Deeltjesfysica

voor dummy’s

1e editie 5 december 2016

prof ing PEM Van den Wyngaert

Ons routeplan naar
de deeltjes
1.Voorbereiding op wat komen gaat.

2. Afdaling in het oneindig kleine op zoek
naar de deeltjes waaruit alles bestaat.
3.Welkom in Absurdistan ! Exploratie van
de rare deeltjeswereld.
4.Epiloog: De Theorie van Alles.

1. VOORBEREIDING
Wat er nodig is voor onze tocht naar de deeltjes:
Kort historisch overzicht
Enkele chemische begrippen

Een beetje natuurkunde
Kennismaking met twee alledaagse elementaire deeltjes

Elementair deeltje:
deeltje zonder afmeting en zonder inwendige samenstelling

Oervader van de
deeltjestheorie
Demokritos van Abdera (460-370 v C)

De materie is korrelig

Alles bestaat uit kleine onzichtbare ondeelbare deeltjes:
atomen (a-tomos = on-deelbaar) met daartussen lege ruimten.
Atomen botsen, klitten samen en vallen terug uit elkaar.

De Aristoteles
catastrofe
Alles bestaat uit 4 elementen en 4 eigenschappen.

Aristoteles (384-322 v C)

Hij voegde een 5e element toe: kwintessens,
(5de essentie) ether : “fijne substantie boven
de atmosfeer, die alle objecten doordringt”
Ook de substantie, door de wetenschappers
in de 19e eeuw bedacht, om de voortplanting
van licht in de lege ruimte te verklaren.

Hoeveel elementen zijn er ?


Er zijn er 92 van het lichtste waterstof H tot het zwaarste
uranium U, genummerd van Z = 1 tot 92. (Z atoomnummer)



Nog 10-tallen zwaardere (transuranen) zijn kunstmatig en onstabiel.



Het periodiek systeem: tabel van alle elementen, met toenemend
atoomnummer Z en massagetal A ( = hoeveel keer “zwaarder” dan het
lichtste element waterstof)

Periodiek
systeem
v/dvan
Elementen
Periodiek
Systeem
de Elementen
HALFGELEIDERS

Mendelejev 1869

naam element
atoomnummer

Symbool
atoommassa

T R A N S U R A N E N...

Wat is massa ?
Massa m

(cursief) is

de hoeveelheid materie van een object

Eenheid: kilogram (kg)
S I-eenheden: kg, m(recht), s, A, K ( kilogram meter seconde ampère kelvin)
Massa is traag (inertie)
Verzet tegen bewegingsverandering:
traagheid, inertie, luiheid

Massa is zwaar (gravitatie)
Massa’s trekken elkaar aan:
gewicht, zwaartekracht, gravitatie
gewicht: aantrekkingskracht van de massa door
de aarde

SI

1 met 3 nullen : 1.000

3 nullen met 1 : 0,001

Overzicht prefixen (S.I.)
a-prefixen groter dan 1

o-prefixen kleiner dan 1

duizend

103

kilo

k

m

milli

10-3

duizendste

miljoen

106

Mega

M

µ

micro

10-6

miljoenste

miljard

109

Giga

G

n

nano

10-9

miljardste

biljoen

1012

Tera

T

p

pico

10-12

biljoenste

biljard

1015

Peta

P

f

femto 10-15

biljardste

triljoen

1018

Exa

E

a

10-18

triljoenste

prefixen > 1 met HOOFDLETTER,
eindigen op a. ( = aanzienlijk)
Opm: kilo ( Kila ) hecto (Hecta) deca (Deca)
1 kilobyte = 1024 byte = 210 byte

atto

prefixen < 1 met kleine letter,
eindigen op o. ( = onooglijk)
Opm: milli ( millo ), centi (cento), deci ( deco)

Engelse valse vrienden: brave soldier
miljard = billion biljoen = trillion
biljard = quadrillion triljoen = quintillion

Massa is niet hetzelfde als
gewicht


Massa m en gewicht W meten we in kilogram:
1 kilogram (massa) weegt 1 kilogram (gewicht)



Massa : totale materie van een object in rust



Gewicht : aantrekkingskracht van de aarde op de massa



Gewicht verandert iets van plaats tot plaats op aarde !

o

We wegen het lichtst op de evenaar (middelpuntvliedende kracht!)

Hoeveel weegt een pak van 1 kilo kristalsuiker
op de maan ?
Massa m blijft 1kg maar weegt er W =167 g

Wat is energie ?
Eigenschap van materie om arbeid te leveren
1.Potentiële Energie

Omzetting van de energie

toestand van object

2.Kinetische Energie
beweging van object - botsingsenergie

Pendel van Newton

𝑬=

𝒎𝒗𝟐
𝟐

3.Inwendige Energie
Bindingsenergie, warmte-energie …

Wet van het behoud van energie
Energie gaat nooit verloren, ze
wordt in andere energievormen
omgezet

Energie-eenheden


Algemeen: joule (J) = wattseconde (Ws) = lichtenergie door 1W LEDlampje gedurende 1 seconde uitgestraald.
kilo
103

watt

uur

W 3.600 s = 3,6x106 Ws = 3,6 MJ



Elektriciteit: kilowattuur 1 kWh =



Deeltjes: elektronvolt 1 eV = energie elektron versneld over 1 volt.
1eV = 1,6.10-19 joule. Extreem kleine energie-eenheid
Hoe groot is de botsingsenergie in eV van een vliegende mug ?
Massa m = 2 mg (2.10-6 kg); snelheid v = 0,4 m/s
1

E = ½ m.v2 = 2 (2.10-6 kg).(0,4 m/s)2 = 10-6.0,16 joule= 1,6.10-7 J
1,6.10−7
12
E=
eV = 1TeV
−19 eV = 10
1,6.10

Energie = Massa
Massa = Energie
E = m.c

2

𝐸
m=
𝑐²

Albert Einstein (1905 en 1915)

RELATVITEITSTHEORIE

c : lichtsnelheid (300.000 km/s = 3.108 m/s)
Energie = mxcxc = 9.1016.m = 90 biljard maal de massa

Massa is een bron van energie:
Atoomsplitsing: A-bom, atoomcentrale
Atoomfusie: zon, H-bom, kernfusiecentrale ?

Massa-eenheid voor de deeltjes: eV/c2 : massa-equivalent van 1eV energie
−19

m=

E/c2

1,6.10
= 1eV/c =
= 1,8.10-36 kg
9.1016
2

= 0,0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00018 kg
36 nullen !

Hoeveel energie levert
een atoombom ?


De Hiroshima-bom zette ± 0,6 g (0,6.10-3 kg)
uranium in energie om (kernsplitsing)



Energie van de ontploffing :
E = m.c2 = (0,6.10-3).9x1016 = 5,4x1013J = 54 TJ



1 ton TNT komt overeen met 4,6 Gjoule.
54 TJ  54 T = ± 12 kton TNT
4,6 G



De ontploffing (1961) van een waterstofbom
door de Sovjet Unie (kernfusie) had de kracht
van 50 Mton = meer dan 4.000 Hiroshimabommen.

