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Om Bohrs Atomteori efter 1913

For ethvert atom findes der et antal bevægelsestilstande, de stationære
tilstande, i hvilke atomet midlertidigt kan opholde sig uden at udsende
lys eller på anden måde afgive energi til omgivelserne. En ændring af
atomets bevægelsestilstand kan kun finde sted ved en fuldstændig over
gang, et kvantespring, fra én stationær tilstand til en anden.
Dette er en formulering af det første af de to postulater, der siden det
store gennembrud i 1913 har været det faste grundlag for atomteorien.
Det andet postulat, Bohrs frekvensbetingelse, vedrører specielt de
kvantespring, der skyldes udsendelse eller absorption aflys: Ændringen i
atomets energi er lig med lysets frekvens multipliceret med Plancks
konstant.
Måling af en spektrallinies frekvens bestemmer derfor forskellen mel
lem to af de stationære tilstandes energier. Har man målt mange spek
tralliniers frekvenser, og dermed mange energiforskelle, kan man herud
fra bestemme de stationære tilstandes energier. Allerede i slutningen af
forrige århundrede havde Rydberg og andre spektroskopikere udviklet
systematiske metoder til løsning af denne opgave. De kaldte de beregne
de størrelser termer og målte dem i reciprokke centimetre. Men før 1913
vidste man ikke, at det i virkeligheden var de stationære tilstandes ener
gier, man beregnede. Det var derfor et stort fremskridt, at Bohr i 1913
viste, at spektroskopikernes termer, efter multiplikation med Plancks
konstant og med lysets hastighed, er de stationære tilstandes energier.
Herved fik spektroskopiens righoldige og meget nøjagtige erfarings
materiale for første gang en fysisk fortolkning.
De to postulater blev formuleret uden henvisning til en bestemt atom
model. De har en helt almen karakter, og står, som allerede nævnt,
uændrede den dag i dag. Til gengæld er det klart, at på basis af fysiske
love af en så generel type kan man ikke ad teoretisk vej beregne de
stationære tilstandes energier og dermed spektralliniernes frekvenser. En
egentlig atomteori må bygge på mere.

24

Povl V. Kristensen

De veje, man fulgte i de nærmest følgende år, var i alt væsentligt
anvist af Bohr allerede i 1913.
For det første havde Bohr suppleret postulaterne med en arbejdshypothese: Specielt for de stationære tilstande kan den klassiske mekaniks
begrebsverden og bevægelsesligninger - Newtons love - anvendes.
De fleste fysikere har givetvis betragtet dette som næsten en selvfølge
lighed. Det er derfor værd at bemærke, at Bohr fremsatte denne supple
rende antagelse med betydelig reservation: »Denne Antagelse er nærlig
gende; thi dersom vi overhovedet skal danne os en anskuelig Forestilling
om de stationære Tilstande, har vi i det mindste for Øjeblikket intet
andet Middel end den sædvanlige Mekanik.«
Herved blev det muligt at danne sig et anskueligt billede af atomet,
den velkendte atommodel, Rutherfords kerneatom. Atomet består af
den tunge atomkerne omkredset af elektroner, der følger bestemte ba
ner, og hvis antal er atomets nummer i det periodiske system. I mangt
og meget bliver atomet analogt til solsystemet.
For at opbygge en egentlig atomteori må man herefter formulere fysi
ske love, der karakteriserer netop de bevægelser, der svarer til de statio
nære tilstande.
I 1913 havde Bohr udledt den berømte formel for brintatomets statio
nære tilstandes energier. Disse, der alle er negative, blev nummereret i
voksende rækkefølge med det såkaldte hovedkvantetal n. For grundtilst
anden, hvor energien er mindst mulig, har hovedkvantetallet værdien
n=l. For den første eksiterede tilstand er n=2, og energien er en fjerde
del af grundtilstandens energi; generelt er energien af det n’te energini
veau lig med grundtilstandens energi divideret med kvadratet på hoved
kvantetallet.
Men først og fremmest havde Bohr, som det fremgår af foranstående
kapitel, vist, hvorledes grundtilstandens energi kan beregnes ud fra de
atomare konstanter. Det mest overbevisende argument for denne formel
byggede på korrespondensprincippet. Men desuden blev formlen udledt
ud fra, hvad der siden blev kaldt en kvantebetingelse, og det er denne,
der nu kort berettes om.
I brintatomet tiltrækker den positivt ladede atomkerne - protonen den negativt ladede elektron med en elektrostatisk kraft, der ligesom
gravitationskraften er omvendt proportional med afstandens kvadrat.
Man kan derfor bruge Keplers love.
Elektronbanen bliver en ellipse med protonen i det ene brændpunkt,
og for en given bane er bevægelsen periodisk med en bestemt omløbstid.
Den nævnte kvantebetingelse kan nu formuleres således: Elektronens

