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legendarische bijeenkomsten / grootste geleerden van de wereld 
(Einstein, Curie, Planck, Rutherford, de Broglie, 
Lorentz, Heisenberg, Dirac, Bohr, Pauli,…)
basissen van de kwantumfysica 
ontdekking elektron en atoomkern 
beginselen relativiteitstheorie

dinsdag 9 april, 20:30u:
SPECIAAL WETENSCHAPSCAFÉ

n.a.v. de opening van de tentoonstelling op de UA over
“Brainstormen in Brussel - 100 jaar Solvayraden voor fysica”
Sprekers:

Karel Van Camp       Walter Simons

PowerPoint-presentatie:
Walter Simons



Ernest Solvay (1838-1922)
•nieuwe methode voor fabricage van soda

(natriumcarbonaat)
(zeezout + kalksteen + ammoniak + koolzuur) 

= verbetering Leblanc-procédé
•patent 1861
•fabrieken over heel Europa, weldra ook hele wereld
•enorm winstgevend groot fortuin

autodidact
Belgisch patriot, liberaal, filantroop
vooruitstrevend
gebeten door wetenschap 
stichter van instituten
politiek en maatschappij moeten steunen op wetenschap
naïef idee / finaliteit v wetenschap



Eerste Solvayconferentie
30 oktober – 3 november 1911, hotel Métropole

Planck Sommerfeld M.de Broglie Jeans  Rutherford K.Onnes Einstein  Langevin

Nernst Brillouin Solvay Lorentz Perrin Wien     Curie     Poincaré



Nernst Rutherford Wien   JJThomson Lorentz Brillouin Kamerlingh Onnes

Verschaffelt Jeans  Bragg Von Laue Curie  Sommerfeld Einstein  M.De Broglie Langevin

2de Solvay-conferentie 27-31 oktober 1913
Institut de Physiologie (Leopoldpark)



5de Solvayconferentie 24 oktober 1927

Piccard Ehrenfest De Donder Schrödinger Verschaffelt Pauli Heisenberg

Debye WL Bragg Kramers      Dirac Compton L de Broglie Born Bohr
Planck Curie          Lorentz Einstein     Langevin Wilson 



Isaac Newton (1643 – 1727) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Isaac_Newton.jpeg
http://www.juliantrubin.com/imagesp/newton1.jpg


Philosophiae naturalis
principia mathematica

Publicatie 5 juli 1687
Geschreven 1684-1686
500 pagina’s
(versie aan Halley reeds 1684) “Hypotheses non fingo”



Wetten van Newton (Latijn)
Lex I. Corpus omne perseverare in statu
suo quiescendi vel movendi uniformiter
in directum, nisi quatenus a viribus
impressis cogitur statum illum mutare.

Lex II. Mutationem motis proportionalem
esse vi motrici impressae, et fieri
secundum lineam rectam qua vis illa
imprimitur.

Lex III. Actioni contrariam semper et 
æqualem esse reactionem: sive corporum
duorum actiones in se mutuo semper esse æquales
et in partes contrarias dirigi.



derde wet: actie = - reactie

Wetten van Newton

tweede wet: kracht verandert de beweging
De verandering van de beweging is recht evenredig met de 
resulterende kracht en volgt de rechte lijn waarin de kracht 
werkt.

eerste wet: traagheidswet
Een voorwerp waarop geen resulterende kracht werkt, is in 
rust of beweegt zich rechtlijnig met constante snelheid voort.



Newtons gravitatiewet (1)



Newtons gravitatiewet (2)

satellieten en projectielen
volgen alle de gravitatiewet

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gravitation.gif


Newton afgebeeld door William Blake (1785)



Wetenschap vóór Solvay: een mengelmoes

• Evolutieleer, thermodynamica, antropologie
• fysica in verdomhoekje, amalgaam v disciplines

(Thomas Young plaatst fysica bij natuurwetenschappen, laat optica 
en mechanica erbuiten)

• Faraday en Gay-Lussac als chemici beschreven
• zelfs Franse theoretici Fresnel, Ampère, Fourier krijgen geen navolgers
• wet v behoud v energie niet afkomstig v fysici (Joule = bierbrouwer, Mayer en

Helmholtz artsen)
• in Engeland: societies voor geologie 1807

astronomie 1820
meteorologie 1828
chemie 1841
fysica 1874  !!!!

(Duitsland vergelijkbaar )



Wetenschap vóór Solvay: triomf voor 
Newton

Succes (triomf) van theorie van Newton:
1740-1743: ellipsoïdale vorm vd aarde
expedities   Lapland: Alexis-Claude Clairaut

+ Pierre-Louis de Maupertuis (afplatting polen) 
Ecuador: Charles Marie de La Condamine (evenaar)

1758 Clairaut (enige 
overlevende / 20 kinderen!):

(terugkeer / komeet v 
Halley, correcties wegens 
planeten)

(3-lichamenprobleem)
Clairaut

Maupertuis

La Condamine

1845 berekening afwijkingen baan / Uranus
Urbain Le Verrier, John Couch Adams

planeet Neptunus voorspeld



Wetenschap vóór Solvay: 
Frankrijk

Marquise Émilie du Châtelet (1706-1749)
(Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet-Laumont)
(“muze van Voltaire die het licht van Newton aan hem doorgeeft”)

• concept kinetische energie (“E = mv²”)
• Franse vertaling Newtons Principia

(+ commentaar / Clairaut)

Voltaire (1694-1784): “Elements de la 
philosophie de Newton”

Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783): 
partiële differentiaalvergelijkingen

(principe van minimale actie)



Wetenschap vóór Solvay: 
wiskunde

Leonard Euler (1707-1787)

Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)

Pierre-Simon Laplace (1749-1827)
Exposition du Système du Monde (1796-1814)
Traité de Mécanique Céleste (1799-1825)

William Rowan Hamilton (1805-1865)

Belangrijk voor theoretische
fysica en kwantumtheorie
(laplaciaan, Laplacetransformatie,
lagrangiaan, hamiltoniaan,…) !!!



