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Ter inleiding.

Het wonderjaar In 1905 is Albert Einstein 26 jaar en sinds drie jaar werk-
zaam in het patentbureau in Bern. Sinds 1901 publiceert hij ongeveer om het
jaar een artikel in het gerenommeerde tijdschrift Annalen der Physik : over ca-
pillariteit, kinetische gastheorie, toegepaste en fundamentele thermodynamica.

In 1905 dient hij zijn doctoraatsproefschrift in aan de universiteit Zurich,
over de bepaling van de grootte van atomen1. Maar bovendien stuurt hij dat-
zelfde jaar vijf artikelen naar de Annalen, waarvan de eerste vier — die in
datzelfde jaar verschijnen — bijzonder beroemd werden:

1. Hij denkt de consequenties door van de hypothese der energiekwanta, fun-
deert die in bestaande wetten en voorspelt eigenschappen van licht en
elektronen in wisselwerking (foto-elektrisch effect en elektroluminescen-
tie).

2. Hij verklaart de Brownse beweging uit de beweging der moleculen t.g.v.
de warmte en geeft het theoretische kader van het sluitende bewijs voor
het bestaan van atomen.

3. Hij herinterpreteert de elektrontheorie van Lorentz, toont door geniaal-
eenvoudige “Gedankenexperimente” dat we onze begrippen van ruimte en
tijd moeten herzien en brengt een eengemaakte theorie van mechanische
en elektromagnetische fenomenen: de (speciale) relativiteitstheorie.

4. Als een vervolg op het voorgaande toont hij de equivalentie van massa en
energie, later geformuleerd als E = mc2.

Derhalve ziet de wereldgemeenschap van fysici 1905 als het “wonderjaar”, als
het ware het geboortejaar van de kwantummechanica, de statistische mechanica
en de relativiteitstheorie, drie hoekstenen van de moderne fysica2.

Ter rechtvaardiging De student van 2005 heeft keuze te over om zich ver-
trouwd te maken met deze pijlers van de fysica. Generaties theoretici hebben
hun beste didactische vaardigheden er op aangescherpt en tonen met begeeste-
ring die wonderlijke meesterwerken van de menselijke geest, de mathematische
elegantie, de filosofische gevolgen voor de noties van tijd en ruimte, van onze-
kerheid en voorspelbaarheid.

1Het is zijn eerste publicatie in 1905, doch overlapt grotendeels met het tweede artikel in
de Annalen, en is derhalve niet opgenomen in deze bundel.

2Verdere achtergrondinformatie is te vinden o.a. in de volgende werken:

1. Abraham Pais,“Subtle is the Lord. . . ”, The Science and the Life of Albert Einstein,
Clarendon Press, Oxford. 1982.

2. The collected papers of Albert Einstein; Vol.2; The Swiss years: writings, 1900-1909.
Princeton University Press, Princeton. 1989.

3. Albert Einstein Œuvres Choisies, publiées sous la direction de Françoise Balibar,
Seuil/CNRS, Paris, 1993.
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Men zou vergeten dat dit bouwwerk ooit in de steigers stond, dat het ook
niet in één keer uit het brein van Einstein ontsproot, dat het meegegroeid is met
onze kennis van wiskunde en fysica.

Men zou erbij vergeten dat die doorwrochte theorieën ooit geniale knutsel-
werken waren en onze jeugdige student, die zich misschien ook zoals de jonge
Einstein vragen stelt waar hij geen direct antwoord op heeft, zou moedeloos
kunnen worden bij al die perfectie en verzaken aan het zelf knutselen. Dan zeg
ik: lees de oorspronkelijke tekst, snuif de geur van het pas ontloken idee op,
vergelijk de jonge bloem met de voldragen vrucht uit het handboek.

Toelichting over de vertaling. Einstein schreef in zijn moedertaal, het
Duits van 100 jaar geleden; geen droog geleerdentaaltje maar een tekst in die
beruchte Duitse stijl met ineengeschoven hoofd- en bijzinnen, met ruim gebruik
van de “Konjunktiv”.

Die stijl heeft een reden. In 1905 is Einstein een welhaast onbekend auteur.
Maar dat jaar komt hij met bijzonder originele nieuwe denkbeelden. Hij wil die
heel precies formuleren, met alle voorzorgen; duidelijk maken waar hij hypo-
theses maakt, hoe waarschijnlijk die zijn, wat de mogelijke grenzen zijn van de
nieuwe ideeën. Vandaar de vele voorwaardelijkheden, uitgedrukt in bijzinnen en
werkwoorden in “Konjuktiv”. De moderne lezer, opgegroeid met de ideeën die
hier voor het eerst, soms nog aarzelend, geformuleerd werden, en ondertussen
gewend aan een meer directe en bondige stijl zal zich daarbij onwennig voelen,
maar tegelijkertijd moeten aanvoelen hoe nieuw het toen allemaal was en hoe
ongehoord vermetel voor een jonge man om dit te publiceren. Maar hij zal ook
kunnen smaken hoe onberispelijk logisch Einstein dacht.

Ik heb gepoogd het origineel trouw te volgen. De indeling in paragrafen is
exact overgenomen, de formules zien er net zo uit als in het origineel. Alleen
zijn de voetnoten nu doorlopend genummerd, terwijl ze in de Ann. d. Phys.
per pagina genummerd zijn. Ook de uitdrukking van de ideeën en hun verband
werd zo trouw mogelijk weergegeven; een bepaald Duits woord (b.v. erzeugen)
is steeds door hetzelfde Nederlands woord (produceren) vertaald, een Duits
synoniem ( erregen) door steeds hetzelfde Nederlands synoniem (opwekken).
De lezer zal ongetwijfeld enige Duits klinkende wendingen moeten dulden.

De Duitse stijl is echter niet om te zetten in een verteerbaar Nederlands.
Sommige langere zinnen heb ik dus in stukken gesneden en de conjunctief en
conditionalis meestal vervangen door het binnensmokkelen van woorden zoals:
“onderstel dat”, “op voorwaarde dat”, “neem b.v.”, enz. Behalve deze ingre-
pen heb ik, bij het opsplitsen van zinnen, soms woorden toegevoegd; die zijn
aangeduid door vierkante haken [].

Maar voor de rest hoop ik dat de charme van die eerste neerslag van de
ideeën van Einstein ook in de vertaling voelbaar blijft.

Mijn oprechte dank gaat uit naar de heer Geert Craps voor zijn waardevolle
raad i.v.m. Nederlands taaleigen; voor de fouten ben ik alleen verantwoordelijk.

F.Cerulus
Heverlee, december 2004.
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Einstein, 1905. Publicatie Nr 2.

(Annalen der Physik, 17 pp. 132-148)

Over een heuristisch gezichtspunt aangaande de produc-
tie en de omvorming van licht

door A. Einstein.

Er bestaat een diepliggend formeel verschil tussen het theoretische beeld
dat fysici zich gevormd hebben van, enerzijds, gassen en andere ponderabele3

lichamen en anderzijds de Maxwelliaanse theorie van elektromagnetische pro-
cessen in de zogenaamde lege ruimte. De toestand van een lichaam aanzien
we als volkomen bepaald door de posities en snelheden van een, weliswaar zeer
groot doch eindig, aantal atomen en elektronen; [van de andere kant] gebruiken
we voor de bepaling van de elektromagnetische toestand van een ruimte conti-
nue ruimtelijke functies zodat dus een eindig aantal grootheden niet geacht kan
worden de elektromagnetische toestand van een ruimte volledig vast te leggen.
Volgens de Maxwelliaanse theorie is bij alle zuiver elektromagnetische verschijn-
selen, dus ook bij licht, de energie op te vatten als een continue functie op de
ruimte; daarentegen is de energie van ponderabele lichamen, volgens de huidige
opvatting van de fysici, voor te stellen als een som over de atomen en elektro-
nen. De energie van een ponderabel lichaam kan niet in willekeurig vele, naar
believen kleine, delen uiteen vallen; terwijl de energie van de door een punt-
vormige lichtbron uitgezonden lichtstralen volgens de Maxwelliaanse theorie (en
meer algemeen volgens elke golftheorie) continu verdeeld wordt over een steeds
toenemend volume.

De golftheorie van het licht, die werkt met continue functies op de ruimte,
voldoet voortreffelijk voor het beschrijven van zuiver optische verschijnselen en
zal wel nooit door een andere theorie vervangen worden. Men moet echter wel
voor ogen houden dat optische waarnemingen betrekking hebben op gemiddel-
den over de tijd en niet op ogenblikkelijke waarden; hoewel de theorie volledig
door het experiment bevestigd wordt bij buiging, weerkaatsing, breking, disper-
sie, enz., is het denkbaar dat die lichttheorie die met continue functies op de
ruimte werkt, tot tegenspraak met de ondervinding leidt bij toepassing op de
verschijnselen van de opwekking en de omvorming van licht.

Het komt me inderdaad voor dat waarnemingen betreffende “zwarte stra-
ling”, fotoluminescentie, de opwekking van kathodestralen door ultraviolet licht
en andere groepen van verschijnselen rond de opwekking en omvorming van
licht, beter begrepen kunnen worden met de onderstelling dat de energie van

3ponderabel: wat gewicht heeft [noot van de vertaler].
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licht discontinu in de ruime verdeeld is. Volgens deze onderstelling, die we nader
zullen bekijken, is bij de uitbreiding van een lichtstraal die uit een punt vertrekt,
haar energie niet continu over groter en groter wordende ruimtes verdeeld; veel-
eer bestaat deze uit een eindig aantal energiekwanta, gelokaliseerd in punten
van de ruimte, die voortbewegen zonder zich te delen en enkel als geheel kunnen
geabsorbeerd of opgewekt worden.

In hetgeen volgt, wil ik de gedachtegang en de feiten kenbaar maken die
me op dit pad gebracht hebben in de hoop dat het standpunt dat we zullen
uiteenzetten, bruikbaar zal blijken voor enige onderzoekers bij hun onderzoek.

§1. Over een moeilijkheid aangaande de theorie van de “zwarte
straling”

We stellen ons vooreerst op het standpunt van de Maxwelliaanse theorie en
de elektronentheorie en beschouwen het volgende geval. In een ruimte omsloten
door volkomen weerkaatsende wanden bevinden zich een aantal gasmoleculen en
elektronen; deze bewegen zich vrij en oefenen conservatieve krachten op elkaar
uit als ze elkaar zeer nabij komen, d.w.z. dat ze met elkaar in botsing kunnen
komen zoals gasmoleculen in de kinetische gastheorie4. Verder zij een aantal
elektronen vastgeketend aan ver van elkaar verwijderde punten door krachten
naar deze punten toe gericht die proportioneel zijn met de uitwijking. Ook
deze elektronen treden met de vrije moleculen en elektronen in conservatieve
wisselwerking als ze de laatsten dichtbij komen. We noemen de elektronen
geketend aan ruimtelijke punten “resonatoren”; ze zenden elektromagnetische
golven van een welbepaalde periode uit en absorberen die ook.

Volgens de huidige opvatting over het ontstaan van licht, moet de straling in
bedoelde ruimte, zoals ze gevonden wordt op basis van de Maxwelliaanse theorie
voor het geval van dynamisch evenwicht, identiek zijn met de “zwarte straling”;
tenminste als resonatoren voor alle te beschouwen frequenties aanwezig veron-
dersteld worden.

We zien voorlopig af van de door de resonatoren uitgezonden of geabsor-
beerde straling en vragen naar de voorwaarde die overeenkomt met dynamisch
evenwicht bij de wisselwerking van moleculen en elektronen (de botsingen). Voor
dit dynamische evenwicht levert de kinetische gastheorie als voorwaarde dat de
gemiddelde levende kracht van een resonatorelektron gelijk moet zijn aan de
gemiddelde kinetische energie van translatie5 van een gasmolecule. Splitsen we
de beweging van een resonatorelektron op in drie onderling loodrechte trillings-
bewegingen, dan vinden we voor de gemiddelde energie Ē van een dergelijke

4Deze hypothese betekent zoveel als de onderstelling dat de gemiddelde kinetische energieën
van gasmoleculen en elektronen bij temperatuurevenwicht aan elkaar gelijk zijn. Met de hulp
van deze laatste onderstelling heeft de heer Drude, zoals bekend, de verhouding van elektrisch
en thermisch geleidingsvermogen van metalen langs theoretische weg afgeleid.

5Duits: fortschreitende Bewegung noot van vertaler
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rechtlijnige trillingsbeweging

Ē =
R

N
T

waar R de absolute gasconstante betekent, N het aantal “werkelijke moleculen”
in een gramequivalent en T de absolute temperatuur. De energie Ē is namelijk,
vanwege de gelijkheid van de gemiddelden over de tijd van de kinetische en de
potentiële energie van een resonator, 2/3 keer zo groot als de levende kracht van
een vrije, eenatomige gasmolecule. Als nu door een of andere oorzaak — in ons
geval door straling — bewerkt wordt dat de energie van een resonator een groter
of kleiner gemiddelde over de tijd aanneemt dan Ē, dan zouden de botsingen
met de vrije moleculen en elektronen aanleiding geven tot energieafgiften aan
het gas, resp. energieopnamen, die gemiddeld van nul verschillen. In het geval
dat we beschouwen is het dynamisch evenwicht alleen dan mogelijk als elke
resonator de gemiddelde energie Ē bezit.

We maken nu een gelijkaardige beschouwing aangaande de wisselwerking
van de resonatoren en de straling die in de ruimte aanwezig is. De heer Planck
heeft voor dit geval de voorwaarde voor dynamisch evenwicht afgeleid6 met
de onderstelling dat straling als een uiterst ongeordende proces7 kan opgevat
worden. Hij vond:

Ēν =
L3

8πν2
%ν .

Hierbij is Ēν de gemiddelde energie van een resonator van de eigenfrequentie ν
(per component van de trilling), L is de lichtsnelheid, ν de frequentie en ρνdν
de energie per eenheid van volume voor dat deel van de straling waarvan de
frequentie tussen ν en ν + dν ligt.

6M. Planck, Ann.d.Phys. 1. p.99. 1900.
7Deze voorwaarde kan als volgt geformuleerd worden. We ontwikkelen de Z-componente

van de elektrische kracht (Z) in een vrij te kiezen punt van de betreffende ruimte tussen de
tijdsgrenzen t = 0 en t = T (waarbij T een zeer grote tijd is tegenover alle in aanmerking te
nemen trillingstijden) in een Fourierreeks

Z =

ν=∞∑
ν=1

Aν sin(2πν
t

T
+ αν)

waar Aν = 0 en 0 5 αν 5 2π. Als men zich indenkt dat in hetzelfde punt van de ruimte
willekeurig vaak een dergelijke ontwikkeling uitgevoerd wordt met toevallig gekozen begin-
punten voor de tijd, dan zal men voor de grootheden Aν en αν verschillende waardesystemen
krijgen. Dan bestaan er voor de verschillende combinaties van waarden der grootheden Aν en
αν (statistische) waarschijnlijkheden dW van de vorm:

dW = f(A1A2 . . . α1α2 . . .)dA1dA2 . . . dα1dα2 . . .

De straling is dan een uiterst ongeordende als

f(A1A2 . . . α1α2 . . .) = F1(A1)F2(A2) . . . f1(α1)f2(α2) . . . ,

d.w.z. als de waarschijnlijkheid voor een bepaalde waarde van een der grootheden A, resp. α,
onafhankelijk is van de waarde die de andere A, resp. α, bezitten. Met hoe grotere benadering
het opgaat dat de individuele paren grootheden Aν en αν afhangen van bijzondere groepen
resonatoren, met des te grotere benadering zal in ons geval de straling te beschouwen zijn als
een “uiterst ongeordende”.
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Wil de stralingsenergie met frequentie ν niet bestendig in haar geheel ver-
meerderd of verminderd worden, moet gelden:

R

N
T = Ē = Ēν =

L3

8πν2
ρν ,

ρν =
R

N

8πν2

L3
T.

