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 Werkblad Elektrondiffractie aan Grafiet  
In dit experiment wordt de afstand tussen 
naburige atomen in een grafietkristal 
bepaald.  

 
 

Grafiet is een kristallijne vorm van koolstof 
waarbij het kristal is opgebouwd uit lagen.  
 
 
  

figuur 1 

 
 
Binnen de afzonderlijke lagen zijn de koolstofatomen gerangschikt in regelmatige zeshoeken.  
 

                       figuur 2 
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Als je een afbeelding van zo'n laag zeshoeken niet recht van boven bekijkt maar van onder 
een hoek dan zie je dat de atomen zijn gerangschikt in lijnen. Als je de figuur draait, dan kun 
je zien dat er twee soorten lijnen zijn. De ene soort bestaat uit een rij enkele atomen. De 
andere soort is eigenlijk een dubbele rij, van atomen die vanuit de gekozen gezichtshoek vlak 
naast lijken te elkaar te liggen.  

 
figuur 3  

De structuur van zeshoeken heeft een zesvoudige symmetrie, waarbij rotatie over 60o steeds 
weer dezelfde structuur oplevert. Bij ronddraaien van het blad zie je dan ook dat de lijnen 
steeds om de 60o herhaald worden. Verder zie je dat de enkele lijnen en de dubbele lijnen 
elkaar regelmatig afwisselen. Tussen een lijn van de ene soort en een lijn van de andere soort 
zit steeds 30o.  
 
Als een dun plaatje grafiet onder een kleine hoek van inval geraakt wordt door een smalle 
bundel golven met geschikte golflengte, bijvoorbeeld röntgenstraling of elektronen met 
geschikte impuls, dan zullen deze lijnen werken als de spleten in een tralie.  
 

1. Bekijk een afdruk van figuur 2, en bepaal de verhouding van de tralieconstanten die 
corresponderen met de twee verschillende typen lijnen. (Er zijn twee manieren: 
nauwkeurig opmeten of berekenen.)  

 
Achter het plaatje ontstaat nu een interferentiepatroon, dat kan worden vastgelegd met een 
fotografische plaat. Het resulterende patroon ziet er als volgt uit: 
 

                                         figuur 4 
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Eén ring van punten op het interferentiepatroon is afkomstig van het ene type lijn, de andere 
ring van het andere type lijn.  
 

2. Leg uit welke ring afkomstig is van welke lijn. 
3. Leg uit hoeveel orden er te zien zijn in het interferentiepatroon.  

 
Het is niet zo gemakkelijk een dunne, monokristallijne laag grafiet aan te brengen; het is veel 
eenvoudiger een polykristallijne laag te maken. Dit is in feite wat er gebeurt bij het schrijven 
met potlood. Als het potlood over het papier beweegt schuiven er in feite kleine plaatjes 
grafiet van de potloodpunt het papier op.  
Als een bundel elektronen van de juiste golflengte op een dergelijk samenraapsel van 
grafietplaatjes valt ziet het interferentiepatroon er uit als in figuur 5.  
 

                                        figuur 5  
 

4. Leg uit waarom het interferentiepatroon nu uit cirkels bestaat.  
 
Dit experiment kan onder leiding van een docent of een TOA in de klas worden uitgevoerd, 
als de hiertoe bestemde buis op school aanwezig is.  
 
( Denk aan de veiligheid, voor het versnellen van de elektronen worden 
spanningen gebruikt in de orde van grootte van enkele kV )  
 
In de buis zitten een elektronenkanon en een trefplaatje met een laagje grafiet, en aan de 
voorkant van de buis zit een fluorescerende stof die oplicht als hij door elektronen getroffen 
wordt. Bij een geschikte versnelspanning voor de elektronen worden de ringen uit figuur 5 op 
dit scherm zichtbaar. De diameter van de ringen kan dan worden bepaald met een schuifmaat.  
Bij een uitvoering van dit experiment a) werden bij een bepaalde versnelspanning de gegevens 
gemeten die zijn weergegeven in figuur 6. 
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figuur 6 
 

5. Leg uit of de verhouding van de straal r1 van de kleine en de straal r2 van de grote ring 
die in deze uitvoering van het experiment zijn gevonden in overeenstemming zijn met 
jouw uitkomst van vraag 1.  

 
Als bij een tralie de golflengte van het licht bekend is, dan kan door het opmeten van het 
interferentiepatroon de tralieconstante bepaald worden. Op dezelfde manier kan het 
interferentiepatroon van de elektronen in de grafietbuis worden gebruikt om de afstanden 
tussen de rijen atomen te bepalen. Hiervoor is de golflengte van de elektronen nodig, maar 
deze kan berekend worden als de versnelspanning U bekend is. 
  

6. Toon met een berekening b) aan dat de golflengte van de elektronen wordt gegeven 
door de formule:  

! = h / (2meU)1/2 
 
Door deze formule te combineren met de tralieformule d·sin " = ! (voor de 1e orde) vinden 
we dat:  

sin " = !/d = h / d(2meU)1/2 
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De waarde van de tralieconstante d kan nauwkeuriger bepaald worden door de afbuigingshoek 
" te bepalen bij een aantal verschillende versnelspanningen. Verder zijn er in dit geval twee 
verschillende tralieconstanten d1 en d2, die allebei afzonderlijk bepaald kunnen worden. Voor 
het bepalen van de tralieconstanten gaan we gebruik maken van een gelineariseerde 
(rechtgetrokken) grafiek. 
  

7. Leg uit dat de grafiek van sin2" tegen 1/U een rechte moet zijn. 
8. Leg uit hoe de tralieconstante d kan worden bepaald de hellingshoek van deze rechte. 

 
Als het practicum bij jou in de klas wordt uitgevoerd, maak dan zelf een tabel met 
meetwaarden. Als dit niet het geval is, maak dan gebruik van de waarden a) in onderstaande 
tabel: 
 

U (keV) D1 (mm) D2  (mm) 

2,0  38,4  67,1  

2,4  33,0  59,9  

2,9  30,8  50,0  

4,7  24,7  42,3  

 
 

9. Maak in één diagram de grafieken van sin2"1 en van sin2"2 tegen 1/U. 
10. Bepaal d1 en d2 uit de hellingshoeken van de twee grafieken.  
 

Een grootheid die uit natuurkundig oogpunt interessant is, is de onderlinge afstand a tussen 
een koolstofatoom en zijn naaste buren in het vlak.  
 

                                         figuur 7  
 

11. Bepaal de afstand a.  
 
De literatuurwaarde voor a is 0,142 nm.  
 

12. Bespreek de nauwkeurigheid van de proef en mogelijke foutenbronnen. Geef enkele 
suggesties voor verbeteringen in de uitvoering van de proef.  

 
a) Rijnlands Lyceum Oegstgeest, klas IB2, februari '00.  
b) Hint: Gebruik Ek = p2/2m en Ep = eU. 
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De golffunctie van een vrij deeltje 
 
Hieronder is de zogenaamde golffunctie ! van een vrij deeltje getekend. In horizontale richting is de 
plaats x van het deeltje uitgezet. De stippellijn geeft de golffunctie een tijdje later aan. Er is dus sprake 
van een lopende sinusvormige golf, net zoals die door een oneindig lang koord kan lopen.   
 
 
         !(x)                                                                                   golfsnelheid 
 
                                                                                                                                    x       
                
 
                                                        " = h/p    
 

• Hoe kan nu deze lopende golf geïnterpreteerd worden? 
1. De golfbeweging is zeker niet de beweging van het deeltje zelf. Wat er op en neer 

golft is niet het deeltje, maar het zogenaamde ‘deeltjesveld’, dat door de golffunctie 
wordt beschreven. Dit deeltjesveld speelt precies dezelfde rol als het elektromagnetisch 
veld bij fotonen. 

2. Het deeltje zelf beweegt, net als in het klassieke geval, alleen horizontaal. Anders dan in 
het klassieke geval weten we echter totaal niet waar het deeltje zit. De amplitudo van de 
lopende golf is immers voor alle waarden van de plaats x even groot. Bijgevolg is ook de 
kans het deeltje aan te treffen (die immers gelijk is aan het kwadraat van de amplitudo) 
overal even groot. 

3. Zoals reeds beredeneerd is de impuls van het deeltje wel volledig bekend en volgt het op 
dezelfde manier als in de klassieke natuurkunde uit de energie van het deeltje. Op een 
eenvoudige manier valt nu ook het verband tussen energie en golflengte af te leiden. 

 
                    E  =  p#/2.m  en   p = h/"  geven samen:   E  = h#/2.m."# 

                      
• Vergelijken we nu voor het vrije deeltje de klassieke natuurkunde met de kwantumfysica dan 

kan het volgende worden opgemerkt. 
1. In de klassieke natuurkunde zijn plaats en impuls in theorie (dus zonder rekening te 

houden met meetonnauwkeurigheden) volledig bepaald. We kunnen schrijven $x = 0  en  
$p = 0, waarbij met $x  en  $p de onbepaaldheden in plaats en impuls worden bedoeld. 

2. In de kwantumfysica is de impuls volledig bepaald terwijl de plaats volledig onbepaald is. 
Er geldt nu dus: $x = %  en  $p = 0. 

• Het geconstateerde verschil tussen klassieke natuurkunde en kwantumfysica geldt ook voor 
niet-vrije deeltjes en kan worden uitgedrukt in de zogenaamde ‘Onbepaaldheidsrelatie’ zoals 
die is geformuleerd door één van de grondleggers van de quantumfysica, de Duitser Werner 
Heisenberg:    

                                                                           $x.$p & h/4.' 
         

             In woorden: hoe beter de impuls van een deeltje bepaald is hoe groter de onbepaaldheid   
             in de plaats en omgekeerd. Anders dan in de klassieke natuurkunde is het in de   
             kwantumfysica niet mogelijk tegelijk impuls en plaats volledig te bepalen.  
             Bewegingsbanen van deeltjes zoals we die kennen uit de klassieke natuurkunde (kogelbanen,  
             planeetbanen e.d.) bestaan in de kwantumfysica dus niet meer. Van een enkel kwantumdeeltje  
             valt onmogelijk te voorspellen waar het in de loop van de tijd terecht gaat komen.  
             Voorspellingen in de kwantumfysica betreffen altijd grote aantallen deeltjes en gaan dan over                
             de vraag hoeveel deeltjes op een bepaalde plaats terecht gaan komen. 
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Deeltje in doos  
 
In atomen zijn de elektronen gebonden aan de atoomkern. Het eenvoudigste model voor een gebonden 
deeltje is dat van een deeltje dat perfect wordt opgesloten in een doos: het deeltje in de doosmodel. 

• We hebben al gezien dat een vrij kwantumdeeltje kan worden beschreven door een lopende 
sinusvormige golf. Een dergelijke lopende golf kennen we ook in de klassieke natuurkunde; 
een lopende golf in een oneindig lang gespannen koord. 

• Uit de klassieke natuurkunde is bekend dat lopende golven in een snaar, die tussen twee vaste 
uiteinden worden opgesloten en voortdurend heen en weer kaatsen, samen staande golven 
kunnen vormen. Dit gebeurt echter alleen bij zeer bepaalde golflengtes, die precies passen op 
de snaarlengte. Bijgevolg is het frequentiespectrum van de snaar discreet!  

• Een gebonden kwantumdeeltje, dat wordt opgesloten tussen de vaste wanden van een doos, 
voldoet aan dezelfde golfvergelijking als de snaar met twee vaste uiteinden en kan dus ook 
worden beschreven door staande sinusvormige golven. Net als bij de snaar zijn deze staande 
golven alleen mogelijk bij bepaalde golflengtes. Aangezien er een eenvoudig verband bestaat 
tussen golflengte en deeltjesenergie bij sinusvormige golven is het energiespectrum van het 
deeltje in de doosmodel discreet! 

• In onderstaande figuren zijn voor een eendimensionaal doosjesmodel met lengte L de drie 
golffuncties met de laagste bijbehorende energieën getekend. De golffuncties noemen we ook 
wel (net als bij echte atomen) toestanden. Deze toestanden worden genummerd met het 
zogenaamde kwantumgetal n (n = 1, 2, 3, 4, enz.). 

 
 
 
    
                !(x)                                                  !(x)                                               !(x)    
                                                                                                                                                                      
                                                      x                                                      x                                                   x                                  

                
   0                                       L             0                                    L               0                                  L       
 
  
     grondtoestand: n = 1               1e aangeslagen toestand: n = 2     2e aangeslagen toestand: n = 3  
            
            L = 1.! ."                                          L = 2.! ."                                       L = 3.! ."   

 
 

• Het discrete energiespectrum volgt nu uit het verband tussen dooslengte en toegestane 
golflengtes en het verband tussen golflengte en energie voor sinusvormige golven. 

 
      Uit   L = n.! ."  en   E  = h#/2.m."#  volgt:      E n = (h#/8.m.L#).n# 
 
 
n = 4                                                    16         E n  in  h#/8.m.L#   
 
 
n = 3                                                    9 
 
n = 2                                                    4      
 
n = 1                                                    1 
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Hiernaast is het 
energieniveauschema voor het 
eendimensionale doosjesmodel 
getekend. Net als bij het 
atoommodel van Bohr kunnen nu 
golflengtes van de bijbehorende 
emissie- en absorptiespectra 
worden uitgerekend. 



 
 
• We kunnen op de golffuncties weer de bekende kansinterpretatie loslaten. De kans het deeltje 

aan te treffen is gelijk aan het kwadraat van de amplitudo van de staande golffunctie. Anders 
dan bij de lopende golffunctie van het vrije deeltje is de amplitudo niet constant. Hieronder is 
de kansverdeling getekend voor de laagste drie energietoestanden. 

 
 
 

 kans                                             kans                                                    kans  
 
 
 
                                x                                                           x                                                        x 

    0                                       L                   0                                      L                0                                   L      
              n = 1                                                      n = 2                                                  n = 3 
 
 
Opmerkingen 
1. Net als bij een vrij deeltje mag je de staande golf niet zien als een op en neer bewegend 

deeltje. De overeenkomst tussen golven in snaren en golffuncties van deeltjes in dozen is puur 
wiskundig. De natuurkundige interpretatie van beide soorten golven is volkomen verschillend! 

2. Het aantal pieken in de kansverdeling is gelijk aan het kwantumgetal n. Bij zeer hoge 
kwantumgetallen (b.v. n = 1000) gaat de kansverdeling zeer sterk lijken op de verdeling van 
posities, die een klassiek heen en weer bewegend deeltje in de loop van de tijd in het doosje 
zou innemen. Omdat een dergelijk klassiek deeltje in de loop van de tijd overal in het doosje 
even vaak  zou komen zou deze klassieke kansverdeling horizontaal lopen en nauwelijks te 
onderscheiden zijn van de kwantummechanische kansverdeling met 1000 pieken. Overigens 
geldt een dergelijke constatering voor alle systemen met gebonden deeltjes: hoe hoger het 
kwantumgetal hoe klassieker het systeem zich gedraagt. 

 
• Volgens de Onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg is de impuls, anders dan bij een vrij deeltje,  

niet langer volledig bepaald. Immers:  $p % h/4.& .$x  met $x ' L. Dit lijkt vreemd aangezien 
de kinetische energie in het doosje wel volledig bepaald is; deze is immers gelijk aan de totale 
energie van het deeltje. De onbepaaldheid van de impuls is een gevolg van het feit dat de 
staande golf in de doos zó moet zijn samengesteld uit lopende golven, dat al die lopende 
golven elkaar precies uitdoven buiten de doos. Hiervoor zijn heel veel lopende golven met 
verschillende golflengte en dus verschillende impuls nodig. Meten van de impuls van het 
deeltje in de doos betekent dat je de dooswanden moet afbreken omdat alleen een vrij deeltje 
een volledig bepaalde impuls heeft. Je hebt dan niet meer het gebonden systeem, hetgeen 
betekent dat uit je meting alle mogelijke impulsen kunnen komen, zij het dat sommige 
impulsen veel waarschijnlijker zijn dan andere. Als je probeert de impuls te meten van het 
deeltje in de grondtoestand van het doosjesmodel zijn kleine impulsen veel waarschijnlijker 
dan grote. 
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Abstract 
The combination of mathematical and conceptual difficulties makes teaching quantum physics at 
secondary schools a precarious undertaking. With many of the conceptual difficulties being 
unavoidable, simplifying the mathematics becomes top priority. The particle (wave!)-in-a-box 
provides a teaching model which includes many aspects of serious quantum physics, while 
avoiding most of the mathematics. In a Dutch quantum physics project for secondary schools this 
model was adopted to play a key role. Much to our surprise, we ran into many more applications 
than we originally expected. In many instances the model yields order of magnitude estimates, for 
instance of atomic and nuclear size; or qualitative insights, for instance about energy levels, 
molecular bonding and electron pressure. Moreover, either directly or with minor modifications, 
the particle-in-box provides reasonable approximations of a range of phenomena, including the 
absorption spectra of organic pigments, the mass of the proton and the spectra of quantum dots. 
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Particle waves in boxes in Dutch secondary schools 

Introduction 
The particle/wave-in-box model is a standard part of every introduction to quantum mechanics. 
You will surely remember. But what exactly was the role of this particle/wave-in-box model? 
Most of us may have forgotten. Wasn’t it a didactical trick, just for education purposes, 
something a bit easy either before getting to the Schrödinger equation (Beiser 1995) or more often 
in the form of the infinite square well potential right after the introduction of the Schrödinger 
equation (Engel & Reid, 2006; Eisberg & Resnick, 1985). It is difficult to believe that this simple 
model could be more than just simple. Doesn’t one have to at least use a Schrödinger equation to 
get decent order of magnitude estimations and even then a realistic potential should be used and 
not a square well with infinite depth?    

Our Dutch Modern Physics Project provides a package of 35 – 40 one-period lessons for 12th 
grade High School students who specialize in science. In our project we do not include the 
Schrödinger equation as we think it is a bridge too far and there had been negative experiences in 
an earlier project in the Netherlands. However, apart from emphasizing the conceptual side of 
quantum physics, we did want to include some computation and decided to use the particle-in-
box model for that. That choice has turned out to be a lucky one as we encountered more and 
more phenomena where the model results in reasonable estimates. Initially we used the box 
model to make order of magnitude estimates for the size of atoms, nuclei, and elementary 
particles and to link the colour of pigments such as carotene to the length of the pigment 
molecules. There are more possibilities. The model can provide qualitative insights into covalent 
bonding (why is it advantageous for atoms to share electrons). It is possible to make good 
estimates for the strength of materials and the box model can explain phenomena in star nuclei 
such as supernovas. Sometimes the model is used for qualitative insight and order of magnitude 
estimates. Sometimes it is used for computations with quite good results such as computing the 
elasticity of diamond and estimating the mass of excited states of the proton (see section V). Even 
some nano-science phenomena such as quantum dots can be approximated quite well by the 
particle-in-box model. In short, the very simple model does have potential, not only as an 
educational device to explore quantum mechanics concepts, but also as a tool for first estimates. 

