Atoom - en molecuul model
Nu ik stel dat een elementair deeltje een 3 D-afmeting heeft (hol bolletje, straal van bijv. het
elektron is gelijk aan de Schwarzschild straal ~10-60 mtr) en bij beweging in de vacuüm energie
ruimte (het is de expanderende vacuüm energie waarin wij ons bevinden) een golf opwekt (een 'de
Broglie' golf, bewegend met de lichtsnelheid) in diezelfde vacuüm energie ruimte.
Dit betekent tevens een beter begrip van het bestaan van een kracht: het kost arbeid (gelijk aan de
verandering van de energie van het deeltje) om tot een bepaalde waarde van de opgewekte
golflengte te komen in de vacuüm energie ruimte. Is die golflengte eenmaal bereikt dan is er geen
energie vereist om op die golflengte te blijven (in vacuüm). Dit is eenvoudig te verklaren: aan de
voorkant van een deeltje wordt de vacuüm energie ‘weggeduwd’ maar aan de achterkant wordt er
juist ‘geduwd’ door de vacuüm energie om de vrijgekomen ruimte weer op te vullen. Het deeltje
beweegt wrijvingsloos door de vacuüm energie ruimte.
In formule:
F=dp/dt , met p=h/λ geeft dit: F=(dp/dλ) . (dλ/dt) = -(h.λ2).(dλ/dt)
Dit vereist enige discussie, het is een interessante uitkomst. Zowel p als λ zijn vectoren en de kracht
uitgedrukt in de opgewekte golflengte λ is maar afhankelijk van één variabele als functie van de tijd.
De evenredigheids constante is h. Het begrip massa m is weggevallen, waarbij men moet bedenken
dat de massa ook weer afhankelijk is van de snelheid v.
Hierbij geldt: λ = h/(mv) =h/p
Het is dus handig om te rekenen of met p of met λ.
Er is dus een kracht nodig om de opgewekte golf in de vacuüm energie ruimte te veranderen in
golflengte! Dit vereist arbeid en die moet worden geleverd vanuit de vacuüm energie ruimte.
Voor een vacuüm energie ruimtegolf (beweegt met de lichtsnelheid): roodverschuiving (expansie
van de vacuüm energie ruimte) of blauw verschuiving (contractie van de vacuüm energie ruimte
o.i.v. materie)
Voor een rustmassa deeltje: arbeid wordt geleverd door de kracht.
Deze definitie geeft een duidelijke betekenis aan de ‘de Broglie’ golflengte. Het heeft niets te maken
met een golffunctie die de waarschijnlijkheid aangeeft om een deeltje ergens in de ruimte aan te
treffen. Dat is geen fysische realiteit, maar wel een handig instrument om mee te rekenen, dat moet
ik toegeven. Het verstrengelings experiment met de spin toestanden van een elektron is een
duidelijk bewijs dat er geen sprake is van een superpositie van waarschijnlijkheids toestanden en
ook geen verborgen variabelen. Het hele experiment bewijst dat tijdens het verstrengelings proces
de gewone behoudswetten gelden en daarom het ene elektron een spin omhoog heeft en het andere
elektron een spin omlaag en dat zal zo blijven totdat een van de deeltjes opnieuw een
wisselwerking aangaat met een ander deeltje. Er is geen sprake van een oneindige signaaloverdrachts snelheid, wat je (met de huidig aanvaarde kwantummechanica) kwantummechanisch
nodig zou hebben om het experiment te verklaren, echter blijft dan nog steeds over: hoe weet het
ene deeltje waar het andere deeltje zich bevindt!
Tenslotte: voor een elementair deeltje geldt een enkelvoudige golf die opgewekt wordt. Dit uit zich
experimenteel in een interferentie patroon (bijv. proef van Young). Maar ook voor een Bucky bal.
Voor grotere objecten geldt dat de samenstellende deeltjes ieder apart een ‘de Broglie’ golf
opwekken (immers grote objecten zijn moleculair gezien grote vacuüm ruimtes).
Bij binding tot een atoom (kern-elektronen) is het criterium dat een elektron zich in een baan
bevindt, zodanig dat de baanomtrek een geheel aantal malen (het hoofd kwantumgetal n) de
opgewekte golflengte is. Te beginnen met n = 1, waarin n het hoofdkwantumgetal is.