Deze [zojuist] gevonden betrekking als voorwaarde voor dynamisch evenwicht
mist niet alleen de overeenstemming met de ondervinding maar ze betekent
ook dat in ons beeld er geen sprake kan zijn van een bepaalde energieverdeling
tussen ether en materie. Hoe ruimer namelijk het bereik van de trillingsgetallen
gekozen wordt, hoe groter de stralingsenergie van de ruimte wordt, en we krijgen
in het grensgeval ∫ ∞

0

%νdν =
R

N

8π
L3

T

∫ ∞

0

ν2dν = ∞.

§2. Over de bepaling van de elementaire kwanta door Planck

In het volgende willen we aantonen dat de bepaling van de elementaire kwan-
ta door de heer Planck tot op zekere hoogte onafhankelijk is van de door hem
opgestelde theorie van de “zwarte straling”.

De formule8 van Planck voor %ν , die overeenstemt met alle ondervindingen
tot nu toe, luidt:

%ν =
αν3

e
βν
T − 1

,

waarbij
α = 6, 10 .10−56

β = 4, 866 .10−11.

Voor grote waarden van T/ν, d.w.z. voor grote golflengten en stralingsdichthe-
den, gaat deze formule in de limiet over in de volgende:

%ν =
α

β
ν2T.

Men ziet in dat deze formule overeenstemt met deze ontwikkeld in §1 uit de
Maxwelliaanse en de elektronentheorie. Door de coëfficienten gelijk te stellen in
beide formules, krijgt men:

R

N

8π
L3

=
α

β

8M. Planck, Ann. d. Phys. 1. p.561. 1901.
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of nog

N =
β

α

8πR
L3

= 6, 17 . 1023,

d.w.z. een atoom waterstof weegt 1/N gram = 1, 62 . 10−24g. Dat is net de waar-
de gevonden door de heer Planck, die bevredigend overeenkomt met waarden
voor deze grootheid die langs een andere weg gevonden zijn.

Zo komen we tot het besluit: hoe groter de energiedichtheid en de golflengte
van de straling is, des te bruikbaarder blijkt de theoretische basis door ons
gebruikt te zijn; maar ze schiet volledig te kort voor kleine golflengten en kleine
stralingsdichtheden.

In hetgeen volgt zal de “zwarte straling” beschouwd worden in aansluiting
met de ondervinding en zonder dat gesteund wordt op een beeld van de productie
en uitbreiding van de straling.

§3. Over de entropie van de straling

De volgende beschouwing komt uit een beroemd werk van de heer Wien, en
wordt hier enkel voor de volledigheid overgenomen.

Gegeven een straling die het volume v inneemt. We nemen aan dat de
waarneembare eigenschappen van de voorhanden straling volkomen bepaald zijn
als de stralingsdichtheid %(ν) gegeven is voor alle frequenties9. Stralingen van
verschillende frequenties kunnen als van elkaar scheidbaar beschouwd worden
zonder arbeid te verrichten of warmte toe te voeren; dan is de entropie van de
straling voor te stellen als

S = v

∫ ∞

0

ϕ(%, ν)dν

waarbij ϕ een functie beduidt van de variabelen % en ν. ϕ kan herleid worden
tot een functie van één enkele veranderlijke door in de formules weer te geven
dat door adiabatische compressie van straling tussen spiegelende wanden haar
entropie niet veranderd wordt. We gaan hierop echter niet in maar zodadelijk
onderzoeken we hoe de functie ϕ uit de stralingswet van het zwarte lichaam kan
verkregen worden.

Bij de “zwarte straling” is % een zodanige functie van ν dat bij gegeven
energie de entropie een maximum is, d.w.z. dat

δ

∫ ∞

0

ϕ(%, ν)dν = 0,

als
δ

∫ ∞

0

%dν = 0.

9Dit is een willekeurige hypothese. Men gaat deze eenvoudigste hypothese van nature uit
zo lang aanhouden tot het experiment dwingt ze te verlaten.
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Hieruit volgt voor elke keus van δ% als functie van ν∫ ∞

0

(
∂ϕ

∂%
− λ)δ% dν = 0,

waarbij λ onafhankelijk van ν is. Bij de zwarte straling is dus ∂ϕ/∂% onafhan-
kelijk van ν.

Voor de temperatuurstijging dT van een zwarte straling met volume v = 1
geldt de vergelijking:

dS =
∫ ν=∞

ν=0

∂ϕ

∂%
d% dν,

ofwel, daar ∂ϕ/∂% onafhankelijk van ν is:

dS =
∂ϕ

∂%
dE.

Omdat dE gelijk is aan de toegevoegde warmte en het proces omkeerbaar is,
geldt ook:

dS =
1
T
dE.

Door vergelijken krijgt men:
∂ϕ

∂%
=

1
T
.

Dat is de wet van de zwarte straling. Men kan dus uit de functie ϕ de wet
van de zwarte straling bepalen en omgekeerd uit deze laatste de functie ϕ door
integratie verkrijgen, rekening houdend met [de voorwaarde] dat ϕ nul wordt
voor % = 0.

§4. Wet voor de entropie in het limietgeval van monochromatische
straling en geringe stralingsdichtheid

Uit de waarnemingen tot nu toe komt weliswaar naar voor dat de oorspron-
kelijk door de heer Wien opgestelde wet voor de “zwarte straling”

% = αν3e
−β

ν

T

niet nauwkeurig geldig is. Dezelfde formule werd echter voor grote waarden van
ν/T zeer volkomen bevestigd door het experiment. We leggen deze formule ten
grondslag aan onze berekeningen, maar houden in gedachte dat onze resultaten
maar geldig zijn binnen bepaalde grenzen.

Uit deze formule volgt vooreerst:

1
T

= − 1
βν

lg
%

αν3
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en verder met gebruik van de betrekking gevonden in de vorige paragraaf:

ϕ(%, ν) = − %

βν
{lg %

αν3
− 1}.

Zij nu een straling gegeven met energie E waarvan de frequentie tussen ν en
ν + dν ligt. De straling neemt, onderstellen we, het volume v in. De entropie
van deze straling is:

S = vϕ(%, ν)dν = − E

βν

{
lg

E

vαν3dν
− 1

}
.

Als we ons beperken tot het onderzoek hoe de entropie van de straling afhangt
van het volume dat ze inneemt en we geven de entropie van de straling aan met
S0 als deze het volume v0 inneemt, dan krijgen we:

S − S0 =
E

βν
lg(

v

v0
).

Deze vergelijking toont aan dat de entropie van monochromatische straling met
voldoend kleine dichtheid volgens dezelfde wet varieert met het volume als de
entropie van een ideaal gas of een verdunde oplossing. De zojuist gevonden
vergelijking zullen we in hetgeen volgt interpreteren op basis van het principe
door de heer Boltzmann in de fysica binnengebracht; dit luidt: de entropie van
een systeem is een functie van de waarschijnlijkheid van zijn toestand.

§5. Moleculair-theoretisch onderzoek naar de entropie van gassen
en verdunde oplossingen in haar afhankelijkheid van het volume

Bij de berekening van entropie langs de weg van de moleculaire theorie wordt
vaak het woord “waarschijnlijkheid” gebruikt in een betekenis die niet strookt
met de definitie zoals ze in de waarschijnlijkheidsrekening gegeven wordt. In het
bijzonder worden de “gevallen van gelijke waarschijnlijkheid” dikwijls als hypo-
these vastgelegd in gevallen waar de gebruikte theoretische beelden [eigenlijk]
voldoende omlijnd zijn om een deductie toe te laten, eerder dan op een hypo-
these beroep te doen. Ik neem me voor in een afzonderlijk werk aan te tonen
dat de “statistische waarschijnlijkheid” volkomen toereikend is bij beschouwin-
gen over thermische processen; daardoor hoop ik een logische moeilijkheid op te
ruimen die het doorvoeren van het principe van Boltzmann nog in de weg staat.
Hier zal alleen diens algemene formulering en zijn toepassing op heel speciale
gevallen gegeven worden.

Als het zin heeft over de waarschijnlijkheid van de toestand van een systeem
te spreken, als verder elke toename van entropie kan opgevat worden als een
overgang naar een meer waarschijnlijke toestand, dan is de entropie S1 van
een systeem een functie van de waarschijnlijkheid W1 van zijn ogenblikkelijke
toestand.
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Als dan twee systemen voorhanden zijn, S1 en S2, die niet in wisselwerking
staan, kan men stellen:

S1 = ϕ1(W1),

S2 = ϕ2(W2).

Als men de beide systemen als een enkel systeem aanziet met entropie S en
waarschijnlijkheid W , dan is:

S = S1 + S2 = ϕ(W )

en
W = W1.W2.

De laatste betrekking betekent dat de toestanden van beide systemen van elkaar
onafhankelijke gebeurtenissen zijn.

Uit deze vergelijkingen volgt:

ϕ(W1.W2) = ϕ(W1) + ϕ(W2)

en hieruit tot slot

ϕ(W1) = C lg(W1) + const.,
ϕ(W2) = C lg(W2) + const.,
ϕ(W ) = C lg(W ) + const.

De grootheid C is een universele constante, het volgt uit de kinetische gastheorie
dat ze de waarde R/N heeft, waarbij aan de constanten R en N dezelfde bete-
kenis te hechten is als hierboven. Als S0 de entropie betekent bij een bepaalde
begintoestand van een beschouwd systeem en W de relatieve waarschijnlijkheid
van een toestand met entropie S, dan krijgen we dus algemeen:

S − S0 =
R

N
lgW.

We behandelen vooreerst het volgende speciaal geval. In een volume v0 be-
vinden zich een aantal (n) beweegbare punten (bv. moleculen) waarop onze
redenering gaat betrekking hebben. Buiten deze kunnen in de ruimte nog wil-
lekeurig vele andere beweegbare punten, van welke aard ook, aanwezig zijn. We
onderstellen niets over de wet waaronder de in aanmerking genomen punten be-
wegen in de ruimte, tenzij dat — wat die beweging betreft — geen deel van de
ruimte (en geen richting) verkozen is boven de andere. Het aantal beschouwde
(eerst vermelde) beweegbare punten is verder zo klein dat we kunnen afzien van
de inwerking van de punten op elkaar.

Het beschouwde systeem, dit kan b.v. een ideaal gas zijn of een verdunde
oplossing, heeft een bepaalde entropie S0. We stellen ons een deel voor, met
grootte v, van het volume v0 en alle n beweegbare punten verplaatst in volume v,
wijl verder niets veranderd wordt aan het systeem. Deze toestand heeft kennelijk
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een andere waarde van de entropie (S), en we gaan nu het entropieverschil
bepalen met behulp van het principe van Boltzmann.

We stellen ons de vraag: hoe groot is de waarschijnlijkheid van de laatst
vermelde toestand relatief tot de oorspronkelijke? Of nog: hoe groot is de
waarschijnlijkheid dat alle n in een gegeven volume v0 onafhankelijk van el-
kaar beweegbare punten zich op een willekeurig gekozen moment van de tijd
(toevallig) in het volume v bevinden?

Voor deze waarschijnlijkheid, die een “statistische waarschijnlijkheid” is,
krijgt men duidelijk de waarde:

W = (
v

v0
)n;

en hieruit krijgt men door toepassen van het principe van Boltzmann:

S − S0 = R(
n

N
) lg(

v

v0
).

Uit deze vergelijking kan men eenvoudig de wet van Boyle-Gay-Lussac en
de gelijkluidende wet van de osmotische druk thermodynamisch afleiden10; het
is opmerkelijk dat men bij het afleiden van deze vergelijking geen onderstelling
hoeft te maken over de wet waarmee de moleculen bewegen.

§6. Interpretatie van de uitdrukking voor de afhankelijkheid van
de entropie der monochromatische straling van het volume, volgens
het principe van Boltzmann

In §4 hebben we voor de afhankelijkheid der entropie van de monochroma-
tische straling van het volume de [volgende] uitdrukking gevonden:

S − S0 =
E

βν
lg(

v

v0
).

Schrijft men dit in de vorm:

S − S0 =
R

N
lg[(

v

v0
)

N
R

E
βν ]

en vergelijkt men dat met de algemene formule die het principe van Boltzmann
uitdrukt

S − S0 =
R

N
lgW,

10Als E de energie van het systeem is, dan bekomt men:

−d(E − TS) = pdv = TdS = R
n

N

dv

v
:

en dus
pv = R

n

N
T.
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dan komt men tot het volgende besluit:
Als monochromatische straling met frequentie ν en energie E ingesloten is

(door spiegelende wanden) in het volume v0, dan is de waarschijnlijkheid dat
op een willekeurig gekozen moment in de tijd de gehele stralingsenergie in het
deelvolume v van v0 voorkomt:

W = (
v

v0
)

N
R

E
βν .

Hieruit besluiten we verder:
Monochromatische straling van geringe dichtheid (binnen het geldigheidsge-

bied van de stralingsformule van Wien) gedraagt zich in verband met de theorie
van de warmte alsof ze zou bestaan uit van elkaar onafhankelijke energiekwanta
met grootte Rβν/N .

We willen nog de gemiddelde grootte van de energiekwanta der “zwarte
straling” vergelijken met de gemiddelde levende kracht van de beweging van
het zwaartepunt van een molecule bij dezelfde temperatuur. Deze laatste is
3
2 (R/N)T , terwijl men voor de gemiddelde grootte van het energiekwantum, op
basis van de formule van Wien, krijgt:∫∞

0
αν3e−

βν
T dν∫∞

0
N

Rβναν
3e−

βν
T dν

= 3
R

N
T.

Als nu monochromatische straling (van voldoend kleine dichtheid), wat be-
treft de afhankelijkheid van entropie van het volume, zich als een discontinu
medium gedraagt dat uit energiekwanta ter grootte van Rβν/N bestaat, dan
ligt het voor de hand te onderzoeken of de wetten voor de productie11 en om-
vorming van licht zo gesteld zijn alsof het licht uit dergelijke energiekwanta zou
bestaan. Met deze vraag zullen we ons bezig houden in hetgeen volgt.

§7. Over de regel van Stokes

Monochromatisch licht wordt, nemen we aan, door fotoluminescentie omge-
zet in licht van een andere frequentie; overeenkomstig het resultaat van daarnet
wordt ondersteld dat zowel het producerende als het opgewekte licht uit ener-
giekwanta bestaan ter grootte van (R/N)βν, waar ν de betreffende frequentie
betekent. Het omvormingsproces kan dan als volgt geduid worden. Elk pro-
ducerend energiekwantum met frequentie ν1 wordt geabsorbeerd en geeft —
ten minste bij voldoend kleine verdelingsdichtheid van de producerende ener-
giekwanta — op zichzelf aanleiding tot het ontstaan van een lichtkwantum met
frequentie ν2; eventueel kunnen bij de absorptie van het producerende licht-
kwantum tegelijkertijd ook lichtkwanta met frequenties ν3, ν4 enz. ontstaan,
evenals energie van een andere soort (b.v. warmte).

11Duits: Erzeugung [noot van de vertaler].
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Het heeft geen belang door bemiddeling van welke tussenprocessen het eind-
resultaat tot stand komt. Als de fotoluminescerende stof niet als een permanente
bron van energie beschouwd kan worden, dan kan, volgens het energieprincipe,
de energie van een opgewekt lichtkwantum niet groter zijn dan die van een
producerend kwantum; de volgende karakterisering moet dan geldig zijn:

R

N
βν2 5

R

N
βν1

ofwel
ν2 5 ν1.

Dit is de bekende regel van Stokes.
Speciaal moet benadrukt worden dat bij zwakke belichting de opgewekte

hoeveelheid licht, volgens onze opvatting, proportioneel moet zijn aan de op-
wekkende, bij anderszins gelijke omstandigheden; elk van de producerende ener-
giekwanta veroorzaakt immers een elementair proces, van de hoger aangeduide
soort, onafhankelijk van de andere producerende energiekwanta. In het bij-
zonder zal er geen benedengrens voor de intensiteit van het producerende licht
bestaan, waaronder het licht niet in staat zou zijn licht op te wekken.