Meanwhile experience in over 40 schools has shown that students can handle the model and we 
think results can improve yet as teachers gain more experience in teaching about quantum 
phenomena and using the model. 
 
In this paper we provide a brief introduction to the model in sections I and II. In section III we 
use the model to gain qualitative insight regarding the hydrogen spectrum. Then we illustrate its 
feasibility in estimations and computations in sections IV-VI. The complete text of our lesson 
materials can be found on a website: www.phys.uu.nl/~wwwpmn, choose part 3b and subsequent 
sections, but unfortunately the website is only in Dutch language. Before part I students have 
already encountered particle-wave duality, electron diffraction and matter waves, the uncertainty 
principle, and a few examples of wave functions and probability plots (qualitative only).   
 
I. Spectra and energy levels 
When excited, low-pressure gases exhibit a line spectrum. When absorbing white light, gases 
exhibit an absorption spectrum consisting of dark lines (Fraunhofer spectrum). From these 
emission and absorption spectra we can construct energy levels such as that for the electron in the 
hydrogen atom (figure 2a). From this we can infer that the energy of bound electrons is quantized. 
This quantization cannot be explained from classical physics. According to classical physics 
objects (particles) such as a ball, bicycle, or car can have any speed and corresponding kinetic 
energy. A soccer ball can have a speed of 10.1 m/s but also 10.11 of 10.111 with corresponding 
kinetic energy. A continuous variation is possible. One hundred years ago this quantization was  



Particle waves in boxes in Dutch secondary schools 

considered puzzling. How can it be explained? Where in nature do we find quantization? …… in 
many wave phenomena such as oscillations on strings of music instruments. Only certain 
frequencies and their harmonics are possible. Quantization is nothing new and in fact was known 
since Pythagoras (Bunge 2003a and b) and it has to do with waves. This way we get to matter 
waves. In fact, students already encountered matter waves in a previous chapter when studying 
wave properties of matter including electron diffraction and double slit particle interference. 
Students already encountered the travelling particle waves of unbound particles. At this point in 
the introduction it is very useful to show standing waves on a slinky, even if these have been 
demonstrated in earlier lessons on waves. 
 
II. The particle in a box 
A string resonates only at certain frequencies. Standing waves are obtained by “locking up” 
travelling waves. In the case of a string this is done by clamping both ends. The interference of 
waves reflected at both ends results in a standing wave. Standing waves occur in every system in 
which waves are “locked up”. 
The electron in an atom is locked up in this sense. If electrons in atoms behave as waves, then 
these should be standing waves and this should be the case for any quantum wave in a closed 
system.  Every bound particle can be described by a standing wave. 
Going back to the string: when a string of length L is clamped on both sides, it can accommodate 
a half sine, a sine (first harmonic), 1!  sine (2nd harmonic) or n x ! sine (figure 2). We can write 
the following relationship between wavelength ! and string length L: 
  

                          (1) 

 
If we lock a (quantum) particle in a one-dimensional box, we use a wave to describe the particle 
and we obtain one half wave, one wave, 1! wave, just like the standing waves on the string. We 
assign meaning to the wave by assuming that the square of the amplitude expresses the 
probability (-density) to encounter the particle at a particular place along the x-axis. Please note 
that the meaning of wave functions in figure 1 is very different from similar plots students have 
encountered when studying oscillations and waves. The wave function, or rather the square of the 
wave function, describes a probability that a particle can be detected at a certain location. It does 
not describe an oscillating particle. What oscillates is not a particle, but a “particle field” which is 
described by the wave function. This particle field plays a role analogous to the EM field with 
photons. 
 

 
Figure 1. Oscillations of a string, as analogy for wave functions of a particle in a box 

 
How do the wave functions in figure 1 relate to particles? The common interpretation is that they 
indicate the probability of detecting a particle at a certain location. Our students already 
encountered this interpretation in an earlier worksheet about the two-slit experiment. In the 
probability interpretation, the square of the wave function indicates the probability to detect the 
particle at a particular location along the x-axis. In exercises with diagrams like figure 1 we ask 
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students to indicate the most probable locations to encounter the particle. Often there is a 
tendency to indicate the nodes “because the particle has to pass that point every time”. This is a 
conceptual error, which has to be corrected by doing some exercises in interpreting various 
graphs of wave functions. Then we derive an expression for the kinetic energy of a particle in a 
box by using the relationships between momentum and wavelength and kinetic energy. 

 

    (2) and       so       (3) 

 
 
If we now use formula 1 to express ! in L then we obtain the well-known formula: 

 

                                                                 (4) 

 
in which n = 1 indicates the ground state,  n = 2 the first excited state, etc. 
 
What did we achieve? Quantization! We now have discrete energy states for the electron, 
numbered by n, which is called a quantum number, as it is typical for quantization, one of the 

core characteristics of quantum physics. If we express energy in units of   then we obtain 1, 

4 (= 22), 9, 16, etc. Please notice, quantization applies in the case of bound particles, not free 
particles. In the Schrödinger representation the particle-in-box approach is equivalent to using an 
infinite square well potential. 
 
III. Comparison of atomic and particle-in-box energy levels 
Figure 2 compares the energy levels determined from the Hydrogen spectrum with levels 
computed with the particle-in-box model. Both are discrete thus quantized. However, the particle-
in-box levels are farther apart for larger quantum numbers (! n2)  while the observed levels are 
closer and closer (! 1/n2). The particle/wave-in-box model can provide discrete levels but not the 
correct ones. That should not surprise us as the square well potential of the particle-in-box model 
is very different from the central potential of the Hydrogen atom. Yet there are situations where 
the model works quite well.  

 
Figure 2. On the left the well known Hydrogen energy levels for main quantum numbers 1 – 5. 
On the right the rather different levels obtained with the particle-in-box model. 
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Figure 3. Small and big box, so small and big wavelength and high and low energy respectively. 
 
IV. Qualitative examples 
a) Molecule formation: What happens when molecules are formed? Think of two Hydrogen 
atoms, which together form an H2 molecule. Compare the Hydrogen atoms with the boxes in 
figure 3. To the left is the small box: one Hydrogen atom. To the right is a large box: the H2 
molecule. Why is the H2 molecule favoured energetically over two H atoms? Because both 
electrons have a larger box available. A larger box means a larger wavelength, a smaller 
momentum (formula 2), and a smaller kinetic energy (formula 4).  We now run into the limits to 
generalization. Shouldn’t the same reasoning apply to Helium? No it does not. We can ‘save’ the 
reasoning with Pauli’s principle, the 2 x 2 electrons do not fit in the same ground state, but even 
then we obtain positive binding energies instead of negative ones. In one school students 
presented small projects on quantum physics. Two students computed the binding energies for 
noble gases hoping that the binding energies would be negative as opposed of binding energies of 
neighbouring elements in the periodic table. In that case the Pauli exclusion principle would have 
cost more energy than the reduction due to doubling the box size. This would have been an 
explanation for the fact that noble gases do not form molecules. They did not succeed, but it was 
an educationally useful exercise nevertheless. Whenever models are used, there are limitations, 
particularly with simple models. 
 

 
 

Figure 4.  Grade 12 students present about quantum physics. 
 
b) Metallic bonds: In textbooks we read that metals have “free” electrons, which are bound to the 
lattice rather than to individual atoms. The box of these electrons is the lattice (large box) rather  
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than the atom. We could apply the same reasoning as with Hydrogen, in a larger box electrons 
have lower kinetic energy. So there is a binding energy. We have to add energy if we want to put 
electrons in a smaller box. At the level of students this reasoning can only be used in a qualitative 
way but it cannot be used to compute the typical binding energy range of 1 – 3 eV. However, if 
we fill the particle box’s energy levels until the Fermi level (so high quantum numbers) then the 
box model turns out to provide the proper order of magnitude (10 eV) even without taking 
account of attraction of electrons by metal ions.  
 
c) Difference in Atomic and Nuclear Energy Levels: Differences in energy levels in an atom are 
typically several electronvolts. Differences between energy levels in the atomic nucleus are 
several MeV. Alpha particles which tunnel out of the nucleus or gamma photons have energies of 
several MeV. Can we explain this with the box model? The typical diameter of an atom is 10–10 m 
while the diameter of a nucleus is 10–15 m. The energy difference between an n = 1 and n = 2 
level in a box atom is:  
 

                  (4) 

 
The energy difference between a n=1 and n=2 level in a box nucleus is:  

 

        (5) 

 
Please notice that in the last step we replaced mp with me. The difference between (5) and (4) is a 
factor 5·106. Knowing that the diameter of a nucleus is several femtometer rather than 1 
femtometer, the result would still be better. Isn’t that nice? 
 
d) Energies to Probe Sub-Nuclear Structures: In another semi-quantitative example we compute 
to what energy electrons will need to be accelerated in order to expose structures smaller than the 
nucleus. Think of the famous experiments with the Stanford linear accelerator, which provided 
evidence for the existence of quarks. Electrons then must have a wavelength that would be at 
least an order of magnitude smaller than that of the proton, for example 10–16 m. Using formula 3 
we obtain an energy of 3.8·104 GeV. Yet the experiments were done with 20 – 30 GeV and that 
was enough to show inelastic scattering by quarks. Are we then already hitting the boundaries of 
the model? No, not yet. Our problem concerns relativistic energies. Instead of  Ekin = ! mv2 we 
should use Ek= pc. If we then use p=h/! we obtain: 

                (6) 

 
If we apply this with L = 10–16 m and n = 1 then Ekin = 2.0·10–11 J = 6.2 GeV, which is a 
reasonable order of magnitude. By using electrons of 20 GeV we look at a distance scale of 
0.3·10–16 m. 
 
V. Quantitative examples: the proton 
Let’s now turn to quantitative examples by doing some computations with a proton and its 
quarks. A proton consists of 3 quarks: 2 up quarks (u) and 1 down quark (d). The up quarks have 
a mass of 3 MeV/c2 and the down quark has a mass of 6 MeV/c2. Yet the proton mass is 
938 MeV. The total mass of the 3 quarks comes to 12 MeV. The rest would have to be kinetic 
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energy of the quarks obtained by being locked up in a very small box, the proton. Let’s assume 
this to be true. Then Ek = 926 MeV which is 1.5·10–10 J. Knowing the energy, we could compute 
the size of the proton.  
 

 for the three quarks together 

 
Hence we find L=1.9 · 10–15 m. Yet another interesting result! 
 
We can go still further. There are particles with the same quark composition as the proton but 
with energies of 1200 MeV/c2 and up which are interpreted as excited states of the proton. Let’s 
try this. Assume that 2 quarks are in an n=1 state and the third in state n=2 in the box model. 
Might this explain the mass? 
 

 

 
When we add the mass of the individual quarks (12 MeV) we obtain 1247 MeV.  This is 
surprisingly close to the mass of the "+ particle which is composed of uud, just like the proton 
and has a mass of 1232 MeV/c2. A pretty result, even though it is physically flawed, because the 
"+ is a particle which is different from the proton because of a different alignment of the quark 
spins. This may remind us of the fact that quantitative results from simple models should not be 
trusted at face value.  Nevertheless, at slightly higher energies (1440 MeV and up) there are other 
excited states of the proton quarks which do correspond to excited states of the quarks, so the 
model is not that bad after all.  
 
VI. Colors of pigment molecules with long carbon chains. 
We present this part in the form of an examination problem, which was accomplished by students 
with reasonable success.  
 
Carotene is a substance, which occurs in carrots and mango’s. It is a carbohydrate with molecular 
formula C40H56. A model of a carotene molecule is presented in figure 5.  
 

 
Figure 5. Carotene molecule. 

 
According to the theory of molecular bonding there are two kinds electron bonds (Lijnse, 1981) in 
carotene. The #-electrons are localized at fixed places between the Carbon atoms. The $-
electrons can move along the entire length of the molecule. The $-electrons can be described by a 
1-dimensional particle-in-box model. Carbohydrates are formed through the formation of 
covalent bonds between carbon and hydrogen atoms. Covalent bonds are formed because the total 
energy decreases when electrons are shared.  
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2p 1  "  Explain how the sharing of electrons leads to a decrease in total energy.  
2p 2  "  Explain why helium atoms, as opposed to hydrogen atoms, do not form covalent bonds. 

 
Figure 6 shows the absorption spectrum of carotene. Wavelength is pictured along the horizontal 
axis and the degree of absorption is along the vertical axis.  

 

 
 

Figure 6. Absorption spectrum of carotene 
 

3p 3  "  Explain the colour of carotene using this spectrum. 
 

  
Carotene has 22 $-electrons per molecule. The first excitation requires an energy of 2.76 eV. 

3p 4  "  Use the Pauli principle to explain which energy levels are involved in the excitation of the 
first $ electron.  

4p 5  "  Calculate the effective length along which the $-electrons can move according to this 
model.  

 
 
Answers: 

1. When atoms share electrons, then each electron has a larger space available. Therefore the 
wavelength increases so the kinetic energy per electron decreases.  

2. Helium has two electrons in the ground state. According to Pauli’s exclusion principle other 
electrons will have to go to a higher energy level. That costs so much energy that sharing does not 
lead to energy decrease so bonding is not advantageous in terms of energy and does not occur.  

3. A large portion of the light with wavelengths below ~450 nm is absorbed; the blue colour is 
filtered out. Longer wavelengths are reflected: red through green.  This mix of colours is perceived 
as orange. 

4. According to Pauli’s exclusion principle each level fits 2 electrons. If there are 22 $-electrons, 
then 11 energy levels are fully occupied. The minimum energy to excite an electron then pertains 
to the transition from level n = 11 to n = 12. 

5. The energy according to the particle in a box model is:  

For the energy transition from n=11 to n=12 we can write: 
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  and   

So: 

 

 
These are again reasonable results compared the 2.4 nm length of the “antenna” part of the 
molecule, the part with the $-bonds. The particle/wave-in-box model does allow for computations 
at the level of our 12th grade students and yet leads to reasonable results in a wide range of 
phenomena. Of course one has to watch out that application of the model does not decay into 
applying tricks without understanding. We try to ask mix computations with conceptual 
questions. In the lesson materials we also pay ample attention to the wave nature of matter and to 
probability interpretations. 
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Werkblad: Deeltje in de doos                      Project Moderne Natuurkunde 
 
Hieronder zie je een aantal kansplaatjes (zogenaamde orbitalen) van eigentoestanden van het deeltje in 
de doos. Hoe donkerder de kleur hoe kleiner de kans het deeltje aan te treffen. Omdat het hier een 
tweedimensionale doos betreft zou je kunnen spreken van een model voor tweedimensionale atomen. 
In werkelijkheid worden dit soort kunstmatige atomen ook echt gemaakt met halfgeleiders. Doe nu de 
volgende opdrachten en ga uit van een grondtoestandsenergie  van 2 eV 
1. Bereken de lengte van het doosje. 
2. Zet bij elke orbitaal de juiste quantumgetallen nx en ny (die aangeven om welke eigentoestand van 

het deeltje in de doos het gaat). 
3. Zet bij elke orbitaal de juiste energie. 
4. Maak een energieniveauschema voor het tweedimensionale deeltje in de doos en zet bij elk 

energieniveau hoeveel elektronen er maximaal in kunnen. Bereken ook de golflengte van een 
foton dat vrijkomt bij de overgang van het 3e naar het 1e energieniveau. 

5. Bereken de grondtoestandsenergie voor de genoemde kunstmatige atomen met atoomnummers 1 
t/m 10. Welke van deze atomen zijn edelgassen? 

 
Uitwerking 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Uitwerking 2. en 3. 
 
    
 
 
 
 
 
 
         (nx , ny ) =                  (nx , ny ) =                  (nx , ny ) =                  (nx , ny ) =                 (nx , ny ) = 
 
          E =                           E =                             E =                             E =                           E = 
 
Uitwerking  4. 
                                                    (nx , ny )       aantal elektronen (max.)              E (eV)      
 
 
Golflengte foton  
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                          (1,1)                                                            2                                    
 
Uitwerking 6. 
 
atoom
num. Z 

    1    2    3    4    5    6     7     8     9     10 

energie 
E (eV) 

   2          

edelgas 
ja/nee 

  nee           
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Werkblad:  Deeltje in de Doos              PMN 
 
Hieronder zie je een aantal kansplaatjes (zogenaamde orbitalen) van eigentoestanden van het deeltje in 
de doos. Hoe donkerder de kleur hoe kleiner de kans het deeltje aan te treffen. Omdat het hier een 
tweedimensionale doos betreft zou je kunnen spreken van een model voor tweedimensionale atomen. 
In werkelijkheid worden dit soort kunstmatige atomen ook echt gemaakt met halfgeleiders. Doe nu de 
volgende opdrachten en ga uit van een grondtoestandsenergie  van 2 eV 
1. Bereken de lengte van het doosje. 
2. Zet bij elke orbitaal de juiste quantumgetallen nx en ny (die aangeven om welke eigentoestand van 

het deeltje in de doos het gaat). 
3. Zet bij elke orbitaal de juiste energie. 
4. Maak een energieniveauschema voor het tweedimensionale deeltje in de doos en zet bij elk 

energieniveau hoeveel elektronen er maximaal in kunnen. Bereken ook de golflengte van een 
foton dat vrijkomt bij de overgang van het 3e naar het 1e energieniveau. 

5. Bereken de grondtoestandsenergie voor de genoemde kunstmatige atomen met atoomnummers 1 
t/m 10. Welke van deze atomen zijn edelgassen? 

 
Uitwerking 1.        (h!/8mL!).(1! + 1!) = 2 eV = 3,2.10-19 J.   
                                Dus L! = 2.6,0.10-38/3,2.10-19 = 3,8.10-19 m!.  Dus L = 6,1.10-10 m 
 
Uitwerking 2. en 3. 
 