Behoud van energie afgeleid uit de gravitatiewet
(testmassa m)



Wetenschap vóór Solvay: 
elektriciteit-magnetisme

ELEKTRICITEIT
Henry Cavendish (1731-1810):

geleidingsvermogen
Charles Augustin de Coulomb: (1736-1806):  

elektrostatische aantrekking en afstoting

Alessandro Volta (1745-1827):  
zuil (Zn-Cu-platen)
elektrische spanning

elektriciteit-magnetisme
(elektromagnetisme) 
André-Marie Ampère (1775-
1836)  elektrodynamica

Hans Christian Ørsted (1777-1851) 
kompasnaald 



Humphry Davy (1778-1829)

James Watt (1736-1819)

Michael Faraday (1791-1867) (één der grootste 
experimentatoren ooit)

Wetenschap vóór Solvay: 
Engeland



Wetenschap vóór Solvay: Faraday

Faraday in zijn laboratorium



Wetenschap vóór Solvay: Faraday

Lezing van Faraday voor de Royal Institution, Kerstmis 1856



James Clerk Maxwell
1864: A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field

Wetenschap vóór Solvay:
elektrodynamica

wet van Gauss

wet van Gauss

inductiewet van Faraday

wet van Ampère

Heinrich Hertz 1886: oscillator (vonkinductor)
oscillerende ladingen zenden elektromagnetische golf uit

differentiaalvergelijkingen voor lopende golven
“elektromagnetsiche golf”



"Het is van geen enkel nut... Het is slechts een experiment wat bewijst dat Maestro 
Maxwell gelijk had. We hebben slechts deze mysterieuze elektromagnetische 
golven die we met het blote oog niet kunnen zien, maar ze zijn er wel." (Hertz) 

Wetenschap vóór Solvay:
elektromagnetische golven

!!! 1894: Guglielmo Marconi:: draadloze communicatie met “hertzgolven”
(Nobelprijs 1909; patent 7777)
12 dec. 1901: overbrugging Atlantische Oceaan (Engeland-Newfoundland)
Hertz overleden 1 jan. 1894 (36 j) (ziekte v Wegener, chronische bloedziekte)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagneticwave3D.gif


Wetenschap vóór Solvay: 
thermodynamica (1)

Sadi Carnot (1796-1832) (dood door cholera 36j) 
geniaal genieofficier! 1824: theorie / warmte ---
pas herontdekt 1834 

Stoommachine van 
Thomas Newcomen (1710-1712)
verbeterd (1763-1764, patent 1769) 
door James Watt (1736-1819) 

Julius Robert von Mayer (1814-1878)
arts en fysicus
“Die Mechanik der Wärme” (1867)
wet van behoud van energie

James Prescott Joule (1794 - 1858) 
bierbrouwer – mechanisch warmte-equivalent 
van warmte

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sadi_Carnot.jpeg


Wetenschap vóór Solvay: 
thermodynamica (2)

Rudolf Clausius (1822-1888)
synthese + grondslagen / thermodynamica
tweede hoofdwet

William Thomson, Lord Kelvin
(1824-1907) (idem)

Josiah Willard Gibbs (1839-1903) 

Hoofdwetten thermodynamica: onmogelijk een cyclisch 
werkende machine die: 
1) alleen arbeid produceert (behoud van energie)
2) arbeid bij constante temperatuur in warmte omzet
OF: warmte van lage naar hoge temperatuur om te brengen

Toename van ENTROPIE

irreversibiliteit
statistische mechanica (+ Maxwell + Boltzmann)



Wetenschap vóór Solvay: 
thermodynamica (3)

S = k log W

Ludwig Boltzmann (1844-1906)

(+ Gibbs): entropie geassocieerd
met thermodynamische probabiliteit

tegenstanders   

Pierre Duhem (1861-1916)
tegenstander / atomisme v Boltzmann
grondslagen fysische chemie
(+ wetenschapsgeschiedenis)      

Wilhelm Ostwald (1853-1932)
kinetische gastheorie
statistische mechanica
Nobelprijs chemie 1909



Situatie fysica einde 19de eeuw (1)
klassieke mechanica kon zeer complexe problemen v macroscopische

situaties aan;
thermodynamica + kinetische theorie ver gevorderd;
geometrische + fysische optica: begrepen dankzij elektromagnetische golven;
behoudswetten v energie en impuls overal aanvaard.

algemene mening:
belangrijkste wetten vd fysica zijn ontdekt
onderzoek alleen nodig voor opheldering v kleine problemen
alleen meetmethoden dienen nog verbeterd

