Waterstof molecuul.
Lees hiervoor eerst het de relativistische berekening van de energie niveaus van het
waterstof atoom.
Ik begin bij het eerste model waarbij een tweetal protonen gebonden zijn door een elektron, het H2+
molecuul. Omdat er maar een elektron in een baan om de 2 protonen zit zijn er 2 mogelijkheden
waarbij de richting van de spin van de beide protonen van doorslaggevend belang is. Het stabiele
ion is die situatie waarbij beide spins gelijkgericht zijn. Dit betekent dat beide protonen elkaar
aantrekken via de magnetische wisselwerking (2 magneetjes die elkaar aantrekken, beide draaiings
assen van de protonen liggen in elkaars verlengde, bijv: N-Z en N-Z). Bij tegengestelde kern spin is
er geen ion mogelijk (is niet stabiel, want de 2 magneetjes stoten elkaar af tezamen met de
afstotende werking van de Coulombkracht; de bindende werking van het elektron kan daar niet
tegenop. Dit blijkt experimenteel).
De bindende werking van het elektron ontstaat doordat bij gelijkgerichte kern spin, de resulterende
afstand tussen de beide protonen zodanig klein wordt dat het enkele elektron voor genoeg
bindingskracht zorgt voor zijn baan tussen de beide protonen. De enig mogelijke baan is dan een
soort achtbaan: een omwenteling om het ene proton gevolgd door een omwenteling om het andere
proton waarbij het elektron kruislings passeert door het massa middelpunt van beide protonen en
elektron (de beide protonen bevinden zich dan min of meer op de x-as door hun grotere massa).
Zie figuur 1 hieronder.

figuur 1.
Merk tevens op dat door de beweging van het elektron om beide kernen, het waterstof molecuul
gaat trillen. Immers beide kernen nemen in de ruimte geen vaste positie in onder invloed van de
aantrekkingskracht van het elektron. Zij maken een trilling per omwenteling van het elektron.
Als het elektron zich bevindt tussen de beide protonen, dan bewegen de protonen naar elkaar toe
en wanneer het zich aan de buitenkant bevindt, dan van elkaar af.
Neem een assenstelsel dat zijn oorsprong heeft in het massa middelpunt van de beide protonen +
elektron en beschouw dit als een vast punt. De protonen bevinden zich op de x-as en in een positie
symmetrisch t.o.v. de y-as. De 2 atomen zijn immers gelijk.
Op t=0 bevindt het elektron zich in het middelpunt van het assenstelsel
Als er een covalente binding op gaat treden dan mengen de 2 cirkels (subschillen) van de
deelnemende kernen en treed er een min of meer achtbanige vorm op.
Immers: als het elektron rondom proton 1 beweegt dan komt het ook onder invloed van proton 2
naarmate het dichterbij het massamiddelpunt komt, het voltooid niet zijn rondje om proton 1 maar
steekt over naar proton 2, met een achtbaan als gevolg.

Een simpele parameter vergelijking voor de optredende 'achtbaan' is (in een plat vlak, subschil):
.
x(t) = A.sin(ω.t)
y(t) = B.sin(2ω.t)

(1)
(2)