    
 
 
 
 
 
 
         (nx , ny ) = 1,1             (nx , ny ) =   2,1            (nx , ny ) = 1,2          nx , ny ) = 2,2          (nx , ny ) =3,1 
 
          E =     2   eV               E =      5  eV            E =    5 eV                E =    8 eV                  E = 10 eV 
 
Uitwerking  4. 
                                                    (nx , ny )       aantal elektronen (max.)              E (eV)      
    (3,1), (1,3)     10 
 
Golflengte foton  
E3 – E1 = 8 – 2 = 6 eV  (2,2)      8 
 
Dus !=1,55 x 10–7 m 
    (2,1), (1,2)     5 
                                                                     
 
                                                          (1,1)                                                            2                                    
 
 
Uitwerking 5. 
 
atoom
num. Z 

    1    2    3    4    5    6     7     8     9     10 

energie 
E (eV) 

   2 4 91 14 19 24 32 40 50 60 

edelgas 
ja/nee 

  nee  ja nee nee nee ja nee ja nee nee 
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1 Bijvoorbeeld: 2 elektronen x 2 eV + 1 elektron x 5 eV 



De Schrödingervergelijking voor het waterstofatoom 

De Schrödingervergelijking is een ingewikkelde differentiaalvergelijking, die je zou kunnen opvatten 
als de kwantummechanische variant van het energiebehoud in de klassieke mechanica. Is de potentiële 
energie Epot bekend als functie van de coördinaten van de deeltjes van een systeem, dan geeft de  
Schrödingervergelijking  de mogelijke golffuncties met bijbehorende energieniveaus. We gaan nu met 
behulp van applets oplossingen zoeken van de Schrödingervergelijking voor het waterstofatoom. Om 
enigszins te begrijpen wat de applets doen kijken we echter eerst weer naar het deeltje in de doos. 

In het geval van een deeltje in een kubusvormige doos met ribbe L ziet de golffunctie (dus de 
oplossing van de Schrödingervergelijking) er als volgt uit: 

!(x,y,z) = A . sin(nx.".x/L) . sin(ny.".y/L) . sin(nz.".z/L) = X(x) . Y(y) . Z(z) 

Hierin zijn de kwantumgetallen nx , ny , en  nz  gelijk aan 1, 2, 3,……. Dit kun je controleren door na te 
gaan of bij deze kwantumgetallen de golffunctie bij de wanden van de doos inderdaad nul is.             
De golffunctie is dus een product van een functie van de coördinaat x, een functie van y en een functie 
van z. 

Het verschil tussen een deeltje in een doos en een waterstofatoom is dat het deeltje in de doos 
gebonden is door de ondoordringbare wanden terwijl in een waterstofatoom het elektron gebonden is 
door de aantrekkende elektrische kracht van het proton. De potentiële energie wordt bij een deeltje in 
de doos gegeven door: Epot = 0 binnen de doos en Epot = ! buiten de doos, dus deze potentiële energie 
is een functie van x, y en z. Bij het waterstofatoom is de kracht op het elektron en daarmee ook de 
potentiële energie van het elektron een functie van alleen de afstand R van het elektron tot de kern (het 
proton). Het gevolg is dat bij een waterstofatoom de golffunctie niet te schrijven is als het product van 
functies van x, y en z, maar als functies van de zogenaamde bolcoördinaten: R, ! en ". Zie ook 
onderstaand plaatje, waarbij het elektron zich op het boloppervlak bevindt en het proton in het midden 
van de bol 

 

Voor het waterstofatoom ziet de oplossing van de Schrödingervergelijking er dus als volgt uit: 

                                 !(R,!,") =  Rnl(R) . #lm($) . %m(&),    

waarbij voor de kwantumgetallen n, l en m geldt:  

n = 1, 2, 3,……                   l =  0, 1,….., n-1           en                 -l " m " l 

Bij l = 0 (en dus m = 0) zijn de functies # en $ constanten en is de golffunctie van het waterstofatoom 
dus bolsymmetrisch (hangt alleen van R af). Men spreekt dan van s-toestanden. Bij toestanden met       
l = 1, 2, 3, … hangt de golffunctie ook van de hoek ! af en eventueel (als m ongelijk is aan nul) ook 
van de hoek ".  Bij l =1 spreekt men van p-toestanden, bij l = 2 van d-toestanden en bij l = 3 van     
f-toestanden.    
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Werkblad: atoomtheorie                      Project Moderne Natuurkunde 
 
Hieronder zie je een aantal kansplaatjes (zogenaamde orbitalen) van eigentoestanden van het 
waterstofatoom. Hoe donkerder de kleur hoe kleiner de kans het deeltje aan te treffen. Ook is voor een 
bolsymmetrische eigentoestand de golffunctie getekend als functie van de afstand r tussen proton en 
elektron.De energieniveaus van het waterstofatoom zijn gelijk aan En = - 13,6 eV/n!. 
1. Zet bij elke orbitaal en bij de bolsymmetrische golffunctie de juiste quantumgetallen n, l en 

(indien mogelijk) m.  Deze getallen geven aan om welke eigentoestand van het waterstofatoom het 
gaat. 

2. Zet bij elke orbitaal en bij de bolsymmetrische golffunctie de juiste energie. 
3. Leg uit waarom de kromming van de bolsymmetrische golffunctie voor toenemende r afneemt (de 

golflengte neemt dus toe met r).  
4. Schets de kans om het elektron op afstand r te vinden als functie van r voor de gegeven 

bolsymmetrische golffunctie. 
5. Maak een energieniveauschema met de juiste kwantumgetallen voor het waterstofatoom en zet bij 

elk energieniveau hoeveel elektronen er maximaal in kunnen. Bereken ook de golflengte van een 
foton dat vrijkomt bij de overgang van het 3e naar het 1e energieniveau. 

6. Geef de elektronensamenstelling voor de atomen H, He, Li, Be, B, O, Ne, Na, Mg, Al, Ar.  
7. Schets de vormen van H, C, O en Ne  
 
Uitwerking 1. en 2.                                                                                     " 
 
    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  r 
 
 (n,l,m) =                 (n,l,m) =            (n,l,m) =               (n,l,m) =                            (n,l,m) = 
 
  E =                         E =                    E =                        E =                                    E = 
 
Uitwerking 3                                                                   Uitwerking 4 
 
 
 
 
 
 
 
Uitwerking  5. 
                                                        E (eV)       aantal elektronen (max.)              (n,l,m)      
 
 
Golflengte foton  
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                         -13,6                                                             (1,0,0)                                   
 
Uitwerking 6. 
 
atoom     H   He    Li   Be   B    O    Ne    Na    Al     Ar 
elektron-
verdeling 

  1s   1s2 1s2 2s        

 
Uitwerking 7. 
Op de achterkant tekenen.   - 24 - 

 



Uitwerking werkblad atoomtheorie                      Project Moderne Natuurkunde 
 
Hieronder zie je een aantal kansplaatjes (zogenaamde orbitalen) van eigentoestanden van het 
waterstofatoom. Hoe donkerder de kleur hoe kleiner de kans het deeltje aan te treffen. Ook is voor een 
bolsymmetrische eigentoestand de golffunctie getekend als functie van de afstand r tussen proton en 
elektron.De energieniveaus van het waterstofatoom zijn gelijk aan En = - 13,6 eV/n!. 
1. Zet bij elke orbitaal en bij de bolsymmetrische golffunctie de juiste quantumgetallen n, l en 

(indien mogelijk) m.  Deze getallen geven aan om welke eigentoestand van het waterstofatoom het 
gaat. 

2. Zet bij elke orbitaal en bij de bolsymmetrische golffunctie de juiste energie. 
3. Leg uit waarom de kromming van de bolsymmetrische golffunctie voor toenemende r afneemt (de 

golflengte neemt dus toe met r).  
4. Schets de kans om het elektron op afstand r te vinden als functie van r voor de gegeven 

bolsymmetrische golffunctie. 
5. Maak een energieniveauschema met de juiste kwantumgetallen voor het waterstofatoom en zet bij 

elk energieniveau hoeveel elektronen er maximaal in kunnen. Bereken ook de golflengte van een 
foton dat vrijkomt bij de overgang van het 3e naar het 1e energieniveau. 

6. Geef de elektronensamenstelling voor de atomen H, He, Li, Be, B, O, Ne, Na, Mg, Al, Ar.  
7. Schets de vormen van H, C, O en Ne  
 
Uitwerking 1. en 2.                                                                                     " 
 
    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  r 
 
 (n,l,m) =  (1,0,0)     (n,l,m) = (2,1,?)  (n,l,m) = (3,2,?)    (n,l,m) = (2,0,0)               (n,l,m) = (4,0,0) 
 
  E =  -13,6 eV         E = -3,4 eV           E = -1,5 eV            E =  -3,4 eV                 E = -0,85 eV 
 
Uitwerking 3                                                                   Uitwerking 4           P = 4# r! "! 
 
    
   Potentiële energie neemt toe met r, dus bij constante energie 
   neemt de kinetische energie af. Impuls neemt dus af en dat 
   betekent dat de golflengte toeneemt ($ = h/p). 
                                                                                                                                                           r 
 
 
Uitwerking  5. 
                                                        E (eV)       aantal elektronen (max.)              (n,l,m)      
                                                                
                                                            -0,85             32 elektronen                      16 toestanden** 
Golflengte foton  
                                                            -1,5              18 elektronen                        9 toestanden *                        
    %E = 12,1 eV = 19,4.10-19 J 
 
     $ =  103 nm                                    -3,4               8 elektronen                        (2,0,0) (2,1,0) (2,1,1)     
                                                                                                                              (2,1,-1)                                                                     
 
                                                         -13,6                                                             (1,0,0)                                   
Uitwerking 6. 
 
atoom     H   He    Li   Be   B    O    Ne    Na    Al     Ar 
elektron-
verdeling 

  1s   1s2 1s2 2s 1s2 2s! 1s2 
2s!2p 

1s2 
2s!2p4 

1s2 
2s!2p6 

1s2 2s!2p6 

3s 
1s2 2s!2p6 

3s!3p 
1s2 2s!2p6 

3s!3p6 

 
* (3,0,0) (3,1,0) (3,1,1) (3,1,-1) (3,2,0) (3,2,1) (3,2,2) (3,2,-1) (3,2,-2) 
** (4,0,0) (4,1,0) (4,1,1) (4,1,-1) (4,2,0) (4,2,1) (4,2,2) (4,2,-1) (4,2,-2) (4,3,0) (4,3,1) (4,3,2) (4,3,3)   
     (4,3,-1) (4,3,-2) (4,3,-3)  
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Deeltje-in-de-doos 
 

Waterstofatoom 

potentiële energie in het midden oneindig veel 
lager dan aan de rand. 
 
                      ! 
Epot 
 
                                                                x 
                  0                            L  
Epot is kubus-symmetrisch 
 

potentiële energiefunctie in het midden oneindig 
veel lager dan ver weg van de kern. 
                                 0                          x      
 
 
                                              Epot " - 1/x  
                                              (langs x-as) 
 
Epot is bolsymmetrisch 

Discreet energiespectrum omdat golffunctie nul 
moet zijn aan de randen.  

Discreet energiespectrum omdat golffunctie nul 
moet zijn op grote afstand van de kern. 

Energietoestanden gekarakteriseerd door drie 
‘kubische’ kwantumgetallen n x , n y , n z   =             
 1, 2, 3,.... 
Hoe hoger de kwantumgetallen hoe meer knopen 
in de golffunctie in x-, y-, resp. z-richting  
 
Langs x-as: 
 
 
 
         
          n x  =  1               n x  =  2           n x  =  3 
 
Omdat de kinetische energie in de doos volledig 
bepaald is heeft elke toestand een volledig 
bepaalde golflengte. 

Energietoestanden gekarakteriseerd door drie 
‘sferische’ kwantumgetallen n , l , m 
Hoe hoger de kwantumgetallen hoe meer knopen 
in de golffunctie in radiële richting (voor n), resp. 
tangentiële richting (voor l en m). 
 
Langs x-as (bij l = m = 0): 
 
 
 
         
          n = 1               n = 2                 n = 3 
 
Omdat bij een gegeven toestand de potentiële 
energie toeneemt naar buiten toe neemt de 
kinetische energie af en neemt de ‘golflengte’ toe. 

Energieniveaus zijn te schrijven als: 
 
E n = (h#/8.m.L#).n#,  met  n# = n x# + n y# + n z# 
 
Er is dus ontaarding (meerdere toestanden met 
dezelfde energie). Ontaard zijn b.v.: 
(n x , n y , n z) = (2,1,1) , (1,2,1) en (1,1,2) 

Energieniveaus zijn te schrijven als: 
 
E n = (1 – 1/n#).13,6 eV 
 
Er is dus ontaarding (meerdere toestanden met 
dezelfde energie). Ontaard zijn alle toestanden 
(n,l,m) met dezelfde n. 

Orbitalen (kansplaatjes) geven een beeld van de 
waarschijnlijkheid het deeltje ergens aan te 
treffen. Hoe hoger de kwantumgetallen, hoe hoger 
het aantal knooplijnen in de orbitalen 
 
In het (x,y)-vlak: 
 
 
 
 
        (1,1,1)            (2,1,1)        (2,2,1) 
 

Orbitalen (kansplaatjes) geven een beeld van de 
waarschijnlijkheid het deeltje ergens aan te 
treffen. Hoe hoger de kwantumgetallen, hoe hoger 
het aantal knooplijnen in de orbitalen 
 
In het (x,z)-vlak: 
 
 
 
 
    
        (1,0,0)            (2,0,0)              (2,1,0) 
     1s-orbitaal       2s-orbitaal       2p-orbitaal  
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De variatiemethode van Ritz 
 
Inleiding 
Quantumfysische modellen zijn meestal niet exact oplosbaar en zeker niet binnen het kader van een 
lesprogramma in 6 VWO. In feite is het enige quantumfysische model voor gebonden deeltjes dat 
binnen dit lesprogramma exact kan worden opgelost dat van een deeltje in een doos. Met dit model 
kunnen we vaak kwalitatief inzicht in realistische systemen verkrijgen en bovendien soms aardige 
orde-van-grootte schattingen maken. Voor kwantitatief redelijke resultaten is het doosjesmodel slechts 
zelden toereikend. Een aanzienlijke verbetering is echter te bereiken door de variatiemethode van Ritz 
toe te passen, uitgaande van de golffuncties van het doosjesmodel. Na een korte uitleg van de methode 
zullen we deze toepassen op het waterstofatoom en het H2

+ - molecuul. 
 
De methode 
We zoeken bij de Schrödingervergelijking (Ekin + Epot) !n = En .!n  de complete set eigenfuncties !n      
(n = 1, 2, 3,……). In het algemeen is het niet mogelijk deze functies exact te vinden, maar het is wel 
mogelijk voor de grondtoestand een functie " te kiezen, die in ieder geval lijkt op de echte 
eigenfunctie !1 . De functie " bevat één of meer nog onbekende parameters, die zo gekozen moeten 
worden dat de grondtoestandsenergie zo goed mogelijk wordt benaderd. Omdat de set !n compleet is 
kunnen we schrijven:                    
                                             " = # Cn . !n        met  <"$"> =   # $Cn $2 <!n $!n > =   # $Cn $2  = 1.  
                                                      n                                                n                                                            n 

De laatste relatie volgt uit het feit dat alle golffuncties genormeerd zijn, hetgeen wil zeggen dat de 
ruimtelijke integraal over de kansdichtheid (het kwadraat van de golffunctie) gelijk aan 1 moet zijn. 
Deze integraal noteren we kort als <"$"> respectievelijk <!n $!n >. 
De verwachtingswaarde van de grondtoestandenergie (een soort gemiddelde energie, te verkrijgen 
door Ekin + Epot maal de kansdichtheid te integreren over de hele ruimte) is nu gelijk aan:  
 
E = <"$Ekin + Epot $"> =   # $Cn $2 <!n $Ekin + Epot $!n > =   # En .$Cn $2  % E1.  
                                               n                                                                                         n 

 

De energie E kan nu geminimaliseerd worden naar de parameter(s) die in de gekozen golffunctie " 
zitten en op die manier zo dicht mogelijk bij de werkelijke grondtoestandsenergie E1 worden gebracht. 
 
Het waterstofatoom 
Voor het waterstofatoom geldt:  
                                                        Epot = -f .e!/r   ,  
 
met f = 9.109 Nm/C& , e = 1,6.10-19 C en r de afstand tussen proton en elektron. Als benadering 
gebruiken we nu een kubisch doosje met ribbe L. De grondtoestand van dit doosje wordt beschreven 
door de genormeerde golffunctie: 
 
                                         "(x,y,z) = ('.L)-3/2.sin(".x/L) .sin(".y/L).sin(".z/L) . 
 
De verwachtingswaarde van de grondtoestandsenergie is nu:  
                                                                                                  
                                         E = <"$Ekin + Epot $"> = 3.h&/8.m.L&  +  <"$Epot $">  
                                                                                     L 

                                            =  3.h&/8.m.L&   –  f .e!. #dx.dy.dz."(x,y,z)&/r      , 
                                                                                 0    
met r = ( (x - ' .L)& + (y - ' .L)& + (z - ' .L)& . De integraal kan numeriek worden gedaan en leidt tot 
het uiteindelijke resultaat:  
                                               E =  3.h&/8.m.L&   – 4,2. f .e!/L. 
 
Minimaliseren met de dooslengte als variabele geeft: L = 0,18.h&/m.f.e! = 0,38 nm  
                                                                               en:  E = -11,5.f !.e4.m/h& =  -7,9 eV 
Deze resultaten hebben de goede orde van grootte (waterstof heeft een Bohrse diameter van 0,1 nm en 
een grondtoestandsenergie van –13,6 eV).  
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Het H2

+ - molecuul 
Voor dit molecuul geldt:  
                                                        Epot =  f .e!/R  -  f .e!/r -  f .e!/r’  ,  
 
met R de afstand tussen de beide protonen, r de afstand van het elektron tot het ene proton en r’ de 
afstand van het elektron tot het andere proton. Als benadering gebruiken we nu een balkvormig doosje 
met lengte L in y- en z-richting en lengte L+R. Zie ook onderstaande figuur. 
 
 
 
 
                                             +                                   +                            L 
 
                                 '..L                      R                         '..L      
                                                                                                             L 
 
De grondtoestand van dit doosje wordt beschreven door de genormeerde golffunctie: 
 
                                         "(x,y,z) = ('.L)-1.('.L+'.R)-1/2.sin(".x/(L+R)) .sin(".y/L).sin(".z/L) . 
 
