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In the middle off all sits Sun enthroned. 

In the most beautiful temple, could we place this 

luminacy in any better position from which he can 

illuminate the whole at once? He is rightly called 

the Lamp, the Ruler of the Univers; Hermes Trismegistus 

names him the visible Gap, Sophocles' Electra calls 

him the Allseeing. So the Sun sits upon a royal 

throne, ruling his children the planets which circle 

round him. As Aristotle says, in his "de Animalobus", 

the moon has the closest relationship with the 

earth. Meanwhile the earth conceives the sun, and 

becomes pregnant with an annual rebirth. 

Copernicus. 
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HOOFDSTUK 0 

KADER VAN HET ONDERZOEK 

Sinds de publicatie van de onzekerheids

relaties van Werner Heisenberg [0.1] is er binnen het onderzoek 

naar de fundamenten van de quanturnmechanica veel aandacht besteed 

aan de niet-compatibele observabelen. Begrippen als de baan van 

een electron werden door de nieuwe theorie van hun betekenis 

ontroofd, terwijl de nieuwe situatie zich niet liet vertalen 

in termen van ervaringen uit het dagelijkse leven; althans niet 

binnen één enkel klassiek beeld. 

Bohr en Heisenberg zelf trachtten de onzeker

heid in de kennis van niet compatibele observabelen, die corre

sponderen met niet-cammuterende operatoren, te verklaren door te 

wijzen op een aan de natuur eigen en daardoor niet te elimineren 

onnauwkeurigheid in de meetopstelling. Zo moet, om het oplossend 

vermogen van een microscoop te vergroten, de golflengte van het 

benutte licht worden verkleind, waardoor de kinetische energie 

van de fotonen en daarmee hun verstorende werking tan opzichte 

van het quanturnmechanische objectsysteem wordt vergroot. [0.2]. 

Ook de golftheorie van SchrÖdinger laat een interpretatie van de 

onzekerheidsrelaties toe, maar beiden doen de observabelen als 

fysische eigenschappen van atomaire deeltjes hun betekenis 

verliezen. 

Deeltjes- en golfinterpretatie worden op 

een,achteraf bekeken, heel eenvoudige en daardoor elegante 

wijze aan elkaar gekoppeld door Max Born, die de toestandsvector 

uit het formalisme interpreteert als een waarschijnlijkheids

amplitude. 

De statistische benadering biedt nogal wat 

voordelen. Zo zijn de onzekerheidsrelaties nu niet meer dan 
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'statistische verstrooiingsrelaties' [0.3], die metingen met 

een nauwkeurigheid, welke in de Bohr/Heisenbergopvatting 

'verboden' zou zijn, toelaat. De spreiding, die bij een reeks 

van metingen onvermijdelijk optreedt is niet meer à priori 

te wijten aan de werking van het meetapparaat maar is mogelijk 

een gevolg van de preparatie van het ensemble. 

Om eigenschappen van formalisme en meetproce

dures wat beter te kunnendiscrimeneren is de beste methode van 

onderzoek veelal die, welke zich tot de eenvoudigst denkbare 

onderdelen beperkt. In ons geval zijn dat de cammuterende opera

toren, die voor de onzekerheidsrelaties gespaard blijven. Voor 

compatibele observabelen is gelijktijdige, onverstoorde meting 

in principe mogelijk. Misschien wel daardoor is de mening, 

dat cammuterende operatoren geenenkele moeilijkheid kunnen 

opleveren, bij vele quanturnfysici gangbaar. 

Het probleem dat wij ons hebben gesteld 

is dat van de uitbreiding van de quanturnmechanica met 

gemeenschappelijke waarschijnlijkheden, waardoor ook 

correlaties tussen meetuitkomsten van gezamelijke metingen, 

in tegenstelling tot de axioma's van de quanturnmechanica 

die slechts enkelvoudige waarschijnlijkheden voorspellen, 

in een nieuwe theorie worden gevat. Een uitbreiding met 

verborgen variabelen is een uitbreiding die veel grotere 

consequenties heeft, omdat in zo'n theorie de deeltjes 

worden geacht waarden van observabelen als eigenschappen te 

bezitten. Verborgen variabelen zullen in dit verslag echter 

slechts dan worden bekeken, als zij voorkomen in discussies, 

die voor de gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling 

eveneens van belang zijn. 

Achtereenvolgens zullen wij ons buigen over 

de meetprocedure voor quanturnmechanische objectsystemen 

(hoofdstuk I) en daarbij de ideale meting introduceren. 
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Vervolgens volgt een korte schets van de historische ontwikkeling 

van de statistische interpretatie (hoofdstuk II), terwijl in 

hoofdstuk III een analyse wordt gemaakt van een experiment, waarvan 

onlangs nog werd beweerd dat het een bewijs is voor het feit, dat 

de macroscopische fysische wetten ook op atomair niveau 

de correlaties tussen meetuitkomsten voorschrijven. In de 

hoofdstukken IV en V wordt aan de hand van vele publicaties 

nagegaan welke verwantheid tussen meetresultaat en 

meetmethode kan worden aangetoond. 

De terminologie is in het onderhavige vakgebied 

een minder voor zich sprekende zaak. Deze situatie wordt 

daarbij niet verbeterd door de (helaas nooit ideale) vertaling 

van begrippen en de toevoeging van nieuwe woorden. Derhalve is 

vaak de (oorspronklijke) engelse uitdrukking tussen haakjes 

opgenomen. 

4 Literatuur -------------
Conceptuele discussies zijn niet tot in elke 

essentie gebonden aan de doorgaans gehanteerde, wetenschappelijke 

normen van logische deductie of heuristiek. Het aantal interpre

taties is dan wel niet zo groot als het aantal interpretatoren 

maar desondanks is het voor een dilettant moeilijk om een beeld 

te krijgen van het zo langzamerhand horizonbrede spectrum van 

interpretaties en zienswijzen, die tot overmate van ramp vaak 

nog zeer verschillend zijn in toegankelijkheid. Een referentie

lijst is daarom zo belangrijk, omdat dit, in zekere mate, 

bijdraagt tot het herkennen van de 'kleur' van de auteur. 

Bij de tot-standkoming van dit verslag zijn 

de onderstaande boeken frequent geraadpleegd en worden aan geÏnter

esseerden gaarne aanbevolen. Voor detailgebonden onderwerpen 

zij verwezen naar de aan het eind van elk hoofdstuk aanwezige 

literatuurlijst 
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Conceptual Foundations of Quanturn Mechanics, 

sec. ed.,Reading, Massachusetts, 1976. 

The Philosophy of Quanturn Mechanics, 

Wiley, New York, 1974 

Mathematical Foundations of Quanturn Hechanics, 

Princeton University Press, 1955. 

------
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[3] K. Popper 

Zeitschrift fÜr Physik,40, 172, (1927) 

The Physical Principals of the Quanturn Theory, 

Dover, Chicago, I1930) 

The Logic of Scientific Discovery, 

Harper, New York, (1968), p.215. 
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HOOFDSTUK I 

DE QUANTUMMECHANICA VAN HET METEN 

inleiding. 

De overtuiging, dat de fysische werkelijkheid steeds 

te beschrijven valt met een mathematisch formalisme dat voldoet 

aan de ('wetenschappalijke') eisen van objectiviteit, causaliteit 

en determinisme, is, door de komst van de quantummechanica, in 

de loop van deze eeuw steeds nadrukkelijker ter discussie gesteld. 

Heisenberg formuleert zijn zienswijze aldus: [I. 1] 

"Wat wij (de quantwnfysiai) mathematisah vastleggen, 

is sleahts voor een klein deel een 'objeatief faatum' 

en voor het grootste deel een overziaht van de 

mogelijkheden. De uitspraak bijvoorbeeld 'hier is 

een waterstofatoom in de grondtoestand' bevat geen 

nauwkeurige aanduiding meer van de baan van het 

eleatron, maar hij houdt in 'wanneer men de baan van 

het eleatron met een gesahikt apparaat waarneemt, zal 

het eleatron met een bepaalde waarsahijnlijkheid w(x) 

op de plaats x gevonden worden'." 

Omdat de vraag naar plaats en snelheid van het atomaire deeltje 

niet (meer} eenduidig kan worden beantwoord zal in dit verslag 

(zoals steeds meer gebruikelijk in publicaties over de fundamentele 

problemen in de quantummechanica) niet meer worden gesproken over 

eigensahappen van deeltjes, maar over het resultaat van een meting 

van een observabele van dat deeltje. Daardoor is niet meer essentiëel 

de vraag of (óijv.J een electron wel een óepaalde plaats of een 

zekere impuls hééft, maar staan de meting van plaats en impuls centraa: 
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Een theoretische dispersie tussen de meetresultaten van niet 

compatibele observabelen kan dan net zo goed zijn oorzakelijke 

verklaring vinden in de meetprocedure zelf. (Bijvoorbeeld 

verstoring van de impulsmeting door de werking van de plaatsmeter 

of omgekeerd.) 

Alhoewel in dit verslag slechts cammuterende operatoren 

het onderzoeksterrein zijn wordt de geschetste meettheoretische 

benadering toch gehandhaaft. De meettheorie zelf is, als verbinding 

tussen de microscopische theorie en de macroscopische ervarings

wereld, een steeds belangrijkere conceptuele rol gaan spelen en ~s 

een essentiëel onderdeel gaan vormen van het formalisme zelf. 

Een uitgebreide literatuur op het gebied van de meet

theorie is voorhanden: Wigner [!.3] gaat vooral uit van de 

Kopenhaagse benadering, terwijl d'Espagnat [!.4] zeer uitgebreid 

ingaat op de grensfunctie van de meettheorie tussen quanturnmechanica 

en klassieke fysica. 

Ideale metingen of metingen van de eerste soort zijn 

de meetprocedures waartoe we ons in dit verslag beperken. Die 

metingen, waarbij de meter door een zekere wisselwerking invloed 

uitoefent op de toestand van het systeem (metingen van de tweede 

soort) blijven vooralsnog buiten beschouwing. 

Laten we uitgaan van een ensemble S van quanturndeeltjes 

d., dat met behulp van een (ideale) meetopstelling M wordt onderzocht. 
~ 

Met het objectsysteem wordt een Rilhertruimte H
5 

geassociëerd en 

met het meetapparaat een ruimte HM zodat de totale ruimte wordt 

gedefiniëerd met behulp van het tensorproduct: 

Htotaal = HS ~ HM 

(voor de definitie van zo'n ruimte zie bijvoorbeeld Jauch [!.5]). 

Neem verder aan dat het spectrum van de observabele A die door M 



~-

aan S wordt gemeten,zuiver discreet is, en mogelijk ontaard. 

Een ideale meting TA is een procedure, zodanig dat 

de initiële golfvector ~~~> van M+S in W wordt geëvolueerd 
~ 

volgens 

1~.> = I < ~,vl~ > lak,v > ~ lx > ~ 

~ ' 0 k,v 

lW > I < ak,v1~ ·> lak,v > ~ lxk,v> "f 
k,v 

(I-1) 

waarin 1~k,v> een eigenvector ~s van de operator A 

welke weer correspondeert met een observabele A, V is een neven

quanturngetal dat de ontaarding nummert, I~ > en lx> toestands

vectoren in respectievelijk H8 en HM. 

Door de meettransformatie wordt l~>niet geëvolueerd 

maar lx>wel. De correlatie dient zodanig te zijn, dat de 

wijzerpositie xk,v> van M met een relatieve waarschijnlijkheid 

L l<~l~,v>l 2 

V 

het meetresultaat ~ oplevert, indien gold: 

D'Espagnat [I.4] geeft een expliciet voorbeeld van zo'n ideale 

meetprocedure. 

(I-2). 

Laat de evolutie I~>= UI~.> bepaald worden door de 
f ~ 

interactiehamiltoniaan 

Hint= Ö(t) A(q,-i a/aq)(-i a/aQ) (I-3) 

De observabele is hier een functie van de plaats q en de geconju

geerde impuls p. Q is de positie van de wijzer van de A-meter 

en t de tijdparameter. 

De tijdafhankelijke SchrÖdingervergelijking kan als 

volgt worden geschreven: 
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i a/at I~> = d/dt(w) A(q,-i a/aq).-i a/aQ I~> (I-4) 

met daarin w de Heavyside-functie, zodat d/dw = ê(t). Een algemene 

oplossing voor (I-4) is (zonder ontaarding!) 

