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Statenvert. 1657 



SAMENVATTING 

Paarannihilatie in de quantumelectrodynamica geeft aanleiding tot een schijnbare schend
ing van microlocaliteit doordat een gecreëerd deeltje onmiddellijk gecorreleerd is met alle 
andere ermee identieke deeltjes in het universum. Dit is echter - zo verwacht men - niet 
een fysisch relevant effect. maar het gevolg van de beschrijving van veel-deeltjessystemen 
m.b.v. ge(anti)symmetriseerde toestanden. De (anti)symmetrie beschrijft een samenhang in 
het systeem van deeltjes. niet ongelijk aan een toestand van evenwicht in de klassieke ther
modynamica: als deze analogie opgaat en de QED slechts evenwichtsteestanden beschrijft 
waarin alle identieke deeltjes gecorreleerd zijn. hoeft er van schending van lokaliteit geen 
sprake te zijn. 

Gekeken is daarom naar een theorie waarin de deeltjes genummerd zijn. Een dergelijke 
theorie zou geen lokaliteitsschending ten gevolge van paarannihilatie te zien mogen geven. 
Dit is nagegaan door in de genummerde-deeltjestheorie het principe van microlokaliteit 
zoals in Ref[5] geïntroduceerd. te formuleren. Om deze theorie van lokale operatoren en 
operaties te kunnen toepassen. is er van de QED een vereenvoudigde versie opgesteld. die 
diende als punt van uitgang en vergelijking voor de genummerde-deeltjesformulering. In 
deze theorie met deeltjeslabeling geeft paarannihilatie inderdaad geen aanleiding tot lokali
teitsschending. 

Deeltjeslabeling plaatst bosonen en fermionen wat onderscheidbaarheid betreft weer op een 
lijn met klassieke deeltjes. De kenmerkende deeltjesstatistiek kan zo niet op ononderscheid
baarbeid teruggevoerd worden, maar moet in principe voor onderscheidbare deeltjes 
afleidbaar zijn. De afleiding van Bose-Einsteinstatistiek voor onderscheidbare deeltjes. in 
Ref[8] gegeven. is daarom een ondersteuning van de idee dat het klassieke deeltjesconcept 
ook op quanturnmechanisch niveau zijn bruikbaarheid behoudt. 



1. INLEIDING 

1.1. Probleemstelling 

De vraag waaruit dit onderzoek is voortgekomen kan op de volgende wijze eenvoudig wor
den voorgesteld: stel ons universum is leeg op een electron-positron paar rond x = - L en 
een foton in de buurt van x= +L na. We kennen het foton een golffunktie cl>(x-L) toe. 
met: 

jdx <l>' (x )<l>(x ) = 1 

jdx ct>' (x )x <l>(x) = 0 

jdx ct>' (x -L )cl>(x +L) = 0 

in woorden: cl>(x) is een rond de oorsprong geconcentreerde golffunktie. Hiermee wordt de 
verwachtingswaarde voor de positie van het foton: 

<x> = Jdx cl>(x -L )x cl>(x -L) = L 

Wanneer nu op een gegeven moment electron en positron elkaar ontmoeten. annihileren en 
een foton voortbrengen (eigenlijk zelfs twee. maar om reden van eenvoud en symmetrie 
versimpelen we dit hier een beetje). zal ons universum twee fotonen bevatten, het 
oorspronkelijke rond x = + L en het vers gecreëerde rond x = - L met. zo nemen we aan. 
golffunktie cl>(x + L ). Nu zijn fotonen bosonen, en het (anti)symmetriseringspostulaat zegt 
ons dat de golffunktie 'l'z(x .y) die dit systeem beschrijft symmetrisch dient te zijn in de 
deeltjescoördinaten, ergo: 

'1'2(x .y) = 1/z( cl>(x- L )<l>(y + L) + cl>(x + L )<l>(y- L )) 

De verwachtingswaarde van de positie van het eerste foton is nu geworden: 

<x > = Jdx jdy v;(x ,y )x 'l'z(x .y) = 0 

net als <y > trouwens. We zien dat door de fotoncreatie aan de andere kant van het 
universum (we kunnen immers L zo groot kiezen als we willen) de verwachtingswaarde 
van de plaats van het oorspronkelijke foton drastisch verandert. Een schending van 
(micro )lokaliteit '7 