Lading beïnvloedt de baan van de golf (polarisatie van de vacuüm energie ruimte, baan is een pad
van constante energie) en het elementaire deeltje zal de baan van het golfpakket met
basisgolflengte λ volgen in de vacuüm energie ruimte.
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Men krijgt dan het model van Sommerfeld, waarin plaats is voor cirkelbanen en ellipsbanen (banen
van constante energie). Voor een cirkelbaan is het eenvoudig uit te rekenen, maar voor een
ellipsbaan wordt het wat ingewikkelder.
Sommerfeld geeft voor een ellipsbaan voor de verhouding van de korte - en lange as de volgende
formule: b/a = (l+1)/n , waarin l het nevenkwantumgetal is.
Voor een cirkelbaan is de snelheid constant en kunnen er geen zwevingen optreden voor de 'de
Broglie' golven en zullen de maximaal 2 elektronen die zich bevinden in 1 cirkelbaan zich 1800
tegenover elkaar bevinden, geholpen op de posities t.o.v. elkaar te blijven door de afstotende
werking van de beide negatieve ladingen en de tegengestelde spin richtingen (magnetische polen
van de spin stoten elkaar af).
Voor een ellipsbaan kunnen er wel zwevingen optreden in de 'de Broglie' golven omdat de
baansnelheid van de elektronen varieert. Er ontstaat dan een staande golfpakket in de betreffende
ellipsbaan en men kan zich dan afvragen waar zich nu de 1 of maximaal 2 elektronen zullen
bevinden? Dit alles draait om de vraag of een 'de Broglie' golf een elektron kan passeren of
reflecteert aan de achterkant van het elektron als het dit weer inhaalt. Het elektron volgt immers de
baan van de golf. De golf is longitudinaal en beweegt met de lichtsnelheid c.
Om een stabiele configuratie te krijgen kan het haast niet anders dan dat de golf reflecteert aan de
achterkant van het elektron en aldus een staande golf creëert waarbij het elektron zich dan in een
knoop bevindt. (als de gereflecteerde golf de voorkant van het elektron weer bereikt, dan heeft het
in totaal een afstand van 2λ afgelegd, in het geval van 1 elektron in een baan. 2 elektronen in een
baan betekent een afgelegde afstand van λ). Tussenin bevinden zich dan een of meerdere buiken.
Tegengestelde spins van beide elektronen bevorderen de positie t.o.v. de buiken (spin is loodrecht
op de bewegings richting maar tegengesteld, de afzonderlijke magneetjes stoten elkaar af,
gescheiden door de buiken).
Het Sommerfeld model is natuurlijk maar een benadering (banen zijn relativistisch niet echt
ellipsen maar bij benadering wel). Elke baan is echter een baan van constante totale energie) maar
werkt als een heel goede benadering.
Combineren we nu bijv. 2 waterstofatomen met elkaar dan krijgen we het H2 molecuul. Hoe ziet dat
er nu uit?
Naar mijn idee gaan beide elektronen een gecombineerde baan beschrijven waarbij zij om beurten
bewegen van het ene waterstofatoom naar het andere, een soort achtbaan. Bij een succesvolle
fusie/reactie treden er buiken en knopen op, waarbij een elektronenpaar ontstaat onderling
gescheiden door een afstand van ½λ, gescheiden door een buik.
Het achterste elektron ziet het voorste elektron op een afstand van ½λ en het voorste elektron ziet
het achterste elektron op een afstand van 3/2λ. Beide elektronen draaien dan een soort achtbaan,
waarbij ze om beurten eerst draaien om waterstof atoom A , vervolgens de verbindingslijn tussen
de beide kernen kruisen en dan draaien om waterstof atoom B. De oorsprong is tevens het massa
middelpunt van het systeem: mmp. Zie tekening 1. De elektronen bewegen dus door het fictieve
massa middelpunt.
Een onderlinge afstand van λ tussen beide elektronen levert niet het gewenste H2 molecuul op maar
eerder 2 losse H-atomen.
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Tekening 1.
Bij een waterstofatoom in de grondtoestand is de eerste schil (n = 1) gekenmerkt door een omtrek
van 1 golflengte. Bij een combinatie van 2 waterstofatomen zou het dan 2* diezelfde golflengte zijn
(bij benadering). Met ongeveer dezelfde gemiddelde snelheid (is niet helemaal juist want de reactie
kost warmte).