I~> =la> !f[Q-w(t).a ]> m m 
{I-5) 

f zal worden bepaald door de beginsituatie van het meetapparaat. 

Laat de wijzer voor t<O een positie Q=O innemen, dan kan de 

totale meettransformatie geschreven worden als 

1~1·> = la> lê(Q) >~la> lê(Q-a )> m m m 

Dit uiterst simpele meetproces is inderdaad een voorbeeld van 

een ideaal meetproces conform (I-1). 

(I-6) 

De praktische haalbaarheid van zo'n meetprocedure is 

op dit moment niet van belang. Op dezelfde manier zoals een thermo

meter de temperatuur van het water waarin hij wordt gestoken 

beÏnvloedt, evenzo heeft een quanturnmechanische meter een 'piloot

signaal' nodig, afkomstig van het objectsysteem, dat wordt versterkt 

tot een waarneembare 'wijzeruitslag'. Uiterst gevoelige meetappara

tuur als een Geiger-MÜllerteller of een Wilsoukamer zijn in 

quasi-statisch evenwicht verkerende systemen die een activatie

drempel bezitten die energetisch van de zelfde orde van grootte 

is als de bewegingsenergie van het deeltje dat.wordt gedetecteerd. 

Aanzienlijke verstoring of vernietiging van dat deeltje maakt dan 

tevens de mogelijkheid van controle- of vervolgmetingen zeer klein. 

Serieuze bedenkingen ten aanzien van de 

mogelijkheid van een meting van de eerste soort we~den opgeworpen 

door Wigner [I.6]en vervolgens verder uitgewerkt door Araki en 

· Yanase [1.7] voor alle operatoren die cammuteren met een additieve 

bewegingsconstante. 

Wigner's redenering is aldus: 
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We laten een ensemble S van langs de positieve x-as gepolarix+ 
seerde deeltjes in de y-richting bewegen. Indien de twee 

eigenvectoren van de operator S lv+> zijn en die van S Iu+> 
x - z 

d kan · d 1 d b' · S d an voor een ~ ea e meetproce ure, waar ~J wor t gemeten, z 
overeenkomstig (I-1) worden geschreven 

1~.> = lv+> ~ lx > 
1 0 . 

1 = 7:2 ( Iu+~ + Iu->) ~ lx~> 

1 
l~f> = 7:2 ( Iu+> ~ lx+> + Iu-> ~ lx->) 

1 = ~ (Cl x+> + lx->) ~ ·lv+> + 
2 

(I)(+> - lx->) 11 lv-> ' ~ 
J 

Voor een ensemble met tegengestelde polarisatie geldt: 

!{Cix+> - lx->) 11 lv+> 

Clx+> + lx->) ~ lv-> } 

Indien M het totale impulsmoment is van objectsysteem en 
x 

(I-7) 

(I-8) 

meetapparaat in de x-richting, en L is het totale impulsmoment 
x 

van objectsysteem en meetapparaat, behalve de spincomponent 

van het objectsysteem, beiden in de x-richting, dan geldt 

vanzelfsprekend in klassieke termen 

M = L + S 
x x x 

en quanturnmechanisch 

~M > = <L > + <S > 
x x x 

(I-7) en (I-10) leveren, wegens de orthonormaliteit van 

lv+> en lx+> v.oor de verwachtingswaarde van M 
-J x 

(I-9) 

(I-10) 
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<M> = l [ C<x+ 1 
x 

+ <x-n L <I x+> + I x->) + 
x 

C<x+l - <x-n L < lx+> - lx->)] 
x 

(I-11) 

terwijl uit (I-8) en (I-10) volgt 

<M> = l [(<x-1 - <x+ I) L <I x-> - lx+>) + 
x x. 

<<x+t + <x-l) L <lx+> + lx->)] 
x 

(I-12) 

De verwachtingswaarde voor het totale impulsmoment na de meet

interactie is, zoals uit (I-11) en (I-12) blijkt, voor ensemble 

S en ensemble S gelijk! x+ x-
Vóór de meetinteractie kon dit nooit het geval zijn, 

immers de verwachtingswaarde <S > van S was tegengesteld aan x x+ 
die van S • Derhalve kan, mits men de wet van behoud van impuls x-
wil handhaven, meetprocedure (I-6) niet mogelijk zijn. Men zal 

de meetprocedures moeten herformuleren tot meetprocedures van de 

tweede soort. 

Iu+> lx > 
'l's 

I x+> + e:+lu-> lll -+zlu+>a 
0 

'l's 
Iu-> & lx > -+z Iu-> B lx-> + e:-lu+> (I-13) 

0 

De redenering van Wigner kan echter van enig kritisch 

commentaar worden voorzien, omdat het nog maar zeer de vraag is 

of de situatie die hij beschrijft wel een experimentele situatie 

vertegenwoordigt. 

Het totale impulsmoment M heeft betrekking op het 

objectsysteem, zowel als het meetapparaat en kan slechDs constant 

worden verondersteld indien het totale systeem is geÏsoleerd en 

er dus geen uitwendige krachten op werken. 

Dit betekent dat het meetapparaat in de vrije ruimte 

moet zweven. Men zou daarbij moeten eisen dat het meetapparaat 

voldoende groot is in vergelijking met het objectsysteem. !~dien 

het massatraagheidsmoment van het meetapparaat vergelijkbaar is 
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met dat Van het objectsysteem, dan zal L sterk door de verandering 
x 

van S worden beÏnvloed. Door deze wisselwerking zal het 
x 

meetapparaat gaan roteren, hetgeen de meting verstoort, zodat èe 

uitgangskanalen (de twee bundels) niet meer uit elkaar te houden 

zijn. De eis van een macroscopisch meetapparaat is reeds verwoord 

door Araki en Yanase [I.7]. De relevantie van deze beschouwingen 

is echter gering omdat er nog steeds zeer weinig experimenten 

in de vrije ruimte worden uitgevoerd. 

Meer gangbaar is de situatie, waarbij de meetopstelling 

op een tafel is geplaatst, zonder dat die tafel als een onderdeel 

van de opstelling wordt beschouwd. In dat geval is M echter geen 

additieve bewegingscanstante meer en is Wigner's redenering niet 

meer toepasbaar. 

Zoals reeds eerder opgemerkt is de ideale meting, en 

daarmee het bestaan van additieve bewegingsconstanten, in de 

praktijk niet zo interessant omdat de wisselwerking van meet

apparaat en objectsysteem altijd een beÏnvloeding van de 

toestand van laatstgenoemde tot gevolg heeft. Di~ hoeft echter 

nog niet te betekenen dat er dan ook geen goede metingen mogelijk 

zouden zijn (de diagnose kan best goed zijn, ook al blijkt de 

patiënt te zijn overleden). 
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HOOFDSTUK II 

DE STATISTISCHE INTERPRETATIE VAN DE QUANTUMMECHANICA 

Het zijn Bohr, Kramers en Slater die in hun beroemde 

artikel "Ueber die Quantentheorie der Strahlung" (II.l] van 1924 

de uit de quantenhypothese van Planck voortkomende gedachte 

lanceren dat, vanwege de onvoorspelbaarheid van het tijdstip van 

terugval van een elektron in een aangeslagen atoom naar een 

stationaire toestand, de wetten van behoud van impuls en energie 

op quanturnfysisch niveau nog slechts een statistische geldig

heid kunnen bezitten: 

"Gerode so wie in Comptons Theorie nehmen wir zu 

setber Zeit an, dass das bestrahtte Elektron eine 

gewisse Wahrsaheintiahkeit dajür besitzt, in 

jeder gegebener Riahtung eine gewisse endtiahe 

Aenderung seiner Bewegungsgrösse zu erfahren. Durah 

diese Effekt, ••...• , ist die statistische Erhattung 

der Bewegungsgrösse gesiahert, ••••••.• " 

Met andere woorden: indien een atoom een foton invangt overeen

komstig Plancks stralingswet ~E = h.v dan zal, nadat het foton 

gedurende een onvoorspelbare tijd is vastgehouden, ook weer een 

eruptie van een foton plaatsvinden, doordat ean opgeworpen elektron 

terugvalt. Per individueel botsingsproces zal, aldus is de redene

ring, geen spake kunnen zijn van impulsbehoud, omdat zo'n atoom 

niet de richting kan onthouden van waaruit het foton oorspronkelijk 

kwam. Omwille van hetcorrespondentiepostulaat dient de impuls 

gemiddeld over vele óotsingen wel behouden te blijven. 

Vooral de in het óetreffende artikel aanwezige verwij

zing naar het nog niet zolang daarvóór ontdekte Camptoneffect 

[II.2] zette diverse experimentatoren aan tot instrumentele 

verificatie van de 'Bohrse interpretatie'. 

Zowel Bethe en _Geiger (II.31 als Compton en Sirnon [II.4] 
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kwamen na uitvoering van hun metingen tot eenzelfde conclusie: 

De experimentele resultaten blijken niet in overeenstemming te 

zijn met het gezichtspunt van Bohr, Kramers en Slater, dat de 

wet van behoud van impuls slechts een statistische geldigheid 

bezit. Voor elk individueeZ botsingsproces van een foton met 

een atoom blijft de totale impuls wel degelijk behouden. 

Nadat experimenten van Shankland [II.S] de 

discussie opnieuw deden oplaaien omdat zijn resultaten leken 

aan te sluiten bij het BKS-standpunt waren het Hofstadter en 

MCintyre [!!.6] die met behulp van inmiddels sterk verbeterde 

apperatuur de ideeënstrijd in het nadeel van Skankland en 

dus van de 'Bohrse interpretatie' beslechtten, hetgeen, wellicht 

ten overvloede, nog in datzelfde jaar door Cross en Ramsey 

[II.7] werd bekrachtigd. 

Dat ondanks deze niets aan duidelijkheid te 

wensen overlatende experimenten binnen de quanturnmechanica toch 

een mogelijkheid aanwezig is om tot een statistische interpretatie 

van het formalisme te komen werd reeds in 1926 door Max Born 

onderkend. Hij gaf•de aanzet tot de heden ten dage ruim verspreide 

zienswijze dat de quanturnmechanische beschrijvingswijze 

essentieel statistisch is en slechts van toepassing op een verzame

ling van een groot aantal atomaire deeltjes: het ensembZe. 

behoedzaam: 

Formuleert hij zijn hypothese aanvankelijk nog uiterst 

"Iah seZber neige dazuJ die Determiniertheit in den 

atomaren WeZt aufzugeben. Aber das ist eine PhiZosophische 

F~geJ für die physikaZische Arg~nte nicht aZZein 

massgebend sind". [11.8] 

spoedig beweert hij met beduidend meer zekerheid: 
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'~ie Bewegung der PartikeZn foZgt 

WahrsaheinZiahkeitsgesetzen, die WahrsaheinZiahkeit 

seZbst aber breitet siah im EinkZang mit dem 

KausaZgesetz aus." [!I. 9] 

Daarbij wordt voor het eerst de Hilbertruimtevector 

I~> als een waarschijnlijkheidsamplitude geÏnterpreteerd volgens 

W(!_, t) = (II-1) 

Born trachtte een oplossing te vinden voor het 

golf-deeltjesdualisme door zijn interesse primair te richten op 

de wens om middels het correspondentieprincipe de klassieke mechanica 

te laten fungeren als startpunt voor een interpreteerbaar beeld 

van de quantummechanica. Daardoor kwam hij, naar zijn zeggen 

"als vanzelf", tot een statistische interpretatie van de SchrÖdinger

vergelijking. [Il.IO] I.De publicatie van Bohr,Kramers en Slater 

heeft hierbij, ondanks de spoedige falsificatie, als aanleiding een 

essentiële rol vervuld.[II.Jl] 

Zowel in Einstein (Solvay-congres 1927) als Slater 

(American Physical Society Congres,New York 1928) vond Bom 

vermaarde medestanders. Bohr daarentegen ontwikkelde met zijn mede

werkers een visie waarbij de toestandsvector werd geacht een in 

beginsel volledige beschrijving te zijn van het individuele fysische 

systeem ,fii.12] • Alhoewel Einstein toegaf dat Bohrs gezichtspunt vanuit 

een puur logisch standpunt beschouwd geenszins absurd is, zijn zij 

er nooit meer in geslaagd om hun denkbeelden overeen te laten 

stemmen [!1.13] '. 

