je met het Standaardmodel kunt begrijpen hoe een 
bepaalde reactie verloopt. We hebben bijvoorbeeld gezien dat bij bètaverval de reactie d → u + e-

 + anti-νe plaatsvindt onder invloed van de zwakke kernkracht. Het Standaardmodel kan ook 
gebruikt om te voorspellen hoe een gebeurtenis zal verlopen. Hier blijkt duidelijk de invloed van de 
kwantummechanica: er is niet maar één mogelijke gebeurtenis, er zijn verschillende mogelijkheden 
met elk hun eigen kans dat hij optreedt. 

7.1. Berekeningen in het Standaardmodel  

Met het Standaardmodel kan berekend worden wat de kans is dat een gebeurtenis optreedt. De 
techniek daarvoor heet storingstheorie (Engels: perturbation theory). Eerst worden alle mogelijke 
processen geïdentificeerd die leiden tot de gebeurtenis, dan wordt voor elk proces de kans 
berekend dat het optreedt en vervolgens worden alle kansen bij elkaar opgeteld voor de totale 
waarschijnlijkheid.  

Bij het identificeren van mogelijke processen worden Feynmandiagrammen gebruikt. De 
diagrammen zien er hier iets anders uit dan we eerder hebben gezien. Uitwendige lijnen zijn de 
elementaire of samengestelde deeltjes. Inwendige lijnen zijn virtuele deeltjes. Wisselwerking 
tussen de deeltjes bestaat uit uitwisseling van zogenaamde virtuele deeltjes.  

Het heet storingstheorie omdat je begint met het eenvoudigste diagram, en dan steeds een kleine 
'verstoring' toevoegt.  

In de berekening gaat het om het bepalen van de som van de bijdragen 
van alle mogelijke Feynmandiagrammen: 

1) Teken dus eerst alle mogelijke Feynmandiagrammen 

2) Bereken de bijdrage van elk diagram  

3) Totale kans is de som van alle bijdragen 

Als voorbeeld van zo’n berekening bekijken we hier de verstrooiing van 2 
protonen, dat is afstoting van twee protonen door hun gelijke lading. 

Diagram 1 (Figuur 55) toont verstrooiing van de twee protonen door 
uitwisseling van een foton. De rechte lijnen zijn de protonen; het 
verticale golfje is een virtueel foton 

In Diagram 2 (Figuur 56) gaat het virtuele foton tijdelijk over in een 
virtueel elektron-positron paar. Deze gebeurtenis is complexer dan de 
gebeurtenis van diagram 1 en de kans dat hij optreedt, is ongetwijfeld 
ook kleiner, maar wel groter dan nul. 

Op deze manier moet je ook diagrammen meenemen, waarin nog 
complexere uitwisselingen van virtuele deeltjes optreden. Deze hogere-
ordediagrammen zijn hier niet getekend. 

De totale kans is dan de som van de bijdrage van alle diagrammen. 

Volgens deze methode is het magnetisch moment van het elektron berekend: het Standaardmodel 
berekent hiervoor de waarde 0,001159652201; dat is met  ongeveer 1000 diagrammen bepaald! 
Het magnetische moment is ook gemeten: 0,001159652188. De foutmarges in de berekening en in 

Figuur 55: Verstrooiing 
van twee protonen - 
diagram 1 

Figuur 56: Verstrooiing 
van twee protonen - 
diagram 2 

 89 



 

de meting zijn van de orde van grootte van het verschil tussen de gemeten en berekende waarden. 
Dat betekent dat de nauwkeurigheid van het Standaardmodel ongekend groot is: de 
overeenstemming tussen theorie en meting is dus in de orde van 1:109. Dit maakt het 
Standaardmodel tot de meest nauwkeurige natuurkundige theorie die ooit is gemaakt. 

7.2. Reacties met meerdere mogelijkheden 
Het blijkt dat in het algemeen er niet 1 manier waarop een reactie plaatsvindt; dat kan op talloze 
manieren gebeuren. Neem bijvoorbeeld het verval van het K+-deeltje. K+ heeft quarkinhoud (anti-
s, u), en er zijn in totaal 50 manieren waargenomen waarop het kan vervallen. De volgende 4 
manieren hebben elk een aandeel van meer dan 5%: 

1) K+ → μ+ + νμ (64%)  

2) K+ → π0 + e+ + νe (5,1%) 

3) K+ → π+ + π0 (21%) 

4) K+ → π+ + π+ + π- (5,6%) 

In reactie 1 vervalt u → s + W+ via de zwakke wisselwerking; kruisen levert anti-s → anti-u + W+. 
W+ vervalt tot μ+ + νμ. De anti-u annihileert met de u-quark. Reactie 2 lijkt op reactie 1: u → s + 
W+ via de zwakke wisselwerking; kruisen levert anti-s → anti-u + W+. W+ vervalt tot e+ + νe. Er is 
nu meer energie beschikbaar zodat de anti-u en u samen een (anti-u, u) = π0 vormen. Reactie 3 
en reactie 4 zijn niet gemakkelijk te begrijpen: hier is sprake van een hadronic mode en dat is hier 
niet behandeld. Op dezelfde manier als in de vorige paragraaf kan met de storingstheorie berekend 
worden wat de kans is op elk van de manieren. 

Opgave 7-9:  Werkblad CERN - Hands-on physics  
Met de hele klas ga je in totaal 1000 metingen van elektron – positron botsingen bij 91 GeV 
analyseren. Gebruik hiervoor werkblad B-5. 
Er zijn 4 vervalmogelijkheden via het Z-deeltje: 2 elektronen, 2 muonen, 2 tau of 2 quarks. Doel 
van de opgave is om te analyseren hoe vaak elke verval-mogelijkheid voorkomt, en dit te 
vergelijken met de voorspelling van het standaardmodel. 

7.3. Epiloog 
Het Standaardmodel is de meest nauwkeurige natuurkundige theorie die ooit bedacht is. Hij is 
uitermate succesvol in het beschrijven van verschijnselen. Het Standaardmodel is echter niet een 
volledige beschrijving van de werkelijkheid. Een aantal belangrijke tekortkomingen zijn: 

• zwaartekracht wordt niet beschreven 
• de massa's van de verschillende deeltjes worden niet verklaard 

Wat betreft de beschrijving van de zwaartekracht: 

In de negentiende eeuw bleek dat elektriciteit en magnetisme zoveel met elkaar te maken hebben 
dat er sindsdien wordt gesproken over de elektromagnetische wisselwerking. Eind twintigste eeuw 
bleek ook de zwakke wisselwerking zeer nauwe familie te zijn van elektriciteit en magnetisme, en 
wordt er ook wel gesproken over de elektrozwakke wisselwerking. Er wordt gezocht naar een 
theorie die alle krachten verenigt onder dezelfde noemer, maar dit is nog niet gelukt. 

Wat betreft verklaring van massa: 

• verstrooiing van W+ en W+ kan grotendeels verklaard uit Feynman-diagrammen met koppeling 
door Zo-vectorboson 

• deel is nog onverklaard: redding is diagram met koppeling van W+ door nieuw deeltje: Higgs! 
• kracht waarmee Higgs koppelt is evenredig met massa deeltje waaraan het koppelt 
• Higgs kan koppelen aan elk massa-deeltje. 
• Bestaat Higgs? 
• Is Higgs verantwoordelijk voor massa? 
• Vinden van het Higgsdeeltje is de hoofdprijs voor de LHC! 
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Deel C 
Kwantumchemie 
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Hoofdstuk 8. Kwantumchemie: bouw van atomen 

atomen 

8.1. Inleiding 
In dit deel van de module Kwantumstructuur leer je hoe de scheikunde gebruik maakt van de 
kwantumtheorie. De centrale vraag is dan ook:  

Hoe kunnen we met behulp van de kwantumtheorie chemische eigenschappen  
en  versch ijn se len  begrijpen  en  verk la ren?  

Je hebt in deel A van de module al iets geleerd over de kwantumtheorie. Je hebt onder meer 
geleerd hoe elektronen zich gedragen: soms als kleine deeltjes, en soms meer als golven. Een van 
de gevolgen is dat elektronen in een atoom beschreven kunnen worden door staande golven met 
vaste energieën. Hoe groter de ruimte waar het elektron zich in kan bewegen, hoe groter de golf 
en hoe lager de energie.  

We gaan ons nu verdiepen in het kwantumchemische atoommodel. Daarna gaan we kijken wat dit 
model waard is door een uitstapje te nemen naar het periodiek systeem der elementen. En in de 
laatste hoofdstukken gaan we een poging wagen moleculen te beschrijven met behulp van de 
kwantumchemie, twee theorieën worden kort gepresenteerd. Om te zien wat we kunnen met de 
ontwikkelde theorieën zullen we in elk hoofdstuk een eigenschap van water proberen te verklaren.  

8.2. De vorm van atomen en moleculen, zonder kwantumtheorie: Lewis  
Moseley en Bohr hadden aangetoond dat een neutraal atoom van een element steeds een elektron 
meer had dan het in het periodiek systeem eraan voorafgaande element. Zo heeft waterstof 1 
elektron, helium 2, lithium 3 elektronen enz.  

