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Licht als golf
Het principe van Huygens
Elk punt van een golffront is op te vatten als een nieuwe puntbron, die op zijn beurt
golffronten uitzendt. Een nieuw golffront vindt men door de omhullende van deze
elementaire golffronten te nemen.
Een en ander is te zien in het applet onder nevenstaande link: link naar applet 1).
Je kunt de wet van Snellius (de brekingswet) afleiden op basis van het principe van
Huygens. Een en ander wordt uitgelegd in het filmpje
onder nevenstaande link: link naar filmpje 2).

Buiging
Volledige buiging bij een enkele spleet
Als een vlakke golf op een kleine opening in
een scherm treft, dan zal de golf achter deze
opening verder gaan als een cirkelvormige
golf, mits de opening klein is ten opzichte van
de golflengte van de golf.
Naarmate de opening groter wordt, zal het
golffront achter de opening steeds meer op
een vlakke golf lijken.
In nevenstaande vijf afbeeldingen wordt de
opening steeds groter.
Er zijn steeds 4 puntbronnen met hun
bijbehorende golfpatroon getekend. In
principe zijn er natuurlijk oneindig veel
puntbronnen in de opening te denken. Het
beperkte aantal puntbronnen doet echter niets
af aan de conclusie die hier wordt getrokken.
Het omhullende golffront (weergegeven in
zwart) dat wordt waargenomen is het
resulterende golffront van alle individuele
puntbronnen.
Ga aan de hand van nevenstaande afbeelding
na dat het logisch is dat als een vlakke golf op
een zeer kleine opening treft het golffront
achter de opening een cirkelvormig golffront
is.
Ga tevens na dat het logisch is dat naarmate
de opening groter wordt het golffront achter de
opening steeds meer op een vlakke golf lijkt.
Als de opening zeer veel groter wordt dan de
golflengte van de golf dan gaat de golf
gewoon rechtdoor zonder buiging.
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Er is natuurlijk een overgangsgebied van volledige buiging bij openingen die veel kleiner
zijn dan de golflengte van de golf en geen buiging bij openingen die veel groter zijn dan
de golflengte van de golf. In dit gebied vindt onvolledige buiging plaats.
In onderstaande afbeelding wordt de opening groter gemaakt. In de eerste afbeelding
vindt volledige buiging plaats. Naarmate je de opening breder maakt ten opzichte van
de golflengte zullen er op een gegeven moment knooplijnen verschijnen. Het
verschijnen van knooplijnen is een belangrijk kenmerk van onvolledige buiging.

Bovenstaande afbeelding komt van de applet onder onderstaande link:
link naar applet 1).
Met deze applet is overigens niet de overgang van onvolledige buiging naar geen
buiging te simuleren.
Wiskundig gezien komt het erop neer dat de golven van de oneindig vele puntbronnen
elkaar in alle richtingen behalve de voorwaartse opheffen (een lichtstraal gaat
rechtdoor). Als er obstakels in het pad van het licht staan, zoals bijvoorbeeld de opening
zoals hier besproken, dan heffen deze oneindig vele golven elkaar in de zijwaartse
richting niet meer geheel op. Het gevolg hiervan is dat er buiging waarneembaar wordt.
In het extreme geval van een opening veel kleiner is dan de golflengte van de golf
treedt er zelfs volledige buiging op.
Bedenk dat het omgekeerde ook kan. Als een golf op een zeer smal obstakel treft buigt
de golf er volledig omheen. Achter het obstakel is dan niets te merken van enigerlei
effect van het obstakel op de golf.
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Opgave: Buiging
In nevenstaande foto’s is het buigingspatroon
weergegeven van dia’s met een enkelvoudige spleet.
Elke dia heeft één spleet van een bepaalde breedte.
Alle dia’s worden beschenen met dezelfde laser.
a) Leg uit of er sprake is van volledige of
onvolledige buiging.
b) Leg uit of de spleet breder of smaller is gemaakt
bij de achtereenvolgende foto’s (van boven naar
beneden).

Interferentie
We hebben vorig schooljaar al eens gekeken naar het onderwerp interferentie toen we
golven hebben besproken. Alles wat je toen hebt geleerd met betrekking tot interferentie
van golven in touwen, golven over wateroppervlakken en geluidsgolven door lucht geldt
ook voor licht.
Ter herinnering:
Als interfererende golven een gereduceerd faseverschil van 0 hebben dan zullen de
golven elkaar maximaal versterken en als de interfererende golven een gereduceerd
faseverschil van ½ hebben zullen de golven elkaar maximaal verzwakken, of zelfs
geheel opheffen. Om een gereduceerd faseverschil van 0 te krijgen moet het verschil in
afgelegde weg een geheel aantal golflengten bedragen en om een gereduceerd
faseverschil van ½ te krijgen moet het verschil in afgelegde weg een halftallig aantal
golflengten bedragen.
Tralie
Een tralie is een plaatje waarin een groot aantal zeer smalle spleten op hele kleine
onderlinge afstand is aangebracht. Je moet dan denken aan een paar honderd spleten
per millimeter en elke spleet is smaller dan de golflengte van zichtbaar licht.
Als een lichtbundel op een tralie treft zal
het licht in de spleten buigen en achter de
spleten interfereren. Er ontstaat dan
constructieve interferentie in hele
specifieke richtingen. In alle andere
richtingen interfereert het licht destructief.
Zie nevenstaande afbeelding.
Onder onderstaande link vind je een
applet waarmee je een tralie kunt
simuleren.
link naar applet 1)

In welke richtingen ontstaan de maxima van dit interferentiepatroon?
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Iedere afzonderlijke spleet zendt de
bekende cirkelvormige (cilindervormige)
golven uit zoals die op de vorige bladzijde
zijn besproken.
In nevenstaande afbeelding zijn vijf spleten
van een tralie weergegeven als
puntvormige bronnen. Tevens zijn enkele
golffronten getekend.
Al deze golffronten zullen met elkaar interfereren.
De zwarte golffronten geven de resulterende fronten weer waarvoor het verschil in
afgelegde weg voor de cirkelvormige golffronten van opeenvolgende puntbronnen gelijk
is aan 0 m. De zwarte golffronten raken aan de cirkelgolven. Dit is de richting van het
nulde-orde maximum.
In nevenstaande afbeelding geven de
zwarte golffronten de resulterende
golffronten weer waarvoor het verschil in
afgelegde weg voor de cirkelvormige
golffronten van opeenvolgende
puntbronnen gelijk is aan één golflengte.
Dit is de richting van het eerste-orde
maximum.

In nevenstaande afbeelding geven de
zwarte golffronten de resulterende
golffronten weer waarvoor het verschil in
afgelegde weg voor de cirkelvormige
golffronten van opeenvolgende
puntbronnen gelijk is aan twee golflengten.
Dit is de richting van het tweede-orde
maximum.
Elke keer als het verschil in afgelegde weg tussen de golffronten een geheel aantal
golflengten bedraagt, is het faseverschil een geheel getal en daarmee is het
gereduceerde faseverschil gelijk aan 0. Steeds als het gereduceerde faseverschil gelijk
is aan 0 treedt er maximale versterking op. Het is nu vrij gemakkelijk in te zien dat er
een maximum aantal richtingen is waarin maximale versterking kan optreden.
Zo zijn bovenstaande drie mogelijkheden voor dit voorbeeld de enige richtingen
(afgezien van de symmetrische richtingen naar rechts).
Een nog grotere hoek gaat niet. Ga dit na!
Eigenlijk zijn bovenstaande golffronten een
benadering. Strikt genomen zouden ze de
cirkelfronten moeten volgen zoals
hiernaast weergegeven. Maar voor het
gemak zullen we deze fronten blijven
weergeven als rechte lijnen.
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Uit een wiskundige analyse is af te leiden
dat onderstaand verband geldt:
d∙sin(α) = n·λ