Volgens de uiteengezette opvatting zijn afwijkingen van de regel van Stokes
denkbaar in de volgende gevallen:

1. als het aantal energiekwanta die gelijktijdig in de omvorming begrepen
zijn per volume-eenheid zo groot is dat een energiekwantum van het opgewekte
licht zijn energie van meerdere producerende energiekwanta kan verkrijgen;

2. als het producerende (of het opgewekte) licht — wat zijn energie be-
treft — zo gesteld is dat het niet behoort bij een “zwarte straler” die tot het
geldigheidsgebied behoort van de wet van Wien; als het opwekkende licht bv.
geproduceerd wordt door een lichaam van een zo hoge temperatuur dat voor de
in aanmerking komende golflengte de wet van Wien niet meer geldt.

Die laatste mogelijkheid verdient bijzondere aandacht. Volgens de hier ont-
wikkelde opvatting is het namelijk niet uitgesloten dat een “niet-Wiense stra-
ling”, ook bij grote verdunning zich in energetisch opzicht anders gedraagt dan
een “zwarte straling” die wel binnen het geldigheidsgebied van de wet van Wien
[valt].

§8. Over de opwekking van kathodestralen door belichting van
vaste lichamen

De gewone opvatting, dat de energie van het licht continu verdeeld is over
de doorstraalde ruimte, ondervindt bijzonder grote moeilijkheden bij haar po-
ging tot verklaring van lichtelektrische verschijnselen, zoals uiteengezet in een
baanbrekend werk van de heer Lenard12.

12P. Lenard, Ann. d. Phys. p. 169 en 170. 1902.
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Volgens de opvatting dat het opwekkende licht bestaat uit energiekwanta
met energie ( R

N )βν kan de productie van kathodestralen door licht als volgt op-
gevat worden. In de oppervlaktelaag van het lichaam dringen energiekwanta in,
en hun energie transformeert zich, minstens ten dele, in kinetische energie van
elektronen. De eenvoudigste zienswijze is dat een lichtkwantum zijn hele energie
aan één enkel elektron afgeeft; we zullen aannemen dat dit voorkomt. Het is
echter niet uit te sluiten dat elektronen de energie van lichtkwanta slechts ge-
deeltelijk opnemen. Een elektron dat in het inwendige van het lichaam voorzien
is van kinetische energie zal, als het het oppervlak bereikt heeft, een deel van
zijn kinetische energie ingeboet hebben. Bovendien zal men moeten aannemen
dat elk elektron, bij het verlaten van het lichaam, een arbeid P (karakteristiek
voor het lichaam) moet leveren. Het zijn de elektronen die onmiddellijk aan het
oppervlak opgewekt worden en het in de richting er loodrecht op verlaten, die
met de grootste normaalsnelheid het lichaam verlaten. De kinetische energie
van dergelijke elektronen is

R

N
βν − P.

Is het lichaam opgeladen tot de positieve potentiaal Π en omgeven door
geleiders op potentiaal nul, en is Π juist in staat een verlies aan elektriciteit van
het lichaam te verhinderen, dan moet:

Πε =
R

N
βν − P,

waarbij ε de elektrische massa van het elektron betekent, of nog

ΠE = Rβν − P ′,

waar E de lading van een gramequivalent is van een eenwaardig ion en P ′ de
potentiaal van deze hoeveelheid negatieve elektriciteit met betrekking tot het
lichaam13.

Stelt men E = 9, 6 . 103 dan is Π . 10−8 de potentiaal in Volt, aangenomen
door het lichaam bij bestraling in vacuum.

Om vooreerst te zien of de afgeleide betrekking overeen stemt, naar de orde
van grootte, met de ondervinding, stellen we P ′ = 0, ν = 1, 03 . 1015 (wat
overeenstemt met de grens van het zonnespectrum naar het ultraviolet toe) en
β = 4, 866 . 10−11. We krijgen Π . 107 = 4, 3 Volt; dit resultaat stemt, naar orde
van grootte, overeen met de resultaten van de heer Lenard14.

Als de afgeleide formule juist is, dan moet Π, voorgesteld in Cartesische
coördinaten als functie van de frequentie van het opwekkende licht, een rechte
zijn waarvan de helling onafhankelijk is van de natuur van de onderzochte stof.

Onze opvatting staat niet, voorzover ik zie, in tegenspraak met de lichtelek-
trische werking, door de heer Lenard waargenomen. Als elk energiekwantum van

13Als men aanneemt dat een enkel elektron door het licht uit een neutraal molecule losge-
maakt wordt met het leveren van een bepaalde arbeid, dan is aan de opgestelde formule niets
te veranderen; enkel is P ′ dan een som van twee termen.

14P. Lenard, Ann. d. Phys. 8. p.165 en 184. Taf.I, Fig.2. 1902.
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het opwekkende licht, onafhankelijk van alle andere, zijn energie aan elektronen
afgeeft, dan zal de snelheidsverdeling van de elektronen, d.w.z. de kwaliteit
van de kathodestraling, onafhankelijk zijn van de intensiteit van het opwekkend
licht; anderzijds zal het aantal elektronen die het lichaam verlaten evenredig
zijn met de intensiteit van het opwekkende licht, bij voor het overige gelijke
omstandigheden15.

Over de vermoedelijke geldigheidsgrenzen van de aangehaalde wetmatighe-
den zou men gelijkaardige bemerkingen kunnen maken als over de vermoedelijke
afwijkingen van de regel van Stokes.

In het voorgaande werd aangenomen dat minstens bij een deel van de ener-
giekwanta van het opwekkende licht de energie telkens aan een enkel elektron
volledig afgegeven wordt. Maakt men deze voor de hand liggende onderstelling
niet, dan krijgt men in de plaats van de vergelijking hierboven de volgende:

ΠE + P ′ 5 Rβν.

Voor de kathodeluminescentie, die het omgekeerde proces voorstelt van het
zoëven beschouwde, bekomt men door een analoge beschouwing:

ΠE + P ′ = Rβν.

Bij de stoffen die de heer Lenard onderzocht heeft is PE steeds aanzienlijk groter
dan Rβν, omdat de spanning die de kathodestralen moeten doorlopen om net
zichtbaar licht te verwekken, in enkele gevallen honderd, in andere duizenden
Volt bedraagt16. Men moet dus aannemen dat de kinetische energie van een
elektron gebruikt wordt om vele lichtenergiekwanta te verwekken.

§9. Over de ionisatie van gassen door ultraviolet licht

We zullen moeten aannemen dat bij de ionisatie van gassen door ultraviolet
licht telkens een lichtenergiekwantum gebruikt wordt voor de ionisatie van een
gasmolecule. Hieruit volgt vooreerst dat de ionisatiearbeid (d.w.z. de theore-
tisch benodigde arbeid voor de ionisatie) van een molecule niet groter kan zijn
dan de energie van een geabsorbeerd werkzaam lichtenergiekwantum. Zij J de
(theoretische) ionisatiearbeid per gramequivalent, dan moet dus:

Rβν = J.

Volgens metingen van Lenard is echter de grootste werkzame golflengte voor
lucht ca. 1, 9 . 10−5 cm, derhalve

Rβν = 6, 4 . 1012 erg = J.

15P. Lenard, l.c. p.150 en p. 166-168.
16P. Lenard, Ann. d. Phys. 12. p.469. 1903.
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Een bovengrens voor de ionisatiearbeid krijgt men ook uit de ionisatiespan-
ningen in verdunde gassen. Volgens J. Stark17 is de kleinste, gemeten, ionisa-
tiespanning (aan platinaelektroden) voor lucht ca. 10 Volt18. Voor J geeft dit
dus de bovengrens 9, 6 . 1012 die op weinig na dezelfde is als daareven gevonden.
Er is nog een ander gevolg, waarvan de toets door het experiment me van het
grootste belang schijnt. Als elk geabsorbeerd lichtenergiekwantum een molecule
ioniseert, dan moet tussen de geabsorbeerde hoeveelheid licht L en het aantal j
door haar gëıoniseerde grammoleculen, de betrekking gelden:

j =
L

Rβν
.

Als onze opvatting met de werkelijkheid strookt, dan moet deze betrekking
opgaan voor elk gas dat geen merkbare, niet door ionisatie vergezelde, absorptie
vertoont (bij de betreffende frequentie).

Bern, 17 maart 1905.
Aangekomen op 18 maart 1905.

17J. Stark, Die Elektrizität in Gasen p.57. Leipzig, 1902
18In het inwendige van gassen is de ionisatiespanning voor negatieve ionen in elk geval vijf

maal groter.
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Einstein, 1905. Publicatie Nr 3.

(Annalen der Physik, 17 pp. 549-560)

Over de beweging van deeltjes in suspensie in vloeistoffen
in rust, zoals vereist door de moleculair-kinetische theorie
der warmte

door A. Einstein

In dit werk zal aangetoond worden dat, volgens de moleculaire warmtetheo-
rie, lichamen van microscopische grootte in suspensie in vloeistoffen — ingevolge
de moleculaire beweging der warmte — bewegingen van een dusdanige grootte
moeten uitvoeren, dat die gemakkelijk aangewezen kunnen worden met de mi-
croscoop. Het is mogelijk dat die hier te behandelen bewegingen identiek zijn
met de zgn. “ Brownse moleculaire beweging”; de gegevens die me hierover ter
beschikking staan, zijn echter zo onnauwkeurig dat ik me hierover geen oordeel
kon vormen.

Als de hier te behandelen beweging, samen met haar te verwachten wetma-
tigheden, werkelijk geobserveerd kan worden dan is de thermodynamica reeds
niet meer als exact te beschouwen voor ruimtes die met de microscoop te onder-
scheiden zijn; dan wordt ook een exacte bepaling van de ware grootte van atomen
mogelijk. Omgekeerd, mocht de voorspelling van die beweging niet uitkomen,
dan zou dit een zwaarwichtig argument vormen tegen de moleculair-kinetische
theorie van de warmte.

§1. Over de osmotische druk toe te schrijven aan de deeltjes in
suspensie

Nemen we aan dat in het deelvolume V ∗ van het totaalvolume vloeistof V
z grammolecule van een niet-elektrolyt opgelost is. Is het volume V ∗ geschei-
den van het zuivere oplosmiddel door een wand die doorlaatbaar is voor het
oplosmiddel maar niet voor de opgeloste substantie, dan werkt op die wand de
zogenaamde osmotische druk; bij voldoende grote waarden van V ∗/z voldoet
die aan de vergelijking:

pV ∗ = RTz.

Zijn er nu, in plaats van de opgeloste stof, in het deelvolume V ∗ van de vloei-
stof, kleine gesuspendeerde lichamen aanwezig zijn die evenmin door de wand
— doorlaatbaar voor het oplosmiddel — kunnen dringen, dan is het volgens de
klassieke theorie van de thermodynamica niet te verwachten dat er een kracht
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op de wand zou werken — als we tenminste de zwaartekracht verwaarlozen,
die ons hier niet interesseert; want de “vrije energie” van het systeem schijnt
volgens de gewone opvatting niet af te hangen van de plaats van de wand doch
enkel van de totale massa’s en hoedanigheden van de stof in suspensie, de vloei-
stof en de wand, en ook nog van druk en temperatuur. Alleszins zou voor de
berekening van de vrije energie nog de energie en entropie van de grensvlakken
in aanmerking komen (capillariteitskrachten); hier kunnen we echter van afzien
door aan te nemen dat bij de plaatsveranderingen van wand en gesuspendeerde
lichamen die we zullen beschouwen, er geen veranderingen in de grootte en de
gesteldheid van de raakvlakken optreden.

Vanuit het standpunt van de moleculair-kinetische warmtetheorie komt men
echter tot een andere opvatting. Volgens deze theorie onderscheidt zich een op-
gelost molecule enkel en alleen van een lichaam in suspensie door de grootte;
men ziet niet in waarom met een aantal lichamen in suspensie niet dezelfde
osmotische druk zou overeenkomen als met hetzelfde aantal opgeloste molecu-
len. Men zal dan moeten aannemen dat de lichamen in suspensie, vanwege de
moleculaire beweging van de vloeistof, een — weliswaar zeer langzame — onge-
ordende beweging uitvoeren in de vloeistof; worden ze door de wand verhinderd
het volume V ∗ te verlaten, dan gaan ze krachten uitoefenen op die wand, zoals
moleculen in oplossing. Als dus n lichamen in suspensie zijn in volume V ∗,
zodat er n/V ∗ = ν zijn per eenheid van volume, en als de naburige onder hen
voldoende van elkaar verwijderd zijn, dan komt daarmee een osmotische druk
overeen van de grootte:

p =
RT

V ∗
n

N
=
RT

N
.ν,

waar N het aantal werkelijk aanwezige moleculen in een grammolecule is. In
de volgende paragraaf zullen we aantonen dat de moleculair-kinetische warm-
tetheorie werkelijk tot deze veralgemeende opvatting van de osmotische druk
leidt.

§2. De osmotische druk vanuit het standpunt van de moleculair-
kinetische theorie der warmte19

[We noemen] p1, p2 . . . pl toestandsveranderlijken van een fysisch systeem, die
de ogenblikkelijke toestand volledig bepalen (bv. de coördinaten en snelheden
van alle atomen in het systeem) en onderstellen dat de vergelijkingen die de
veranderingen van die veranderlijken beheersen van de volgende vorm zijn:

∂pν

∂t
= ϕν(p1, p2 . . . pl) (ν = 1, 2 . . . l)

en waarbij
∑ ∂ϕν

∂pν
= 0; dan is de entropie van het systeem gegeven door de

19In deze paragraaf worden de werken van de auteur over de grondslagen van de thermo-
dynamica als bekend ondersteld (vgl. Ann. d. Phys. 9 p. 417, 1902; 11 p.170, 1903). De
kennis van die werken of van deze paragraaf is ontbeerlijk voor het begrip van de resultaten
uit het onderhavige werk.
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volgende uitdrukking:

S =
E

T
+ 2κ lg

∫
e−

E
2κT dp1 . . . dpl.

T betekent hier de absolute temperatuur, E de energie van het systeem, E
de energie als functie der pν . De integratie strekt zich uit over alle waarden
van de pν , verenigbaar met de voorwaarden opgelegd aan het probleem. κ is
verbonden met de hoger aangehaalde constante N door de relatie 2κN = R.
Derhalve krijgen we voor de vrije energie:

F = −R
N
T lg

∫
e−

EN
RT dp1 . . . dpl = −RT

N
lgB.

Beelden we ons nu een vloeistof in, ingesloten in het volume V ; in het deelvo-
lume V ∗ bevinden zich n opgeloste moleculen, resp. lichamen in suspensie, die
door een semipermeabele wand in V ∗ vastgehouden worden; hierdoor worden
de integratiegrenzen bëınvloed in de integraal B, die optreedt in de uitdrukking
voor S en F . We nemen aan dat het gezamenlijke volume van de opgeloste mo-
leculen, resp. de lichamen in suspensie, klein is t.o.v. V ∗. In de theorie waarvan
sprake wordt het systeem volledig voorgesteld door de toestandsveranderlijken
p1 . . . pl.

Als het moleculaire beeld in alle details zou vastliggen, dan zou de berekening
van de integraal B dergelijke grote moeilijkheden bieden dat aan een exacte
berekening van F nauwelijks kan gedacht worden. We moeten hier echter alleen
weten hoe F afhangt van het volume V ∗, het volume waarin alle opgeloste
moleculen, resp. lichamen in suspensie, begrepen zijn; (in het volgende noemen
we die [samen] “deeltjes”).