Lewis (1926) merkte op dat het eerste element, waterstof, met 1 elektron heel reactief is maar dat 
het tweede element, helium, een niet-reactief edelgas is. Na helium volgt 8 plaatsen verder 
opnieuw een edelgas, neon. Neonatomen hebben 2 + 8 elektronen. Weer 8 plaatsen verder vinden 
we argon, opnieuw een edelgas met 2 + 8 + 8 elektronen.  

Verder zag Lewis dat diverse ionen met 8 elektronen zeer stabiel waren. Het scheen hem toe dat 
wanneer eenmaal een groepje van 8 elektronen rond de kern gevormd was er een laag gevuld was 
en een nieuwe laag kon beginnen. Zo formuleerde hij zijn octetregel: ionen of atomen met een 
gevulde laag van 8 elektronen zijn stabiel. Op basis hiervan ontwierp hij een atoommodel waarbij 
kubussen centraal stonden. 

Opgave 8-1: Elektronen tellen 
Hoeveel elektronen zijn aanwezig in de volgende moleculen: H2O, CH4, O2, N2, Cl2, HCl? 
Wat valt je op bij deze getallen? 

Zijn theorie van achttallen werd waardevol toen Lewis de chemische binding erbij betrok. Hij 
formuleerde de theorie dat covalente binding tot stand komt door elektronenparen. Vooral de 
covalenties van de niet-metalen konden nu begrepen worden, en ook valenties van kleine ionen. 
Dit model wordt vaak vermengd met het schillenmodel. Het lijkt een primitief model maar vooral in 
de koolstofchemie is het nog steeds heel bruikbaar. 

Lewis-stippenformules van enkele verbindingen: 
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Bij het zuurstofatoom in bovenstaand plaatje zie je twee bindende elektronenparen (tussen het O-
atoom en de H-atomen), en twee niet-bindende elektronenparen (boven en onder het O-atoom). 

Als we de bindende elektronenparen met streepjes aangeven wordt het wat overzichtelijker: 

  

En als we ook de niet-bindende elektronen vervangen door streepjes  krijgen we 
elektronenstructuurformule: 

 

Met de volgende regels kun je zelf deze “elektronenstructuurformules” ontwerpen voor eenvoudige 
stoffen: 

• Tel het totale aantal valentie-elektronen van alle atomen in het molecuul en deel dat door 
twee, dan krijg je het aantal streepjes (elektronenparen).  

• Rangschik de streepjes zo dat je voldoet aan de bekende covalenties: H: 1,  O: 2,  C: 4. Bij de 
atomen groter dan H wordt zo de buitenste schil tot 8 elektronen opgevuld: de octetregel. 

Voorbeeld: de elektronenstructuurformule van koolstofdioxide. De molecuulformule is CO2 dus er 
zijn in één molecuul 1 koolstofatoom en 2 zuurstofatomen. 

1 C-atoom heeft 4 valentie-elektronen 

2 O-atomen hebben 2x6= 12 valentie-elektronen 

Totaal dus 16 valentie-elektronen oftewel 8 streepjes. Daarvan moeten er 4 om koolstof en 4 om 
zuurstof. En tussen koolstof en zuurstof moeten natuurlijk bindende elektronenparen zitten. Je 
krijgt als enige mogelijkheid: 

 

Dus twee dubbele bindingen tussen zuurstof en koolstof. Het lijkt wel een luciferpuzzel.  

Opgave 8-2: Elektronenstructuurformules 
Maak nu zelf elektronenstructuurformules van 

a. methaan 
b. methanol 

Uit de elektronenstructuurformules laat zich dikwijls de vorm afleiden. Het idee hierachter is dat de 
elektronenparen elkaar afstoten en zover mogelijk bij elkaar vandaan gaan zitten. Dit heet de 
VSEPR-theorie (Valence Shell Electron Pair Repulsion)  

Enkele voorbeelden: 

Methaan: het centrale C-atoom is omgeven door 4 elektronenparen, deze stoten elkaar af. 
Daardoor gaan deze vier paren zover mogelijk uit elkaar. Zo krijg je de bekende tetraëder. 

Etheen: elk C-atoom is omringd door 4 elektronenparen, maar twee daarvan (de dubbele binding) 
wijzen dezelfde kant op. Zo zijn de beide C-atomen in drie richtingen omringd door 
elektronenparen, als deze drie zover mogelijk uit elkaar gaan krijg je een vlakke structuur, de drie 
richtingen maken hoeken van 120° met elkaar.  

Opgave 8-3: De vorm van moleculen   
Leid ruimtelijke vorm af van een molecuul van 
CO2 , SO3 , H2SO4 
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Lewis doet duidelijk pogingen om iets meer te begrijpen van moleculen vanuit de toen bekende 
atoombouw.  

8.3. Kwantummechanisch atoommodel  

Hoe worden atomen beschreven in de kwantumtheorie? 

Natuur- en scheikundigen krijgen veel informatie over de bouw van atomen en moleculen door te 
onderzoeken hoe de wisselwerking tussen straling en materie plaatsvindt. Je hebt al een 
voorproefje gehad bij de beschrijving van het Bohr-model van een atoom. Volgens dat model 
kunnen elektronen alleen bepaalde energiewaarden bezitten die we associëren met “schillen” om 
de kern. Hier is dus al sprake van een stukje kwantum-denken!  

Als een elektron een foton met de juiste energie opneemt, komt het in een hogere, “aangeslagen”, 
energietoestand. Na een tijdje valt het elektron terug naar een lagere energietoestand waar 
tenminste een plek vrij is. Het verschil in energie tussen de twee niveaus komt vrij in de vorm van 
een foton dat wordt uitgezonden.  

Een gas met veel aangeslagen atomen levert een spectrum op met allemaal spectraallijnen bij zeer 
bepaalde frequenties of golflengten. Voor waterstof klopt de beschrijving van de energieniveaus 
van Bohr goed, maar bij de andere elementen gaat het mis omdat zij bestaan uit atomen met meer 
dan één elektron.  

Sommerfeld verbeterde het atoommodel van Bohr. Volgens Sommerfeld bestaan veel 
spectraallijnen uit meerdere, zeer dicht bij elkaar liggende lijnen. Door de aanwezigheid van meer 
elektronen in een atoom zijn er ook meer energieniveaus binnen een schil. Sommerfeld stelde dat 
een elektronenschil of hoofdenergieniveau samengesteld is uit subschillen of subniveaus.  

Het model dat tegenwoordig in de scheikunde in gebruik is wordt afgeleid uit het kwantumfysisch 
atoommodel. In dit abstracte, wiskundig model worden deeltjes beschreven met golffuncties. In 
deel 1 van deze module heb je al kennis gemaakt met de beschrijving van het waterstofatoom 
volgens de kwantumfysica.  

Een elektron dat gebonden is in een atoom wordt beschreven door een golffunctie die de vorm 
heeft van een staande golf, met knopen en buiken. Het kwadraat van de golffunctie op een 
bepaalde plaats x wordt geïnterpreteerd als de kans om het elektron op die plek aan te treffen. Bij 
een knoop is de golffunctie nul., en in een volume-elementje rond een knoop is de kans dus heel 
klein (maar wel eindig) om daar een elektron aan te treffen (het kwadraat heeft ook de waarde van 
bijna nul). Bij een golfbuik is de kans het grootst om een elektron aan treffen.  

Bij het deeltje in een doos model hebben we gezien dat om een deeltje in een eendimensionale 
potentiaalpunt te beschrijven er één kwantumgetal nodig is. Bij een tweedimensionaal model zijn 
er twee kwantumgetallen nodig, bij een driedimensionaal model drie kwantumgetallen. Zo zal het 
je niet verbazen dat elektronen die in atomen gebonden zijn beschreven worden door drie 
kwantumgetallen die met de positie in het atoom te maken hebben (denk aan de 
ruimtecoördinaten R, θ en φ)  

In de (chemische) praktijk van alledag is het vaak niet nodig dit rekenmodel te gebruiken, maar 
alleen de opbrengsten ervan. Die opbrengsten kunnen we onderbrengen in een kwalitatief model 
waarmee we toch heel veel kunnen beschrijven of verklaren.  

In de scheikunde draait alles om de elektronen, immers bij ionen is sprake van teveel of te weinig 
elektronen, de atoombinding wordt gezien als het resultaat van het samengaan van elektronen in 
paren, bij veel reacties is sprake van elektronenoverdracht (redoxreacties) en in zekere zin kun je 
zuur-basereacties ook daarmee beschrijven.  

Het atoommodel dat we in dit hoofdstuk bekijken kan in elk geval één eigenschap van water 
verklaren: dat de formule ervoor H2O is. 
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8.4. Kwantumgetallen van elektronen in een atoom  
Om de zeer kleine, massieve, positief geladen kern van een atoom bevindt zich een 
“elektronenwolk”. Het aantal elektronen in een neutraal atoom is even groot als het ladingsgetal 
van de kern.  

De ruimtelijke positie van de elektronen in de elektronenwolk is niet scherp te 
bepalen, je kunt dus niet zeggen dat ze in bepaalde banen om de kern cirkelen. 
De golffuncties die de elektronen beschrijven vertellen je alleen wat de kans is 
om de elektronen op een bepaalde plek aan te treffen.  