Om Bohrs Atomteori efter 1913

25

omløbstid gange det dobbelte af middelværdien af den kinetiske energi
er lig med hovedkvantetallet n multipliceret med Plancks konstant. Bohr
viste, at dette følger af formlen for brintatomets energier og, hvad der
her skal lægges vægt på, at hvis man går ud fra denne kvantebetingelse,
kan man omvendt udlede formlen for brintatomets energier.
Eksemplet illustrerer, at kvantebetingelser er exakt formulerede betin
gelser, hvis formål er at karakterisere netop de bevægelser, der svarer til
de stationære tilstande. Gennem kvantebetingelserne indføres kvantetallene, i det nævnte eksempel hovedkvantetallet, i teorien uden nogen
form for begrundelse og på en i og for sig kunstig - man fristes til at sige
brutal - måde.
Det blev nu dette program, klassisk mekanik suppleret med postulere
de kvantebetingelser, der hurtigt gav nye værdifulde resultater, og spe
cielt i året 1916 trådte kvantebetingelserne stærkt i forgrunden. Arsagen
var Sommerfelds teori for brintatomets finstruktur.
Den enkelte spektrallinie i brintspektret har i virkeligheden en kompli
ceret struktur, idet den består af et antal yderst tætliggende spektrallinier,
den udviser finstruktur. Fænomenet ser man først med et virkelig godt
spektroskop, der tillader at måle lysets frekvens med stor nøjagtighed,
idet finstrukturen først viser sig på 6. eller 7. ciffer i målingerne. Bohrs
teori fra 1913 stemmer med de første 5 cifre, men forklarer ikke finstruk
turen.
Sommerfeld søgte årsagen til dette naturfænomen i Einsteins relativi
tetsteori fra 1905. Det væsentlige her er, at ifølge relativitetsteorien be
væger elektronen sig, som om dens masse vokser, når hastigheden vok
ser. Bevægelsen bliver nu betydelig mere kompliceret end i Bohrs teori,
hvor relativistiske effekter ikke var medtaget.
Ifølge mekanikkens love skal to betingelser være opfyldt, for at elek
tronbanen bliver en ellipse, der ligger fast i rummet, og med atomkernen
i det ene brændpunkt. Kraften skal være omvendt proportional med
afstandens kvadrat, og Newtons anden lov skal gælde på den helt ele
mentære form, at kraften er lig med hvilemassen, altså en konstant mas
se, gange accelerationen. Er disse betingelser kun med tilnærmelse op
fyldt, ændres bevægelsen i to henseender.
Keplerellipsen modificeres til en bane, der ligner en ellipse meget, men
ikke exakt er en ellipse. Det væsentlige er imidlertid, at den næsten
ellipseformede bane ikke ligger fast i baneplanen, men drejer sig som
helhed i denne, en lille vinkel for hvert omløb. Resultatet bliver en
såkaldt rosettebevægelse, som illustreret på figur 1.
I en sådan bevægelse er der åbenbart to omløbstider. Tiden for et
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Figur 1. Sommerfelds il
lustration af elektronens
rosettebevægelse i brinta
tomet. Ifølge Einsteins
relativitetsteori drejes el
lipsebanen som helhed en
vinkel A<p for hvert om
løb.
For
tydeligheds
skyld er denne vinkel vist
større, end den er i virke
ligheden.