Doordat nog steeds geldt dat de kwantumvoorwaarde in het geval van het waterstof molecuul in de
grondtoestand 2* de golflengte is, is er een vaste omlooptijd T. Dit zal dan tevens 2 keer de
trillingstijd zijn van het waterstof molecuul! Immers doordat de elektronen ruimtelijk steeds in een
andere positie zijn gedurende een omloop zal door de onderlinge wisselwerking van de ladingen de
beide kernen onderling steeds van positie verschillen.
Bij elke omloop zullen de beide protonen 2 keer een trilling uitvoeren op hun onderlinge
verbindingslijn door het massa middelpunt.
De achtbaan heeft 2 brandpunten waarin de stilstaande kernen zich bevinden. In het echt bewegen
ook de kernen dan in hun achtbaan om het brandpunt (massa middelpunt systeem)!
Het waterstof molecuul trilt in de grondtoestand met een frequentie van vgem./λ ~ vatoom/λ = v.p/h =
mel.v2/h , met v = e2/(ε0.h) geeft dit:
fH2 = mel.e4/(4(ε0)2.(h3)) (1)
Dit is dan het grond trillings niveau (n = 1). Breng ik de verschillende energie niveaus in rekening,
dan wordt de formule:
ftr(n) = mel.e4/(4(ε0)2.(h3))*(1/n2)
Het is maar de vraag of een hoger trillings niveau mogelijk is voor een symmetrisch molecuul als
H2: voor n = 2 zal de frequentie afnemen met een factor 1/4 en de onderlinge afstand tussen beide
identieke kernen zal toenemen. Om, voor een molecuul, een foton te absorberen voor een hoger
trillings niveau, dient het een dipoolmoment te hebben. Symmetrische homonucleaire moleculen
hebben dat niet en dus kan er geen hoger trillings niveau aangeslagen worden.
In de praktijk wordt er inderdaad maar een frequentie gemeten aan het waterstof molecuul.
De gekwanticeerde trillingsfrequentie van het molecuul is dus rechtstreeks gerelateerd aan het
gekwanticeerde baanimpulsmoment van het atoom.
Noot: in het echt beweegt het elektronen paar individueel door het massamiddelpunt en maakt
ieder proton (kernen) ook een achtbaan om ieder afzonderlijk brandpunt van de achtbaan.
Posities op de achtbanen die de kernen beschrijven t.o.v. het brandpunt zijn via het
massamiddelpunt gespiegeld t.o.v. elkaar (anders zou het massamiddelpunt niet constant zijn).
Zie ook het hoofdstuk over het waterstof molecuul.
De gemeten waarde voor de trilling in het grondniveau voor H2 is: 1,24*1014 Hz.
(zie: www.at-aandrijftechniek.nl/technologie/fom-promovendus-meet-fundamentele-trillingen-inmoleculen/28809/).
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Vul ik in formule 1 de waarden van de constanten in, dan krijg ik: fH2 = 65*1014 Hz. Dit is ongeveer
een factor 54 te groot. Voor een nauwkeuriger berekening moet men natuurlijk de gereduceerde
massa gebruiken van het proton-elektron stelsel, de potentiele energie van de elkaar afstotende
elektronen + beide protonen (is positief) in rekening brengen en de potentiele energie van de beide
elektronen met de beide protonen (is negatief).
Wat een omwentelingen in een seconde van het elektronenpaar!
Het is desalniettemin een aardige benadering, volgens een simpel model.
Vgem zal in het waterstof molecuul wat lager liggen dan in het waterstofatoom doordat de potentiele
energie van de elektronen en protonen onderling (afstotende kracht) zorgen voor een wat grotere
golflengte.
Dit blijkt uit de meting. Er is dus energie opgeslagen in het waterstof molecuul (een lagere baan
snelheid betekent een hogere Etot): de vorming van het waterstof molecuul kost energie.
Doordat de snelheid van de elektronen is afgenomen zal de toename in energie van het waterstof
molecuul opgenomen moeten worden uit de thermische snelheid van de 2 afzonderlijke
waterstofatomen.
Hetzelfde gebeurt bij de vorming van een waterstofatoom uit een proton en een elektron: echter
hier wordt de extra bewegingsenergie van het elektron uitgestraald in de vorm van een foton.
Hier levert de vorming van het waterstofatoom juist energie op: er wordt een foton uitgestraald.
Het model, dat iedere subschil uit 2 elektronen met tegengestelde spin bestaat, gescheiden door
een buik, doet recht aan het feit dat de binding per subschil verzorgd wordt door een
elektronenpaar dat per omwenteling (via een achtbaan) draait rondom de kernen van beide
deelnemende atoomkernen.