De verwachtingswaarde van de grondtoestandsenergie is nu:  
                                                                                                  
                                 E = <"$Ekin + Epot $"> = 2.h&/8.m.L& +  h&/8.m.(L+R)&  +  <"$Epot $">  
                                                                                                                          L+R        L 

                                     =  2.h&/8.m.L& +  h&/8.m.(L+R)&  + f .e!/R    – 2. f .e!. #dx. #dy.dz."(x,y,z)&/r     ,  
                                                                                                                        0        0 
met r = ( (x - ' .L)& + (y - ' .L)& + (z - ' .L)& . De factor 2 voor de integraal geeft aan dat het elektron 
door beide protonen gemiddeld even hard wordt aangetrokken. De integraal kan weer numeriek 
worden gedaan, maar geeft geen expliciete functie van L en R. Voor R < L vinden we in zeer goede 
benadering het volgende resultaat: 
  
                                 E  =  2.h&/8.m.L& +  h&/8.m.(L+R)&  + f .e!/R   –   (f .e!/L).(8,4 – 4,0.R/L) 
 
Minimaliseren met L en R als variabelen geeft: L = 0,30 nm , R = 0,16 nm en E = -10,4 eV. 
Minimaliseren met alleen R als variabele en L = 0,38 nm  (de waarde van het waterstofatoom) geeft: 
R = 0,19 nm en E = -10,0 eV. 
Deze resultaten zijn verrassend nauwkeurig als we bedenken dat voor het echte molecuul wordt 
gevonden: R = 0,1 nm en een grondtoestandsenergie van –16,4 eV. Kijken we naar de bindingsenergie 
dan geeft het doosjesmodel een waarde van –10,4 eV + 7,9 eV = -2,5 eV (-2,1 eV wanneer we L niet 
als variabele beschouwen). Het echte molecuul heeft een bindingsenergie van –16,4 eV + 13,6 eV =    
-2,8 eV.  
 
Vibratietoestanden 
Bovenstaande uitdrukking voor de grondtoestandsenergie van het H2

+ - molecuul is afgeleid zonder 
rekening te houden met de beweging van de beide protonen rond de evenwichtswaarde van hun 
onderlinge afstand R. Wanneer de protonen slechts kleine uitwijkingen hebben kunnen we in goede 
benadering schrijven (bij L = 0,38 nm):  
                                                                E  =  - 10 eV  + '.k.(R – R0)& , 
 
met  R0 = 0,19 nm (de evenwichtswaarde) en k = 118 N/m de harmonische trillingsconstante. De 
harmonische vibratietoestanden hebben bij deze constante een onderlinge energieafstand gelijk aan: 
                                                  ____ 
              )E  =  h.f  =  (h/2.*).((k/m)  =  0,12 eV,   hetgeen overeenkomt met infraroodstraling. 
 
Bij de berekening is gebruikt dat m de effectieve massa van de beide protonen is en dus gelijk is aan 
de helft van de protonmassa. 
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Project moderne natuurkunde                     Werkblad Applets Quantumfysica         
 

Het twee-spleten-experiment 
 
Er zijn op het internet meerdere applets over het twee-spleten-experiment te vinden. De 
volgende link is een voorbeeld. 
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/doubleslit/index.html 
 
 

1. Kies fotonen als deeltjes en doe het experiment (‘start’) bij een bepaalde golflengte van de 
fotonen en bij een bepaalde spleetafstand. Laat zoveel mogelijk deeltjes per seconde uit het 
kanon komen. Noteer golflengte en spleetafstand en tel het aantal maxima. 

2. Herhaal 1. bij dezelfde spleetafstand, maar met steeds andere golflengtes. 
3. Herhaal 1. maar laat nu de golflengte constant en varieer de spleetafstand. 
4. Herhaal 1. maar laat nu de deeltjes een voor een uit het kanon komen en schets wat je ziet na 5 

fotonen, 20 fotonen en 100 fotonen 
5. Verklaar de resultaten van 2. en 3. met de formule: d.sin(!) = k." 
6. Verklaar de resultaten van 2. en 3. met behulp van de Onbepaaldheidsrelatie. 
7. Verklaar je schetsen bij 4. door gebruik te maken van de kansinterpretatie van het 

interferentie-experiment. 
8. Herhaal 1. t/m 6. maar gebruik nu elektronen als deeltjes. Bereken bij elke gegeven 

elektronenergie de De Broglie – golflengte van de elektronen. 
9. Leg uit waarom voor interferentie met elektronen veel kleinere spleetafstanden nodig zijn dan 

voor interferentie met fotonen. 
10. Ga na wat er verandert wanneer je elektronen vervangt door protonen, neutronen en pionen.  

 
                                      Golffuncties van het waterstofatoom  
 
De oplossing van de Schrödingervergelijking voor het waterstofatoom ziet er als volgt uit: 
!(r,#,$) =  Rnl(r) . "lm(#) . #m($),   waarbij voor de kwantumgetallen n, l en m geldt: n = 1, 2, 3,…… 
                                                                                                                                         l =  0, 1,….., n-1 
                                                                                                                                        -l $ m $ l 
Bij l = 0 (en dus m = 0) zijn de functies " en # constanten en is de golffunctie van het waterstofatoom 
dus bolsymmetrisch (hangt alleen van r af). Men spreekt dan van s-toestanden. Bij l =1 spreekt men 
van p-toestanden, bij l = 2 van d-toestanden en bij l = 3 van f-toestanden.                        
 
Ga naar de volgende site: http://fys.kuleuven.be/pradem/applets/RUG/IndexRUG.htm  
Kies eerst de applet ‘Schrödingervergelijking voor het waterstofatoom’. In deze Applet wordt het 
radiële deel van de Schrödingervergelijking opgelost. Dit betekent dat de computer uitrekent hoe de 
golffunctie R(r) eruit ziet als functie van de afstand r van het elektron tot de kern. Tevens berekent de 
computer de kans het elektron op een bepaalde afstand r van de kern aan te treffen. Deze kans wordt 
gegeven door de golffunctie maal de oppervlakte van een bol met straal r: 
 
                                   P(r) = 4%.r&. R(r) 
 
1. Laat de computer de 1s-toestand uitrekenen. Beschrijf kort wat je de computer achtereenvolgens 

ziet doen en leg uit: 
• aan welke voorwaarde de golffunctie moet voldoen alvorens de computer stopt met de 

berekening, 
• wat dit betekent voor het energiespectrum van het waterstofatoom 

2. Wat gebeurt er met het maximum van de radiële waarschijnlijkheidsverdeling wanneer n groter 
wordt? Teken de waarschijnlijkheidsverdeling bij de s-toestanden van n = 1 t/m n = 4. 

3. Bij n =1 is de afstand tot de kern, waarop je het elektron met de grootste waarschijnlijkheid vindt 
gelijk aan de straal van de Bohrse K-schil: a0 = 0,051 nm. Kan het elektron ook op andere 
afstanden zitten? Licht je antwoord toe. 
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4. Bepaal de straal van de Bohrse schillen L, M en N door de waarschijnlijkheidsverdeling bij de s-
toestanden van n = 2, 3 en 4 te bekijken. 

5. Zit een p-elektron dichter of verder van de kern dan een s-elektron bij dezelfde n? 
6. Zit een p-elektron dichter of verder van de kern dan een d-elektron bij dezelfde n? 
7. Vergelijk een 2p-, 3p- en 4p-toestand met elkaar. Wat verandert? Doe dit ook voor een 3d- en 4d-

toestand. 
8. Ga na dat het energieniveau van het waterstofatoom alleen van n afhangt en gegeven wordt door: 
                                    En = C/n&  ,  met C = -13,6 eV 

 
Kies nu op de genoemde site de applet ‘De golffunctie van waterstofachtige atomen’. Een alternatief is 
te vinden op de site: http://www.falstad.com/mathphysics.html (Hydrogen Atom Applet). Beide applets 
tekenen orbitalen bij zelf gekozen kwantumgetallen. 
 
9. Teken de orbitalen bij de toestanden 1s, 2s, 2p, 3s, 3p en 3d. Varieer ook het kwantumgetal m. 
10. Geef een belangrijk verschil tussen s-toestanden aan de ene kant en p- en d-toestanden aan de 

andere kant. 
11. Wat gebeurt er als je kwantumgetal m varieert? 
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Numeriek oplossen van de Schrödingervergelijking voor gebonden deeltjes 
 
De Schrödingervergelijking in zijn meest eenvoudige vorm (ééndimensionaal en 
tijdsonafhankelijk) ziet er als volgt uit: 
 

                                     
 
Bij gegeven potentiaal V(x) is met MODELOMGEVING van IPCOACH of een ander 
modelleerprogramma een numerieke oplossing te vinden. Het model kan er dan als volgt 
uitzien. 
 
Als (x < xmax) dan 
 Als (! < 0,01) dan 
 stop 
 Anders 
 E := E + dE 
 X = 0 
 ! = 1 
 !’ = 0 
 Eindals 
Anders 
!” = - a*(E-V(x))*! 
!’ := !’ +  !”*dx 
! := ! + !’*dx 
x := x + dx 
Eindals 
 

Uiteraard is .  

Het eerste deel van het model (voor de vergelijking zelf) zorgt ervoor dat in de uiteindelijke 
oplossing aan de randvoorwaarde wordt voldaan dat de golffunctie ver weg van het minimum 
van de potentiaalput naar nul moet gaan. Dit lukt slechts voor bepaalde waarden van de 
energie E (quantisatie!). Het tweede deel geeft dan uiteindelijk de golffunctie !(x) bij een 
toegestane waarde voor E.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - 31 - 



Mogelijke onderwerpen voor de presentaties ‘Quantummechanica’                                           
                                                                               
Heisenbergs onbepaaldheidsrelatie 
 

• Verklaar buiging van deeltjes aan een spleet met behulp van materiegolven en laat 
zien dat deze buiging aan de relatie van Heisenberg voldoet. 

• Leg uit hoe de elektronenmicroscoop werkt. 
• Leg aan de hand van een voorbeeld uit waarom we in het dagelijks leven zo weinig 

merken van de relatie van Heisenberg. Gebruik het voorbeeld nog een keer maar nu 
met h = 1 Js.  

• Wat heeft Heisenbergs relatie met de kansinterpretatie van golffuncties te maken? 
Gebruik b.v. MODELOMGEVING om te laten zien dat een betere bepaling van x 
(scherper gepiekte golffunctie) onmiddellijk leidt tot een slechtere bepaling van p. 

• Beschrijf het verband tussen ‘meten’ en ‘reductie van het golfpakket’. Gebruik het 
voorbeeld van ‘Schrödingers kat’. 

 
Golffuncties van vrije en gebonden deeltjes 
 

• Leg uit waarom een vrij deeltje als golffunctie een lopende sinusgolf heeft. Wat 
betekent dit voor de bepaaldheid van p en x? 

• Leg uit waarom een gebonden deeltje wordt beschreven door staande golven. Doe dit 
aan de hand van een vergelijking tussen golven in een snaar en het deeltje in de doos. 

• Leg uit waarom het energiespectrum van gebonden deeltjes altijd discreet is. 
• Laat alle leerlingen de doosjesformule afleiden uit de gegeven golffuncties van het 

deeltje in de doos en het verband tussen impuls, kinetische energie en golflengte. 
• Los met MODELOMGEVING de Schrödingervergelijking voor een harmonisch 

trillend deeltje op en laat zien waarom ook voor dit gebonden deeltje het spectrum 
discreet is. Geef overeenkomsten en verschillen met het deeltje in de doos. 

 
Vergelijking van H-atoom met ‘deeltje in doos’ 
 

•  Bekijk de randvoorwaarden: bij beide zijn alleen golffuncties toegestaan, die aan de 
rand nul zijn: het deeltje is dus een gebonden deeltje en de golffunctie is die van een 
staande golf, met buiken en knopen. 

•  De staande golf is eigenlijk een gevolg van de potentiele- energiefunctie. Vergelijk 
deze functie voor het doosjessysteem met die voor het H-atoom. Wat zijn 
overeenkomsten en verschillen? 

•  Vergelijk de golffuncties met elkaar en kijk ook naar de kansverdeling: waar is de 
grootste kans het elektron aan te treffen? Zie je overeenkomsten tussen beide 
systemen? Laat zien dat (nx, ny, nz) bij het doosjesmodel en (n,l,m) bij het H-atoom 
een soortgelijke rol spelen. Ze zeggen b.v. iets over het aantal knopen in een bepaalde 
richting en of er sprake is van bol- of kubussymmetrie. Zie voorbeelden hieronder. 
Kun je een mooie interpretatie van deze plaatjes geven? 

 
                                                      Deeltje in een doos  
 
 
 
 
 
   
 
       Toestand  (1,1,1)                          (1,2,1)                      (2,2,2)             
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                                                     H-atoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toestand (n,l,m) = (1,0,0)               (2,1,0)                          (2,0,0) 
 

•  Bij het doosjesmodel is de golflengte constant, maar bij het waterstofatoom wordt hij 
(omdat de potentiele energie dan toeneemt) naar buiten toe groter. Licht dit toe. 

•  Vergelijk de energiespectra met elkaar: overeenkomsten en verschillen. 
 
 
Covalente binding en metaalbinding 
 

•  Leg met woorden uit waarom bij het waterstofmolecuul de covalente binding energie 
oplevert (de zogenaamde bindingsenergie).  

•  Bereken deze bindingsenergie door gebruik te maken van het doosjesmodel. Bereken 
ook eens de bindingsenergie van een ingewikkelder molecuul (b.v. O2 of H2O). 

•  Leg uit (door te kijken naar het al dan niet vol zijn van orbitalen) waarom edelgassen 
geen moleculen vormen. Laat door berekening zien dat het (b.v. bij Helium of Neon) 
dat het doosjesmodel dit niet voorspelt. 

•  Als elektronen bosonen zouden zijn, zou er dan ook verschil zijn tussen diverse 
elementen als het gaat om de vraag of ze moleculen vormen?  

•  Geef overeenkomst en verschil tussen covalente binding en metaalbinding. 
•  Bereken de bindingsenergie per atoom van een metaal (1 of 3 dimensies!) 

 
 
Stevigheid van kristallen  
 

•  Leg met woorden uit waarom het energie kost om een kristal in te drukken en waarom 
het kristal dus stevig is. 

•  Geef de berekening van de kracht, die nodig is om een kristal van 1 cm! in te drukken. 
Zet er duidelijk bij  wat de aannames zijn.  

•  Geef aan waar in je berekening de soort stof een rol speelt. Als de stof verandert 
zullen namelijk bepaalde aannames in je berekening moeten veranderen; er mag 
immers niet steeds hetzelfde uitkomen. 

•  Waarom is de stevigheid van kristallen klassiek niet te verklaren (neem h = 0)? 
•  Waarom is het voor de stevigheid van kristallen belangrijk dat de elektronen geen 

bosonen zijn? 
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Kleurstoffen 
  

•  Bereken het energiespectrum van een organische kleurstof met langs de koolstofketen 
b.v. 16 "-elektronen. Gebruik het doosjesmodel en neem een verstandige 
doosjeslengte (per binding 0,3 nm). 

•  Geef de laagste 4 energieniveaus van het energiespectrum van de kleurstof. 
•  Welke kleuren absorbeert deze kleurstof en welke kleur zie je dus? 
•  Leg uit wat de kleur zou zijn als elektronen geen fermionen maar bosonen zouden 

zijn? 
•  Hoe is de naam van deze kleurstof en waar wordt hij voor gebruikt? 

 
 
Vormen van atomen en molekulen 
 

•  Hoe zouden atomen eruit zien als elektronen bosonen zouden zijn? 
•  Geef aan hoe het zuurstofatoom er ongeveer uitziet en hoe het natriumatoom. 
•  Verklaar zo goed mogelijk de vorm van het watermolekuul en het methaanmolekuul. 
•  Leg uit waarom het voor onze wereld zo belangrijk is dat elektronen fermionen zijn. 

 
 
Kwantumdots 
 

•  Wat zijn kwantumdots en hoe worden ze gemaakt? 
•  Waarom zitten de elektronen opgesloten als in een tweedimensionaal doosje? 
•  Geef een paar toepassingen van kwantumdots en leg uit hoe ze werken. 

 
 
http://www.phys.uu.nl/~wwwpmn/  
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WISE – project: Deeltje in de doos  
 
                                                Werkblad 
 
 
1. Waarom WISE? 
 

• WISE staat voor Web-based Inquiry Science Environment en is opgezet door een team van 
Berkeley University (V.S.). Deze elektronische leeromgeving geeft docenten de mogelijkheid 
leerlingen wetenschappelijke onderwerpen te laten bestuderen door effectief gebruik te maken 
van het internet. Binnen WISE kun je als docent leerlingen een intrigerende vraag voorleggen, 
waarnaar ze dan (gestuurd) onderzoek kunnen doen. Het is echter ook mogelijk een regulier 
stuk leerstof te herhalen of zelfs te vervangen door een WISE-module, die deze leerstof dekt. 
Dit laatste gebeurt bij het project ‘Deeltje inde doos’.  

• Als je WISE gebruikt om een stuk leerstof te herhalen of voor de eerste keer aan te bieden 
moet je daar natuurlijk ook meerwaarde in kunnen zien. Op dit moment zit de meerwaarde 
voor mijn gevoel (het moet nog in de klas getest worden!!!) in de volgende punten. 
1. WISE geeft leerlingen snelle feedback. Soms direkt nadat ze een opdracht gedaan hebben 

(de zogenaamde ‘ test jezelf ’ onderdelen), soms na een opmerking van hun docent. 
Docenten kunnen die feedback direkt geven, terwijl ze al rondlopend observeren of 
leerlingen helpen. Ze kunnen ook leerlingresultaten na afloop bekijken en van 
commentaar voorzien. Het is wel zaak daarmee niet te lang te wachten. 

2. WISE maakt het denken van leerlingen meer zichtbaar. Vaak zie je al tijdens de 
klassikale sessie waar fundamentele denkfouten worden gemaakt, maar ook wanneer je de 
resultaten na afloop van zo’n sessie bekijkt wordt gauw duidelijk hoe leerlingen denken. 

3. WISE maakt het mogelijk op een snelle en natuurlijke manier mooie plaatjes, simulaties, 
filmpjes, relevante achtergrondinformatie enz. te integreren in de les. 

4. WISE biedt de mogelijkheid allerhande soorten opdrachten op de goede plek aan te 
bieden. Deze opdrachten dwingen de leerlingen een nieuw stukje leerstof direkt te 
verwerken. 