Naast de statistische en Kopenhaagse (Bohr) interpre

tatie komt men wel eens de 'many world'theorie van Everett [II.t4] 

tegen, terwijl ook Wigner [II.15] kan worden beschouwd als verdediger 

van een min of meer onafhankeliJke interpretatie, waarbij de rol van 
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de observator en vooral diens creatieve geest een essentiële (maar 

m.i. toch niet erg aannemelijke) plaats innemen. Deze laatste twee 

worden echter in dit verslag verder terzijde gelegd. 

Hoe de quanturnmechanische theorie in een concrete 

situatie (n.l. het reeds vermelde Cross-Ramsey experiment) op 

verschillende wijzen kan worden uitgelegd wordt in het volgende 

hoofdstuk nader bekeken. 
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HOOFDSTUK III 

DE SOM- EN PRODUKTREGEL EN WJN VERIFICATIE 

Het Cross-Ramsey-experiment en de Glymour-Fine controverse 

De in deze paragraaf besproken problemen zijn afkom

stig uit discussies, gevoerd met betrekking tot verborgen-varia

belentheorieën. In zo'n theorie worden deeltjes geacht waarden 

van observabelen als eigenschappen te bezitten. Men kan zo'n 

verborgen-variabelentheorie een deterministische theorie 

noemen, indien daarbij de tijdevolutie eveneens gedetermineerd 

is. 

Voor niet compatibele observabelen levert te toekenning 

van waarden aan één deeltje ernstige problemen op (zie bijvoor

beeld [III.1]). Een ensemble, waarvan men de deeltjes achtereen

volgens selecteert naar een zekere impuls- en plaatswaarde, 

blijkt bij herhaalde meting van de impuls toch een spreiding 

in de meetresultaten te bezitten. De opdeling van het ensemble in 

groepen deeltjes met identieke plaats- en impulswaarden is niet 

mogelijk. 

Indien men zich tot compatibele observabelen beperkt 

wordt men bij het bepalen van de waarden van de observabelen nîet 

gehinderd door de onzekerheidsrelaties van Heisenberg, zodat de 

indeling van de deeltjes naar welbepaalde waarden mogelijk wordt. 

Met de constatering dat aan elk deeltje afzonderlijk 

een welbepaalde waarde voor elke compatibele observabele kan 

worden toegeschreven is echter nog niets gezegd over de relatie 

tussen de waarden van de observabelen van dat deeltje. Het feit, 

dat er tussen de verwachtingswaarden van de observabelen 

zekere relaties bestaan betekent nog niet dat per deeltje tussen 
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de waarden van die observabelen dezelfde relaties bestaan. 

De quanturnmechanica van de enkelvoudige meting doet 

over de relatie of correlatie tussen waarden van observabelen 

geen uitspraken: slechts de kans om aan een deeltje een zekere 

waarde aan te treffen en de relatie tussen de gemidde~en van 

een statistisch betrouwbaar aantal metingen voor meerdere 

observabelen wordt door het qu~ntumformalisme voorgeschreven. 

Men kan relaties tussen waarden van observabelen 

aan één objectsysteem wel poneren: 

som-regel Voor cammuterende operatoren A en B geldt, 

dat de waarden van een grootheid met opera

tor (A+B) gelijk is aan de som van de waar

den van de grootheid van operator A en die 

met operator B. 

produktregel Indien [A,Bl = 0, dan is de ~.;·aarde van de 

grootheid met operator (AxB) gelijk aan het 

produkt van de waarden met de operatoren A 

en B. 

Uit de geldigheid van de produktregel volgt bijvoorbeeld dat, omdat 
2 voor de kinetische energie- en impulsoperator geldt E = P /2m, 

2 ook per deeltje moet gelden E. = p. /2m. 
~ ~ 

De geldigheid van deze regels is het onderwerp van dit 

hoofdstuk en vooral, omdat ze niet volgen uit de quanturnmechanische 

axioma's, de experimentele testmogelijkheid. 

Koehen en Specker [III.2] geven een (triviaal) voorbeeld, 

dat met de som- en produktregel strijdig is, maar niet met de 

quantummechanica. Stel eens, dat de kans om voor de observabele A 

de waarde a. te vinden , èn voor B de waarde b., gelijk is aan het 
~ J 

produkt van de enkelvoudige kansen: 

kans(a.Ab.) = kans(a.).kans(b.) 
~ J ~ J 

• 
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Dan kan, bij elke waarde van A, elke waarde van B gemeten worden 

met een kans groter dan nul. (Volgens som- en produktregel zijn 

de waarden van A en B echter maximaal gecorreleerd. Vergelijk 

het voorbeeldje: het resultaat van de impulsmeting bepaalt 

volgens de produktregel de kinetische energie van het deeltje 

volledig). Het voorbeeld van Koehen en Specker is echter nog geen 

basis voor een verborgen-variabelentheorie, omdat à priori elke 

correlatie tussen de waarden van de betrokken observabelen aan 

het deeltje wordt ontkend, hetgeen fysisch niet acceptabel lijkt. 

Immers A en F(A) hebben verwante waarschijnlijkheidsverdelingen. 

Arthur Fine [III.3] kritiseert de geldigheid van som

en produktregel, omdat ze niet logisch uit het quanturnformalisme 

te deduceren zijn, tenzij er sprake is van een gemeenschappelijke 

eigentoestand. In dat geval is zowel voor A als B de gemeten 

waarde steeds dezelfde en dus gelijk aan de verwachtingswaarde. 

De geldigheid van som- en produktregel is dan triviaal. Fine 

noemt de som- en produktregel, in een algemene situatie, dan ook 

arbitrair en een niet door de quanturnmechanica voorgeschreven 

uitgangspunt. Zelfs een experimentele test is, aldus Fine, niet 

mogelijk omdat voor zo'n test drie grootheden, namelijk A, B 

en A+B resp. AxB, dienen te worden gemeten, hetgeen in een 

laboratorium niet gebeurt. 

Clark Glymour [III.4]protesteert tegen Fine's bewering 

dat een experimentele verificatie niet mogelijk zou zijn door te 

wijzen naar het Cross-Ramsey-experiment, dat volgens hem wet 
beschouwd kan worden als een test voor de scmregel. 

Het Cross-Ramsey-experiment, dat oorspronkelijk (zie 

hoofdstuk II) werd opgezet als een test voor de bewering van Bohr 

Kramers en Slater dat van impulsbehoud per individueel botsings

praces tussen foton en atoom geen sprake kan zijn, kan als volgt 

worden beschreven. 

Een gefilterde, gecollimeerde bundel van y-quanten uit 

een Thoriumbron wordt afgevuurd op een zeer dun Berylliumfolie, 

waardoor electrenen uit het folie worden gestoten. Zowel electrenen 
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figuur 1. De Cross-Ramsey meetopsteZting. 

als verstrooide y-quanten worden door twee apparte tellers 

gedetecteerd. Daarbij blijft de fotonenteller op een gefixeerde 

hoek ten opzichte van de invallende bundel gemonteerd, terwijl 

de hoek waaronder de electrenenteller is opgesteld kan worden 

gevariëerd. 

Als per individueel botsingsproces de totale impuls 

(-+ -+) •• p + p bl~Jft behouden, dan geldt, onder aanname dat het y e 
electron in het folie voor de botsing in rust verkeerde: 

· (III-1) 

De o-index duidt op de toestand vóór de botsing. 

Uitgeschreven naar x- en y-richting levert (III-1): 
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(III-2) 

(III-3) 

met h de constante van Planck, v de frequentie van de y-bundel, 

8 en <P de verstrooiingshoeken van respectievelijk het foton en 

electron, en c de lichtsnelheid. Indien we vervolgens invoeren 

hv 
Cl = 0 

më2 e 

B = v/c en y = v/v 
0 

dan kunnen (III-2) en (III-3) worden herleid tot 

1 B 1 ycos 8 - = - 2 
a. 1(1-B ) 

- ysin 8 = s 
2 a. I ( 1-B ) 

Deel nu (III-5) op (III-4) 

tan <P = - y sin 8 

1- ycos8 

Voor de Camptonverstrooiing geldt: 

y = 2 - 2 --. 
+ - sin (8/2) 

Cl 

(III-6) en (III-7) leveren vervolgens 

cot <P = (1 + a.) tan (8/2) 

cos <P 

sin <P 

(III-4) 

(III-5) 

(III-6) 

(III-7) 

(III-8) 



-23-

Indien men er nu in slaagt om de twee detectoren zodanig op te 

stellen, dat zij electron en foton uit hetzelfde botsingsproces 

detecteren, en de hoeken ~ en 8 voldoen aan (III-8) dan is de 

wet van behoud van impuls voor dit atomaire proces geverifieerd. 

Op grond van de uitslag van het Cross-Ramsey-experiment 

en soortgelijke metingen hebben Bohr,Kramers en Slater hun 

standpunt moeten herzien. De ~orte Shanklandperiode van 1936 

uitgezonderd wordt de geldigheid van de wet van behoud van impuls 

als een gegeven aanvaard, op voorwaarde dat de invallende bundel 

monochromatisch is. 

Dat het bovengeschetste experiment ook een test is voor 

de somregel kan, aldus Glymour, als volgt worden ingezien. Testen 

van de somregel betekent het meten van drie grootheden: de impuls 

van het electron, die van het y-quant en de totale impuls, allen 

na de botsing. Omdat de totale impuls blijft behouden, èn omdat 

de impuls van het electron vóór de botsing nul was, komt de test 
• + + -+- • 

neer op met~ng van pYo' Py en Pe· Elk ~nvallend y-quant heeft 

eenzelfde, bekende impuls vanwege het monochromatisch zijn van 

de bundel. Omdat het Cross-Ramsey-experiment (III-8) bevestigde 

en b~jgevolg (III-1) is het experiment zowel een test als een 

bevestiging van de somregel. 

Het is weer Fine, die Glymour in een onmiddellijke 

reactie van repliek dient [III.S]. 

Dat de totale impuls blijft behouden is een onomstote

lijke conclusie uit de resultaten van het CR-experiment. De impuls

operator voor het totale systeem (y+e) dient dan te cammuteren 

met de evolutieoperator U, die de botsingsinteractie beschrijft. 

Doordat de invallende bundel monochromatisch is heeft elk 

invallend y-quant eenzelfde impuls, hetgeen eveneens h~t geval 

is voor alle electronen voor de botsing. Het totale systeem is 

daardoor in een eigentoestand van de impulsoperator 

Pt t = (Py a I) + (I a P ). Omdat [P t,U]= 0 bevindt het totale 
o e to -

systeem zich na de interactie eveneens in een eigentoestand, en 

wel met dezelfde eigenwaarde. Daardoor wordt de geldigheid van 
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de somregel triviaal. Doordat het totale systeem een welbepaalde 

impulswaarde heeft is de som van de impuls van het y-quant en 

die van het electron vastgelegd. 

De geldigheid van de somregel wordt pas discutabel in

dien het systeem in een superpositie van eigentoestanden 

verkeert; de invallende bunden niet meer monochromatisch is. In 

die situatie is slechts de kans bekend waarmee een invallend 

y-quant een zekere impulswaarde bezit, zodat voor het testen van 
+ + + 

de somregel nu naast p en p ook p gemeten moet worden. H~t 
Y e Yo 

is echter de vraag of meting vande impuls aan het invallende 

foton niet een dermate grote verstoring van die impuls tot gevolg 

zal hebben, dat de totale impuls niet meer behouden blijft en 

het testen van de somregel principiëel onmogelijk zal blijken 

te zijn. Dit laatste zal in de §§ 3 en 4 worden bekeken. 

~---------~~-r~!~y~g~b~-y~g-~~-Q!r~~~r:Eig~-~~~~E~Y~E~~-Y~~E-~~
g~~g~~~~~~~~b~~-~!~-~~g-~~~~Eb~-~Y~E-~~~~E~~~!~~~~g~-

In tegenstelling tot de verborgen-variabelentheorieën, 

die spreken over eigenschappen van deeltjes,kijken wij alleen 

naar meetresultaten, waarbij de enkelvoudige waarschijnlijkheden 

door de axioma's van de quanturnmechanica worden voorgeschreven, 

doch niet de correlaties tussen de resultaten van gemeenschappe

lijke metingen van meerdere observabelen. 