Hoe sneller, hoe
zwaarder

𝑚 = 𝛾. 𝑚0
Lorenzfactor
𝜸

snelheid in km/s



Massa van een object is het kleinst in rust: rustmassa m0



Hoe hoger de snelheid, hoe groter de massa (Einstein)



Voor de lichtsnelheid wordt de massa oneindig groot  een
massa-object kan nooit de lichtsnelheid bereiken



Voor 1/3 lichtsnelheid wordt de massatoename 6 % ( 𝛾= 1,06 )
van de rustmassa m0

c

Wat is een golf ?
• Is een trilling die zich in de ruimte voortplant

v
•
•

voortplantingssnelheid v : snelheid van de golfverplaatsing (m/s)
golflengte λ (lambda) : afstand die de golf in 1 periode aflegt (m)

• Hoe hogere frequentie hoe kleinere golflengte en omgekeerd.

Wat is licht ?


Is een golf van elektrische en magnetische trillingen die zich in
de ruimte uitbreiden met snelheid c ~ 300.000 km/s



De loodrecht op elkaar trillende elektrische en magnetische
velden, staan loodrecht op de voortplantingsrichting.



Polarisatie is de stand van het elektrisch veld.

James Clerk Maxwell
1831-1879

verticale polarisatie



Bij gepolariseerd licht is de richting van het elektrisch veld constant
zonnebril (polarisatiefilter)

zonnelicht (niet gepolariseerd)
trillend elektrisch veld

verticaal gepolariseerd licht

Elektromagnetisch
Spectrum


Licht is een EM-golf met golflengte λ van 380 nanometer (violet)
tot 740 nanometer (rood). Monochromatisch: licht van één kleur



Gamma-, X-stralen, Ultraviolet, Infrarood en Radiogolven zijn EMgolven die in frequentie (dus in golflengte) verschillen
Toenemende frequentie f en energie E

Toenemende golflengte λ

0.1 fm
Gammastralen

10 pm

0,1 mm

1 µm
X stralen

Infrarood

WiFi GSM
Microgolfoven

Radiogolven

Zichtbaar licht

Hoeveel bedraagt de frequentie van oranje ( λ = 600 nm = 6x10-7m) ?
λ=cxT=c/f →
f = c / λ = 3 x108 / 6x10-7 = 0,5x1015 = 500x1012 = 500 THz

De Ultraviolet-catastrofe
Max Planck
“Vader” van de kwantenleer (1900)
Nobelprijs 1918

Eind 1800 kon de theorie de UV-straling niet verklaren.

Planck loste dit probleem op, met wat hij noemde een rekentruc,
door warmte-energie als wiskundige pakketjes n.(hf) in het rekenwerk
op te nemen.
De energie voor n = 1

E = h.f
E: energie in wattseconde (Ws = J: joule)
h: constante van Planck = 6,6x10-34 J.s

UV

IR

f: frequentie van de straling in hertz (Hz)

Hoeveel energie is zo een “Planck-pakketje” oranje licht ( f = 500 THz ) ?
E = h.f = 6,6x10-34. 500x1012 = 33x10-20 Ws =
3,3x10−19
eV ~ 2 eV
1,6x10−19

1e elementair deeltje:
Foton


Licht is (zoals warmtestraling) een EM-golf van energiekwanten
of fotonen: E = h.f (Einstein 1905)



Het foton is ons eerste elementair deeltje (geen inwendige
samenstelling of afmetingen).



Een lichtstraal is een fotonenbombardement.



Energie lichtfotonen van 1,7 eV over 2 eV tot 3,3 eV

Albert Einstein
Bedenker foto-elektrisch effect
“Moeder” van de kwantenleer

Nobelprijs 1921 voor foto-elektrisch
effect ( zonnepanelen ! ) niet voor de
relativiteitstheorie.

Een LED-lampje van 1W geeft oranjelicht (f = 500 THz).
Hoeveel fotonen worden er per seconde uitgestraald?
Energie van het oranje foton E = 33x10-20 Ws.
Alle energie in licht omgezet, zijn dat 1W /(33x10-20 ) Ws = 0,03x1020/s
3x1018/s = 3 triljoen fotonen per seconde

2e elementair deeltje:
Elektron
•

Het elektron is een “draaiend puntdeeltje” met massa,
elektrische lading en spin (intrinsieke draaiing).




•

•

J. J. Thomson
Nobelprijs 1906

massa: m = 9,1x10-31 kg ( 0,5 MeV/c2)
neg. elektrische lading: -e = -1,6x10-19 As (Millikan1909)
spin up ms=+1/2 of spin down ms=-1/2, voor te stellen als kleine
magneetstaafjes (Stern Gerlach 1922)

Men ziet de elektrische stroom i als de verplaatsing van
positieve deeltjes. Daarom kreeg het elektron een
negatieve lading.
De elektronenstroom i vloeit tegengesteld aan de +
e

i
_

ie

conventionele stroom i

1 elektron = 1,6x10-19 As  1 elektron/s = 1,6x10-19 A = 0,16 aA
1
1 A = 1,6x10−19 elektronen/s ~ 0,6x1019 elektronen/s

18
1 A = 6x10 elektronen/s = 6 triljoen elektronen/s

Cu

Zn
zwavelzuur

Foton versus elektron


Foton: energiekwant



golf-deeltje (lichtkorrel)

Elektron: massakwant
massa-deeltje (elektro korrel)



massa m = 0



massa m = 9,1x10-31 kg (0,5 MeV/c2)



elektr. lading = 0



elektr. lading –e =-1,6x10-19 As



energie = hf : van 1,7 tot 3,3 eV



energie = Ekin + Epot



spin = 1 heeltallig



spin = ± ½ halftallig

S=1

S= +1/2

S= -1/2

Kwanten met heeltallige spin bevatten krachten, ze horen bij de boson-familie
Het foton is een boson, het draagt de EM-kracht
Kwanten met halftallige spin v(f)oelen krachten, ze horen bij de fermion-familie
Het elektron is een fermion, het ondergaat de EM-kracht

Dualiteit van licht en materie
Licht is golf én deeltjes:


Golf: voortplantingssnelheid c en golflengte λ



Deeltjes: fotonen met energie E = h.f

Louis de Broglie
Nobelprijs 1929

Materie is deeltjes én golf


Deeltjes: massa 𝑚 en snelheid 𝑣 of impuls 𝑝 = 𝑚. 𝑣



Golf: voortplantingssnelheid 𝑣 en golflengte λ :

ℎ
ℎ
λ=
=
𝑚.𝑣 𝑝

ℎ : constante van Planck = 6,6x10-34 J.s

foton = boson: deeltjesachtig golf

elektron = fermion: golfachtig deeltje

Een hond van 10 kg massa rent met een snelheid van 6,6 m/s (± 24 km/h)
Hoe groot is zijn golflengte ?
Impuls p = m.v = 10x6,6 = 66
-35
λ = h/p = (6,6x10-34) / 66 = m.v = 10 meter. Hond is geen golf !
Een elektron (m ~ 10-30 kg) heeft een snelheid van 104 m/s ?
Hoe groot is de golflengte ?
Impuls p = m.v = 10-30. 104 = 10-26
λ = h/p = (6,6x10-34) /10-26 = 6,6x10-8 m = 66 nm (10 x kleiner dan rood licht !)