5. WISE kent de opties ‘hints’ en ‘kaartenbak’. Als docent hoef je niet voortdurend te 
zeggen wat leerlingen moeten doen en heb je dus meer je handen vrij om te observeren en 
feedback te geven. De ‘hints’ zorgen ervoor dat ze verder kunnen of bevatten relevante 
vragen, die ze eerst moeten oplossen voor ze verder kunnen. De ‘kaartenbak’ is een soort 
aantekeningenschrift, waarin leerlingen iets wat ze net geleerd hebben kunnen vastleggen, 
zodat ze het in een volgende opdracht weer kunnen gebruiken. 

6. In het project ‘Deeltje in de doos’ heb ik getracht een doorlopende leerlijn te 
ontwikkelen waarin leerlingen stap voor stap en met veel aandacht voor herhaling via de 
fundamenten van de  kwantummechanica (met nadruk op de interpretatie) tot de theorie 
van echte atomen komen. Ik hoop dat het project hen helpt in te zien hoe een en ander 
samenhangt en dat ze wellicht ook nog wat plezier aan beleven; al was het maar omdat ze 
het allemaal met de computer mogen doen. 

 
2. Inloggen 
 

1. Ga naar wise.berkeley.edu 
2. Join WISE als STUDENT 
3. Maak een account aan door de vragen in te vullen. Gebruik: period = All, registratiecode = 

K9PLF1. Het password mag je zelf bedenken. 
4. Onthoud password en username 
5. Klik: Sign in with my new account 
6. Sign in 
7. Voer project in (Deeltje in de doos) 
8. Project binnengaan. 
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3. Overzicht van het project 
 
      Overzicht Toelichting  

 1 Inleiding   

 Leerdoelen voor dit project Snel lezen voor een eerste indruk 
 2 Herhaling golven  

 Wat zijn staande en lopende golven? Een applet over golven met vragen 

 
Het frequentiespectrum van lopende en 
staande golven 

Het geleerde vastleggen voor de docent 

 test jezelf Leerling test zijn begrip van golven  
 3 Vrije deeltjes  

 Vrije deeltjes en lopende golven Leestekst 

   Een belangrijke begripsvraag De interpretatie van de deeltjesgolf 

 Test jezelf Leerling test of hij interpretatie begrijpt   
 Het spletenexperiment Een applet met vragen  

 Vragen over het spletenexperiment Het geleerde vastleggen voor de docent 
 4 Deeltje in de doos  

 Gebonden deeltjes en staande golven Leestekst 
 Test jezelf Leerling test of hij de tekst begrijpt 
 Forumdiscussie Klassediscussie over de interpretatie 

 Verband tussen dooslengte en energie Maak een logisch schema van de formules 

 Energiespectrum van deeltje in doos Leid de formule voor het energiespectrum af 
 5 Kwantumgetallen en orbitalen  

 Wat zijn kwantumgetallen en orbitalen? Leestekst met plaatjes 

 Een kleine toets Maakt voor docent zichtbaar of er begrip is 
 6 Pauli verbod en Periodiek systeem  

 Wat is het Pauli verbod? Leestekst 

 Test jezelf Leerling test of hij de tekst begrijpt 
 Periodiek systeem Leestekst met tabel 
 Een kleine toets Maakt voor docent zichtbaar of er begrip is 
 Maak zelf een periodiek systeem Leerling maakt een P.S. voor 2D-doosjes 

 7 Echte atomen  

 Het waterstofatoom Leestekst 

 
Schrödingervergelijking van het 
waterstofatoom 

Applet die de radiële Schrödingervergelijking 
van het waterstofatoom oplost + opdrachten 

 Orbitalen van het waterstofatoom Applet + opdrachten 

 Samenvatting Leestekst 

 Een kleine toets Maakt voor docent zichtbaar of er begrip is 
 Bezetting van de energieniveaus Leerling past Pauli toe op echte atomen 

 Elektronenconfiguraties Voor echte atomen 

 Forumdiscussie Waarom klopt het na Argon niet meer? 
 8 Wat je hebt geleerd  

 Verslag van het project Nog een keer op het geleerde terugblikken 
 9  Extra: presentaties  

 Presentaties kwantummechanica Vervolgopdracht 
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De Schrödingervergelijking 
 

1. Opstellen van de vergelijking 
 

In 1925 heeft Erwin Schrödinger een golfvergelijking gevonden, waarvan de oplossingen de 
gezochte golffuncties van quantummechanische systemen zijn. De golfvergelijking is niet 
wiskundig af te leiden uit dieperliggende wetten, maar is zelf te beschouwen als een 
natuurwet. Schrödingers vondst is eigenlijk een ‘sophisticated guess’ die plausibel te maken is 
als je uitgaat van de complexe schrijfwijze van een lopende golf voor een vrij deeltje met 
welbepaalde impuls p en (kinetische) energie E: 

,            (1) 
 

Hierin is  het golfgetal en  de hoekfrequentie.  

 
De eenvoudigste lineaire differentiaalvergelijking die bovenstaande golffunctie als oplossing 
heeft is:  

                                               (2) 

 

Invullen van (1) in (2) geeft: 
         (3) 

 

Er geldt dus:  . Dit is precies wat je verwacht voor een vrij deeltje. 

 
Voor een deeltje dat onder invloed van een potentiële energiefunctie V(x) beweegt is de 

klassieke energie gelijk aan . In combinatie met (3) suggereert dit een 

uitbreiding van (2) tot:    

    
                (4) 

Dit is de volledige (tijdafhankelijke) Schrödingervergelijking 
 

2. Oplossen van de Schrödingervergelijking 
 
Omdat V(x) niet van de tijd afhangt kan de Schrödingervergelijking worden opgelost door 
scheiding van de variabelen x en t. Dit leidt tot de volgende oplossing: 
 
    ,     (5) 
 
Hierbij is de stationaire golffunctie een oplossing van de tijdonafhankelijke 
Schrödingervergelijking: 

    
   (6)
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Voor gebonden deeltjes gaat de stationaire golffunctie  naar nul voor x!". Deze is 
immers te beschouwen als de amplitudo van de tijdafhankelijke golffunctie en dus is 
zijn kwadraat de kans het deeltje ergens aan te treffen. Voor een gebonden deeltje moet die 
kans nul zijn. Het gevolg is dat niet alle energiewaarden E zijn toegestaan. Het 
energiespectrum van een systeem met gebonden deeltjes is discreet (gequantiseerd) en bestaat 
uit energiewaarden En , met n = 1, 2, 3, ….  de quantumgetallen waarmee de energiewaarden 
van het spectrum en de bijbehorende golffuncties worden gelabeld.  
 
De (oneindig grote) verzameling van alle golffuncties , horend bij de energiewaarden 
En , spant een functieruimte op die bekend staat als Hilbertruimte. De golffuncties zijn 
te beschouwen als de basisvectoren van de Hilbertruimte. Ze zijn orthogonaal en genormeerd 
(totale kans is 1): 
 

    als n # m            en       
 

 
Het sterretje (*) in bovenstaande uitdrukking staat voor de ‘complex geconjugeerde’ van $, 
die wordt verkregen door in $ het imaginaire getal i te vervangen door - i. 

 
Zoals een willekeurige vector in drie dimensies een lineaire combinatie van de drie 
basisvectoren in x-, y-, en z-richting is, zo is een willekeurige stationaire oplossing van (6) te 
schrijven als: 
 

 , waarbij   (inproduct) (7) 

 
Een willekeurige oplossing van (4) is nu te schrijven als: 
 

   , met 
    (8) 

 
Opmerking 1 
Niet altijd is het energiespectrum volledig discreet. Zo heeft het waterstofatoom tot aan de 
ionisatie-energie een discreet spectrum en daarboven een continu spectrum (het elektron is 
een vrij deeltje geworden). In zulke gevallen moet een deel van de som over de 
quantumgetallen vervangen worden door een integraal over het continue energiespectrum. 
 
Opmerking 2 
Als de golffunctie op t = 0 bekend is, kunnen met (7) de coëfficiënten Cn berekend worden. 
Met (8) kan vervolgens berekend worden hoe de golffunctie zich in de tijd ontwikkeld. 
  

3. Een voorbeeld: deeltje in de doos 
 
Een deeltje bevindt zich in een ééndimensionale doos met lengte L. De wanden zijn oneindig 
hoge potentiaalbarrières en bevinden zich op x = 0 en x = L. De oplossingen van (6) zijn dus 
buiten de doos gelijk aan nul. Binnen de doos geldt V = 0 en dus: 
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Deze vergelijking heeft als oplossing:  

                Hierin is:  

                                                              (9) 
 
Omdat  (randvoorwaarden) vinden we: B = 0 en   (10) 
Uit (9) en (10) volgt tenslotte het energiespectrum met bijbehorende golffuncties: 
 

   en 
 (11) 

 
Dit zijn de bekende staande golfoplossingen die ook naar analogie met de eigentrillingen van 
een snaar kunnen worden gevonden. De afleiding die van deze analogie gebruik maakt is 
echter semi-klassiek, omdat gebruik wordt gemaakt van de golflengte van De Broglie. Deze 
hoort echter bij een vrij deeltje met een welbepaalde impuls. Hoewel de energie van een 
deeltje in de doos wel volledig bepaald is zolang het door één van de golffuncties van (11) 
wordt beschreven, is zijn impuls dat beslist niet. Dit valt op meer manieren in te zien. 

1. De positie van het deeltje heeft een onbepaaldheid . Volgens de 
onbepaaldheidsrelatie heeft de impuls van het deeltje dan een onbepaaldheid 

. 
2. Een staande golf binnen een beperkte ruimte is eigenlijk een golfpakket dat is 

samengesteld uit oneindig veel lopende golven, elk met zijn eigen impuls (Fourier). 
Buiten de doos heffen al die lopende golven elkaar op, binnen de doos vormen ze een 
staande golf. Er is dus een sprake van een heleboel impulsen; de impuls is onbepaald.  
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! ! Golfpakket en Onbepaaldheidsrelatie 
 

1. Fourier analyse 
 
Een zuiver sinusvormige golf heeft een welbepaalde golflengte en dus een welbepaalde 
impuls. Elk ander golfpakket kan worden samengesteld uit een spectrum van sinusvormige 
golven met verschillende golflengtes (en dus impulsen). Deze samenstelling is analoog aan de 
samenstelling van wit licht uit een continu spectrum van kleuren of een willekeurige toon uit 
een discreet spectrum van grond- en boventonen. In het geval van een continu spectrum is het 
golfpakket uit het spectrum te berekenen met de Fourier-integraal: 
 

 
 

Hierin is weer het golfgetal. Bij discrete spectra moet de integraal door een som 
worden vervangen. Het spectrum is uit het golfpakket te berekenen met: 
 

 
 
Als we grafieken maken van het kwadraat van het spectrum en het kwadraat van het 
golfpakket dan zien die er ongeveer uit als hieronder getekend. 
 

 
 

2. Onbepaaldheidsrelatie en meetprobleem 
 
We hebben hierboven de kwadraten van het spectrum en het golfpakket weergegeven, omdat 
die kunnen worden geïnterpreteerd als de kans het deeltje op een bepaalde plaats of met een 
bepaalde impuls aan te treffen. In de tekeningen zijn ook de onbepaaldheden in golfgetal (en 
dus impuls) en plaats aangegeven. Wanneer de Fourier analyse daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd blijkt steeds: 
 

 
 
De onbepaaldheden worden vaak gelijk gesteld aan de standaarddeviaties: 
 

 
 

 
 
Hierbij is voor grootheid A de gemiddelde waarde gegeven door: 
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Nemen we een Gaussisch golfpakket, dan is de onbepaaldheid minimaal en vinden we 
(gebruik makend van de standaarddeviaties): 
 

          
 
De onbepaaldheidsrelatie is een intrinsieke eigenschap van golfpakketten (en dus van de 
natuur!) en geldt ook als we niet meten. Voeren we wel een meting uit, bijvoorbeeld van de 
impuls, dan verandert het golfpakket. Men spreekt zelfs van de ‘ineenstorting van de 
golffunctie’: bij zeer precieze impulsmeting wordt het spectrum ineens zeer smal en gaat de 
golffunctie nagenoeg over in een vlakke golf, zodat we vrijwel niets over de plaats van het 
deeltje kunnen zeggen. De verandering van het golfpakket bij meten staat bekend als het 
‘meetprobleem’. 
 

3. Beweging van het golfpakket van een vrij deeltje 
 
Het tijdafhankelijke golfpakket van een vrij deeltje wordt volgens de Schrödingervergelijking 
gegeven door: 
 

 
 

Hierin is is . Als het pakket op t = 0 bekend is, kan het spectrum worden 
berekend en vervolgens het pakket op willekeurige tijd t. Aangezien de componenten met 
grotere impuls sneller bewegen dan die met kleinere impuls zal het golfpakket breder en 
(totale kans moet 1 blijven) ook lager worden. Het pakket smeert zich dus uit. Dit is hieronder 
weergegeven. 
 

 
 
Er zijn allerlei applets (google: pradem of falstad) waarin dit proces mooi wordt gesimuleerd. 
Deze applets laten ook de tunneling van een deeltje door een potentiaalbarrïere zien. 
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De klassieke limiet 
 

1. Van Schrödinger naar Newton 
 
De tijdafhankelijke Schrödingervergelijking speelt in de quantummechanica de rol die in de 
klassieke mechanica door de Tweede Wet van Newton wordt gespeeld. Dit is als volgt in te 
zien. 

• De golffunctie van een vrij deeltje met welbepaalde impuls wordt gegeven door: 
 

,        met     en    .  

 

 Er geldt: , dus ! is een eigenfunctie van de impulsoperator: 

          (1) 

 
• De gemiddelde waarden (verwachtingswaarden) van plaats en impuls zijn nu bij een 

willekeurige golffunctie ! gegeven door: 

  en  

 
• Gebruik maken van de tijdafhankelijke Schrödingervergelijking en van de 

randvoorwaarde dat ! in het oneindige nul is geeft, na partieel integreren: 
 

 en  , de klassieke relaties 

 
• Omdat <F(x)> niet gelijk is aan F(<x>) mogen we normaal gesproken de klassieke x 

niet gelijk stellen aan <x>. In de klassieke limiet, waarbij de onbepaaldheid in x klein 
is, kunnen we dit echter wel doen. Dit blijkt als we de eerste twee termen van de 
Taylorreeks voor F(x) opschrijven: 

 
   (2) 

  
Omdat de onbepaaldheid in x gegeven wordt door: kunnen we 
in de klassieke limiet inderdaad <F(x)> gelijk stellen aan F(<x>) en dus de klassieke x 
aan <x>. We zijn dan weer terug bij Newton. 

 
 

2. Van Schrödingervergelijking naar klassiek energiebehoud 
 
Als we gebruik maken van definitie (1) van de impuls-operator kunnen we de 
tijdonafhankelijke Schrödingervergelijking als volgt schrijven. 
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Door te vermenigvuldigen met de complex geconjugeerde !*(x) en over x te integreren 
krijgen we de volgende vergelijking voor de verwachtingswaarden. 
 

      (3) 

 
Omdat de onbepaaldheid in de impuls wordt gegeven door 
 

 
 
kunnen we bij kleine onbepaaldheid <p2> vervangen door <p>2. Bij kleine onbepaaldheid in 
de plaats kunnen we – op de wijze van (2) – na een Taylorreeks-ontwikkeling <V(x)> 
vervangen door V(<x>). In dat geval kunnen we <x> en <p> weer identificeren met de 
klassieke plaats en impuls en gaat (3) dus over in klassiek energiebehoud. 
 
 

3. Wanneer geldt de klassieke limiet? 
 
In zijn algemeenheid geldt dus de klassieke limiet wanneer de onbepaaldheid in plaats en 
impuls beide zeer klein zijn. Dit is het geval bij macroscopische voorwerpen. We bespreken 
nu drie manieren waarop dit valt in te zien.   

• Bij macroscopische voorwerpen met een grote massa zijn de onbepaaldheden in plaats 
en snelheid allebei bijzonder klein. Neem bijvoorbeeld een ‘stilstaande’ auto. In de 
quantummechanica wordt die gerepresenteerd door een bijzonder smal golfpakket 
!(x,t). Laten we aannemen dat de fotonen, die de auto zichtbaar maken, voor een 
onbepaaldheid in de plaats van 1 nm zorgen. Dan is de onbepaaldheid in de snelheid 
volgens de onbepaaldheidsrelatie bij een massa van 1000 kg van grootteorde 10-28 m/s. 
De auto gedraagt zich klassiek: binnen elke meetnauwkeurigheid staat hij stil.!
 
Opmerkingen 
1. Werken met de golflengte van De Broglie werkt bij een ‘stilstaand’ voorwerp 

verwarrend, aangezien voor zo’n voorwerp deze golflengte oneindig groot is. Het 
voorwerp wordt dan ook niet gerepresenteerd door een vlakke golf, maar door een 
golfpakket met niet volledig bepaalde golflengte/impuls/snelheid.!

2. Ook het golfpakket van een macroscopisch vrij bewegend voorwerp wordt in de 
loop van de tijd breder. Vanwege de extreem lage onbepaaldheid in de snelheid 
zijn de snelheidsverschillen tussen de Fourier-componenten van het golfpakket 
extreem klein en duurt het dus extreem lang voordat je iets van de verbreding van 
het pakket merkt.!

3. Het is moeilijk om aan de onbepaaldheid in de impuls te zien of een deeltje als 
klassiek mag worden opgevat. De onbepaaldheid in de snelheid geeft dit veel beter 
aan.!

 
• Bij buigings- en interferentie-experimenten, waarin vrije deeltjes worden 

gerepresenteerd door vlakke golven, is de De Broglie-golflengte wel een prima 
indicator voor het geldig zijn van de klassieke limiet. Bij macroscopische voorwerpen 
met een grote massa is de De Broglie-golflengte extreem klein en gedragen de 
voorwerpen zich als klassieke deeltjes die geen waarneembare buiging en interferentie 
vertonen.  
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• Bij macroscopische systemen met gebonden deeltjes liggen opeenvolgende 
energieniveaus extreem dicht bij elkaar en is de quantisatie van de energie niet 
meetbaar. Voorbeelden zijn het planetenstelsel en een knikker in een echte doos. In 
het laatste voorbeeld is het energieverschil tussen opeenvolgende niveaus gelijk aan!
 

                 

 
Beschouwen we nu de ééndimensionale beweging van een knikker van 100 gram in 
een doos met een lengte van 1 m. Dan is 
 

 "E = 5,5·10-67·(2n + 1) Joule = 3,4·10-48·(2n + 1) elektronvolt 
 

Om een energiesprong van 1 eV te krijgen moet de knikker zich in de energietoestand 
met n = 1,5·1047 bevinden. Zijn energie is dan 

 
   E = 5,5·10-67·n2 =  1,2· 1028 Joule. 
 