Voor compatibele observabelen is gemeenschappelijke 

meting mogelijk, zonder dat de meetresultaten door de ~etingen 

wederzijds worden verstoord. Indien meting van A a. oplevert en 
l. 

meting van de met A compatibele observabeie B resulteert in de 

waarde b., volgt dan daaruit dat meting van de observabelen 
J 

A+ Bof A x B de waarden a.+b. en a .• b. zullen opleveren? 
l. J l. J 

De meetuitkomst is volledig voorspelbaar indien de 
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toestand van het systeem een gemeenschappelijke eigentoestand is 

van A en B, omdat dan geldt: 

A l'l' .> = a. l'l'.> 
~ ~ ~ 

B l'l'. > = b. l'l'.> 
~ ~ ~ 

(A+B) l'l' .> := A l'l'.> + B l'l' .> 
~ ~ ]. 

= (a.+b.) !'!'.> 
~ ~ ~ 

De somregel is triviaal. 

In de laboratoria vindt over het algemeen een onbeperkte 

toepassing plaats van som- en produktregel. Uit de meting van de 

impuls wordt de iinetische energie berekend; bij fotonen worden 

impuls en kinetische energie afgeleid uit de frequentie van de 
+ 

bundel ( p= hv/c , E • hv ), Toepassing van schaaltransformaties 

(zie hoofdstuk IV) komen veelvuldig voor en geven, ~n een 

traditionele toepassing van de quanturnmechanica geen problemen 

omdat de juiste statistische verdelingen worden gegenereerd. (zie 

eveneens hoofdstuk IV). 

Van een werkelijk testen van de som- en produktregel 

kan pas sprake zijn, dan wanneer de observabelen A, B en A+B 

resp. AxB elk afzonderlijk èn aan hetzelfde deeltje worden 

gemeten. Als test zou het Cross-Ramsey-experiment kunnen dienen, 
-+ -+ -+ 

als bij elk individueel botsingsproces p , p en p worden 
Yo Y e 

gemeten, hetgeen slechts mogelijk is als de impuls van het in-

vallende foton wordt gemeten zonder dat de impuls wordt verstoort. 

Het testen van de somregel komt in feite neer op het uitvoeren 

van een ideale impulsmeting aan een deeltje. Daarmee zullen we 

ons in de volgende paragraaf gaan bezighouden. 

Of de impuls van een deeltje inderdaad wordt gemeten 
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zonder die impuls te verstoren kan slechts worden bepaald 

door die impulsmeting nogmaals uit te voeren als controlemeting. 

Beschouw een systeem van een vrij deeltje en een 

impulsmeter H
1

. De Hamiltoniaan van het totale systeem luidt: 

H = H • + R _ + H. • • deeltJe -11
1 

LnteractLe 

. 
In de initiële situatie Ls de toestandsvector van het systeem 

waarin l~i> de toestandsvector van het deeltje enlxMI> die voor 
0 

de begintoestand van het meetapparaat is. 

M
1 

meet de observabele P1 corresponderende met 

operator ( P mI), terwijl de controlemeter M
2 

de observabele P
2 

met operator U ( P m I ) Ut meet. U is de evolutieoperator 

exp(-iHintt). Om P
1 

en P2 gezamelijk te meten zonder dat de me

ters elkaar verstoren is het noodzakelijk dat de operatoren 

P(t
1
I en P(t

2
J cammuteren (zie [III.l]). Indien [P(t

1
),P(t

2
)l ~ 0 

dan zal zelfs de waarschijnlijkheidsverdeling van de MI-resul

taten al verschillen van die van M2• 

Door de meetinteractie zal de toestandsvector evoluëren 

-volgens 

exp (-in. Tl l'i'i> = ]'f't> 
Lnt 

]'f't> is de toestandsvector van (d +MI) voor ti < t < t
2

• 

In het algemeen zal aie interactie 

formeren volgens 

een golfvector trans-

ten I~ X>+~.~ dn, I~ Y ,> 
m mo m.m. mm m"m (III-9) 

m 

Voor een ideale meetprocedure is het noodzakelijk dat het eige~vec

torenstelsel van het deeltje niet wordt geëvolueerd (zie Hfsk I,2). 
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(III.9I te gelden 

zodat 
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(III. 1 0) 

·{I~ >}ro 
0 

is hierin het eigenve-ctorenstelsel van P(t 1) en lvMl> 
m m= "m 

de toestandsvector van het meetapparaat, die correspondeert met 

een wijzerpostitie "p = p ". m 
Doordat, bij een ideale meting, de eigenruimten 

van P(t
1

) invariant zijn voor U, geldt 

E U I~ r > = U E I~ r > n mm n mm alle m,n. (III. 11) 

En is de projectieoperator op de eigenruimtevan P(t
1

) 

corresponderende met de eigenwaarde p , r de ontaardingsindex. 
rT'* m 

lineair) 

zodat 

Uit (III-11) volgt (immers alle operatoren zijn 

[E ,U] = [E ,exp(-iH. T)] = 0 
n - n ~nt -

[P(t 1),H. t] = 0 
~n - (III. 12) 

Deze voorwaarde voor een ideale meting stemt overeen met de 

eis, dat [P(t 1),P(t2)l = 0. 

In de volgende paragraaf passen we de door d'Espagnat 

voorgestelde interactiehamiltoniaan toe, als voorbeeld van 

een ideale impulsmeting van een vrij deeltje. 
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De ideale meetprocedure, zoals die door d'Espagnat 

wordt geformuleerd,(hoofdstuk I), is een procedure die ook kan 

worden toegepast bij de impulsmeting van het vrije deeltje. 

Schrijf de interactiehamiltoniaan uit volgens 

Hint= ö(t-t 1} P(q,~a/aq)(-ia/aQ 1 ) + 

ö(t-t2) P(q,-a/aq)C-ia/aQ2) 

De SchrÖdingervergelijking levert een algemene oplossing 

voor )'f'> 

met daarin )~ > weer een eigenfunctie van P met eigenwaarde 
m 

p~; f
1 

en f 2 willekeurige functies en a
1 

en a 2 stapfuncties, 

zodat d/dt(a
1
(t)) = ö(t-t

1
) en d/dt(a2(t)) = ó(t-t2). 

~ls de meetapparaten elk voor de interactie een 

wijzerpositie Q = 0 hebben, dan ziet de evolutie van de toestans

vector voor het totale systeem (d + M
1 

+ M2) ten geyo~ge van 

de meetinteractie eruit als volgt 

t < tl )'Pi> = l~m>ló(Q 1 )>1êCQ2 )> 

tl < t < tz l'f't> = l~m>lóCQ 1 -pm)>lóCQ2 )> 

t > t2 l'f'f> = I~> lö(Q -p )>lö(Q -p )> m 1 m 2 m 

Als de begintoestand een eigentoestand is leveren de meters M
1 

en M2 beide netjes als resultaat pm op, op de succesievelijke 

tijdst~ppen t
1 

en t
2

• 

Ingeval de begintoestand een superpositie is met be

trekking tot het deeltje : L c I~ >= l~i> verloopt de evolutie m m 
van )'f'> analoog: m 
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t < tl I 'Pi> = I c l~m>lo(Q 1 )>1ê(Q2 )> m m 

tl < t < t2 1\l't> = ~ c l~m>lê(Q 1 -pm)>lê(Q2 )> m m 

t > t 2 
1\l'f> = ~ c I~ >lö(Q -p )>lö(Q -p )> m m 1 m 2 m 

m 

De kans, dat procedure M
1 

resultaat pm oplevert en 

procedure M2 pn' kan worden bepaald met behulp van de gemeen'

schappelijke waarschijnlijkheidsverdeling van de operatoren 

P(t
1

) en P(t2). (in de hoofdstukken IV en V zal hierop worden 

ingegaan). Indien mag worden aangenomen dat P(t
1
) en P(t2) 

à priori onafhankelijke operatoren zijn, dan is de g.w.v. op 

basis van experimenten bekend (c.f. hfdst V) 

W(Ql = pm~Q2 = pn) = <\l'fiP~pm]a p~pn] 1\l'f> 

1 2 
P[ ] en P[ ] zijn daarin projectieoperatoren, die projecteren 

pm pn 
op de eigenvectoren of -ruimten van P(t

1
) resp. P(t

2
) met de, 

eigenwaarden p en p • 
m n 

zodat 

ï ~ 
m' m" 

~ 
m' 

= ~ 
m' 

c ' m 

c ' m 

* C IC 11 m m 

1~ ,>lo(Q1-p )>a , lo(Q2-p )>o I 
m m nnn n nm 

<~ "ld> l><ö( m ·m Q
1
-p ") lê(Q

1
-p }>ê 1 m m nnn 

.<o(Q2-p 11) lo(Q2-p )>Ó 1 m · n nm 
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Tussen de achtereenvolgende P-metingen is dus altijd een 

één-één-correlatie. 

Het voorbeeld van d'Espagnat is een, zij het 

uiterst simpel, voorbeeld van een ideale impulsmeting, welke 

essentiëel is voor het testen"van de somregel. 



-31-

LITERATUUR HOOFDSTUK III 

[ 1] W. de Muynk, A Santman, P Janssen 

nog te publiceren: Foundations of Physics 

I-2, ,(1979) 

[2]S.Kochen en E.Specker 

[3]A.Fine 

[4] C.Glymour 

[5] A. Fine 

Journal of Mathernaties and Mechanics 

12.,59-87' (1967). 

Synthese, ~,257-289,(1974). 

Philosophy of Science,44,86,(1977). 

Philosophy of Science,44,95,(1977). 



HOOFDSTUK IV 

GOMMUTERENDE OPERA~OREN EN HUN GEl1EENSCHAPPELIJKE 

WAARSCHIJNLIJKHEIDSVERDELINGEN 

-32-

Een lineaire Hermitische operator A heeft een domein DA 

en een verzameling van elementen ~A in de Rilhertruimte als 

bereik (range), zodanig dat met elk element I~> uit DA precies 

één element Al~> uit ~A correspondeert. 

Indien de operator A begrensd is geldt voor elke I~> 

uit de Rilhertruimte H 11 A I~> 11 :5.. M lil~> 11 met 0 :5.. H < co. Begrensde 

operatoren A en B oommuteren indien voor elke vector I~> uit H 

geldt 

ABI'l'> = BAI'Y> (IV-1) 

De connnutator [A,Bl = AB -,BA is dan identiek nul. 

Voor niet begrensde operatoren kan het domein van de 

betrokken operatoren problemen opleveren. Om dat te onderzoeken 

schrijven we de operator A in de spectraalrepresentatie: 

00 

A = f À dE(À) (IV-2) 

waarin J de Lebesgue-Stieltjesintegraal voorstelt. 

Voor niet begrensde operatoren wordt het domein gedefiniëerd als 

DA is de verzameling van alle elementen !~>,.waarvoor 

00 

geldt f À2 d(<'l'IE(À)I'l'>) < 00 (IV-3) 
-()0 

Voor begrensde operatoren voldoet elke I~> uitHaan (IV-3). Het 

domein van een onbegrensde operator omspant daarentegen slechts 
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een deel van de Hilbertruimte. In dat geval is het mogelijk dat 

de produktoperatie ABI~> niet is gedefiniëerd; doordat BI~>~ DA 

en/of I~> ~ DB. Om dit probleem te omzeilen wordt de definitie 

voor commutativiteit gewijzigd. Indien de operatoren A en B 

worden voorgesteld door 

()() ()() 

A = f À dE(À) en B = J ~ dF(~) 
-oo 

dan commuteren A en B indien voldaan is aan 

[E(À),F(~)l = 0 (IV-4) 

voor elke À en~· (zie vgn Neumann [IV. I]). 

Omdat f(B) = J f(~) dF(~) volgt uit de nieuwe 

commutatiedefinitie di~ct, dat als [A,Bl = 0 ook [A,f(B)l = 0. 