~1900: ernstige twijfels:
onjuistheden in wetten van Maxwell, geen verklaring van
paradoxen ven theoretische formuleringen

wijzigingen nodig? (Lorentz, Cohn, Wiechert, Wien)

foto-elektrisch effect
zwarte straling



Situatie fysica einde 19de eeuw (2)

atoomspectra

viscositeit

elasticiteit

elektrische geleiding

thermische geleiding

uitzettingscoëfficiënt

brekingsindex

thermo--elastische coëfficiënten

periodiek systeem

• honderden artikels
in tijdschriften, MAAR

• alles empirisch

• geen theoretische
basis 



Fysica rond 1900
Concurrentiepositie Engeland-Duitsland-Frankrijk van 1850 af 
ondervangen door internationale initiatieven

samenwerking meteorologie – statistiek
internationaal zeeonderzoek, poolonderzoek, congressen

scheiding experimentele – theoretische fysica

Duitsland: Clausius, Planck
Engeland: Maxwell, Tait, Thomson
Frankrijk: Poincaré, Boussinesq, Duhem
Nederland: Van der Waals, Lorentz
(eerste leerstoel theoretische fysica Leiden)

Rutherford, Zeeman, Kamerlingh Onnes



sinds 17de eeuw: natuur van het licht – deeltjes of golven?
einde 19de eeuw: lijnenspectra van atomen (discrete spectra)
1887: Albert Michelson & Edward Morley: er bestaat geen 

geprefereerd referentiestelsel
Heinrich Hertz: foto-elektrisch effect

1895: W.C.Röntgen: X-stralen (onbekende straling)
1896: Henri Becquerel: sommige substanties zenden spontaan 

straling uit
1897: J.J.Thomson ontdekking elektron

Marie & Pierre Curie: radioactieve elementen (atoom 
onvernietigbaar?) thorium, pechblende (tonnen uit Jachymow!)
1898: isolatie van nieuwe elementen Ra en Po
1900: Ernest Rutherford & Frederick Soddy: straling v Becquerel

geïdentificeerd als elektronen en heliumkernen (α-deeltjes)
1911: positieve atoomkern, omringd door negatieve elektronen, 

volgens klassieke theorie onstabiel



Michelson-Morley: het beroemdste
mislukte experiment

Albert Abraham Michelson
(1852 – 1931)

Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio

Edward Williams Morley
(1838 –1923)

verwacht
resultaat

in fase uit fase

geen “meesleep-
effect van ‘ether’

lichtgolven geen
‘ether’ nodig!

interferometer

http://en.wikipedia.org/wiki/File:On_the_Relative_Motion_of_the_Earth_and_the_Luminiferous_Ether_-_Fig_3.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edward_Williams_Morley2.jpg


Discrete spectra

Joseph von Fraunhofer
(1787-1826)
1814: herontdekking en intensieve studie van 

absorptielijnen in spectra
(vingerafdrukken van sterren chemische samenstelling)

Fraunhofer-lijnen in het spectrum van zonlicht

eerste waarneming: 1802 William Wollaston

1859: eerste ‘verklaring’: Gustav Kirchoff & Robert Bunsen



Pieter Zeeman
(Zonnemaire 1865 – Amsterdam 1943)

• 1882: Zierikzee: artikel in Nature (Noorderlicht)
• Delft - Leiden: Heike Kamerlingh Onnes, Hendrik Lorentz
• 1897: Zeemaneffect
• 1902: Nobelprijs met Lorentz

Zeeman
Einstein
Ehrenfest

splitsing spectraallijnen
in magnetisch veld

(2L + 1, orbitaal kwantumgetal)
NMR, ESR, MRI, Moessbauer,

spectrum zonnevlekken



Hendrik Antoon Lorentz
(Arnhem 1853 – Haarlem 1928)

Einstein – Lorentz

1878: theoretische fysica Leiden
“maandagmorgenlessen” (levenslang)
1892: Lorentzcontractie
1902: Nobelprijs (+ Zeeman)
1904: Lorentz-transformatie

Einstein SRT
1911: Einstein
voorzitter Solvayraden (1ste 5)

(perfect Frans, Engels, Duits)
leerboeken wiskunde – fysica
populaire voordrachten
opvoeding / jeugd
20-er jaren: Columbia University
1918-1926: hydraulica 

(afsluitdijk Zuiderzee)
curator Natuurkundig Kabinet /

Teylers Museum
bij dood heel Haarlem in rouw



Wilhelm Conrad Röntgen
(1845 – 1923)

•Wûrzburg 8 november 1895
•28 december 1895: “Über eine neue Art von Strahlen”
•1901: 1ste Nobelprijs fysica



X-straling of röntgenstraling
E: 100 keV – enkele MeV
λ: 10 nm – 1 pm
f: 2,5.1016 – 6.1019 Hz

(anode: Mb, Cu, W)

Beenderweefsel: Ca (Z = 20) ander weefsel H (Z = 1), C (Z = 6), O (Z=8)
projectie

CT-scans
kristallografie, fluorescentie-analyse, enz.