Hierin is d gelijk aan de afstand van het
midden van een spleet tot het midden
van de eerstvolgende spleet (zie blauwe
driehoek).
Er treedt maximale versterking op als het
verschil in afgelegde weg gelijk is aan een
geheel aantal golflengten. Toegepast op
de blauwe driehoek in bovenstaande
afbeelding levert dat de bovenstaande
formule op.
In nevenstaande afbeelding staat de
driehoek vergroot weergegeven.
Δx
d
∗ Δx = n ∙ λ
n∙λ
⇒ sin(α) =
d
⇒ d ∙ sin(α) = n ∙ λ

sin(α) =

Zonder gebruik te maken van de formule zou je nu moeten kunnen beredeneren wat er
gebeurt met het interferentiepatroon dat wordt waargenomen op een scherm op enige
afstand achter het tralie als:
• de spleten dichter bij elkaar staan;
• de golflengte van het gebruikte licht kleiner is;
• de spleten breder zouden zijn.
Tevens zou je moeten kunnen voorspellen wat je waarneemt als je geen
monochromatisch licht van een laser gebruikt maar gewoon wit licht.
• Treedt er kleurschifting op?
• Zo ja, loopt het regenboogpatroon dan, gezien vanuit de centrale as van de
opstelling, van blauw naar rood of van rood naar blauw.
Spectrometrie met een tralie
Voor analysedoeleinden is het vaak interessant om licht te onderzoeken op zijn
samenstelling. Zo is het bijvoorbeeld interessant om het licht afkomstig van een ster te
onderzoeken om te kijken welke stoffen in de atmosfeer van de ster voorkomen, of te
kijken welke kleuren in het spectrum van een lamp voorkomen zodat bij het verbeteren
van de kleur van de lamp bekend is waar de verbeterpunten zitten.
Hoe kun je met behulp van een tralie een scherp spectrum creëren?
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In nevenstaande opstelling staat
schematisch weergegeven hoe een
lichtbundel die door een tralie gaat een
eerste orde maximum vormt.
De parallelle bundel licht bevat onder
andere rood en blauw licht. Als de
parallelle bundel rood licht op het tralie
valt, zal er een parallelle bundel rood
licht onder een bepaalde hoek uit het
tralie komen. Hetzelfde gebeurt voor de
parallelle bundel blauw licht. Het
verschil is dat de hoek voor blauw licht
iets kleiner is. Het probleem is dat op
het scherm een gebied met overlap
ontstaat, hetgeen het moeilijk maakt de
beide kleuren te onderscheiden.
Zoals je uit de onderbouw waarschijnlijk
nog weet kun je parallelle bundels tot een punt samenbrengen met behulp van positieve
lenzen.
Als een parallelle bundel op een lens valt, dan zal deze bundel aan de andere kant van
de lens door het bijbehorende brandpunt gaan. De precieze details betreffende
hoofdbrandpunt en nevenbrandpunten vallen niet meer binnen het huidige
examenprogramma. Het volstaat nu dat je weet dat een positieve lens wordt gebruikt
om parallelle bundels afkomstig van een tralie als scherpe punt af te beelden.
Voorwaarde hiervoor is dat het scherm of de sensor precies op brandpuntsafstand van
het tralie staat. Zie onderstaande afbeeldingen.

Met een dergelijke opstelling zijn de diverse golflengten die in de straling voorkomen
gemakkelijk te onderscheiden.
Het brandpunt waar de parallelle bundel samenkomt op het scherm is gemakkelijk te
bepalen door een lijn door het midden van de lens te tekenen. Deze lijn heeft dezelfde
hoek ten opzichte van de centrale as van de opstelling als de bijbehorende parallelle
bundel die uit het tralie komt. In de linker bovenstaande afbeelding zijn de beide
overeenkomstige hoeken (αrood) met een rode punt gemarkeerd.
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Opgave: Spaarlamp
Een fabrikant van spaarlampen beweert dat een door hem geleverde spaarlamp van
11 W evenveel lichtenergie per seconde produceert als een gloeilamp van 60 W. Bij een
gloeilamp wordt 5,0% van de elektrische energie omgezet in licht.
a) Bereken welk percentage van de elektrische energie bij zo'n spaarlamp wordt
omgezet in licht.
In de glazen buis van de spaarlamp zit kwikdamp onder lage druk.
Het door de lamp uitgestraalde licht wordt in twee stappen opgewekt.
Stap 1:
Over de eindpunten van de buis wordt een elektrische spanning
gezet, die er voor zorgt dat in de buis aanwezige vrije elektronen
versneld worden. Wanneer deze elektronen met voldoende
energie tegen de kwikatomen botsen, ontstaat vooral ultraviolette
straling (UV-straling). In nevenstaande afbeelding is een
vereenvoudigd energieniveauschema van een kwikatoom
getekend.
b) Bereken welke snelheid een elektron minstens moet hebben
om een kwikatoom aan te kunnen slaan.
Stap 2:
De UV-straling valt op een witte verflaag die op de binnenkant van de buis is
aangebracht. Moleculen in deze verflaag worden daardoor aangeslagen en zenden
vervolgens licht uit met allerlei golflengten, die samen de indruk 'wit licht' geven.
Om de samenstelling van het door een bepaald type spaarlamp uitgezonden licht te
onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van een tralie. Eerst wordt het tralie loodrecht
beschenen met een smalle laserbundel. Een scherm staat op 130 cm afstand
evenwijdig aan het tralie opgesteld. Op dit scherm zijn nu een aantal stippen te zien. De
afstand tussen het nulde-orde maximum en de eerste stip ernaast is 43,4 cm. Het
laserlicht heeft een golflengte van 633 nm.
c) Bereken hoeveel krassen het tralie per mm heeft.
d) Leg uit wat het hoogste orde maximum is dat met deze opstelling kan worden
gecreëerd.
Vervolgens wordt het tralie beschenen met het licht van de spaarlamp. De plaats van
tralie en scherm is niet veranderd. Op het scherm zien we een aantal lichtvlekken. Op
de plaats van het nulde orde maximum zien we een 'witte' vlek. Daarnaast is een
lichtvlek te zien met aan de ene kant een rode en aan de andere kant een violette rand.
e) Leg uit welke van die twee gekleurde randen het dichtst bij het nulde-orde
maximum ligt.
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Licht als deeltje
We hebben in de reader over straling gezien dat licht wordt uitgezonden als een
elektron van een hoger gelegen schil naar een lager gelegen schil terugvalt. Het licht
wordt dan uitgezonden in de vorm van een lichtdeeltje, oftewel een foton. Op basis van
deze redenering hebben we het ontstaan van spectra kunnen verklaren.
Eveneens heb je in die reader geleerd dat het bestaan van fotonen experimenteel is
aangetoond met behulp van het foto-elektrisch effect.
In het voorgaande heb je gezien dat licht echter ook interferentieverschijnselen kan
vertonen. Interferentie is echter een karakteristieke eigenschap van golven.
Blijkbaar zijn er dus twee beschrijvingen voor het verschijnsel licht. Voor sommige
experimenten is het handig om licht te beschouwen als een verzameling van deeltjes en
voor andere experimenten is het handiger om licht te beschouwen als een golf.
Historisch gezien heeft men altijd een beetje op twee gedachten zitten hinken wat
betreft licht. Christiaan Huygens (1629 – 1695) beschouwde licht als een golf, terwijl
Isaac Newton (1643 - 1727) licht als deeltjes beschouwde.

Golf versus deeltje
Als licht, dat altijd werd beschouwd als een golf, kan worden beschouwd als een
verzameling deeltjes is dan het omgekeerde ook waar? Oftewel, kunnen deeltjes zoals
bijvoorbeeld elektronen, die altijd als deeltjes zijn beschouwd, ook worden beschouwd
als golven?
Om deze vraag te beantwoorden zou er dus een experiment gedaan moeten worden
waarbij je met deeltjes een verschijnsel opwekt dat typisch is voor golven. Een typische
golfeigenschap is de mogelijkheid tot interferentie. In het voorgaande heb je kunnen
lezen dat licht als het op een tralie valt, waarvan de spleten voldoende smal zijn en
dicht bij elkaar staan, er een interferentiepatroon kan worden waargenomen.
In het youtube-filmpje
onder onderstaande
link kun je het
experiment van
Thomson zien
waarbij elektronen
door een kristal
worden geschoten.
Dit is één van
twee klassieke
zijaanzicht
experimenten waarmee
het golfkarakter van
deeltjes experimenteel is aangetoond.
link naar filmpje 1)

vooraanzicht

Het ontstaan van die ringen is niet te verklaren op basis van een deeltjestheorie voor
elektronen. Elektronen gedragen zich hier als golven.
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De de Broglie golflengte
Als deeltjes zich als golven kunnen gedragen, wat is dan de golflengte van die deeltjes?
Louis de Broglie (1892 – 1987) heeft zich voor het eerst hiermee beziggehouden. Hij
redeneerde als volgt:
Als de energie van een foton volgens Planck voldoet aan E = h∙f en de energie van een
deeltje volgens de relativiteitstheorie van Einstein voldoet aan E = m∙c2, dan zouden
deze formules gelijkwaardig moeten zijn als deeltjes golven kunnen zijn en golven
deeltjes kunnen zijn.
Oftewel:
h ∙ f = m ∙ c2
c
⇒ h ∙ � � = m ∙ c2
λ
h
⇒λ=
m∙c