We verwachten dat deze schending van microlokaliteit slechts een schijnbare is - eerder 
dan de expressie van een of ander fysisch verschijnsel is ze het gevolg van de gekozen 
beschrijving. in het bijzonder het geëiste symmetriekarakter van de golffunktie. Nu is de 
theorie die paarannihilatie beschrijft - de quantumelectrodynamica - een veldentheorie. en 
- in de gebruikelijke formulering daarvan. met canonieke (anti)commutatierelaties - is dit 
een theorie die slechts (anti)symmetrische toestanden kent. Om dus in staat te zijn pro
cessen als boven geschetst te beschrijven zonder schending van microlokaliteit. moeten we 
overstappen op een veldentheorie voor gelabelde deeltjes die ook niet-(anti)symmetrische 
toestanden toelaat. Zo een theorie zou een toespitsing kunnen zijn van het formalisme 
voor geïndiceerde deeltjes als ontwikkeld door De Muynck. Ref[6). M.b.v. het criterium 
voor een (micro)lokale operatie uit Ref[5] moet het dan mogelijk zijn om aan te tonen dat 
in een genummerde-deeltjes beschrijving de paarannihilatie geen aanleiding meer geeft tot 
lokaliteitsschending. 

Alvorens deze route te preciseren en te bewandelen. willen we nog kort stilstaan bij de 
betekenis van labeling en (anti)symmetrisatie. Wat is de reden dat er in de quanturn
mechanica een (anti)symmetriseringspostulaat voorkomt? We kunnen dit enigszins ver
duidelijken door een parallel te trekken met de thermodynamica. De thermodynamica 
beschrijft systemen die zich in thermisch evenwicht bevinden. Deze evenwichtsteestanden 
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vormen slechts een kleine (zij het niet onbelangrijke) deelverzameling van alle mogelijke 
toestanden van zulke systemen. Voorwaarde voor evenwicht is het bestaan van moleculaire 
chaos. Een systeem blijft binnen het toepassingsgebied van de thermodynamica, zolang zijn 
toestandsverandering zodanig is dat de aanname van moleculaire chaos van kracht blijft. 
Dit legt in feite een restrictie op aan de energieuitwisseling met het systeem. dus aan de 
experimentele situaties die binnen de thermodynamica beschrijfbaar zijn. 

Het beeld van ge(anti)symmetriseerde toestanden in de quantummechanica, zoals dat naar 
voren komt in Ref[6] en [7]. is nu dat van een soort evenwichtstoestanden. vergelijkbaar 
met thermisch evenwicht: ze beschrijven systemen waarin zich correlaties tussen de 
deeltjes hebben kunnen opbouwen - de QM variant van moleculaire chaos. Zolang de toes
tandsverandering die het systeem ondergaat deze correlaties intact laat. blijft het systeem 
binnen het geldigheidsdomein van de QM. Men kan echter experimentele situaties verzin
nen die het systeem buiten dit domein brengen. Dan is er een beschrijving nodig in termen 
van niet-evenwichtstoestanden: toestanden die niet meer (anti)symmetrisch zijn onder per
mutatie van de deeltjeslabels. Deze labels kunnen dan als "verborgen variabelen" (of liever: 
"verborgen constanten"?) gezien worden. 

In deze visie is (conceptuele) onderscheidbaarheid van de deeltjes voorondersteld: men gaat 
ervan uit dat het labelen van deeltjes een zinvolle zaak is. (Anti)symmetrisering is slechts 
dan aan de orde wanneer de toestandspreparatie het systeem in de gelegenheid heeft gesteld 
de bijbehorende correlaties op te bouwen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in een atoom. 
waar de electronen in zulk een mate met elkaar optrekken dat hun gecorreleerdbeid in de 
antisymmetrie van de toestand uitgedrukt moet worden. Maar in ons voorbeeld aan het 
begin van deze paragraaf hebben de twee fotonen op geen enkele wijze weet van elkaar, en 
vormen ze dus een systeem dat met een gewone produktfunktie prima te beschrijven moet 
zijn. M.a.w. (anti)symmetrisatie veronderstelt een systeem van deeltjes die voldoende in 
de gelegenheid moeten zijn geweest om met elkaar te wisselwerken. Daarbij kan men 
bijvoorbeeld denken aan een diffusieachtig proces (Ref[6]). Daarmee is tevens aangegeven· 
dat de statistiek van de deeltjes niet het gevolg geacht wordt van hun on
onderscheidbaarheid: voor de verklaring van de correlatieopbouw komt slechts een 
wisselwerkingsmechanisme in aanmerking. Het "thermodynamica-paradigma" moet wel 
concluderen tot de incompleetbeid van de quantummechanica. 
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1.2. Opzet van het verslag 

In het tweede hoofdstuk gaan we or zoek naar een beschrijving van een systeem van 
fotonen, electronen en positronen, waarop de theorie van lokale observabelen en operaties 
uit Ref[5] kan worden toegepast. ;\a een inleidende paragraaf over het tweede
quantisatieformalisme. volgt een presentatie van de quantumelectrodynamica. Deze theorie 
is echter van een te grote gecompliceerdheid om voor ons doel dienst te doen. Daarom gaan 
we in de derde paragraaf van dit hoofdstuk over tot een vereenvoudiging van deze theorie, 
waaruit nu tijd. spin en invariante .:l-funkties zijn weggewerkt. Deze theorie dient tevens 
als uitgangspunt (en vergelijkingsmateriaal) voor een velden-beschrijving van geïndiceerde 
deeltjes (par.2.4). 