Deeltjes versus golven
deeltjes-aspect: locaal

golf-aspect: ruimtelijk



massa en snelheid (impuls p=mv)  golflengte en energie



deeltje + deeltje = twee deeltjes



deeltjes accumuleren of
divergeren

grotere golf




golf + golf =

kleinere golf
geen golf

golven interferen (faseverschil)

constructief
faseverschil = 0°
in fase

destructief
faseverschil =180°
in tegenfase

Elektronen gedragen zich als
fotonen
Geen licht

Maximum licht

Thomas Young
Double slit experiment
1773-1829

Fotonen
Coherente lichtstraal
van laser pointer

Coherent licht: fotonen met
zelfde frequentie & fase

Elektronen

2. AFDALING

Met een waterdruppel dalen we naar het
oneindig kleine af, in stappen van duizend (103),
op weg naar de volgende elementaire deeltjes.

Eerst berekenen we het aantal watermoleculen
in een heel kleine waterdruppel met volume
1mm3

Containerwoorden


Een containerwoord is een term die een bepaald aantal gelijksoortige dingen weergeeft:


het paar ( = 2)



het dozijn ( = 12) (bakkersdozijn = 13)



de krat ( = 24)



de mol ( = 600 triljard)



Schoenen tellen we per paar



Eieren kopen we per 1/2 dozijn.



1 krat bevat 24 flesjes bier.



1 mol telt 600 triljard moleculen of atomen
= 6x1023: Aantal van Avogadro (AvA)

Regel van Avogadro
H2O

Amedeo Avogadro
1776-1856



1 mol materie bevat 600 triljard (6x1023= AvA ) moleculen



Regel van Avogadro: De massa van 1 mol materie is de molecuul- of
atoommassa van die stof in gram.



Voorbeeld: Hoeveel gram “wegen” 1 mol watermoleculen ?


1 watermolecule (H2O) bestaat uit: 2 H-atomen

(atoommassa 2)

+ 1 O-atoom

(atoommassa 16)



18g water



1 mol (= 6x1023) watermoleculen “wegen” 18g

( = 2 g + 16 g

) is 1 mol water en telt AvA watermoleculen.

Hoeveel moleculen zitten
er in 1 mm³ vloeibaar water ?


1 dm3 water (1 liter) “weegt” 1 kg











Regel van drie:

1 cm3 water “weegt” 1 g
1 mm3 water “weegt” 1 mg

telt AvA moleculen



1. 18 g water



2. 1 g water



3. 1 mg water ( = 1mm3 )

telt AvA/18 moleculen = 6x1023/18 = (1/3)x1023 = 33x1021
telt 33x1021/103 = 33x1018 = 33 triljoen moleculen

Op weg naar het
oneindig kleine

1 mm

1 mm



Een kubus van 1 kubieke millimeter vloeibaar water telt
33 triljoen (33x1018) moleculen.



Verkorten van de ribben met factor 1.000 vermindert inhoud
en aantal moleculen met 103x103x103=109=1miljard.



We gaan van :


mm3 (1 millimeter = 10-3m)  33 triljoen ( 1 triljoen = 1018 = 109x109 =
1 miljard x 1 miljard ) moleculen



naar µm3 (1 micrometer = 10-6m)  33 miljard moleculen



naar nm3 (1 nanometer = 10-9m)  33 moleculen



en naar pm3 (1 picometer = 10-12m) …

millimeter: details van het
dagelijkse leven
•

1mm3 water telt 33 triljoen watermoleculen

•

Met de ogen, bril of vergrootglas (vergroting 3x) zien
we details van het dagelijkse leven tot ca ± 0,1 mm.

mensenhaar ca 0,1 mm dikte

teken

hoofdluis

vlo

micrometer: wereld van de
biologie


1 µm3 water telt 33 miljard moleculen



Met de lichtmicroscoop (vergrotingen tot 1.000) zien
we details uit de wereld van de biologie

Bacteriën (1-10µm)

Bloedcellen (7-20µm)

nanometer: virussen,
moleculen en nanotechnologie


1 nm3 water telt nog 33 watermoleculen



Lichtmicroscoop niet langer bruikbaar.



Observatie met de elektronenmicroscoop.



Snelle elektronen hebben een veel kleinere golflengte
dan lichtfotonen. Vergrotingen tot 100.000.



Domein van moleculen, virussen en van de nanotechnologie



Atomaire schaal bereikbaar met scanning tunnelling
microscoop

Ebola

Hepatitis B

Herpes

Attentie! Dit is geen stroompanne

WELKOM IN HET LAND DER BLINDEN!





picometer : wereld van de atomen



1 pm = 10-12m = 1 biljoenste meter

We zijn blind en kunnen alleen een theoretisch- wiskundig model van de
atoomstructuur opstellen.




Dat model heeft niets met de realiteit te maken.

Het voorspelt en verklaart de waarneembare fysische verschijnselen.

picometer: atoommodellen

Krentenbolmodel J.J.Thomson 1902

Schillenmodel Bohr 1913

Planetenmodel Rutherford 1911

Elektronenwolkmodel
Schrödinger 1925 – Heisenberg 1927

Planetenmodel
Ernest Rutherford (1911)
Miniatuur-zonnestelsel waar - elektronen rond een + kern draaien.






Elektronen:


negatieve elektrische (elementaire!) lading -e



zeer kleine massa

Nobelprijs 1908

Atoomkern:


positieve elektrische lading +Z.e



massa

Atoom:




is elektrisch neutraal en heeft massa:


som van de - elektronenladingen = + kernlading



atoommassa zit voor 99% in de atoomkern

is een lege ruimte


als de atoomkern een peperbolletje is van 2 mm diameter dan zit het elektron
op 10 m afstandstand.

Litium Z=3

Schillenmodel
Niels Bohr (1913)
•

Elektronen zitten op energieschillen (K,L,M…) rond de kern

•

Elektronen vullen schillen vanaf laagste energieniveau (K)

•

Hoe verder van de kern, hoe hoger het energieniveau

•

Elektron door foton naar een hogere schil gedreven, valt terug met
de emissie van een foton h.f = E3 – E2 = ∆E

•

Ionisatie: atoom raakt elektron kwijt (+ion) of krijgt er één bij (-ion)

negatief Li-ion

Grondlegger Kwantenfysica
Half jood, Prof te Kopenhagen
Nobelprijs 1922
Medewerker aan de
Amerikaanse atoombom

God dobbelt wel !
•

Kwantenleer steunt op deeltje/golf-dualiteit en kansrekening

•

Einstein niet tevreden zei: “ Der liebe Herrgott würfelt nicht.”