Tot slot heeft de Broglie de lichtsnelheid c vervangen door de snelheid v van een deeltje
dat met een snelheid v, kleiner dan c, beweegt.
⇒λ=

h
h
=
m∙v p

Je ziet dat de golflengte van een deeltje kleiner wordt naarmate de snelheid waarmee
het beweegt groter wordt.
Bij het experiment waarbij licht door een tralie werd gestuurd konden we minima en
maxima zien die voldeden aan de formule d·sin(α) = n·λ. Minima en maxima zijn dus
alleen waar te nemen als de afstand d tussen de spleten groter is dan de golflengte van
het licht.
In het youtube-filmpje zag je precies ditzelfde verschijnsel. De ringen verschenen pas
nadat de elektronensnelheid voldoende groot was en de golflengte van de elektronen
voldoende klein was zodat de afstand tussen de atoomvlakken in het kristalrooster
groter is dan de golflengte van de elektronen.
Dit was de stand van zaken in de theoretische natuurkunde aan het begin van de
twintigste eeuw. Natuurkundigen stonden voor een raadsel. Twee beschrijvingen voor
één ding. Blijkbaar hangt het van het experiment af of je het experiment moet
beschrijven met een golftheorie of met een deeltjestheorie. Dat werd als zeer
onbevredigend ervaren. Er moest één theorie zijn die beide aspecten (zowel het
golfkarakter als het deeltjeskarakter) kon beschrijven.
Een en ander wordt zeer illustratief weergegeven in het youtube-filmpje onder
nevenstaande link: link naar filmpje 1).
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Kwantummechanica
Golffunctie
Blijkbaar is de deeltjesbeschrijving maar een deel van het verhaal, net zoals de
golfbeschrijving ook maar en deel van het verhaal is. Blijkbaar zijn het golfkarakter en
het deeltjeskarakter twee zijden van dezelfde munt en hangt het van het experiment af
welke zijde het meest dominant op de voorgrond treedt.
Dit is vergelijkbaar met de situatie zoals die is
weergegeven in nevenstaande afbeelding waarin een
object wordt bestudeerd.
• Kijk recht van voren naar het object en je ziet een
cirkel.
• Kijk recht van de zijkant naar het object en je ziet
een rechthoek.
Zowel de cirkel als de rechthoek geven aspecten van
het object weer. Pas als je je realiseert dat je twee
zijaanzichten van een en hetzelfde object ziet kom je
op het idee dat het zich om een cilinder handelt. Dit is
de kern van het probleem. De deeltjestheorie en de golftheorie zijn als zijaanzichten van
een en hetzelfde object. De vraag is nu: wat is het object?
Hoe kun je een deeltje als golf beschrijven?
In ieder geval niet als een deeltje dat een golvende beweging maakt, want daarmee kun
je geen interferentieverschijnselen verklaren! Maar hoe dan wel?
Een functievoorschrift voor een golf wordt gegeven door bijvoorbeeld:
2π
ψ(x) = cos � ∙ x�
λ

Hierin is ψ(x) de golffunctie en is λ gelijk aan de golflengte van de golf.

Deze golf ziet er uit zoals
weergegeven in nevenstaand
diagram.
Volgens Louis de Broglie is
echter de golflengte van een golf
rechtstreeks gekoppeld aan de
snelheid van het deeltje. Uit
nevenstaand diagram is dus
meteen duidelijk dat als je één
snelheid voor een deeltje hebt,
je totaal niet meer kunt zeggen
op welke plaats het deeltje zich
bevindt. Bedenk dat
nevenstaand diagram in beide
richtingen oneindig ver doorgaat.

Hoe kun je een golf beperken tot een bepaalde plaats?
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Dit kan slechts op één manier, namelijk door meerdere golven van verschillende
golflengte bij elkaar op te tellen zodat de resulterende golf wel beperkt is tot een
bepaalde plaats x. In onderstaande twee diagrammen heb ik 20 respectievelijk 100
verschillende golflengtes bij elkaar opgeteld.

Je ziet dat, naarmate er meer golflengten worden toegevoegd, de resulterende golf
steeds meer geconcentreerd wordt rond x = 0. Om bovenstaande effect te bestuderen
heb ik een klein programmaatje geschreven in COACH-modelleren. Dit kun je
downloaden bij nevenstaande link: link naar bestand.
Om de resulterende golf te lokaliseren rond één bepaalde waarde van x hebben we
golven van verschillende golflengten bij elkaar opgeteld. In het extreme geval zou je de
resulterende golf steeds verder kunnen lokaliseren door steeds meer verschillende
golflengten bij elkaar op te tellen. Volgens Louis de Broglie correspondeert één
bepaalde golflengte echter met één bepaalde snelheid. Dat betekent dat het lokaliseren
van de resulterende golf ten kostte gaat van wat je weet van de snelheid van het
deeltje. Met andere woorden als je de resulterende golf precies op x = 0 lokaliseert dan
moet je oneindig veel golven van verschillende snelheden bij elkaar optellen. Je weet
dan precies waar het deeltje zich bevindt, maar je kunt niets meer zeggen over de
snelheid van het deeltje op die plaats. Uit een uitgebreidere wiskundige analyse van dit
probleem blijkt dat de onnauwkeurigheid in x en de onnauwkeurigheid in v voldoen aan:
Δx ∙ Δp ≥

h
4π

Hierin is:
• Δx de onzekerheid in plaats x;
• Δp de onzekerheid in impuls p;
• h de constante van Planck.

Als je bedenkt dat de constante van Planck heel klein is zie je meteen waarom je in de
dagelijkse praktijk niets merkt van dit merkwaardige verschijnsel.
Δx ∙ Δp ≥

h
4π

⇒

Δx ∙ Δv ≥

h
4π ∙ m

Uit bovenstaande blijkt dat als de massa echter klein is, zoals bij elementaire deeltjes,
dan wordt het effect wel degelijk merkbaar.
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Bovenstaande relatie staat bekent als de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Naast
deze relatie is er nog een tweede bekende namelijk:
ΔE ∙ Δt ≥

h
4π

Hierin is:
• ΔE de onzekerheid in de energie E van het deeltje op tijdstip t;
• Δt de onzekerheid in het tijdstip t waarop die waarde voor E geldt;
• h wederom de constante van Planck.

Ook hier geldt dat het effect klein is omdat de constante van Planck klein is.
Een deeltje kan dus worden beschreven door een golffunctie. Door dit te doen, doen
echter de onzekerheidsrelaties van Heisenberg hun intrede. Er zijn in de natuur
blijkbaar grootheden die aan elkaar gekoppeld zijn op een zodanige manier dat de
nauwkeurigheid in de bepaling van de ene grootheid ten koste gaat van de
nauwkeurigheid in de bepaling van de andere grootheid. Dit is dan niet het gevolg van
eventuele onvolkomenheden in de meetapparatuur, maar een eigenschap van de
natuur zelf!
Gedrag van de golffunctie
Een deeltje gehoorzaamt aan de wetten van Newton.
Waaraan gehoorzaamt de golffunctie?
Erwin Schrödinger (1887 – 1961) heeft gepostuleerd dat de golffuncties aan een
soortgelijke vergelijking gehoorzamen als bijvoorbeeld lichtgolven of golven op een
wateroppervlak. Hij heeft daarbij eigenlijk dezelfde gedachtegang gevolgd als Louis de
Broglie, namelijk deeltjeswetten en golfwetten moeten gelijkwaardig zijn. De
golfvergelijking die Schrödinger heeft opgesteld is naar hem vernoemd en staat
tegenwoordig bekend als de Schrödingervergelijking en vormt de basis voor de
kwantummechanica.
Het blijkt dat de kwantummechanica tot dezelfde resultaten leidt als de klassieke
mechanica van Newton, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De bepalende factor daarbij is de grootte van de de Broglie golflengte. Bij het
experiment van Thomsom gaat het om reflectie van de golf aan de roostervlakken van
het kristalrooster. De afstand die daarbij van belang is, is de afstand tussen deze
roostervlakken. De de Broglie golflengte moet nu zodanig zijn dat deze reflectie tot
constructieve interferentie kan leiden. In het geval van het experiment van Thomson
moet de de Broglie golflengte dan in de ordegrootte van de afstand tussen de
roostervlakken in het kristalrooster liggen. Als de de Broglie golflengte te groot of te
klein is zijn geen bijzondere effecten waarneembaar.
Voor voorwerpen om ons heen is de de Broglie golflengte extreem klein, vandaar dat
voor alledaagse zaken als treinen, vliegtuigen en auto’s niet plotseling andere dingen
gelden. De wetten van Newton zijn voor deze zaken dus prima te gebruiken. Pas als je
naar de wereld van de moleculen en elementaire deeltjes gaat is de de Broglie
golflengte van dusdanige grootte dat de wetten van Newton simpelweg niet meer geldig
zijn. De kwantummechanica voorspelt dan compleet andere resultaten. Het blijkt dat de
experimentele resultaten in overstemming zijn met de voorspellingen van de
kwantummechanica.
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De kwantummechanica is dus een theorie met een groter toepassingsgebied dan de
klassieke natuurkunde. De klassieke natuurkunde is prima bruikbaar, maar alleen als de
de Broglie golflengte van een totaal andere grootteorde is dan de grootteorde van de
voorwerpen waar het om gaat. De kwantummechanica is dus een betere benadering
van de wereld dan de klassieke mechanica.
Interpretatie van de golffunctie
Een wiskundige beschrijving is leuk, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Het is gelukt, het deeltjeskarakter en het golfkarakter zijn aspecten van een en
hetzelfde ding, namelijk de golffunctie. In het begin van de twintigste eeuw is de
kwantummechanica ontwikkeld. De resultaten waren prima in overeenstemming met de
experimentele gegevens. Met andere woorden de wiskunde werkte prima, maar
niemand had eigenlijk een concreet idee wat die golffunctie eigenlijk was.
In 1927 is in Kopenhagen een conferentie gehouden om de stand van zaken rond de
kwantummechanica te bespreken. Uit deze conferentie is de zogenaamde Kopenhagen
interpretatie van de kwantummechanica, die tot op de dag van vandaag geldt,
afkomstig. Volgens deze interpretatie moet de golffunctie ψ worden gezien als een
waarschijnlijkheidsfunctie.
Aangezien de golffunctie zowel
positief als negatief kan zijn (en
zelfs complex) is de golffunctie niet
zomaar de kans, maar moet eerst
het kwadraat worden genomen om
de kans te berekenen. Het
kwadraat van de golffunctie wordt
de kansdichtheid genoemd.
Passen we deze interpretatie toe
op onze resulterende golf van blz.
12, zoals nog een keer
weergegeven in nevenstaande
afbeelding, dan zou je dit moeten
interpreteren als:
De kans is groot dat het deeltje
zich rond x = 0 bevindt, maar de
kans dat het deeltje zich in
bijvoorbeeld x = 4 bevindt is zeer
klein maar niet 0!
Formeel zit het iets ingewikkelder
in elkaar.
Omdat de totale kans 1 moet zijn
ontbreekt in onze vereenvoudigde
voorstelling van de golffunctie
eigenlijk nog een schaalfactor.
Als je meer wilt weten over de Kopenhageninterpretatie, kijk dan eens naar de pagina’s
onder onderstaande links:
link naar site 1 1)
link naar site 2 2)
Kwantummechanica
R.H.M. Willems