Door de afstotende werking van zowel de negatieve ladingen van beide elektronen als de
tegengestelde spin richtingen, zullen de beide gepaarde elektronen ½λ uit elkaar liggen (knoop,
n=1) met er tussenin de buik(en). Zie ook tekening 1.
Kort gezegd: beide elektronen zitten gevangen in een knoop van de heen en weer kaatsende 'de
Broglie' golven tussen beide elektronen.
Hieronder de relativistische berekening van de energieniveaus van het waterstofatoom, bekeken
vanuit de kern (me (massa elektron) is voor een juiste berekening gelijk aan de gereduceerde
massa).
Beschouw nu het gebonden stelsel van het elektron met het proton (waterstofatoom). Energie
schillen worden gevormd door de eis dat de door het elektron opgewekte golf een geheel aantal
malen de golflengte past op de omtrek van de doorlopen baan. De golflengte wordt daarbij gegeven
door:
λ = h/p waarin p de impuls is. Voor een cirkelvormige baan (eerste schil met 2 elektronen voor n=1
is cirkelvormig) geldt: 2π.r = n.λ , waarin n het hoofdkwantumgetal is. Combineren van beide
formules geeft:
2π.r = n.λ = n.h/p = n.h/(me.v) è me.v = n.h/(2π.r) (2)
Voor de cirkelbeweging geldt (krachtenevenwicht):
me.v2/r = e2/(4πε0.r2) è me.v2 = e2/(4πε0.r) (3)
Deel nu formule 3 door 2:
v = (e2/(2ε0.h)).1/n (4) , deze formule heb ik gebruikt, bovenaan de pagina, voor v.
Energie behoud (relativistisch) geeft: E = Ekin+rust + Epot. = me.c2 -e2/(4π.ε0.r) = me.c2 - me.v2
= me.(c2 - v2) = m0.c/(✓(c2 - v2)*(c2 - v2) = m0.c.✓(c2 - v2)
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Ik krijg dus voor de energie van een elektron in een baan om het proton:
E = m0.c.✓(c2 - v2) (5) , Men ziet dat de energie dus altijd positief is vanwege de wortel vorm.
de reeksontwikkeling van ✓(c2 - x2) is als volgt:

Ingevuld in (5) : E = m0.c2 - ½m0.v2 - ⅛m0.v4/c2 - 1/16m0.v6/c4 - 5/128.m0.v8/c6 - etc.
Nu substitueer ik formule 4 in formule 5 en dan verkrijg ik:
E = m0.c.(c2 - e4/(2ε0.h)2)*1/n2)½
Maak ik er weer een reeksontwikkeling van m.b.v. formule 4:
E = m0.c2 - ½m0.e4/(2ε0.h)2*1/n2 - etc. = m0.c2 - m0.e4/8(ε0.h)2*1/n2 - etc.
In een cirkelbaan is de energie dus puur afhankelijk van de snelheid die hoort bij het
hoofdkwantum getal (voor een cirkelbaan is de absolute waarde van de potentiele energie
tweemaal zo groot als de kinetische energie). Dus:
v = (e2/(2ε0.h)).1/n en E = m0.c.✓(c2 - v2) (cirkelbaan, buitenste subschil).
Dit is een belangrijk resultaat. Het blijkt dat de totale energie in elke schil constant is en enkel
afhankelijk is van n. Dit geldt ook voor elliptische banen, ook voor deze banen is de totale energie E
(Erust + Ekin + Epot), constant. Er is hier relativistisch gerekend aan de baanenergie en het blijkt dus
dat de grondtoestand wordt bereikt voor de grootst mogelijke elektron snelheid bij een waarde
voor n =1.
Daarbij wordt de baanenergie dus steeds minder als men gaat van hogere n naar lagere n onder
uitzending van een foton. Dat komt omdat de potentiele energie zoveel groter is dan de kinetische
energie en de potentiele energie negatief is (aantrekkende kracht)!
Samengevat: een gebonden elektron beweegt in een baan met constante energie. De grondtoestand
is die toestand waarvoor geldt dat n = 1, en dat betekent tevens dat de baanomtrek dan 1 keer de
golflengte is van de door het elektron opgewekte golf in het vacuüm (dit is de vacuüm energie
ruimte). De golf kan zich dan niet uitdoven en blijft bestaan (staande golf). Het elektron volgt de
baan van de golf (de golf beweegt immers met de lichtsnelheid). Deze zienswijze impliceert dus dat
lading het vacuüm polariseert, zodanig dat de golf een baan van constante energie volgt, afhankelijk
van de startvoorwaarden.