voor ω.t = ½π è x = A en y = 0
voor ω.t = ¼π è y = B

Merk op dat het argument van de sinus in de y-richting, 2* zo snel van fase veranderd als de sinus
in de x-richting.
Wat is de betekenis van het argument ω.t? ω is de hoeksnelheid gedefinieerd door dθ/dt. Neem nu
even aan dat ω constant is en dan geldt dat bijv. op t=0 het argument ook nul is en er dus door het
deeltje op t=0 er geen verplaatsing heeft plaatsgevonden: de 'afgelegde hoek' is dus ook gelijk aan
nul. Op t=1 sec is er dan een 'afgelegde hoek' van ω radialen. Op t=2 is er dan een 'afgelegde hoek'
van 2ω radialen.
In het geval van een achtbaan in een homonucleair molecuul is ω echter niet constant en
afhankelijk van de tijd. De 'afgelegde hoek' wordt dan berekent via de integraal ∫ ω.dt .
Indien het assenstelsel samenvalt met het massamiddelpunt dan is deze integraal relatief
makkelijk uit te rekenen via de perkenwet. Zie verderop in dit verhaal.
De omlooprichting van het elektron is zoals in de tekening is aangegeven. Draait de richting om,
dan komt er een min teken voor zowel x als y. (sin(-ωt) = -sin(ωt)
Hierin is A de amplitude van de achtbaan in de x-richting en B de amplitude in de richting van de
y-as. B is kleiner dan A (grofweg B ≈ ½A), omdat de 2 positieve kernen een afplatting veroorzaken
van de baan in de richting van de y-as. ω is de hoeksnelheid waarmee de achtbaan doorlopen
wordt. Dit is van belang voor de trillingsfrequentie van het molecuul, er geldt immers ω = 2π.f .
Immers per omwenteling trilt het molecuul ook een keer. Deze frequentie is redelijk eenvoudig te
berekenen en komt redelijk overeen met de gemeten waarde. Ik kom daar op terug bij het neutrale
waterstof molecuul.
Tijdens een omwenteling is ω ook afhankelijk van de tijd en is dus niet constant tijdens een
omwenteling!
De vorm van achtbaan wordt dan bepaald door de parameters A, B en ω.
De vergelijking die ik hier geef in parameter vorm is enkel geldig voor gelijke atomen, zoals in H2,
N2, O2, C=C, C-C, etc. Omdat beide deelnemende kernen aan de binding gelijk zijn, bevindt het
massamiddelpunt van de beide kernen + elektron zich precies in het midden tussen de 2 kernen.
Het massamiddelpunt is dan de oorsprong van het assenstelsel en staat per definitie stil. Er is
sprake van een centrale kracht! Dit betekent tevens dat het totale impulsmoment dan ook constant
is. Er is dan sprake van sprake van de algemene differentiaal vergelijking voor de baan van een
elektron voor een centrale kracht (niet-relativistisch):
DV 1
Hierbij is u =1/r en θ de hoek met de x-as (r en θ zijn dan pool coördinaten).
f(u) is de centrale kracht als functie van u en/of θ en radieel gericht.
k is de constante in verband met het impuls moment. Er geldt: k = r2.(dθ/dt) (perkenwet).
m is de massa van het elektron.
In de berekening hieronder kom ik uiteindelijk uit op een formule voor de centrale kracht f(u) als
functie van r en θ.

Bij ongelijke kernen ligt het massamiddelpunt niet precies in het midden en verschuift naar de
zwaardere kern (met de meeste lading en massa). De achtbaan komt er dan anders uit te zien en is
niet symmetrisch.
Een voorbeeld is bijv. het CO molecuul, met een drievoudige binding en 6 elektronen in de achtbaan
(omtrek achtbaan is dan 3λ en ieder elektron bevindt zich op een afstand van ½λ van elkaar,
waarbij voor elk elektron geldt dat het voor- en achtergaande elektron een tegengestelde spin
heeft).
Nu ik een achtbaan als benadering heb aangenomen als de meest waarschijnlijke vorm is alles
vanuit de parameter vergelijking makkelijk uit te rekenen (zie weer figuur 1):
Voor het H2+ molecuul wordt het dan:
x =A.sin(ω.t)
y = B.sin(2ω.t)
k = r2.ω è ω = k/r2 = k.u2 , u en ω zijn tijdsafhankelijk.
x en y kan ik ook in de pool coördinaten r en θ uitdrukken:
x =r.cos(θ) en y = r.sin(θ)
Neem nu y/x: tan(θ) = B.sin(2ω.t)/(A.sin(ω.t) , uitwerken levert op:
tan(θ) = (2B/A).cos(ω.t) (3) , waarbij ω tijdsafhankelijk is en B < A.
Voor A=2B en ω = constant, levert dit figuur 1 op. In de oorsprong is op t=0, tan(θ) =1 è θ=¼π
Merk op dat θ = 450 tevens de maximale waarde is van θ gedurende 1 volledige omwenteling.
Neem nu x.y ; Dit levert op, met (3) : r2 = A2{1- (A2/4B2).tan2(θ)}/cos2(θ) ,
verder uitwerken geeft:
r2 = (A2 + A4/4B2).sec2(θ) - (A4/4B2).sec4(θ) (4)
Dit is dan de baanvergelijking in pool coördinaten! r is een functie van θ.
(Uitgedrukt in x en y wordt het: y2 = (4B2/A4).(A2 - x2).x2 = (4B2/A2).x2 - (4B2/A4).x4 (4a)
De constanten A en B bepalen dan de vorm van de achtbaan. Dat wordt beïnvloedt door de lading
en massa van de beide deelnemende kernen en 1 of 2 deelnemende elektronen (bij een
enkelvoudige binding). Bij een dubbele binding zijn er dan 4 elektronen in de achtbaan en bij een
drievoudige binding zelfs 6 elektronen in de achtbaan. Dit geldt enkel voor gelijke deelnemende
kernen, homonucleaire 2-atomige moleculen.
Voor het waterstofmolecuul geldt, voor n=1, dat de baanomtrek dan 2λ is en niet λ, zoals voor het
waterstofatoom geldt. Merk op dat λ voor het waterstof molecuul niet gelijk hoeft te zijn aan de λ
van het waterstof atoom: de vorming van het molecuul kost energie, welke opgeslagen wordt in de
binding.
De booglengte van de achtbaan wordt dan gegeven door:

waarin t0 = T è ω.T = 2π

Dit moet dan numeriek gebeuren.
De achtbaan heeft 2 brandpunten (waar in elk brandpunt een proton zich bevindt). De positie van
het brandpunt kan als volgt gevonden worden:
stel in formule 4a: y2 = q en x2 = p , ik krijg dan de volgende (berg)parabolische vergelijking:
p = (4B2/A2).q - (4B2/A4).q2 ; De literatuur geeft dan voor de coördinaten van het brandpunt :
qbr = ½A2 en pbr = (16B4 - A4)/16B2 (in het q,p assenstelsel is richtlijn p = constant, maar in het x,y
assenstelsel is de richtlijn dus een parabool)!! Het betekent tevens dat er in het x,y assenstelsel 2
brandpunten zijn met als x-coördinaat: x1 = A/√2 en x2 = -A/√2 ,
Vreemd genoeg liggen de y coördinaten van de brandpunten niet op de x-as. Alleen als b =½A
geldt dat wel: p = (A4 - A4)/A2 = 0 è ybr = 0
Vanwege de symmetrie kan ik dus concluderen dat voor homonucleaire moleculen geldt dat b =½A.
Dan ga ik nu over tot het berekenen van de centrale kracht. Daarvoor gebruik ik de vergelijking
aangeduid als DV 1. Daarvoor moet ik een vereenvoudiging doen m.b.t. A en B. Zie hierboven.
Vanwege de totale symmetrie van het H2+ molecuul geldt dat A = 2B. Het molecuul ontstaat uit een
versmelting van 2 gelijke cirkels en beide middelpunten daarvan huisvesten dezelfde centrale
kracht. A is dan de 'diameter' en r de 'straal'.
Dit vereenvoudigt formule (4) . Ik krijg dan:
r2 = (8B2).sec2(θ) - 4B2.sec4(θ) = (2A2).sec2(θ) - A2.sec4(θ) (5) en: tan(θ) = cos(ω.t) (6)
Voor de hoeksnelheid geldt dan: ω = k/r2 = k.u2 met r2 gelijk aan formule (5).
Ik moet nu ter verkrijging van de formule voor de centrale kracht, de tweede afgeleide bepalen van
u naar θ.
Uit formule 5 verkrijg ik: r2 = A2.{(2cos2(θ) -1)/cos4(θ)} = A2.{cos(2θ)/cos4(θ)} (7)
en u2 = cos4(θ)/{A2.cos(2θ)} è u = cos2(θ)/(A.(cos½(2θ))
è du/dθ = {sin(2θ).sin2(θ)}/{A.cos3/2(2θ)}

; Zie voor de differentiatie, bijlage 1.

è d2u/dθ2 = (-2.sec6(θ) + 10.sec4(θ) - 8.sec2(θ)).u3.A2 + (12.sec8(θ) -24.sec6(θ) + 12.sec4(θ)).u5.A4
zie voor de differentiatie, bijlage 2.
Uit DV 1 volgt dat de kracht f(u) virtueel vanuit het massamiddelpunt werkt en de volgende
gedaante heeft:
-f(u)/(me.k2) = u2.(d2u/dθ2) + u3
= (-2.sec6(θ) + 10.sec4(θ) - 8.sec2(θ)).u.A2 + (1 + 12.sec8(θ) -24.sec6(θ) + 12.sec4(θ)).u3.A4
Met u = 1/r wordt de centrale, radiele kracht die werkt op het elektron:
F(r,θ)= me.k.{(2.sec6(θ) - 10.sec4(θ) + 8.sec2(θ)).A2/r + (-1 -12.sec8(θ) + 24.sec6(θ) - 12.sec4(θ)).A4/r3} (8)

Dit is dan formule (8). In de constante A zit dan de sterkte van de coulombkracht verwerkt van
zowel de lading van het elektron als de beide protonen. A moet dan experimenteel bepaald worden
uit de onderlinge afstand tussen de 2 protonen, welke gelijk is aan 2.A/√2 = √2.A