Golffuncties van gebonden elektronen noemt men orbitalen. De elektronen 
kunnen gebonden zijn in bijvoorbeeld atomen of moleculen. Het kwadraat van 
de golffunctie in een bepaald gebied geeft de kans aan een elektron met zekere 
energie in dat gebied aan te treffen. In paragraaf 2.6 in deel A heb je al 
kennisgemaakt met de weergave van het kwadraat van een golffunctie als 
stippeltjesdiagram. Hier als voorbeeld het diagram voor een elektron in een 
waterstofatoom (laagste energieniveau).  

Figuur 57 stelt een bolletje in 3 dimensies voor. Hoe groter de 
stippeltjesdichtheid, hoe groter de kans daar een elektron aan te treffen.  

In de scheikunde is het gebruikelijk een orbitaal van een elektron weer te geven 
met het oppervlak (contour) waarbinnen we met 90% kans het elektron kunnen 
aantreffen. Deze contour wordt berekend m.b.v. de golffunctie. In ons 
voorbeeld is dit een boloppervlak. Binnen dat oppervlak is de kans om het 
elektron aan te treffen dus 90%.  

Opgave 8-4: Orbitalen  
a Hoe gaat de orbitaal eruit zien als je i.p.v. 90% kiest voor 99%?  
b En als je kiest voor 100%?  

Volgens de kwantumtheorie beschrijft de golffunctie de zgn. kwantumtoestand van het elektron. 
Deze toestand kenmerkt zich door een aantal kwantum getallen. Deze bepalen onder meer de 
vorm van de orbitaal, de ruimtelijke oriëntatie van de orbitaal en de energie. Als je van een 
elektron alle kwantumgetallen kent, dan weet je alles van dat elektron.  

Iedere orbitaal heeft een naam. De orbitaal in het voorbeeld van waterstof noemen we een 1s 
orbitaal. De “1” betekent dat bij de orbitaal het energieniveau met hoofdkwantumgetal n=1 
behoort, dus met zo laag mogelijke energie. De “s” vertelt iets over de vorm van de orbitaal.  

In totaal spelen 4 kwantumgetallen een rol:  

Het hoofdkwantumgetal n, dit ken je al, bepaalt de energie van het elektron en tevens de 
uitgebreidheid van de kwantumtoestand in de ruimte. Dit getal is een positief geheel getal groter 
dan nul, dus n = 1, 2, 3, 4, 5….tot ∞  

Opgave 8-5: n = ∞ 
In welke toestand verkeert het waterstofatoom als voor het elektron geldt: n = ∞ ?  

 Het nevenkwantumgetal l, dit heeft te maken met de grootte van het impulsmoment van een 
elektron. Dit getal bepaalt de vorm van de kwantumtoestand.  

Het begrip impulsmoment is eigenlijk een “klassiek” begrip. Zoals impuls 
aangeeft hoeveel een voorwerp verplaatst, zo geeft impulsmoment aan 
hoeveel het (ergens omheen) draait. Hoewel een elektron niet echt 
rondjes om de kern draait is er toch een “kwantum-versie” van 
impulsmoment, dat samenhangt met de vorm van de orbitaal.  

Het nevenkwantumgetal kan de waarden aannemen van 0, 1, 2, … n-1. 
Als l=0 dan is de orbitaal bolsymmetrisch, als l=1 dan is de orbitaal 
meer haltervormig, zie Figuur 59. Bij l=2 en hoger wordt het 
ingewikkelder, de plaatjes kun je op internet zien. De volgende 
afspraken zijn verder van kracht:  

 
Figuur 57:  
1s-orbitaal  -
kansdichtheid 

 

Figuur 58:  
1s-orbitaal – 
contour-
weergave 

 

Figuur 59: Het 2p-
orbitaal 
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 l = 0 geeft men aan met de letter s  
l = 1 geeft men aan met de letter p  
l = 2 geeft men aan met de letter d  
l = 3 geeft men aan met de letter f  

Bedenk dat de 2s orbitaal dezelfde vorm heeft als de 1s orbitaal maar hij 
is uitgestrekter en bevat een gebied met de kans is nul om elektronen 
aan te treffen. Dit noemt men wel een knoopvlak. Zie ook de plaatjes in 
Figuur 22, Hoofdstuk 2 

In Figuur 60 zie je de contourweergave van een 2s orbitaal waaruit een 
driehoekig stukje weggehaald is om het knoopvlak te kunnen zien: het 
kleine bolletje binnen de grotere.  

 Het derde kwantumgetal is het magnetisch kwantumgetal ml. Omdat het elektron een geladen 
deeltje is, dat ‘rondjes draait’, gedraagt het zich als een klein (spoel)magneetje. Het kwantumgetal 
m hangt samen met de ruimtelijke oriëntatie van de kwantumtoestand, dus met de richting van 
het magneetje.  

Als l=1 (dus het “p-niveau”) dan kunnen de haltervormige orbitalen nog in de x-, y- of z-richting 
georiënteerd zijn. We geven dit aan met ml = -1, 0, +1. Bij ml  = 0 draait het elektron rondjes om 
de z-as, draaiing om de x- en y-as wordt met combinaties van ml = +1 en ml =-1 aangegeven. Zie 
Figuur 61.  

In het algemeen geldt: ml kan de waarden aannemen van -l,...0, …+ l  

 
Figuur 61: De px- , py- en pz- orbitalen 

Tenslotte is er nog het spinkwantumgetal ms.  

Spin is een echte kwantumeigenschap die klassiek niet bestaat. De spin van een elektron kan twee 
waarden aannemen: ms is +1/2 of -1/2, meestal spreekt men van spin up (↑) of spin down (↓)  

Volgens het uitsluitingsprincipe van Pauli kan elke kwantumtoestand (bepaald door n, l en m) 
plaats bieden aan niet meer dan twee elektronen, met tegengestelde spin.  

Twee elektronen in één kwantumtoestand met tegengestelde spin noemt men wel gepaarde 
elektronen. Let op: stabiele deeltjes (atomen, ionen, moleculen) hebben altijd een even aantal 
elektronen, die (op enkele uitzonderingen na) altijd gepaard zijn!  

Opgave 8-6: Orbitalen bekijken  
Bekijk plaatjes van orbitalen op internet  

a. Ga naar http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/ en kies bijvoorbeeld 1s, introduction; kies ook 
“wavefunction” en “show nodal structure”. Nodes zijn de knoopvlakken waar de kans om een 
elektron aan te treffen nul is.  

Kijk nog eens terug naar paragraaf 8.2 over het atoommodel van Lewis. In dat model zitten de 
elektronen in schillen om de kern. 

b. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen die schillen en orbitalen? (Denk bijv. aan: 
vorm, aantal elektronen, energie, plaats van de elektronen) 

 

Figuur 60: Het 2s-
orbitaal 
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In Tabel 9 staat een overzicht van de kwantumtoestanden van een atoom en de relaties tussen de 
drie belangrijkste kwantumgetallen:  

 
n 

 
l 

 
m 

kwantum-
toestand 

aantal 
toestanden 

aantal 
elektronen 

1 0 0 1s 1 2 
2 0 0 2s 1 2 

1 1,0,-1 2p 3 6 
3 0 0 3s 1 2 

1 1,0,-1 3p 3 6 
2 2,1,0,-1,-2 3d 5 10 

4 0 0 4s 1 2 
1 1,0,-1 4p 3 6 
2 2,1,0,-1,-2 4d 5 10 
3 3,2,1,0,-1,-2,-3 4f 7 14 

 

Samengevat: de toestand van een elektron in een atoom kun je helemaal beschrijven met de 
waardes voor n, l, m, en ms. Met deze vier getallen weet je alles over het elektron. 

8.5. Elektronenconfiguraties  

Als we voor elk elektron in een atoom weten wat de kwantumgetallen zijn, kunnen we beschrijven 
hoe de elektronen in de elektronenwolk verdeeld zijn en wat hun energie is. Deze totale 
beschrijving noemen we de elektronenconfiguratie.  

Je kunt de elektronenconfiguratie bepalen door de volgende regels toe te passen.  

I. Eerst bepalen we hoeveel elektronen er in het spel zijn (bijvoorbeeld 11 bij natrium of 
10 bij het Na+-ion). Dan vullen we eerst de kwantumtoestanden met de laagste 
energie, vervolgens die met de een na laagste enz. Dit heet het “Aufbauprinzip”.  

II. In één kwantumtoestand mogen niet meer dan twee elektronen (met tegengestelde 
spin), dit staat bekend als het uitsluitingprincipe van Pauli.  

III. Tenslotte nog de regel van Hund: In orbitalen van gelijk energieniveau zullen 
elektronen zodanig de orbitalen bezetten dat er een maximaal aantal parallelle spins 
optreedt.  

De beschrijving van de elektronen in een atoom met behulp van hun kwantumgetallen noemen we 
de elektronenconfiguratie van dat atoom. Hier volgen enige voorbeelden: 

Waterstof (H), atoomnummer 1. Er is dus één elektron in het spel. De kwantumtoestand met de 
laagste energie is die met n = 1 en dus l = 0: de 1s-toestand. 