In het derde hoofdstuk geven we de - in het voorgaande reeds genoemde - theorie van 
lokale observabelen en gelokaliseerde toestanden weer. We bekijken de toepassing hiervan 
op 1-deeltjestoestanden. op systemen van niet-gelabelde deeltjes. en tenslotte - waar het 
ons om begonnen is - op de in het tweede hoofdstuk opgestelde genummerde
deelt jestheorie. 

Tenslotte gaan we in het vierde hoofdstuk nog nader in op de in dit onderzoek centraal 
staande begrippen "(on)onderscheidbaarheid" en "deeltjesstatistiek". De aan dit onderzoek 
ten grondslag liggende idee van conceptuele onderscheidbaarheid van deeltjes krijgt daar 
ook vanuit een andere hoek steun. namelijk de afleiding van Bose-Einsteinstatistiek voor 
onderscheidbare deeltjes. 
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2. BESCHRIJVING VAN EEN SYSTEEM VAN FOTOJ\'EN, ELECTRONEN EN POSI
TRONEN 

2.1. Tweede quantisatie 

In deze paragraaf willen we het quanturnvelden-alternatief voor de Schrödinger
golf mechanica beschrijven. De quant urnveldentheorie heeft voor de beschrijving van veel
deeltjessystemen twee (samenhangende) voordelen t.o.v. de golfmechanica: 

- de deeltjesstatistiek (Bose-Einstein- of Fermi-Dirac-statistiek) is er op een direkte wijze 
in verwerkt; 

- het deeltjesaantal behoeft niet langer een bewegingscanstante te zijn. 

Om de lijn van het verhaal niet te hoeven onderbreken, hebben we de bewijzen van de stel
lingen verzameld in een appendix van deze paragraaf. 

In het navolgende zullen we fermionen en bosonen gelijktijdig beschouwen (cf. Ref[l]): 
hiertoe voeren we het symbool e in. dat voor bosonen de waarde +1 heeft. en voor fer
mionen de waarde -1. Deze e komen we ook tegen in de notatie: 

[a. b le = ab - €-ba 

die dus voor bosonen een commutator aanduidt: 

bosonen: e= +1: [a , b le = ab - ba = [a . b ] 

en voor fermionen een anticommutator: 

fermionen: e= -1: [a . b Je = ab + ba = la . b } 

We gaan uit van een toestandsruimte. Fock-ruimte geheten. waarin een vector wordt 
aangeduid als 14> >. en zijn geadjugeerde als < 4> I. Het inprodukt van twee vectoren 
14> > en I 'I'> noteren we als < 4> I 'I'>. Het kwadraat van de lengte van een vector is dus· 
< 4> 14> >. De toestand van een veel-deeltjes-systeem. in de golfmechanica beschreven met 
een golffunktie 'l'n (x1 .... , Xn ), zal nu in de veldentheorie gekoppeld worden aan een vec
tor I 'l'n >. Alvorens echter het verband tussen funktie 'l'n (x 1 , ... , Xn) en de vector 
I 'l'n > te specificeren. zullen we eerst creatie- en annihilatieoperatoren invoeren. 

We definieren nu een lineaire operator 1/1 (x) op de Fock -ruim te aan de hand van de vol
gende regels: 

a. [1/l(x), 1/J(y)Je = 0 

b. (2.1.1) 

c. 310>.<010>=1 VxER31/J(x)l0> = 0 

M.b.v. deze operator 1/f(x) en zijn geadjugeerde 1/Jt(x) definiëren we nu een nieuwe operator 
N: 

N = jd xl/I t(x)I/J (x) 

waarvoor geldt (cf. Appendix, blz. 9): 

[N, 1/J(x)] = -1/J(x), [N, 1/Jt(x)] = 1/Jt(x) 

DezeN heeft enkel gehele, niet-negatieve eigenwaarden (cf. App.): 

N In> = n In> met n = 0.1.2 .... 