1)

2)

15/38

VWO

Verschillen tussen klassieke mechanica en kwantummechanica
Een deeltje dat door een vacuüm beweegt zonder zwaartekracht, zonder elektrisch veld
en zonder magnetisch veld zou zowel volgens de klassieke mechanica als volgens de
kwantummechanica gewoon rechtdoor gaan. Zodra we een deeltje gaan beïnvloeden
door een potentiaal (zwaartekracht, elektrische kracht, magnetische kracht e.d.) wordt
het interessant. Dan komen de grote verschillen met de klassieke theorie duidelijk aan
het licht.
Wat gebeurt er als een deeltje een energiebarrière tegenkomt?
Dit zouden we zelf kunnen berekenen, maar de applet onder onderstaande link
bespaart ons dat werk: link naar applet 1).
In deze applet wordt de kansdichtheid (ψ2) weergegeven als functie van de plaats. In
onderstaande afbeelding wordt de situatie voor en na weergegeven. In de linker
afbeelding nadert de golffunctie van links naar rechts de barrière. In de rechter
afbeelding gaat een deel van de golffunctie terug naar links en een deel van de
golffunctie gaat verder naar rechts.
Kleurcodering:
• De donkergrijze streep geeft de barrière weer. De barrière is 10 eenheden breed.
• De energiebarrière heeft een hoogte van 0,030 eenheden.
• Het deeltje heeft een energie van 0,020 eenheden.
Klassiek gezien heeft het deeltje dus 0,010 eenheden energie te weinig om de barrière te
passeren.
• De bonte regenboog geeft de fase van de golf en mag je buiten beschouwing laten.

Hoe moet dit worden geïnterpreteerd?
De linker afbeelding is eenvoudig. Een deeltje nadert van links naar rechts de barrière.
Start de applet om het geheel in actie te zien.
De rechter afbeelding moet op basis van de kopenhageninterpretatie als volgt worden
geïnterpreteerd:
Als het deeltje de barrière tegenkomt, is er een zekere kans dat het deeltje reflecteert
(linker stuk van de golffunctie) en een zekere kans dat het deeltje dwars door de
barrière heen gaat (rechter stuk van de golffunctie). De golffunctie geeft dit weer door in
twee stukken te splitsen.
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In de klassieke mechanica zou het deeltje alleen kunnen reflecteren. De energiebarrière
zou het deeltje alleen kunnen passeren als het genoeg energie zou hebben.
In de kwantummechanica heeft het deeltje een kans dwars door de energiebarrière
heen te gaan. Dit wordt tunnelen genoemd.
In wezen is dit wat een α-deeltje doet als het uit een kern ontsnapt bij radioactief verval.
De kwantummechanica is dus in staat radioactief verval te verklaren in tegenstelling tot
de klassieke theorie die dat niet kan.

Opgave: Water uit de ruimte
Lees onderstaand artikel.
Water is een noodzakelijke voorwaarde voor leven op onze
planeet.
Volgens veel wetenschappers is water niet op aarde
ontstaan, maar is het op aarde ‘aangeleverd’ door een groot
aantal inslagen van kometen, planetoïden en meteoren. Deze
bevatten ijs dat oorspronkelijk in koude interstellaire gaswolken
met een temperatuur van 10 K is gevormd.

Een komeet zendt IR-straling uit. Het spectrum daarvan bestaat uit een deel met lijnen
en een continu deel. Uit het spectrum kan men meer te weten komen over de
temperatuur en de chemische samenstelling van de komeet.
a) Geef in onderstaande tabel met een kruisje voor elk deel van het spectrum aan, of
daarmee de chemische samenstelling of de temperatuur van de komeet te bepalen
is, of geen van beide.
deel van het
spectrum

chemische
samenstelling
van de komeet

temperatuur van
de komeet

geen van beide

lijnen
continu
Uit spectroscopische analyses van een aantal kometen en planetoïden blijkt dat deze
water bevatten met dezelfde isotopenverhouding van waterstof ( 11H) en deuterium
( 21D = 21H) als op aarde.
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Men neemt aan dat water gevormd is in ‘interstellaire wolken’ bij een temperatuur van
10 K. Eén van de reacties voor watervorming is:

(1)

OH + H2 → H2 O + H

Deze reactie vindt plaats aan het
oppervlak van microscopische
stofdeeltjes waarbij ijsmantels om
de stofdeeltjes worden gevormd.
Zoals bij veel reacties moet ook
bij deze reactie een
activeringsenergie Ea
overwonnen worden. Zie
nevenstaand energiediagram.
Over deze reactie zijn twee
theorieën opgesteld.
• Theorie 1
De activeringsenergie Ea wordt geleverd door de thermische energie van de
betrokken deeltjes. Bij 2100 K hebben de deeltjes een gemiddelde thermische
energie van 0,18 eV.
• Theorie 2
De energiebarrière wordt doorbroken door het kwantumtunneleffect.
over theorie 1
De waarschijnlijkheid W dat de
reactie optreedt volgens theorie 1
is alleen afhankelijk van de
temperatuur T. In nevenstaande
afbeelding is deze
waarschijnlijkheid W weergegeven
als functie van 1/T.
b) Voer de volgende opdrachten
uit:
• Bepaal de verhouding van
de waarden van W bij 10 K
en bij 2100 K.
• Leg hiermee uit dat theorie
1 geen goede verklaring
geeft voor het ontstaan van
water bij 10 K.

over theorie 2
Als een H2-deeltje en een OH-deeltje zich voldoende dicht bij elkaar aan het oppervlak
van een vast stofdeeltje bevinden, kan er een reactie door het kwantumtunneleffect
plaatsvinden. In deze reactie ‘verhuist’ een H-atoom van het H2-deeltje naar het
OH-deeltje, over een afstand a 10-10 m (zie bovenstaand energiediagram).
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Voor deeltjes met een massa m geldt voor de de Broglie-golflengte λ in een omgeving
met temperatuur T:
λ=

h

�2π · m · k B · T

Hierin is:
• kB de constante van Boltzmann;
• h de constante van Planck.

c) Leg met behulp van deze formule en het bovenstaande energiediagram uit of er
onder deze omstandigheden een redelijke kans is op het kwantumtunneleffect.
Wetenschappers onderzoeken deze reactie in een laboratorium. Ze vervangen daarbij
alle waterstofkernen (11H) door deuteriumkernen ( 21D = 21H). Dit levert de volgende
reactie:
(2)