Deze voorwaarde geldt natuurlijk ook voor moleculen. Zie het voorbeeld van het H2 molecuul.
De bijbehorende straal volgt uit formule 2:
r = n2.(h2. ε0).(π.e2.m0.c)-1.✓(c2 - v2) , waarbij r dus bij benadering evenredig is met n2. v2 is immers
ook afhankelijk van n. Alleen als v << c , dan geldt:
r = n2.(h2. ε0)/(π.e2.m0)
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Dan nu de elliptische banen. Ook hiervoor geldt als criterium dat de omtrek een geheel aantal
malen (n) de opgewekte golflengte moet zijn.
De eerste schil (K) is cirkelvormig en kan 2 elektronen bevatten met tegengestelde spin.
Volgens het model van Sommerfeld is dan van elke schil, de buitenste subschil altijd een cirkel:
Voor K de s subschil, 2 elektronen maximaal, 1 cirkel.
Voor L de p subschil, 6 elektronen maximaal, 3 cirkels.
Voor M de d subschil, 10 elektronen maximaal, 5 cirkels.
Voor N de f subschil, 14 elektronen maximaal, 7 cirkels.
Omdat het de buitenste subschil is (degene die het laatst opgevuld wordt) betekent het dat de cirkel
banen de 'hoogste energie' vertegenwoordigen. De elliptische banen vertegenwoordigen dan een
lagere energie, waarbij geldt: hoe langgerekter de ellips, hoe lager de energie. Maar steeds moet
gelden dat de omtrek van de baan een geheel aantal malen (n) de opgewekte golflengte moet zijn.
Voor elliptische banen is de baansnelheid niet constant en ontstaan er staande golven met buiken.
De laagste baansnelheid vindt men in het apofocus (grootste afstand tot het brandpunt(kern)) en
de hoogste snelheid bij het perifocus (kortste afstand tot de kern). Tussen deze 2 snelheden vinden
de staande golven plaats (λ = h/(mv) ) waarbij de draaggolf een constante golflengte heeft. Dit is
het staande golfpakket met buiken en knopen.
De elliptische banen zijn niet relativistisch maar wel een goede benadering.
Voor een ellips geldt de volgende relatie met betrekking tot de energie van de baan waarin het
elektron zich bevindt: ε is de excentriciteit van de ellips, b is de korte as en a de lange as.
ε2 -1 = - (b/a)2 = constante.Etotaal , De constante is afhankelijk van de perkconstante en de
kernmassa. Etotaal = Ekin + Epot (is altijd negatief, zonder
rustmassa).
b/a is volgens Sommerfeld dan gelijk aan (l+1)/n .
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Tekening 2, elektron banen voor n=5.
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Samengevat geldt dat voor elke schil de omtrek van de door het elektron doorlopen baan een
geheel aantal malen de opgewekte golflengte is. Dit is de betekenis van het hoofdkwantumgetal n.
Voor elke schil (met constante n) geldt dat elke subschil een andere energie heeft en dus ook een
andere golflengte!! De buitenste subschil heeft de grootste energie en is een cirkel. Naar binnen toe
wordt de volgende subschil steeds een ellips en steeds langgerekter en steeds met een lagere
energie.
De kern bevindt zich in een van de 2 brandpunten van de doorlopen ellips. Voor de cirkel vallen de
2 brandpunten natuurlijk samen (in de tekening het middelpunt van de cirkel).
De schillen vullen zich dan volgens het onderstaande schema:

Intermezzo: Dit model verklaart perfect bijv. het benzeen molecuul.
De L-schil in het koolstof atoom bevat 4 elektronen en om een binding aan te gaan om het benzeen
molecuul te vormen (C6H6) zal elke subschil een elektron moeten bevatten. Voor n=2 (L schil is
buitenste schil voor koolstof) geldt voor het s-subniveau dat het dan 1 elektron bevat en dat het
andere s-elektron is gepromoveerd naar het p-subniveau dat dan 3 elektronen bevat. Van de 3 pelektronen (cirkelbaan) gaan er dan 2 een binding aan met de 2 aangrenzende koolstofatomen
(bindingsafstand 140 pm) en 1 elektron met het waterstof atoom terwijl het elektron van het ssubniveau vanwege de ellipsbaan, een binding aangaat met het s-elektron van het tegenover
liggende koolstof atoom. Dit koolstof atoom ligt wat verder weg dan het aangrenzende koolstof
atoom: 2* bindingsafstand C-C van de zeshoek = 2*140 pm = 280 pm. (zwarte en blauwe baan in
tekening 2).
