Over lichtemissie:

Albert Einstein en de vroege geschiedenis van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging
Op 29 april 1922 gaf Albert Einstein een lezing voor de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op het Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage
Muidergracht te Amsterdam. Hij deed er verslag van een experiment dat
hij zo’n zes maanden eerder had voorgesteld en dat zou hebben moeten
uitmaken of licht uit deeltjes dan wel uit golven bestond.
Jeroen van Dongen
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Dit artikel gaat terug naar de eerste
dagen van de NNV—de Nederlandsche
Natuurkundige Vereeniging, volgens
de toenmalige spelling. De NNV was
opgericht in 1921 en had aanvankelijk
als belangrijkste doelstelling het organiseren van ‘Vergaderingen’ waar
prominente sprekers zouden berichten over recente ontwikkelingen aan
het front van de fysica. De oprichting
moet met een aanstekelijk enthousiasme ter hand zijn genomen. Binnen
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het jaar kon men namelijk niemand
minder dan Albert Einstein als spreker verwelkomen (Einsteins lezing zal
zodadelijk in meer detail worden besproken) en het ledental verdubbelde
in korte tijd: bij de oprichting in april
1921 waren er 48 leden, in januari 1922
waren dat er al 109 [1].
De Vergaderingen namen inderdaad
een centrale plaats in bij het functioneren van de vereniging: het kersverse
Physica, Nederlandsch Tijdschrift voor
Natuurkunde verschoof al snel haar
verschijningsdatum om ze beter
aandacht te kunnen geven, en in
ieder nummer werden zo’n acht
pagina’s gereserveerd voor een
verslag. De NNV-vergaderingen
boden bij uitstek gelegenheid voor
de Nederlandse fysici om elkaar te
treffen: “Waar er, ook al was het
niet meer dan een dozijn leden bij
elkaar komt enkel voor het genoegen van elkander te ontmoeten en
over het vak te spreken, daar leeft
de Natuurkundige Vereeniging.”
Het uitnodigen van prominenten was bedoeld als “bijzondere
attractie”—de verwachting was dat
men eerder geneigd zou zijn op te
trekken naar Amsterdam en zich
als lid aan te melden als het vooruitzicht bestond “een beroemdheid
van aangezicht tot aangezicht te
zien en te hooren spreken [2].” In
de maanden tussen de oprichting
van de NNV en Einsteins lezing waren onder meer Irving Langmuir,
Gustav Hertz en Walther Gerlach
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als spekers aan bod gekomen.
De NNV slaagde er dus in om de
vooruitgeschoven posten van de internationale fysica voor haar spreekgestoelte te krijgen. Dit komt in het
bijzonder tot uitdrukking in de lezing
van Gerlach: het artikel dat de richtingsquantisatie van zilveratomen in
een magneetveld aankondigde (jawel,
het ‘Stern-Gerlach’ artikel) was slechts
een paar weken voordat Gerlach in
Amsterdam sprak op de deurmat van
het Zeitschrift für Physik gevallen—het
verslag van zijn lezing in Physica kon
nog geen citatie van de officiële publicatie vermelden. Dat verslag bevatte
evengoed alle nodige details en werd
gevolgd door een boeiende discussie
met de crème de la crème van de Hollandse natuurkunde [3].
Het kon gebeuren dat sprekers slechts
kort van te voren verzocht werd een
praatje te geven, zeker wanneer het
prominente buitenlanders betrof. Dit
lijkt althans Einstein te zijn overkomen: een spreekbeurt van Gilles Holst,
direkteur van het Philips Natlab en
voorzitter van de NNV, was kort te voren aangekondigd, maar uiteindelijk
bleek Einstein de spreker; hij viel in
voor Holst [4]. Of misschien was dit
een schijnbeweging om de pers weg
te houden? Die zat Einstein namelijk
ook toen al erg dicht op de huid.
Hoe dan ook, Einstein sprak over een
experiment dat meer duidelijkheid
moest verschaffen over het dubbelzinnige golf- en deeltjesgedrag van licht,
één van de centrale problemen in de

Het verslag van Einsteins NNV-lezing (bron: Physica, NTvN, 1922).
Einstein besprak in Amsterdam eigenlijk twee experimenten met
kanaalstralen. Dit artikel gaat in op het eerste experiment; de
tweede proef kreeg geen onmiddelijk vervolg en wordt in dit artikel
verder buiten beschouwing gelaten. Niettemin, in 1926 publiceerdeEinstein dit experiment nogmaals, en beweerde Emil Rupp het te
hebben uitgevoerd. Rupps resultaten bleken echter vervalst. Voor

fysica sinds zijn eigen introductie van
het lichtquantum in 1905. Einstein
had het basisidee van zijn experiment
al in december 1921 [5] uiteengezet
en koesterde aanvankelijk hoge verwachtingen van de uitvoering. Toen
de eerste resultaten binnenkwamen
meende hij zelfs zijn “sterkste wetenschappelijke ervaring sinds jaren”
[6] door te maken. Maar wie de tekst
van de Amsterdamse lezing volgt (zie
het verslag hierboven) ziet dat het op
niets was uitgedraaid. Wat was er mis
gegaan? Een korte reconstructie.