We noemen x1, y1, z1 de rechthoekige coördinaten van het zwaartepunt van
het eerste deeltje, x2, y2, z2 die van het tweede, enz., xn, yn, zn die van het
laatste; we geven voor de zwaartepunten van de deeltjes de oneindig kleine ge-
bieden, in de vorm van parallellepipeda, dx1 dy1 dz1, dx2 dy2 dz2 . . . dxn dyn dzn,
die allen in V ∗gelegen zijn. Gezocht is de waarde van de integraal in de uit-
drukking voor F met de beperking dat de zwaartepunten van de deeltjes in de
hen zo-even toegewezen gebiedjes liggen. In elk geval kan deze integraal in de
vorm

dB = dx1dy1 . . . dzn.J

gebracht worden, waar J onafhankelijk is van dx1 dy1 enz. evenals van V ∗, d.w.z.
van de plaats van de semipermeabele wand. J is echter ook onafhankelijk van de
specifieke keuze van de plaatsen van de zwaartepuntgebiedjes en van de waarde
van V ∗, wat zo dadelijk aangetoond wordt. Onderstellen we een tweede systeem
van oneindig kleine gebiedjes voor de zwaartepunten van de deeltjes, aangegeven
door dx′1 dy

′
1 dz

′
1, dx

′
2 dy

′
2 dz

′
2 . . . dx

′
n dy

′
n dz

′
n die even groot zijn als de eerste en

er enkel door hun plaats van verschillen en eveneens in V ∗ begrepen zijn, dan
geldt analoog:

dB′ = dx′1dy
′
1 . . . dz

′
n.J

′,
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waarbij
dx1dy1 . . . dzn = dx′1dy

′
1 . . . dz

′
n.

Derhalve is:
dB

dB′ =
J

J ′
.

Uit de moleculaire theorie der warmte, zoals gegeven in de geciteerde wer-
ken, kan eenvoudig worden afgeleid 20 dat dB/B resp. dB′/B gelijk is aan de
waarschijnlijkheid dat op een willekeurig gekozen ogenblik de zwaartepunten van
de deeltjes zich in de gebieden (dx1 . . . dzn), resp. (dx′1 . . . dz

′
n) bevinden. Zijn

nu de bewegingen van de individuele deeltjes (met een voldoende benadering)
onafhankelijk van elkaar, is de vloeistof homogeen en werken er geen krachten
op de deeltjes, dan moeten de waarschijnlijkheden voor de twee systemen van
gebiedjes dezelfde zijn, voorzover hun grootte gelijk is; dan geldt:

dB

B
=
dB′

B

Uit deze vergelijking en de vorige volgt echter

J = J ′

Daarmee is aangetoond dat J noch van V ∗ noch van x1, y1 . . . zn afhankelijk
is. Door integratie krijgt men

B =
∫
Jdx1 . . . dzn = JV ∗n

en daaruit
F = −RT

N
{lg J + n lg V ∗}

en
p = − ∂F

∂V ∗
=
RT

V ∗
n

N
=
RT

N
ν.

Door deze beschouwing werd aangetoond dat het bestaan van de osmotische
druk een gevolg is van de moleculair-kinetische theorie van de warmte en dat,
volgens deze theorie, opgeloste moleculen of deeltjes in suspensie in dezelfde
aantallen zich, wat de osmotische druk betreft, volkomen gelijk gedragen, bij
grote verdunning.

20A.Einstein, Ann. d. Phys. 11. p.170. 1903.
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§3. Theorie van de diffusie van kleine bolletjes in suspensie

Nemen we aan dat in een vloeistof deeltjes in suspensie willekeurig verdeeld
zijn. We onderzoeken de dynamische evenwichtstoestand onder de voorwaarde
dat op de deeltjes een kracht K inwerkt die afhangt van de plaats doch niet van
de tijd. Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat de kracht overal de richting van
de X-as heeft.

Als ν het aantal deeltjes in suspensie per eenheid van volume is, dan is, bij
thermodynamisch evenwicht, ν een zodanige functie van x, dat de verandering
van vrije energie verdwijnt voor een willekeurige virtuele verplaatsing δx van de
substantie in suspensie. Derhalve heeft men:

δF = δE − TδS = 0.

Neemt men aan dat de vloeistof, loodrecht op de X-as, de doorsnede 1 bezit en
begrensd wordt door de vlakken x = 0 en x = l. Dan heeft men:

δE = −
∫ l

0

Kνδxdx

en

δS =
∫ l

0

R
ν

N

∂ δx

∂x
dx = −R

N

∫ l

0

∂ν

∂x
δxdx.

De gezochte voorwaarde voor evenwicht is dus

(1) −Kν +
RT

N

∂ν

∂x
= 0

ofwel
Kν − ∂p

∂x
= 0.

De laatste vergelijking drukt uit dat de kracht K in evenwicht gehouden wordt
door de osmotische drukkrachten.

We gebruiken de vergelijking (1) om de diffusiecoëfficiënt van de substantie
in suspensie te verkrijgen. We kunnen de daareven beschouwde toestand van
dynamisch evenwicht opvatten als de superpositie van twee processen die in
tegengestelde zin verlopen, namelijk

1. een beweging van de substantie in suspensie onder de invloed van de kracht
K die op elk enkelvoudig deeltje inwerkt,

2. een diffusieproces, op te vatten als gevolg van de ongeordende bewegingen
van de deeltjes vanwege de moleculaire warmtebeweging.

Zijn de deeltjes in suspensie bolvormig (bolstraal P ) en bezit de vloeistof de
wrijvingscoëfficiënt k, dan veroorzaakt de kracht bij een individueel deeltje de
snelheid 21:

K

6πkP
,

21Vgl. bv. G.Kirchhoff, Vorlesungen über Mechanik, 26e Vorlesung §4.
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en doorheen de eenheid van doorsnede treden per tijdseenheid

νK

6πkP

deeltjes.
Noemt men verder D de diffusiecoëfficiënt van de stof in suspensie en µ de

massa van een deeltje, dan treden per tijdseenheid, ten gevolge van de diffusie,

−D∂(µν)
∂x

gram

ofwel
−D∂ν

∂x

deeltjes door de eenheid van doorsnede. Omdat er dynamisch evenwicht heerst,
moet:

(2)
νK

6πkP
−D

∂ν

∂x
= 0.

Uit de twee, zojuist gevonden, voorwaarden (1) en (2) voor het dynamisch
evenwicht kan men de diffusiecoëfficiënt berekenen. Men krijgt:

D =
RT

N

1
6πkP

.

De diffusiecoëfficiënt van de stof in suspensie hangt dus alleen af, buiten univer-
sele constanten en de absolute temperatuur, van de wrijvingscoëfficiënt van de
vloeistof en van de grootte van de deeltjes in suspensie.

§4. Over de ongeordende beweging van deeltjes in suspensie in
een vloeistof en haar verband met de diffusie

We gaan nu over tot een nauwkeuriger onderzoek van de ongeordende bewe-
gingen die veroorzaakt worden door de moleculaire warmtebeweging en aanlei-
ding geven tot de diffusie, zoals onderzocht in de laatste paragraaf.

Men moet kennelijk aannemen dat elk individueel deeltje een beweging uit-
voert die onafhankelijk is van de beweging van alle andere deeltjes; ook de
beweging van één en hetzelfde deeltje in onderscheiden tijdsintervallen dienen
als onafhankelijke gebeurtenissen te worden opgevat, zolang we ons deze tijds-
intervallen als niet te klein gekozen kunnen indenken.

Bij onze beschouwingen voeren we nu een tijdsinterval τ in dat zeer klein
is t.o.v. de waarneembare tijdsintervallen, doch zo groot dat de bewegingen
uitgevoerd door een deeltje in twee opeenvolgende intervallen τ als van elkaar
onafhankelijke gebeurtenissen opgevat kunnen worden.

Nemen we aan dat er zich in totaal n deeltjes in suspensie in een vloeistof
bevinden. In een tijdsinterval τ zullen de X-coördinaten van de individuele deel-
tjes zich met ∆ vermeerderen, waarbij ∆ voor elk deeltje een andere (positieve
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of negatieve) waarde heeft. Voor ∆ moet een bepaalde verdelingswet gelden; het
aantal deeltjes dn die in het tijdsinterval τ een verschuiving ondergaan tussen
∆ en ∆ + d∆ is uit te drukken door een vergelijking van de vorm

dn = nϕ(∆)d∆

waarbij ∫ +∞

−∞
ϕ(∆)d∆ = 1

en ϕ enkel voor heel kleine waarden van ∆ verschillend is van nul en aan de
voorwaarde

ϕ(∆) = ϕ(−∆)

voldoet. We onderzoeken nu hoe de diffusiecoëfficiënt afhangt van ϕ, waarbij
we ons beperken tot het geval dat het aantal deeltjes ν enkel afhangt van x en
t.

Zij nu ν = f(x, t) het aantal deeltjes per eenheid van volume; we berekenen
de verdeling op de tijd t + τ uit de verdeling op tijd t. Uit de definitie van de
functie ϕ(∆) volgt eenvoudig het aantal deeltjes dat zich op de tijd t+τ ophoudt
tussen twee vlakken loodrecht op de X-as met de abscissen x en x + dx. Men
krijgt:

f(x, t+ τ)dx = dx.

∫ ∆=+∞

∆=−∞
f(x+ ∆)ϕ(∆)d∆.

Daar τ zeer klein, is kunnen we stellen:

f(x, t+ τ) = f(x, t) + τ
∂f

∂t
.

Verder ontwikkelen we f(x+ ∆, t) naar machten van ∆:

f(x+ ∆, t) = f(x, t) + ∆
∂f(x, t)
∂x

+
∆2

2!
∂2f(x, t)
∂x2

. . . in inf.

Deze ontwikkeling kunnen we onder het integraalteken uitvoeren, want tot de
integraal dragen slechts zeer kleine waarden van ∆ iets bij. We krijgen:

f +
∂f

∂t
.τ = f.

∫ +∞

−∞
ϕ(∆)d∆ +

∂f

∂x

∫ +∞

−∞
∆ϕ(∆)d∆ +

∂2f

∂x2

∫ ∞

−∞

∆2

2
ϕ(∆)d∆ . . .

In het rechterlid verdwijnen de tweede, vierde, enz. term vanwege ϕ(x) =
ϕ(−x) terwijl van de eerste, derde, vijfde, enz. term elke term zeer klein is
tegenover de voorgaande. Uit deze vergelijking bekomen we, door te letten op∫ +∞

−∞
ϕ(∆)d∆ = 1

en door te stellen dat
1
τ

∫ +∞

−∞

∆2

2
ϕ(∆)d∆ = D
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en enkel de eerste en de derde term in het rechterlid in acht te nemen:

(1)
∂f

∂t
= D

∂2f

∂x2
.

Dit is de bekende differentiaalvergelijking voor de diffusie en men ziet in dat
D de diffusiecoëfficiënt is.

Aan deze ontwikkeling kunnen we nog een belangrijke beschouwing vastkno-
pen. We hebben aangenomen dat de individuele deeltjes alle betrokken waren
op hetzelfde coördinatensysteem. Dat is echter niet nodig, omdat de bewegin-
gen van de individuele deeltjes onafhankelijk zijn van elkaar. We willen nu de
beweging van elk deeltje op een coördinatensysteem betrekken waarvan de oor-
sprong op t = 0 samenvalt met het zwaartepunt van het betreffende deeltje;
met het onderscheid dat nu f(x, t)dx het aantal deeltjes betekent waarvan de
X-coördinaat van tijd t = 0 tot tijd t = t gestegen is met een hoeveelheid die
tussen x en x+ dx ligt.

Ook in dit geval verandert de functie f overeenkomstig vergelijking (1).
Verder moet kennelijk voor x ≷ 0 en t = 0

f(x, t) = 0 en
∫ +∞

−∞
f(x, t)dx = n

zijn. Het probleem, dat overeenstemt met het probleem van de diffusie vanuit
één punt (met verwaarlozing van wisselwerking der diffunderende deeltjes), is
nu wiskundig volkomen bepaald; zijn oplossing is:

f(x, t) =
n√
4πD

e
− x2

4Dt
√
t

.

De verdeling van de plaatsveranderingen in een willekeurige tijd t is dezelfde
als die van toevallige fouten, wat men kon vermoeden. Betekenisvol is echter
het verband van de constante in de exponent met de diffusiecoëfficiënt. Met
behulp van deze vergelijking berekenen we nu de verschuiving λx in de richting
van de X-as die een deeltje gemiddeld ondervindt; nauwkeuriger uitgedrukt: de
wortel uit het rekenkundige gemiddelde der kwadraten van de verschuivingen in
de richting van de X-as; dit is:

λx =
√
x2 =

√
2Dt.

De gemiddelde verschuiving is dus evenredig met de vierkantswortel uit de
tijd. Men kan gemakkelijk aantonen dat de wortel uit de gemiddelde waarde
van de totale verschuivingen der deeltjes de waarde λx

√
3 heeft.
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§5. Formule voor de gemiddelde verschuiving van deeltjes in sus-
pensie. Een nieuwe methode om de ware grootte van de atomen te
bepalen

In §3 hebben we de diffusiecoëfficiënt D gevonden van bolletjes van een stof
met straal P in suspensie in een vloeistof:

D =
RT

N

1
6πkP

.

Verder vonden we in §4 voor de gemiddelde waarde van de verschuivingen van
de deeltjes in de richting van de X-as in de tijd t:

λx =
√

2Dt.

Door elimineren van D krijgen we:

λx =
√
t.

√
RT

N

1
3πkP

.

Deze vergelijking laat zien hoe λx moet afhangen van T , k, en P .
We willen uitrekenen hoe groot λx is voor een seconde als N overeenkomstig

de resultaten van de kinetische gastheorie gelijk gesteld wordt aan 6 . 1023; men
kieze als vloeistof water van 170 C (k = 1, 35 . 10−2) en als deeltjesdiameter
0,001 mm. Men krijgt:

λx = 8 . 10−5 cm = 0, 8 micron.

De gemiddelde verschuiving in 1 min zou dus ca. 6 micron zijn.
Omgekeerd kan de gevonden betrekking gebruikt worden ter bepaling van

N . Men krijgt:

N =
t

λ2
x

.
RT

3πkP
.

Moge het een onderzoeker weldra lukken over de vraag die hier opgeworpen
werd, en die belangrijk is voor de warmtetheorie, te beslissen!

Bern, mei 1905.
(Ontvangen op 11 mei 1905)
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Einstein, 1905. Publicatie Nr 4.

(Annalen der Physik, 17 pp. 891-921)

Over de elektrodynamica van lichamen in beweging
door A. Einstein

Het is bekend dat de elektrodynamica van Maxwell — zoals die heden ten
dage opgevat wordt — bij haar toepassing op lichamen in beweging tot asymme-
trieën leidt die de fenomenen zelf blijkbaar niet vertonen. Men denke bijvoor-
beeld aan elektrodynamische wisselwerking tussen een magneet en een geleider.
Het waarneembare fenomeen hangt hier enkel af van de relatieve beweging van
geleider en magneet, wijl volgens de gewone opvatting die twee gevallen, dat het
één of het andere lichaam in beweging is, streng van elkaar gescheiden moeten
worden. Beweegt zich namelijk de magneet en is de geleider in rust, dan ont-
staat in de omgeving van de magneet een elektrisch veld, met een zekere waarde
van de energie, hetgeen een stroom opwekt op die plaatsen waar zich delen van
de geleider bevinden . Is de magneet echter in rust en beweegt de geleider, dan
ontstaat in de omgeving van de magneet geen elektrisch veld; in de geleider
daarentegen ontstaan elektromotorische krachten, die op zichzelf geen energie
voorstellen, maar — als men de gelijkheid van de relatieve beweging onderstelt,
in de twee beschouwde gevallen — aanleiding geeft tot elektrische stromen van
dezelfde grootte en hetzelfde verloop als diegene veroorzaakt door de elektrische
krachten in het eerste geval.