Deze energie is voor de knikker natuurlijk alleen bij relativistische snelheden te 
bereiken. Een ‘normale’ energie van 1 Joule levert n = 1,3·1033 op en daarmee een 
energiesprong van 8,8·10-15 eV. Niet echt meetbaar bij een knikker. 
 
Opmerking 
Extreem grote quantumgetallen zijn typisch voor macroscopische systemen. Ze leiden 
tot een kansverdeling met extreem veel pieken die niet meer van elkaar te 
onderscheiden zijn. De kansverdeling gaat dan over in een klassieke kansverdeling, die 
aangeeft hoe groot de kans is dat een deeltje in de loop van de tijd ergens komt. In het 
geval van de knikker in de doos is die kans overal in de doos even groot. Hieronder is 
de klassieke kansverdeling vergeleken met de quantummechanische verdeling bij 
quantumgetal n = 6. Het verschil is nog duidelijk zichtbaar, maar verdwijnt bij veel 
hogere waarden van n. 
 

!
! !
! !
!
!
!
!
!
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 Conceptuele vragen met antwoorden 
 

1. Geef een afleiding van de formule van De Broglie voor fotonen. 
 

Voor fotonen geldt: E = pc = hc/!. Hieruit volgt direct: ! = h/p. 
 

2. Heeft een neutron altijd een kleinere golflengte dan een elektron? 
 

Nee, de golflengte hangt niet alleen van de massa, maar ook van de snelheid af. 
 
3. Waarom is de kans dat een elektron in de kern van een atoom wordt aangetroffen erg 

klein? Geef twee redenen. 
 

• Een elektron in de kern heeft een onbepaaldheid in de plaats van 10-15 m. Volgens de 
onbepaaldheidsrelatie is de bijbehorende onbepaaldheid in de snelheid in orde van 
grootte gelijk aan 1011 m/s. Omdat de snelheid van elektronen altijd lager dan de 
lichtsnelheid is, is de kans dat een elektron inderdaad binnen de kern wordt 
aangetroffen erg klein. 

• De golffuncties van het waterstofatoom hebben rond de kern een piek die vele malen 
breder is dan de kern zelf. De kansinterpretatie van de golffunctie leidt nu tot de 
conclusie dat de kans het elektron in de kern aan te treffen erg klein is. 

 
4. Hoe zit het met de golflengte van een stilstaande auto? 

 
De golffunctie van de ‘stilstaande’ auto is een golfpakket, samengesteld uit een 
spectrum van golflengtes en dus (via de relatie van De Broglie) van snelheden. Zowel 
plaats als snelheid zijn dus onbepaald. Wel zijn – vanwege de grote massa van de auto 
–  beide onbepaaldheden erg klein, zodat we de auto als een stilstaand klassiek deeltje  
kunnen opvatten. 

 
5. Verklaar buiging aan een spleet met de onbepaaldheidsrelatie.  

 
Met de spleet probeer je de positie x van het deeltje vast te leggen. Hoe smaller de 
spleet hoe kleiner de onbepaaldheid "x, dus hoe groter de onbepaaldheid "px. Dit 
betekent dat een bundel deeltjes loodrecht op de invalsrichting gaat uitwaaieren. Op 
het scherm ontstaat een buigingspatroon. 

 
6. Hoe ziet de golffunctie van een vrij deeltje met welbepaalde impuls eruit? 

 
Een lopende vlakke golf, waarvan de golflengte wordt gegeven door De Broglie. 

 
7. Wat gebeurt er met de golffunctie van een vrij deeltje dat begint als een smal 

golfpakketje? 
 

Het golfpakketje is samengesteld uit een heel spectrum van golflengtes. De 
componenten met kleinere golflengte en dus grotere impuls planten zich sneller voort 
dan die met grotere golflengte. Het pakketje wordt daardoor breder en (omdat de 
totale kans het deeltje ergens aan te treffen 1 moet blijven) ook lager. 
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8. Hoe kan de golffunctie van een foton worden geïnterpreteerd? Geef twee 
mogelijkheden. Zijn beide mogelijkheden ook van toepassing op de golffunctie van 
een elektron? 

 
• De golffunctie beschrijft het elektromagnetische veld. 
• Het kwadraat van de amplitudo van de golffunctie is evenredig aan de intensiteit van 

de fotonenbundel en dus gelijk aan de kans het foton ergens aan te treffen. 
 

Beide interpretaties zijn ook voor een elektron mogelijk, al moet je dan van 
‘elektronveld’ spreken in plaats van ‘elektromagnetisch veld’. 
 

9. Heeft een deeltje in een doos met welbepaalde energie ook een welbepaalde 
golflengte? 

 
De onbepaaldheid in de positie van het deeltje is ongeveer gelijk aan de dooslengte L. 
De onbepaaldheid in de impuls is dus van de order h/L. Omdat de impuls dus niet 
volledig bepaald is, is ook de golflengte niet volledig bepaald. In feite is de golffunctie 
van het deeltje samengesteld uit een heel spectrum aan golflengtes. 

 
10. Is de afleiding van de formule voor de energieniveaus van een deeltje in een doos 

quantumfysisch volledig correct? 
 

Nee, want deze afleiding gaat uit van een welbepaalde golflengte/impuls voor het 
deeltje bij gegeven energieniveau. 

 
11. Is de afleiding van de formule voor de energieniveaus van het waterstofatoom met 

behulp van de quantisatieregel van Bohr (2!r = n!, zie module Straling en Materie) 
quantumfysisch volledig correct? 

 
Nee, want deze afleiding gaat uit van een welbepaalde baan, waarop een welbepaalde 
golflengte bij gegeven energieniveau een geheel aantal malen moet passen. Dit is weer 
in strijd met de onbepaaldheidsrelatie.  

 
12. Wat zijn quantumgetallen? 

 
Quantumgetallen zijn labels van energietoestanden. De grootte van het quantumgetal 
kan van invloed zijn op de hoogte van het energieniveau, maar dat hoeft niet. Wanneer 
twee of meer toestanden dezelfde energie hebben spreken we van ontaarding. 

 
13. De golffuncties van de energietoestanden van een elektron in een doosje vertonen 

kwalitatieve overeenkomsten en verschillen met die van een elektron in een 
waterstofatoom. Geef een aantal overeenkomsten en verschillen. 

 
• Overeenkomsten: (1) quantisatie van energie, (2) aan de randen van het systeem (ver 

weg van de kern) is de golffunctie nul, (3) hoe hoger het quantumgetal hoe meer 
buiken en knopen in de staande golffunctie, (4) in meer dimensies zijn er orbitalen en 
is er ontaarding. 

• Verschillen: (1) met toenemend quantumgetal liggen de energieniveaus bij het doosje 
steeds verder uit elkaar en bij het waterstofatoom steeds dichter bij elkaar, (2) bij het 
waterstofatoom zijn de golffuncties niet sinusvormig, (3) het waterstofatoom heeft een 
bolsymmetrische potentiaal, het doosje heeft de symmetrie van een kubus of balk. 
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 Opgave 1 Het Starkeffect 
 
Energietoestanden van een atoom zijn soms ‘ontaard’. Dit betekent dat ze dezelfde energie 
hebben ondanks dat hun golffuncties verschillend zijn. Door een elektrisch veld aan te leggen 
kan men ervoor zorgen dat ontaarde energietoestanden een verschillende energie krijgen. Dit 
verschijnsel wordt het ‘Starkeffect’ genoemd, en het heeft tot gevolg dat de spectraallijnen 
van het atoom gesplitst worden. Het Starkeffect is in praktijk te zien bij het spectrum van 
gasontladingslampen, waarover immers een elektrisch veld is aangelegd wanneer ze branden.  
Om het Starkeffect te onderzoeken gebruiken we in deze opgave het model van een ‘deeltje in 
een doos’.  
 
Als ruw model voor het waterstofatoom nemen we een kubusvormig doosje met daarin een 
elektron. Dit driedimensionale doosjesmodel schiet in een aantal opzichten tekort als model 
voor het waterstofatoom. 

3p 1  !  Geef drie opzichten waarin het doosjesmodel tekort schiet als model voor het 
waterstofatoom. 

1p 2  !  Geef een reden waarom het ‘deeltje in de doos’ toch een aardig model voor het 
waterstofatoom kan zijn. 

 
De ribbe van het kubusvormige doosje wordt zo gekozen, dat het verschil in energie van de 
grondtoestand en de eerste aangeslagen toestand gelijk is aan 10 eV.  

2p 3  !  Leg uit dat het eerste aangeslagen energieniveau van het doosje bestaat uit drie ontaarde 
energietoestanden. 

 
Met behulp van een homogeen elektrisch veld, dat langs de x-as is gericht, wordt energie van 
elke energietoestand van het elektron in de doos veranderd. Hoeveel deze energieverandering 
bedraagt hangt  af van de  veldsterkte, en van het quantumgetal nx . De energieverandering 
hangt niet af van  ny en nz, omdat het veld langs de x-as is gericht. 
 
figuur 1                             

 
 
In figuur 1a is de ruimtelijke situatie getekend. In figuur 1b is het gevolg voor de 
energieniveaus te zien. 
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2p 4  !  Leg uit waarom na aanleg van het veld nog steeds twee toestanden ontaard zijn. 
3p 5  !  Bereken de kleinste golflengte van het spectrum behorend bij het energieschema van figuur 

1b. 
 
Het elektrisch veld verandert niet alleen de energie maar ook de golffunctie van elke  
energietoestand. In figuur 2 is de golffunctie (in x-richting) getekend van de grondtoestand 
van het elektron als er geen elektrisch veld is.  
 
figuur 2                             

 
 
Als het elektrisch veld wel aanwezig is verandert deze golffunctie. In figuur 3 zijn drie 
mogelijkheden getekend (a, b of c).  
 
figuur 3                             
 

 
 

3p 6  !  Kies de juiste golffunctie (a, b of c) en leg uit waarom de andere twee niet juist kunnen zijn. 
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 Opgave 2 Quantumfysica in de wereld van het alledaagse 

 
Lees eerst onderstaande tekst. Deze tekst is een bewerking van een artikel van Dirk van Delft 
uit de Wetenschapsbijlage van NRC-Handelsblad (2004). 
 

Test onzekerheidsrelatie Heisenberg op macroschaal is 
bijna mogelijk 
 
Waar houdt de quantumwereld van atomen en elektronen op en begint de macro-omgeving 
van 
alledaagse voorwerpen als zandkorrels en olifanten? Matthew LaHaye en zijn medewerkers 
van de University of Maryland hebben een methode ontwikkeld, waarmee het weldra 
mogelijk moet zijn quantumgedrag op macroschaal aan te tonen. Het golfkarakter van 
quantumobjecten zoals elektronen heeft tot gevolg dat plaats en impuls niet gelijktijdig 
scherp bepaald kunnen zijn. Vastpinnen van de positie tot op hoge nauwkeurigheid leidt 
principieel (dus los van iedere beperking van de meetmethode) tot meer onzekerheid in de 
waarde van de impuls – en vice versa. De onzekerheidsrelatie van Heisenberg uit l927 geeft 
een kwantitatieve beschrijving van deze onzekerheid. 
 

LaHaye vroeg zich af of Heisenbergs onzekerheidsrelatie ook waarneembaar is bij objecten 
die veel groter zijn dan de atomaire schaal. Het idee was een staafje zo ver af te koelen dat 
de nulpuntstrilling van het staafje – de trilling die het staafje volgens de onzekerheidsrelatie 
van Heisenberg ook bij nul kelvin (het absolute nulpunt) nog moet uitvoeren –  meetbaar zou 
worden. 

Het trillende staafje dat in LaHaye’s experiment fungeert als macro-object, heeft een lengte 
van ongeveer een honderdste millimeter. Dat is niet groot, maar zijn massa van 1,67 
picogram komt nog altijd overeen met die van 1000 miljard waterstofatomen – uit 
quantumoogpunt zéér macro. De nulpuntstrilling van dit staafje heeft volgens de 
quantumtheorie een amplitudo van 10 femtometer (10.000 keer zo klein als de diameter van 
een waterstofatoom) en zou bij temperaturen beneden l millikelvin (0,001 graad boven het 
absolute nulpunt) te meten moeten zijn. LaHaye heeft die nulpuntstrillingen in zijn eerste 
experiment nog niet kunnen meten. Daarvoor zijn nog lagere temperaturen en een 
nauwkeuriger amplitudebepaling nodig. De Amerikanen hopen die binnenkort te realiseren.   

3p 1 ! Leg uit waarom je bij een lopende olifant niets merkt van golfgedrag. Gebruik in je 
uitleg de De-Brogliegolflengte. 
 
Het waarnemen van de nulpuntstrilling wordt in het artikel gezien als een belangrijke 
aanwijzing voor quantumgedrag. 

2p 2 ! Leg uit waarom de nulpuntstrilling een belangrijke aanwijzing voor quantumgedrag zou 
zijn. 
 
In formulevorm luidt de onzekerheidsrelatie (onbepaaldheidsrelatie) van Heisenberg als volgt: 
 
                                     !x . !p "  h/4#    
 
met !x de onbepaaldheid in de plaats, !p de onbepaaldheid in de impuls en h de constante 
van Planck. 
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3p 3 ! Bereken hoe groot volgens de quantumfysica de minimale onbepaaldheid !v in de 
snelheid  van het staafje is. 

 
   Omdat trillingen in het staafje ook kunnen worden veroorzaakt door de 

warmtebeweging, wordt de nulpuntstrilling alleen waarneembaar bij voldoende lage 
temperatuur. De gemiddelde energie ten gevolge van de warmtetrilling van het 
zwaartepunt  moet hiervoor kleiner worden dan de energie E0 ten gevolge van de 
nulpuntstrilling. Ruwweg houdt deze voorwaarde in dat 
 
  kT  < E0  
 
met k = 1,38.10–23 J/K de constante van Boltzmann en T de absolute temperatuur van het 
staafje. 
 
De nulpuntstrilling van het zwaartepunt van het staafje wordt in goede benadering beschreven 
door het ééndimensionale deeltje-in-doos model. De energie E0  is dan gelijk aan de energie 
van de grondtoestand in dit model. De dooslengte is tweemaal de amplitudo van de 
nulpuntstrilling. 
 

4p 4 ! Bereken de temperatuur die het staafje volgens het doosjesmodel maximaal mag hebben 
om de nulpuntstrillingen te kunnen waarnemen. Gebruik gegevens uit het artikel en ga 
na of je resultaat met de daar genoemde temperatuur in overeenstemming is. 
 
Als we ervan uitgaan dat het zwaartepunt van het staafje harmonisch trilt, dan kunnen de 
golffuncties van deze trilling exact worden berekend. In figuur 1 zijn de kwadraten van de 
golffuncties van de grondtoestand en de tiende aangeslagen toestand getekend. Volgens de 
klassieke theorie is de maximale uitwijking van een trillend voorwerp de amplitudo en kan het 
voorwerp niet daarbuiten worden aangetroffen. Deze 'classical limit' is ook aangegeven in de 
figuur. Tevens is aangegeven waar het zwaartepunt van het staafje zich volgens de klassieke 
theorie het langst bevindt ('classical probability').   

2p 5 ! Leg uit waarom de klassieke waarschijnlijkheid het grootst is in de buurt van de 
maximale uitwijking. 

3p 6 ! Geef twee manieren waarop uit figuur 1 blijkt dat het trillende staafje zich in een hoge 
aangeslagen toestand meer als een klassiek deeltje gedraagt dan in de grondtoestand. 
 
figuur 1    
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 Opgave 3 Fluorescentiemicroscoop 
 
Met een fluorescentiemicroscoop kunnen processen in levende weefsels worden gevolgd. In 
de cellen van het weefsel wordt daartoe een zogenaamde fluorescerende kleurstof 
aangebracht. De moleculen van zo´n stof kunnen worden aangeslagen door bestraling met 
licht. Ze vallen rechtstreeks of via één of meer tussenniveaus terug naar hun grondtoestand. 
 

 
Hierboven is de werking van de fluorescentiemicroscoop schematisch weergegeven. In   
figuur 1 is de weg aangegeven van het licht, waarmee het weefsel wordt bestraald. Het licht 
van de bron wordt eerst door een zogenaamd excitatiefilter geleid, zodat de kleur waarmee het 
weefsel wordt aangestraald kan worden gekozen. Het licht wordt vervolgens door een 
halfdoorlatende spiegel gereflecteerd en door een lens op het weefsel gefocusseerd. 
In figuur 2 is de weg weergegeven van het licht dat door de fluorescerende stof wordt 
teruggezonden. Het gaat door de lens, de halfdoorlatende spiegel en een sperfilter naar een 
detector. Met het sperfilter kan één van de teruggezonden kleuren worden geselecteerd. De 
geselecteerde kleur is een andere dan die van het licht waarmee het weefsel is aangestraald. 
3p   1. Leg uit of bij fluorescentie het sperfilter grotere, kleinere of even grote golflengtes  
            moet doorlaten, vergeleken met het excitatiefilter. 
 
We stellen ons een molecuul van de fluorescerende stof voor als een ééndimensionaal doosje 
met een lengte  L  van 9,8.10-10 m. De energietoestanden die een elektron kan bezetten worden 
aangegeven met het quantumgetal n (n = 1, 2, 3, 4, …..).  
4p  2. Bereken de frequentie van het licht waarmee de stof aangestraald zou moeten worden  
            om een elektron vanuit de toestand n = 3 naar de toestand n = 4 te exciteren. 
 
In figuur 3 is de golffunctie !  als functie van de plaats in de doos geschetst voor de toestand 
met n = 3.  
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3p  3. Maak een schets van de golffunctie ! voor de toestand  n = 4. Leg met deze schets uit   
            of de kans om het elektron in het midden van het doosje aan te treffen verandert bij de  
            overgang van n = 3 naar n = 4. 
 