(2.1.2) 

(2.1.3) 

(2.1.4) 

Bovendien kunnen we. uitgaande van zo'n eigenvector In >. twee nieuwe vectoren 
1/J (x) In > en 1/J t(x) In > construeren, waarvoor geldt (cf. App.): 
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N 1/t(x)ln > = (n-1)1/J(x)ln > 

A' 1/t t (x) I n > = ( n + 1 ) 1/t 1 (x) 1 n > 

(2.L5a) 

(2.1.5b) 

Op grond van (2.1.4) en (2.1.5) geven we de ingevoerde operatoren de volgende interpreta
tie mee: 

N beschouwen we als de deeltjesaantal-operator: zijn eigenvectoren staan voor toestanden 
met een welbepaald aantal deeltjes. 

Omdat 1/t(x) (resp. 1/tt(x)) een toestand maakt met een deeltjesaantal dat 1 lager (resp. 
hoger) is. noemen we hem "annihilatieoperator" (resp. "creatieoperator"). 

En omdat op grond van (2.1.1c) geldt dat: 

N 10> = Jdxl/tt(x)I/J(x)IO> = 0 (2.1.6) 

noemen we 10> de vacuumtoestand: de toestand waarin geen deeltjes aanwezig zijn. Uit
gaande van deze vacuumtoestand kunnen we m.b.v. de creatieoperator 1/t 7(x) eigenvectoren 
van N construeren bij een telkens 1 hogere eigenwaarde: 

eigenwaarde 

0 

1 

2 

n 

eigenvector 

10> 

l/tt(x1) I 0> 

l/tt(x2)1/tt(x1) I 0> 

Deze vormen een volledig. orthogonaal stelsel eigenvectoren (cf. App.): 
n 

<011/t(xl) ... l/t(xm)l/tt(yn) ... l/tt(yl)IO> = onmLEP IToCx;-PYn 
p j = 1 

(2.1.7) 

(2.1.8) 

waarin de sommatie zich uitstrekt over alle permutaties P= P(y 1 •... ,yn )= (Py1 •...• Pyn) 
van (y 1 •...• y" ). 

I= L :, Jdxl··.fdxn 1/tt(x" ) ... 1/tt(xl)IO> <011/t(xl) ... l/t(Xn) 

" 
(2.1.9) 

De eigenvectoren van N zoals in (2.1.7) gegeven zijn niet genormeerd. We kunnen echter 
een funk tie '1'" (x1 ..... xn) invoeren. waarmee we een vector I 'l'n > construeren volgens: 

Deze is natuurlijk een eigenvector van N: 

N 1'1'" > = n l'l'n > 
en voor het inprodukt van twee van deze vectoren geldt: 

< 4>m I '1'" > = Omn Jd X1··· Jd x" cl>; (xl·····Xn )'1'" (xl···· .x") 

zodat voor de norm van zo een eigenvector geldt: 

< '1'" I V" > = fd xl··· fd x" w; (xl····•Xn) v" (xl·····Xn) 

(2.1.10) 

(2.1.11) 

(2.1.12) 

Door V" (x1 •...• x") zo te kiezen dat de integraal van zijn kwadraat 1 is. kunnen we I '1'" > 
normeren. Omdat I v" > een toestand van n deeltjes beschrijft. is V" (x1 •...• x") in feite de 
golffunktie uit de Schrödinger golf mechanica. en geeft (2.1.1 0) ons het recept om een 
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golffunktie in een vector in de Fock-ruimte te vertalen. De inverse van (2.1.10) luidt: 

(2.1.13) 

A.h.v. (2.1.10) kunnen we zien op welke wijze de deeltjesstatistiek in de veldentheorie 
verwerkt is: uit de (anti)commutatieregels volgt immers. dat: 

1/Jt(xn ) ... 1/Jt(xl) = ~ L,ePI/Jt(Pxn ) ... 1/!t(Pxl) 
n. P 

Als we dit in (2.1.10) invullen. vinden we: 

IVn> = Jn"Jdx1 .. .jdxnvn(x1, ... ,X11 )1/J1(x11 ) ... 1/1 1(x 1)10> = 

= ~ jd XJ···fd X11 V" (xJ .... ,X11 ).-..!, L,ePI/J1(PX11 ) ... 1/11CPx1) I 0> = 
vn! n. p 

Definiëren we nu de ge(ami)symmetriseerde golffunktie v;( IS als: 

V,;' 15(xl, ... ,X 11 ) = -1-L,ePVn (Pxl, ... ,Px") 
n! P 

dan kunnen we (2.1.15) als volgt herschrijven: 

1v > = lvA's> n n 

(2.1.14) 

(2.1.15) 

(2.1.16) 

(2.1.15') 

of. in woorden: een golffunktie en zijn ge(anti)symmetriseerde funktie leveren in de Fock
ruimte dezelfde toestandsvector op: dankzij de (anti)commutatieregels draagt tot de toes-. 
tandsvector alleen het deel van de golffunktie bij dat de overeenstemmende sym
metrieeigenschap heeft. 