We zullen ons verder beperken tot operatoren met 

volledig discrete spectra, zodat (IV-2) kan worden geschreven als 

A= l: 
m 

a L m 
r 
m 

p 
la. , r > 

m m 

waarin PI de projectieoperator la. ,r ><a. ,r I; a de a. ,r > m m m m m 
eigenwaard~ v~n A met het eigenvectorenstelsel {la. ,r >}rm 

m m 
en r een nevenquantumgetal voor de ontaarding van a • 

m m 

l: 
r m 

Kortheidshalve schrijven we voor 

PI > in het vervolg a. ,r 
m m 

(IV-5) 

Een operator wordt maximaal genoemd, indien de eigenwaarden van 

die operator niet ontaard zijn: r = 1 voor alle m. De eigenruimten , m 
{la.>} zijn dan ééndimensionaal. 

m 

Von Neumann [IV.2] bewijst voor commuterende operatoren 

de volgende stelling: 
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STELLING IV-1 

Indien een willekeurige (eindige of oneindige) 

verzameling van cammuterende Hermitische operatoren 

A, B, C, •••• is gegeven, dan bestaat er een Hermitische 

operator R, zodanig dat alle operatoren A, B, C, •..• 

een functie zijn van R: 

A= f(R), B = g(R), C = h(R), .••.•• 

Dat stelsel van cammuterende operatoren bezit een volledig stel

sel van eigenvectoren dat gemeenschappelijk is. Het eigenvectoreu-
ro 

stelsel {l~k>}k=O vanRis ook het eigenvectorenstelsel van 

A, B, C, .• , zodat 

en (IV-6) 

Indien voor r. ~ r. geldt f(r.) 1 f(r.) voor elke i,j dan is 
l. J l. J 

bij maximale Rook A maximaal. Een eventuele ontaarding van A 

is een gevolg van de meerduidigheid van f- 1(r.) 
l. 

ai=·Ç=========~t=====~~~~==~ 

figuur 2~ 

spe a tra 
a.= R maximaa "l ~ 

A ontaard~ 

B maximaa "l. 

~ l ( )/ ·/ 
/ g(R) 

r. 
. l. 

r . 
J 

Omdat A, B, C, ••• conversies zijn van R noemen we Rvoortaan de 

aonversieve operator van het stelsel A, B, c, .... 
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2A. De enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdeling. 

De kans, om in een ensemble S, dat wordt gekarakteri

seerd door de toestandsvector 1~>, een deeltje aan te treffen 

dat voor een observabele A de.waarde ~oplevert, is gelijk aan 

(IV-7) 

De min of meer neutrale uitdrukking 'aan te treffen' wil niet 

meet zeggen, dan dat het resultaat van een enkelvoudige 

meting (die altijd een waarde dient op te leveren gelijk aan 

een eigenwaarde van de betrokken operator) aan de observator 

bekend wordt, zonder dat daarbij de precieze werking van het 

meetapparaat van belang is. De aangetroffen waarden van een 

serie van metingen aan een ensemble dient de voorspellingen van 

de quanturnmechanica (onder andere (IV-7)) te reproduceren. Men 

kan daarbij denken aan de ideale meting, zoals besproken in 

hoofdstuk I, maar de eis dat de toestand van het objectsysteem 

niet wordt verstoord is .hier niet noodzakelijk. 

Met behulp van de projectieoperator kan (IV-7) 

worden herschreven tot 

= (IV-8) 

De kans om voor A een waarde te vinden van a behorende tot de 

verzameling {a·}. 0 met B. een Borelverzameling van getallen 
~ ~ e: ~->'' . ~ 1 ~ 

uit R wordt 

= (IV-9) 

Indien S, zoals tot dusverre steeds het geval Ls geweest, wordt 



-36-

beschreven door een toestandsvector 1~>, dan noemt men het 

ensemble zuiver (pure) of homogeen. Vaak is het echter zo, 

dat S is samengesteld uit meerdere homogene ensembles Sv 

(V.= 1,2,3, •• ~), elk met een zekere gewichtsfactor w , zodanig 
V 

dat 

ll 
): w = .1 

v=l v 

Het ensemble Sheet dan een mengsel (mixture). 

Definiëren we de statistische operator p voor een ensemble S als 

ll 
p = ): w I~ ><'l' I 

V V V v=1 
ll 

=I wv p 

v=1 I~ > 
V 

Voor een zuiver ensemble is dan de statistische operator 

p = I~><'!' I 

(zodat dan altijd geldt 2 =p ) p 

We kunnen (IV-8) generaliseren tot mengsels: 

ll 
ws<~;p) = I w 

v=t v 
lvs (~; l'l' >) 

V V 

ll 
= I w <'l' lP l'l' > 

v=1 v V ['\J V 

ll 
= I I w <<li IPI'l' > p 1<1> > 

y v=1 v y \) [ak y 

= Tr(pP[ak]). 

Daarin is Tr het spoor (trace) volgens Tr(A) = L <<P IAI<li > 
Q) y y y 

en {I <I> >} 0 een willekeurig orthonormaal vectorenstelsel y y= 
inH. 

De kansverdeling (IV-12) is genormeerd, want 

(IV-10) 

(IV-11) 

(IV-12) 
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col.! 
= l: I w \) 
k=OV=l 

<11' lP[ ] 111' > 
V ak V 

l..l 
= I 
v=t 

w <'l' l'l' > 
\) \) \) 

= 

Eveneens is eenvoudig te verifiëren Tr(p) = 1. 

Met behulp van de statistischè operator p wordt de verwachtings

waarde van een operator geschreven als 

<A> = Tr(pA) (IV-13) 

2B De enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdeling en het quorum. 

In een nog te publiceren articel, getiteld "Simoultanious 

Measurements, Phase-space Distributions Anà Quantum State 

Determination", bewijzen Yourgrau, Park en Band dat de quanturn

toestand van een ensemble in principe uit enkelvoudige metingen 

te bepalen is. Met name de verwachtingswaarden van het stelsel 

Hermitische operatoren 

00 

{
i (Qm Pn] [Qm pnl } 

' - ' ' + m,n=O 

bèpaal& een statistische operator volledig. Zo'n stelsel wordt 

een quorum genoemd. 

Het quorum bepaald p slechts in principe omdat dit 

stelsel operatoren oneindig is en bovendien niet operationeel. 

Voor deze operatoren zijn geen meetprocedures bekend. 

Yourgrau, Park en Band laten zien dat dit stelsel 

te vervangen is door het wèl operationele stelsel 
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{dnn Qn+s (t)} ~ 
dt n,s=O 

waarvan de verwachtingswaarde bepaald wordt analoog 

= 

Dat deze procedure operationeel LS volgt uit de volgende beschouwing: 

Theoretisch beschouwd kunnen uit een gegeven teestands

vector bepaald worden de kansverdelingsfunctie 

2 
W(q)th = (kans Q = q)th = l<ql~>l eor. eor. 

(!q> is een eigenvector bij Q met eigenwaarde q), en de verwach

tingswaarde van de observabele ~ 

omdat , op grond van het Hilbertruimteformalisme van de Quantum

~chanica,geldt dat 

<Q~ m 
theor. = fdq q W(q) ; 

de verwachtingswaarde van ~ wordt dus bepaald door de waar

schijnlijkheidsverdeling van Q. Omgekeerd kan men bewijzen dat 

bij gegeven I~> de verzameling {<Q~ h }
00 

0 
oók W(q) bepaalt~ t eor. m= 

In het experiment wordt Q gemeten en daaruit, na een 

voldoende groot aantal metingen, W(q) bepaald. Indien de exp 
experimenten voldoen aan de meest elementai~e eisen van· 

betrouwbaarheid dan is het noodzakelijk dat W(q) = W(q) h exp t eor. 

en dus dat 

f d m W( ) q q q exp. = J dq qm W(q)theor. 
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Het rechterlid is gelijk aan <Qm> h zodat de verwachtings-t eor. 
waarde van Qm berekend kan worden uit de meetprocedure voor Q, 

. 1 m met daarop volgend een transfermatLe van het resu taat q tot q • 

h .h m • ·d · 1 Een quanturnmee anLsc e <Q >-metLng LS us operatLonee . 

Omdat 

lim [Q(t+T) - Q(t)] 
T-+0 T 

= i[Q(t),Hl = 

lim = T-+O {i [Q(t),Hl + O(T)} 

dQ(t) 
dt 

kan de tijdafgeleide van Q bepaald worden uit meting van Q(t+T) 

en Q(t); die zelfs aan twee apparte ensembles van identiek 

geprepareerde systemen kunnen worden gemeten omdat alleen 

verwachtingswaarden voor Q(t+T) en Q(t) worden verlangd. Een 

gezamelijke meting van Q(t+T) en Q(t) aan eenzelfde ensemble 

zou problemen kunnen opleveren omdat Q(t+T) en Q(t) in het alge

meen niet commuteren. 

Op deze manier bestaat er dus een operationele manier om, 

alleen door middel van enkelvoudige metingen, te komen tot een 

volledige karakterisering van de quanturnmechanische toestand. 

Ondanks het feit, dat met behulp van de enkelvoudige 

metingen de quanturntoestand volkomen te bepalen is, zijn er drie 

alternatieve redenen om in onze beschouwingen gezamelijke metingen 

(joint measurements) op te nemen. 

2Cl Indien men zich op het standpunt stelt dat de quanturn-

mechanica een complete beschrijving van de werkelijkheid geeft 

(alleen de waarschijnlijkheden zijn relevant en voldoende om 

de fysische realiteit te beschrijven), dan is die compleetheid, 

zoals in 2B beargumenteerd, slechts met behulp van een oneindig 

aantal enkelvoudige metingen te benaderen. Analoog aan de 

statistische mechanica kan men met behulp van correlatiefuncties 
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(die de correlaties tussen uitkomsten van gemeenschappelijke 

metingen beschrijven) het informatievermeerderingsproces versnel

len: W(a.,b.) bevat aanzienlijk meer informatie dan W(a.) en W(b.) 
~ J ~ J 

samen (ook als A en B commuteren). In dit geval kan een studie 

van gezamelijke metingen haar nut bewijzen. 

2C2 Vanuit de opinie dat het quanturnmechanische formalisme 

geen complete beschrijving is, zodat behalve de waarschijnlijkheicis

verdelingen voor de observabelen, ook de meetuitkomsten van 

gemeenschappelijke metingen fysische relevantie bezitten: 

De Q-meting alleen is dan niet meer voldoende voor het 

bepalen van de toestand van het systeem; die behalve door I~> ook 

door 'verborgen variabelen' wordt gekarakteriseerd. Immers het 

quanturnmechanische formalisme van de enkelvoudige meting doet 

geen voorspellingen over de correlaties tussen de meetuitkomsten 

van de individuele Q-meting en een ~-meting. Die correlatie kan 

slechts worden onderzocht door een gezamelijke meting van Q en ~ 

aan eenzelfde deeltje. (zie Fine [IV.3]). Daarbij dienen in zo'n 

met verborgen variabelen uitgebreide theorie uiteraard de 

enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdelingen te worden gerepro

duceerd. 

Bij de relatie 

d 
dt Q(t) 

lim = T-+-0 
(Q(t+T)-Q(t)] 

hebben we een analoog probleem: Q(t+T) en Q(t) dienen nu aan het 

zelfde deeltje te worden gemeten (dit in tegenstelling tot de 

situatie onder ZB, waar het slechts verwachtingswaarden van Q 

betrof). Als Q(t+T) en Q(t) niet cammuteren is er van onver

stoorde meting geen sprake. En zelfs bij [Q(t+T),Q(t)l = 0 

is het mogelijk, dat de individuele snelheid d/dt Q(t), op de 

manier zoals hierboven gedefinieerd, niet tot een eenduidige 

uitkomst leidt omdat de limiet T-+-0 niet behoeft te bestaan. (zoals 

dat bijvoorbeeld het geval is in een submicroscopisch model als 

de stochastische electrodynamica). Voor zover zo'n limiet er wel 
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is kan de meetuitkomst nog verschillen van andere d/dt Q(t)

metingen (die bijvoorbeeld berusten op een impulsmeting). De 

quanturnmechanica van de enkelvoudige meting is voor al deze 

verschillende meetresultaten niet kritisch; de enkelvoudige 

statistische verdelingen zijn steeds gelijk. Voor een uitbrei

ding met verborgen variabelen zijn gemeenschappelijke metingen, 

van Q(t+T) en Q(t) respectievélijk van [Q(t+T)-Q(t)] en de 

impuls P, van essentiëel belang. 

2C3 In de derde alternatieve benaderingswijze zit men 

tussen 2Cl en 2C2 in. Welliswaar wordt een àeschrijvingswijze, 

zoals de quanturnmechanica van de enkelvoudige meting die geeft, 

niet volledig geacht, anderzijds wordt de eis van een determi

nistische beschrijving niet zo ver doorgevoerd als dat bij de 

verborgen-variabeleninterpretaties het geval is, waar aan de 

individuele deeltjes expliciet eigenschappen worden toegeschreven. 