Voor het benzeen molecuul, dat een vlakke structuur bezit, bestaan de 6 π-elektronen dan uit 3
paren 2s elektronen die elk in een achtbaan bewegen om de 2 deelnemende koolstofatomen. Het
baanvlak van de achtbaan staat dan loodrecht op het vlak van het benzeen molecuul en zorgt
zodoende voor een elektronenwolk zowel boven als onder het molecuul. Voor alle 4 de elektronen
paren van de L-schil (n=2) die deelnemen aan de binding geldt dat in de baan zelf de 2 elektronen
gescheiden zijn op een onderlinge baanafstand van λ en 3λ op een totale baanomtrek van 4λ.
Merk op dat λ niet voor elk elektronen paar hetzelfde is. De C-H binding heeft een andere golflengte
dan de C-C (π elektronen) binding en de C-C (σ elektronen) binding.
Nog een opmerking over het massamiddelpunt:
De geschetste symmetrie is nodig om ervoor te zorgen dat het massamiddelpunt 'onbeweeglijk'
blijft in het 'meer deeltjes' probleem (talloze elektronen en kernen) en wel precies in het
middelpunt van het benzeen molecuul. Het is zelfs mogelijk, en zeer waarschijnlijk, dat de C-H
binding ook deel uit maakt van de π-binding, d.w.z. het elektronenpaar van de C-H binding in
dezelfde gecombineerde dubbele achtbaan bewegen als het elektronen paar van de π C-C binding.
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Dit komt omdat zowel de beide tegenoverliggende koolstof en waterstofatomen in één vlak liggen.
Dit verklaart perfect het gegeven dat additie reacties om het waterstofatoom te vervangen door een
ander atoom/atoomgroep zeer moeilijk gaan en relatief veel energie vergen.
Het zou betekenen dat de elektronen die deelnemen aan de C-H binding en de C-Cπ binding dezelfde
‘de Broglie’ golflengte hebben. Immers, de elektronen bevinden zich in een baan van constante
energie en dus constante golflengte (van het staande golfpakket).
De 6 elektronen bevinden zich dan in een baan met een omtrek van 6λ, onderling gescheiden door
een kortste onderlinge afstand van λ (niet ½λ maar λ omdat het bindings elektronenpaar in de 2e
schil zit (n=2) .
Zie tekening 3.
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Als er een covalente binding op gaat treden dan mengen de 2 cirkels van de deelnemende kernen
en treed er een min of meer achtbanige vorm op.
Een simpele parameter vergelijking voor de optredende 'achtbaan' is (in een plat vlak, subschil, x
en y en ω als functie van de tijd t):
x(t) = A.sin(ω.t)
y(t) = B.sin(2ω.t)
Waarin de oorsprong het massa middelpunt van de ‘stilstaande’ kernen is (zie tekening 1;
baanomtrek is 2λ (n=1) en heeft een constante energie, beide elektronen zijn een ½λ gescheiden
van elkaar en bevinden zich in een knoop; allen dan treedt er een binding op! Kortste onderlinge
afstand is dan ½λ en grootste onderlinge afstand is 3/2λ. Zou de onderlinge afstand λ zijn, dan is er
geen binding en hebben we gewoon 2 afzonderlijke atomen. De opgewekte ‘de Broglie’ golven
weerkaatsen tegen de beide elektronen en veroorzaken zo een staande golf pakket met golflengte λ,
zowel op het kortste onderlinge traject als op het langste onderlinge traject):

Tekening 1.

Voor het waterstof molecuul wordt het dan:
Vx = dx/dt = (d(ω.t)/dt). A.cos(ω.t)
Vy = dy/dt = (d(ω.t)/dt). 2B.cos(2ω.t)
De hoeksnelheid ω is niet constant (is een functie van de tijd t), echter omdat het massamiddelpunt
stil staat werkt er een virtuele centrale kracht vanuit het massamiddelpunt. Deze kracht heeft een
moment t.o.v. het massamiddelpunt van nul en daardoor is het impulsmoment t.o.v. het
massamiddelpunt constant!