\\'anneer we tot een equivalente beschrijving van n-deeltjessystemen in de Fock-ruimte 
willen komen. hebben we naast de correspondentie in (2.1.10) tussen golffunkties en vek
toren ook een recept nodig voor het vertalen van ope~at~ren m.b.t. de golfmechanica 
(T(x). V(x,y). enz.) in operatoren in de Fock-ruimte (T.V. enz.). Voor operatoren die 
betrekking hebben op 1 resp. 2 deeltjes luidt dit recept: 

f = jdxi/J1(x)T(x)I/J(x) (2.1.17) 

'C· = 11zjdx1jdx21/J1(x2)1/J 1(xl)V(xJ.x2)1/J(xl)I/J(x2) 

Gaan we dus uit van een systeem met een hamiltoniaan van de vertrouwde gedaante: 

n 

Hn = L 
z= 1 

en Schrödingervergelijking 

(i 1-dJ/è'Jt - Hn) Vn (xl, ... ,X11 ) = 0 

dan luidt de beschrijving hiervan in de Fock-ruimte volgens (2.1.10 en 17): 

-h2\l2 
lÎ = rdxi/J 1(x) + Vl(x) 1/J(x) + J' 2m 

(2.1.18) 

(2.1.19) 

(2.1.20) 
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en 

(i hO lot - IÎ) I 'l'n > = 0 (2.1.21) 

\'oor deze aldus geconstrueerde hamiltoniaan H zal natuurlijk gelden: 

[N.IÎ]= 0 (2.1.22) 

immers. het verband met de golfmechanica eist dat het deeltjesaantal een behouden 
grootheid is. In de volgende paragraaf zullen we echter een systeem ontmoeten van ver
schillende soorten deeltjes. waarbij de interactieterm niet commuteert met de deeltjesaan
taloperator van de verschillende velden. 

\\'e eindigen deze paragraaf met een formulering van de theorie die uitgaat van een com
plete orthonormale verzameling van 1-deeltjesgolffunkties {uk (x)}. Naar deze funkties 
kunnen we de verschillende operatoren ontwikkelen. bijvoorbeeld: 

1/f(x) = La~.: uk (x) 

" 
waarin de ontwikkelingscoëfficiënt een operator 

a" = jd x u; (x)l/f (x) 

is. met (anti)commutatieregels die direkt uit vgl.(2.1.1) rollen: 

[a, . a1 ]E = 0 . [a" . a/]E = 8 kt 

(2.1.23) 

(2.1.24) 

(2.1.25) 

De operator a/ creëert een deeltje in toestand u" (x). Net als met 1/1 t(x) kunnen we met a/ 
een volledig stelsel toestanden construeren. bestaande uit vectoren 

a"/· · ·a,/ I 0> (2.1.26) 

waarin n het aantal deeltjes is. en elke ki verwijst naar een 1-deeltjesgolffunktie uk (x). 
I 

Bij elke k kunnen we een nieuwe operator Nk 

N, =a/a~.. (2.1.27) 

invoeren. die de toestanden uit vgl.(2.1.26) tot eigenvectoren heeft. en waarvan de 
eigenwaarden n, aangeven het aantal keren dat k voorkomt in de verzameling 
{k 1• ... 'kn }: 

n 

N"a"/ · · · ak/10> = l:Bu, a•/ · · · a~:/10> (2.1.28) 
j = 1 

Uit de (anti)commutatieregels (2.1.25) volgt nu voor deze Nk. dat als e= -1. dus in het 
geval van fermionen. dan: 

N/ = N~: (2.1.29) 

oftewel bij fermionen heeft Nt uitsluitend de eigenwaarden 0 en 1. Een fermiontoestand 
kan dus slechts niet of eenmaal bezet zijn: een regel die bekend staat als het Pauliprincipe. 

Tenslotte beschouwen we ook de ontwikkeling van T(x) en V ix1• x 2) naar de funkties 
u~.: (x): we krijgen dan de matrixelementen: 

T/.:1 = jd x u; (x)T (x)u1 (x) (2.1.30) 
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Vktpq = jdxtfdx2u,'(x2)u;CxtWix1.x2)uP(x1)u9 (x2) 

waarmee we de operator Ê uit vgl.(2.1.20) ook kunnen schrijven als: 

Ê = L.a/T/..Ia1 + lf2'L.a/a/Vkipqapa~ 
kl /..lpq 

(2.1.31) 

Een veel interessanter toepassing van het veldenprincipe dan de reproduktie van de golf
mechanica. ontmoeten we in de volgende paragraaf: in de daar besproken quantumelectro
dynamica zullen we processen beschreven vinden van werkelijke deeltjescreatie en -annihi
latie. door een Hamiltoniaan zonder equivalent in de golffunktieformulering. 
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Appendix bij t.t. 