OD + D2 → D2 O + D

Voor reactie (2) zijn de hoogte en de breedte van de energiebarrière gelijk aan die van
reactie (1), zoals weergegeven in het bovenstaande energiediagram. Maar reactie (2)
heeft een andere kans op het kwantumtunneleffect dan reactie (1).
d) Leg uit of de kans dat het kwantumtunneleffect optreedt met deuteriumkernen
groter of kleiner is dan met waterstofkernen.
Tim heeft moeite met theorie 2. Hij zegt: “In het energiediagram blijven de hoogte en
breedte van de energiebarrière constant, dus je kunt net zo gemakkelijk ‘terug-tunnelen’
en dan wordt het water weer even snel afgebroken.”
e) Leg uit of Tim gelijk heeft.
Water maakt leven op een planeet mogelijk. In tabel 32H van BiNaS wordt het verband
gegeven tussen de temperatuur van het heelal en de tijd sinds de oerknal. Ewine stelt
dat het heelal oud genoeg moet zijn voor het vormen van water volgens theorie 2.
f) Leg uit dat Ewine gelijk heeft.
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Wat gebeurt er als we een deeltje insluiten in een energieput?
Ook dit zouden we zelf kunnen berekenen, maar
de applet onder onderstaande link bespaart ons
dat werk: link naar applet 1).
In onderstaande afbeelding wordt de situatie
weergegeven. Kleurcodering:
• Met wit wordt de energieput weergegeven.
• Met geel wordt de golffunctie weergegeven.
Er worden drie mogelijkheden weergegeven.
• Het bonte geheel onderaan geeft voor elk van de drie mogelijkheden de
kansdichtheid weer.

In de klassieke mechanica zou het deeltje:
• elke plaats kunnen innemen;
• elke energie kunnen aannemen;
• niet in de wand kunnen doordringen.
In kwantummechanica is het deeltje:
• beperkt tot bepaalde plaatsen;
• bepaalde discrete energieniveaus;
• kan deels in de wand indringen.
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Als je goed kijkt komt je het bovenstaande patroon bekend voor.
Voor een oneindig diepe energieput gelden nevenstaande
golffuncties (die kunnen niet in de wand doordringen).
Herinner je je nog de proef met de staande golf in een
koord?
Toen tekenden we de grondtoon en de boventonen zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding.
Bij bepaalde golflengten ontstond er in het koord een
staande golf. Bij alle andere golflengten ontstond er geen
stabiele resulterende golf. In de kwantummechanica
betekent dit dat een deeltje alleen die golflengten (oftewel
energieën) kan hebben waarbij de resulterende golffunctie
stabiel is. In de vrije ruimte is elke golflengte mogelijk, maar
zodra het deeltje wordt opgesloten moet er een staande golf
worden gevormd om een stabiele toestand te krijgen. Dit
betekent dat het deeltje niet meer elke golflengte oftewel
energie kan hebben.
Nu weet je waarom kwantummechanica
KWANTUMmechanica heet!
De mogelijke energieën zijn niet meer continu maar gekwantiseerd.
Deeltje in een eendimensionale energieput
Als een deeltje wordt opgesloten in een oneindig
diepe energieput dan wordt het aantal
mogelijkheden voor een stabiele golffunctie
beperkt tot een discreet aantal, namelijk alleen die
energieën behorende bij staande golven.
Welke energieën zijn er mogelijk?
E = Ek = ½mv 2
∗ v:

λ=

h
mv

⇒ v=

h
mλ

(de de Broglie golflengte)

∗ λ: Voor λ hebben we vorig jaar afgeleid dat voor een staande
golf in een koord met lengte ℓ met twee vaste uiteinden
geldt:
λ=

2ℓ
n

met n gelijk aan 1, 2, 3 enz.

h
h
=
∙n
2ℓ
m � n � 2mℓ
h
h
⇒ v=
=
∙n
2ℓ
2mℓ
m� n �
2
h
h2
⇒ E = ½m �
∙ n� =
∙ n2
2mℓ
8mℓ2
⇒ v=
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Deeltje in meerdimensionale energieput
Bovenstaande redenering is ook geldig als de bewegingsvrijheid van het deeltje niet
alleen in de x-richting wordt beperkt, maar ook in de y- en/of z-richting. Er geldt dan:
E = Ek = ½mv 2 = ½m ∙ �vx2 + vy2 + vz2 �

2

2
2
h
h
h
⇒ E = ½m ∙ ��
∙n � +�
∙n � +�
∙n � �
2mℓx x
2mℓy y
2mℓz z
2

ny
h2
nx 2
nz 2
∙ �� � + � � + � � �
⇒E=
8m
ℓx
ℓy
ℓz

Mits ℓx = ℓy = ℓz = ℓ vereenvoudigd tot
⇒E=

h2
∙ �n2x + n2y + n2z �
8mℓ2

Opgave: Elektronen opgesloten in systeem
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 1,0 nm.
b) Bereken ook voor deze draad de energie E1 van de grondtoestand en bereken
bovendien de energie E2 van de eerste aangeslagen toestand.
Een elektron in dit kleine draadje vervalt van E2 naar E1, onder uitzending van een foton.
c) Bereken de frequentie van dit foton.
d) In welk deel van het spectrum zou deze straling worden uitgezonden?
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Het waterstofatoom
In een waterstofatoom is een negatief geladen
elektron gevangen in de energieput van de
positief geladen kern (zie nevenstaande
afbeelding). In wezen is dit dus niets anders dan
een deeltje in een energieput zoals reeds
besproken. Het verschil zit alleen in de vorm van
de energieput waardoor het wiskundig
ingewikkelder wordt om de
Schrödingervergelijking op te lossen.
In de applet onder onderstaande link wordt de Schrödingervergelijking opgelost voor
een waterstofatoom: link naar applet 1).
Voor de energieniveaus van het elektron in een
waterstofatoom geldt:
E=−

13,6 eV
n2

Hierin is:
• E gelijk aan de energie in eV;
• n wederom gelijk aan 1, 2, 3 enz.

Bij deze berekening is het nulpunt voor de
potentiële energie in het oneindige gekozen,
zodat een vrij elektron op oneindig een
potentiële energie van 0 eV heeft en een aan
een proton gebonden elektron een kleinere
potentiële energie heeft. Deze formule geeft de
energieniveaus zoals we die al eens eerder
hebben gezien in de reader “Straling”. Zie nevenstaande afbeelding.

Op de site onder onderstaande link worden de verschillende golffuncties in 3D
weergegeven: link naar site 2).
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Nulpuntsenergie
Als je goed hebt opgelet zie je nu een belangrijk verschil tussen de twee formules. De
formule voor een elektron in een één- of meerdimensionale energieput, zoals we die op
blz. 21/22 hebben afgeleid, en de formule voor een elektron in een waterstofatoom,
zoals die hierboven is gegeven, verschillen op een essentieel punt.
E=

h2
∙ �n2x + n2y + n2z �
8mℓ2

E=−

13,6
n2

Bij de eerste formule is E evenredig met n2 en bij
de tweede formule is E omgekeerd evenredig met
n2. Met andere woorden in het eerste geval liggen
de hogere energieniveaus steeds verder uit elkaar
en in het tweede geval liggen de hogere
energieniveaus steeds dichter bij elkaar.
Zie nevenstaande afbeelding.
Dit wordt veroorzaakt door de vorm van de
energieput.
Zo zijn bijvoorbeeld de energieniveaus op gelijke
afstand van elkaar als de energieput parabolisch
van vorm is. Zie nevenstaande afbeelding. Voor de
energieniveaus in een dergelijke energieput geldt:
1

E = hf ∙ �n + 2�

Hierin is:
• E gelijk aan de energie in Joule;
• n gelijk aan 0, 1, 2 enz.