omløb i baneellipsen, som jeg for kortheds skyld fortsat kalder den
modificerede ellipse, og for eksempel den tid, det tager for den rette linie
fra protonen til elektronen at dreje 360°. Man kalder en sådan bevægelse
dobbeltperiodisk.
Det er derfor klart, at Bohrs kvantebetingelse fra 1913, der forudsæt
ter, at der kun er én omløbstid, ikke direkte kan anvendes. Sommerfeld
erstattede derfor Bohrs kvantebetingelse med to kvantebetingelser, der
begge var naturlige generalisationer af Bohrs kvantebetingelse, og sup
plerede derved Bohrs hovedkvantetal n med et nyt kvantetal, Sommer
felds bikvantetal k, der ligesom n kan have værdierne 1, 2, 3, .... Ifølge
denne teori spalter hvert enkelt af Bohrs energiniveauer op i et antal
tætliggende energier, og svarende hertil hver enkelt spektrallinie op i et
antal finstrukturkomponenter. Arsagen er, at de stationære tilstandes
energier nu ikke blot afhænger af n, men også, omend kun svagt, af k.
Foranlediget af Sommerfelds teori tog spektroskopikeren Paschen
brintliniernes finstruktur op til fornyet eksperimentel undersøgelse, og i
en række beundringsværdige eksperimenter kortlagde han finstrukturen
af den smukt røde brintlinie og af en tilsvarende spektrallinie fra helium
ionen med hidtil ukendt nøjagtighed, godt syv cifre.
Sommerfelds formel for finstrukturen stemte fuldstændigt med Pa
schens målinger. Her mødtes teori og eksperiment i fuld harmoni med
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en nøjagtighed, der i 1916 vel var uden fortilfælde i fysikkens historie.
Specielt måtte Sommerfelds bikvantetal være en realitet.
På basis af Sommerfelds generalisation af Bohrs teori kunne Epstein
og Schwarzschild samme år forklare brintliniernes Starkeffekt: deres op
spaltning, når atomet påvirkes af et ydre elektrisk felt i laboratoriet, og
Sommerfeld og Debye den såkaldte normale Zeeman-effekt: visse spek
tralliniers opspaltning i tre linier på grund af et ydre magnetfelt.
Bohrs og Sommerfelds kvanteteori blev derefter et hovedemne for
ledende teoretiske fysikere. Før 1916 havde Bohr været næsten alene om
arbejdet.
Bikvantetallets fysiske betydning er, at det måler værdien af elektro
nens såkaldte baneimpulsmoment, idet denne værdi er bikvantetallet
divideret med 277 og multipliceret med Plancks konstant. Jeg vil imidler
tid her i stedet lægge vægt på, at dette kvantetal desuden har en anskuelig
betydning.
I 1913 havde Bohr beregnet elektronbanens største diameter, dens
storakse. I grundtilstanden er denne en hundredemilliontedel af en cm.
For den første eksiterede tilstand er den fire gange så stor, og generelt
vokser storaksen som kvadratet på hovedkvantetallet.
Nu viste Sommerfeld, at baneellipsens mindste diameter, dens lilleak
se, er lig med storaksen multipliceret med brøken k/n. Da lilleaksen
højst kan være lig med storaksen, kan værdien af k højst være lig med
værdien af n, og er k og n lige store, gælder det samme de to akser, og
banen bliver specielt en cirkelbane.
Figur 2 viser banerne, uden hensyntagen til rosettebevægelsen, for
n=l, 2 og 3. I grundtilstanden er n=l og derfor også k=l. Banen bliver
en cirkel. I den første eksiterede tilstand er n=2, og k kan være 1 eller 2,
svarende til en ellipse og en cirkel. For n=3 er der tre muligheder for k,
værdierne 1, 2 og 3, som vist på figuren.
Elektronbanernes form var hermed fastlagt.
I løbet af fa år blev Bohrs og Sommerfelds kvanteteori, eller, som den
ofte også kaldes, den gamle kvantemekanik, nu fuldt udviklet til en
generel teori, der i princippet kunne anvendes for ethvert atomart sy
stem. Stor betydning fik Niels Bohrs afhandlinger fra 1918 med fællestit
len On the Quantum Theory of Line Spectra, samt Sommerfelds monografi
Atombau und Spektrallinien, der udkom året efter. I mange år fremover
blev disse grundlæggende værker udgangspunktet for studiet af atomfy
sikken.
Teorien for de stationære tilstande, og dermed for deres energier, blev
udviklet i overensstemmelse med det ovenfor omtalte program, klassisk

28

Povl V. Kristensen

O

n* I
k« t
a

c
Figur 2. Bohr-Sommerfeld teoriens elektronbaner i brintatomet uden hensyntagen til rosettebevægelsen.