In deze 1s-toestand plaatsen we het ene elektron. We geven de configuratie van het 
waterstofatoom als volgt aan: 1s1. 

Helium (He), atoomnummer 2. Er zijn twee elektronen te plaatsen in de kwantumtoestand met de 
laagste energie. Deze toestand is nu volledig bezet. We duiden deze aan als: 1s2. 

Lithium (Li), atoomnummer 3. Drie elektronen te verdelen, maar de 1s-toestand is met twee al 
vol (niet meer! Pauli!).Het derde elektron komt nu in de kwantumtoestand met de een na laagste 
energie: de 2s-toestand. De configuratie wordt dus: 1s22s1. 

Beryllium (Be) heeft dus de configuratie 1s22s2 (ga na). 

Borium (B), atoomnummer 5. Vijf elektronen te verdelen, inmiddels zijn de 1s en 2s toestand 
gevuld. De hierop volgende kwantumtoestand is de 2p toestand (n =2, l = 1). De configuratie van 
borium wordt nu: 1s22s22p1. 

Tabel 9: Overzicht van kwantumtoestanden van een atoom 
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Tot nu toe hebben we alleen het hoofdkwantumgetal n en het nevenkwantumgetal l  hoeven te 
verwerken in de configuraties. Hoe zit dat nu met het magnetisch kwantumgetal m? Kijk maar eens 
naar het volgende voorbeeld: 

Koolstof (C), atoomnummer 6. Zes elektronen te verdelen, twee in de 1s-toestand, twee in de 2s-
toestand en twee in de 2p-toestand: 1s22s22p2.  

De p-toestand (met l = 1) is gesplitst in drie toestanden met kwantumgetal: m = -1, 0 en +1. 
Deze drie toestanden zijn gelijkwaardig wat energie betreft. Men zegt wel dat de p-toestand 
drievoudig ontaard is. In de configuratie geven we dit met px, py, pz. In fig. 5 staan deze drie p-
orbitalen getekend. De drie p-orbitalen zijn langs drie loodrecht op elkaar staande assen 
georiënteerd. De koolstofconfiguratie kunnen we nu zo noteren: 1s22s22px

12py
1. 

 (NB: in het algemeen maakt het niet uit welke van 
de p-orbitalen je vult, ze hebben immers allemaal 
dezelfde energie, en voor het atoom maakt het niet 
uit welke richtingen jij kiest voor x, y en z. In plaats 
van px, en py kun je dus ook bijvoorbeeld px, en pz 
kiezen.) 

Bij grote atomen zou deze schrijfwijze tot 
onoverzichtelijke gehelen leiden, daarom gebruiken 
we afkortingen. Het binnenste deel van een atoom 
heeft steeds de configuratie van het edelgas dat in 
het periodiek systeem aan dat atoom voorafgaat. 
Verder wordt ook vaak de ontaarding van de 
energieniveaus niet aangeduid (met x, y, z). 
Koolstof noteren we dan zo: [He] 2s22p2. In Figuur 
62 zie je een schema met de ligging van de 
energieniveau´s van koolstof. 

Opgave 8-7: Energieniveauschema 
a Welke energieniveaus in Figuur 62 zijn ontaard? 
b Teken een schema als in Figuur 62 voor het 

chlooratoom 

Fluor (F) atoomnummer 9. Zoals steeds beginnen we met het plaatsen van twee elektronen in de 
orbitaal met het laagste hoofdkwantumgetal, het 1s orbitaal. Nu blijven nog 7 elektronen over.  

Nu de orbitalen met n=2 gaan invullen. Dit zijn de 2s en 2p orbitalen. Volgens het schema 
hierboven heeft een 2s orbitaal een lagere energie dan een 2p orbitaal, dus eerst de 2s invullen, 
blijven nog 5 elektronen over voor de 2p orbitaal. De 2p orbitaal is in drieën gesplitst (m= 1, 0 en -
1). Twee van de drie p-orbitalen raken gevuld, één krijgt tenslotte het laatste elektron. Het 
resultaat wordt dan:  1s22s22px

22py
22pz

1  af te korten tot 1s22s22p5.  

Het eerste deel van de configuratie, 1s2, is tevens de configuratie van het Heliumatoom. Zo mag je 
de fluorconfiguratie afkorten tot: [He] 2s22p6  . De reactiviteit van Fluor hangt rechtstreeks samen 
met de halfgevulde 2pz orbitaal! Als dat orbitaal een elektron erbij krijgt levert dat energiewinst op.  

Ga na dat de onderstaande elementen de volgende configuraties hebben: 

Ne 1s22s22p6 

K 1s22s22p63s23p64s1  verder af te korten tot [Ar] 4s1 

Ca 1s22s22p63s23p64s2 verder af te korten tot  [Ar] 4s2 

Opgave 8-8: Configuratie van Calcium 
Wat zou de elektronenconfiguratie van het Ca2+ ion zijn? 

De volgorde waarin de energieniveaus elkaar opvolgen is bij grotere atomen niet zoals je zou 
verwachten: eerst die met n =1, dan n=2, dan n=3 enz. Nee, de volgorde van opvulling der 
energieniveaus is nu deze, van laag naar hoog gerangschikt: 

 

Figuur 62: Orbitalen-energieschema van 
koolstof. Er zitten twee elektronen in 1s, 
twee in 2s en 2 (met gelijke spin) in 2p. 
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1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p …… …… 

Het 4s –niveau is bijv. lager in energie dan 3d. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat de 
elektronen in de (uitgestrekte) 3d orbitalen relatief verder van de kern verwijderd zijn dan die in de 
compactere 4s orbitalen. Het gevolg hiervan is dat de kernlading door de 4s elektronen naar buiten 
toe wordt afgeschermd zodat de 3d elektronen de aantrekkingskracht minder voelen en daardoor 
een hogere energie krijgen. 

Moet je dit uit je hoofd kennen? Nee, gelukkig niet. Je zult zien dat het periodiek systeem je hierin 
een eind op weg kan helpen. Verder staan op internet tal van periodiek systemen (Engels: periodic 
tables) waarbij de elektronenconfiguratie van de elementen gegeven is. In het volgende hoofdstuk 
zoeken we dit verder uit.  

In de volgende opgaven ga je oefenen met het vinden van de configuraties van verschillende 
elementen. Je zult ook zien dat je aan die configuraties al bepaalde eigenschappen van de 
elementen kunt aflezen. 

Opgave 8-9: Configuraties en valenties  
a. Geef de configuraties van Fe, Ge, Sn, K+, S2-, I-. 
b. Wat valt je op bij de configuraties van de ionen? Kun je dat begrijpen? 

Opgave 8-10: Orbitalen  
Bekijk nogmaals de orbitalen op de Orbitron-website: http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/ 

a. Vergelijk de orbitalen 4s en 3d en beschrijf wat je opvalt. 
b. Wat betekent dit voor de vorm van atomen met wel of geen elektronen in de 3d orbitalen? 

Opgave 8-11: De valentie van Fe3+ 
Met de eenvoudige configuraties uit BINAS T99 kun je gemakkelijk afleiden dat de valentie van 
ijzer 2+ is. Maar hoe zit het met Fe3+? Geef de uitgebreide elektronenconfiguratie van dit ion. In de 
3d-orbitaal komt nu iets bijzonders voor, zie je dat? Denk aan de regel van Hund. 

Het is bij de metalen in de overgangsreeksen overigens niet gemakkelijk aan te geven wat nu 
precies de valentie-elektronen zijn, het begrip valentie-elektron is hier niet zo nuttig. Zie het 
schema in Tabel 10. Bij Sc-Ni hebben de 3d-elektronen een hogere energie dan de 4s, daarna lijkt 
dit om te wisselen. Ook Cr is een buitenbeentje, dat heeft te maken met het feit dat de d-orbitalen 
juist halfvol zijn, er zijn dan 5 elektronen met parallelle spins wat energie oplevert. 

Kennelijk kun je uit de elektronenconfiguraties van de elementen informatie halen over de 
valenties en over de vorm van atomen en ionen. We hebben al eerder gezien dat de straal van 
atomen en ionen samenhangen met de configuraties. Misschien kunnen we ook covalenties 
begrijpen uit de elektronenconfiguraties.  

Tabel 10: Elektronenconfiguratie en valentie-elektronen 

  Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

Configuratie 
hoogste 
energieniveaus 

4s23d1 
 

4s23d2 
4s23d3 

 

4s13d5 
4s23d5 

 

4s23d6 
4s23d7 

 

4s23d8 
3d104s1 

 

3d104s2 

Valentie-
elektronen 
volgens 
ionlading 

3 2-4 2-5 2-6 2-7 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2 2 

Met kennis van de (co)valenties, atoom- en ionstralen, en vorm van de orbitalen, kunnen we de 
formules voor zouten en de bouw van moleculen begrijpen. 

Opgave 8-12: Covalenties begrijpen 
Kun je uit de elektronenconfiguraties begrijpen waarom de covalentie van zuurstof = 2 en de 
covalentie van stikstof = 3? 
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Opgave 8-13: Water: waarom is de formule H2O? 
Kun je ook uitleggen aan de hand van de elektronenconfiguraties dat de formule van water H2O is? 