Men beperkt zich tot meetresultaten, van enkelvoudige ~ 

gemeenschappelijke metingen. De gemeenschappelijke waarschijnlijk

heidsverdelingen, die aan het quanturnformalisme worden toegevoegd 

door het uitvoeren van gemeenschappelijke metingen, maken de 

beschrijving van het statistische ensemble ten opzichte van deze 

theorie volledig. 

Deze gemeenschappelijke metingen staan in de 

volgende paragraaf centraal. 
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Definiëren we allereerst een gemeénschappelijke 

of gezamelijke meting (joint measurement): 

Een gezamelijke meting is een meting van twee quanturn

mechanische observaoelen, door twee afzonderlijke 

meetapparaten, voor elke observabele één, allebei 

in wisselwerking met het objectsysteem van een 

quanturnmechanisch ensemble, dat voor elk van de 

observabeleneen waarde verschaft. [IV.4] 

Men spreekt doorgaans van gezameZijke metingen in plaats van 

geZijktijdige metingen omdat het exacte tijdstip van de 

meetinteractie en daardoor evenmin de volgorde of gelijktij

digheid van belang zijn. Een voldoende groot aantal 

gemeenschappelijke metingen aan identiek geprepareerde 

objectsystemen zal een gemeenschappelijke waarschijnlijkheids

verdeling opleveren voor het quanturnmechanische ensemble: 

w8(a.,b.;p) is de relatieve frequentie om bij 
~ J 

gemeenschappelijke meting van de observabelen A en B 

aan een objectsysteem van het ensemble S met een 

statistische operator p respectievelijk de waarden 

a. en b. aan.te treffen. 
~ J 

Bij de invulling van deze gemeenschappelijke waarschijnlijkheids

verdeling (g.w.v.) kiezen we in eerste instantie een benadering 

die aansluit bij de door van Neumann [IV. I] opgeworpen. 

gedachtengang. 

Stel, dat we aan een ensemble S de observabele H meten, 

en dat het resultaat daarvan rk is. Voordat de meting ~ werd uit

gevoerd bestond er, door de bekendheid van de statistische 

operator p van S, slechts zekerheid over de kans waarmee ~ de 
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waarde rk zou opleveren (conform (IV-12)). Indien we deR-meting, 

die wordt geacht ideaal te zijn, onmiddellijk na ~ herhalen 

(meting ~) dan kan men als resultaat van ~ twee mogelijkheden 

bedenken: a) meting ~ levert een spreiding in de meetresultaten 

die eventueel gelijk kan ZLJn aan de spreiding in de resultaten, 

die op grond van (IV-12) in~ te verwachten zijn, of b), ~ 
levert altijd hetzelfde result~at als~' mits~ onmiddellijk 

na ~ aan hetzelfde objectsysteem wordt uitgevoerd. 

Het Compton-Symon-experiment (zie [IV.4]) laat, aldus 

von Neumann, slechts b) over als enige mogelijkheid. (Deze con

clusie is in de loop der jaren door meerdere auteurs bestreden, 

o.a. J.D. Sneed [IV.S]; de discussie die daarbij wordt gevoerd 

is identiek aan die, voortvloeiende uit de Einstein-Podolski

Rosenparadox) Indien echter ~·steeds ~ bevestigt, dan dient 

de toestand van het objectsysteen in de infinitesimale tijd 

tussen ~ en ~ beschreven te worden door een eigenvector of 

eigenruimte van R; dàn immers is ~ voor 100% voorspelbaar. 

Voor von Neumann is de toestandsvector een karakterisering 

van de toestand van elk individueel objectsysteem. 

De golffunctie kan, aldus von Neumann, op twee 

manieren veranderen: 

a) continu, overeenkomstig de SchrÖdingervergelijking 

{ifi 3/3t- H(t)}l~(t)>, waarmee het dynamische gedrag 

van het systeem wordt beschreven. 

b) discontinu, ten gevolge van de interactie met het 

meetapparaat: 

I~> (IV-14) 

met rkwederem de ontaardingsindex. 

x- is een normeringsfactor, zodat I 1~ >I I = 
rk c 

Dit omslaan (collapse) van de golffunctie wordt 

algemeen aangeduid als het (sterke) projectiepostulaat. 
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In de ééndeeltjesinterpretatie van von Neumann beschrijft de 

geprojecteerde golffunctie I~ > het gehele objectsysteem (het 
c 

deeltje). In de ensembleÏnterpretatie betekent~ een selectie-

procedure. Alle deeltjes, waaraan een zekere waarde rk wordt 

gemeten, vormen een niem.; ensemble s
1

, dat een deelensemble is 

van S, zodat meting van R aan een deeltje uit s1 weer met zeker

heid de waarde rk oplevert; Sk wordt beschreven door l~c>. 

(vergelijk Ballentine [!V.6]). 

Is S een mengsel, met statistische operator 

p = I w I~ ><\l' I ' 
\) \) \) \) 

dan wordt de statistische operator pk van Sk geschreven als 

L w P [ ] pv ><~ 1 P [ ] 
pk = v v ~k v V rk 

L w :<\l' I p [ ] I \l' > 
V V V rk V 

hetgeen nog verder kan worden vereenvoudigd tot 

(IV-15) 

(IV-16) 

De verzameling van alle deelensembles Sk wordt een LÜders

mengsel genoemd en beschreven door de statischtische operator 

(IV-17) 

De kans, dat een direct op ~ volgende meting ~ van 

een met R compatibele observabele S een waardes. oplevert is 
J 

bij toepassing van het projectiepostulaat eveneens voorspelbaar. 

Voor een meting ~~ aan Sk, onmiddellijk na ~· uitge

voerd geldt 

= (IV-18) 

zodat met behulp van (IV-16) (IV-18) oplevert 
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= 
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Tr (P [ ] pP [ ] P [ s . ] . . . . rk rk J 

Tr(p P[rk]) 

E wv L <~ lP[ ] I~ ><~ lP[ ]P[ ] I~ > 
V a a rk V V rk sj a 

Tr (p P[rk]) 

Vanwege de commutativiteit van R en S is 

zodat 

= 
Tr (pP[sj]p[rk]) 

Tr (pP[rk]) 

(IV-19) 

De gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling voor R en S 

wordt 

= Tr (pP [ s j] P [ rk]) (IV-20) 

(IV-20) is dus tot stand gekomen, door een gezamelijke meting 

van R en S voor te stellen door een succesieve meting van R en S, 

en daarbij het tijdsverschil tussen ~ en ~ oneindig klein te 

nemen. Omdat verwisseling van de volgorde van meten van R en S 

geen effect heeft op (IV-20) lijkt dit gerechtvaardigd •. 

De g.w.v. (IV-20) komt in de literatuur veelvuldig voor 

(zie bijv [IV.7] en [IV.8]) en wordt ook wel de orthodoxe g.w.v. 

genoemd. Dat (IV-20) duidelijke restricties oplegt aan de moge

lijke resultaten van een gemeenschappelijke meting van 

compatibele observabelen zullen we hieronder trachten te ver

duidelijken. 
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Indien R een conversieve operator is van S, dan is de 

eigenruimte van R een (deel)ruimte van een zekere eigenruimte 

van S, waardoor 

zodat 

= (IV-21) 

Stel dat voor de operator geldt S = g(R) dan volgt uit (IV-21) 

dat, als ~ het resultaat rk opleverde, ~ met zekerheid 

sk = g(rk) zal opleveren. Omdat g-1 niet eenduidig behoeft te 

zijn, hoeft een meting van S niet het resultaat van de R-ceting 

te bepalen. 

Ten gevolge van (IV-21) ontstaat de volgende situatie: 

Bij een gezamelijke meting van twee compatibele observabelen Sen 

R, kan de gezamelijke meting worden vervangen door een meting 

van de conversieve observabele, in dit geval R, en berekening 

van het andere meetresultaat. Uiteraard kan deze procedure worden 

gegeneraliseerd voor meerdere compatibele observabelen, waarbij 

voor de operatoren geldt A= f(R), B = h(R), S = g(R), •••• etc. 

Door de reductie van de meetprocedure is die gezamelijke meting, 

voor compatibele observabelen, niet meer een gezamelijke meting 

in de zin van de definitie, maar vertegenwoordigt (IV-21) in 

essentie niet meer dan een enkelvoudige meting, gev~lgd door 

een of ~eerdere schaaZtransformaties, waarbij de tussen de 

verwachtingswaarden van de operatoren aanwezige functionele 

verbanden ook aan de individuele meetresultaten worden opgelegd. 

Indien het quanturnmechanische formalisme wordt uitgebreid met 

een g.w.v. als (IV-20) dan zullen door deze nieuwe theórie 

de som- en produktregel worden bevestigd. 

Von Neumann's benadering steunt op twee expliciete 

aannames; n.l. dat de meting ideaal is en dat het limietgeval van 

de succesieve ~eting mag worden beschouwd als een gemeenschappe

lijke meting. 
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Davies en Lewis [IV-9] (zie ook Srinivas [IV.IO]) 

generaliseren de successi-eve meting van meerdere observabelen 

door het toelaten van verstoring van het objectsysteem en 

incompatibiliteit. Daardoor wordt de volgorde, waarin de 

meetapparaten Z1Jn geplaatst van essentiëel belang voor 

het resultaat van de gemeenschappelijke waarschijnlijkheids

verdelingen. Begrippen als g.w.v. 's dienen in dat geval, 

afwijkend van de orthodoxe g.w.v., te worden geformuleerd. 
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4 De toelaatbaarheid van de schaaltransformatiei -------------------------------------------------

4~ Cooke en Rilgevoerd [IV.ll] gaan in een nog te publi

ceren articel in op de voorwaarden waaronder de schaaltransfor

matie als onderdeel van een procedure voor gezamelijke meten 

kan worden beschouwd. Aanleiding hiet:toe is het determinisme

problee~ in rlP verborgen-variabelentheorie van Koehen en 

Specker [IV.l2]. Zij formuleren dit probleem aldus: " Is er 

een fysische theorie, met betrekking tot de meetresultaten (data) 

van de quantummechanica, waarvan de grootheden (magnetudes) in 

een klassieke faseruimte worden gerepresenteerd?". 

De auteurs beginnen met een onderscheid te maken 

tussen operatoren, grootheden (magnetudes) en meetprocedures. 

De grootheden worden gedefinieerd als equivaLentiekLassen van 

meetprocedures. Twee meetprocedures zijn equivalent ten opzichte 

van een bepaaLde theorie, als een keuze tussen de meetprocedures 

voor die theorie indifferent is. Met betrekking tot de 

quanturnmechanica van de enkelvoudige meting zijn twee meetproce

dures derhalve equivalent, indien zij allebei dezelfde 

··enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdelingen produceren. Een 

equivalenteklasse ten opzichte van de quanturnmechanica kan 

worden opgesplitst in meerdere equivalentieklassen ten opzichte 

vanveróorgen-variabelentheorieën omdat laatstgenoemden aan 

een equivalentierelatie strengere eisen opleggen. (niet alleen 

dezelfde verdelingen maar ook dezelfde waarden). Deze 

splitsing vanequivalentieklassen heeft consequenties voor het 

verborgen-variabelenbewijs van Koehen en Specker en het zijn 

die consequenties die door Cooke en Rilgevoerd worden onderzocht. 

Ter illustatie van hun betoog introduceren Cooke en 

Hilgevoord het begrip co-meetbaarheid (commeasurability). (dit 

begrip dient niet te worden verward met de in de literatuur 

veel voorkomende uitdrukking 'simoultanious measurable• wat 

gelijktijdig weetbaar betekent en waarvoor, in de traditionele 
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opvattingen, compatibiliteit van de betrokken observabelen 

nodig en voldoende is). 