8 november 1895 Würzburg
Wilhelm Conrad Röntgen

(“beroemdste experiment uit de fysica”)

28 december 1895: “Über eine neue Art von Strahlen”

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Roentgen2.jpg&filetimestamp=20090218145250
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Room_where_R%C3%B6ntgen_found_x-rays.jpg&filetimestamp=20080728190344


Antoine Henri Becquerel
(Parijs 1852 – Le Croisic 1908)

Becquerel – Kamerlingh-Onnes

•magneto-optica (Faraday-effect)
•1875: 1ste wetenschappelijk artikel (later: ‘fout’)
•1 maart 1896: ontdekking radioactiviteit 

(dacht connectie met X-stralen)
•1888: luminiscentie
•1903: Nobelprijs (+ P & M Curie)



Marie Curie (Maria Sklodowska)
(Warschau 1867 – Passy 1934)

•1891: Parijs (zus Bronia, arts) -- studie Sorbonne (natuurkunde + wiskunde)
•1894: Pierre Curie – magnetisme
•1896: radium
•1897: °Irène (Nobelprijs 1935 + Frédéric Joliot))
•1903: “Recherche sur les substances radioactives”
•Nobelprijs (natk.) + Becquerel
•1904: ° Ève
•1906: dood Pierre Curie – prof. Algemene fysica
•affaire Langevin
•1911: Nobelprijs (scheikunde)
•1911-dood: Conseil de Physique Solvay
•WO I (met Irène) röntgenapparaat - front



Max Planck
(Kiel 1858 – Göttingen 1947)

E = h ν



Max Planck

Treden moeilijk te beklimmen Gemakkelijk te beklimmen (cf.MAS)
Egyptische piramide moderne piramide

Zwarte
straling



1879 Gustav Stefan (experimenteel)
1884 Ludwig Boltzmann (theoretisch) I ~ T4

1893 Wilhelm Wien
(kleine golflengten)
verschuivingswet λmaxT = c

I ~ 1/λ5.e-c/λT

1900 Lord Rayleigh – James Jeans
(Nobelprijs 1904) (Nobelprijs 1911)

(grote golflengten    I ~ T/λ2

“UV-katastrofe” voor λ 0

1862 Gustav Kirchoff: ‘zwart lichaam’

Max Planck
14 december 1900, Berlijn
(statistische mechanica

oscillatoren  E = nhν)

h/λT >> 1

h/λT << 1

Nobelprijs 1918



Henri Poincaré
(Nancy 1854 – Parijs 1912)

“Une accumulation de faits n'est pas plus une science
qu'un tas de pierres n'est une maison. “

“Il faut toute une vie pour apprendre à vivre."

wiskunde – wetenschapsfilosofie
1887: drielichamenprobleem
deterministische chaos
op weinig na zo ver als Einstein met
relativiteitstheorie

http://www.linternaute.com/citation/45825/une-accumulation-de-faits-n-est-pas-plus-une-science-qu-un--henri-poincare/
http://www.linternaute.com/citation/45825/une-accumulation-de-faits-n-est-pas-plus-une-science-qu-un--henri-poincare/
http://www.linternaute.com/citation/45825/une-accumulation-de-faits-n-est-pas-plus-une-science-qu-un--henri-poincare/


Albert Einstein
(Ulm 1879 - Princeton 1955)

Nobelprijs 1921
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Foto-elektrisch effect
ontdekking: Hertz (1887), verklaring: Einstein (1905).

Vide

I

i
e

e
e

Vacuum

Heinrich HERTZ 
(1857-1894) 

Albert EINSTEIN
(1879-1955)

Toepassingen:
fotocel
bewegingsdetector
rookdetector



Foto-elektrisch effect



Joseph John Thomson
(Cheetham Hill (Manchester) 1856 – Cambridge 1940)

•1884 Cavendish Professor / Experimental Physics, Cambridge
•1896: ontdekking elektron
• Nobelprijs 1906

kathodestraalbuis

bepaling van e/m

krentenbolmodel
(‘plumpudding’)



Robert Millikan
(1868 – 1953)

•vele ontdekkingen (elektriciteit, optica, moleculaire fysica)
•1909, Chicago: oliedruppelexperiment e = 1,6.10-19 coulomb
•fotoëlektrisch effect   - experimentele bepaling h
•UV – röntgenstraling, kosmische straling
•1921: Amerikaans vertegenwoordiger Solvayraad
•Nobelprijs 1923



Ernest Rutherford
(Nelson, Nieuw-Zeeland 1871 – Cambridge 1937)

J.J.Thomson & E.Rutherford

1894: research student Cavendish
Laboratory (J.J. Thomson)
1898-1907: Montreal, Canada
1911: α-deeltjes - verstrooiing
1912: Manchester (Bohr)
1913: experimenten met Moseley
Cambridge 

Lab-Manchester met Geiger

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rutherford_gold_foil_experiment_results.svg


Niels Bohr
(Kopenhagen 1885–1962)

•Nobelprijs 1922
•overtuigd atheïst
•excellent voetballer
•Manchester (Rutherford)
•Kopenhagen



Ehrenfest Lorentz Bohr Kamerlingh Onnes    (Liquefactor, Leiden)



Postulaten van Bohr
1. Elektronen in constante, cirkelvormige banen rond kern, energie 
constant. Slechts welbepaalde banen toegelaten (stationaire banen, geen 
straling)
Banen = hoofdschillen ( hoofdkwantumgetal n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7

2. Elektronen kunnen van baan veranderen (verspringen), gepaard met
energieverandering: absorptie (aangeslagen toestand), emissie (terugvallen). 
de energiesprong. Elke energiesprong welbepaalde frequentie (en 
golflengte) lijnenspectrum.