Gelijksoortige voorbeelden, evenals de mislukte experimenten die de bewe-
ging van de aarde ten opzichte van het “lichtmedium” moesten aantonen, leiden
tot het vermoeden dat met het begrip van de absolute rust niet alleen in de me-
chanica maar ook in de elektrodynamica geen eigenschappen van de verschijn-
selen zelf overeenkomen; veel meer is het zo dat voor alle coördinatensystemen
waarvoor de vergelijkingen van de mechanica geldig zijn, ook dezelfde elektrody-
namische en optische wetten gelden, zoals reeds bewezen is voor de grootheden
van de eerste orde. En we willen dit vermoeden (waarvan de inhoud in het
vervolg principe van de relativiteit genoemd zal worden) tot onderstelling ver-
heffen en bovendien de onderstelling maken, die slechts schijnbaar tegenstrijdig
is met de vorige, dat het licht in de lege ruimte zich steeds met een bepaalde snel-
heid V voortplant, onafhankelijk van de bewegingstoestand van het uitzendende
lichaam. Deze twee onderstellingen zijn voldoende om tot een eenvoudige elek-
trodynamica van bewegende lichamen te komen die zonder tegenstrijdigheid is,
en wel op basis van de theorie van Maxwell voor lichamen in rust. Het invoeren
van een “lichtether” zal overbodig blijken, in zoverre dat in de te ontwikkelen
opvatting noch een ruimte in absolute rust, voorzien van speciale eigenschappen,
ingevoerd wordt noch aan een punt van de lege ruimte waar elektromagnetische
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processen gebeuren, een snelheidsvector toegevoegd wordt.
De te ontwikkelen theorie is gesteund — zoals elke andere elektrodynamica

— op de kinematica van het starre lichaam, want de uitspraken van elke theorie
betreffen verbanden tussen starre lichamen (coördinatensystemen), klokken en
de elektromagnetische processen. Dat deze omstandigheden niet voldoende in
acht genomen werden, is de wortel van de moeilijkheden waarmee de elektrody-
namica van lichamen in beweging heden te kampen heeft.

1. Kinematisch Deel

§ 1. Definitie van gelijktijdigheid.

Gegeven zij een coördinatensysteem waarin de mechanische vergelijkingen
van Newton geldig zijn. We noemen dit coördinatensysteem, om het terminolo-
gisch te onderscheiden van later in te voeren coördinatensystemen en om onze
voorstelling te preciseren, het “systeem in rust”.

Als een materieel punt in rust is ten opzichte van een coördinatensysteem,
dan kan zijn positie ten opzichte van dit laatste met starre meetlatten bepaald
worden met behulp van de methoden van de Euclidische meetkunde en kan
ze in Cartesische coördinaten uitgedrukt worden. Als we de beweging van een
materieel punt willen beschrijven dan geven we de waarde van zijn coördinaten
als functie van de tijd. Men moet nu echter goed voor ogen houden dat een derge-
lijke wiskundige beschrijving enkel dan natuurkundig zin heeft als het vooraf
duidelijk is wat hier onder “ tijd” verstaan wordt. We moeten er rekening mee
houden dat al onze uitspraken waarin de tijd een rol speelt, altijd uitspraken over
gelijktijdige gebeurtenissen zijn. Als ik bijvoorbeeld zeg “die trein komt hier om
7 uur aan”, dan betekent dit zoiets als “de kleine wijzer van mijn uurwerk wijst
op 7 en het aankomen van de trein zijn gelijktijdige gebeurtenissen”22.

Het zou er de schijn van kunnen hebben dat alle moeilijkheden omtrent de
definitie van tijd overwonnen worden, indien ik in de plaats van “tijd” zou zeggen
“positie van de kleine wijzer van mijn klok”. Een dergelijke definitie is inderdaad
voldoende wanneer het erom gaat een tijd te definiëren uitsluitend voor de plaats
waar de klok zich bevindt; de definitie voldoet echter niet meer zodra het erom
gaat reeksen gebeurtenissen op onderscheiden plaatsen met elkaar in de tijd te
verbinden of — wat op hetzelfde neerkomt — gebeurtenissen die voorvallen op
plaatsen die verwijderd zijn van de klok een tijdswaarde toe te kennen.

We zouden er genoegen mee kunnen nemen gebeurtenissen in de tijd te
duiden door middel van een waarnemer die samen met de klok in de oorsprong
van de coördinaten zit, en telkens de positie van de wijzer optekent als hij
een lichtsignaal ontvangt dat door de lege ruimte tot hem komt en getuigt van

22We gaan het hier niet hebben over de onnauwkeurigheid die schuilt in het begrip gelijktijd-
igheid voor gebeurtenissen op bij benadering dezelfde plaats; die moet ook door een abstractie
overbrugd worden.
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een gebeurtenis die in de tijd gedetermineerd moet worden. Een dergelijke
toewijzing brengt echter de misstand mee dat ze niet onafhankelijk is van het
standpunt van de waarnemer met de klok, zoals we weten uit ervaring. We
kunnen [het verband] op een veel meer praktische manier vastleggen door de
volgende beschouwing.

Bevindt zich in punt A van de ruimte een klok, dan kan een waarnemer die
zich in A bevindt, gebeurtenissen in de onmiddellijke omgeving van A in de
tijd duiden door na te gaan welke posities van de wijzer samenvallen met deze
gebeurtenissen. Als er zich nu ook in het punt B van de ruimte een klok bevindt
— en we willen eraan toevoegen: “een klok met exact dezelfde gesteldheid als
van de klok in A” — dan kan een waarnemer die zich in B bevindt ook de
gebeurtenissen in de onmiddellijke omgeving van B duiden in de tijd. Het is
echter niet mogelijk, zonder een verdere bepaling, een gebeurtenis in A, wat
de tijd betreft, te vergelijken met een gebeurtenis in B. Tot nu toe hebben we
alleen een “A-tijd” en een “B-tijd” gedefinieerd, maar geen tijd die voor A en B
gemeenschappelijk is. Die laatste tijd kan nu gedefinieerd worden, doordat men
bij definitie vastlegt dat de “tijd” die nodig is voor het licht om van A tot B te
geraken, gelijk is aan de “tijd” om van B naar A te geraken. Onderstellen we
dat een lichtstraal uit A weggaat naar B op de “A-tijd” tA, en op de “B-tijd” tB

in B teruggekaatst wordt naar A, waarna ze terug aankomt in A op de “A-tijd”
t′A. De beide klokken lopen bij definitie synchroon als

tB − tA = t′A − tB.

We nemen aan dat deze definitie van synchronisme mogelijk is zonder tegen-
strijdigheid, en wel voor willekeurig vele punten, dat dus in het algemeen de
volgende voorwaarden gelden:

1. Als de klok in B synchroon loopt met de klok in A, dan loopt de klok in
A synchroon met de klok in B.

2. Als de klok in A synchroon loopt zowel met de klok in B als met die in C,
dan lopen ook de klokken in B en C synchroon ten opzichte van elkaar.

We hebben zo met behulp van zekere (gedachte) fysische ervaringen vastge-
legd wat verstaan moet worden onder het synchroon lopen van klokken in rust op
verschillende plaatsen, en zijn daarmee klaarblijkelijk tot een definitie gekomen
van “gelijktijdig” en “tijd”. De “tijd” van een gebeurtenis is wat aangegeven is
door een klok in rust op de plaats van de gebeurtenis en dat synchroon loopt
met één welbepaalde klok in rust en wel voor alle tijdsbepalingen met diezelfde
klok.

Op grond van de ervaring leggen we nog vast dat de grootheid

2AB
t′A − tA

= V

een universele constante is (de lichtsnelheid in de lege ruimte).
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Het is essentieel dat we de tijd gedefinieerd hebben met behulp van klokken
in rust in het systeem dat in rust is; de daarnet gedefinieerde tijd noemen we,
daarom “de tijd van het systeem in rust”.

§2. Over de relativiteit van lengten en tijden.

De volgende beschouwingen zijn gesteund op het relativiteitsprincipe en op
het principe van het constant zijn der lichtsnelheid, twee principes die we als
volgt definiëren:

1. Twee coördinatensystemen bevinden zich ten opzichte van elkaar in een
gelijkvormige translatiebeweging: de wetten volgens dewelke de toestan-
den van een fysisch systeem veranderen, zijn dan onafhankelijk daar-
van, of deze veranderingen betrokken worden op het ene of het andere
coördinatensysteem.

2. Elke lichtstraal beweegt zich in het “rustende” coördinatensysteem met
de snelheid V , onafhankelijk daarvan of deze lichtstraal door een lichaam
in rust of in beweging uitgezonden wordt. Hierbij is

snelheid =
lichtweg
tijdsduur

waarbij “tijdsduur” opgevat moet worden in de zin van §1.

Een starre staaf in rust weze gegeven; die heeft, gemeten met een meetlat
die ook in rust is, de lengte l. We denken ons de staaf in met haar as op de X-as
van het rustende coördinatensysteem gelegd en denken dan een gelijkvormige
parallelle translatiebeweging in, langs de X-as, in de zin van stijgende x (met
snelheid v). We vragen nu naar de lengte van de bewegende staaf, waarvan we
ons inbeelden dat ze door de volgende twee bewerkingen vastgesteld wordt:

a) De waarnemer beweegt zich, samen met de hoger genoemde meetlat, mee
met de te meten staaf en meet direct, door de lat naast de staaf te leggen,
de lengte van de staaf op dezelfde manier alsof staaf, waarnemer en meetlat
in rust zouden zijn.

b) De waarnemer [beschikt over] klokken die in het rustende systeem opgesteld
zijn en er — in rust — synchroon lopen volgens §1; hij stelt vast in welke
punten van het rustende systeem zich begin en einde van de te meten staaf
bevinden op een bepaalde tijd t. De afstand tussen deze beide punten,
gemeten met de reeds gebruikte meetlat die nu in rust is, is ook een lengte
die men eveneens als “lengte van de staaf” kan aanduiden.

Volgens het relativiteitsprincipe moet de lengte bepaald in a), die we aangeven
met “lengte van de staaf in het bewegende systeem” gelijk zijn aan de lengte l
van de staaf in rust.
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De lengte die we zullen vinden bij de operatie b) en die we “lengte van de
(bewegende) staaf in het rustende systeem” zullen noemen, gaan we nu bepalen
op grond van onze twee principes en we zullen vinden dat ze verschillend is van
l.

De algemeen gebruikte kinematica neemt stilzwijgend aan dat de lengtes
bepaald door de beide vermelde bewerkingen exact aan elkaar gelijk zijn, of,
met andere woorden, dat een star lichaam in beweging in het tijdperk t, wat de
meetkundige verbanden betreft, volledig vervangbaar is door hetzelfde lichaam
als dit in een bepaalde positie in rust is.

Verder denken we ons klokken in aan de beide uiteinden (A en B) van de
staaf aangebracht, die synchroon zijn met de klokken van het systeem in rust,
d.w.z. wier aanduidingen telkens overeenkomen met de “tijd van het systeem
in rust” op de plaatsen waar ze zich juist bevinden; deze klokken zijn derhalve
“synchroon in het systeem in rust”.

We denken ons verder in dat er bij elke klok een waarnemer is die mee
beweegt [met de klok] en dat deze waarnemers het criterium voor het synchroon
lopen op beide klokken toepassen, zoals opgesteld in §1. Op de tijd tA 23 vertrekt
een lichtstraal uit A, die wordt op tB in B teruggekaatst en komt op de tijd t′A
in A terug aan. Met inachtneming van het principe van het constant zijn van
de lichtsnelheid vinden we

tB − tA =
rAB

V − v
en

t′A − tB =
rAB

V + v

waarbij rAB de lengte betekent van de staaf in beweging (gemeten in het systeem
in rust).

Waarnemers dus die bewegen met de bewegende staaf zouden de twee klok-
ken als niet synchroon lopend ervaren, terwijl een waarnemer in het rustende
systeem de klokken voor synchroon lopend zou verklaren.

We zien dus dat we aan het begrip der gelijktijdigheid geen absolute betekenis
kunnen toeschrijven maar dat integendeel twee gebeurtenissen die vanuit het
ene coördinatensysteem als gelijktijdig beschouwd worden, vanuit een ander in
beweging t.o.v. het eerste niet meer als gelijktijdig opgevat moeten worden.

§3. Theorie van de coördinaten en tijdstransformaties van het
systeem in rust naar een systeem, ten opzichte van het vorige, in
gelijkvormige translatiebeweging

In de ruimte “in rust”, onderstellen we, zijn twee coördinatensystemen gege-
ven, d.w.z. twee systemen van telkens drie onderling loodrechte starre materiële
lijnen die van één punt uitgaan. De X-assen van de beide systemen kiezen we
samenvallend, de Y- en Z- assen parallel. Aan elk systeem, onderstellen we, zijn

23“Tijd” betekent hier “tijd van het systeem in rust” en tevens “ plaats van de wijzer in de
bewegende klok, dat zich op de plaats bevindt waarvan sprake”.
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een starre meetlat en een aantal klokken toegevoegd, en we onderstellen dat de
beide meetlatten en alle klokken van beide systemen exact aan elkaar gelijk zijn.

Er wordt nu aan het beginpunt van één der beide systemen (k) een (con-
stante) snelheid gegeven in de richting van de stijgende x van het andere sys-
teem dat in rust is (K), [snelheid], onderstellen we, die tegelijk geldt voor de
coördinaatassen, de betreffende meetlat en de klokken. Met elke tijd t van het
systeem in rust K komt dan een plaats overeen van de assen van het systeem
in beweging en op grond van symmetrie zijn we gemachtigd aan te nemen dat
de beweging van k van die aard is dat de assen van het bewegende systeem op
de tijd t ( met ”t”wordt immer een tijd van het systeem in rust aangegeven)
parallel zijn aan de assen van het systeem in rust.

We denken ons nu de ruimte in, opgemeten zowel vanuit het systeem in
rust K met behulp van de meetlat in rust, als vanuit het bewegende systeem k
met de meebewegende meetlat, en zo worden de coördinaten x, y, z resp. ξ, η, ζ
vastgesteld. Verder wordt de tijd t in het systeem in rust vastgelegd voor alle
punten van dit laatste waar zich klokken bevinden, op de manier aangegeven
in §1; evenzo wordt de de tijd τ bepaald voor alle punten in het bewegende
systeem waar zich klokken bevinden die relatief tot dit laatste in rust zijn, met
toepassing van de methode uit §1 van lichtsignalen tussen de punten waar zich
die laatste klokken bevinden.

Bij elk waardensysteem x, y, z, t dat plaats en tijd van een gebeurtenis in
het systeem in rust volkomen weergeeft, hoort ook een waardensysteem ξ, η, ζ, τ
dat dezelfde gebeurtenis vastlegt t.o.v. het systeem k, en nu is de opgave het
systeem van vergelijkingen te vinden dat deze grootheden verbindt.

Om te beginnen is het duidelijk dat deze vergelijkingen lineair moeten zijn
vanwege de eigenschappen van homogeniteit die we aan ruimte en tijd toeken-
nen.

Stellen we x′ = x−vt, dan is het duidelijk dat met een punt in rust in systeem
k een bepaald, van de tijd onafhankelijk, waardesysteem x′, y, z overeen komt.
We bepalen om te beginnen τ als functie van x′, y, z en t. Met dit doel moeten
we met vergelijkingen uitdrukken dat τ niets anders is dan het geheel van de
aanduidingen van de klokken die in k in rust zijn, die volgens de regel van §1
synchroon gemaakt werden.

Vanuit het beginpunt van systeem k wordt een lichtstraal gestuurd op tijd τ0
langs de X-as, naar x′ en van daaruit weerkaatst op tijd τ1 naar de oorsprong,
waar ze aankomt op tijd τ2; dan moet:

1
2
(τ0 + τ2) = τ1;

als men de argumenten van de functie τ er bij schrijft en het principe van de
constante lichtsnelheid in het systeem in rust toepast [wordt dit]:

1
2
[τ(0, 0, 0, t) + τ(0, 0, 0, (t+

x′

V − v
+

x′

V + v
))] = τ(x′, 0, 0, t+

x′

V − v
).
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Hieruit volgt, als men x′ oneindig klein kiest:

1
2
(

1
V − v

+
1

V + v
)
∂τ

∂t
=

∂τ

∂x′
+

1
V − v

∂τ

∂t
,

ofwel
∂τ

∂x′
+

v

V 2 − v2

∂τ

∂t
= 0.