In het doosje zitten totaal zes elektronen. De energie van het doosje is gelijk aan de totale 
energie van de zes elektronen. In figuur 4 zijn de laagste drie energieniveaus van het 
energiespectrum van het doosje weergegeven. De getallen naast de energieniveaus geven aan 
hoeveel keer h$/8mL$ de energie van het betreffende niveau is. Deze getallen kunnen worden 
gevonden door voor elk van de drie energieniveaus na te gaan hoe de zes elektronen zijn 
verdeeld over de toestanden n (n = 1, 2, 3, 4, …..) die een elektron kan bezetten. In de tabel 
naast figuur 4 kan voor elk energieniveau het aantal elektronen in een bepaalde toestand n 
worden ingevuld. De tabel is ook weergegeven op het antwoordblad. 
  
figuur 4      E (in h$/8mL$) 
                
                       40   
 
                       35  
                            
 
                       28  
                                   
 
3p   4.    Vul de tabel op het antwoordblad helemaal in en ga door berekening na dat de  
             gegeven energieën van het energieniveauschema van figuur 4 kloppen. 
 
In een bepaald experiment wordt de fluorescerende stof aangestraald met fotonen die een 
energie van 12 keer h$/8mL$ hebben.  
 
2p   5.    Leg uit met behulp van figuur 4 hoeveel verschillende frequenties de fluorescerende  
             stof uitzendt naar het sperfilter in dit experiment. 
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E (in 
h$/8mL$) 
 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 

   28      
   35      
   40      
 



 Opgave 4  Atomaire clusters 
 
Onderzoekers van de Universiteit van Leuven bestuderen zelfgemaakte atomaire 
metaalclusters met afmetingen die kleiner zijn dan 50 nm. Atomaire metaalclusters zijn 
brokjes metaal bestaande uit enkele tot maximaal  honderdduizend atomen. Ze zijn interessant 
omdat hun eigenschappen heel anders zijn dan die van grote metaalbrokken.  
 
Een voorbeeld van zo’n verschil in eigenschappen betreft het energiespectrum van de 
buitenste elektronen – de zogenaamde ‘valentie-elektronen’ –  van de atomen. In figuur 1 zijn 
de energiespectra van de valentie-elektronen in een metaalcluster met een doorsnede van 1,0 
nm en in een stuk metaal met een doorsnede van 1,0 cm naast elkaar gezet. 
  
figuur 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals in figuur 1 is te zien zitten de energieniveaus bij het stuk metaal zó dicht bij elkaar dat 
het spectrum nagenoeg continu is. Waarom dit zo is kunnen we inzien door de valentie-
elektronen in zowel het metaalcluster als het stuk metaal als deeltjes in een doos te 
beschouwen. Ga nu uit van het ééndimensionale doosjesmodel en gebruik de genoemde 
afmetingen.   
  
3p   1. Bereken hoeveel energieniveaus van de valentie-elektronen er in het stuk metaal bestaan 

tussen E = 0 en E = E1. 
 
De metaalclusters zijn te klein om ze met zichtbaar licht te kunnen bestuderen, omdat de 
lichtgolven om de clusters heen buigen. Ook met de deeltjestheorie van licht is te begrijpen 
waarom de clusters niet met zichtbaar licht kunnen worden bekeken. We gebruiken hiertoe 
figuur 2 en de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg:  
                                                                                                                                                         
                                                                  !x %!px "  h/4#                                                
Hierin is:                                                                                                                                                                                                                                                                      

• !x de onbepaaldheid in de positie x van een foton dat op het cluster botst,                                           
• !px de onbepaaldheid in de x-component van de impuls van dit foton,                          
•  h de constante van Planck.                                                                       

                                                                                                    Figuur 2 
      figuur 2 
 
Wanneer zichtbaar licht op een cluster met een  
diameter van 50 nm valt, heeft !px dezelfde orde 
van grootte als de oorspronkelijk impuls p0 van de  
opvallende fotonen. 
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3p  2. Toon dit door berekening aan 
 
In figuur 2 is aan p0 en !px dezelfde orde van grootte gegeven. 
 
2p  3. Leg met behulp van figuur 2 uit waarom het cluster niet met zichtbaar licht kan 

worden bekeken 
 
De onderzoekers bestuderen grootte en vorm van de metaalclusters door gebruik te maken van 
een vluchttijd - massaspectrometer, die clusters met verschillende massa gescheiden 
detecteert. Zie figuur 3. 
 
figuur 3         

                            
 
Alvorens ze in de spectrometer komen, worden alle metaalclusters geïoniseerd. Ieder cluster 
krijgt daardoor een lading +1e. De clusters komen met verwaarloosbare snelheid bij een 
doorlaatbare metalen plaat A de spectrometer binnen en worden vervolgens tussen plaat A en 
een tweede doorlaatbare metalen plaat B versneld door een versnelspanning UAB. Clusters met 
verschillende massa komen dan met verschillende snelheid in een veldvrije ruimte terecht en 
worden door een detector aan het andere eind dus op verschillende tijden waargenomen.  
 
2p   4.    Leg uit of clusters met grote massa later of juist eerder bij de detector aankomen dan 

clusters met kleine massa. 
 
Met de spectrometer worden ook clusters van goudatomen onderzocht. Elk goudatoom heeft 
één valentie-elektron. Een geïoniseerd cluster van n goudatomen, Aun

+, heeft dus  n – 1 
valentie-elektronen. Uit het onderzoek blijkt dat de clusters Au3

+ en  Au9
+ veel meer 

voorkomen dan andere goudclusters. Dat komt omdat ze zeer stabiel zijn. Een cluster is zeer 
stabiel als in de grondtoestand er geen gedeeltelijk gevulde energieniveaus zijn. De grote 
stabiliteit van de clusters Au3

+ en  Au9
+ is nu te begrijpen door hun valentie-elektronen te 

beschouwen als deeltjes in kubusvormige doosjes. 
 
3p   5. Leg uit met behulp van het driedimensionale doosjesmodel dat de twee genoemde 

goudclusters inderdaad zeer stabiel zijn. 
 
De onderzoekers hebben ook clusters gemaakt van twee soorten metaal en vervolgens ontdekt 
dat het Au5Zn+ - cluster zeer stabiel is. De reden hiervoor is dat het Au5Zn+ - cluster niet 
driedimensionaal van vorm is maar tweedimensionaal. Zoals in figuur 4 te zien is, heeft het 
nagenoeg de vorm van een gelijkzijdige driehoek in een plat vlak.  
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figuur 4                                                 figuur 5                                                                                     

              
 
In figuur 5 zijn de vier toestanden (A t/m D) geschetst, die horen bij de laagste drie 
energieniveaus (E1 t/m E3) van een driehoekig doosjesmodel. Hoe donkerder de kleur binnen 
elke driehoek hoe groter de kans een valentie-elektron op die plaats aan te treffen. 
 
 3p   6. Leg uit welk energieniveau (E1 , E2 of E3)  hoort bij elk van de vier toestanden (A 

t/m D). 
  

                                                                                                                       figuur 6              
In figuur 6 is toestand D vergroot weergegeven. 
Tevens is in deze figuur een lijn PQ getekend.      
  
Op het antwoordblad is een assenstelsel 
gegeven, waarin de golffunctie van een valentie-
elektron, dat zich in toestand D bevindt, langs 
de lijn PQ kan worden geschetst. 
 
3p   7. Schets deze golffunctie op het 

antwoordblad. 
 

 
 
 
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 
januari 2005 
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 Opgave 5    Nanokristallen bestuderen met positronen 
 
Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft bestuderen nanokristallen door er bundels 
positronen op te laten vallen. Nanokristallen zijn kleine brokjes vaste stof met afmetingen 
kleiner dan 100 nm.  
De Delftse onderzoekers gebruiken voor het onderzoek aan nanokristallen de opstelling die in 
figuur 1 schematisch is weergegeven. 
 
                                                                     figuur 1               _ 

 
    
In de zogenaamde POSH-buis wordt een zeer intense positronenbundel gemaakt door 
gammastraling op een serie wolfraamfolies te laten vallen. Hierbij worden de gamma-fotonen 
omgezet in elektron-positron- paren. 

2p 1 ! Leg uit of bij deze reactie ook neutrino’s vrij moeten komen. 
 
De positronen uit de POSH-buis worden naar een versneller gestuurd die zich niet in het 
verlengde van de POSH-buis bevindt. Ze worden dus afgebogen. Deze afbuiging dient om de 
positronen te scheiden van de elektronen. 

2p 2  ! Geef aan hoe je de positronen kunt afbuigen en licht toe waarom je op die manier de 
positronen kunt scheiden van de elektronen. 
 
Nadat de positronen zijn versneld vallen ze op een  zogenaamd ‘preparaat’. Op een bepaalde 
diepte in het preparaat bevindt zich het nanokristal temidden van ander materiaal. In de 
versneller krijgen de positronen precies genoeg kinetische energie om het nanokristal te 
bereiken. In het nanokristal kan een positron annihileren met een elektron. Bij deze annihilatie 
komen twee gamma-fotonen vrij. Neem aan dat de frequenties van de beide gamma-fotonen 
gelijk zijn en dat de kinetische energieën van positron en elektron verwaarloosbaar zijn ten 
opzichte van de energie van de fotonen. 

4p 3 ! Bereken de frequentie van de beide gamma-fotonen. 
  
De beide vrijkomende gamma-fotonen maken een hoek van bijna 180º met elkaar. De kleine 
afwijkings-hoek ! (zie figuur 1) is rechtevenredig aan de impuls p van het geannihileerde 
elektron. Door met twee gamma-detectoren het aantal vrijkomende paren gamma-fotonen te 
meten als functie van de afwijkings-hoek ! wordt de impuls-kansverdeling van de elektronen 
in het nanokristal bepaald. Deze kansverdeling geeft aan hoe groot de kans is dat een elektron 
in het nanokristal een bepaalde impuls heeft. 
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De Delftse onderzoekers hebben onder andere nanokristallen van lithium (Li), ingebed in een 
preparaat van magnesiumoxide (MgO), onderzocht. In figuur 2 is een kubisch Li-nanokristal 
met ribben van 0,50 nm gegeven. In figuur 3 is de gemeten impuls-kansverdeling van de 
elektronen in het Li-nanokristal gegeven. 
 
figuur 2                                                                  figuur 3              

                                             
                                                                    
Door de kansverdeling van de elektronen in het Li-nanokristal te vergelijken met die van de 
elektronen in het omringende MgO komen de onderzoekers tot de conclusie dat de buitenste 
elektronen van de Li-atomen vrij door het hele nanokristal kunnen bewegen. In MgO zijn de 
buitenste elektronen gebonden aan de atomen, waardoor de onbepaaldheid in de plaats van de 
elektronen kleiner is dan in het Li-nanokristal.  Figuur 3 staat ook op de uitwerkbijlage. 

3p 4 ! Schets in de grafiek van de uitwerkbijlage hoe de kansverdeling van de elektronen in 
MgO eruit zou moeten zien, vergeleken met die van de elektronen in het Li-nanokristal. 
Licht je schets toe. 
 
Het gedrag van de buitenste elektronen in het Li-nanokristal van figuur 2 wordt in goede 
benadering  beschreven door het driedimensionale doosjesmodel. Hierbij levert elk Li-atoom 
één elektron aan het doosje. In de grondtoestand van het nanokristal zijn alle 
energietoestanden (nx , ny , nz ) tot en met de toestanden (2,2,1) , (1,2,2) en (2,1,2) volledig 
met elektronen bezet. Hogere toestanden zijn onbezet.  

3p 5 ! Laat dit zien. 
 
Een belangrijke eigenschap van nanokristallen is hun kleur. Deze kan naar believen worden 
aangepast door de grootte van de kristallen te veranderen. De kleur van het kristal van figuur 
2 is geel, omdat het kristal bij de overgang van de grondtoestand naar de eerste aangeslagen 
toestand violet licht absorbeert. 

4p 6 ! Laat dit zien door de golflengte van het foton te berekenen, dat bij overgang van de 
grondtoestand naar de eerste aangeslagen toestand door het kristal wordt geabsorbeerd. 
 
In figuur 4 is het Li-nanokristal nogmaals weergegeven. Tevens is een (x, y, z)-assenstelsel 
getekend en is het vlak halverwege onder- en bovenkant van het kristal met een pijl 
aangegeven. In figuur 5 is een bovenaanzicht van dit vlak getekend, met daarin een 
kansverdeling voor één van de energietoestanden  (nx , ny , nz) die in de grondtoestand van het 
kristal zijn bezet. Hoe lichter de kleur in figuur 5 hoe groter de kans een elektron op die plaats 
aan te treffen.                                                                  
                                                                      - 57 -  



figuur 4                                                                                    figuur 5                

                 
 

3p 7 ! Leg uit bij welke energietoestand (nx , ny , nz) de kansverdeling van figuur 5 hoort. 
 
 

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, april 2004 
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 Opgave 2    De Ultrasnelle Elektronenmicroscoop  
       

 
De elektronenmicroscoop is een microscoop die gebruik maakt van elektrongolven in plaats 
van lichtgolven. De golflengte van elektronen kan kleiner dan 0,1 nm worden gemaakt, klein 
genoeg om foto’s van atomen te maken. Een gewone elektronenmicroscoop is echter niet in 
staat de bewegingen van atomen vast te leggen. De reden hiervoor is dat de elektronenbundel 
wordt opgewekt door middel van een gloeikathode. Dit is een relatief langzaam proces 
waardoor de tijdsduur tussen twee opeenvolgende foto’s veel te groot is. 
 
In 2005 hebben wetenschappers uit Californië een                                                      figuur 5           
nieuw type elektronenmicroscoop ontwikkeld, de 
Ultrasnelle ElektronenMicroscoop (UEM). Met de 
UEM kunnen scherpe foto’s op atomaire schaal 
gemaakt worden met tussenpozen van ongeveer     
100 fs (femtoseconden).  
De UEM is in figuur 5 vereenvoudigd weergegeven. 
In de UEM is de gloeikathode vervangen door een 
fotokathode die om de 100 fs wordt getroffen door 
een laserpuls met een energie van 5,00%10-10 J. De 
golflengte van het laserlicht is 400 nm. 

3p 1 ! Bereken het aantal fotonen in de laserpuls. 
 
De laserpuls is in staat elektronen uit de fotokathode 
los te maken. Een rode laserpuls zou dit niet kunnen, 
hoe groot zijn energie ook is. 

2p 2 ! Leg uit dat dit een aanwijzing is voor het 
deeltjeskarakter van licht. 
 
De vrijgekomen elektronen worden tussen kathode en 
anode versneld en verlaten de anode met een energie 
van 120 keV. 

4p 3 ! Laat zien dat deze energie groot genoeg is om met 
de UEM foto’s van atomen te maken. Bereken 
daartoe eerst de De-Brogliegolflengte van de 
elektronen. 
 
Nadat de elektronen door het preparaat zijn gegaan 
treffen ze een detector. Een computer verwerkt het 
detectorsignaal tot een filmpje, waarbij elke 100 fs 
een beeld wordt vastgelegd.  
 
De wetenschappers hebben met de UEM een filmpje 
van een zeer dunne laag grafiet gemaakt.  In figuur 6 
zijn drie beelden van het filmpje gegeven die 
onderling een klein beetje verschillen als gevolg van het trillen van de koolstofatomen (C-12) 
in het grafietkristal.           
      - 59 -      
                                 

 



         figuur 6 
 
Het filmpje zou niet goed gelukt zijn als de trillingstijd van de atomen kleiner dan 100 fs zou 
zijn. We gaan nu na dat deze trillingstijd groter is dan 100 fs. Daartoe beschrijven we de 
trilling van een koolstofatoom door het ééndimensionale deeltje-in-de-doosmodel. De 
dooslengte is tweemaal de amplitudo van de trilling en kan op 0,10 nm worden gesteld. De 
frequentie van de trilling mag gelijk worden genomen aan de frequentie van het foton dat 
wordt uitgezonden wanneer het koolstofatoom van de eerste aangeslagen trillingstoestand 
terugvalt naar de grondtoestand. 

4p 4 ! Laat door berekening zien dat de trillingstijd van de koolstofatomen inderdaad groter is 
dan 100 fs. 
 
Het deeltje-in-de-doosmodel beschrijft de trilling 
van het koolstofatoom slechts bij benadering. Dit 
blijkt onder andere wanneer we de golffuncties 
van het doosjesmodel vergelijken met die van een 
nauwkeuriger model. In figuur 7 is van  
laatstgenoemd model een golffunctie getekend. 
Hierin is u de uitwijking van het atoom uit het 
evenwicht. Figuur 7 staat ook op de 
uitwerkbijlage.                                                                                                                                     
                                                                                                                                     figuur 7     
 

3p 5 ! Geef het quantumgetal n van de gegeven golffunctie en teken in de figuur op de 
uitwerkbijlage de golffunctie van het deeltje-in-de-doosmodel bij dezelfde n en een 
dooslengte van 0,10 nm. 
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 Opgave 1 Het Starkeffect 
 

3p        11 ! voorbeelden van opzichten 
! In een waterstof atoom kan een elektron door ionisatie een atoom verlaten terwijl in een doosje het 

deeltje opgesloten is. 
! Het waterstof heeft een bolvormige symmetrie, in elk geval in s-toestanden terwijl het doosje een 

kubus symmetrie heeft. 
! De energieniveaus van waterstof kloppen niet met die van het deeltje in een doos. 
! Bij het deeltje in een doos hebben we alleen een elektron. Het waterstof atoom heeft ook nog een 

ander deeltje: het proton. 
 
! Per genoemd opzicht 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

[1] 

1p         12 ! Voorbeelden van redenen 
! Het deeltje in een doos geeft discrete energieniveaus, dus quantisatie, de meest essentiële eigenschap 

van kwantumfysica. 
! Bij een kleiner doosje, wordt de energie groter, dat klopt met het waterstof atoom. 
! Het deeltje in een doos model kan ook de ontaarding laten zien die optreedt bij een 3-dimensionaal 

doosje i.p.v. een 1-dimensionaal doosje. 
 

 
 
 
 
 

[1] 
 

2p        13 ! 
 
 

Voorbeeld van een antwoord: 
De eerste aangeslagen toestand kan gevormd worden door de kwantumgetal combinaties: (2,1,1), (1,2,1) 
en (1,1,2) en elk van de drie resulteert in dezelfde energie. 
 
! Het noemen van (2,1,1), (1,2,1) en (1,1,2) 
! Conclusie 
 

 
 
 
 

[1]  
[1] 

2p        14 ! 
 

Voorbeeld van een antwoord: 
De energieverandering hangt niet af van  ny en nz  maar wel van  nx. Van de eerder genoemde drie 
kwantumgetal combinaties hebben er twee nx = 1. Voor deze twee is de energieverandering gelijk, dus ze 
blijven ontaard. De overgebleven combinatie heeft nx = 2 en deze krijgt dus wel een andere 
energieverandering dan de andere twee. 
 