Opgave 8-14: Tweeling-moleculen: H2 O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2 
Verklaar waarom edelgassen geen moleculen vormen zoals He2, Ne2 … maar waterstof, zuurstof, 
stikstof en de halogenen wel. Wat is er kennelijk nodig om atoombindingen te vormen? 

Deeltjes met een edelgasconfiguratie zijn het meest stabiel, dan volgen deeltjes met volledig bezet 
subniveau (s, p, d, f) , dan met een halfbezet subniveau 

Bindingen tussen atomen kun je met de elektronenconfiguratie als volgt begrijpen: volle orbitalen 
zijn energetisch gunstiger dan halfvolle, en deze weer gunstiger dan lege. Atomen binden meestal 
zo aan elkaar dat halfvolle orbitalen vervangen worden door volle. In Hoofdstuk 9 gaan we dit 
verder nuanceren, er blijken dan bindende en niet-bindende orbitalen te zijn. 

Fysische processen zoals elektronenvangst (K-vangst) door atoomkernen kunnen we ook begrijpen 
uit kwantumtheorie. Naarmate de kernlading toeneemt trekt de kern de elektronen sterker aan en 
komen de orbitalen dichter op elkaar en dichter bij de kern te liggen zodat er een significante kans 
is dat een elektron uit de 1s-orbitaal in de kern belandt. 

Opgave C-15: Werkblad 
Maak het werkblad C-1: Atoommodel 

8.6. Het periodiek systeem  

In de 19e eeuw lukt het Mendelejev de toen bekende elementen te rangschikken in het welbekende 
periodiek systeem (Engels: periodic table). Dit deed hij op basis van de chemische en fysische 
eigenschappen van de elementen voor zover bekend in zijn tijd. Over atoombouw was toen vrijwel 
niets bekend. De kracht van het systeem bleek al spoedig toen nieuwe ontdekte elementen netjes, 
volgens de voorspelling van Mendelejev, pasten in de lege plekken die het oorspronkelijk systeem 
nog vertoonde.  

Dit doet denken aan de ordening die het quarkmodel aanbracht in de dierentuin van subatomaire 
deeltjes: ook daar een regelmatig systeem dat de bekende deeltjes ordent volgens hun 
eigenschappen, en dat nieuwe deeltjes voorspelt. Zie Hoofdstuk 5 uit deel B van de module.  

De vraag is hoe we het periodiek systeem kunnen gebruiken om de eigenschappen van elementen 
te voorspellen, en waarom dat eigenlijk kan. 

Hoe kunnen we de eigenschappen van een element afleiden uit de positie van dat 
element in het periodiek systeem? 

We zullen nu zien dat het systeem een perfecte afspiegeling is van de elektronenconfiguraties van 
de elementen. De eigenschappen van atomen worden vooral door twee dingen bepaald: de 
atoomstraal en de elektronenconfiguratie van de hoogste energieniveaus.  

Spectra  

Zoals je weet kun je elementen herkennen aan hun emissie- of absorptiespectra. De lijnen in het 
spectrum worden bepaald door de energieniveaus in het atoom, en dus door de 
elektronenconfiguratie. 

Opgave 8-16: Spectra meten 
a. Hoe meet men een emissiespectrum?  
b. Hoe meet men een absorptiespectrum?  

Opgave 8-17: Spectra van verschillende elementen 
a. Vergelijk eens de spectra van natrium en kalium (BINAS T20). Je ziet dat in het spectrum van 

kalium de emissielijnen een grotere golflengte bezitten dan die in het spectrum van natrium. 
Bedenk hiervoor een verklaring m.b.v. een energie-beschouwing.  

b. Hoe zou het komen dat ijzer zoveel spectraallijnen heeft?  

Alliages  
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Alliages (legeringen) zijn samensmeltingen van metalen. Vooral de metalen uit de 
overgangsreeksen (d-blok) mengen goed. Een bekende legering is messing (geel koper). Volgens 
de BINAS (T8) bestaat dit uit koper en zink. Waarom mengen deze metalen, na smelten, zo goed? 
Als je de atoomstralen opzoekt zie je dat deze maar weinig verschillen, daardoor passen 
zinkatomen goed in het rooster van koper. Omdat de atoomstralen toch wel wat verschillen wordt 
het rooster minder beweeglijk en dus neemt de hardheid van het materiaal toe.  

Door ijzer wordt wel koolstof gemengd. Koolstofatomen zijn veel kleiner dan ijzeratomen. De 
soepelheid van koolstofhoudend ijzer is veel geringer dan die van zuiver ijzer. Gietijzer 
(koolstofgehalte 4%, en nog 2% silicium dat in afmeting weinig onderdoet voor ijzer) is zelfs bros, 
breekbaar.  

Metalen, niet-metalen en zouten  

Verreweg de meeste elementen in het periodiek systeem zijn metalen. Deze vormen positieve 
ionen. De ionlading is vaak af te leiden uit de elektronenconfiguratie (zie bijv. Opgave 8-9: 
Configuraties en valenties en Opgave 8-11: De valentie van Fe3+).  

Sommige metalen staan niet gemakkelijk elektronen af, de edele en halfedele metalen goud, zilver 
en koper bijvoorbeeld.  

Als we de elektronenconfiguraties onderzoeken zien we dat de s-elektronen lagere energie bezitten 
dan de volle d-orbitalen met tien gepaarde elektronen, wat energetisch gunstig is. In extremere 
vorm komen we zoiets tegen bij de edelgassen: zij bezitten alleen volledig gevulde orbitalen. Het 
zou erg veel energie kosten deze energetisch gunstige toestand te doorbreken! Er zijn wel enkele 
verbindingen van edele metalen en edelgassen bekend (de fluoriden van goud en xenon bijv.) 

De niet-metalen staan rechtsboven in het periodiek systeem. Ze zijn elektronegatief en vormen 
gemakkelijk negatieve ionen. Fluor is het sterkst elektronegatieve element en is dan ook 
buitengewoon agressief! De elektronegativiteit van de halogenen hangt samen met hun 
elektronenconfiguratie.  

Opgave 8-18: Fluor en chloor 
Leg uit waardoor fluor een nog sterkere oxidator is dan chloor.  

Metalen en niet-metalen vormen samen zouten. De ionlading en ionstraal zijn de belangrijkste 
factoren die de eigenschappen van een zout bepalen. De smeltpunten van de natriumhalogeniden 
vertonen een duidelijke trend die we kunnen begrijpen door te kijken naar de 
elektronenconfiguraties. 

Opgave 8-19: Natriumhalogeniden 
Vul Tabel 11 verder aan.  

Tabel 11: Eigenschappen van natriumhalogeniden 

zout Smeltpunt (K) Configuratie halogenide Ionstraal halogenide (pm) 

NaF 1266 F- : 1s22s22p6 F-  : 133 

NaCl 1074 Cl-: 1s22s22p63s23p6 Cl- : 181 

NaBr  Br-: Br- : 

NaI  I-  : I-   : 

Zoals je ziet nemen de smeltpunten af naarmate het halogeen lager in het periodiek systeem staat. 
De verklaring hiervoor is dat de ionstraal van het halogenideion sprongsgewijze groter wordt, zodat 
de aantrekkingskracht tot het natriumion kleiner wordt (wet van Coulomb).  

Opgave 8-20: Oplosbaarheid van zouten 
Onderzoek of er een trend is in de oplosbaarheid van zouten in het periodiek systeem. Gebruik 
BINAS Tabel 45. Becommentarieer je bevindingen.  

Chemische binding  

Uit het periodiek systeem kun je nu gemakkelijk voorspellen welke elementen goed reageren: 
elektropositieve metalen met elektronegatieve niet-metalen. Er worden ionbindingen gevormd. 
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De onderlinge sterktes van deze ionbinding is goed te vergelijken m.b.v. het periodiek systeem en 
de elektronenconfiguraties der elementen, zie Opgave 8-19: Natriumhalogeniden.  

De niet-metalen onderling zijn geneigd hun elektronen meer te delen zodat je atoombindingen 
krijgt. De binding in chloormoleculen (Cl2) is een voorbeeld van een zuivere atoombinding: beide 
atomen trekken het elektronenpaar even sterk aan zodat dit zich precies midden tussen beide 
chlooratomen bevindt.   

Veel bindingen zijn noch het een, noch het ander maar hebben van beide iets, we spreken dan van 
“polaire atoombinding”. Bijvoorbeeld de polaire atoombinding in watermoleculen: het 
elektronenpaar zal daar verschoven zijn in de richting van het meer elektronegatieve 
zuurstofatoom. In de volgende hoofdstukken gaan we vooral in op de binding tussen niet-metaal 
atomen, ofwel de binding in moleculaire stoffen.  

Opgave 8-21: Elektronegatief en –positief 
a. Zoek op wat het elektronegatief betekent.  
b. Zoek op wat het elektropositief betekent.  

Opgave 8-22: Natriumchloride: ionbinding 
Waarom is er bij natriumchloride geen spraken van een atoombinding maar van een ionbinding?  

Opgave 8-23: Natriumdamp: molecuulbinding 
Natriumdamp bevat Na2–moleculen, probeer dit te verklaren!  