De perkenwet geldt dan: k = r2.(dθ/dt) = r2.ω . Dit geeft het verband tussen ω en r:
ω=k/r2=k/(x2+y2)
V2 = (Vx)2 + (Vy)2 = A2. {d(ω.t)/dt)}2.cos2(ω.t) + 4B2.{d(ω.t)/dt)}2.cos2(2ω.t) (6)
De versnelling a van een elektron volgt uit:
ax = dvx/dt
ay = dvy/dt
De kracht F op een elektron volgt uit: F = me.a (niet-relativistisch)
Fx = me.ax
Fy = me.ay
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Relativistisch wordt het: F = dp/dt è px = m0.c.vx.(c2 – v2)-1/2
Py = m0.c.vy.(c2 – v2)-1/2
Met v2 gelijk aan formule 6. Dit wordt nogal een differentiatie.
Men ziet al gelijk aan de tekening dat het bindings elektronenpaar zorgt voor het overkomen van de
afstotende werking die heerst tussen de 2 waterstof kernen: de 2 elektronen hebben samen een
grotere aantrekkingskracht naar de linker proton kern dan de afstotende werking van de rechter
proton kern.
De constanten A, B en k zorgen voor de vorm van de achtbaan en moeten experimenteel bepaald
worden. Bij gelijke atomen geldt dat A is B. Tevens zit hier de waarde van het hoofdkwantum getal
in verwerkt van het afzonderlijk deelnemende waterstof atoom. Zie het hoofdstuk over het H2+
molecuul.
Dan eindig ik dit verhaal met een laatste stuk over het magnetisch kwantumgetal dat aangeeft
hoeveel banen er zijn in een subschil:
S subschil: 1
P subschil: 3 (minimum hoek tussen 2 baanvlakken is: 3600/(2.3)=600)
D subschil: 5 (minimum hoek tussen 2 baanvlakken is: 3600/(2.5)=360)
F subschil: 7 (minimum hoek tussen 2 baanvlakken is: 3600/(2.7)=25,70)
G subschil: 9 (minimum hoek tussen 2 baanvlakken is: 3600/(2.9)=200)
Ik merk op dat magnetisme ontstaat als elektrische lading beweegt t.o.v. de
waarnemer/massamiddelpunt systeem. Het is een relativistisch effect door vervorming van de
vacuüm energie dichtheids ruimte. Er moeten minstens 2 elektrische ladingen bewegen t.o.v. elkaar
wil er sprake zijn van een wisselwerking. Elke elektrische lading die beweegt wekt een magnetisch
veld op dat via de Lorentzkracht werkt op de andere elektrische lading waarbij de Lorentzkracht op
een elektrische lading altijd loodrecht staat op de snelheidsvector van die lading (dit is het
relativistische effect).
Een elektrisch geladen kern (bijv. het proton in het waterstof atoom) zal om zijn as tollen en
daardoor een magnetisch veld opwekken (zoals dat van een spoel, met een noord-zuid pool in de
richting van de draaiings-as) dat via de Lorentzkracht een kracht zal uitoefenen loodrecht op de
cirkelvormige baan van het elektron.
Het resultaat is dat er een evenwichtspositie wordt gevonden waarbij het baanvlak van de elektron
beweging loodrecht staat op de draaiingsas van de kern.
Omgekeerd zal het magnetische veld van de spin van het elektron hetzelfde doen op de kern: het
baanvlak van de proton beweging zal loodrecht staan op de draaiingsas van het elektron.
De draaiings-as van het elektron staat daarbij loodrecht op de snelheidsvector van het elektron! Dit
gyroscopische effect is het gevolg van het relativistische effect dat massa afhankelijk is van de
snelheid. Staat de draaiings-as niet loodrecht op de snelheids vector dan ontstaat er massaverschil
‘boven’ en ‘onder’ de draaiings-as in combinatie met de snelheidsvector. Automatisch corrigeert het
elektron dit en laat de draaiing-as loodrecht staan op de snelheids vector.
De beide spin bewegingen van kern en elektron (met magnetische velden zoals van een spoel)
zorgen ervoor dat de draaiings-as van de spin loodrecht staat op het baanvlak.