We merken op dat, in de plaats van de coördinatenoorsprong, elk ander punt
als uitgangspunt van de lichtstraal hadden kunnen kiezen, zodat de vergelijking
die daarnet verkregen werd voor alle waarden van x′, y, z, geldig is.

Houdt men er rekening mee dat het licht langs de H-24 en de Z-as, beschouwd
vanuit het systeem in rust, zich met de snelheid

√
V 2 − v2 voortplant, dan levert

een analoge overweging:
∂τ

∂y
= 0

∂τ

∂z
= 0

Uit deze vergelijkingen volgt, daar τ een lineaire functie is:

τ = a(t− v

V 2 − v2
x′),

waarbij a een voorlopig onbekende functie φ(v) is en waarin men voor bondigheid
aangenomen heeft dat in de oorsprong van k voor τ = 0 [ook] t = 0 is.

Met behulp van dat resultaat is het gemakkelijk de grootheden ξ, η, ζ te
verkrijgen; men drukt door vergelijkingen uit dat het licht, gemeten in het
bewegende systeem, zich ook [aldaar] met de snelheid V voortplant ( zoals vereist
wordt door het principe van de constante lichtsnelheid in verbinding met het
relativiteitsprincipe). Voor een lichtstraal die op de tijd τ = 0 in de richting
van stijgende ξ uitgestuurd wordt, geldt:

ξ = V τ

ofwel
ξ = aV (t− v

V 2 − v2
x′).

Nu echter beweegt de lichtstraal zich ten opzichte van het beginpunt van k
en gemeten in het rustende systeem, met de snelheid V − v, zodat geldt:

x′

V − v
= t.

Brengen we deze waarde van t in de vergelijking voor ξ, dan krijgen we:

ξ = a
V 2

V 2 − v2
x′.

24Bedoeld is natuurlijk de eta-as, H is de hoofdletter η .[Nota van vertaler]
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Op een analoge manier krijgen we, door de voortplanting van lichtstralen te
beschouwen langs de twee andere assen:

η = V τ = aV (t− v

V 2 − v2
x′),

waarbij
y√

V 2 − v2
= t; x′ = 0;

zodat
η = a

V√
V 2 − v2

y

en
ζ = a

V√
V 2 − v2

z.

Vervangen we x′ door haar waarde, dan krijgen we:

τ = φ(v)β(t− v

V 2
x),

ξ = φ(v)β(x− vt),

η = φ(v)y,

ζ = φ(v)z,

waarbij

β =
1√

1− ( v
V )2

en φ een voorlopig onbekende functie van v is. Wordt niets verondersteld over de
beginpositie van het bewegende systeem, noch over het nulpunt van τ , dan moet
men in het rechterlid van deze vergelijkingen telkens een additieve constante
bijvoegen.

Nu moeten we bewijzen dat elke lichtstraal, gemeten in het bewegende sys-
teem, zich met de snelheid V voortplant, ingeval, zoals we aangenomen hebben,
dit ook zo is in het systeem in rust; want we hebben nog niet het bewijs ge-
leverd dat het principe van de constante lichtsnelheid verenigbaar is met het
relativiteitsprincipe.

Nemen we aan dat op het ogenblik t = τ = 0, als de coördinatenoorsprongen
van beide systemen samenvallen, uit deze oorsprong een bolvormige golf uitge-
zonden wordt, die zich in systeem K met snelheid V uitbreidt. Is (x, y, z) een
punt dat juist door deze golf bereikt wordt, dan is dus

x2 + y2 + z2 = V 2t2.

Deze vergelijking transformeren we met behulp van onze transformatievergelijk-
ingen en we krijgen, na een eenvoudige berekening:

ξ2 + η2 + ζ2 = V 2τ2.
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Die golf is dus ook in het bewegende systeem een bolgolf die zich uitbreidt met
de snelheid V . Hiermee is aangetoond dat onze twee basisprincipes met elkaar
verenigbaar zijn.

In de transformatievergelijkingen die we opgesteld hebben, komt nog een
onbekende functie φ(v) voor: die willen we nu bepalen.

Daartoe voeren we een derde coördinatensysteem K ′ in, dat relatief tot
systeem k in translatie is, parallel met de Ξ-as, en zo dat zijn oorsprong voort-
beweegt langs die Ξ-as met de snelheid −v. Onderstellen we verder dat op de
tijd t = 0 de drie coördinaatoorsprongen samenvallen en onderstellen we voor
t = x = y = z = 0 de tijd t′ van systeem K ′ ook nul. We noemen x′, y′, z′ de
coördinaten, gemeten in systeem K ′; door onze transformaties twee maal toe te
passen, krijgen we:

t′ = φ(−v)β(−v){τ +
v

V 2
ξ} = φ(v)φ(−v)t,

x′ = φ(−v)β(−v){ξ + vτ} = φ(v)φ(−v)x,
y′ = φ(−v)η = φ(v)φ(−v)y,
z′ = φ(−v)ζ = φ(v)φ(−v)z.

Daar de betrekkingen tussen x′, y′, z′ en x, y, z de tijd t niet bevatten, zijn
de systemen K en K ′ in rust ten opzichte van elkaar en is het duidelijk dat de
transformatie van K naar K ′ de identieke transformatie moet zijn. Derhalve is:

φ(v)φ(−v) = 1.

We vragen nu naar de betekenis van φ(v). We kijken speciaal naar het stuk
van de H-as van systeem k dat gelegen is tussen ξ = 0, η = 0, ζ = 0 en ξ = 0,
η = l, ζ = 0. Dit stuk van de H-as is een staaf die zich beweegt, ten opzichte
van K, met snelheid v loodrecht op haar as en waarvan de uiteinden in K de
volgende coördinaten bezitten:

x1 = vt, y1 =
l

φ(v)
, z1 = 0

en
x2 = vt, y2 = 0, z2 = 0.

De lengte van de staaf, gemeten in K, is dus l/φ(v); hiermee is de betekenis
van de functie φ gegeven. Om redenen van symmetrie is het nu zonneklaar dat
de lengte van een staaf die loodrecht op haar as beweegt, gemeten in het systeem
in rust, enkel van de snelheid kan afhangen en niet van de richting of de zin van
de beweging. Derhalve verandert de lengte, gemeten in het systeem in rust, van
de staaf niet als v omgewisseld wordt met −v. Hieruit volgt

l

φ(v)
=

l

φ(−v)
,

of
φ(v) = φ(−v).
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Uit deze en de voorheen gevonden relatie volgt dat φ(v) = 1 moet zijn, zodat
de transformatieformules overgaan in

τ = β(t− v

V 2
x),

ξ = β(x− vt),
η = y,

ζ = z,

waarbij

β =
1√

1− ( v
V )2

.

§4. De fysische betekenis van de verkregen vergelijkingen aan-
gaande starre lichamen in beweging en klokken in beweging

Beschouwen we een starre bol 25 met straal R, in rust ten opzichte van
het bewegende systeem k en met middelpunt in de coördinatenoorsprong van
k. Deze bol beweegt zich met snelheid v ten opzichte van systeem K en de
vergelijking van zijn oppervlak is:

ξ
2
+ η2 + ζ2 = R2

De vergelijking van dit oppervlak, uitgedrukt in x, y, z en op ogenblik t = 0 is:

x2

(
√

1− ( v
V )2)2

+ y2 + z2 = R2.

Een star lichaam dus, dat opgemeten in een toestand van rust de vorm van
een bol heeft, bezit in een toestand van beweging — en bekeken vanuit het
systeem in rust — de vorm van een omwentelingsellipsoide met de assen

R

√
1− (

v

V
)2, R, R.

Terwijl dus de Y - en de Z-dimensie van de bol (en dus van elk willekeurig
star lichaam) door de beweging ongewijzigd blijven, vertoont de X-dimensie
zich als ingekort in de verhouding 1 :

√
1− (v/V )2, des te sterker naarmate

v groter is. Voor v = V krimpen alle voorwerpen in beweging — vanuit het
systeem in rust beschouwd — samen tot vlakke structuren26. Voor snelheden
groter dan de lichtsnelheid worden onze redeneringen zinloos; we zullen in onze
volgende beschouwingen trouwens vinden dat de lichtsnelheid in onze theorie,
vanuit fysisch standpunt, de rol speelt van de oneindig grote snelheden.

25Dit betekent een lichaam dat, onderzocht in rust, de bolvorm bezit.
26Duits: flächenhafte Gebilde [noot van de vertaler]
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Het is duidelijk dat dezelfde resultaten gelden voor voorwerpen in rust t.o.v.
het “systeem in rust”, wanneer die beschouwd worden vanuit een systeem in
gelijkvormige beweging.

We denken ons verder een der klokken in die, als ze in rust zijn t.o.v. het
het systeem in rust, in staat zijn daar de tijd t aan te geven doch, rustend in het
bewegende systeem, aldaar de tijd τ kunnen aangeven; onderstellen we dat deze
klok geplaatst is in de coördinatenoorsprong van k en zo geregeld dat ze [aldaar]
de tijd τ aangeeft. Hoe snel gaat deze klok, beschouwd vanuit het systeem in
rust?

Tussen de grootheden x, t, en τ , die betrekking hebben op de plaats van
deze klok, gelden klaarblijkelijk de vergelijkingen:

τ =
1√

1− ( v
V )2

(t− v

V 2
x)

en
x = vt.

Dus is

τ = t

√
1− (

v

V
)2 = t− (1−

√
1− (

v

V
)2)t,

waaruit volgt dat de aanwijzing van de klok, (beschouwd vanuit het systeem in
rust) per seconde (1 −

√
1− (v/V )2 sec. achterloopt, of — op grootheden van

de vierde of hogere orde — 1
2 (v/V )2 sec.

Hieruit ontstaat de volgende merkwaardige27 consequentie. Bevinden zich
in de punten A en B van K klokken in rust die, gezien vanuit het systeem in
rust, synchroon lopen en beweegt men de klok in A met de snelheid v langs
de verbindingslijn naar B; is dan de klok uit A aangekomen in B, dan lopen
beide klokken niet meer synchroon. De klok die van A naar B bewoog loopt
achter op degene die sinds het begin in B vertoefde en wel met 1

2 tv
2/V 2 sec.

(op grootheden van de vierde of hogere orde na), waar t de tijd is benodigd voor
[de verplaatsing van] de klok van A naar B.

Men ziet direct dat dit resultaat ook nog geldig is als de klok zich langs een
willekeurige polygonale weg van A naar B beweegt, in het bijzonder ook als de
punten A en B samenvallen.

Neemt men aan dat dit resultaat, bewezen voor een polygonale lijn, ook
geldt voor een continu gekromde curve, dan krijgt men de stelling: bevinden
zich in A twee synchroon lopende klokken en beweegt men één van deze op een
gesloten curve met constante snelheid tot ze in A terugkomt, en dit duurt t
sec, dan loopt deze laatste klok, bij aankomst in A, achter op de onbeweeglijk
gebleven met 1

2 tv
2/V 2 sec.

Men besluit hieruit dat een balansuurwerk dat zich op de aardequator be-
vindt een heel klein beetje trager loopt dan een uurwerk, van identieke opbouw
en aan anderszins identieke omstandigheden onderworpen, dat zich op een aard-
pool bevindt.

27Duits: eigentümlich [noot van vertaler]
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§5. Additietheorema voor de snelheden

Het systeem k beweegt zich langs de X-as van systeem K met de snelheid v
en in k beweegt zich een punt volgens de vergelijkingen:

ξ = wξτ

η = wητ

ζ = 0

waarbij wξ en wη constanten voorstellen.
Er wordt gezocht naar de beweging van het punt relatief tot het systeem

K. Voert men in de bewegingsvergelijkingen van het punt, met behulp van de
transformatieformules ontwikkeld in §3, de grootheden x, y, z, t in, dan krijgt
men:

x =
wξ + v

1 + vwξ

V 2

t,

y =

√
1− ( v

V )2

1 + vwξ

V 2

wηt,

z = 0

De wet van het parallellogram der snelheden is dus volgens onze theorie
slechts geldig in eerste benadering. We stellen:

U2 = (
dx

dt
)2 + (

dy

dt
)2,

w2 = w2
ξ + w2

η

en28

α = arctg
wy

wx
;

α moet men beschouwen als de hoek tussen de snelheden v en w. Na een
eenvoudige berekening volgt dat:

U =

√
(v2 + w2 + 2vw cosα)− (vw sin α

V )2

1 + vw cos α
V 2

.

Het verdient onze aandacht dat v en w op een symmetrische manier optreden
in de uitdrukking voor de resulterende snelheid. Heeft ook w de richting van de
X-as (Ξ-as), dan krijgen we:

U =
v + w

1 + vw
V 2

.

Uit deze vergelijking volgt dat uit het samenstellen van twee snelheden die
kleiner zijn dan V , steeds een snelheid volgt die kleiner is dan V . Stelt men

28allicht is α = arctg
wη

wξ
bedoeld.[noot van vertaler]
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namelijk v = V − κ, w = V − λ, waarbij κ en λ positief zijn en kleiner dan V ,
dan is:

U = V
2V − κ− λ

2V − κ− λ+ κλ
V

< V.

Verder volgt dat de lichtsnelheid V door samenstelling met een “onderlicht-
snelheid” niet veranderd kan worden. Voor dit geval krijgt men:

U =
V + w

1 + w
V

= V.

Ingeval v en w dezelfde richting hebben, hadden we de formule voor U
ook kunnen bereiken door het samenstellen van twee transformaties volgens
§3. Voeren we naast de systemen K en k nog een derde systeem in, k′, in paral-
lelbeweging aan k en waarvan het beginpunt zich verplaatst op de Ξ-as met de
snelheid w; dan krijgen we tussen de grootheden x, y, z, t en de overeenkomen-
de grootheden in k′ vergelijkingen die alleen verschillen van deze uit §3 doordat
in de plaats van “v” de grootheid

v + w

1 + vw
V 2

optreedt; men ziet hieruit dat dergelijke paralleltransformaties — zoals het hoort
— een groep vormen.

We hebben de nodige stellingen afgeleid over de kinematica die overeen-
stemt met onze twee principes en gaan nu tonen hoe ze toegepast worden in de
elektrodynamica.

II. Elektrodynamisch Deel

§6. Transformatie van de vergelijkingen van Maxwell-Hertz voor
de lege ruimte. Over de aard van de elektromotorische krachten die
optreden bij beweging in een magneetveld

[We onderstellen dat] de vergelijkingen van Maxwell-Hertz voor de lege ruim-
te geldig zijn voor het systeem K, zodat geldt:

1
V

∂X

∂t
=
∂N

∂y
− ∂M

∂z
,

1
V

∂L

∂t
=
∂Y

∂z
− ∂Z

∂y
,

1
V

∂Y

∂t
=
∂L

∂z
− ∂N

∂x
,

1
V

∂M

∂t
=
∂Z

∂x
− ∂X

∂z
,

1
V

∂Z

∂t
=
∂M

∂x
− ∂L

∂y
,

1
V

∂N

∂t
=
∂X

∂y
− ∂Y

∂x
,

waar (X, Y, Z) de vector van de elektrische kracht betekent, (L, M, N) die van
de magnetische kracht.
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Als we op deze vergelijkingen de transformaties toepassen die ontwikkeld
werden in §3, waarbij we de elektromagnetische verschijnselen betrekken op het
systeem dat met snelheid v voortbeweegt, zoals aldaar ingevoerd, dan krijgen
we de vergelijkingen:

1
V

∂X

∂τ
=

∂β(N − v
V Y )

∂η
−
∂β(M + v

V Z)
∂ζ

,

1
V

∂β(Y − v
V N)

∂τ
=

∂L

∂ζ
−
∂β(N − v

V Y )
∂ξ

,

1
V

∂β(Z + v
V M)

∂τ
=

∂β(M + v
V Z)

∂ξ
− ∂L

∂η
,

1
V

∂L

∂τ
=

∂β(Y − v
V N)

∂ζ
−
∂β(Z + v

V M)
∂η

,

1
V

∂β(M + v
V Z)

∂τ
=

∂β(Z + v
V M)

∂ξ
− ∂X

∂ζ
,

1
V

∂β(N − v
V Y )

∂τ
=

∂X

∂η
−
∂β(Y − v

V N)
∂ξ

,

waarbij

β =
1√

1− ( v
V )2

.