3. Elektron op stationaire baan alle
inwerkende krachten in evenwicht.

2πr.mv = nh





waterstofspectrum
Lyman (UV)
Balmer (zichtbaar licht)
Paschen (IR)
Brackett (IR)
Pfund (VIR)
Humphreys



Johannes Rydberg 1888
(Zweden) (1854-1919)

IR

ZICHTBAAR

UV

Atoomspectroscopie: absorptie - emissie

-R/12

-R/22

-R/32

-R/42

-R/52
-R/62

-R/72

Johann Jakob Balmer (1825-1898): spectraallijnen waterstof
(ontdekt door Anders Jonas Ångström)

Slechts 3 artikels in leven (Zwitserland):
eerste 2 maakten hem beroemd, 3de was fout

formule speciaal geval van Rydberg



Arnold Sommerfeld
(Königsberg 1868 – München 1951)

Königsberg: mathematische fysica
research in militaire dienst

1895: Göttingen – theorie/gyroscopen
geofysica, astronomie,…

1897: Clausthal, mijnacademie
1900: Aken, TH
1906: München, prof. theoretische fysica
1911: elliptische elektronenbanen
doctoraatsstudenten: Bethe, Debye, Ewald, Pauli, Heisenberg
hevig verzet tegen nationaalsocialisme en jodenvervolging



Compton-effect 1923

p

h/ λ'

h/ λ

p 2 /2m

h ν '

h ν

α

θ

Arthur Holly Compton
(Rooster,Ohio 1892 - Princeton 1962)
Nobelprijs 1927

verstrooiing (scattering) van 
Röntgenstralen: ‘biljart’ met λ= h/p

onweerlegbaar bewijs / bestaan van fotonen

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Compton_Heisenberg_1929_Chicago.jpg


Einstein: “De Broglie heeft het grote mysterie ontraadseld”

Louis-Victor de Broglie
(1892-1987)

Nobelprijs 1929



Bohr kwantisatievoorwaarde + De Broglie-hypothese
2 πr = n λ,   n = 1, 2, 3, . . .

n = 4 n = 4,2 : past niet



42
0

222 cmcpmcE +==

c
Ep =

c
E

λ
h

=
p
hλ= p

hλ=

λ
chhνE ==

relativiteit 

kinetische
energie

rustmassa-
energie

impuls foton

foto-elektrisch effect
(Einstein)

relatie 
golflengte-energie

voor
foton

voor
elektron

hypothese van
De Broglie



De idee van 
dualiteit vindt zijn
oorsprong in het 
debat over de 
natuur van het licht
in de 17de eeuw:

Christiaan Huygens
1629-1695
licht bestaat uit golven

Isaac Newton
1643-1727 
licht bestaat uit deeltjes

theorie van Newton (deeltjes)
theorie van Huygens (golven)



Elektronen als golven



Wolfgang Pauli
(Wenen 1900 – Zürich 1958)

Nobelprijs fysica 1945
uitsluitingsbeginsel

•München (Sommerfeld)
•Göttingen (Born)
•Kopenhagen (Bohr)
•Hamburg (prof)
•Zürich (prof)
•Princeton

in 1 atoom kunnen geen 2 
elektronen eenzelfde stel 
kwantumgetallen hebben



Nobelprijs 1932
•Göttingen
•Kopenhagen
•München
•Leipzig
•Berlijn
•München

1926 "Ungenauigkeit“
(brief aan Pauli)

Werner Heisenberg
(Würzburg 1901- München 1976)



Pascual Jordan
(Hannover1902 – Hamburg 1980)
•briljant wiskundige en theoretisch fysicus
•“vergeten” wegens: lidmaatschap Nazi-partij (tolereerde wel ‘Joodse fysica’)
•artikel aan Bohr, door Bohr pas ontdekt in boekentas na bezoek aan MIT
•eerste uitdrukking van wat later bekend werd als Fermi-Dirac-statistiek

•“matrixmechanica” samen met Born, solide basis voor 
theorie v Heisenberg (1925)

(matrixmechanica is equivalent met Schrödinger-theorie!)



midden 1925 – begin 1927:
• zo’n 80 auteurs produceren 200 artikels binnen 1½ jaar!
• meerderheid (65%) minder dan 30 jaar oud!
• 60% gediplomeerd na 1920 (“postdoc”)!
• 2 op de 3 hebben Nobelprijs!

“Knabenphysik”



Razendsnelle ontwikkeling
een voorbeeld: elektronspin

Herfst 1925: George Uhlenbeck & Samuel Goudsmit
postuleren nieuwe intrinsieke eigenschap v deeltjes
(cf. impulsmoment): “spin”

Bohr sceptisch over artikel 20 nov., reist december 
nr Leiden (50 j.jubileum promotie H.A.Lorentz)

Station Hamburg: ontmoeting met W.Pauli
(wat over elektronspin?)