Twee groot?eden zijn co-meetbaar, indien er een 

derde grootheid bestaat, waarvan de andere twee schaaltrans

formaties zijn. (In dat geval zijn de twee corresponderende 

operatoren functies van de derde operator) Als twee grootheden 

A0 en B0 co- meetbaar zijn, dan is er een meetprocedure 

C0
' uit de grootheid C0

, zodanig, dat schaaltransformaties van 
o, d . . . Ao Bo C meetproce ures ZLJn Ln en • 

Laat voor de operatoren bijvoorbeeld gelden 

A= f(C) en B = g(C), dan zijn A0 en B0 co-meetbaar, als 
0 0 er een meetprocedure voor C is, zodat A ' = f(C ') en 

B
0

' = g(C
0
'), A0

' E A0 en B0
' E B0

• 

figuur 3, de co-meetbaarheid van A0 en B0
• 

De auteurs wijzen erop, dat indien er een operator D 

bestaat, zodanig dat naast [A,Bl = 0 ook [A,Dl = 0 en [B,Dl = 0, 

waardoor er, overeenkomstig stelling IV-1, een operator C moet 

zijn waarvan A, B, D functies zijn (A= f(C), B = g(C) enD = h(C) ) 

niet noodzakelijkerwijs behoeft te gelden: 

Co-meetbaarheid van A0 en B0 eist dat er een meetprocedure 

c0
' is, zodanig dat schaaltransformaties van die procedure 

meetprocedures zijn in A0 en B0
• Datzelfde geldt eveneens voor 

0 0 
B en D , maar de meetprocedure van dit tweetal hoeft niet 
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dezelfde te zijn als die, waarop de co-meetbaarheid van A0 en B0 

steunde! In tegenstelling tot de cornmutativiteit van de 

operatoren A, B, en D in de cerneetbaarheid van de grootheden 

o o Do · · · h A , B en geen trans~t~eve e~gensc ap. 

Deze situatie doet zich niet voor, indien de grootheden 

equivalentieklassen zijn ten opzichte van de quanturnmechanica 

van de enkelvoudige meting. Voor die grootheden kan elke 

meetprocedure uit C0 door het uitvoeren van een schaaltrans

formatie tot een meetprocedure voor A0 en B0 worden gemaakt. 

Wanneer echter de quanturnmechanische grootheid B0 is 

gesplitst in meerdere equivalentieklassen B~ ( 3 B~') en 
0 0 • 0 0 B
2 

( 3 B2 '), dan kan de co-meetbaarheLd van A en B
1 

steunen op een meetprocedure C~' en die van B~ en D0 

op een C~', die inequivalent is aan C~'· Er is dan niet 

vanzelfsprekend sprake van een co-meetbaarheid tussen 

de ten opzichte van een verborgen-variabelentheorie 
• 0 0 

equ~valente klassen van meetprocedures A en D 

figuuP 4~ Het niet tPansitief zijn van de ao~eetbaaP
heid. 

Er kan nog een derde meetprocedure C~' ~ C~' ; C~' bestaan, die 

verantwoordelijk is voor de co-meetbaarheid van A0 en D0
• 

De ten opzichte van de quanturnmechanica van de enkel-
• 0 I 0 

voud~ge meting wèl equivalente meetprocedures c
1 

en c
2

' zijn dit 
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nu niet meer à priori ten opzichte van een verborgen-variabelen

theorie. Met andere woorden de grootheid C0 kan worden gesplitst 

in (minimaal! twee niet equivalente (verborgen-variabelen)groot-
o o o o' 

lieden cl ( 3 c] ') en c2 ( 3 c2 ) die beiden aan dezelfde operat~r 

C worden toegevoegd (door middel van een afbeelding F, zodat 
0 0 F(C
1

} = C en F(C2) = C ). 

figuur 5, de toevoeging van grootheden aan de operator. 

Cooke en Hilgevoord bewijzen, dat de injectiviteit 

van de toevoeging van grootheden aan operatoren nodig en voldoende is 

voor de co-meetbaarheid van grootheden, die zijn toegevoegd aan 

cammuterende operatoren en dat het verborgen-variabelenbewijs van 

Koehen en Specker hierop is terug te voeren. Koehen en Specker 

vooronderstellen impliciet de injectiviteit van F. 
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4BI~Over_de~E1itsigg_ygg_~~iyal~g~iek~~~~~g_y~g-~~~!EE~~~~~E~~ 

Essentiëel voor de splitsing van C0 is het feit, dat 
0 0 

de~eetprocedures c1 ' en c2', die ten opzichte van de quantum-

Jmechanica van de enkelvoudige meting equiva~lent zijn, dit 

niet oehoeven te zijn ten opzichte van een verborgen-variabelen

theorie. Men kan hierbij denken aan twee mogelijkheden. 

IA. De resultaten van de meetprocedures C~' en C~' zijn 

:;pas verschillend indien de toestand van het systeem 

geen quantumtoestand is, dat wil zeggen, niet meer 

door een statistische operator p beschreven wordt. 

De quantumtoestanden corresponderen dan bijvoorbeeld 

met evenwichtsteestanden in een of andere 

subquantumdynamica. 

IB. De meetresultaten kunnen ook verschillen in 

quantumtoestanden, indien, ondanks dat 

de enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdelingen 

voor beide procedures identiek zijn, de volgorde 

van de meetresultaten ei E AC verschillend is, 

zodat een gelijktijdige uitvoering van de 
0 0 procedures c
1

' en c2 ' aan eenzelfde deeltje een 

verschillend resultaat oplevert. 

IB is fysisch tamelijk ingrijpend, omdat dit zou betekenen, dat 

meting van de fysische grootheden E en p2/2m, beiden toegevoegd 

aan dezelfde operator, met verschillende methoden (een directe 

meting van de kinetische energie tegenover de meting van de _, 

impuls, gevolgd door een schaaltransformatie :kwadratering van 

het resultaat en delen door de dubbele massa) aan hetzelfde 

deeltje een verschillend resultaat kan opleveren. 
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IN dit verslag ligt het accent meer op aanvulling van 

het quanturnformalisme met gemeenschappelijke waarschijnlijkheids

verdelingen dan met verborgen variabelen. De benadering van Cooke en 

Hilgevoord is ook binnen dit kader verhelderend. 

De spltising van C0 in meerdere equivalentieklassen 

doet zich hier niet voor. Immers elke procedure die betekent: meet 

C en transformeer het resultaat tot meetresultaten voor A en B geeft 

eenzelfde waarschijnlijkheidsverdeling (n.l. (IV-20)), De binnen 

verborgen variabelentheorieën optredende inequivalentie voor r.~' en 

C~', doordat de waarden van C in een andere volgorde worden aange

troffen, is geen rede tot splitsen meer. Om inequivalente meetproce

dures te onderscheiden zal naast de co-meting naar andere gezamelijke 

meetprocedures voor A enB met een andere g.w.v. dan (IV-20) moeten 

worden gezocht, die,in de traditionele opvatting, op grond 

van de commutatie van A en B in principe mogelijk zijn. 

De klasse van co-meetbare meetprocedures voor A en B 

vormt dan een subklasse van de klasse van gezamelijke metingen van 

A e~_B, die op zich weer allen equivalent zijn ten opzichte van de 

quanturnmechanica wegens de generering van identieke enkelvoudige 

waarschijnlijkheidsverdelingen voor A en voor B. 

figuur 6, spiZtsing van de gezameZijke AAB-meet

proaedures. 

De laatste paragraaf van hoof&stuk V geeft een idee voor een meetop

stelling voor het onafhankelijk meten van een zekere A en B. 
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4BIII) Aan gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdelingen 

voor compatibele observabelen kunnende volgende eisen worden 

opgelegd: 

o < w8(a. ,b. ;P) < 
- ~ J 

I I w
8
(a.,b.;p) = .1 

i j ~ J 

I w
8
(a.,b.;p) = w8(bj;p) 

i ~ J 

I w
8
(a.,b.;p) = Ws(ai;p) 

j ~ J 

De gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling 

W (a.,b.;p) = s ~ J 

voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden. Zij correspondeert 

echter met die situatie, waarbij A en B aan verschillende 

ensembles met een identieke statistische operator worden 

gemeten, waardoor elke correlatie tussen de meetuitkomsten van 

~ en ~ al bij voorbaat wordt uitgesloten. Door deze equivalen

tie met een duidelijke niet-gezamelijke meting lijkt zo'n 

g.w.v. als waarschijnlijkheidsverdeling voor een gemeenschap

pelijke meting van compatibele observabelen niet acceptabel. 

De correlatie tussen de meetuitkomsten van 

gezamelijke metingen, die in de gemeenschappelijke 

waarschijnlijkheidsverdeling tot uitdrukking komt, lijkt dus 

zowel bepaald te worden door de toestand van het objectsys~eem 

als door de manier, waarop de gezamelijke meting wordt 

uitgevoerd. 

In het laatste hoofdstuk wordt een begin gemaakt 

met het onderzoeken van de correlaties tussen meetresul

taten en de toestand van het objectsysteem. 
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HOOFDSTUK V 

CORRELATIES TUSSEN OBSERVABELEN EN TUSSEN MEETRESULTATEN; 

ENIGE OP}ffiRKINGEN. 

Er zijn twee verschillende oorzaken waardoor twee 

operatoren met elkaar kunnen commuteren. 

A. Operatoren A en B, waarvoo~ geldt A= f(C) en 

B = g(C). Een voorbeeld hiervan zijn de operatoren 

P enE = P2/2m. De eigenwaarden van de operatoren 

voldoen aan a. = f(c.) en b. = g(c.) voor alle i,j. 
L L J J 

(zie vorige hoofdstuk). Er is dan een schaaltrans-

formatie mogelijk, zodanig dat meting van C een 

meting van zowel A als B betekent. Een eigenruimte 

van C is altijd ook een (deel)eigenruimte van zowel 

A als B. De met A en B corresponderende observabelen 

noemen we à priori afhankelijk. 

B. Operatoren (zeg X en Y) , die in eerste instantie op 

twee verschillende Rilhertruimten (HX en Hy) zijn ge

definiëerd, maar beiden werken op een direct-produkt

ruimte H = HX a Hy. De corresponderende observabelen 

X en Y noemen we à priori onafhankelijk. 

Traditioneel wordt er tussen deze twee soorten van commutativi

teit geen onderscheid gemaakt. Op grond van von Neumann's stelling 

IV-1 is er voor twee compatibele operatoren een derde operator 

waarvan de andere twee functies zijn. 

Bekijken we de onder B. bedoelde operatoren nader: 
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co co 
Als {lx.>}. 

0 
en {ly.>}. 

0 
de respectievelijke basis-

1 1= J J= 
vectoren zijn van HX en HY' dan wordt de direct-produktruimte H 

opgespannen door het stelsel 

00 

{lx.> a ly.>} .. 
0 1 J 1 ,J= 

= 
co 

{ lx.y.>}. . 
0 1 J 1,]= 

(V-1) 

De operatoren A en B worden g7generaliseerd tot operatoren op 

H door te schrijven 

X = ( X 1!1 Iy ) 

Y = ( IXR Y ) 
(V-2) 

waarbij IX :.en Iy identiteitsoperatoren zijn op resp. HX en Hy. 

De eigenwaardevergelijking 

X Jx.> = x. lx.> 
1 1 1 

wordt in de produk.trlllimte 

Xlx.y.> = x. Jx.u.> 
1 J 1 1 J 

(V-3) 

Voor de conversieve operator C dient te worden genomen 

Er geldt dan 

c lx.y.> = x .• y. lx.y.> 
1 J 1 J 1 J 

(V-4) 

waardoor x = r(c) en y = g(C) 

Formeel lijkt daarmee de gemeenschappelijke meting van 

X en Y, net zoals dat onder A. het geval was, te kunnen worden 

teruggebracht tot een enkelvoudige meting (die van C). In het 

geval van de à priori onafhankelelijke observabelen Xen J is dit 

echter slechts schijn, omdat uit een meteraflezing van.C in het 

algemene geval niet de waarden van X en J kunnen worden verkregen: 

het produkt x .• y. legt de waarden x. en y. niet éénduidig vast. 
1 J 1 J 

Bovendien is er geen andere operationele methode voor 

C bekend, dan die waarbij X en J onafhankelijk worden gemeten en 
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de beide resultaten onderling vermenigvuldigd. 

N.B. Slechts in speciale gevallen is het mogelijk, dat 

de meting van X en Y (los van het probleem van de 

operationaliteit) kan worden teruggebracht tot een 

enkelvoudige meting van C. Als bijvoorbeeld 

~ = {1,2} het spectrum is van X en dat van Y 

Ay = {!,j}, dan is,·op grond van (V-4), het spectrum 
1 1 1 2 

van C: Ac = {4, 3' 2' 3}. 

Elke waarde van C bepaalt eenduidig die van X en Y; 

dit gebeurt echter niet volgens een schaaltransformatie 

x. = f(c.) en y. = g(c.), 
1 1 J J 

Algemeen is er echter van eenduidigheid geen sprake, evenmin als 

van een reductie ~an de gemeenschappelijke meting tot een 

enkelvoudige meting; de formele reductie is slechts schijnbaar. 