Bewijs van (2.1.3): 

[N.Ijl 7(y)] = jdx[ljl1(x)ljl(x).ljl 1(y)] (A.l) 

= jd x (Ijl t(x)ljl (x)ljl t(y) - Ijl f(y )Ijl t(x)ljl (x)) 

= jd x ( 1/1 t(x)l/1 (x)l/f 1(y) - eljl 1(x)l/f tcy )Ijl (x) 

+ el/I 1(x)l/f 1(y )1/f(x) - Ijl 1(y )1/1 t(x)l/f (x) 

= jd x (1/ft(x)[ljl(x).l/ft(y)]e- [1/ft(y).l/ft(x)]el/l(x) 

= jdxljl 1(x)&(x-y)= 1/ft(y) 

Omdat: 

en: 

[N .1/ft(y)]t = [1/f(y). Nt] = [1/f(y),N] = -[N ,1/f(y)] 

geldt voor de geadjugeerde van (A.l): 

[N .1/f(y)] = -1/f(y) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

Bewijs van (2.1.4): de operator N heeft enkel gehele. niet-negatieve eigenwaarden. Stel 
I À> is eigenvector van N bij eigenwaarde À: 

NIÀ> = ÀIÀ> (A.5) 

dan geldt voor de vectoren Ijl t(y) I À > en Ijl (y) I À >: 

Nljl1(y)IÀ> = (ljl 1(y)N + [N.Ijl 1(y)])IÀ> (A.6) 

= (1/ft(y)À + 1/ft(y))IÀ> = (À+l)l/ft(y)IÀ> 

Nljl(y)I'A> = (1/f(y)N + [N.I/f(y)])I'A> (A.7) 

= (1/f(y)'A -ljl(y))I'A> = ('A-1)1/f(y)I'A> 

Op grond van (A.6 en 7) noemen we 1/f(x) en ljl 1(x) ook wel "ladderoperatoren". De 
eigenwaarden van N zijn reëel - immers N is zelfgeadjugeerd (A.2) - en ~ 0 - immers. 
enerzijds: 

(A.8) 

anderzijds: 

<À IN I À> = jd x <À 11/f 1(x)ljl (x) I À> ~ 0 (A.9) 

en =0 d.e.s.d.a. 1/f(x) I À> = 0. Ergo is À~ 0. Omdat N I 0> = jdx ljl 1(x)ljl(x) I 0> = 0 is 
I 0 > eigenvector van N bij de laagste eigenwaarde: 0. M.b.v. Ijl 1(x) zijn de (niet genor
meerde) eigenvectoren bij hogere eigenwaarde te construeren. zie (2.1.7). 

Bewijs van (2.1.5). Uit (A.l) volgt: 

Nl/lt(y) = 1/ft(y)N + 1/ft(y) = 1/ft(y)(N + 1) (A.lO) 

zodat: 
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Nt/1 1(y)ln > = t/f 1(y)(N + l)ln > = 
= t/f 1(y)(n +l)ln> = (n +1)t/f 1(y)ln> 

Voor annihilatieoperatoren loopt het bewijs analoog. 

Bewijs van (2.1.8): 
n 

<Oit/f(x1) ... 1/J(xm )t/J1(yn ) ... 1/1 1(y1) 10> = 8mn L,eP IT8Cx;-PY;) 
p i= 1 

a. Het 11. is een inprodukt van twee eigenvectoren van N . nl: 

t/f 1(yn ) ... I/J 1(y1)10> en I/J 1(xm) ... I/J 1(xl)IO> 

(A.ll) 

(A.12) 

bij eigenwaarde n resp. m. Aangezien de eigenvectoren een orthogonaal stelsel vormen. is 
dit inprodukt 0 tenzij m = n. m.a.w. de uitkomst bevat een Kronecker-delta 8mn. In het 
navolgende gaan we uit van m = n. 

b. Stel er is een X; z.d.d. Yi 0: X; voor alle j. Dan kunnen we de bijbehorende operator 
1/J(x;) vanwege de (anti)commutatieregels: 

[1/J(x; ). t/f 1(yi ))€ = 0 . x, ;: y 1 (A.13) 

[1/J(x, ). t/J(y
1 

)]€ = 0 

naar rechts opschuiven in (A.12) tot aan I 0>. zodat het inprodukt 0 oplevert. M.a.w. bet 
inprodukt is 0 tenzij ly1 .... ,yn} een permutatie is van {x1 ..... xn }. 