Bohr: “zeer, zeer interessant”

station Leiden: A.Einstein + P.Ehrenfest
Einstein overtuigt Bohr

station Göttingen (op terugweg): W.Heisenberg + P.Jordan

Station Berlijn: W.Pauli (vanuit Hamburg)

Einde 1925 Ralph Kronig zelfde resultaten – Pauli sarcastisch, maar publiceert
theorie begin 1926 (Kronig zeer boos) – Bohr helemaal overtuigd 

Goudsmit – Kramers - Uhlenbeck

Kronig



Davisson en Germer, 1927

Clinton Davisson &
Lester Germer in 1927

d

θ

2d sin θ = k  λ

diffractie met mono-energetische elektronenbundel

voldoet aan wet van Bragg met λ = h/p

sluitend bewijs dat golf-deeltje-dualiteit ook van 
toepassing is op materie



1922: Göttingen: eerste ontmoeting Bohr – Heisenberg en 
17 september 1924: Heisenberg te gast bij Bohr (Kopenhagen)

22 jaar – reeds 12 artikels
1923-1924: frustraties van Pauli

artikel heliumatoom (+ Born) niet gepubliceerd
artikel (tegen Heisenberg-Bohr theorie / anomaal Zeemaneffect

(niet gepubliceerd)
1924: uitsluitingsbeginsel (Pauli)



(Wenen 1887 – 1961)

• Jena, Stuttgart (1920) 
• Breslau (1921, prof.)
• Zürich (1921, prof., opvolger / Von Laue)
• Berlijn (1927, opvolger / Planck)
• Oxford (1933, vrijwillig  ballingschap wegens 

afkeer v nazisme, stroef verblijf door 
‘manège à trois’)

• Graz (professor, 1938 na Anschluss ijlings 
vlucht Oxford Gent )

• Dublin (Dublin Institute for Advanced Studies
(DIAS))

• gelukkig huwelijk, mét tal v maitresses + 
buitenechtelijke kinderen!

in carrière van ~50 jaar
gemiddeld 40 pagina’s/jaar
in 1926: 256 pagina’s 
(golfmechanica)

Erwin Schrödinger



.

Boeken over
Statistische mechanica, thermodynamica, 
diëlektrica, kleurentheorie, elektrodynamica,
algemene relativiteit, kosmologie

Pogingen tot eenheidsveldtheorie
(Unified Field Theory) 

visionair boekje (impliceert dubbele helix avant la lettre!): 
“What is life? The Physical Aspect of the Living Cell”

Nobelprijs 1933, samen met Dirac
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h = 6,6.10-34 J.s

Schrödingervergelijking

tegenstander van kwantumovergangen en deeltjesapect
Schrödingerformalisme nochtans equivalent met Heisenberg-matrixformalisme!





Harmonische oscillator

klassiek: elke energie mogelijk

kwantummechanisch:
positie beschreven door golffunctie

(rood: reëel deel
blauw: imaginair deel)

staande golven 
(= stationaire toestanden
= energieniveaus)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:QuantumHarmonicOscillatorAnimation.gif


De kat van Schrödinger (1935)

Kopenhagen-interpretatie: toestand / 2 systemen collapseert tot  toestand waarin 
1 systeem gemeten wordt (golffunctie / kat = superpositie):
Ψ(kat) = ψ(kat dood) + ψ(kat levend)

relais

Geigerteller

hamerverzegelde doos flesje HCN

radioactieve substantie in Geigerteller 1 atoom vervalt of vervalt niet
(bv. binnen 1 uur) (allebei 50% kans)
Indien verval ontlading relais hamer slaat flesje blauwzuur stuk kat †

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schrodingers_cat.svg


Oplossing van de paradox:
• kat = macroscopisch object, voortdurend in interactie met 
omgeving (luchtmoleculen) kan niet in 1 toestand gebracht 
worden (= verstoring van coherentie: decoherentie);
• kan niet volledig geïsoleerd worden van de omgeving

Bedoeling van Schrödinger: aantonen dat de Kopenhagen-
interpretatie tot belachelijke resultaten leidt.

Tussentoestanden zijn wel mogelijk in atomaire systemen:

atomen kunnen quasi gelijktijdig meerdere excitatietoestanden 
bezetten

atomen kunnen zich tegelijk op verschillende plaatsen bevinden

… zolang niemand toekijkt



Max Born
(Breslau 1882 – Göttingen 1970)

•Cambridge
•Berlijn
•Frankfurt
•Göttingen
•Edinburgh

Nobelprijs (eindelijk) 1954
D-UK



E = hν iħ∂/∂t
p =   h/λ -iħ



Macroscopische wereld:
mand met kersen
Vele identiek. 
We kunnen ze zien en proeven.
Een uitpikken heeft verwaarloosbaar
effect.
Kersen zijn zowel lekker als rood.

Microscopische wereld:
één enkele kers
We kunnen ofwel ernaar kijken
zonder ze op te eten - ze is rood.
Of we eten ze op, ze is lekker.
Beide tegelijk kan niet tezelfdertijd!
De kers kan niet tegelijk lekker en 
rood zijn!



watergolven

tweespletenexperiment

kwantumdeeltjes
(fotonen, elektronen,…)

klassieke deeltjes
(knikkers,…)