Deze formule hoef je niet te kennen, maar één eigenschap valt op als je deze formule
vergelijkt met de formule voor de rechthoekige energieput. Bij beide is de potentiaal
0 eV gekozen op de bodem van de put en het laagste energieniveau is niet gelijk aan
0 eV, maar ligt in beide gevallen iets hoger. Dit blijkt een algemene eigenschap te zijn.
Voor alle mogelijke vormen van de energieput geldt dat het laagst beschikbare
energieniveau iets boven het niveau van 0 eV ligt. Dit wordt de nulpuntsenergie
genoemd.
Dit is dan ook de theoretische verklaring waarom het absolute nulpunt in temperatuur
nooit bereikt kan worden. De beste koelsystemen kunnen alleen zo dicht mogelijk in de
buurt komen van deze nulpuntsenergie, maar er is geen lagere temperatuur mogelijk
dan die behorende bij de nulpuntsenergie.
NB: Als een betere benadering voor de energieput van een waterstofatoom zou worden gekozen,
namelijk een benadering die niet naar -∞ gaat voor r = 0, dan zou ook in dat geval het energiearmste niveau net boven 0 eV liggen.
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Het atoommodel van Bohr versus het kwantummechanisch
model
Als je de oplossingen uit het eerder genoemde applet voor de oplossingen van de
Schrödingervergelijking voor een waterstofatoom bekijkt (link naar applet 1)), dan is je
waarschijnlijk opgevallen dat de cirkelvormige banen, zoals die in het atoommodel van
Bohr werden verondersteld, nergens te vinden zijn.
De gekleurde gebieden in de applet geven weer waar het elektron zich met een zekere
kans kan bevinden. Het is niet mogelijk om precies aan te geven waar het elektron zich
bevindt, alleen dat er een zekere kans is dat een elektron zich in een bepaald gebied
bevindt. Bij de s-oplossingen is nog niets geks aan de hand maar bij de p-, d-, f- enz.
oplossingen is niet eens meer een aaneengesloten stuk te herkennen.
Door bij de oude versie van deze applet onder het menu “view” de optie “radial
distribution” in te stellen kun je echter wel zien dat de afstand tot de kern toeneemt
naarmate je hogere orde oplossingen berekent. De n = 1 oplossingen zijn het dichtst bij
de kern en vertegenwoordigen de energie-armste toestanden. De n = 2 oplossingen zijn
verder van de kern vandaan en vertegenwoordigen iets energierijkere oplossingen enz.
(zie onderstaande afbeelding). Let op! De x-as is geschaald. Zie onderstaande
afbeelding.
n=1

n=2

n=3

Voor n = 1 heeft het elektron de grootste kans om zich op een afstand van 1
schaaleenheid van de kern te bevinden. Voor n = 2 is de meest waarschijnlijke afstand
al 5,2 schaaleenheden en voor n = 3 is dat 13 schaaleenheden.
Deze meest waarschijnlijke afstand komt aardig in de buurt van de afstanden die het
atoommodel van Bohr voorspelde voor de verschillende elektronenschillen K,L, M enz.
Vandaar dat het atoommodel van Bohr toch goede resultaten oplevert voor het
verklaren van bijvoorbeeld de spectra.
Een eenheid die veel wordt gebruikt in dit vakgebied is de zogenaamde Bohrstraal,
aangeduid met a0. Dit is de straal van het waterstofatoom in de grondtoestand. In
bovenstaande afbeelding is de Bohrstraal dus als schaaleenheid genomen.
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Deze berekeningen kun je ook doen voor andere elementen van het periodiek systeem.
In het periodiek systeem zijn een aantal blokken herkenbaar. Namelijk een s-blok, een
p-blok, een d-blok en een f-blok. De elementen in deze blokken hebben hun buitenste
elektronen in een kwantumtoestand van dat type zitten.

Waarom zitten niet alle elektronen in de energetisch meest gunstige kwantumtoestand
1s?
Het blijkt dat er in de natuur twee soorten deeltjes voorkomen, de zogenaamde
bosonen en de fermionen. Bosonen kunnen allemaal in exact dezelfde
kwantumtoestand zitten, fermionen echter niet. Voor fermionen geldt dat geen twee
fermionen in dezelfde kwantumtoestand kunnen zitten. Nu raad je natuurlijk al het
antwoord op bovenstaande vraag. Elektronen zijn dus fermionen en daarmee kun je
verklaren hoe de elektronen bij de verschillende elementen over de schillen worden
verdeeld. Of een deeltje een boson of een fermion is wordt bepaald door een zuiver
kwantummechanische eigenschap van deeltjes, namelijk de spin. Bosonen zijn deeltjes
met een heeltallige spin en fermionen zijn deeltjes met een halftallige spin. Binnen het
kader van de middelbare school natuurkunde gaat het een stap te ver om nader in te
gaan op wat spin precies is. Het is voldoende als je weet dat op basis van die
eigenschap een tweedeling in bosonen en fermionen kan worden gemaakt. Het feit dat
geen twee fermionen in dezelfde kwantumtoestand kunnen zitten wordt het
uitsluitingsprincipe van Pauli genoemd.
Het is overigens niet zo gemakkelijk om bosonen allemaal in dezelfde kwantumtoestand
te dwingen. Een dergelijk toestand wordt een Bose-Einsteincondensaat genoemd.
Bose-Einsteincondensaten zijn interessant vanwege de experimentele mogelijkheden
om theoretische voorspellingen uit de kwantummechanica te testen in de praktijk, maar
bieden ook technische mogelijkheden om bijvoorbeeld een atoomlaser in plaats van
een lichtlaser te maken of om kwantumcomputers te maken. Kijk eens naar het
youtube-filmpje betreffende Bose-Einsteincondenstaten in onderstaande link:
link naar filmpje 1).
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Onderstaande tabel heb je reeds gezien in de reader “Straling”. Je ziet dat elk element
zijn schillen vult beginnende bij de energetisch meest gunstige schil en dan verder met
de energetisch minder gunstige.
schil

K

element

1s

L
2s

M
2p

3s

3p

1

H

1

2

He

2

3

Li

2

1

4

Be

2

2

5

B

2

2

1

6

C

2

2

2

7

N

2

2

3

8

O

2

2

4

9

F

2

2

5

10

Ne

2

2

6

11

Na

2

2

6

1

12

Mg

2

2

6

2

13

Al

2

2

6

2

1

14

Si

2

2

6

2

2

15

P

2

2

6

2

2

N
3d

4s

4p

4d

4f

1

Het systeem ziet er als volgt uit:
• n=1 (K-schil), één subschil van het s-type.
• n=2 (L-schil), één subschil van het s-type en één subschil van het p-type.
• n=3 (M-schil), één subschil van het s-type, één subschil van het p-type en één
subschil van het d-type.
• enz. (Er komt steeds één type subschil bij.)
Een s-type subschil bevat 2 kwantumtoestanden, een p-type subschil bevat 6
kwantumtoestanden en een d-type subschil bevat 10 kwantumtoestanden. Deze telling
leidt tot het uit de scheikunde bekende regeltje dat er in elke schil 2n2 elektronen
passen.
K-schil: 1s = 2
= 2·12
L-schil: 2s +2p = 2 + 6 = 8
= 2·22
M-schil: 3s + 3p + 3d = 2 + 6 + 10 = 18
= 2·32
Op de pagina onder onderstaande link wordt verder ingegaan op de logica van het
periodiek systeem: link naar site 1).
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Opgaven
Opgave: Kleurstofmoleculen
Organische moleculen met een lange keten koolstofatomen met dubbele bindingen
vormen een belangrijke groep kleurstoffen. De kleur van het kleurstofmolecuul wordt
bepaald door de lengte van de keten van atomen
die van het linker stikstofatoom tot het rechter
stikstof atoom loopt. Voor het berekenen van de
energieniveaus voor deze π-elektronen (elektronen
in de dubbele binding) in het molecuul in
nevenstaande afbeelding wordt het model van een
deeltje in een eendimensionale energieput
gebruikt. In het nevenstaande molecuul is de
lengte van de keten van atomen in het middenstuk 0,90 nm en zijn er zes π-elektronen.
a) Bereken de energie van de eerste vier energieniveaus.
b) Leg uit dat, als het molecuul zich als geheel in zijn laagste energietoestand bevindt,
de onderste drie energieniveaus volledig zijn bezet.
Als er licht op het molecuul valt kan een elektron uit dit derde niveau naar het vierde
worden getild.
c) Bereken de frequentie van het licht dat daarvoor nodig is.
Volgens de waarnemingen absorbeert deze stof licht met een langste golflengte van
420 nm.
d) Bereken met welk energieverschil dit
overeen komt.
De keten in het middenstuk kan
worden verlengd.
e) Leg uit of de kleur die dit
kleurstofmolecuul, met de
langere keten, absorbeert
roder of blauwer wordt.
Opgave: Spectraallijnen
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.
Geef hiervoor een verklaring.
Opgave: Knikkeren
Als een gebonden systeem alleen in bepaalde
energietoestanden kan voorkomen, waarom merken we
daar in ons dagelijks leven dan zo weinig van?
Neem bijvoorbeeld het aloude spelletje: knikkeren.
De knikker kan alle mogelijke posities binnen het kuiltje
aannemen. Je merkt niets van die gekke toestanden.
Beredeneer waarom dat het geval is voor een knikker in
een doosje, maar niet voor een elektron in de energieput
van een atoomkern.
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Kwantummechanica en technische toepassingen
Opgave: QLED-tv
Nanotechnologie op basis van kwantummechanica is al lang
geen theorie meer. Naast allerlei lasertoepassingen zijn er
tegenwoordig ook de zogenaamde QLED-tv’s. Samsung heeft de
QLED techniek ontwikkeld zodat helderheid, contrast én
kleur nog verder worden verbeterd. Dit allemaal dankzij het
gebruik van kwantum-dots.
In het scherm van een QLED-tv valt violet licht afkomstig uit LEDs
op een laagje met kwantum-dots. Kwantum-dots zijn kleine bolletjes met afmetingen
variërend van 1 tot 20 nm, gemaakt van halfgeleidermateriaal.
In nevenstaande afbeelding staat een artist’s impression
van één kwantum-dot (opgebouwd uit atomen).
De kwantum-dots absorberen het violette licht waarmee ze
bestraald worden en zenden daarna zelf licht uit met een andere
kleur dan violet. Voor de werking van
een QLED-tv zijn kwantum-dots nodig
die blauw, groen of rood licht
uitzenden. De kleur van het
uitgezonden licht hangt af van de
grootte van de kwantum-dot. Zie
nevenstaande afbeelding.
De kwantum-dots in een QLED-tv
worden met violet licht bestraald.
a) Leg uit waarom gekozen is voor
violet licht in plaats van een
andere kleur uit het zichtbare
spectrum.
Halfgeleider
Een kwantum-dot is gemaakt van
halfgeleidermateriaal. In een halfgeleider kan
een elektron slechts in banden van zeer dicht bij
elkaar gelegen energieniveaus bestaan. Voor de
werking van een kwantum-dot zijn slechts twee
van deze energiebanden van belang: de
valentieband en de geleidingsband. Daartussen zit
bij een halfgeleider een energieverschil, de
zogeheten bandgap Egap. Zie nevenstaande afbeelding.
Als een foton van het violette licht wordt geabsorbeerd maakt het één elektron vrij uit
het atoomrooster. Het elektron gaat dan van een energieniveau in de valentieband naar
een energieniveau in de geleidingsband. Dit betekent
dat het loskomt uit het atoomrooster van de
halfgeleider Egap (eV)
halfgeleider. Het achterblijvende gat in de valentieband
Si
1,12
kan worden opgevat als een positief deeltje dat door
CdSe
1,74
het rooster beweegt. Het aangeslagen elektron en het
Si3N4
5,00
achterblijvende gat worden samen een elektron-gatGaAs
1,43
paar genoemd. In nevenstaande tabel is van enkele
GaP
2,26
halfgeleiders de bandgap gegeven.
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Neem aan dat de fotonenergie van het gebruikte violette licht tussen 2,75 eV en 3,10 eV
ligt.
b) Geef in bovenstaande tabel voor elke halfgeleider aan of deze op grond van de
bandgap geschikt is voor gebruik in een QLED-tv. Licht je antwoord toe.
In goede benadering kunnen elektron en gat van een elektron-gat-paar worden opgevat
als vrije deeltjes. Als gevolg van de invloed van het atoomrooster op hun beweging zijn
de massa’s van deze deeltjes echter niet gelijk aan de elektronmassa me. Ze krijgen
beide een zogenaamde effectieve massa meff . Voor de halfgeleider die wordt gebruikt
in een QLED-tv geldt: meff, elektron = 0,13∙me en meff, gat = 0,45∙me .
Voor de de broglie-golflengte λ van het elektron of het gat geldt:
λ=