mekanik suppleret med postulerede kvantebetingelser. Ud fra Bohrs
frekvensbetingelse kan man dernæst beregne spektralliniernes fre
kvenser. Derimod har man ingen mulighed for at beregne liniernes in
tensitet på denne basis. For så vidt var teorien altså endnu ufuldstændig.
I Bohrs afhandlinger fra disse år blev korrespondensprincippet fuldt
udviklet, og hensigten var først og fremmest at skabe en teori for ato-
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mets vekselvirkning med lyset, således at man for eksempel kan beregne
spektralliniernes intensitet.
Før 1913 havde Planck, Einstein og især H. A. Lorentz fremhævet, at
når lysets frekvens er tilstrækkelig lille, giver den klassiske fysiks teori
for udsendelse og absorption aflys det korrekte resultat. I denne grænse
skal kvanteteorien således give det samme resultat som den klassiske
fysiks teori. Specielt gælder dette lysets frekvens, der i kvanteteorien
bestemmes af Bohrs frekvensbetingelse.
Ved at gå ud herfra havde Bohr, som omtalt i første kapitel, udledt
formlen for brintatomets energier.
Men nu kunne Bohr vise, at netop kvantebetingelser af hans egen og
Sommerfelds type har den egenskab, at de automatisk sikrer, at der er en
sådan overensstemmelse, en sådan korrespondens, mellem kvantefysik
og klassisk fysik, og at der i det væsentlige ikke er andre muligheder for
formulering af kvantebetingelser, når denne form for korrespondens skal
være til stede. Det bør her nævnes, at i argumentet for dette betydnings
fulde resultat udnyttedes også betragtninger, der skyldes P. Ehrenfest.
Men Bohr gik langt videre og extrapolerede korrespondens med den
klassiske fysik ned til de typiske kvantefænomener, kvantespring mellem
tilstande, hvor kvantetallene har små værdier, og hvor frekvenserne ikke
kan regnes for små. Her giver den klassiske fysiks teori og kvanteteorien
forskellige resultater for lysets frekvens.
Jeg vil her lade Niels Bohr selv fortælle om denne anden side af korre
spondensprincippet, og det er den væsentligste, ved at citere fra et fore
drag holdt i Fysisk Forening i oktober 1921: »En nærmere Undersøgelse
af Kvanteteoriens formelle Grundlag viser nu, at det er muligt at føre
Spørgsmaalet om Fremkomsten af de Straalingsprocesser, der ledsager
de forskellige Overgange mellem et Atoms stationære Tilstande, tilbage
til en Undersøgelse af de forskellige harmoniske Svingninger, der optræ
der i Atomets Bevægelse, saaledes at Muligheden for, at en bestemt
Overgang skal kunne finde Sted, kan anses for at være betinget af Op
træden i Bevægelsen af en bestemt angivelig ’korresponderende’ Sving
ningskomponent. «
Den korresponderende svingningskomponent refererer her dels til en
korresponderende frekvens, der er en frekvens, lyset kan have ifølge den
klassiske teori, og dels til den amplitude, hvormed denne frekvens op
træder ifølge den klassiske mekanik.
Den korresponderende frekvens var givet ved en eksplicit formel ud
fra de kvantetal, der hører til det betragtede kvantesprings to stationære
tilstande, og var ikke lig med den kvanteteoretiske frekvens bestemt ved
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Bohrs frekvensbetingelse. Men i den grænse, hvor lysets frekvens er
lille, stemte de to nævnte frekvenser overens, og det var naturligvis et af
argumenterne for formlen.
Ifølge den klassiske fysik er intensiteten af lys med den korresponde
rende frekvens bestemt af kvadratet på den tilhørende amplitude. Det
var derfor en nærliggende tanke, at dette amplitudekvadrat også fortæl
ler om den pågældende spektrallinies intensitet.
Her meldte sig imidlertid den vanskelighed, at det ikke kunne afgøres,
hvorvidt den korresponderende frekvens skulle knyttes til begyndelses
tilstanden før kvantespringet eller til sluttilstanden efter kvantespringet,
eller for den sags skyld til en — ifølge kvanteteorien hypotetisk — bevæ
gelse med mellemliggende energi. I den gamle kvanteteori lykkedes det
ikke at overvinde denne vanskelighed, og korrespondensprincippet fik
derfor aldrig karakter af en exakt formuleret naturlov. Dette vanskelig
gjorde princippets anvendelse. Ved konkrete beregninger lod man sig
derfor vejlede ved at benytte forskellige typer af middelværdidannelser.
I et senere tilbageblik på denne periode beskrev Bohrs nære medarbej
der H. A. Kramers for spøg situationen på denne måde: »I Begyndelsen
forekom Korrespondensprincippet Fysikerverdenen som en noget my
stisk Tryllestav, der ikke virkede udenfor København. Men efterhaanden
blev det dog Fælleseje for alle Teoretikere, der beskæftigede sig med
Atomfysikken. «
Som eksempel på brug af korrepondensprincippet kan nævnes, at Kra
mers beregnede de relative intensiteter af komponenterne af de Stark
opspaltede brintlinier og fandt god overensstemmelse med målingerne.
En tilsvarende undersøgelse af fmkonstrukturkomponenterne på basis
af Sommerfelds relativistiske teori førte derimod til et afgjort ugunstigt
resultat. Trods store anstrengelser lykkedes det ikke for Kramers at finde
en forklaring herpå.
I specielle tilfælde kunne korrespondensprincippet give exakte resulta
ter. Hvis den amplitude, med hvilken den korresponderende frekvens
optræder, er exakt lig med nul, så er lysets intensitet nul, og det pågæl
dende kvantespring kan i virkeligheden ikke finde sted. Ved at bruge
princippet på denne måde viste Bohr blandt andet, at ved et kvantespring
bliver værdien af bikvantetallet k altid ændret, således at værdien af k
bliver enten 1 større eller 1 mindre. Samme resultat nåede Rubinowicz,
en af Sommerfelds elever, frem til ad anden vej.
Regler af denne type blev kaldt udvalgsregler.
At ikke alle energidifferenser observeres som tilsvarende spektralli
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nier, var velkendt fra eksperimenterne og fandt på denne måde sin for
klaring.
For forholdsvis simpelt opbyggede spektre kan man ved at analysere
det eksperimentelle materiale på basis af udvalgsreglen fastlægge værdien
af bikvantetallet k for hver enkelt kvantetilstand.
Bohr tog herefter den opgave op, der må anses for atomteoriens ho
vedopgave, at forstå atomets opbygning for hvert enkelt af det periodi
ske systems 92 grundstoffer.
Det periodiske system går som bekendt tilbage til Mendelejev (1869)
og kan illustreres på flere måder. Fig. 3 viser Bohrs opstilling fra begyn
delsen af tyverne. Grundstoffernes betegnelse er her ikke ganske den
samme som i dag. For eksempel hed grundstof 86 Nt Niton, medens det
nu kaldes Rn radon. Desuden ser man, at grundstofferne med atomnum
re 61, 72, 75 og 85 endnu ikke var fundet og derfor endnu ikke havde faet
navne.
I et atom med mange elektroner er elektronsystemets bevægelse uhyre
kompliceret. Den enkelte elektron bevæger sig i et kraftfelt, der dels
skyldes tiltrækningen til den positivt ladede atomkerne og dels frastød
ningen fra alle de andre elektroner, der jo hver for sig bevæger sig på
kompliceret måde. Uden forenkling af dette bevægelsesproblem kom
mer man ingen vegne. Bohr brugte her, hvad der siden blev kaldt enkeltpartikelmodellen eller, som man også siger, orbitalmodellen, der også i
vore dage er udgangspunkt for teorien for atomernes opbygning. I mid
del vil den enkelte elektron blot opfatte de andre elektroner som en
statisk sky af negativ elektrisk ladning omkring atomkernen og derfor
bevæge sig i et tidsuafhængigt kraftfelt. I en første tilnærmelse kan man
således anvende kvanteteorien for énelektronsystemer for hver enkelt
elektron for sig, og først og fremmest hører der bestemte værdier af
kvantetallene n og k til hver enkelt elektrons kvantetilstand, for eksem
pel til hver enkelt af de 88 elektroner i radiumatomet. En videregående
begrundelse for enkeltpartikelmodellen falder uden for rammerne for et
foredrag som dette.
Hovedopgaven er nu at angive værdierne af n og k for hver enkelt
elektron for hvert eneste af de 92 grundstoffer.
Denne særdeles omfattende opgave blev løst i årene 1920-23, samtidig
med at Bohr forestod opbygningen og indretningen af Universitetets
Institut for Teoretisk Fysik, nu kaldt Niels Bohr Institutet, som blev
stillet til hans rådighed i året 1921.
Ved analysen af de eksperimentelle resultater blev alt, hvad man den-
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Figur 3. Det periodiske system.