c. Stel alle y 1 zijn verschillend. en Q is de (unieke) permutatie van {x1 •...• Xn} z.d.d. 
X; = Qy,. Dan is vanwege: 

en 

[1/J(x)I/J t(y ). 1/Jt(z)] = 1/J(x)[I/Jf(y). 1/Jt(z)le + e-[1/J(x).t/1 t(z)]ei/Jt(y) = 

= €·8(x-z)t/f 1(y) = 

= 0. x.: z 

bet inprodukt gelijk aan: 

<011/J(x1) ... 1/J(Xn )t/J1(yn ) ... I/J 1(y1)10> = 

n 

= eQIT8Cx;-Qy;) 
i= 1 

(A.l4) 

(A.l5) 

(A.16) 

d. Wanneer nu twee elementen X; en x i uit {x1 ..... xn } gelijk zijn - de rest verschillend -
dan zijn er twee permutaties mogelijk. Naast Q uit c. nu ook Q' met: 

X;= Qy; = Q'yj Q Yt = Q' Yt voor l;: i .j 

Hieruit volgt dat eQ' = E·EQ. We krijgen dus: 

<0 I I/J(x1) ... 1/J(Xn )t/J 1(yn ) ... I/J 1(yl) I 0> = (A.17) 

= 1/z EQ < 0 I 1/1 (xl) ... t/f(xn )1/J 1(Q y n ) .. .'1//(Q y 1) I 0 > 

+ 1/zeQ' < 0 I 1/1 (xl) ... I/J(xn )1/J 1(Q' y n ) ... 1/J 1(Q' y 1) I 0 > 

We kunnen nu ook niet zonder meer (A.15) gebruiken: als x= xi en z = x i is de 
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commutator zeker niet nul. V./e vinden dus nu bij elke permutatie Q twee termen; zo 
wordt de eerste helft van (A.17): 

1/2 e0 < 0 I I/J(x1 ) ... I/J(X11 )1/J 1(Q y 11 ). 1/1 1(Q Y1) I 0> 

= 1Jze0 TI 8(xi-QYI). 
I 7" i .j 

. [scxi-Qy, )8(xj -Qyj) + e-8(x;-Qyj )8(xJ -Qy;)) 

= lJzeQ TI 8(x1-Qy1 )8(xi-Qyi)8(xj-Qyj) 
I 7" i ,j 

I 7" i ,j 

= 112 e0 IT8Cxi-Q Yl) + l!z eQ' rrscxi-Q' Yl) 
I I 

(A.18) 

De tweede helft van (A.17) levert hetzelfde resultaat op. zodat deze vergelijking in totaal 
oplevert: 

(A.l9) 

n n 

= e0 IT8Cx,-Qyi) + eQ' IT8Cxi-Q'y;) 
i= 1 i= 1 

e. Tenslotte staan we toe dat een willekeurig aantal x-en onderling gelijk is, en dat we dus 
(A.17) moeten uitbreiden tot een sommatie over alle permutaties: (A.l9) laat zich dan als 
volgt generaliseren: 

n 

< 0 I"' (xl ) ... 1/J(x/1 )1/J 1Cy n ) •.• 1/J 1(yl) I 0> = I:eQ II 8(xi -Q Yi) (A.20) 
Q i= l 

Bewijs van (2.1.9). We bewijzen dit door I toe te passen op een willekeurige vector 1"11'> 
in de Fockruimte: 

(A.21) 
11 

en omdat de eigenvectoren I "11'11 > van N toch orthogonaal zijn. kunnen we ons beperken 
tot een component. m.a.w. te bewijzen is: 

Jl"l}rm> = I"IJrm> (A.22) 

Invullen en uitwerken m.b.v. (2.1.10) laten zien dat inderdaad: 

J 1"\}rn, > = (A.23) 

= L~ jdxl···fdxn 1/1 1(x") ... I/J 1(xl)IO><OII/J(xl) ... I/J(x")1"11'm> = 
11 n. 
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Bewijs van (2.1.11): op grond van (2.1.6) en (2.1.5) vinden we: 

N 10> = 0 

N l/f(x 1) I 0> = l/f(x1) I 0> 

Nl/f(x 2)1/f(x 1) I 0> = 21/f(x2 )1/f(x1) 10> 

uit welke laatste vectoren I Vn > lineair is opgebouwd. zodat: 

N I V" > = k Jd X1 .. .jd Xn N l/f(x1) ... 1/J(Xn) I 0> Vn (x~o-- .. Xn) = 

Bewijs van (2.1.13): we schrijven eerst: 

(A.24) 