•

Meet men exact de plaats (deeltjeseig.) dan kent men de
snelheid niet (golfeig.) en omgekeerd.

•

Heisenberg formuleerde (1927) de onzekerheidsrelatie :

Werner Heisenberg
- Nobelprijs 1932
- Grondlegger van het
matrixmechanica-formalisme
- Doceerde “Joodse fysica“
tijdens Hitlerregime
- Man van de niet afgewerkte
Duitse atoombom

“Plaats én snelheid van een deeltje zijn onzeker”
•

Hoe nauwkeuriger de plaats gekend, hoe onzekerder de
snelheid is en omgekeerd

•

Er bestaan fundamentele grenzen aan kwantummetingen !

•

Door onzekerheid krijgt kwantenleer filosofische aspecten.

Onzekerheidsrelatie


Semiklassiek argument



Onzekerheidsrelatie

Plaats- maal snelheidsonzekerheid is groter
ℎ
dan heel klein getal (  =
= 0,5x10-34)
4𝜋

∆x maal ∆p ≥ 𝜖
(p = mv: impuls)
xm = x ± ∆x

vm = v ± ∆v
∆ = afwijking

Onmogelijk tezamen plaats en snelheid van
deeltje exact te meten (storend meetfoton)

Hoe exacter plaats (∆x ↓) hoe minder exact
snelheid (∆v ↑) te meten is en omgekeerd.

Een politieagent stopt een auto bestuurd door Werner Heisenberg en vraagt:
”Weet je wel hoe snel je reed, Mijnheer ?”
Wat antwoordt Heisenberg ?
“Neen dat weet ik niet, maar ik weet wel exact op welke plaats dat was.
En had ik exact mijn snelheid gekend, dan zou ik niet weten waar dat was”

Demo: Onzekerheidsrelatie
Fresnel-diffractie anders bekeken
hier kijken a u b



Brede spleet



Laser pointer

Laser pointer

Spleet breder dan laserstraal

Horizontale positie
foton aan spleet
slecht bepaald

Smalle spleet

Horizontale fotonsnelheid op
scherm scherp bepaald

Spleet smaller dan laserstraal

Horizontale positie
foton aan spleet
scherp bepaald

Horizontale fotonsnelheid op
scherm slecht bepaald

Elektronenwolk model




Het elektron wordt in ruimte/tijd beschreven met de dimensieloze
golffunctie Ψ(r,t) door oplossen v/d Schrödinger-golfvergelijking:

Etot = Ekin + Epot



De elektronenlocatie is echter niet exact te bepalen (Heisenberg)



Max Born: |Ψ|2 is de kans van het elektron op bepaalde plaats te
vinden. Golffunctie is een kansfunctie. Men beschouwt daarom de
atoomkern gehuld in een elektronenwolk

Erwin Schrödinger
Nobelprijs 1933
Grondlegger
golffunctie formalisme

Max Born
Nobelprijs 1954
Waarschijnlijkheidsinterpretatie
van de golfvergelijking

femtometer: atoomkern =
protonen + neutronen


De atoomkern bestaat uit 2 soorten deeltjes


( Rutherford 1919)

Framboos model

proton: (p) positief geladen (+e)
aantal Σp: atoomnummer Z = aantal elektronen



neutron: (n) elektrisch neutraal



Aantal kerndeeltjes (nucleonen) = massagetal A = Σp + Σn



Protonen en neutronen hebben bijna dezelfde massa



Algemene voorstelling van het atoomsymbool:
Hoeveel neutronen telt een atoom Uranium 235 ?

U → Σ𝑛 = 𝐴 − 𝑍 = 235 − 92 = 143


In de kern stoten positieve protonen elkaar af. De sterke kernkracht
(gluonen) houdt protonen en neutronen samen. Het gluon-boson is
volgende elementair deeltje



Protonen en neutronen zijn nog uit kleinere deeltjes samengesteld

massagetal = som kerndeeltjes

Nucleonen van
waterstof en helium
2
1

symbool
van het
element

atoomnummer = som protonen

4

helium ( 2 He)

3
1

waterstof ( H) ( H) ( H)
1
1

1 proton

1 proton

Waterstof

1 neutron

Deuterium

1 proton

2 neutronen

Tritium

He-kern=2 protonen+2 neutronen=α-deeltje

Deuterium en tritium: isotopen van waterstof.
(iso: zelfde topos: plaats in periodiek systeem)

α-straling = straal He-kernen.

Fusie

Kernfusie



Zon en sterren
Waterstofbom
Toekomstige kernfusiecentrale

Massadefect

α-deeltje



Proton en neutron hebben bijna dezelfde massa



Massa proton:

mp =

1,672x10



Massa neutron:

mn =

1,675x10-27 kg



Samen:



2 aparte protonen en neutronen:



Massa α-deeltje



α-deeltje is 0,050x10



Dit verschil is het massadefect. Het is het in kracht omgezette deel
(sterke kernkracht) dat de vier kerndeeltjes met gluonen samenhoudt.



Massadefect is de energie die vrijkomt bij kernfusie en splijting.

(mp + mn) =

-27

kg

3,347x10-27 kg
2.(mp + mn ) = 6,694x10-27 kg

(heliumkern = 2 protonen + 2 neutronen)

-27

= 6,644x10-27 kg

kg lichter dan zijn 4 onderdelen apart

Antimaterie





Fermionen hebben antideeltjes = deeltjes met tegengestelde
eigenschappen


Elektron 𝑒 − → positron 𝑒 + “positief elektron”



Proton p

→ antiproton 𝑝 “negatief proton”



Neutron n

→ antineutron 𝑛

Materie, uit antideeltjes samengesteld, is
antimaterie.
Als een deeltje met zijn antideeltje botst,
annihileren beide; hun massa word omgezet in
2 fotonen met energie:




E = (m1 + m2).c² = 2h.f

In de oersoep (big bang) moet er 1 antideeltje
minder hebben gezeten dan het aantal deeltjes van
de andere materie

+

Paul Dirac
Nobelprijs 1933

-

+

waterstof

anti waterstof

Waar gebruikt men
positronen?


Bij de PET (Positron Emissie Tomografie) scan.



De patiënt wordt met radioactieve glucose ingespoten.
Kankercellen zijn heel actief en hebben een hoog energieverbruik
met grote glucoseconcentratie.



De radioactieve suiker straalt
positronen uit die met elektronen
annihileren tot gammafotonen.



De met een scanner opgemeten
gammastraling bepaalt plaats,
aard en grootte van de tumor.

Radioactiviteit
• Zware elementen hebben atomen met veel kerndeeltjes
• Hoe meer kerndeeltjes hoe onstabieler de atoomkern
• De atoomkern valt uiteen (vervalt), en kan 4 soorten
straling uitzenden:

Marie Curie-Sklodowska
Ontdekte Radium en Polonium
2 Nobelprijzen (1903 1911)

o

Alfastralen : α-deeltjes (straal heliumkernen)

o

Bètastralen : β-deeltjes (straal elektronen of positronen)

o

Gammastralen : elektromagnetische straling van zeer hoge frequentie

o

Neutronenstralen : straal neutronen

• Halveringstijd = tijd waarna de beginhoeveelheid radioactieve stof tot
de helft vervallen is. Geeft de snelheid van het vervalproces weer.