Engelsman, stamt uit een Quakers-familie. 
2 jaar: kan lezen. 
7 jaar: leert Latijn, Grieks en wiskunde. 
12 jaar, spreekt Hebreeuws, Persisch en kan
optische instrumenten bedienen. 
14 jaar: spreekt Arabisch, Frans, Italiaans en 
Spaans, kort daarna ook Chaldeïsch Syrisch.
20 jaar: diploma arts; "gentleman, accomplished 
flute player and minstrel (troubadour). He is 
reported dancing above a rope.“
23 jaar: natuurkunde in Göttingen, na doctoraat
terug – Cambridge, arts in Londen. 
Werkt voor verzekeringsmaatschappij, zet research 
voort naar structuur/netvlies, astigmatisme. 
Rivaal van Champollion bij ontcijferen hiëroglyfen: 
leest als eerste de namen Ptolemeus en Cleopatra 

eerste alfabet van hiëroglyfisch schrift (12 
letters). (Rosetta-steen)

Thomas Young (1773 – 1829)

“het laatste
universele genie”

“double slit experiment” vindt zijn oorsprong bij Young (met lichtgolven)



Paul A.M. Dirac
(Bristol 1902 – Tallahassee 1984)

Nobelprijs 1933
(+ Schrödinger)

“Natuurkundige wetten moeten 
wiskunde, schoonheid en 

eenvoud bezitten”



De Kopenhagen-interpretatie (1) 
(1924-1927)

Grondlegger: Niels Bohr;
Belangrijke bijdragen: Max Born, Werner Heisenberg.
(Bohr-Heisenberg: dispuut over wiskundig formalisme)
Eerste poging om de wereld vd atomen te begrijpen.
Verzameling visualisaties en wiskundige berekeningen.
Waarschijnlijkheidsinterpretatie (golffunctie), gelijkgesteld 

met indeterminisme.
Golf-deeltje-dualiteit, meetprobleem.



Kopenhagen-interpretatie (2)
1. Toestand / systeem volledig bepaal door GOLFFUNCTIE ψ: 

verandert continu in tijd, behalve bij meting
spontane collaps in eigentoestand /observabele

2. Probabilistisch: │ψ│2 maat / waarschijnlijkheid / uitkomst / 
meting (Born)

3. Alle eigenschappen niet samen exact te kennen 
(Onbepaaldheidsprincipe Heisenberg)

4. Materie vertoont golf-deeltje-dualiteit complementariteit
(experiment)

5. Meetinstrumenten meten alleen klassieke eigenschappen 
(positie, impuls,…)

6. Kwantumtheoretische beschrijving van groot systeem benadert
klassieke beschrijving 
(correspondentieprincipe Bohr-Heisenberg)



De noodzaak van kwantificatie

Straling

Licht bestaat uit deeltjes (corpusculair karakter)
1) zwarte straling (1860-1901)
2) atoomspectroscopie (1888-) 
3) fotoëlektrisch effect (1887-1905)

Dualiteit golf-deeltje
1) Comptoneffect (1923).
2) elektronendiffractie Davisson en Germer (1925).
3) Young-dubbelspleetexperiment

Louis de Broglie: relatie voor een foton uit relativiteit
Schrödingervergelijking (1926)
Onbepaaldheidsprincipe van Heisenberg



Interpretatie van kwantummechanica

nauwkeurigst geteste + meest succesvolle 
theorie in de geschiedenis van de 
wetenschap 

niet helemaal begrepen (begrijpbaar?)

meningsverschillen
deterministisch?
welke elementen zijn reëel?



Oorspronkelijke interpretaties: golffunctie elektron

Schrödinger: = ladingsdichtheid object, uitgespreid over een (oneindig) volume
Born: waarschijnlijkheidsverdeling/ positie elektron in ruimte

Instrumentalistische interpretaties (wiskundig formalisme in
overeenstemming met experimentele uitvoering)

Populairste: Kopenhagen-interpretatie (Bohr-Heisenberg, 
gebaseerd op Born)

collaps van de golffunctie op ogenblik van meting
vele werelden-interpretatie

wegens decoherentie: herhaaldelijk splitsen wereldlijnen / 
macroscopische objecten in wederzijds niet-observeerbare, 
vertakkende geschiedenissen, verschillende universa binnen 
groter multiversum

consistente geschiedenissen: waarschijnlijkheden / alternatieve 
geschiedenissen / systeem voorspellen consistent met 
Schrödingervergelijking … EN ANDERE!!!

“zeur niet en reken uit!” (Feynman?)



Moeilijkheden bij de interpretatie

abstracte, wiskundige beschrijving
Hilbertruimte over de complexe getallen, zelftoegevoegde 

hermitische operatoren werkend op ruimte van ket-vectoren,…

schijnbaar niet-deterministische, irreversibele processen
ingewikkelde, niet-unitaire transformaties

kwantumverstrengeling (entanglement)
EPR (Einstein-Podolsky-Rosen)-paradox (tegen causaliteit)

complementariteit

(wegens niet-commutativiteit van operatoren) KM niet verenigbaar 

met klassieke propositionele logica



Stelling van J.S.Bell
Kwantummechanica kan niet verklaard
worden door ‘verborgen lokale 
variabelen’:
elke “klassieke” theorie die gebruik 
maakt van lokale, realistische 
(= niet-stochastische)
variabelen geeft meetbare resultaten 
die onverenigbaar zijn met de 
uitkomsten van de kwantummechanica



Entanglement (verstrengeling) (1)
kwantumtoestanden van 2 objecten zijn verbonden, zodat
1 object niet langer kan beschreven worden zonder het 2de

erin te betrekken, zelfs indien ze ruimtelijk gescheiden zijn.