Het relativiteitsprincipe eist nu dat als de vergelijkingen van Maxwell-Hertz
voor de lege ruimte geldig zijn in systeem K, ze dit ook zijn in systeem k; dit be-
tekent dat voor de vectoren der elektrische en magnetische kracht ((X ′, Y ′, Z ′)
en (L′, M ′, N ′)), gedefinieerd door hun ponderomotorische werking op elektri-
sche resp. magnetische massa’s in het bewegende systeem k, de vergelijkingen
gelden:

1
V

∂X ′

∂τ
=
∂N ′

∂η
− ∂M ′

∂ζ
,

1
V

∂L′

∂τ
=
∂Y ′

∂ζ
− ∂Z ′

∂η
,

1
V

∂Y ′

∂τ
=
∂L′

∂ζ
− ∂N ′

∂ξ
,

1
V

∂M ′

∂τ
=
∂Z ′

∂ξ
− ∂X ′

∂ζ
,

1
V

∂Z ′

∂τ
=
∂M ′

∂ξ
− ∂L′

∂η
,

1
V

∂N ′

∂τ
=
∂X ′

∂η
− ∂Y ′

∂ξ
.

Klaarblijkelijk moeten nu de twee gevonden systemen van vergelijkingen voor
het systeem k juist hetzelfde uitdrukken, daar ze beide equivalent zijn met de
vergelijkingen van Maxwell-Hertz voor het systeem K. De vergelijkingen van
beide systemen stemmen overeen, op de symbolen na die de vectoren voorstel-
len; dus volgt dat de functies die optreden in beide systemen op overeenkomstige
plaatsen moeten overeenkomen op een factor na; die [factor is] gemeenschappe-
lijk voor de functies van het ene systeem, onafhankelijk van ξ, η, ζ en τ , doch
eventueel afhankelijk van v [en we noemen hem] ψ(v). Dan gelden de volgende
betrekkingen:

X ′ = ψ(v)X, L′ = ψ(v)L
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Y ′ = ψ(v)β(Y − v

V
N), M ′ = ψ(v)β(M +

v

V
Z),

Z ′ = ψ(v)β(Z +
v

V
M), N ′ = ψ(v)β(N − v

V
Y ).

Construeert men nu het omgekeerde van dit systeem van vergelijkingen, een
eerste maal door het oplossen van de zojuist verkregen vergelijkingen, een tweede
maal door de vergelijkingen toe te passen op de omgekeerde transformatie (van
k naar K), die gekenmerkt wordt door de snelheid −v; die twee aldus verkregen
vergelijkingssystemen moeten identiek zijn en er volgt29:

ϕ(v).ϕ(−v) = 1

Verder volgt, op grond van symmetrie 30

ϕ(v) = ϕ(−v);

en dus is
ϕ(v) = 1

en onze vergelijkingen nemen de volgende vorm aan:

X ′ = X, L′ = L

Y ′ = β(Y − v

V
N), M ′ = β(M +

v

V
Z),

Z ′ = β(Z +
v

V
M), N ′ = β(N − v

V
Y ).

Over de interpretatie van deze vergelijkingen merken we het volgende op. We
onderstellen een puntvormige hoeveelheid elektriciteit die, gemeten in het sys-
teem in rust K van de grootte “één” is, d.w.z. die, in rust in het systeem
in rust op een zelfde hoeveelheid elektriciteit op 1cm afstand een kracht van
1Dyn uitoefent. Volgens het relativiteitsprincipe is deze elektrische massa, als
ze gemeten wordt in het bewegende systeem, ook van de grootte “één”. Is deze
hoeveelheid elektriciteit in rust t.o.v. het systeem in rust dan is per definitie
de vector (X, Y, Z) gelijk aan de kracht die er op inwerkt. Is de hoeveelheid
elektriciteit in rust t.o.v. het systeem in beweging (tenminste op het betref-
fende ogenblik) dan is de kracht die er op inwerkt gemeten in het bewegende
systeem gelijk aan de vector (X ′, Y ′ Z ′). De eerste drie van de bovenstaande
vergelijkingen kunnen we derhalve op de volgende twee manieren in woorden
vatten:

1. Is een puntvormige elektrische eenheidspool in beweging in een elektro-
magnetisch veld, dan werkt op hem, buiten de elektrische kracht, een
“elektromotorische kracht”die gelijk is — als we termen die vermenig-
vuldigd worden met tweede of hogere machten van v/V verwaarlozen —

29Bedoeld is ψ(v).ψ(−v) = 1 en lees ook verder ψ voor ϕ. [noot van vertaler]
30Is b.v. X = Y = Z = L = M = 0 en N 6= 0, zo is duidelijk vanwege de symmetrie dat

als het teken van v omkeert, zonder verandering van zijn numerieke waarde, dan ook Y ′ zijn
teken moet omkeren zonder zijn numerieke waarde te veranderen.
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met het vectorproduct van de bewegingssnelheid van de eenheidspool en
de magnetische kracht, gedeeld door de lichtsnelheid. (Oude manier van
uitdrukken.)

2. Wordt een puntvormige elektrische eenheidslading bewogen in een elek-
tromagnetisch veld, dan wordt er een kracht op uitgeoefend; deze is gelijk
aan de elektrische kracht verkregen door transformatie van het veld naar
een coördinatensysteem in rust t.o.v. de lading, en genomen op de plaats
van de eenheidslading. (Nieuwe manier van uitdrukken.)

Iets analoogs geldt voor de “magnetomotorische krachten”. Men ziet dat in
de [hier] ontwikkelde theorie de elektromotorische kracht enkel de rol speelt van
een hulpbegrip, dat zijn invoering te danken heeft aan de omstandigheid dat
elektrische en magnetische krachten geen existentie bezitten onafhankelijk van
de bewegingstoestand van het coördinatensysteem.

Verder is het duidelijk dat de asymmetrie, aangehaald in de inleiding, in
onze beschouwing van de stroom opgewekt door de relatieve beweging van een
magneet en een geleider zal verdwijnen. Ook vragen naar de “zetel” van de
elektrodynamische elektromotorische krachten (unipolaire machines) verliezen
hun betekenis.

§7. Theorie van het principe van Doppler en van de aberratie

[Onderstellen we] dat ver weg van de oorsprong, in het systeem K, er
een bron is van elektromagnetische straling; in een deel van de ruimte dat de
coördinatenoorsprong bevat wordt deze straling met voldoende benadering voor-
gesteld door de vergelijkingen:

X = X0 sinΦ, L = L0 sinΦ,

Y = Y0 sinΦ, M = M0 sinΦ, Φ = ω(t− ax+ by + cz

V
),

Z = Z0 sinΦ, N = N0 sinΦ,

Hier zijn (X0, Y0, Z0) en (L0, M0, N0) de vectoren die de amplitude van de
golftrein bepalen, a, b, c de richtingscosinussen van de golfnormaal.

We vragen naar de gesteldheid van deze golven als ze onderzocht worden
door een waarnemer die in rust is t.o.v. het bewegende systeem k. — We
passen de transformatievergelijkingen toe voor de elektrische en magnetische
krachten, gevonden in §6 en deze voor de coördinaten en de tijd, gevonden in
§3 en we krijgen onmiddellijk:

X ′ = X0 sinΦ′, L′ = L0 sinΦ′

Y ′ = β(Y0 −
v

V
N0) sinΦ′, M ′ = β(M0 +

v

V
Z0) sinΦ′,

Z ′ = β(Z0 +
v

V
M0) sinΦ′, N ′ = β(N0 −

v

V
Y0) sinΦ′,
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Φ′ = ω′(τ − a′ξ + b′η + c′ζ

V
),

waarbij gesteld werd:
ω′ = ωβ(1− a

v

V
),

a′ =
a− v

V

1− a v
V

,

b′ =
b

β(1− a v
V )
,

c′ =
c

β(1− a v
V )
.

Uit de vergelijking voor ω′ volgt: onderstel dat een waarnemer in beweging
is met de snelheid v t.o.v. een oneindig verwijderde lichtbron met frequentie
ν en verder dat ϕ de hoek is die de snelheid v maakt met de verbindingslijn
“lichtbron-waarnemer” in een systeem in rust t.o.v. de lichtbron, dan neemt de
waarnemer een lichtfrequentie ν′ waar, gegeven door de vergelijking:

ν′ = ν
1− cosϕ v

V√
1− ( v

V )2
.

Dit is het principe van Doppler voor willekeurige snelheden. Voor ϕ = 0 neemt
de vergelijking de [volgende] overzichtelijke vorm aan:

ν′ = ν

√
1− v

V

1 + v
V

.

Men ziet dat — in tegenstelling met de gebruikelijke opvatting — voor v = −∞,
ν = ∞ is.

Noemt men ϕ′ de hoek tussen de golfnormaal (straalrichting) in het be-
wegende systeem en de verbindingslijn “lichtbron-waarnemer”, dan neemt de
vergelijking voor a′ de vorm aan:

cosϕ′ =
cosϕ− v

V

1− v
V cosφ

Deze vergelijking is de uitdrukking van de aberratiewet in haar algemeenste
vorm. Is φ = π

2 , dan neemt deze vergelijking de eenvoudige vorm aan:

cosϕ′ = − v

V
.

We moeten nu nog de amplitude van de golven zoeken, zoals ze zich voordoet in
het systeem in beweging. Noemt men A en A′ de amplitude van de elektrische
of magnetische kracht, gemeten in het systeem in rust, resp. in het systeem in
beweging, dan krijgt men:

A′2 = A2 (1− v
V cosϕ)2

1− ( v
V )2
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en voor ϕ = 0 gaat deze vergelijking over in de eenvoudigere:

A′2 = A2 1− v
V

1 + v
V

.

Uit de opgestelde vergelijkingen volgt dat voor een waarnemer die een lichtbron
zou naderen met de snelheid V , die lichtbron hem oneindig intens zou moeten
voorkomen.

§8. Transformatie van de energie van lichtstralen. Theorie van de
stralingsdruk uitgeoefend op volmaakte spiegels

Vermits A2/8π gelijk is aan de lichtenergie per eenheid van volume, zo moe-
ten we, volgens het relativiteitsprincipe, A′2/8π beschouwen als de lichtenergie
in het systeem in beweging. A′2/A2 zou dan de verhouding zijn tussen de ener-
gie van een bepaald lichtcomplex, “gemeten in beweging” en “gemeten in rust”,
op voorwaarde dat het volume van het lichtcomplex gemeten in K hetzelfde was
als gemeten in k. Dit echter is niet het geval. Als a, b, c de richtingscosinussen
zijn van de golfnormaal van het licht in het systeem in rust,[ en we beschouwen]
het boloppervlak dat zich met lichtsnelheid uitbreidt:

(x− V at)2 + (y − V bt)2 + (z − V ct)2 = R2

dan trekt geen energie door de oppervlaktelementen van die bol; we kunnen
derhalve zeggen dat die bol voortdurend hetzelfde lichtcomplex omsluit. We
vragen nu naar de hoeveelheid energie die dit oppervlak omsluit gezien vanuit
systeem k, m.a.w. naar de energie van het lichtcomplex relatief tot het systeem
k.

Het boloppervlak is — gezien vanuit het bewegende systeem — een ellipsöıde,
met als vergelijking op tijdstip τ = 0:

(βξ − aβ
v

V
ξ)2 + (η − bβ

v

V
ξ)2 + (ζ − cβ

v

V
ξ)2 = R2.

Noemt men S het volume van de bol, S′ datgene van deze ellipsöıde, dan is,
zoals een eenvoudige berekening aantoont:

S′

S
=

√
1− ( v

V )2

1− v
V cosϕ

.

Noemt men nu E de lichtenergie, gemeten in het systeem in rust, E′ deze in het
systeem in beweging, en omsloten door het beschouwde oppervlak, dan krijgt
men:

E′

E
=

A′2

8π S
′

A2

8π S
=

1− v
V cosϕ√

1− ( v
V )2

,

en deze formule gaat voor ϕ = 0 over in de eenvoudigere:

E′

E
=

√
1− v

V

1 + v
V

.
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Het is opmerkelijk dat de energie en de frequentie van een lichtcomplex volgens
dezelfde wet veranderen als functies van de bewegingstoestand van de waarne-
mer.

Onderstel nu als coördinatenvlak ξ = 0 een volkomen spiegelend oppervlak
dat de vlakke golven, vermeld in vorige paragraaf, weerkaatst. We vragen nu
naar de lichtdruk uitgeoefend op het spiegelende vlak en naar de richting, fre-
quentie, en intensiteit van het licht na weerkaatsing.

Het invallende licht zij gegeven door de grootheden A, cosϕ, ν ( op het sys-
teem K betrokken). Van uit k beschouwd, zijn de overeenkomende grootheden:

A′ = A
1− v

V cosϕ√
1− ( v

V )2
,

cosϕ′ =
cosϕ− v

V

1− v
v cosϕ

,

ν′ = ν
1− v

V cosϕ√
1− ( v

V )2
.

Voor het weerkaatste licht krijgen we, indien we het betrekken op het systeem
k:

A′′ = A′,

cosϕ′′ = − cosϕ′,

ν′′ = ν′.

Uiteindelijk krijgt men voor het gereflecteerde licht, door terug te transformeren
naar het systeem K:

A′′′ = A′′
1 + v

V cosϕ′′√
1− ( v

V )2
= A

1− 2 v
V cosϕ+ ( v

V )2

1− ( v
V )2

,

cosϕ′′′ =
cosϕ′′ + v

V

1 + v
v cosϕ′′

= −
(1 + ( v

V )2) cosϕ− 2 v
V

1− 2 v
V cosϕ+ ( v

V )2
,

ν′′′ = ν′′
1 + v

V cosϕ′′√
1− ( v

V )2
= ν

1− 2 v
V cosϕ+ ( v

V )2

1− ( v
V )2

.

Op een oppervlakte-eenheid van de spiegel valt per eenheid van tijd (geme-
ten in het systeem in rust) een [hoeveelheid] energie A2/8π(V cosϕ − v). De
energie die zich, per eenheid van tijd, verwijdert van de oppervlakte-eenheid is
A′′′2/8π(−V cosϕ′′′ + v). Het verschil van beide uitdrukkingen stelt, volgens
het energieprincipe, de arbeid per tijdseenheid voor, geleverd door de lichtdruk.
Stelt men deze voor door het product P.v, waarbij P de lichtdruk is, dan krijgt
men:

P = 2
A2

8π
(cosϕ− v

V )2

1− ( v
V )2

.
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In eerste benadering krijgt men

P = 2
A2

8π
cos2 ϕ

in overeenkomst met de ervaring en met andere theorieën.
Alle problemen van optica van lichamen in beweging kunnen met de hier

gebruikte methode opgelost worden. Het komt hierop neer dat de elektrische en
de magnetische kracht van het licht, dat door een bewegend lichaam bëınvloed
wordt, getransformeerd worden naar een coördinatensysteem dat in rust is, re-
latief tot dit lichaam. Hierdoor wordt elk probleem van optica van bewegende
lichamen herleid tot een reeks problemen van optica voor lichamen in rust.

§9. Transformatie van de vergelijkingen van Maxwell-Hertz met
inachtneming van de convectiestromen

We vertrekken van de vergelijkingen:

1
V
{ux%+

∂X

∂t
} =

∂N

∂y
− ∂M

∂z
,

1
V

∂L

∂t
=
∂Y

∂z
− ∂Z

∂y
,

1
V
{uy%+

∂Y

∂t
} =

∂L

∂z
− ∂N

∂x
,

1
V

∂M

∂t
=
∂Z

∂x
− ∂X

∂z
,

1
V
{uz%+

∂Z

∂t
} =

∂M

∂x
− ∂L

∂y
,

1
V

∂N

∂t
=
∂X

∂y
− ∂Y

∂x
,

waarbij

% =
∂X

∂x
+
∂Y

∂y
+
∂Z

∂z

de 4π-voudige dichtheid van de elektriciteit is en (ux, uy, uz) de snelheidsvector
van de elektriciteit.