Alfastraling

α-deeltje (heliumkern) =
2 protonen + 2 neutronen
Alexander Litvinenko
Londen november 2006

α-straling: groot ioniserend effect, dat levensfuncties beschadigt.

Voorbeeld: polonium-210 vervalt in lood-206 en α-straling :
210
84Po

→

206
82Pb

+ 42He (α-deeltje)

Poetin-thee = kopje thee met een scheutje polonium-210

Periodiek
systeem
v/dvan
Elementen
Periodiek
Systeem
de Elementen
Mendelejev 1869

naam element
atoomnummer

Symbool
atoommassa

α

+

Bètastraling
n

+
p

• Proton vervalt in neutron:

A

Enrico Fermi
1933 Zwakke kernkracht
Zijn vrouw was joodse
Nobelprijs 1938
Medewerker Amerikaanse atoombom

β+ straling: proton p  neutron n, straalt 1 positron e+ & 1 neutrino ve uit
door de zwakke kernkracht.

• Neutron vervalt in proton:
β- straling: neutron n  proton p, straalt 1 elektron e- & 1 antineutrino 𝑣 e uit
door de zwakke kernkracht

Neutrino, antineutrino en zwakke kernkracht de 3 nieuwe elementaire deeltjes.
Voorbeeld β- straling : Koolstof-14 datering
Reactieve koolstof-14 vervalt in stikstof-14 en β- straling (halveringstijd 5.730 jaar)
14
6C

→

14
7N

+

0
−1e (elektron) +

𝑣 e (anti e-neutrino)

Periodiek
systeem
v/dvan
Elementen
Periodiek
Systeem
de Elementen
Mendelejev 1869

naam element
atoomnummer

Symbool
atoommassa

Nieuw elementair deeltje :
neutrino
Wolfgang Pauli
Nobelprijs 1945
Man van het Pauliverbod



Neutrino: deeltje waarmee Pauli het β-verval verklaarde



Het deeltje dat bij β-straling ontstaat is een e-neutrino.



Het e-neutrino : lading = 0; massa≈0. Deeltje bereikt lichtsnelheid.



e-neutrino heeft spin =



Meeste e-neutrino's, die de aarde bestoken, komen van de zon.
Per seconde vliegen er miljarden ongehinderd door ons lichaam..

1
is
2

een fermion

Gammastraling



Elektromagnetische straling van zeer hoge frequentie, van hogere
energie dan ultraviolette en X-straling.



Kernsplitsing  massadefect  gammastraling



Ioniserend effect kleiner dan α-straling.



Doordringingsvermogen groter dan bij de α- en β-straling.



Kobalt 60 (𝛽 - straler) is een typische gammastraler:
60
27Co

→

60
28Ni

+ −10e (elektron) + gammastraling

Periodiek
systeem
v/dvan
Elementen
Periodiek
Systeem
de Elementen
Mendelejev 1869

naam element
atoomnummer

Symbool
atoommassa

Hoe gevaarlijk is radioactieve
straling ?

beton

papier

Nieuwe elementaire deeltjes:
QUARKS en GLUONEN


Protonen / neutronen bestaan uit trio’s quarks met 2 “smaken”:


Up-quark (u): elektrische lading +⅔ e



Down-quark (d): elektrische lading -⅓ e



Proton = 2u +1d → +⅔ e +⅔ e -⅓ e = +1e



Neutron = 2d +1u → -⅓ e -⅓ e + ⅔ e = 0



Quarksspin =



Sterke kernkracht: gluonen

1
2

het zijn de zware fermionen

Murray Gell-Mann
Nobelprijs 1969

proton

neutron

gluonen



quarktrio heeft kleuren: rood + blauw + groen = wit



houdt quarks samen in proton en neutron.



kernkracht vergroot als afstand tussen quarks toeneemt (veer-effect)



houdt ook de atoomkern (protonen en neutronen) tezamen (residuele kernkracht)



gluonen zijn kleurmengsels (kleurlading): kleur + antikleur=0 (8 gluonen)

James Joyce's Finnegans Wake nonsens gedicht: Three quarks for Muster Mark !

Hadronen


Hadronen zijn duo's of trio's quarks, met kleurcombinatie wit.
Quarks komen nooit alleen voor.

rood + blauw + groen → wit

kleur + anti-kleur → wit
anti-blauw

proton

neutron

nucleonen

blauw

𝜋 + pion : boson (spin 0)
drager sterke kernkracht
𝜋 − pion = anti 𝜋 +pion



𝜋0 pion

4% van de massa van het heelal bestaat uit hadronen, de overige
96% is donkere materie en donkere energie

Taartmodel van het heelal
gewone zichtbare materie
hadronen

donkere materie
samenhang individuele sterrenstelsels
skelet van het universum

4%

22%

74%

donkere energie
Albert Einstein
1916

vacuümenergie → versnelde uitdijing van het heelal
kosmologische constante van Einstein

Georges Lemaître
1927

Edwin Hubble
1929

Verder onderzoek


We zijn toch niet helemaal blind!



We gaan op sporenonderzoek




Bewegende deeltjes laten sporen na:


Nevelvat



Ionisatiekamer

Botsende deeltjes laten brokstukken na


Lineaire en circulaire deeltjesversnellers

Nevelvat

Vliegtuigsporen

Spoor van een positron

Het nevelvat : afgesloten vat, gevuld met onverzadigde onderkoelde damp.
Het invallend deeltje (bijv. α-deeltje) ioniseert de atomen op zijn traject.
Er ontstaat een nevelspoor langs het pad van het invallende deeltje.
Door een magneet worden geladen deeltjes afgebogen. De richting van
de afbuiging geeft aan of het deeltje positief of negatief geladen is

Deeltjesversneller
• Toestel dat protonen versnelt met behulp van sterke elektrische
velden tot 99,9999 % v d lichtsnelheid.
• Botsing van deeltjes geeft informatie door de detectie van de
brokstukken. Ook worden nieuwe deeltjes samengesteld.
• LHC (Large Hadron Collider: grote hadronen botser) van het CERN
te Genève: omloop 27 km, diepte ±100 m, botsingsenergie: 7 TeV
en14 TeV.
reusachtige super gekoelde magneten
6 tesla 1,7 K

~ 9 km

De 4 fundamentele natuurkrachten
relatieve
sterkte

bereik

boson

actie

1

zeer groot

graviton?

samenhang sterrenstelsels
gewicht

Zwakke kernkracht

1015

atoomkern

W+ W- Z

β-verval atoomkern

Elektromagnetische

1038

zeer groot

foton

samenhang atoom

Sterke kernkracht

1040

atoomkern

gluon

samenhang atoomkern

kracht

Zwaartekracht

.