Correlaties tussen de fysische eigenschappen van systemen, 
bv, spin    1            2      (afstand irrelevant)

verborgen variabelen?
(geopenbaard als het vestengeld paar gecreëerd wordt)
= non-localiteit: connectie tussen leden van een paar tegen klassieke
relativistische concepten van ruimte en tijd

• elk deeltje vertrikt in een dubbelzinnige toestand
• dichotomie / resultaat / meting mogelijk
• alleen meting zelf precipiteert welbepaalde waarde



Entanglement (verstrengeling) (2)

Als elk deeltje vertrekt met de eigenschappen die de te meten waarden
ondubbelzinnig vastleggen, moet er geen transmissie van informatie
over ruimte en tijd gepostuleerd worden.

ψ-collaps
• meting beinvloedt ogenblikkelijk alle andere
• verwikkelde (verstengelde) systemen, zelfs veraf gelegen

transmissie met snelheid > c

Einstein: “spukhafte Fernwirkung”

Kwantumverstrengeling aangetoond: Anton Zeilinger + team, Innsbruck 1997
idem: Franceso DeMartini, Rome: kwantumteleportatie



U en R: twee verschillende procedures
verschillende interpretaties van het kwantumformalisme

U: unitaire evolutie = deterministische Schödinger-vergelijking
vb.: ψ impulstoestand
blijft ongewijzigd zolang deeltje niet interageert

- geen probabiliteiten
- totaal voorzienbaar
- elke meting zelfde resultaat

(= helemaal klassiek!)
Veronderstel meting van positie

reeks probabiliteitsamplituden │ ψ n│2 probabiliteiten
onzekerheid
Heisenberg-principe

vb.: ψ positietoestand
Schrödingervgl.: zal niet daarin blijven, zal snel dispergeren

U-R-incompatibiliteit van de kwantummechanica

R: reductie / probabilistische toestandsvector bij elke waarneming
[Deze + volgende dia’s uit seminaries; 
“De filosofie van de tijd” – Walter Simons, 2008, Urania]



Evolutie in de tijd van een golfpakket:
Schrödinger-vergelijking

• complete deterministische evolutie van de golffunctie (= toestandsvector)
• ψ ontbonden in impulstoestanden
• elke component beweegt met snelheid c2/ v (v: snelheid / klassiek deeltje met

impuls p = mv)

John von Neumann, 1955:
EVOLUTIEPROCES U (= unitaire evolutie)

= deterministisch
complexe superpositie behouden
CONTINU

BIJ METING: R (= reductie / toestandsvector)
= collaps van de golffunctie
= niet-deterministisch probabilistisch

│ ψ │2  ~ probabiliteit  ~  onzekerheid 
DISCONTINU

R: - verandering in de beschikbare kennis over een systeem
OF: - iets “reëels”

Fysici

Filosofen

2 verschillende WISKUNDIGE manieren om veranderingen in de toestand
van een systeem in de tijd te beschrijven



PADINTEGRAAL
overgangsamplitude tussen 2 kwantumtoestanden van een 

systeem =
som v.d. bijdragen / mogelijke (klassieke) geschiedenissen 

v. dat systeem

bv. deeltje: klassieke baancurven   r,t –> r’,t’

newtoniaanse mechanica irrelevant!
FILOSOFISCH: reëel? wat doorkruist deze banen van hier naar daar?

BEGRIP
cf. Kopenhagen-interpretatie / KM: golffunctie, Hilbertruimte,…
realistische interpretatie mogelijk ZONDER te postuleren dat
de ruimte vol klassieke paden is.
Deeltje kan niet gelijktijdig op verschillende plaatsen zijn.



FUNDAMENTELE WIJZIGINGEN NODIG

Wat heeft ART ons geleerd?
geen achtergrondmetriek nodig voor fysica
ruimte en tijd zijn dynamisch, samen met andere fysische entiteiten
locatie / ruimtetijd is relationeel

MAAR: ART is meer dan een veldtheorie van een bepaalde kracht
(zwaartekracht):

onze noties / ruimte en tijd zijn op fundamenteel niveau inadequaat
relationele notie van kwantum-ruimtetijd nodig om fysica op

Planck-niveau te begrijpen

Wél achtergrond / metrische ruimte  !
relativistische zwaartekracht
zwarte gaten
relativistische astrofysica
moderne kosmologie

Wat heeft KM ons geleerd?
elke dynamische entiteit is op kleine schaal onderworpen aan

Heisenberg-relaties



Look back 100 years, to 1903. How important is it now 
who was Prime Minister of Great Britain in 1903, or 
President of the United States? What stands out as 
really important is that at McGill University, Ernest 
Rutherford and Frederick Soddy were working out the 
nature of radioactivity. This work (of course!) had 
practical applications, but much more important were 
its cultural implications. The understanding of 
radioactivity allowed physicists to explain how the 
Sun and Earth's cores could still be hot after millions of 
years.

Steven Weinberg in Nature 426, 389 
(27 November 2003):

Scientist: Four golden lessons



Sinds Newton tot begin / 20ste eeuw:

ruimte
tijd

causaliteit materie

F  Y  S  I  C  A

QM (KWANTUMMECHANICA)
RT (RELATIVITEITSHEORIE)

beide verenigen lukt niet…

successen
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