Voor het H2+ molecuul is de evenwichtsafstand tussen de protonen gemeten als 1,06 Å. Voor het H2+
molecuul is A = 0,75 Å
Voor H2 is de afstand 0,74 Å en A = 0,52 Å.
Voor H2 is er sprake van 2 elektronen in de achtbaan maar die bevinden zich op een vaste afstand
op de baanomtrek van elkaar. Men kan dus de 2 elektronen opvatten als 1 deeltje met een
gereduceerde massa van2me. Echter de centrale kracht zal groter zijn als in het geval van H2+, A
verandert immers. (van 0,75Å naar 0,52Å)
Via de baanvergelijking (formule 5 of 7) is θ natuurlijk in r uit te drukken en is F enkel afhankelijk
van r of net andersom, F is dan afhankelijk van θ.
De integraal F(r).dr geeft dan de potentiele energie die behoort bij F(r).
De energie van het elektron is dan gelijk aan: Etot. = me.c2 + Epot.
Bekijk ik nu eens de kracht Fx die werkt op de verbindingslijn van de beide protonen.
Er geldt: Fx = F(r,θ).cos(θ) = mp.ap ;waarin mp de massa van een proton is en ap de versnelling van
het proton vanuit zijn evenwichts positie op de x-as op een afstand van de oorsprong van ±A/√2.
Fx=me.k.{(2.sec5(θ) -10.sec3(θ) +8.sec1(θ)).A2/r + (-cos(θ) -12.sec7(θ) + 24.sec5(θ) - 12.sec3(θ)).A4/r3} (9)

Hierbij varieert Fx met de positie van het elektron t.o.v. de oorsprong/massamiddelpunt.
Deze berekening gaat uit van een vast massamiddelpunt van de beide protonen + elektron. De 2
afzonderlijke protonen zouden onderling kunnen trillen zonder dat het massa middelpunt
verandert van positie (dan wordt de baan van het elektron niet noemenswaardig beïnvloedt, als ω0
niet teveel verandert door de trilling). Voorwaarde is dan dat beide protonen tegengesteld bewegen
aan elkaar: dan blijft het massa middelpunt op dezelfde plek. Fx zorgt dan voor de trilling langs de
verbindingslijn van de 2 protonen (harmonische trilling bij benadering door reeksontwikkeling van
formule 9: Fx evenredig met r).
Hoe zit het dan met de opgewekte golflengte t.o.v. de uitgevoerde trilling?
De grondfrequentie van de trilling is gelijk aan de omwentelingsfrequentie van het elektron. In het
geval van H2+ is dat gelijk het enige trillings niveau want een aanslag hoger zal het molecuul uiteen
doen vallen. Bij het neutrale waterstof molecuul zal het extra elektron voor een veel sterkere
binding zorgen zodat daar wel aangeslagen trillings toestanden mogelijk zijn. Echter het waterstof
molecuul heeft geen elektrische dipool en daardoor wordt het moeilijk om een foton te absorberen
voor een overgang naar een volgend trillings energie niveau. Voor het absorberen/uitzenden van
een foton is een min of meer polair veld nodig (+ en - lading)
Het is echter wel theoretisch mogelijk om eraan te rekenen, als voorbeeld.
Uitgangspunt is, dat de heen en weer trillende protonen een de Broglie golf opwekken op de
verbindingslijn tussen de 2 kernen. Die treedt op als ze naar elkaar toe- en af bewegen. Op de
verbindingslijn ontstaat dan een staande golfpakket door de reflecties van de golven op de
protonen. Ook als ze van elkaar af bewegen (de golven blijven reflecteren).
De versnelling van het elektron in zijn baan om de beide protonen, zorgt voor een kracht op het
proton en dit levert een snelheid op voor het proton van vx .
Hiermee is een impuls p gemoeid van: p = mp.vx
er treedt dan een golflengte op van:
λ =h/p è λ = h/(mp.vx)
Door de variabele snelheid van beide heen en weer bewegende protonen en de reflecties tegen
elkaar, zal er een soort staande golfpakket ontstaan met een bepaalde basis golflengte (golfpakket).
Deze basis golflengte past dan een geheel aantal golflengten in de onderlinge afstand tussen de
protonen.