De 2 families
elementaire deeltjes
Massadeeltjes: fermionen

Energiedeeltjes: bosonen

Voelen natuurkrachten

Dragen natuurkrachten

Hebben een antideeltje

Hebben geen antideeltje

Hebben halftallige spin

Hebben heeltallige spin

Voldoen aan Fermi-Dirac statistiek :

Voldoen aan Bose-Einstein statistiek :

deeltjes hokken niet samen op hetzelfde
energieniveau (Pauli-verbod)

deeltjes hokken wel samen op hetzelfde
energieniveau

Zware fermionen: quarks
Lichte fermionen: leptonen

𝑢𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑘
𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑘

•

Foton : elektromagnetische kracht

•

Gluonen : sterke kernkracht

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛
𝑒 − 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜 •
•

W en Z bosonen : vervalkrachten
Graviton ? : zwaartekracht

1e Generatie

2e Generatie

3e Generatie

Elementair deeltje
“puntdeeltje” met 3 kenmerken:
• massa

• elektrische lading in e
• spin

0

KRACHTDRAGENDE DEELTJES

FERMIONEN : KRACHT VOELENDE DEELTJES

goud-atoom
185 eV/c2

EN

Standaardmodel van de
elementaire deeltjes

0
2

G
graviton ?

Het antimaterie spiegelbeeld

Deeltje met verkeerde namen:
Higgs-boson


Higgsdeeltje voorspeld door Brout en Englert (31 aug 1964)
14 dagen later (15 sep 1964) door Higgs, zou moeten
BEH-deeltje heten



Onterecht ook het godsdeeltje genoemd naar het boek
van Leon Lederman (nobelprijs): “The God Particule”.

François Englert

Peter Higgs

Nobelprijs 2013



Heeft spin = 0  boson.



De Large Hadron Collider CERN toonde in 2013 het BEH-deeltje aan.



BEH-bosonen, dragers van het higgs-veld, zijn in het hele universum aanwezig.



Door dit boson krijgen deeltjes massa. Hoe meer een object in zijn verplaatsing
door BEH-deeltjes gehinderd wordt, des groter is zijn massa.

Een onbekende komt op de
party van de natuurkundigen
Zo’n glaasje zou ik ook wel lusten!

Een kleine massa bereikt het Higgsveld, bestaande uit Higgsdeeltjes

Onbekende loopt snel :
kleine massa

Weinig hinder → hoge snelheid → kleine massa

Attentie ! Professor Higgs komt er aan!

Een grote massa staat op het punt het Higgsveld te bereiken

Heb je het gehoord, Higgs is er !

Er ontstaan rimpelingen in het Higgsveld

→

Gravitatiegolven

Higgs komt binnen

Grote massa bereikt het Higgsveld

Higgs vordert traag :
grote massa

Veel hinder → lage snelheid → grote massa

3. WELKOM IN ABSURDISTAN !
“Wie denkt iets van kwantumtheorie te begrijpen,

snapt er niets van !”
QED The strange theory of light and matter, Feynman (1985)

Richard Feynman
nobelprijs 1965
Grondlegger van het

padintegraal formalisme

Die rare deeltjeswereld
•

•

Kwantenleer neemt een loopje met ratio en logica

Paul Dirac: ”Shut up and calculate”
Nobelprijs 1933
Pionier kwantumfysica



Kwant is golf en kwant is deeltje



Alles verloopt onzeker met een wiskundige kans



Eén deeltje verkeert gelijktijdig op diverse plaatsen of toestanden (superpositie)



Het vacuüm is vol virtuele deeltjes, de antideeltjes lopen van heden → verleden



Deeltjes dringen door potentiaal barrières (tunneleffect)



Deeltjes, ook op grote afstand, zijn soms met elkaar gerelateerd (verstrengeling)

Is dat allemaal wel geloofwaardig ?


Kwantenleer is de meest getoetste theorie in de geschiedenis van de wetenschap.



Er is geen significant verschil tussen experiment en theorie.



Vb: giromagnetische factor g gemeten: 1,0011.5965.221;berekend: 1,0011.5965.246



Deze nauwkeurigheid komt overeen met meting afstand Los Angeles - New York
(ca 4.000 km) met de precisie van één haardikte (0,1 mm) !

Newton versus Schrödinger


Isaac Newton



Erwin Schrödinger
𝜕𝜓
𝜕𝑡

𝑑
𝐹 = 𝑚𝑑𝑡
𝑣(𝑡)

i.h

- Hψ = 0



Klassieke mechanica



Golfmechanica



Wetten van beweging en
zwaartekracht



Golffunctievergelijking



Determinisme



Indeterminisme (kans)



Vallende appel



Levende en dode kat

De golffunctie ψ




Deeltjes zijn niet strikt gelokaliseerd wel ruimtelijk uitgesmeerd
Ze worden met een complexe dimensieloze functie, de golffunctie ψ, beschreven

Schrödinger stelde (1925) de golfvergelijking op waarmee deze
golffunctie ψ in ruimte-tijd (x, y, z, t) kan worden berekend:
𝜕𝜓
𝜕𝑡

i.h


- Hψ = 0

Het kwadraat van de golffunctie geeft de wiskundige kans dat een
deeltje zich op een bepaalde tijdstip op een bepaalde plaats
bevindt. (Born’s regel). Golffunctie = Kansfunctie
kans = lψl x lψl* = lψl2 < 1
ψ
lψl2
lψl2

x

x

x

Max Born
Nobelprijs 1954

Tunneleffect


Effect waarbij deeltje door een potentiaal barrière dringt terwijl
het niet voldoende energie heeft om er overheen te gaan. Het is
alsof het door de barrière tunnelt.



Golffunctie ψ(x,t) is niet nul binnen en achter de barrière, er is een
kleine kans = |ψ(x,t)|2> 0 dat het deeltje niet weerkaatst wordt en
door de barrière gaat.



Toepassingen:


Verklaring α-straling



Tunneldiode



Scanning-tunnellingmicroscoop

kans =

Scanning Tunnelling
Microscoop S T M
+
Tunnelling elektronenstroom

-

Silicium

Monster van
geleidend materiaal

IBM
Elektronenstroom

1 Å (Ångström) = 10-10 meter = 0,1 nm = 100 pm

Fe atomen op Cu oppervlak

Lineariteit betekent
superpositie


Lineariteit



Als een vergelijking in ψ van de 1e
graad is (alleen met ψ dus niet met
ψ2, ψ3 …) heet ze lineair.
De golffunctie is lineair !

ψ1

𝜕𝜓
i.h 𝜕𝑡 −𝐻𝜓=0

0

ψ2

Superpositie

Als een lineaire vergelijking
verschillende oplossingen heeft,
bijv. ψ1 en ψ2 dan is de som ψ1+ψ2
(superpositie) ook een oplossing.

0

ψ +ψ
1

2

Schrödinger is
niet gelukkig


Schrödinger stelde de lineaire golfvergelijking op.



Golfvergelijking levert, met een bepaalde % kans, verschillende
eigentoestanden van het deeltje (superpositie van de diverse
oplossingen).