Opgave 8-24: Water: polaire binding 
De binding tussen H en O in een watermolecuul noemen we, zoals bekend, een polaire 
atoombinding. Geef een nauwkeurige beschrijving van deze binding, o.a. met behulp van het 
begrip elektronegativiteit.  

In het periodieke systeem zijn allerlei trends waarneembaar, bijvoorbeeld:  

• Van boven naar beneden in één groep neemt de atoomstraal sprongsgewijze toe, van links 
naar rechts in een periode neemt deze juist af.  

• Ook de ionstraal vertoont een trend: van boven naar beneden in één groep neemt de ionstraal 
sprongsgewijze toe, en van links naar rechts in één periode neemt deze af.  

• De elektronegativiteit neemt van links naar rechts toe, en van boven naar beneden af. Ofwel 
rechtsboven vind je de elektronegatieve niet-metalen en links-midden-onder de 
(elektropositieve) metalen.  

Opgave 8-25: Werkblad Atoombouw 
Onderzoek deze trends in het periodiek systeem in werkblad C-2: Atoombouw en het Periodiek 
Systeem. 
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Hoofdstuk 9. Valentiebindingstheorie 

9.1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe de kwantumchemische beschrijving van atomen ons 
onder meer vertelt welke moleculen gevormd kunnen worden. Ook voor de moleculen zelf is er een 
kwantummechanische beschrijving mogelijk. We hebben een theorie nodig die de bindingen tussen 
atomen beschrijft, de sterkte ervan, het aantal en de ruimtelijke rangschikking. 

Dit hoofdstuk gaat over de valentiebindingstheorie (VB-theorie), in het volgende hoofdstuk komt 
de moleculaire orbitaaltheorie (MO-theorie) aan de orde. (De Engelse termen zijn valence bond en 
molecular orbital.) 

De VB-theorie heeft, als oudste theorie van de twee, zijn stempel gedrukt op de taal van de chemie 
en wordt nog veel toegepast in de dagelijkse chemie. In de VB-theorie worden atoombindingen 
beschreven door overlap van atoomorbitalen. In dit hoofdstuk zullen we wat dieper ingaan op deze 
theorie.  

In hoeverre is de valentiebindingstheorie in staat moleculen te beschrijven? 

Aan de hand van het watermolecuul zullen we zien dat de VB-theorie verfijnd moet worden om de 
vorm van moleculen goed te kunnen voorspellen. Toch is ook daarmee deze theorie niet altijd goed 
genoeg: voor sommige gevallen is de MO-theorie nodig. 

De MO-theorie beschouwt de moleculen niet als een verzameling atomen die ieder nog min of meer 
hun eigen identiteit hebben, maar meer als een geheel van atoomkernen en elektronen. De 
buitenste elektronen van de atomen worden beschreven met golffuncties die zich over het hele 
molecuul uitstrekken. Bijna al het rekenwerk aan moleculaire structuren wordt gedaan met deze 
MO-theorie. Helaas is deze niet zo toegankelijk voor ons vanwege de moeilijkheidsgraad. We zullen 
wel enkele opbrengsten van deze theorie bestuderen.  

9.2.  Chemische binding volgens de valentiebindingstheorie 

In onderstaande voorbeelden gebruiken we de VB-theorie om eenvoudige moleculen te 
beschrijven. 

9.2.1 Voorbeeld 1: waterstof H2 
Het eenvoudigste molecuul dat we kennen is het waterstofmolecuul. Een waterstofmolecuul bestaat 
uit twee waterstofatomen. In ieder atoom is er één elektron in een 1s orbitaal. Volgens de VB-
theorie komt een binding tot stand wanneer een elektron in een atoomorbitaal van het ene atoom 
zijn spin paart met die van een elektron in een atoomorbitaal van het andere atoom. Het paren van 
beide spins levert een energieverlaging op waarmee de binding een feit is. In het molecuul 
overlappen deze 1s-orbitalen als het ware elkaar. In de overlap zijn de beide elektronen 
gezamenlijk, met tegengestelde spin, aanwezig.  

Er zijn twee kleine, halfvolle orbitalen ingeruild voor één groter, vol orbitaal. De energie van de 
elektronen wordt dus lager (denk aan het deeltje in een doosje uit deel A van de module: een 
groter doosje betekent een grotere golflengte en dus een lagere energie). Daardoor blijven de 
atomen bij elkaar en vormen samen het waterstofmolecuul.  
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De binding die is ontstaan is rotatiesymmetrisch: rond de verbindingslijn tussen beide H-kernen 
als as kun je het ene atoom in gedachten draaien ten opzichte van de ander zonder dat er iets 
verandert.  

 
Figuur 63: Sigmabinding bij waterstof 

Dit type binding heet: sigmabinding (σ). Zie de figuur. 

9.2.2 Voorbeeld 2: waterstofchloride HCl 
Chloor heeft de configuratie: [Ne]3s23p5. De vijf p-elektronen zijn als volgt verdeeld over de zes p-
orbitalen: twee in de py-orbitaal, twee in de pz-orbitaal en één in de px-orbitaal. In een HCl- 
molecuul vindt er een overlap plaats tussen de 1s-orbitaal van waterstof en de 2px-orbitaal van 
chloor. We hebben weer te maken met een rotatiesymmetrische sigmabinding. 

H, 1s Cl, 2px

 
Figuur 64: Sigmabinding in HCl 

9.2.3 Voorbeeld 3: chloor Cl2 
Chloor heeft de configuratie [Ne]3s23p5. De vijf p-elektronen zijn als volgt verdeeld over de zes p-
orbitalen: twee in de py –orbitaal, twee in de pz-orbitaal en één in de px-orbitaal. In een 
chloormolecuul binden de beide atomen elkaar door de overlap van de px –orbitalen, ook hier 
hebben we een sigmabinding. 
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Figuur 65: De sigmabinding in Cl2 

9.2.4 Voorbeeld 4: etheen 
Bij etheen treffen we naast de sigmabinding tussen beide koolstofatomen ook een zogenaamde pi-
binding aan. De configuratie van koolstof is: [He]2s22p2. Je moet je voorstellen dat de px-orbitalen 
net als bij chloor elkaar overlappen rond de verbindingsas tussen beide C-atomen. Dit is een 
sigmabinding.  

De andere p-elektronen zitten in een py 
of p z orbitaal. Deze overlappen elkaar 
ook, maar ter weerszijden van de 
verbindingsas tussen de C-atomen: de 
verbinding is niet meer 
rotatiesymmetrisch. Een ander verschil 
met de sigmabinding is de sterkte van 
de binding. De overlap is minder groot 
dan bij de sigmabinding en de 
bindingssterkte is navenant kleiner Je 
zou kunnen zeggen dat de “doos” 
kleiner is zodat de elektronen relatief 
een hogere energie bezitten dan bij de 
grotere “doos” van de sigmabinding.  

Hier een afbeelding van de pi-binding waarbij overlap tussen twee pz-orbitalen plaatsvindt. De twee 
overlappende halfvolle p-orbitalen vormen samen één nieuw, vol orbitaal dat de pi-binding vormt. 
Let op, de sigmabinding is hier niet getekend. Etheen wordt verderop nog uitvoeriger besproken. 

Opgave 9-1: VB-theorie toegepast 
Beschrijf de volgende moleculen m.b.v. de VB theorie. Geef de elektronenconfiguraties en laat zien 
(in een plaatje) welke orbitalen overlappen:  

a. F2 
b. HF 
c. H2O 

Opgave 9-2: Water: de bindingshoek volgens de VB-theorie 
Welke bindingshoek H-O-H kun je afleiden uit het VB model? Wat is de experimenteel gemeten 
bindingshoek (BINAS)? Conclusie? 

 
Figuur 66: De vorming van een pi-binding 
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Opgave 9-3: Problemen met de VB-theorie? 
Probeer eens de verbinding van koolstof en waterstof te beschrijven volgens de VB-theorie. Wat 
klopt hier niet? In de volgende paragraaf wordt hier uitvoerig op ingegaan (voorbeeld 5). 

9.3. Ruimtelijke vorm van moleculen 
De VB-theorie tot dusver heeft nog wel wat gebreken. We hebben hierboven gezien dat de 
eenvoudige VB theorie die chemische binding verklaart door overlapping van orbitalen niet altijd 
het gewenste resultaat geeft, namelijk een resultaat dat ondersteund wordt door experimentele 
data. Als er meer dan twee atomen in molecuul zitten (zoals bij water) kunnen deze atomen een 
bepaalde hoek t.o.v. elkaar maken. Om dit te verklaren is een verfijning van de theorie nodig, we 
moeten een nieuw concept invoeren: hybridisatie. Dit illustreren we aan methaan.  

Voorbeeld 5: methaan 

Het koolstofatoom heeft de volgende configuratie: [He]2s22p2. 

De 1s2 elektronen zijn te dicht bij de kern om een rol te kunnen spelen in een binding. De bindende 
elektronen zoeken we in de meer naar buiten gelegen orbitalen, 2s en 2p. Er zijn 2 p-orbitalen met 
een ongepaard elektron die met twee s-orbitalen van twee waterstofatomen een overlap zouden 
kunnen geven. Je zou dan als formule voor methaan verwachten: CH2 . Maar dit is in strijd met de 
experimentele gegevens die leren dat methaan toch echt de formule CH4 heeft. 