gang vidste om det enkelte atom, udnyttet. Først og fremmest hvad man
vidste fra spektrene, herunder røntgenspektrene, men desuden kemiker
nes viden om atomerne.
Et hovedresultat af Bohrs analyse var forståelsen af atomernes skal
struktur. Elektroner, der bevæger sig i kvantebaner med samme værdi af
hovedkvantetallet n, tilhører den til værdien af n svarende skal. Analysen
viste, at der højst kan være to elektroner i den inderste skal, hvor n=l,
højst 8 i den næste skal, hvor n = 2og banernes største diameter derfor
betydelig større end i den inderste skal, og generelt højst 2n2 elektroner i
den n’te skal.
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Fænomenet møder man første gang for det tredie atom i det periodiske
system, alkalimetallet lithium, hvor antallet af elektroner i det neutrale
atom er 3. I den tilsvarende ion, lithiumionen, er antallet af elektroner 2.
Denne må derfor være opbygget ligesom det foregående to-elektrongrundstof, den ædle luftart helium, hvor begge elektronerne bevæger sig
i den indre cirkelbane med n = 1 og k = 1.
Lithiumatomet tænkes nu dannet derved, at lithiumionen indfanger
den manglende tredie elektron. Denne vil ved kvantespring kaskade ned
igennem sine stationære tilstande, til den til slut standser op i den kvantebane, der svarer til det neutrale lithiumatoms grundtilstand.
Fordelen ved denne betragtningmåde, der afspejler et princip, opbyg
ningsprincippet, som blev brugt systematisk, er, at lithiumspektrets
spektrallinier netop stammer fra de enkelte kvantespring, der tilsammen
udgør indfangningsprocessen. Det bliver derved muligt dels at udnytte
spektroskopiens resultater, men dels også den allerede udviklede kvante
teori for spektre, der stammer fra en enkelt elektron. Nu er lithiumspektret et af de simplest opbyggede atomspektre; det ligner i virkeligheden
brintspektret meget, og ud fra udvalgsreglen for bikvantetallet viste eks
perimenterne, at i grundtilstanden er k = 1 også for den tredie elektron.
Den mest nærliggende mulighed, at også den tredie elektron til slut
havner i den inderste cirkelbane, den inderste skal, med n=l, afviser