h

�2 ∙ meff ∙ Ek

(1)

Hierin is:
• h de constante van Planck;
• meff de effectieve massa;
• Ek de kinetische energie.

Neem voor de kinetische energie van het elektron 1 eV.
c) Voer de volgende opdrachten uit:
• Leid formule (1) af.
• Bereken λ van het elektron.

Kwantum-dot
In een oneindig grote halfgeleider
kan de energie van het elektrongat-paar Eeg elke waarde hebben
boven de bandgap. In een
kwantum-dot wordt het elektrongat-paar in een kleine ruimte
opgesloten. Daardoor worden de
energieniveaus van het elektrongat-paar gekwantiseerd. Hoe
kleiner de ruimte, hoe groter de
afstand tussen de afzonderlijke
energieniveaus. Zie
nevenstaande afbeelding.
In een vereenvoudigd model kan
de kwantum-dot beschouwd
worden als een energieput met
oneindig hoge wanden. Voor de
nulpuntsenergie van een deeltje
in deze energieput kan worden
uitgegaan van een eendimensionale put, waarvan de lengte L gelijk is aan de straal R
van de kwantum-dot. De energie Enul in bovenstaande afbeelding is de som van de
nulpuntsenergieën van elektron en gat in deze energieput.
Dus Enul = Enul, elektron + Enul, gat.
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Na zijn ontstaan komt het elektron-gat-paar door wisselwerking met het atoomrooster
uiteindelijk in de grondtoestand van de energieput terecht. Als het elektron vervolgens
terugvalt in het gat zendt de kwantum-dot een foton uit. In bovenstaande afbeelding is
dit schematisch weergegeven.
Voor de energie van het uitgezonden foton Ef geldt:
Ef = Egap +

C
R2

(2)

Hierin is C een constante met de eenheid J m2 die afhangt van meff, elektron, meff, gat
en h .

d) Bereken de waarde van de constante C. Leid hiertoe eerst formule (2) af met
behulp van een formule uit het informatieboek en bovenstaande afbeelding.

Elektronenmicroscopie
In de reader “Straling” heb je gezien dat licht buiging ondergaat. Een voorwerp dat
kleiner is dan de golflengte van het gebruikte licht wordt niet waargenomen. Het licht
buigt om zo’n klein voorwerp heen. Buiging is dan ook de reden waarom de resolutie
van een lichtmicroscoop is beperkt tot zo’n 200 nm.
Volgens de Broglie hebben deeltjes echter ook een golflengte. Die golflengte is
afhankelijk van onder andere de snelheid. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt
bij elektronenmicroscopie.

Transmission Electron Microscope (TEM)
De elektronenmicroscoop die het meest
vergelijkbaar is met de klassieke
lichtmicroscoop is de Transmission Electron
Microscope oftewel TEM (zie nevenstaande
afbeelding). Zo’n beetje alles wat je bij een
lichtmicroscoop aantreft, tref je ook aan bij een
TEM. Het verschil is natuurlijk dat licht wordt
gebundeld door middel van breking in “gewone”
lenzen en dat de elektronenbundel wordt
gebundeld door middel van afbuiging in
elektromagnetische lenzen.
De resolutie die kan worden bereikt met dit type
microscoop bedraagt ongeveer 0,2 nm.
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Opgave: Transmissie elektronen microscoop
In het youtube-filmpje onder onderstaande link wordt de functie van een
TransmissieElektronenMicroscoop (TEM) uitgelegd: link naar filmpje 1).
Bestudeer dit filmpje en beantwoord onderstaande vragen.
a) Leg uit of je door de
versnelspanning in het
elektronenkanon te vergroten
de resolutie van de microscoop
wordt vergroot of verkleind.
b) Leg uit wat het effect op het
uiteindelijke beeld
zou kunnen zijn van het
vergroten van de gloeispanning
van het elektronenkanon.
Door de apertuur in het
elektronenkanon wordt een zeer
smalle bundel elektronen
gemaakt.
c) Leg uit waarom, ondanks het
feit dat de bundel vanuit deze
apertuur zeer smal is, er toch
elektromagnetische lenzen nodig zijn om de elektronenbundel te focusseren.
d) Leg uit waarom het wenselijk is dat de elektronenbundel loodrecht op het preparaat
valt en elektronen evenwijdig aan elkaar bewegen.
e) Leg uit wat de functie van het objectdiafragma is.
f) Leg uit of met dit type elektronenmicroscoop hele objecten kunnen worden
afgebeeld of alleen dunne plakjes van objecten.
Scanning Tunneling Microscope (STM)
Bij een raster scanning tunneling microscope wordt het oppervlak van een preparaat
afgetast met een zeer scherpe pen. De pen maakt geen contact met het oppervlak
maar houdt een zekere zeer kleine afstand.
In onderstaande afbeelding staan drie pennen weergegeven. Het doel is een pen te
maken waarvan de punt uit slechts 1 atoom bestaat.

In de eerste afbeelding is de pen gemaakt van een platina-iridium legering die geslepen
is.
In de tweede afbeelding is de pen scherp gemaakt door chemisch etsen.
In de derde afbeelding is de pen scherp gemaakt door bestraling met een ionenbundel.
De afstand tussen de punt van de pen en het te scannen oppervlak ligt in de
grootteorde van tienden van nanometers.
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Een scanning tunneling microscoop kan,
als zeer eenvoudige benadering, worden
beschouwd als een probleem waarin een
elektron een eendimensionale
energiebarrière moet passeren.
De kans dat een elektron door de barrière
heen kan tunnelen is exponentieel
afhankelijk van de afstand tussen de twee
materialen.
Voor de tunnelstroom geldt dan:
I ∝ e−constante∙d

Hierin is:
• I de tunnelstroom;
• d de afstand tussen de materialen.