De volgende verfijning van het valentiebindingsmodel is nu bedacht: 

Als er bindingen gevormd worden komt er energie vrij en wordt het systeem stabieler. Als koolstof 
vier in plaats van twee bindingen kan vormen komt er twee maal zoveel energie vrij en wordt het 
resulterende deeltje stabieler. 

Er is maar een klein verschil in energie tussen de 2s en 2p orbitalen. Door nu 1 elektron uit het 2s 
orbitaal te “promoveren” naar één van de lege p-orbitalen krijg je vier ongepaarde elektronen. Dit 
kost weliswaar een beetje energie maar dit wordt ruimschoots terugverdiend als er vier bindingen 
gevormd worden.  

De vier orbitalen 2s, 2px, 2py en 2pz worden 
samengevoegd tot vier nieuwe identieke 
orbitalen. Dit proces heet hybridisatie van 
golffuncties. De golffuncties worden wiskundig zo 
gecombineerd dat er vier nieuwe, gelijkwaardige, 
hybride golffuncties ontstaan. Deze hybride 
orbitalen noemt men in dit geval sp3 hybriden: 
samen gesteld uit één s- en drie p-orbitalen. De 
vier hybride orbitalen strekken zich in 
tetraëdervorm uit rondom het centrale C-atoom.  

Nu kunnen vier waterstof atomen ieder met hun 
1s orbitaal overlappen met één van de vier sp3 
orbitalen van koolstof. 

In Figuur 68 zie je hoe de gehybridiseerde toestand van methaan er ruimtelijk uitziet. Elk van de 
vier C-H-bindingen is rotatiesymmetrisch, en is dus een sigmabinding. 

   
Figuur 68: De tetraëder gevormd door vier sigmabindingen 

 
Figuur 67: Hybridisatie van 2p en 2s-orbitalen 
tot 4 sp3-orbitalen. Bron: http://intra.vhim-
gym.dk/fag/kemi/3KE/Hybridisering.htm 
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Opgave 9-4: Water: de gevolgen van hybridisatie 
Ook bij water is sprake van sp3 hybridisatie.  

a. Beschrijf het model van het watermolecuul, gebruikmakend van sp3 hybridisatie. Hoe groot is 
de bindingshoek H-O-H volgens deze beschrijving?  

b. Wat is de gemeten hoek (BINAS)? Conclusie? 

Je ziet dat twee van de vier sp3-orbitalen van water wel gevuld zijn met elektronen maar geen 
binding in het molecuul veroorzaken. We spreken hier van niet-bindende elektronenparen. 
Probeer nu met dit gegeven de volgende dingen te verklaren/beschrijven: 

c. watermoleculen binden H+ tot H3O+, bijv. als je een zuur in water oplost. Waarom zal H4O+ niet 
stabiel zijn? 

d. watermoleculen kunnen H-bruggen vormen. 

Met het principe van hybridisatie kunnen we meer moleculen beschrijven. Behalve sp3- hybridisatie 
zijn er nog meer vormen van hybridisatie. Hier volgt nog een voorbeeld. 

 Voorbeeld 6 sp2-hybridisatie: etheen 

 Een elektron promoveert uit 2s-orbitaal naar een 
2p-orbitaal. De 2s-orbitaal en twee van de p-
orbitalen versmelten tot 3 identieke sp2 orbitalen 
die lobvormig zijn en een hoek van 120° met 
elkaar maken. De derde, niet gehybridiseerde p-
orbitaal staat hier loodrecht op. 

In etheen is de situatie ongeveer zo te schetsen. 
De sp2 –hybrideorbitalen vormen door overlap 
met de s-orbitalen van waterstof en de naburige 
C drie sigmabindingen die een hoek van 120° met 
elkaar maken. Hier een bovenaanzicht: 

 

Figuur 70: schematisch bovenaanzicht van de sigmabindingen in etheen 

 

Figuur 69: Hybridisatie van 2p en 2s-orbitalen 
tot 3 sp2-orbitalen. Bron: http://intra.vhim-
gym.dk/fag/kemi/3KE/Hybridisering.htm  

Overlap twee sp2 hybriden

Overlap sp2 met s van waterstof

S-orbitaal van waterstof

Sp2 hybride van koolstof

120o

120o
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 De twee overblijvende p-orbitalen (van iedere C-atoom één) 
staan loodrecht op het vlak van de tekening. Zij kunnen nu 
overlappen en één pi-binding vormen zoals in fig. .. 
getekend. Er is nu dus één pi-binding met een p-
orbitaaloverlap onder en boven het vlak door de C- en H-
atomen. Als je de twee uiteinden van het molecuul om de 
centrale C-C binding zou willen draaien moet je de pi-binding 
verbreken, en dat kost energie. Je kunt ook zeggen dat door 
het draaien de overlap tussen beide p-orbitalen afneemt en 
dat daardoor de energie van het systeem toeneemt. Er is dus 
geen vrije draaibaarheid om de C-C as. Dit is ook de basis 
voor het verschijnsel van cis/trans isomerie. Hiernaast zie je 
een ruimtelijke voorstelling van etheen. 

Opgave 9-5: Bindingsenergie van C-C-bindingen 
Zoek op wat de bindingsenergieën zijn van C – C en C = C.  
Waarom is de bindingsenergie van de dubbele binding niet 2x 
zo groot als die van de enkele? 

Opgave 9-6: Werkblad 
Ga verder met werkblad C-3: Molecuulmodellen volgens de VB-theorie. 

Samenvattend kunnen we concluderen dat we met de VB-theorie veel kunnen verklaren, zeker als 
het gaat om veel voorkomende ruimtelijke structuren van moleculen. Niet alle details van die 
structuren, zoals exacte bindingshoeken bijvoorbeeld kunnen voldoende beschreven worden. De 
theorie heeft meer beperkingen, onder meer als het gaat om het verklaren van de chemische 
reactiviteit van stoffen. De laatste jaren echter lijken deze beperkingen overwonnen te worden, de 
theorie is dus nog steeds in ontwikkeling. 

 
Figuur 71: de sigma- en pi-
bindingen in etheen. Bron: 
http://homepage.svendborg-
gym.dk 
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Hoofdstuk 10. Moleculaire Orbitaaltheorie 
Er zijn diverse kwantumchemische molecuulmodellen. In het voorgaande hebben we het meest 
toegankelijke model beschreven, de valentiebinding theorie. 

In de valentiebindingstheorie wordt de chemische binding opgevat als het gevolg van de overlap 
van aparte atoom-orbitalen. Een benadering die tegenwoordig heel veel toegepast wordt is de 
moleculaire orbitaaltheorie (afgekort MO-theorie). In de MO-theorie beschouwen we alle elektronen 
als uitgespreid over het hele molecuul. Ieder elektron draagt dus bij aan de sterkte van iedere 
binding.  

In hoeverre is de Molecular Orbital theorie in staat moleculen te beschrijven? 

In de MO-theorie worden de golffuncties van de elektronen van de betrokken atomen wiskundig 
gecombineerd tot een nieuwe functie waarin de interacties tussen de elektronen met elkaar en met 
de kernen zijn beschreven. Deze golffuncties kunnen positief (constructief) of negatief (destructief) 
interfereren. In de praktijk spreken we vaak van het 'overlappen' van orbitalen of 
elektronendichtheden. Een grote overlap betekent dan een sterke constructieve interferentie van 
golffuncties ofwel een sterke binding. Uiteraard is ook de symmetrie van de orbitalen van belang: 
er moet a.h.w. ruimtelijke overlap mogelijk zijn. Verder moeten de energieën van de te 
combineren atoomorbitalen niet teveel uiteenlopen. Het aantal molecuulorbitalen is de som van het 
aantal atoomorbitalen (bij waterstof dus twee). 

Voor de beschrijving van een molecuul in de MO-theorie heb je al gauw enige tientallen moleculaire 
orbitalen nodig, die er (in tegenstelling tot de atomaire orbitalen) voor elk molecuul weer anders 
uitzien. Vandaar dat exacte oplossingen in deze theorie (nog) niet mogelijk zijn, en men vooral 
gebruik maakt van benaderingen om berekeningen te doen. Een voorbeeld van zo’n benadering is 
de Born-Oppenheimerbenadering en dient om elektronen- en kernbeweging te scheiden. Men 
neemt hierbij aan dat de kernen stilstaan. Deze benadering wordt overigens ook in de VB-theorie 
toegepast. 

De moleculaire orbitalen (MO) worden berekend m.b.v. de atoomorbitalen (AO). Een bepaald 
aantal AO's levert evenveel MO's op. De energieën van de verschillende te combineren AO’s mogen 
niet teveel uiteenlopen. Ook de symmetrie speelt een belangrijke rol net als bij de sigma- en pi-
bindingen die door de VB-theorie beschreven zijn. 

In dit hoofdstuk bekijken we enkele voorbeelden om een indruk te krijgen van deze theorie. 

10.1. Bindende en antibindende orbitalen: waterstof (H2) 

Laten we beginnen met de beschrijving van het eenvoudigste molecuul dat we kennen, het H2 
molecuul. Dit bestaat uit twee positieve kernen (A en B) en twee elektronen.  