Figur 4. Tre forslag til lithiums grundtilstand. Skematisk figur.
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eksperimenterne. En endog helt elementær overslagsberegning viser, at i
så tilfælde ville det arbejde, man skal udføre for at løsrive en elektron og
dermed ionisere atomet, blive ca. seks gange så stort som den eksperi
mentelt målte værdi. I grundtilstanden må den tredie elektrons hoved
kvantetal være mindst 2, og en tilsvarende overslagsberegning viser, at
det netop er 2.
Åbenbart kan der højst være 2 elektroner i den indre skal, cirkelbanen

med n = k = 1.
Dette bemærkelsesværdige naturfænomen, som vi om et øjeblik på ny
møder ved natriumatomet, forklares hverken af de to postulater eller af
kvantebetingelserne; de sidste tillader jo netop kvantetilstanden med
n= 1 og k = 1 for hver enkelt elektron.
Tilbage stod på daværende tidspunkt kun én mulighed, korrespon
densprincippet, og en overgang så det virkelig lovende ud at finde for
klaringen ad denne vej.
Det blev imidlertid W. Pauli, der i 1925 som den første indså, at skal
strukturen skyldes en selvstændig naturlov, der ikke kan udledes ud fra
kvanteteoriens øvrige principper, og formulerede denne lov som det
berømte Pauli-princip, også kaldet Paulis udelukkelsesprincip, der
blandt andet fastlægger, hvor mange elektroner der højst kan være med
givne værdier af n og k. Kvantetilstande med samme værdi af n og af k

Figur 5. Lithiums grundtilstand. De to cirkelbaner i den indre skal er vist i perspektiv ogjremtræ-