Einsteins Experiment
In Einsteins experiment werd als
lichtbron een bundel ‘kanaalstralen’
gebruikt—een bundel positieve ionen
die door een gaatje (of ‘kanaal’) in
een kathode een vacuum in stroomt.
Het licht van deze kanaalstralen viel,
na door wat lenzen te zijn gegaan, op
een dispersief kristal (zie figuur 1).

Figuur 1

meer over deze episode, zie: Jeroen van Dongen, Emil Rupp, Albert
Einstein and the canal ray experiments on wave-particle duality: Scientific
fraud and theoretical bias. Historical Studies in the Physical and Biological
Sciences 37 Supplement (2007), pp. 73-120 [arXiv:0709.3099].

De klassieke stralingsgang volgens Einstein.

Einstein stelde dat het licht door het
kristal afgebogen zou moeten worden
indien de atomen klassieke golven
uitzonden. Het licht zou echter rechtdoor moeten gaan als het uit quanta
bestond.
Hoe kwam Einstein tot deze verwachtingen? In het geval van de klassieke
golf is dat eenvoudig te reconstrueren: wanneer de bewegende atomen
licht zouden uitzenden in sferische
golven, dan moeten die golven een
Dopplerverschuiving ondergaan; voor
een waarnemer rechts in figuur 1 zijn

de emitterende kanaalstralen te vergelijken met een ambulance die met
constante snelheid en loeiende sirene
langsrijdt. De lenzen in de opstelling
maken de sferische golffronten tot
vlakke golven en die zouden moeten
gaan roteren in het kristal: verschillende golflengten bewegen immers
met verschillende snelheden, en bovenin de vlakke golf geldt door het
Dopplereffect een andere golflengte
dan onderin. Het eindresultaat volgens de klassieke theorie was dat het
licht van de normaal af wordt gebo-
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Figuur 2 Bij het uitzenden van quanta zou het licht rechtdoor moeten gaan.
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Figuur 3 De opstelling van Hans Geiger en Walther Bothe. In ruimte E bevindt zich
een gas tussen anode A en kathode K. Er vormt zich een kanaalstraal die
door kathode K naar een ruimte beweegt waar een lage druk heerst. Het
licht dat de kanaalstraal uitzendt komt de optische opstelling via venster
F1 binnen. Na de lenzen O geraakt het in dispersief medium Q. Geiger en
Bothe namen geen deflectie waar (bron: Geiger en Bothe, Albert Einstein
Archief, no. 2-088-7; met dank aan Barbara Wolff).

gen, aldus Einstein.
Het is moeilijker om Einsteins quantumbeeld te reconstrueren. Het lijkt
erop dat hij aanvankelijk dacht dat
de Dopplerverschuiving alleen in het
klassieke model opgeld zou doen, en
niet van toepassing was op de emis-
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sie van quanta. Zonder Doppler is
het voor de hand liggend dat er geen
deflectie in het dispersieve medium
zou zijn. Niettemin, experimenten
van Johannes Stark hadden reeds aangetoond dat ook het licht van kanaalstralen een Dopplereffect onderging,