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het 

onderzoeken van de verschillen tussen à priori afhankelijke 

en à priori onafhankeleijke observabelen. Omdat ze in de 

laboratoria op essentiëel verschillende manieren worden gemeten 

lijken ze ook in de quanturnmechanica als meettheorie, in 

tegenstelling tot de traditionele gewoonte, niet over één 

kam te kunnen worden gescheerd. 

2 Correlaties 

De mate van afhankelijkheid van observabelen wordt in 

een klassieke waarschijnlijkheidstheorie door de oovariantie 

uitgedrukt. 

Als f(x,y) de gemeenschappelijke dichtheidsfunctie is, 

zodanig dat 

f(x,y) > 0 



en 
co co 

J .J f(x,y) dx dy = 
- -oo 

kans(a 1<x<a2 en b1<y<b 2) = 

a2 b2 J .J f(x,y) dx dy 
al b 1 

dan wordt de covariantie klassiek gedefiniëerd als 

00 00 

cov(x,y) = J .J (x-~)(y-Y) f(x,y) dx dy • 
-oo -co 

Daarin zijn x en y gemiddelde waarden: 

co 00 

x = f .J x f(x,y) dx dy 

co co 

Y = f .J y f(x,y) dx dy 
co co 
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Met behulp van (V-6) kan (V-5) nóg worden herschreven tot 

co 00 

cov(x,y) = f .f x.y f(x,y) dx dy - x.y 
-oo -co 

= xy - x.y 

(V-5) 

(V-6) 

(V-7) 

Voor cammuterende operatoren heeft deze uitdrukking ook 

betekenis in de quanturnmechanica (zie bijv. Margenau en Hill, 

[V. 1]). 

cov(X,Y) = <XY> - <X><Y> (V-8) 

of, met behulp van (IV-13) 

cov(X,Y) = Tr(pXY) - Tr(pX).Tr(pY) (V-9) 

Schrijf de operatoren X en Y als 

dan is 
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zodat 

(V-10) 

- L xm Tr(pP[x 1).L yn Tr(pP[ ]) 
m m n Yn 

Wanneer W(x ,y ) de experimentele g.w.v. is van een gemeenm n 
schappelijke meting van X en Y, dan kan de covariantie 

experimenteel worden bepaald aan de hand van (vgl. (V-5)) 

cov(X,Y) = L L x y W(x ,y ) -m n m n mn 

L x W(x ).L y W(y) m m n n m n 

De definities van de covariantie volgens (V-10) en (V-11) 

zijn in overeenstemming mat de orthodoxe g.w.v. 

W(x ,y ;p) m n = 

(V-ll) 

(V-12) 

Voor de à priori onafhankelijke observabelen is (V-12) noodza

kelijk, immers voor willekeurige functies F en G geldt 

Cov(F(X),G(Y)) = L L F(xm) G(yn) {Tr(pP[x ]p[y ]) 
m n m n 

Daaruit volgt (V-12), omdat we voor F(x )G(y) een volledig 
m n 

orthonorm stelsel functies op 

het direct produkt ~ ~ Ay kunnen nemen. 
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Voor de à priori afhankelijke observabelen is in principe 

mogelijk, dat we eveneens (V-12) als g.w.v. hebben. In 

hoofdstuk IV hebben we al gezien, dat deze g.w.v. correspon

deert met een gezamelijke meetprocedure voor A en B, waarbij 

deze in feite wordt gereduceerd tot een enkelvoudige meting van C. 

(V-12) is nu echter niet de enige mogelijkheid. Immers zijn 

F(x) = F(f(c
1
)), G(y ) = G(g(c

1
)) nu functies op het 

m n · 
spectrum AC van C, zodat (V-12) niet noodzakelijk meer volgt 

uit de covariantiedefinities. Er is in het geval van de 

à priori afhankelijke observabelen binnen de theorie ruimte 

voor andere g.w.v.'s dan de orthodoxe, en bijgevolg voor 

andere gemeenschappelijke meetprocedures. We denken daarbij 

uiteraard aan 'echte' gezamelijke metingen in de zin van de 

definitie (Hfdstk IV, 3). 

De covariantieuitdrukking (V-9) is afhankelijk van 

de statistische operator van het systeem. Indien de toestand 

zodanig is, dat het systeem ten opzichte van een van de 

twee observabelen in een eigentoestand verkeert, dan is de 

covariantie gelijk nul. 

waarbij 

Immers veronderstel dat 

P = t w. I'!' • ><'l' • I , n ~ l. l. i 

t'l' .> E M 
l. n M is de eigenruimte van A bij de eigenn 

waarde a • 
n 

Dan is Tr(p A) = l: w. <'l'.IAI'l'.> n i l. l. l. 

= l: w. L a <'l' • I P [ ] I 'l'. > 
i l. m 1. a 1. m m 

Doordat alle l'l'.> E M is p [ ] I 'l'. > = I I 'l'. >ö 
l. n a 1. 1.mn 

m 

zodat 
Tr(p A) = L w · L a <'l'. l'l'. >8 n • 1. m 1. 1. mn 

~ m 

= a Tr(p ) = a n n n 



Dan is 

cov(A,B) = Tr(p AB) - Tr(p A)oTr(p B) n n n 

= L Wo <~. IABI~.> -a Tr(p B) 
. 1 1 1 n n 
1 

... L w. L L <~ . I P [ ] P [ b ] I~ . > a.k b 1 
i 1 k 1 1 ak 1 1 

- a Tr(p B) 
n n 
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=Lw. a I <~.IP[b 1 1~.> b1 i 1 n 1 1 1 1 
a Tr(p B) 
n n 

= 0 

Eenzelfde redenering kan ook worden gevolgd voor I~> E N , voor 
n 

alle i, als N een eigenruimte van B is bij eigenwaarde b o n n 
Indien p een toestand is, zodanig, dat Tr(~C) = ck 

dan is, wegens A= f(C) en B =g(C) de toestand ook automatisch 

een eigentoestand van A en B (zie hfdstk IV, par 1); zodat 

cov(A,B) = Oo 

Voor het geval dat B = f(A) kan men bewijzen, dat 

l~o> E N de enige toestand is waarvoor cov(A,B) = Oo 
1 n 

Voor cov(A,B) = 0 kan (V-10) worden herschreven tot 

Onderscheiden we twee situaties: 

A) Mm ~ Nn' zodat P[a ]p[b ]= Oo Uit (V o 13) volgt 
m n 

(V-13) 

<~iiP ~~i> = 0 en/ of <~j lP l~j> = 0 ;V .. [a ] [b ] 1,J m n 
zodat 

~~i> l Mm ;V. enjof l~j> l Nn V. 1 J 



Uit (V-13) volgt nu: 

I w. <~i lP[ ] l'i> = 0 . ~ a 
~ m 

zodat 

en/of I 
j 

. 
en/of I'J> EN · v .. 

n' J 
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l'i> kan uiteraard niet loodrecht staan op alle M . 
• -- m 

Er moet minstens één M ,zijn, waarvoor~!,~> l M ,; V. m m ~ 

Om toch aan B) te kunnen voldoen zal dan 

l'j> E N , ; V. 
n J 

Dan is ook automatisch vol1aan aan A) omdat 

l'i> l M ; V. , M d: N , 
m ~ m- n 

zodat ook l'i>l Nn ;V. en n :/= n' 
~ 

Er is dus een oplossing voot (V-13) als 
I l'i><'i I i 

p = w. I' > EN I; V •• i ~ ' n ~ 

Dit zijn ook alle oplossingen, want stel 

~m 1 ~m" ...,l,i> l Mm 1 A.,l,i> l Mm" ; v. 
~ 

waaruit, op grond van B) zou moeten volgen 

i I' >E N u;V. • n ~ 

Dit is echter uitgesloten, daar N 1 l N "' (tenzij n n 

N 1 = N " , maar dan krijgen we dezelfèe situatie als n n 
boven). 
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Voor de à priori onafhankelijke observabelen kan op 

identieke wijze worden afgeleid dat, als de toestand van het 

systeem zodanig is, dat Tr'.(pX) = ~ en/of Tr(pY) = yp, 

cov(X,Y) = 0. Juist vanwege het feit, dat x .. y. niet eenduidig 
~ J 

de waarden van x. en y. vastlegt volgt uit Tr(pXNY) = x .. y. niet 
~ J ~ J 

dat cov(X,Y) = 0. Een eigentoestand voor C = X N Y levert geen 

cov(X,Y) = 0 op. 

Laat immers een eigenfunctie van C worden geschre~en 

volgens 

zodat <XY> 

I Ia .. 8 lx.y.> 
•. ~J x.y.~ck ~ J 
~ J ~ J 

= ck, dan is <X>= I Ila .. !2o 
. . ~J x.y.,ck 
~ J ~ J 

x . 
~ 

<Y> = I I I a· ·1 2o Y • . • ~J x.y. ,ck J 
~ J ~ J 

Voor de à priori onafhankelijke observabelen is in 

ieder geval nog een ruime klasse van toestanden, waarvoor 

cov(X,Y) = 0, namelijk als 

p = Tr(x)(p) N Tr(y)(p) 

waarin Tr(x) en Tr(y) de partiële sporen 

Bijvoorbeeld is Tr(x)(p) =I <Yklplyk> = 
k 

l~i> is een vector in H 
x 

Daardoor wordt Tr(pXY) = 
volgt cov(X,Y) = 0. 

Tr(p X) Tr(p Y) waaruit onmiddelijk x y 
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3A De experimentele gezamelijke meting van à priori onafhankelijke 

observabelen is een gezamelijke meting van twee compatibele 

observabelen, zoals in de definitie bedoeld. (zoals bijv. 

het Bohm-experiment, waarbij St en s2 onafhankelijk worden 
z z 

gemeten) De experimentele ·g.w.v. stemt daarbij overeen 

met de theoretische uitdrukking. 

De in par.t gebruikte uitdrukking voor de covariantie van 

X en Y stemt hiermee overeen. 

Het onderscheid dat Cooke en Hilgevoord maken voor 

inequivalente gezamelijke metingen in het Bohm-experiment 

[V.Z] n.l. meting van s! en meting van S~ met transformatie 
l. J 

van het laatste meetresultaat naar de waarde I tegenover 

· st · s2 k d b' met1.ng van . en n1.et meten van ., an oor ons, 1.nnen 
l. J 

het beperkte kader van een quantummechanica, uitgebreid met 

g.w.v.'s, niet worden gemaakt. 

Beide metingen zijn identieke metingen voorS~, met 
l. 

dezelfde enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdelingen, 

waarvoor het niet uitmaakt of de ~-meter wel of niet 

aanstaat. 

3B Voor Je à priori afhankelijke observabelen ligt de situatie 

duidelijk anders. De gezamelijke meting wordt uitgevoerd 

als een co-meting: meting van C en transformering van 

de resultaten naar A enE. 

De meetmethode correspondeert wéliswaar met de orthodoxe 

g.w.v., doch indien een meting van A en B wordt uifgevoerd 

als een gezamelijke meting in de zin van de definitie, 

dan is er geenenkele garantie dat deze g.w.v. ook inderdaad 

wordt gereproduceerd. 

Met name in het geval, dat p en E twee verschillende 

fysische grootheden representeren, elk met hun specifieke 

meetmethodes, is het zinvol om ervan uit te gaan dat E niet 

vanzelfsprekend door een P-meting en een mathematische 

manipulatie mag worden bepaald. 
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Men zou, ~oor een onafhankelijke meting van impuls en 

kinetische energie,kunnen denken aan een meetinstrument, 

dat bestaat uit een Geiger-MÜllerteller (1) en ean 

stoot-meter (2) 

de~ (1) (2) 

figuur?" onafhankeUjke E en P-meter. 

De grootte van de stroom door de G.M.-teller is een maat voor 

de kinetische energie van het invallende deeltje, terwijl 

de meter (2) de stoot van meter + deeltje registreert, nadat 

het deeltje in (1) is binnengekomen. 

3C Hoewel de speciale correlatie overeenkomstig de traditionele 

g.w.v. niet te verwachten is zullen de à priori afhankelijke 

observabelen wel gecorreleerd zijn; de enkelvoudige 

waarschijnlijkheidsverdelingen blijven op de traditionele 

manier aan elkaar gerelateerd.Immers A en B bezitten hetzelfde 

gemeenschappelijke stelsel eigenvectoren 
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