der derfor som ellipser.
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kaldes en underskål, og ifølge Pauli-princippet kan der højst være 2(2k1) elektroner i n,k-underskallen. Da de mulige værdier af k er 1, 2,
n,
er det nu let at vise, at der netop kan være 2n2 elektroner i det n’te skal.
Først efter den i dette kapitel skildrede mellemperiode i atomteoriens
historie blev det muligt at indbygge naturlove af denne type i kvanteteo
riens grundlag på rationel måde.
På den skematiske figur 4, der viser tre forslag til grundtilstanden i
lithium, er alle elektronbaner tegnet i samme plan. Der var imidlertid
gode grunde til at mene, at de to indre cirkelbaners baneplaner dannede
en vinkel på ca. 60° med hinanden. Dette illustreres af den næste figur,
figur 5, hvor disse to indre baner er tegnet i perspektiv og derfor frem
træder som ellipser på tegningen.
Figur 6 viser det 10. atom, den ædle luftart neon, og det 11. atom,
alkalimetallet natrium.
I neon er der fortsat 2 elektroner i den indre skal, n = k = 1 -cirkelba
nen, og disse er også her vist i perspektiv. Da denne skal ikke kan rumme
mere end 2 elektroner, tvinges de resterende 8 op i den næste skal, hvor
n = 2, og hvor der derfor er to muligheder for k, svarende til ellipsebaner
med k = 1 og cirkelbaner med k = 2. Også nogle af disse cirkelbaner er
vist i perspektiv. Endnu i 1922 kunne eksperimenterne ikke afgøre bikvantetallets værdi for disse 8 ydre elektroner. Blandt andet vejledt af
supplerende symmetribetragtninger foreslog Bohr på dette tidspunkt, at
antallet af elektroner var ligeligt fordelt med 4 på hver af de to k-muligheder, og det er dette forslag, figuren illustrerer. Det viste sig siden, at
det korrekte ville have været 2 elektroner med k = 1-ellipsebaner og 6
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elektroner med k = 2 cirkelbaner i den ydre skal, hvilket jo stemmer med
den ovenfor omtalte formel 2(2k-l) for antallet af elektroner i en under
skål.
I natrium, hvor antallet af elektroner er 1 større, er ionen opbygget
ligesom neon-atomet, 2 elektroner i skallen med n = 1 og 8 elektroner i
den næste skal med n = 2. Når den manglende 11. elektron indfanges, ser
man på tilsvarende måde som for lithium, at den sidste elektron standser
op i den viste kvantebane med n = 3 og igen med k=l. Skallen med
n = 2 er lukket, når antallet af elektroner i denne skal er 8.
I natriums grundtilstand er således n = 3 og k = 1 for den sidst indfan
gede elektron, natriums valenselektron eller lyselektron.
Som nævnt kunne hovedkvantetallets værdi endnu ikke begrundes.
Derimod fandt Erwin Schrödinger og Bohr omtrent samtidigt årsagen
til, at værdien af bikvantetallet her er 1 og ikke for eksempel 3. Når n = 3
og k = 3, er banen en cirkelbane helt uden for den indre ion. Bevæger
lyselektronen sig i en sådan bane, vil de frastødende kræfter fra de andre
elektroner stort set have samme retning og derfor forstærke hinanden og
i væsentlig grad ophæve tiltrækningen fra atomkernen. Elektronen er
forholdsvis løst bundet til den øvrige del af atomet. Er derimod k= 1, er
banen ellipseagtig, og i en del af omløbet trænger elektronen dybt ind i
atomet og kommer ganske nær ved kernen. Herinde vil de frastødende
kræfter fra de øvrige elektroner have alle mulige retninger og i vid
udstrækning ophæve hinanden. Elektronen vil derfor i denne del af om
løbet stort set opleve den fulde tiltrækning fra kernen og bliver derfor
betydeligt fastere bundet til atomet, end når banen er en cirkel. Det er
derfor banen med k = l, der svarer til grundtilstanden, og de teoretiske
beregninger af betydningen af bikvantetallets værdi for elektronens bin
dingsenergi gav resultater i god overensstemmelse med målingerne. Ba
ner, der trænger dybt ind i atomet, har ikke noget godt dansk navn; på
engelsk kaldes de penetrating orbits.
I radiumatomet er antallet af elektroner 88. Den smukke tegning (efter
Holst og Kramers: Bohrs Atomteori, 1922) er formodentlig udført i 1921
og stammer altså fra de her omtalte år. Elektronbaner med n= 1, 3, 5 og
7 er vist med rød streg, medens baner med lige n-værdier, 2, 4 og 6, er
tegnet sort. Hovedkvantetallets værdi, altså skallernes numre, vokser
indefra og udefter.
I rummet fremtræder skalstrukturen altså ikke som et system af vel
afgrænsede koncentriske kugleskaller, men viser sig alligevel tydeligt,
omend de forskellige skaller i høj grad griber ind over hinanden.
Figuren indeholder en rigdom af oplysninger. Man kan aflæse værdien
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af hovedkvantetallet samt forholdet mellem lilleakse og storakse, og
dermed bikvantetallets værdi, for hver enkelt af de 88 elektronbaner. Og
så er billedet endda stærkt forenklet. Banerne var i virkeligheden fordelt i
rummet i symmetriske mønstre, og desuden udfører den enkelte elek
trons ellipsebane en rosettebevægelse af lignende type som den tidligere
omtalte. Hovedårsagen er her, at den resulterende kraft jo ikke er om
vendt proportional med kvadratet på afstanden fra atomets centrum,
atomkernen.
Billedet illustrerer godt, hvor kompliceret den opgave, der blev løst,
var, og man vil forstå, at det ville have krævet et specielt kapitel blot at
gøre rede for hovedtrækkene i Bohrs teori for opbygningen af hvert
enkelt af de 92 atomer i det periodiske system. Men en sådan mere
detaljeret redegørelse er vel i vore dage ikke så påkrævet. Thi læser man i
dag om det periodiske system, hvad enten det er i gymnasiets eller
universitetets lærebøger eller i en videregående monografi, så er det i det
væsentlige Bohrs tankegange og argumenter fra disse år, man møder.
Det gælder for eksempel forståelsen af jerngruppen, de sjældne jordarter
og de andre overgangsgrupper, de indrammede grupper i Bohrs opstil
ling af det periodiske system. Det bør dog her nævnes, hvorledes Bohrs
teori umiddelbart kunne bekræftes.
I 1921 var grundstof nr. 72 endnu ikke påvist. Kemikerne havde ledt
efter dette grundstof ud fra den antagelse, at det måtte være kemisk
beslægtet med de sjældne jordarter.