Meting rapporteert slechts één van die eigentoestanden (collaps van
de golffunctie).



Schrödinger, hiermee niet gelukkig, bedacht het gedachtenexperiment
van “de kat in de doos”.

De kat van
Schrödinger
Men stopt een kat in een doos, samen met een toestel dat een
radioactieve stof en een geigerteller bevat.
.

Stel dat de kans 50% bedraagt dat binnen het uur een radioactief
atoom vervalt.
.

Wanneer de geigerteller dit verval
detecteert, slaat een hamer een fles
blauwzuur stuk waardoor de kat stikt.
.

De vraag is:

Leeft de kat nog na 1 uur ?

Leeft de kat
nog na 1 uur ?


In de lineaire golffunctie van het “systeem kat” komen de
toestanden levende en dode kat gelijktijdig voor (superpositie).



Het openen van de doos (meting) bepaalt voor de waarnemer de toestand van de kat. Zolang de doos dicht blijft, is de kat levend én dood.



Volgens deze interpretatie bevinden deeltjes zich in een superpositie
van kwantumtoestanden waarvan de meting één toestand oplevert.

Collaps van de
golffunctie


De lineaire golffunctie ψ(t,x,y,z) beschrijft de kwantumtoestanden
van een deeltje en heeft een aantal oplossingen: de eigentoestanden
van dat deeltje



Na een meting wordt één eigentoestand gerapporteerd.



Vóór de meting zijn er diverse eigentoestanden mogelijk. Pas op het
moment van de meting “kiest” het deeltje, uit de superpositie van
toestanden, één meetuitkomst.



Kwantummeting is dus niet een toestand vaststellen maar instellen.
De meting leidt tot kwantumvaagheid.



Het fenomeen van ineenstorten (collaps) van de golffunctie heet
Kopenhaagse interpretatie.

Veel werelden
interpretatie
•

De kat levend én dood is een bizarre situatie. Vandaar
de “veel werelden interpretatie” (Everett 1957).

•

De golffunctie splitst op het moment van de meting in
2 takken die 2 verschillende werelden beschrijven: één
waarin de kat leeft en één waarin de kat dood is.

•

Deze 2 werelden kunnen nooit
met elkaar in contact komen, ze
zijn decoherent.

•

De meeste natuurkundigen
houden het bij de collaps.

Heisenberg bis


Positie x en snelheid v van een deeltje zijn onzeker en worden
bepaald door de onzekerheidsrelatie van Heisenberg :
∆x.∆p = ∆x.∆mv ≥ 𝜀 (5x10-35)



Er bestaat dezelfde relatie voor energie E en tijd t:
∆E . ∆𝑡 ≥ ε



De hoeveelheid energie in een systeem is onzekerder naarmate de tijd
waarin het systeem varieert kleiner is. De kans op meer energie is dus
groter voor korter tijdsinterval.



Hierdoor kan voor korte tijd energie 'geleend‘ worden, wat aanleiding
geeft tot het ontstaan van virtuele deeltjes.

Heet, kouder, koudst

Heisenberg: ∆x.∆mv ≥ 𝜀

Temperatuur
daalt



Atomen van warme objecten trillen. ↓ temperatuur → ↓ trillingen, materie
doorloopt 5 aggregatietoestanden:

1.

Plasma: ionengas (temperatuur: MK-GK ) Zon = plasmabol

2.

Gas: atomen los van elkaar

3.

Vloeistof: van stroperig tot vloeibaar

4.

Vast: T<100 K bepaalde stoffen → supergeleidend (weerstand=0 Ω) Elektronenparen
(Cooperparen) krijgen bosongedrag: (s=-½+½=0 heeltallig: boson).

5.

Bose Einstein Condensaat: T<50 nK: golffuncties bosonische atomen versmelten tot
1 golflfunctie → superatoom. Einstein (1925), labo-realisatie (1995). BEC is “coherente
materie”, vertoont supervloeibaarheid (viscositeit = 0)
Bose nova = mini supernova-achtige explosie van BEC.
Kosmische achtergrondstraling ~3 K = 60 miljoen x temp. BEC in labo.

Vacuümenergie


Nulpuntsenergie: Is de energie van een kwantumsysteem op 0 K
(-273C°), deze kan niet nul zijn (Heisenberg). De trilling is bevroren,
er blijft toch nog energie over.



Deze nulpuntenergie is niet direct meetbaar omdat je temperatuurverschillen moet kunnen bepalen.



Vacuümenergie is de nulpuntenergie van de “lege” ruimte. Ze wordt
geleend en in korte tijd terug gegeven (Heisenberg bis): ∆E x ∆𝑡 ≥ ε



Vacuümenergie is gerelateerd aan de donkere energie



Kan niet worden afgetapt omdat het de laagste energietoestand van
een systeem is.



Reeds in 1913 voorspeld door Albert Einstein en Otto Stern

Deeltjes worden
geboren en sterven


Uit vacuümenergie kan een deeltje samen met zijn antideeltje
ontstaan, die elkaar in korte tijd weer opheffen (annihileren).
∆E. ∆𝑡 ≥ 𝜀



Het zijn virtuele deeltjes, door hun bestaan is het vacuüm niet leeg.



Men kan deze deeltjes niet waarnemen, de tijd dat ze bestaan is te kort.



Bewijs v/h bestaan van virtuele deeltjes. Zonder virtuele deeltjes zou
de giro magnetische factor g juist 1 moeten zijn. (g = 1,0011.5965.221)

Elektronen op ramkoers
tijd

t3



e-

e-

A

B

Elektronen vliegen naar elkaar

t2

t1

Feynman-diagram



Wisselen een foton (energie) uit



Elektronen vliegen van elkaar weg



Elektronen = reële deeltjes: zijn begin- en eindtoestand van het proces



Foton = virtueel deeltje is een tussentoestand van het proces.

A

plaats

B



is niet meetbaar, het deeltje bestaat slechts heel korte tijd.



voldoet niet aan de massa-energierelatie E = m.c², kan zich sneller als de
lichtsnelheid verplaatsen.



virtuele antideeltjes lopen tegen de tijd (van nu naar vroeger) !

Virtuele deeltjes
in actie !
Casimir-effect


Aantrekking ongeladen platen

Hawkingstraling


Straling zwart gat
Stephen Hawkings

Zwarte gaten zijn niet helemaal zwart

Verstrengelde deeltjes
Life demo


Verstrengeling (entanglement): samen ontstane deeltjes blijven met elkaar
gerelateerd. Meet men de status van één, dan krijgt het andere, zelf op grote
afstand, de tegengestelde status.



Voorbeelden verstrengeling

Alain Aspect
voerde de Bell-test uit

dochterfoton 1
400 nm

e1

e2

moederfoton
800 nm

dochterfoton 2
400 nm

niet lineair kristal


Einstein noemde kwantumverstrengeling “Spukhafte Fernwirkung” EPR-paradox:
“Kwantumtheorie is incompleet: uitbreiden met lokale verborgen variabelen!
(Regel van Bell en proeven van Alain Aspect bewezen Einsteins ongelijk)



Verstrengeling is de aanzet tot nieuwe spectaculaire technieken:


Teleportatie : overdracht van deeltjestoestanden



Kwantumcodering / kwantumcryptografie: veilige datacommunicatie



Kwantumcomputer : ultra snelle uitgebreide berekeningen.