Je hebt nu te maken met twee AO's beschreven door golffuncties, voor ieder elektron één. 
Golffunctie ΨA beschrijft het elektron in atoom A, en golffunctie ΨB beschrijft het elektron in atoom 
B. Hoe maak je hier nu twee golffuncties van voor de twee elektronen in het molecuul? Heel 
eenvoudig: door ΨA en ΨB bij elkaar op te tellen of van elkaar af te trekken. Zo'n som of verschil 
van twee golffuncties wordt een lineaire combinatie genoemd, vandaar de naam LCAO (Linear 
Combination of Atomic Orbitals) voor deze manier of molecuul-orbitalen te maken. 

De eerste gecombineerde golffunctie is de som van de twee oorspronkelijke golffuncties: 

Ψ = ΨA + ΨB     
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Figuur 72: ΨA + ΨB levert constructieve interferentie tussen A en B op: bindend orbitaal 

Je kunt in Figuur 72 zien dat de amplitude van de golffunctie tussen beide kernen A en B groter is 
dan die van de aparte golffuncties. Ook het kwadraat van de golffunctie, en dus de kans om het 
elektron tussen beide kernen aan te treffen, is groter dan bij de oorspronkelijke golffunctie. Je kunt 
ook zeggen dat de energie van het elektron tussen beide kernen kleiner is dan wanneer het 
elektron bij één van beide kernen verblijft. De resulterende orbitaal is een binding gevende orbitaal 
(bonding MO). In deze bindende golffunctie passen zoals bij iedere golffunctie het geval is twee 
elektronen. In ons geval, een H2–molecuul, is dus deze bindende functie juist geheel bezet. De 
bindende orbitaal wordt met de letter σ aangeven 

Omdat we zijn begonnen met twee golffuncties (namelijk een per atoom) moeten we er ook twee 
verschillende overhouden.  

Voor de tweede golffunctie gebruiken we niet de 
som maar het verschil van ΨA en ΨB: 

 Ψ = ΨA - ΨB 

Zoals je kunt zien in de figuur hiernaast, is deze 
golffunctie nul midden tussen de kernen A en B: de 
orbitaal heeft daar een knoopvlak. De kans om het 
elektron ergens aan te treffen vind je door de 
golffunctie te kwadrateren, en deze kans is tussen 
de kernen dus erg klein.  

Deze orbitaal werkt de binding tegen, en wordt dan 
ook een antibindend (antibonding) orbitaal 
genoemd. Zulke antibindende orbitalen worden 
met σ* aangeduid.   

In het schema in Figuur 74 is een en ander nog 
eens overzichtelijk weergegeven. Links en rechts zie je de energieniveaus van de atoomorbitalen. 
In het midden de twee molecuulorbitalen (MO) zoals die berekend worden uit de combinaties van 
de atoomorbitalen.  

 
Figuur 74: MO-schema van waterstof-molecuul H2 

Je ziet in de figuur dat de beide 1s orbitalen samen een bindend orbitaal (ΨA + ΨB), de laagste in 
energie, en een antibindend orbitaal (ΨA – ΨB), de hoogste in energie, geven. In het antibindend 

A B

Ψ

          Figuur 73: ΨA + ΨB levert destructieve 
interferentie op: anti-bindend orbitaal 
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orbitaal is de kans om elektronen aan te treffen tussen de kernen erg klein, in het bindende 
orbitaal is de elektronendichtheid tussen de kernen juist groot. De beide elektronen hebben minder 
energie in het bindende orbitaal dan in het oorspronkelijke atoomorbitaal, binding levert dus 
energie op: het H2 molecuul is een stabiel deeltje. De bindingsorde berekenen we door het aantal 
bindende elektronen te verminderen met het aantal niet bindende elektronen en de uitkomst te 
delen door twee. Dus de bindingsorde van het waterstofmolecuul is (2-0)/2 = 1 oftewel een enkele 
binding zoals we verwachten. 

Voorbeeld 2: aangeslagen waterstof 

Waterstof, nu in aangeslagen toestand. 
Onder opname van energie (foton) is één 
van de twee elektronen naar het 
eerstvolgende onbezette orbitaal gegaan 
(deze wordt de LUMO=lowest unoccupied 
molecular orbital genoemd). Dit is een 
antibindend orbitaal. De bindingsorde is 1-
1=0, ofwel geen binding. Dit is in 
overeenstemming met de praktijk. 

 

10.2. Andere di-atomische moleculen 

Voorbeeld 3: di-helium  

Wanneer we voor het potentiële He2 
molecuul alle vier de elektronen in de MO’s 
plaatsen krijgen we het schema hiernaast. 

Ook hier is de bindingsorde nul, met twee 
elektronen in de bindende orbitaal en twee 
in de antibindende orbitaal. Conclusie: He2 
moleculen komen normaal gesproken niet 
voor als stabiele deeltjes. 

Voorbeeld 4: di-lithium 

Zou het molecuul dilithium, Li2, kunnen 
bestaan? We kijken eens wat de MO-theorie 
hier oplevert. Een Lithiumatoom heeft als 
configuratie 1s22s1. Het totaal aantal 
molecuulorbitalen bedraagt vier (ieder 
lithiumatoom heeft er twee). Brengen we 
alle elektronen weer onder in een MO-
schema dan is dit het resultaat: 

De bindende orbitalen (steeds de onderste 
van een tweetal) bevatten nu 4 elektronen, 
de antibindende orbitalen bevatten er twee. 
De bindingsorde bedraagt nu (4-2)/2 = 1, 
ofwel er is een enkele binding mogelijk 
zodat Li2-moleculen volgens de MO-theorie 
kunnen bestaan. Dit klopt met de 
experimentele feiten. Inderdaad zijn 
dilithiummoleculen aangetoond.  

De structuurformule is dus:  Li-Li, de 
gemeten bindingslengte: 267 pm en de 
bindingsenergie -101 kJ.mol-1. Vergelijk H-
H: bindingslengte 74 pm en 
bindingsenergie -436 kJ.mol-1. Zo bestaat 
ook dinatrium (in de gasfase). 

 
Figuur 75: MO-schema van aangeslagen waterstof  

 

Figuur 76: MO-schema van het (hypothetische) di-
helium 

 
Figuur 77: MO-diagram van di-Lithium 
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Voorbeeld 5 zuurstof (O2) 

Het grote verschil met de vorige 
voorbeelden is natuurlijk dat we nu met 
veel meer elektronen te maken hebben. 
Bovendien is de kernlading van het 
zuurstofatoom een stuk hoger dan die van 
de atomen in de vorige voorbeelden. 
Hierdoor liggen de energieniveaus van de 
orbitalen (AO en MO) lager dan bij kleinere 
atomen.  

Bekijk het schema hiernaast.  Links en 
rechts de atoomorbitalen van zuurstof. Per 
atoom zijn de energieniveaus van de 
orbitalen getekend. Ieder zuurstof atoom 
heeft drie p-orbitalen, samen vormen deze 
zes molecuulorbitalen. Let op, de drie p-
orbitalen van de atomen zijn ontaard, 
hebben dezelfde energie. In het midden de 
berekende molecuulorbitalen. We plaatsen 
de 16 elektronen van beide atomen samen 
in deze orbitalen, te beginnen met die met 
de laagste energie. 

De hoogst bezette MO (HOMO = highest 
occupied molecular orbital) is tweevoudig 
ontaard, beide elektronen zijn in de twee 
aparte orbitalen geplaatst met parallelle 
spin (regel van Hund). 

Er zijn acht elektronen (vier paren) in bonding orbitalen en vier in antibonding orbitalen. De 
bindingsorde bedraagt (8 – 4 )/2 = 2. Ofwel, er is een dubbele binding wat ons niet zal verbazen. 
De twee ongepaarde elektronen zijn de oorzaak van de reactiviteit van zuurstof die ten opzichte 
van stikstof bijvoorbeeld redelijk groot is; men noemt het molecuul wel een biradicaal. Verder zijn 
de twee ongepaarde elektronen de oorzaak van het experimenteel vastgestelde feit dat 
zuurstofmoleculen zich als kleine magneetjes gedragen: zuurstof is paramagnetisch.  

Tot voor kort was alleen de MO-theorie is in staat deze feiten te verklaren maar recentelijk is 
gebleken dat ook de VB-theorie op dit punt goede oplossingen aanreikt. 

Opgave 10-1: di-Bromium 
Ga met behulp van de MO-theorie na of het diboriummolecuul (B2) zou kunnen bestaan. 

Opgave 10-2: Tekortkomingen van de VB-theorie: zuurstof 
Geef de VB-beschrijving van een zuurstofmolecule en laat zien dat het tekort schiet in de verklaring 
van de reactiviteit en magnetisch karakter van zuurstof. 

Opgave 10-3: Stikstof 
Zoek het MO-schema op voor stikstof (internet) en leg aan de hand van dat schema uit waarom 
stikstof in tegenstelling tot zuurstof zo weinig reactief is. 

Opgave 10-4: Werkblad 
Maak werkblad C-4: Tutorials. 

 

 

 

 

 

 
Figuur 78: MO-schema van zuurstof 
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