Bohrs teori, og den derpå baserede analyse af nabogrundstofferne,
viste imidlertid, at det ukendte grundstof måtte have helt andre kemiske
egenskaber. Det måtte være beslægtet med grundstof nr. 40, zirkon.
Hevesy og Coster, der på dette tidspunkt arbejdede på Bohrs institut,
kunne nu lede efter nr. 72, ikke i en prøve af sjældne jordarter, men i
zirkonmalm. Og det lykkedes at isolere et grundstof, der kemisk set kun
afveg lidt fra zirkon, og ved måling af atomvægten og ved røntgenspektroskopiske undersøgelser at vise, at atomnummeret var 72. Grundstof
fet fik nu navnet Hafnium efter byen Københavns latinske navn.
I de sidste to år af den her omtalte mellemperiode af atomteoriens
historie blev en videreudvikling af kvanteteorien for vekselvirkning mel
lem lys og stof det teoretiske hovedemne. Der er her tale om korrespon
densprincippets særlige anvendelsesområde, og teorien blev derfor ud
viklet af Kramers, Werner Heisenberg og andre, som en videreudvikling
og generalisation af dette princip. Samtidigt trådte den klassiske mekanik
mere og mere i baggrunden. Dette sidste havde flere årsager.
Eksperimentalfysikkens fremskridt havde vist, at atomspektrenes fi
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nere detaljer ikke lod sig analysere uden brug af nye kvantetal, som til
dels havde »mærkelige« værdier, for eksempel 1/2, 3/2, 5/2, ..., og som
ikke kunne indføres i kvanteteorien ved hjælp af supplerende kvantebetingelser. Den ramme, den klassiske mekanik tilbyder, var ikke rumme
lig nok.
Med stor skarpsindighed nåede A. Landé og Sommerfeld og andre
frem til formler, der korrekt beskrev de eksperimentelle målinger; men
hele denne rige udvikling, som Kramers senere, og naturligvis ligeledes
for spøg, kaldte spektralzoologien, vil jeg her lade ligge. Dens største
betydning blev måske, at den dannede baggrund for den næsten eksplo
sive udvikling af atomteorien, der fandt sted i 1925 til 1928, de første år
af næste periode.
Jeg vil her kun nævne endnu et eksempel, som er af betydning for at
forstå rækkevidden af den gamle kvantemekanik.
Allerede før 1921 havde Bohr og Kramers indledt en detaljeret bereg
ning af heliumatomets stationære tilstande på basis af datidens kvantete
ori. For især brint, men også for andre énelektronsystemer, gav teorien
ofte værdifulde resultater. Ville det samme være tilfældet, når man i
detalje forfulgte teoriens konsekvenser for atomer med to eller flere
elektroner? Heliumatomet med to elektroner måtte her være det næste
problem.
Det komplicerede beregningsarbejde blev mesterligt gennemført af
Kramers. Der er her tale om det fra astronomien berømte, ja for sin
vanskelighed berygtede, trelegemeproblem. Helium består af tre partik
ler, atomkernen og de to elektroner.
I 1923 kunne Kramers publicere et pålideligt resultat. Teoriens værdi
for heliums ioniseringsenergi var godt 15% større end den eksperimen
telt målte værdi. Kort efter meddelte Max Born og Heisenberg tilsvaren
de resultater for nogle af de eksiterede tilstande.
For toelektronsystemer, og derfor givetvis også for flerelektronsystemer, gav den gamle kvanteteori resultater, der ikke stemte med eksperi
menterne.
I 1925 tog Heisenberg det radikale skridt helt at give afkald på model
forestillinger, der knytter sig til den klassiske mekanik, idet han formule
rede kvantemekanikkens love ved hjælp af matematiske størrelser, der
udelukkende refererer til de atomare overgange, kvantespringene. Disse
matematiske størrelser, der åbenbart må nummereres med to sæt kvante
tal, begyndelsestilstandens og sluttilstandens, kalder matematikerne ma
tricer. Heisenbergs nye kvantemekanik fik derfor det i grunden ejen
dommelige navn, matrix-mekanik.
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Heisenberg nåede frem til matrix-mekanikken i fortsættelse af de
ovenfor nævnte undersøgelser vedrørende vekselvirkningen mellem lys
og stof, der som nævnt havde korrespondensprincippet som udgangs
punkt. Heisenbergs matrix-mekanik kan således betragtes som »en præ
cisering af korrespondensprincippets indhold«, som Bohr udtrykte det i
et foredrag i 1925.
Det siger sig selv, at et af de første systemer, Heisenberg tog op, efter
at den nye kvantemekanik var udviklet, var helium. Og her bestod den
nye kvantemekanik sin prøve.
Tegningen af radiumatomet vil jeg her lade stå som symbol på den
omtalte tolvårige, og i grunden kortvarige, mellemperiode i atomteori
ens historie fra 1913 til 1925. Med den nye kvantemekanik måtte man nu
opgive den klassiske mekaniks banebegreb og således give afkald på
denne anskuelige og smukke atommodel.
Men inden jeg slutter kapitlet vil jeg vende tilbage til Sommerfelds
teori for finstrukturen. Set på basis af den senere udvikling står Sommer
felds teori i et ejendommeligt lys. Ifølge Diracs relativistiske kvanteteori
for elektronen (1928) er finstrukturformlen, som formel betragtet, kor
rekt. Men årsagen til finstrukturen er ikke blot elektronmassens hastig
hedsafhængighed, men i lige så høj grad, at elektronen foruden at være
elektrisk ladet også er en lille magnet. Sommerfeld arbejdede altså med
en ufuldkommen elektronmodel, hvad man ikke kunne vide i 1916.
Elektronens magnetiske egenskaber blev først forstået i 1925. Men Som
merfeld arbejdede også med en ufuldkommen kvantemekanik, den gam
le kvantemekanik.
Netop for det relativistiske Keplerproblem for en elektron, men ellers
ikke, ophæver de to ufuldkommenheder på mirakuløs måde hinanden,
så finstrukturformlen bliver korrekt og derfor kan stemme med Pa
schens målinger med den omtalte fantastiske nøjagtighed. Men dét er
forkert, at det er bikvantetallet k, der indgår i formlen. På den plads i
formlen, hvor k stod, står der ifølge Diracs - og dermed nutidens - teori
et andet kvantetal, der har de samme værdier som k, men en anden fysisk
betydning, og for hvilket udvalgsreglerne ikke er de samme som for
Sommerfelds bikvantetal.
I virkeligheden var det dette, Kramers’ beregninger af finstruktur
komponenternes intensiteter i 1919 viste.