Deze basis golflengte kan bijv. 1000 keer passen in de onderlinge afstand tussen de protonen. Het
eerste aangeslagen niveau zal dan 1001 keer die afstand opleveren. Het 2e aangeslagen niveau
1002 keer die afstand, etc.
Bij elke vibratie aanslag blijft de onderlinge evenwichts afstand tussen de beide protonen
ongewijzigd, enkel de uitwijking neemt toe.
De door de basis trilling (omwenteling elektron rondom een volledige omloop rondom de 2
protonen) opgewekte trillingsgolf heeft dus niet dezelfde golflengte als het elektron in zijn
beweging rondom de 2 protonen.
Tevens zal bij het aanslaan van een hogere trillingstoestand van de 2 protonen, een iets andere ω
ontstaan die niet veel zal afwijken van de basis hoeksnelheid die geldt voor n=1 van het waterstof
molecuul. Immers de impuls is evenredig met ω.
Pas bij een aanslag van het waterstof molecuul naar n=2, zal er een significante verandering van de
hoeksnelheid optreden. In die nieuwe toestand kunnen er dan weer opnieuw trillingstoestanden
gaan optreden. Zie figuur 2.
In werkelijkheid staan beide protonen niet stil en bewegen ook t.o.v. van het massa middelpunt
van het systeem. De evenwichtspositie van beide protonen zijn symmetrisch en op de x-as. Echter
ook beide protonen maken onder invloed van de coulombkracht van het elektron, ook dezelfde
achtbaan (maar veel, veel kleiner) rondom hun evenwichtspositie op de x-as (de beide
brandpunten).
Daarbij bevinden zij zich diametraal tegenover elkaar t.o.v. de oorsprong (en kunnen dus trillen, de
golven weerkaatsen altijd via een rechte lijn).
Op die manier blijft het massamiddelpunt van het systeem altijd op dezelfde positie in de ruimte
t.o.v. de waarnemer.

Figuur 2, 2-atomig homonucleair molecuul, vibratie en rotatie energie niveaus.

Dan ga ik nu over naar de rotatie toestanden van het waterstof molecuul (H2+ of H2).
Van rotatie is sprake wanneer de verbindingslijn tussen de 2 protonen gaat roteren. De kracht die
voor het koppel moment zorgt is Fy en werkt tegelijkertijd op beide protonen (argumenten θ liggen
180 graden van elkaar). Waarbij Fx zorgt voor de trillings niveaus, zorgt Fy voor de rotatie niveaus.
De rotatie vindt dus plaats in het baanvlak. De beide protonen wekken weer een ‘de Broglie’ golf op
die weerkaatst tegen beide protonen via de rotatie baanomtrek en resulteert in een staande
golfpakket. Beide staande golfpakketten zijn de componenten van de opgewekte ‘de Broglie’ golf
van de achtbaan die het proton beschrijft om zijn brandpunt.

Noot: Het argument ω.t in the parameter berekening behoeft een wat betere onderbouwing. ω.t
geeft het argument φ waarbij φ tijdsafhankelijk is gedurende elke omwenteling van het elektron of
elektronenpaar. ω.t (de afgelegde hoek =ϕ) moet dus eigenlijk vervangen worden door ϕ. ϕ en θ
(hoek met de x-as) zijn dus niet dezelfde! Het verband is formule 6: tan(θ) = cos(φ) (6)
Hierbij geldt dus dat vanaf t0=0 tot t= t1 geldt dat ϕ1 de afgelegde hoek is vanaf het moment t=0 tot
t=t1 . θ1 is dan de hoek met de x-as op tijdstip t=t1 . Het verband tussen θ en ϕ wordt gegeven door
formule 6.
Op t=0 geldt dat θ=¼π en ϕ = 0
Berekening van θ als functie van de tijd. Dit kan men doen vanuit de perkenwet. De oplossing is
echter van de vorm t = f(θ)
De berekening gaat als volgt: ω = k/r2 . Ook geldt ω = dθ/dt en dus: dθ = ω.dt
è dθ = (k/r2).dt è k.dt = r2.dθ , met formule 5 wordt dit: k.dt = {(2A2).sec2(θ) - A2.sec4(θ)}.dθ
Dit is een standaard integraal met als oplossing:
t = (A2/k).tan(θ).{4/3 -⅓.sec2(θ)} -⅔.A2/k ;
met als randvoorwaarden voor t=0 dat het deeltje zich bevindt in de oorsprong (r=0) en θ=¼π.
De term gelijk aan ⅔.A2/k is natuurlijk de omlooptijd. Beide parameters k en A zijn door metingen
te bepalen.
A volgt voor het H2 molecuul door het meten van de afstand tussen beide protonen en k volgt dan
uit een meting waarmee het H2 molecuul trilt. De waarden zijn:
1) A = 0,52 Å
2) Het waterstof molecuul trilt met een frequentie van 1,24*1014 Hz
è

f = 3/2.k/A2 en k = ⅔.A2.f è k = ⅔.(0,52.10-10)2.1,24.1014 è k = 9,51.10-5 (m2/sec)