! Constatering dat twee toestanden dezelfde nx hebben 
! Uitleg dat de energieverandering voor twee van de drie toestanden hetzelfde is. 
 

 
 
 
 
 
 

[1]  
[1] 

3p        15 ! antwoord:  ! = 1,22 "10–7 m 
 
voorbeeld van een berekening: 
 #E =19,9 – 9,7 = 10,2 eV = 1,63"10–18 J 
 ! = hc / #E =1,22"10–7 m     
 
! Bepaling van het juiste energieverschil 
! Gebruik van  ! = hc / #E  of berekenen van  f 
! Completeren van de berekening 
 

 
 
 
 
 

 
[1] 
[1]  
[1] 

 

3p           16! Voorbeeld van een antwoord: 
De goede keuze is C. 
A is fout want het gaat bij deze figuur niet om de grondtoestand. 
B is fout want in het elektrisch veld is het waarschijnlijker dat het elektron aan de “positieve” kant van het 
veld zit en dat is links. Het gemiddelde van de kansverdeling zit dus iets links van het midden. 
 
! redenering m.b.t. A 
! redenering m.b.t B 
! consequente conclusie 
 

 
 
 
 
 

 
[1] 

 [1] 
[1] 
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Opgave 2  Quantumfysica in de wereld van het alledaagse 
 
Maximumscore 3 

 1 " voorbeeld van een antwoord: De impuls van olifanten is van de orde van 103 kg.m/s en dus is de 
De Broglie golflengte van de orde van 10-37 m. Dit is veel te klein om buiging of interferentie te 
krijgen 
 

• inzicht dat olifanten (door hun massa) een zeer grote impuls hebben.  1  
• gebruik van $ = h/m.v  1  
• inzicht dat de De Broglie golflengte van olifanten veel te klein is om golfkarakter aan te tonen  1  

 
Maximumscore 2 

 2 " voorbeeld van een antwoord: De nulpuntstrilling is in strijd met de klassieke fysica, want daar staan 
de atomen bij het absolute nulpunt volledig stil. Het waarnemen ervan zou dus een sterk argument 
zijn voor de quantumfysica, waarin wel een nulpuntstrilling optreedt. 
 

• inzicht dat de atomen volgens de klassieke fysica bij het absolute nulpunt volledig stilstaan  1  
• conclusie  1  

 
Maximumscore 3 

 3 " antwoord: #v = 3,0"10–6 m/s  
 

voorbeeld van een berekening:  

 

• gebruik van   1  

 
• opzoeken van h (BINAS) en van m en #x (artikel)  1  
• completeren van de berekening  1  

 
Maximumscore 4 

 4 " antwoord: Tmax = 6 mK 
 
voorbeeld van een berekening: 

 

 

• gebruik van   1  

 

•  gebruik van   1  

 
• invullen van h, M, L en k  1  

 
• completeren van de berekening  1  

 
Maximumscore 2 

 5 " voorbeeld van een antwoord: in de buurt van de maximale uitwijking is de snelheid het kleinst; het 
zwaartepunt bevindt zich dus het langst vlak bij de maximale uitwijking en dus is de kans het daar 
aan te treffen het grootst. 
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• inzicht dat de snelheid bij de maximale uitwijking het kleinst is  1  
• Inzicht dat het zwaartepunt zich het langst bij de maximale uitwijking bevindt  1  

 
Maximumscore 3 

 6 " voorbeeld van een antwoord: het kwadraat van de golffunctie is de kans het deeltje ergens aan te 
treffen daarom: 
1. de kans het deeltje ergens aan te treffen is  klassiek het grootst aan de randen. Dit is bij de aangeslagen 

toestand ook het geval maar bij de grondtoestand niet.  
2. de kans dat het deeltje buiten de klassieke grenzen wordt aangetroffen is bij de grondtoestand veel  
        groter dan bij de aangeslagen toestand. 
 

• inzicht dat het kwadraat van de golffunctie de kans is het deeltje ergens aan te treffen   1  
• per genoemde manier  1  
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 Opgave 3: Fluorescentiemicroscoop 
 

3p 1 ! 
 

Voorbeeld van een antwoord: 
Door de tussenstap(pen) in het terugvallen van de moleculen van de fluorescerende stof is de energie van 
de uitgezonden fotonen kleiner dan die van de fotonen, waarmee de stof bestraald is. De frequentie is 
(volgens Ef = hf) dus lager, de golflengte (volgens $ = c/f) dus groter. (Het sperfilter zal dus grotere 
golflengtes doorlaten.) 
 

• Inzicht dat door de tussenstap de energie van de fotonen kleiner is. 
• Inzicht dat de frequentie lager is. 
• consistente conclusie. 
        1 

 

 
 
 
 
 
 

[1] 
[1] 
[1] 

 

4p 2 ! 
 
 
 
 

Antwoord: f = 6,6.1014 Hz. 
 
Voorbeeld van een berekening:  
Ek,n = n2h2/8meL2. Uit h = 6,63.10-34 Js, me = 9,1.10-31 kg en L = 9,8.10-10 m volgt: Ek,n = n2 . 6,29.10-20 J. 
Ef = #E = Ek,4 - Ek,3 = (42 - 32).6,29.10-20 J = 4,4.10-19 J. 
f = Ef /h = 4,4.10-19/6,63.10-34 = 6,6.1014 Hz. 
 

• Gebruik van Ek,n = n2h2/8meL2  
• opzoeken en invullen van de juiste waarden van h en me 
• In zicht dat Ef = #E = Ek,4 - Ek,3 
• berekenen van de fotonfrequentie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

[1] 
[1] 

    [1] 
      [1] 

   

3p 3 ! Voorbeeld van een antwoord: de golffunctie bij n = 4 heeft 4 buiken en 5 knopen. In het midden zit bij 
n = 3 een buik, maar bij n = 4 een knoop. De kans het elektron in het midden aan te treffen verandert dus 
van maximaal (bij n = 3) in nul (bij n = 4).  
 

• Golffunctie bij n = 4 heeft 4 buiken en 5 knopen. 
• Inzicht dat in het midden een buik in een knoop is veranderd. 
• Consistente conclusie voor de kans het elektron in het midden aan te treffen 
 

 

 
 
 
 

[1] 
[1] 

     [1] 
 

3p 4 ! Antwoorden:  
E (in 
h%/8mL%) 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 energieberekening 

   28 2 2 2 0 0 2.(1% + 2% + 3%) = 28 
   35 2 2 1 1 0 2.(1% + 2%) + 3% + 4% = 35 
   40 2 1 2 1 0 2.(1% + 3%) + 2% + 4% = 40 

 
• Gebruik van het Pauli principe 
• Inzicht hoe de energieën uit de elektronenconfiguraties moeten worden berekend  
• Completeren van tabel en berekeningen 
 
 

 
            

 
 
 
 
 

[1] 
[1] 

    [1] 

2p 5 ! Voorbeeld van een antwoord: de gegeven energie komt overeen met een overgang van het laagste naar 
het hoogste energieniveau in figuur 3. Het molecuul kan nu rechtstreeks terugvallen (levert 1 frequentie 
op) of via een tussenstap (levert 2 frequenties op). De stof zendt dus 3 frequenties uit.  
 
• Keuze van de juiste overgang bij absorptie. 
• Inzicht in het aantal mogelijke overgangen bij emissie en conclusie. 
 
 

 
            

 
 

[1] 
[1] 
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 Opgave 4: Atomaire clusters 
 

3p 1 ! 
 

Antwoord: 10 miljoen energieniveaus 
 
Voorbeeld van een berekening: E1 = a / (1,0 nm)%  = n%.a / (1,0 cm)%  , waarbij a = h% / 8.me 
                                                   n% = (1,0 cm / 1,0 nm)% , dus n = 1,0 cm / 1,0 nm = 1,0.107 
 

• Twee keer gebruik van de doosjesformule met de juiste afmetingen. 
• Inzicht dat voor het cluster n = 1 moet worden genomen. 
• Completeren van de berekening 

 
 
 
 
 

[1] 
      [1] 
    [1] 

 
3p 2 ! Voorbeeld van een berekening en antwoord: 

#px  &  h/4'.#x = h/4'.(50 nm) = h/(628 nm)   
Voor zichtbaar licht geldt gemiddeld $ = 565 nm, dus p0 = h/$ = h/(565 nm) en dat is van dezelfde orde 
van grootte als #px.  
 

• Gebruik van Heisenberg met #x = 50 nm. 
• Gebruik van  p0 = h/$ met $ tussen 380 nm en 750 nm. 
• Completeren van de berekening. 
 

 
 
 
 
 

[1] 
      [1] 
    [1] 

 
2p 3 ! Voorbeeld van een antwoord: 

Zoals in figuur 2 te zien is komt een deel van de fotonen ook achter het cluster terecht en werpt het cluster 
dus geen schaduw; het is onzichtbaar. 
 

• Inzicht dat in figuur 2 ook fotonen achter het cluster komen. 
• Inzicht dat het cluster dan geen schaduw werpt. 

 
 
 
 

[1] 
[1] 
 

2p 4 ! Voorbeeld van een antwoord: 
Alle clusters krijgen dezelfde kinetische energie e.UAB , dus een licht cluster krijgt meer snelheid dan een 
zwaar cluster. Het lichte cluster zal dus eerder de detector bereiken. 
 

• Inzicht dat alle clusters kinetische energie e.UAB krijgen. 
• Inzicht dat lichte clusters dus meer snelheid krijgen en conclusie. 

 

 
 
 
 

[1] 
[1] 
 

 3p          5 ! Voorbeeld van een antwoord: 
De twee laagste energieniveaus van het doosjesmodel zijn: E1 = 3.(a/L%) en E2 = 6.(a/L%).   
E1 is de energie van toestand (1,1,1) en E2 van de toestanden (2,1,1), (1,2,1) en (1,1,2). 
Omdat in elke toestand maximaal 2 elektronen zitten (Pauli) is E1 vol met 2 elektronen en is E2 vol met 6 
elektronen. Het cluster met 2 elektronen heeft als hoogste energieniveau E1 volledig gevuld, terwijl het 
cluster met 8 elektronen als hoogste energieniveau E2 volledig heeft gevuld. 
 

• Inzicht dat E1 hoort bij één toestand en E2 bij drie toestanden. 
• Inzicht dat E1 vol is met 2 elektronen en dat  E2 vol is met 6 elektronen. 
• Inzicht dat je met 2 en 8 elektronen een vol hoogste energieniveau krijgt en dat dit de aantallen 

valentie-elektronen van de twee genoemde clusters zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 

[1] 
[1] 

     [1] 

 3p           6 ! Voorbeeld van een antwoord: 
Hoe kleiner de (gemiddelde) golflengte van het elektron / Hoe meer knooplijnen, hoe groter de 
(kinetische) energie. Omdat C de grootste golflengte heeft en A de kleinste hoort E1 bij C en E3 bij A. Dus 
moet  E2 bij B en D horen.  
 

• Inzicht dat de energie toeneemt als de (gemiddelde) golflengte afneemt / het aantal knooplijnen 
toeneemt. 

• Inzicht dat C de grootste en A de kleinste golflengte heeft. 
• Consequente conclusie 
 
 

Opmerking  

 
 
 
 
 

[1] 
      
[1] 

     [1] 



Een antwoord zonder verwijzing naar golflengte of aantal knooplijnen: maximaal 2 punten  
 
 

3p          7 ! Voorbeeld van een antwoord: 
 

 
• Inzicht dat er een hele golflengte moet worden getekend. 
• Inzicht dat de golffunctie ook onder de x-as moet komen. 
• Inzicht dat aan de kant van P de kans en daarmee de (amplitudo van de) golffunctie groter is dan 

aan de kant van Q. 
                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[1] 
[1] 
[1] 
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Opgave 5    Nanokristallen bestuderen met positronen 
 

2p 1 ! 
 

Maximumscore 2 
Voorbeeld van een antwoord:  
Er is al behoud van leptongetal, dus er zijn geen neutrino’s nodig. 
 

• Inzicht dat het leptongetal behouden is. 
• Conclusie. 
 

 
 
 
 

[1] 
      [1] 

    
2p          2 ! Maximumscore 2 

Voorbeeld van een antwoord: 
1. Afbuigen kan met een vertikaal gericht magnetisch veld. 
2. Elektronen en positronen hebben tegengestelde lading. De lorentzkracht op het elektron is dus 

tegengesteld aan die op het positron en dus buigt het elektron de andere kant op. 
 

• per deelantwoord. 
 
Opmerking: vergelijkbaar antwoord met gebruikmaking van een elektrisch veld goed rekenen. 
 

 
 
 
 
 
 

[1] 
      

4p 3 ! Maximumscore 4 
Voorbeeld van een berekening: 
Energie van een gamma-foton: E = (.2.mc% =  9,1.10– 31.( 3,0.108) % = 8,2.10 – 14 J 
Frequentie f =  E / h =  8,2.10 – 14 / 6,63.10– 34 = 1,2.10 20 Hz.  
 

• Inzicht dat de energie van het gamma-foton de helft van de rustenergie van elektron en positron 
samen is. 

• Berekenen van E. 
• Gebruik van E = h.f 
• Completeren van de berekening 
 

 
 
 
 
 
 

[1] 
[1] 

   [1] 
 [1] 

 3p          4 ! Maximumscore 3 
Voorbeeld van een schets met toelichting: 

 
Bij MgO zijn de elektronen beter gelocaliseerd, dus de onbepaaldheid in de plaats is kleiner. De 
onbepaaldheid in de impuls is dus groter. De kans is voor grote p dus groter dan bij Li. Omdat de totale 
kans gelijk moet blijven is de kans voor kleine p dus kleiner dan bij Li. 
 

• Inzicht dat bij MgO de onbepaaldheid in de impuls groter is. 
• Inzicht in wat dit betekent voor de kans bij grote en bij kleine p. 
• Consequente schets 

 
Opmerking: geen aftrek als de oppervlaktes onder de beide grafieken niet (ongeveer) gelijk zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] 
[1] 

     [1] 
 

 3p           5 ! Maximumscore 3  



Voorbeeld van een redenering: 
Er zijn 14 Li-atomen, dus ook 14 buitenste elektronen. Vanwege het Pauli-principe zijn dus de 7 laagste 
toestanden volledig bezet, te weten (1,1,1), (2,1,1), (1,2,1), (1,1,2), (2,2,1), (2,1,2) en (1,2,2). 
 

• Inzicht dat er 14 buitenste elektronen zijn. 
• Inzicht dat de 7 laagste toestanden bezet zijn. 
• Opsommen van deze 7 toestanden. 

 

 
 
 
 

[1] 
     [1] 
     [1] 

4p           6 ! Maximumscore 4 
Voorbeeld van een berekening: 
Bij de overgang van grondtoestand naar eerste aangeslagen toestand gaat een elektron van  (2,2,1), (2,1,2) 
of (1,2,2) naar (3,1,1), (1,3,1) of (1,1,3).  
De energiesprong is dan in alle gevallen:  #E = (h% / 8mL%).(11 – 9) 
                                                                         = 2.( 6,63.10– 34)% / (8. 9,1.10– 31. (5.10 – 10)%) = 4,8.10 – 19 J. 
De golflengte van het geabsorbeerde foton is:  ! = hc /"E = 6,63.10– 34. 3,0.108 / 4,8.10 – 19 = 4,1.10 – 7 m  
Dit is violet. 
 

• Inzicht in de juiste overgang. 
• Berekening van de energiesprong. 
• Gebruik van  ! = hc /"E 
• Completeren van de berekening en conclusie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] 
[1] 
[1] 
[1] 
 

3p          7 ! Maximumscore 3 
Voorbeeld van een redenering: 
Er zijn in de x-richting 2 buiken, dus  nx = 2. In de y-richting is er 1 buik, dus ny = 1. De toestand (2,1,2) 
kan het niet zijn, want dan is het vlak van figuur 5 een knoopvlak. Dus blijft over: (2,1,1) 
 

• Inzicht dat het quantumgetal gelijk is aan het aantal buiken. 
• Juiste keuze voor nx en ny 
• Juiste redenering in de z-richting. 

 

 
 
 
 
 

[1] 
[1] 
[1] 
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Opgave 2   De Ultrasnelle Elektronenmicroscoop 



 
1 maximumscore 3 

Voorbeeld van een berekening: 

Energie van een foton:  J 

Aantal fotonen in de puls:  

 
•  berekenen van de energie van een foton               1 

•  inzicht dat                  1 

•  completeren van de berekening                1 
 

2 maximumscore 2 
Voorbeeld van een antwoord: 
Als licht in dit experiment een golfkarakter zou hebben zouden bij 
voldoende lichtintensiteit altijd (bij elke golflengte) elektronen 
vrijkomen. Dat dit bij rood licht niet gebeurt is te verklaren door aan te 
nemen dat licht uit deeltjes (fotonen) bestaat die bij violet licht 
voldoende en bij rood licht te weinig energie hebben om een elektron 
los te maken.  

 
•  inzicht dat een lichtgolf bij voldoende intensiteit altijd elektronen vrij zou 

 maken                       1 
•  verklaring met behulp van deeltjes waarom rood licht nooit elektronen             
    vrijmaakt                   1 

 
3 maximumscore 4 

Voorbeeld van een antwoord: 

 J, dus  m/s 

 m                                                                                

Dit is veel kleiner dan de gegeven 0,1 nm. 
 

•  omrekenen van eV naar J                 1 
•  berekenen van de snelheid (zou eigenlijk relativistisch moeten)            1 
•  gebruik van de formule van De Broglie               1 
•  completeren van de berekening en vergelijken van het antwoord met 0,1 nm    1 

 
Opmerking: (uiteraard) geen aftrek indien de snelheid relativistisch is berekend. 
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4 maximumscore 4 

Voorbeeld van een berekening: 



Energieverschil: 

  

Frequentie:  Hz , dus s  (800 fs) 

Dit is inderdaad groter dan 100 fs. 
 

•  inzicht dat                 1 

•  inzicht dat m = 12 u                  1 
•  gebruik van en                 1 

•  completeren van de berekening en conclusie                1 
 

Opmerking: het filmpje van het trillende grafiet is te vinden op       
                    ust.caltech.edu/movie_gallery. 

 
 
5 maximumscore 3 

Voorbeeld van een antwoord: 

                                              
Het quantumgetal is n = 2.  

 
•  inzicht dat n = 2                      1 
•  een hele sinus getekend tussen  – 0,05 nm en 0,05 nm             1 
•  de getekende golffunctie komt boven de gegeven golffunctie uit            1
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