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Molekyler og kvantemekanikk
• Molekyler er enkle: ladede partikler i evig bevegelse

– positive kjerner frastøter hverandre

– negative elektroner frastøter hverandre

– kjerner og elektroner tiltrekker hverandre

• Partiklene følger kvantemekanikkens lover

– vi løser Schrödinger-ligningen

– et komplisert mangepartikkelproblem 

– løses på datamaskiner



Elektronskyen
• Elektronene lever en flyktig, omflakkende tilværelse

– de er ikke noe sted før de blir funnet — så forsvinner de igjen

• Vi beregner sannsynligheten for å finne dem hvert sted i rommet

– denne sannsynligheten danner en elektronsky (Max Born 1926)



Kjemisk binding
• Molekyler dannes når atomer binder seg til hverandre

– det enkleste eksempel er hydrogenmolekylet

– hvert hydrogenatom bidrar med ett elektron til molekylet

– elektronene oppholder seg hovedsakelig mellom kjernene og trekker dem mot hverandre

• Kovalent binding (elektronparbinding) — kan forstås elektrostatisk



Edelgasser
• Edelgasser er inerte grunnstoffer

– helium, neon, argon, krypton

– lite reaktive — fylte elektronskall

• Helium er det vanligste grunnstoffet 
etter hydrogen i universet

– det danner ingen stabile forbindelser

– Ingen opphopning av ladning mellom atomene



Stop press — ny binding!
• Vi fant i 2012 at atomer binder på en ny måte i sterke magnetfelt

– stabile edelgassmolekyler

– magnetfelt sterkere enn de som fins på jorden



Elektroner i magnetisk felt
• Magnetfelt påvirker elektroner som er i bevegelse

– jordens magnetfelt beskytter oss mot stråling

– hvordan påvirkes elektronene i et molekyl?



(Utenom)jordisk kjemi
• Jorden: 0 – 100 T — jordisk kjemi

– elektriske krefter dominerer

• Hvite dverger: 0 – 100 kT — eksotisk kjemi

– magnetiske og elektriske krefter like sterke

• Nøytronstjerner: 1 – 100 GT — alien kjemi

– magnetiske krefter dominerer



Magnetisk binding: He + He ⇾ He2

• Et magnetfelt setter opp strømmer mot klokken i hvert heliumatom

– disse strømmene øker atomenes energi

• Når atomene kommer nær hverandre, oppstår det motstrømmer i molekylet

– disse strømmene reduserer energien og binder atomene



Heliummolekylet
• Heliummolekylet oppstår som et kompromiss mellom to effekter

– magnetisk binding trekker kjernene mot hverandre

– elektrostatisk frastøting skyver  kjernene fra hverandre



Heliumflak
• Magnetisk binding genererer flak av edelgassatomer

– strukturen minner om 2D heksagonale krystaller dannet under ekstreme trykk



Metanmolekylet CH4

• CH4 er stabilt i sterke magnetfelt men endrer struktur

– kovalente bindingene blir magnetiske i sterke felt

– molekylet blir plant slik at alle bindingene står normalt på feltet



Hvite dverger
• Kompakte stjerner — siste trinn for 97% av alle stjerner

– atmosfære av hydrogen og helium, 10% er magnetiske 

• Atomer observeres rutinemessig

– atomspektra benyttes til å bestemme feltstyrke

• For å observere H2 på magnetiske hvite dverger må vi først beregne spektra

– kandidatstjerne PG 1015+014

– omfattende beregningsoppgave

• H2-molekyler observert i 2013
– ikke-magnetiske hvite dverger