Als men zich inbeeldt dat de elektrische massa’s onveranderlijk gebonden zijn
aan kleine starre lichamen (ionen, elektronen), dan zijn deze vergelijkingen de
elektromagnetische grondslag voor de elektrodynamica en optica van bewegende
lichamen volgens Lorentz.

Nemen we aan dat deze vergelijkingen gelden in systeemK, en transformeren
we ze naar systeem k met behulp van de transformatievergelijkingen uit §3 en
§6, dan krijgen we:

1
V
{uξ%

′ +
∂X ′

∂τ
} =

∂N ′

∂η
− ∂M ′

∂ζ
,

∂L′

∂τ
=
∂Y ′

∂ζ
− ∂Z ′

∂η
,

1
V
{uη%

′ +
∂Y ′

∂τ
} =

∂L′

∂ζ
− ∂N ′

∂ξ
,

∂M ′

∂τ
=
∂Z ′

∂ξ
− ∂X ′

∂ζ
,
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1
V
{uζ%

′ +
∂Z ′

∂τ
} =

∂M ′

∂ξ
− ∂L′

∂η
,

∂N ′

∂τ
=
∂X ′

∂η
− ∂Y ′

∂ξ
,

waarbij
ux − v

1− uxv
V 2

= uξ,

uy

β(1− uxv
V 2 )

= uη,

uz

β(1− uxv
V 2 )

= uζ ,

%′ =
∂X ′

∂ξ
+
∂Y ′

∂η
+
∂Z ′

∂ζ
= β(1− vux

V 2
)%.

Omdat — zoals volgt uit het additietheorema voor snelheden (§5) — de vector
(uξ, uη, uζ) niets anders is dan de snelheid van de elektrische massa’s in het
systeem k, is hiermee aangetoond, vertrekkend van onze kinematische principes,
dat de elektrodynamica van lichamen in beweging volgens Lorentz overeenkomt
met het relativiteitsprincipe.

Het zij hier nog kort opgemerkt dat uit de opgestelde vergelijkingen de vol-
gende belangrijke stelling afgeleid kan worden: beweegt een elektrisch geladen
lichaam willekeurig in de ruimte en verandert zijn lading hierbij niet, bekeken
vanuit een coördinatensysteem meebewegend met het lichaam, dan blijft zijn
lading ook constant gezien vanuit het systeem in rust.

§10. Dynamica van het (langzaam versnelde) elektron

In een elektromagnetisch veld beweegt zich, nemen we aan, een puntvormig
deeltje voorzien van de elektrische lading ε (in het vervolg “elektron”genoemd)
en we onderstellen het volgende over zijn bewegingswet:

Is het elektron in rust in een bepaald tijdperk, dan gebeurt zijn beweging in
het eerstvolgend tijdsdeeltje volgens de vergelijkingen:

µ
d2x

dt2
= εX

µ
d2y

dt2
= εY

µ
d2z

dt2
= εZ,

voorzover het deeltje langzaam in beweging is, waarbij x, y, z de coördinaten
van het elektron zijn, en µ zijn massa voorstelt.

Zonder aan de algemeenheid van de redenering afbreuk te doen, mogen en
zullen we aannemen dat het elektron op het moment dat we het beschouwen zich
in de oorsprong bevindt en zich langs de X-as van het systeem K beweegt met
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de snelheid v. Het is dan duidelijk dat het elektron in het genoemde moment
(t = 0) in rust is ten opzichte van een coördinatensysteem k dat parallel beweegt
aan de X-as met de constante snelheid v.

Uit die onderstelling van daarnet, in verbinding met het relativiteitsprincipe,
is het duidelijk dat in de onmiddellijk volgende tijd (voor kleine waarden van t)
het elektron, gezien vanuit systeem k, zich beweegt volgens de vergelijkingen

µ
d2ξ

dτ2
= εX ′,

µ
d2η

dτ2
= εY ′,

µ
d2ζ

dτ2
= εZ ′,

waarbij de tekens ξ, η, ζ, X ′, Y ′, Z ′ betrekking hebben op systeem k. Leggen
we nog vast dat voor t = x = y = z = 0 τ = ξ = η = ζ = 0 moet zijn, dan
gelden de transformatievergelijkingen uit §§3 en 6, zodat geldt:

τ = β(t− v

V 2
x),

ξ = β(x− vt),

η = y,

ζ = z

X ′ = X,

Y ′ = β(Y − v

V
N),

Z ′ = β(Z +
v

V
M).

Met behulp van deze vergelijkingen transformeren we de hoger gevonden bewe-
gingsvergelijkingen van het systeem k naar het systeem K en krijgen we:

(A)


d2x
dt2

= ε
µ

1
β2 X,

d2y
dt2

= ε
µ

1
β
(Y − v

V
N),

d2z
dt2

= ε
µ

1
β
(Z + v

V
M).

Volgens de gebruikelijke manier van beschouwen, vragen we nu naar de “longitu-
dinale” en de “transversale” massa van het elektron in beweging. We schrijven
de vergelijkingen in de vorm:

µβ3 d
2x

dt2
= εX = εX ′,

µβ2 d
2y

dt2
= εβ(Y − v

V
N) = εY ′,

47



µβ2 d
2z

dt2
= εβ(Z +

v

V
M) = εZ ′

en bemerken vooreerst dat εX ′, εY ′, εZ ′ de componenten zijn van de pondero-
motorische kracht die op het elektron inwerkt en wel gezien van uit een systeem
dat op dat ogenblik met het elektron, met dezelfde snelheid, meebeweegt (deze
kracht zou bv. gemeten kunnen worden met een veerbalans in rust in dit laatste
systeem). Als we nu deze kracht ronduit “de kracht die op het elektron werkt”
noemen en de vergelijking

massagetal× versnellingsgetal = krachtgetal

handhaven en verder bepalen dat de versnellingen in het systeem in rust K
dienen gemeten te worden, dan krijgen we uit de vergelijkingen hierboven:

Longitudinale massa =
µ

(
√

1− ( v
V )2)3

,

Transversale massa =
µ

1− ( v
V )2

.

Natuurlijk zou men bij een andere definitie van kracht en versnelling andere
getallen krijgen voor de massa’s; men ziet hieruit dat bij het vergelijken van
verschillende theoriën voor de elektronbeweging, men zeer behoedzaam te werk
moet gaan.

We merken op dat deze resultaten betreffende de massa ook gelden voor
de ponderabele materiële punten; want door het toevoegen van een willekeurig
kleine elektrische lading aan een ponderabel materiëel punt kan dit tot een
elektron (in onze betekenis) gemaakt worden.

We bepalen de kinetische energie van het elektron. Beweegt zich een elektron
vanuit de oorsprong van het systeem K volgens de X-as, met beginsnelheid nul
en onder de invloed van een elektrostatische kracht K, dan is duidelijk dat aan
het elektrostatische veld een energie ter grootte van

∫
εXdx onttrokken wordt.

Daar, bij onderstelling, het elektron langzaam versneld wordt en dientengevolge
geen energie door straling afgeeft, dient men de energie onttrokken aan het elek-
trostatische veld gelijk te stellen aan de bewegingsenergie W van het elektron.
Indien men erop let dat gedurende het gehele beoogde bewegingsgebeuren de
eerste der vergelijkingen (A) geldig is, dan krijgt men:

W =
∫
εXdx = µ

∫ v

0

β3vdv = µV 2{ 1√
1− ( v

V )2
− 1}.

W wordt dus voor v = V oneindig groot. Snelheden boven de lichtsnelheid
hebben dus geen bestaansmogelijkheid — zoals bij onze vroegere resultaten.

Ook deze uitdrukking voor de kinetische energie moet voor ponderabele mas-
sa’s gelden, ingevolge het argument boven aangehaald.

Nu gaan we de eigenschappen van het elektron opsommen, toegankelijk voor
het experiment, zoals die volgen uit het systeem der vergelijkingen (A).
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1. Uit de tweede vergelijking in (A) volgt dat een elektrische kracht Y en
een magnetische kracht N precies dan even sterk afbuigend werken op een
elektron met snelheid v, als Y = N.v/V . Men ziet dus dat, in onze theorie,
het mogelijk is de snelheid van het elektron te bepalen uit de verhouding
van magnetische afbuigbaarheid Am en elektrische afbuigbaarheid Ae, en
dit voor elke snelheid, door toepassing van de wet:

Am

Ae
=

v

V
.

Deze betrekking is toegankelijk voor verificatie door een experiment daar
de snelheid van het elektron ook direct gemeten kan worden, bv. door snel
oscillerende elektrische en magnetische velden.

2. Uit de afleiding van de kinetische energie van het elektron volgt dat de
volgende betrekking moet gelden tussen het doorlopen potentiaalverschil
en de snelheid van het elektron:

P =
∫
Xdx =

µ

ε
V 2

{ 1√
1− ( v

V )2
− 1

}
.

3. We berekenen de kromtestraal R van de baan bij aanwezigheid van een
magnetische kracht N die loodrecht op de snelheid van het elektron in-
werkt ( en die de enige afbuigende kracht is). Uit de tweede der vergelij-
kingen (A) krijgen we:

−d
2y

dt2
=
v2

R
=
ε

µ

v

V
N.

√
1− (

v

V
)2

ofwel

R = V 2µ

ε
.

v
V√

1− ( v
V )2

.
1
N
.

In de theorie die voor ons ligt, drukken deze drie betrekkingen volledig de
wetten uit waaronder het elektron moet bewegen.

Tot slot maak ik de opmerking dat, bij het werken aan de hier behandelde
problemen, mijn vriend en collega M.Besso mij trouw ter zijde stond en dat ik
hem menige waardevolle aansporing te danken heb.

Bern, juni 1905.

( Aangekomen 30 juni 1905)
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Einstein,1905. Publicatie Nr 5.

(Annalen der Physik, 18 pp. 639-641)

Is de traagheid van een lichaam afhankelijk van zijn energie-inhoud?

De resultaten van een onlangs door mij in deze Annalen gepubliceerd onder-
zoek over elektrodynamica31 leiden tot een zeer interessante gevolgtrekking, die
we hier zullen afleiden.

Als grondslag nam ik toen de vergelijkingen van Maxwell-Hertz voor de lege
ruimte evenals de Maxwelliaanse uitdrukking voor de elektromagnetische energie
van de ruimte en bovendien het volgende principe:

De wetten waaronder de toestanden van een fysisch systeem veranderen,
zijn onafhankelijk van op welk van twee coördinatensystemen die veranderingen
betrokken worden, als die twee systemen relatief tot elkaar zich in een gelijk-
vormige parallel-translatiebeweging bevinden (relativiteitsprincipe).

Op deze grondlagen steunend32, leidde ik onder andere het volgende resultaat
af (l.c. §8):

Een systeem van vlakke lichtgolven, betrokken op het coördinatensysteem
(x, y, z), bezit, nemen we aan, de energie l; de straalrichting (golfnormaal)
vormt de hoek ϕmet de x-as van het systeem. Voert men een nieuw coördinatensysteem
(ξ, η, ζ) in, in gelijkvormige en parallele translatie t.o.v. (x, y, z) en waarvan de
oorsprong zich met een snelheid v langs de x-as beweegt, dan bezit de genoemde
hoeveelheid licht — gemeten in het systeem (ξ, η, ζ) — de energie:

l∗ = l
1− v

V cosϕ√
1− ( v

V )2
,

waar V de lichtsnelheid betekent. Van dit resultaat zullen we in hetgeen volgt
gebruik maken.

Nemen we aan dat zich in het systeem (x, y, z) een lichaam in rust bevindt,
waarvan de energie — betrokken op het systeem (x, y, z) — E0 is. Relatief
tot het systeem (ξ, η, ζ), dat zoals hierboven met snelheid v t.o.v. het eerste
beweegt, weze de energie van dit lichaam H0.

Dit lichaam, onderstellen we weer, zendt vlakke lichtgolven uit in een richting
die de hoek ϕ vormt met de x-as en met een energie L/2 ( gemeten relatief
tot (x, y, z)) en gelijktijdig zendt het een even grote hoeveelheid licht uit in
de tegengestelde richting. Hierbij blijft het lichaam in rust t.o.v. het systeem
(x, y, z). Voor dit gebeuren moet het energieprincipe gelden en wel (volgens het

31A.Einstein, Ann. d. Phys.17. p.891. 1905.
32Het aldaar gebruikte principe van het constant-zijn van de lichtsnelheid is natuurlijk bevat

in de vergelijkingen van Maxwell.

50



relativiteitsprincipe) met betrekking tot beide coördinatensystemen. Noemen
we E1 resp. H1 de energie van het lichaam na de lichtuitstraling, gemeten met
betrekking tot het systeem (x, y, z) resp. (ξ, η, ζ), zo krijgen we, met gebruik
van de hoger aangegeven relatie:

E0 = E1 +
[L

2
+
L

2

]
,

H0 = H1 +
[L

2
1− v

V cosϕ√
1− ( v

V )2
+
L

2
1 + v

V cosϕ√
1− ( v

V )2

]
= H1 +

L√
1− ( v

V )2
.

Door aftrekking bekomt men uit deze vergelijkingen:

(H0 − E0)− (H1 − E1) = L
{ 1√

1− ( v
V )2

− 1
}
.

De twee verschillen van de vorm H − E die optreden in deze uitdrukking
hebben eenvoudige fysische betekenissen. H en E zijn energiewaarden van het-
zelfde lichaam, betrokken op twee coördinatensystemen die relatief t.o.v. elkaar
bewegen, en waarbij het lichaam in het ene systeem ( systeem (x, y, z)) in rust
is. Het is dus duidelijk dat het verschil H −E zich enkel onderscheiden kan van
de kinetische energie K betrokken op het andere systeem (systeem (ξ, η, ζ))
door een additieve constante C die enkel afhangt van de keuze van de additieve
constanten in de energieën H en E. Derhalve kunnen we stellen:

H0 − E0 = K0 + C,

H1 − E1 = K1 + C,

omdat C niet verandert gedurende de uitstraling van het licht. Aldus krijgen
we:

K0 −K1 = L
{ 1√

1− ( v
V )2

− 1
}
.

De kinetische energie van het lichaam, met betrekking tot (ξ, η, ζ) neemt af
ten gevolge van de lichuitstraling, en wel met een hoeveelheid die niet afhankelijk
is van de hoedanigheden van het lichaam. Het verschil K0−K1 hangt bovendien
af van de snelheid, precies zoals de kinetische energie van het elektron (l.c. §10).
Als we grootheden van vierde orde en hoger verwaarlozen kunnen we stellen:

K0 −K1 =
L

V 2

v2

2
.

Uit deze vergelijking volgt onmiddellijk:
Geeft een lichaam de energie L af in de vorm van straling, dan verkleint zijn

massa met L/V 2. Hierbij is het klaarblijkelijk onbelangrijk dat de energie die
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onttrokken wordt aan het lichaam precies in stralingsenergie overgaat, en dat
voert ons tot de meer algemene gevolgtrekking:

De massa van een lichaam is een maat voor zijn energie-inhoud; verandert
de energie met L, dan verandert ook de massa in dezelfde zin met L/9.1020, als
de energie in erg en de massa in gram gemeten worden.

Het is niet uitgesloten dat bij lichamen waarvan de energie-inhoud in hoge
mate veranderlijk is (b.v. bij de radiumzouten) een test van de theorie zal
lukken.

Als de theorie met de feiten overeenstemt, dan draagt de straling traagheid
over van de emitterende naar de absorberende lichamen.

Bern, september 1905

( Aangekomen 27 september 1905)
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