Dan is er verder nog de invloed van de baanbewegingen van zowel de kern als het elektron om het
massamiddelpunt. Elke elektrische lading die beweegt wekt een magnetisch veld (magnetische
inductie B) op rondom de lading (behalve in de richting van de beweging).
De component van B richting de kern, van een bewegend elektron, wekt een Lorentzkracht op ter
plekke van de kern loodrecht op de baansnelheid van de kern.
Omgekeerd doet het veld van een bewegende kern hetzelfde met het elektron. Hierbij dient
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opgemerkt te worden dat wanneer het massamiddelpunt van het atoom samenvalt met de kern
(zoals bij het heliumatoom, 2 elektronen diametraal tegenover elkaar rondom de kern), de kern
geen beweging heeft t.o.v. het massamiddelpunt en dus geen magnetisch veld opwekt ten gevolge
van die beweging!
Dit betekent dat het baanvlak gaat draaien rondom het massamiddelpunt.
Voor het waterstofatoom betekent dit dat het enkele elektron in de tijd overal aangetroffen kan
worden op het boloppervlak met een straal die geldt voor n=1.
In een atoom met meerdere elektronen hoeft dit roteren van het baanvlak niet noodzakelijkerwijs
te gebeuren. Het effect kan worden opgeheven door een naburig elektronen paar dat in een
tegengestelde richting rondom de kern draait. Dit komt tot uiting in het gegeven dat het magnetisch
kwantumgetal zowel positief (rechtsom) als negatief (linksom) kan zijn.
Maar goed, gaan we verder. Blijft over een verklaring te vinden waarom er een maximum is aan
elektronen banen per subschil.
Ik denk dat dat te wijten is aan:
a) de afstotende werking tussen de elektronen onderling. De elektronen kunnen elkaar niet te dicht
naderen; er is een minimum hoek tussen de baanvlakken per subschil.
b) de bewegingsrichting van de elektronen onderling in de afzonderlijke banen (linksom (m is
negatief) of rechtsom (m is positief), m=0 betekent of linksom of rechtsom: er zijn namelijk
maximaal een oneven aantal mogelijke banen, dus bijv. voor de F subschil 4 linksom en 3 rechtsom
of net andersom) en daarmee de richting van de Lorentzkracht. Het geheel per subschil moet
namelijk wel stabiel zijn, d.w.z. alle magnetische invloeden (Lorentzkrachten) moeten zodanig zijn
dat ze een stabiel geheel opleveren.
Ik zal nog een apart hoofdstuk hierover schrijven, met tekeningen die de Lorentzkrachten duidelijk
maken.
Samenvatting:
1) De magnetische velden opgewekt door de spin van zowel kern als elektron (vorm is als dat van
een spoel) zorgen ervoor, via de Lorentzkracht, dat het baanvlak van de elektron beweging rondom
de kern loodrecht staat op de draaiingsas van zowel de kern als het elektron. Dit betekent dat kernen elektrondraaiingsas dezelfde richting hebben of tegengesteld.
Zie bijv. de beroemde 21 cm straling van atomair waterstof. Zie tekening 5.
2) De baanbeweging van zowel elektron als dat van de kern (rondom het massamiddelpunt) zorgt
ook voor een magnetisch veld. De component daarvan in de richting van de kern en elektron zorgt
voor een Lorentzkracht loodrecht op die beweging van kern en elektron. Hierdoor gaat het
baanvlak roteren rondom het massa middelpunt.
3) Als het massamiddelpunt samenvalt met de kern van het atoom dan is er geen sprake van een
baanbeweging van de kern en is er dan ook geen sprake van een magnetisch veld opgewekt door de
baanbeweging van de kern. De kern kan dan geen Lorentzkracht uitoefenen op het elektron. De
spin beweging van de kern uiteraard wel.
Dit is bijv. het geval bij het heliumatoom. Maar ook bij die atomen die alle subschillen gevuld
hebben met 2 elektronen. Zie tekening 4.
4) Dit spel met Lorentzkrachten tussen kern en elektron maar ook tussen elektronen onderling
zorgt ervoor dat er voorkeur bestaat voor subschillen alleen gevuld met een enkel elektron die
allemaal dezelfde spin richting hebben en als die gevuld zijn, de opvulling met het 2e elektron
gebeurd met tegengestelde spin richting.
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Tekening 4, Heliumatoom, massamiddelpunt is ook middelpunt kern.

Tekening 5, waterstofatoom, 21 cm straling bij omklappen draaiingsas van parallel naar antiparallel.
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