maart 2008

en dit was Einstein goed bekend. In
zijn eerste publicatie over zijn experiment maakte hij niet duidelijk hoe
een en ander in overeenstemming zou
moeten worden gebracht.
In de eerste weken van 1922 schreef
Einstein een tweede artikel over zijn
experiment. Het is nooit gepubliceerd, maar delen ervan zijn bewaard
gebleven in het Einstein archief [7].
Het manuscript verduidelijkt hoe Einstein verwachtte dat quantumemissie
plaats zou moeten hebben: hij dacht
dat bij het uitzenden van licht door
een atoom er slechts een enkel quantum uitgezonden wordt, en dat dat
quantum niet begeleid zou worden
door een of andere golf. De energie
van het quantum zou echter wel moeten overeenstemmen met de Dopplerverschoven waarde, die dan op gebruikelijke wijze af zou hangen van de
hoek van de emissie ten opzichte van
de beweging van het atoom. Het licht
is in dit model opgebouwd uit individuele, onafhankelijke quanta die niet
in een golf reizen. Er is dan ook geen
deflectie van de normaal in het kristal
zoals in het klassieke geval (figuur 2).
Dit experiment werd door Einstein aan
zijn NNV-publiek in Amsterdam voorgeschoteld, hoewel hij bij die gelegenheid een ander aspect van het golfdeeltje conflict benadrukte [8]. In zijn
lezing werd de duur van de emissie
als karakteristiek aspect van het golfdeeltje conflict naar voren gehaald:
een kortdurige emissie sluit goed aan
bij een deeltjesbeeld, terwijl emissie
die langer duurt in overeenstemming
leek met de klassieke theorie.
Einstein was overtuigd van het belang
van zijn experiment en vond twee collega’s van Berlijns meest prestigieuze
meetlaboratorium, de “Physikalischtechnische Reichsanstalt”, bereid het uit
te voeren (voor hun opstelling, zie
figuur 3). Hans Geiger en Walther
Bothe hadden slechts een paar weken
nodig om tot zekere resultaten te komen: geen deflectie, Einsteins quantum bevestigd, de klassieke theorie
een nieuwe slag toegebracht—“Was
nun??”, vroeg Einstein zich verwonderd af [9].

Kritiek
Einstein begon zijn genoemde tweede
artikel op schrift te stellen, in samenspraak met Geiger en Bothe die een
kort experimenteel verslag mee wilden
sturen [10]. Maar een paar zeurpieten

Figuur 4 Volgens Paul Ehrenfest zou een eindige golf rechtdoor moeten gaan.

strooiden roet in het eten. Vooral Paul
Ehrenfest, die vanuit Leiden kritische
brieven naar Einstein (en ook—misschien een beetje vals—naar Niels
Bohr) stuurde, lag dwars. Ehrenfest
meende dat, in tegenstelling tot de
verwachting van Einstein, er ook in
het klassieke geval geen deflectie zou
kunnen zijn. Hij baseerde zijn intuïtieve argument op een resultaat van
Josiah Willard Gibbs uit 1886.
Ehrenfests kritiek kwam erop neer dat
Einstein onterecht uitging van oneindige golftreinen, terwijl hij eigenlijk
van eindige treintjes zou moeten zijn
uitgegaan. Zou hij dat hebben gedaan,
dan zou Einstein ook in de klassieke
theorie hebben moeten concluderen
dat er geen deflectie zou zijn. Ehrenfest was het met Einstein eens dat
oneindige treinen moesten afbuigen
van de normaal in het kristal, maar
een echt atoom zond nu eenmaal een
eindig golfpakketje uit. De in zo’n
golfpakketje bewegende golffronten
gingen sneller dan het pakketje zelf.
Dus, nieuwe fronten komen binnen
aan de achterkant van het pakketje
en gaan er aan de voorkant weer uit.
“Welche Neigung haben nun die consecutieven Wellen in dem Moment in welchem
sie [het golfpakket] überholen? Antwort
(nach Gibbs): immer wieder dieselbe Neigung [11].” Gibbs had dit mechanisme
heel precies aangetoond in de context
van een andere opstelling (namelijk
die van Foucaults draaiende spiegel)
[12], en Ehrenfest meende dat het op
exact dezelfde wijze van toepassing
moest zijn op Einsteins experiment.
Het uiteindelijke resultaat van de discussie volgens Ehrenfest was dus dat,
in toto, het golfpakketje recht door het
kristal ging, ook volgens de klassieke
theorie.
Einstein was niet overtuigd, en ondanks heen en weer geschrijf bleef
men het oneens: “[I]ch glaube Dir nix

nix”—aldus Ehrenfest aan Einstein
[13]. Tenslotte, echter, vond Einstein
toch nog een fout in zijn eigen redenering: hij had het buigingseffect preciezer af willen leiden in de klassieke
theorie en was inderdaad op onvolkomenheden gestuit. In zijn artikel “Zur
Theorie der Lichtfortpflanzung in dispergierenden Medien”, gepresenteerd aan de
Pruissische Akademie in februari 1922
[14], trok hij de claim dat zijn experiment kon beslissen over het deeltjes
versus golf karakter van licht weer in.
Tegenover het Amsterdamse NNV-publiek, waaronder ook Paul Ehrenfest,
gaf Einstein toe dat indien men dieper
op de theorie in gaat “dan blijkt dat de
vermoede verschuiving niet zal plaats
vinden [15].” De resultaten van Geiger
en Bothe werden nooit gepubliceerd.
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