Teleportatie in
Science Fiction
“Beam me up, Scotty” (Star trek 1966 )

AARDE

MARS

Voorbereiding
Teleportatie demo
• Superpositie:
Een deeltje bevindt zich gelijktijdig in meer kwantumtoestanden :
o
o

elektron: spin up (s=+1/2) en spin down (s=-1/2)
lichtfoton: horizontale polarisatie (H) en verticale polarisatie (V)

Statusmeting stelt één kwantumtoestand in (collaps van de golffunctie)
• Verstrengeling:
Als men de status van één deeltje van een verstrengeld paar meet, kent men
ook de status van het andere
• Demo voorbeeld:
Een muntstuk bevindt zich gelijktijdig in 2 toestanden: kop en letter
Tossen (meting) bepaalt één toestand: kop of letter

•

Afspraak: twee munten zijn “verstrengeld” als ze steeds tegengestelde zijden
vertonen. Ken je de status van de ene dan ken je ook die van de andere.

Demo: Teleportatie
•

Verstrengeling: Alice en Bob krijgen verstrengelde onbekende munt A en B. Alice
heeft ook munt C, waarvan de status (kop) moet worden geteleporteerd.

C

•

A

B

Verschilmeting: Alice vergelijkt de munten A en C, ze zijn b.v. gelijk (kop). Ze weet nu
dat Bob’s munt status letter heeft.
Alice hoeft C-status niet te kennen. Het statusverschil tussen C en A volstaat. Door de
meting verstrengelen C en A
.

•
•

•

Boodschap: Alice sms’t naar Bob ”1” (= munt B omdraaien en bekijken)

•

Teleportatie: Bob draait munt B om en krijgt de geteleporteerde kop

Eigenschappen
teleportatie

John Bell 1928-1990

•

Teleportatie ≠“clooning”. Er is geen transport van materie of energie,
alleen van status. Bob krijgt een kopie v/h te teleporteren deeltje.
Teleporteren is zoals het faxen van een bericht, mits het oorspronkelijke
bericht na verzending te vernietigen.

•

Alice hoeft de status van C niet te kennen. Ze meet het statusverschil
tussen C en A (Bell’s meting) en stuurt Bob 1 bit boodschap :

•

•

status dezelfde → “1” : munt B omdraaien (C=A=B’)

•

status verschillend → “0” : munt B is O.K. (C=B)

•

de verschilmeting verstrengelt munten C en A

Luistervinken zijn kansloos, ze kennen de status van de verstrengelde
deeltjes niet

Realisaties
Teleportatie

geteleporteerd foton 3 of 3’ = foton 1
Statusverschilmeting: Bell meting BM
glaskabel (digitaal statusverschil 0 of 1)
tussen foton 1 en 2

Alice
laserstraal (verstrengeld foton 3)

Bob

te teleporteren foton 1

Q: bron verstrengelde fotonen 2 en 3

•

•

Men teleporteert de status van :
•

elektronen (spin up of spin down) kleine afstand

•

lichtfotonen (H- of V-polarisatie) grote afstand

Praktische realisaties:
•

2004 teleportatie van fotonen 600 m door glaskabel van de ene naar de
andere Donau-oever (Wenen)

•

2012 teleportatie van groep fotonen met laserstraal door de atmosfeer
tussen de eilanden La Palma en Tenerife 143 km

Kwantumcomputer


Mogelijke subatomaire vorm van digitale computer (Richard Feynman 1981)



Gebruikt superpositie van kwantumtoestanden van elektronen (spin ± )
2
en van kwantumverstrengeling.

1

digitale computer (elektronica)

kwantumcomputer (spintronica)

bit: 0 of 1

Kwantumbit (qubit) : 0 en 1

open of gesloten stand van
microschakelaar: aan (=1) of uit (=0)

superpositie van spin up en down status van
elektronen: +1/2 (=1) en -1/2 (=0)

twee bit: 00 of 01 of 10 of 11 (bijv 01)

twee qubit: 00 en 01 en 10 en 11 = { 00; 01; 10; 11 }

digitale logica

vage (fuzzy) logica

miniaturisatie: nanotechnologie

ultraminiaturisatie: subatomaire technologie

relatief stabiel

storingsgevoelig: decoherentie

snel: seriële software verloop

ultrasnel: parallelle software verloop

Klassieke computer
in actie


We hebben 4 dozen. In één doos zit een kat. In welke doos zit ze ?
Stel N=1

Open
doos N

Kat ?

Ja

Seriële werking

Toon N

Neen

N=N+1

Kwantumcomputer
in actie
b1 b2 b3 b4

4 qbit register:

inputregister

|qb1>|qb2>|qb3>|qb4>

16 vier bits
mogelijkheden

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

centrale processing unit

|qb1>|qb2>|qb3>|qb4> = b1 b2 b3 b4

b1 b2 b3 b4
outputregister

Parallele werking
4 qbit register bevat 16 4-bitsgetallen

4. EPILOOG:
THEORIE van ALLES


Moeder Natuur kent vier fundamentele krachten met
de zeer zwakke zwaartekracht als probleem

De 4 fundamentele
natuurkrachten
relatieve
sterkte

bereik

boson

actie

1

zeer groot

graviton?

samenhang heelal
gewicht

Zwakke kernkracht

1015

atoomkern

W+ W- Z

β-verval atoomkern

Elektromagnetische

1038

zeer groot

foton

samenhang atoom

Sterke kernkracht
1040
Zwaartekracht

atoomkern

gluon

samenhang atoomkern

kracht
Zwaartekracht

Zwakke kernkracht

.
Elektromagnetische kracht

Sterke kernkracht
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Het standaardmodel is niet volledig, zwaartekracht
ontbreekt

2e Generatie

• Massa

• Elektrische lading
• Spin

3e Generatie

0

KRACHTDRAGENDE DEELTJES

1e Generatie

Elementair deeltje
Punt met 3 kenmerken:

EN

FERMIONEN : KRACHT VOELENDE DEELTJES

Standaardmodel van de
elementaire deeltjes

0
2

G
graviton ?
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ontbreekt



Men probeert de zwaartekracht te verenigen met het
standaardmodel: Unificatietheorie TOE: Theory of
Everything

TOE : Theory Of Everything
Theorie, in ontwikkeling, die de 4 fundamentele krachten met elkaar
verenigt.
Theorie van Alles
Snaar- / Membraantheorie
Super symmetrie (Susy)
Zwaartekracht

Standaardmodel

Sterke kernkracht

Elektro zwakke wisselwerking

Zwakke kernkracht

Elektromagnetisme (Maxwell)

Elektrische kracht Magnetische kracht
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