Er zijn twee manieren om een STM (Scanning Tunneling Microscope) te laten scannen.
De ene manier houdt de tip op een vaste hoogte en meet de variërende tunnelstroom.
De andere manier houdt de tunnelstroom constant door de pen omhoog of omlaag te
verplaatsen.
In onderstaande links wordt de functie van een STM uitgelegd:
link naar site 1)
link naar filmpje 2)
Met een STM kunnen resoluties van een 0,1 nm worden bereikt in het XY-vlak en
resoluties van 0,01 nm in de z-richting.
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Deze pagina is alleen voor de geïnteresseerden.

Twee materialen op grote afstand van elkaar.
Zodat ze elkaar niet beïnvloeden. Voor beide
materialen is zowel de uittree-arbeid als het
hoogst bezette energieniveau weergegeven.

Als de materialen elkaar naderen zal er
ladingsverschuiving optreden zodat de bezette
energieniveaus gelijktrekken. Beide materialen
beïnvloeden elkaar, zodat in de opening tussen
de twee materialen een energiebarrière ontstaat
waarvoor geldt:
Ebarrière,gem =

Wu,materiaal 1 + Wu,materiaal 2
2

Effectief resulteert dit in een energiebarrière
zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding.
In dit geval loopt er geen tunnelstroom (er is geen
energiewinst te behalen).

Door een kleine tunnelspanning Utunnel aan te
leggen wordt het energieniveau aan één kant met
qUtunnel verlaagt. Nu kan er wel een tunnelstroom
lopen.

Voor het berekenen van een tunnelstroom mogen
de 0 niveaus weer gelijk getrokken worden. Zodat
de energiebarièrre voldoet aan:
Ebarrière = Ebarrière,gem +

qUtunnel
2

Met deze zeer vereenvoudigde weergave is het
mogelijk om te berekenen hoe groot de kans is
dat een golffunctie door de energiebarrière heen
kan tunnelen.
Nevenstaande golffunctie kun je simuleren met
de applet onder onderstaande applet:
link naar site 1).
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Opgave: Scanning tunneling microscope
a) Leg uit waarom de pen van een scanning tunneling microscoop zo spits mogelijk
moet zijn.
Er zijn twee modi waarin de STM kan scannen en wel bij constante tunnelstroom of bij
constante hoogte. In de applet onder onderstaande link wordt gesimuleerd hoe de
mode met constante tunnelstroom werkt: link naar applet 1).
b) Geef een voordeel en een nadeel van elk van de modi.
Een onderzoeker merkt op dat een STM eigenlijk de elektronendichtheid meet en niet
de eigenlijke atomen.
c) Leg uit of je het met deze uitspraak eens bent.
De onderzoeker merkt ook op dat een STM alleen werkt als beide materialen (zowel de
pen als het te scannen oppervlak) metalen zijn.
d) Leg uit of je het met deze uitspraak eens bent.

Scanning/Scattering Electron Microscope (SEM)
Dit type elektronenmicroscoop is geschikt voor
het bestuderen van driedimensionale preparaten.
Er wordt een elektronenbundel op het preparaat
gericht. Deze elektronenbundel slaat elektronen
uit het preparaat. De primaire elektronen van de
oorspronkelijke bundel worden niet gebruikt voor
de beeldvorming. De secundaire elektronen die
uit het preparaat zijn geslagen door de primaire
elektronen wel. Op deze manier kan het
oppervlak van preparaten met een diepte tot wel
1000 µm worden bestudeerd. Nevenstaande afbeelding een SEM-opname.
Atomaire resolutie wordt met dit type microscoop niet bereikt.
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Lasers
LASER staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation oftewel
lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling. Gewoon licht wordt
uitgezonden als een elektron van een energierijke kwantumtoestand overspringt naar
een energiearmere kwantumtoestand. De vrijkomende energie wordt uitgezonden in de
vorm van straling (licht als het zichtbare straling betreft).
Dit proces treedt spontaan op en wordt dus spontane emissie genoemd.
De fotonen worden in willekeurige richting uitgezonden en de fase is eveneens
willekeurig.
Hoe werkt nu gestimuleerde emissie?
Bij gestimuleerde emissie worden fotonen als ware gekopieerd. Het uitgezonden foton
heeft dezelfde golflengte, richting en fase als het oorspronkelijke foton. Deze
eigenschappen zorgen voor de bijzondere eigenschappen van laserlicht.
Laserlicht bestaat uit één enkele kleur (monochromatisch), vormt een smalle parallelle
bundel en is in fase (coherent).
Niet elke stof is geschikt om gestimuleerde emissie tot stand te brengen voor een laser.
Om gestimuleerde emissie voor een laser te krijgen heeft de stof een zogenaamde
metastabiele kwantumtoestand nodig. Met andere woorden een kwantumtoestand
waarin de elektronen even blijven zitten en niet meteen weer omlaag vallen. Bij het
zogenaamde pompen van een laser wordt deze metastabiele toestand gevuld met
elektronen zodat er een overmaat aan atomen in deze toestand in plaats van in de
grondtoestand zit.
Om gestimuleerde emissie op gang te brengen wordt dan simpelweg gebruik gemaakt
van twee spiegels. Door toeval zal er altijd wel een foton precies in de lengterichting van
de buis worden uitgezonden. Dit foton wordt vermenigvuldigd. Dit foton is gelijk aan het
eerste zodat ook dit in de lengterichting beweegt en op zijn beurt ook weer wordt
vermenigvuldigd. Dit gaat zo door totdat er zeer vele identieke fotonen in de
lengterichting van de buis op en neer bewegen. Door nu één van beide spiegels niet
100 % reflecterend te maken maar slechts 99,9 % ontsnapt een deel van de fotonen.
Deze fotonen vormen de laserstraal die je waarneemt.
Een en ander wordt geïllustreerd in de applet onder onderstaande link:
link naar applet 1).
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Gassen hebben een energieniveauschema zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding. Gassen
produceren door gestimuleerde emissie redelijk
monochromatisch licht. Nadeel is dat de gasatomen bewegen
waardoor dopplerverbreding van de spectraallijnen optreedt.
Daarnaast bevat een gas vergeleken met een vaste stof
minder atomen en dus elektronen die een foton kunnen
uitzenden. Met andere woorden het is moeilijker om een groot
vermogen te produceren. Zo’n apparaat wordt al snel heel
groot.

Vaste stoffen hebben een energieniveauschema zoals
weergegeven in nevenstaande afbeelding. Het voordeel van
een vaste stof is dat er veel meer atomen in zitten dan in een
gas (bij gelijk volume). Het zou dus gemakkelijker moeten zijn
om een groter vermogen te produceren met een klein
apparaat. Maar de spectraaleigenschappen van de laser
worden beperkt doordat het energieniveauschema uit banden
in plaats van smalle niveaus bestaat.

Hoe kun je de mooie spectraaleigenschappen van gaslasers en de mooie
vermogenseigenschappen van vaste stof lasers combineren?

Quantumwell laser
Voorgaande vraag vertaalt zich in technisch opzicht in onderstaande vraag.
Hoe kun je het energieniveauschema van een gas krijgen in een vaste stof?
De energieniveaus bij gassen ontstonden doordat de elektronen van de atomen waren
opgesloten in de energieput van de atoomkern. De banden in de
energieniveauschema’s van vaste stoffen ontstonden doordat als atomen een binding
met elkaar aangaan de individuele niveaus opsplitsen. In een vaste stof met N atomen
bestaat zo’n band uit N zeer dicht bij elkaar gelegen toestanden.
Hoe kun je de banden weer samendrukken tot niveaus?
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Door een energieput te creëren!
Een Quantumwell laser, oftewel een laser gebaseerd op een energieput, kan in de
praktijk worden gerealiseerd door een sandwich van twee verschillende
halfgeleidermaterialen te maken. Een bekend voorbeeld is een sandwich van
Aluminium-Galllium-Arsenide (AlGaAs) en Gallium-Arsenide (GaAs). GaAs heeft een
kleinere bandgap dan AlGaAs. Als je deze materialen op elkaar aanbrengt, zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding, ontstaat er een energieput zoals eerder
besproken.

Je ziet dat de GaAs-laag tussen de twee AlGaAslagen veel dunner is dan de AlGaAs-lagen. De
GaAs-laag moet in de grootteorde van de de Broglie
golflengte van de elektronen in het materiaal liggen.
Op die manier worden de elektronen in het GaAs
weer opgesloten in smalle niveaus.
Deze opsluiting is echter alleen in één van de drie
richtingen, namelijk loodrecht op het vlak van het
GaAs. De elektronen kunnen in het vlak van het
GaAs nog steeds vrij bewegen. Verdere
verbeteringen zou je dus nog kunnen krijgen door
ook de elektronen ook in die andere twee richtingen
op te sluiten. Dit leidt dan tot zogenaamde kwantum
wires en kwantum-dots (zie nevenstaande
afbeeldingen).

Kwantummechanica
R.H.M. Willems
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