1/J(x)l'l'n> = kJdxl .. .Jdx"Vn(Xk··Xn)I/J(x)l/f1(xn) ... l/f 1(xl)IO> (A.25) 

waarin het produkt l/f(x)l/f 1(xn ) ... l/f1(x1) I 0> met (cf. (A.15)): 

[1/f(x)I/J 1Cxn ).l/f1(x; )] = eB(x-x; )1/J 1(x") 

wordt tot: 

I/J(x)I/J 1(xn ) ... I/J1(x1) 10> = 
= 1/1 1Cxn _1) ... 1/J1(x1)1/f(x)l/f1(xn) 10> + [l/f(x)l/f 1(x" ).1/11(x" -J) ... I/J1(xl)] 10> = 
= 1/1 1(xn _1) ... 1/f1(x1)B(x-xn) 10> + 

n -! 
+ LI/J1(x" _1) ... 1/J1(x;+1)[1/J(x)I/J1(x" ).1/11(x; )]I/J1(x;_ 1) ... 1/J1(x1) I 0> = 

i= 1 

n -1 

+ r. el/f te x" _1) ... 1/1 1(x; +1)1/1 1Cxn )1/J 1Cx, -1) ... 1/1 1Cx1 )B (x-x;) I o > (A.26) 
i= I 

Dit kunnen we via (A.25) omzetten in een som van golffunkties: 

1/f(x)l'l'" > = kJdx 1 .. .Jdx"_ 11/f 1(x"_ 1) ... 1/f 1(x1)10>· (A.27) 

n -1 

. Vn (xl·····Xn -l·x) + er. Vn (x1····•Xi-l•x.xi+1····•Xn -1•xi) = 
i= 1 

In deze laatste vergelijking hebben we de golffunktie (anti) symmetrisch verondersteld. 
Herhaalde toepassing van (A.2 7) leidt tot: 

1/1 (x" -1 )1/J (xn ) I V n > = 



- 13 -

(A.28) 

Vermenigvuldiging met <0 I geeft precies (2.1.13). Als we in (A.27) niet vanaf het begin 
(anti)svmmetrie verondersteld hadden. dan zou het rechterlid van (A.28) een sommatie 
over alle permutaties van (x1 ..... Xn) te zien hebben gegeven, dus ook in dat geval een 
(anti)symmetrische toestand; in de Fock-ruimte kan men slechts met (anti)symmetrische 
toestanden werken. 

Bewijs van (2.1.12): volgt direkt uit (2.1.13): 

<41m l'lrn > = Smn kfdxl··.fdxn41~(XJ.--·•xn)<OII/f(x1) ... 1/f(xn)1'1Fn > = 

(A.29) 

~wijs van de equivalentie van (2.1.19) en (2.1.21). Bekijken we eerst de uitdrukking 
T I '~'n >. Omdat: 

[T. 1/Jt(x)] = CA.30) 

is: 

en dus: 

= fd y [ 1/1 tcy )T (y )1/J (y )1/J t(x)- 1/f tcx)l/f te y )T (y )1/J (y) I = 

= Jdy [1/Jt(y)T(y)[l/f(y),I/Jt(x)]e + €·[1/Jt(y).l/lt(x)]eT(y)l/f(y) I = 
= 1/1 t(x)T (x) 

j = 1 

" = 1/Jt(Xn ) ... 1/Jt(xl) r T(x;) 
j = 1 

~ 

T IVn > = 
= 1 r r ~ te ) te ) ) -..fiï!Jdxl···JdxnTI/I X,. ... 1/J XJ IO>Vn(XJ.--·•Xn -

= k Jd Xl .. .Jd Xn [T. 1/Jt(xn ) ... 1/Jt(xl)] I 0> '~'n (x 1 •...• x") = 

= k Jd x 1 .. .Jd Xn 1/1 t(xn ) ... 1/1 t(x1) I 0> ;t
1
T(x; )'lrn (xl·····xn) 

Op dezelfde wijze bekijken we de uitdrukking V I Vn >: 
[('. 1/1 te x) J = 
= 1/z fd x}Jd x2 ["' tcx2)1/1 tcxl)V (xl.x2)1/J (xl )1/1 (x2).1/1 tcx)] = 

(A.31) 

(A.32) 

(A.33) 

= 1/z Jd x 1 1/1 tcx)l/f te x I )V (xJ.x)l/l Cx1) + 1/z e Jd x2 1/1 tcx2)1/J 1(x)V (x.x2)1/J Cx2) 
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= 1/1 1(x) Jd x1 1/1 1Cx1 )V (xi.x)l/f Cx1) = 

in welke afleiding we geq_ruik hebben gemaakt van de symmetrieeigenschap van V: 
V(x,y) = V(y.x). Wat bijT in een keer kon. moet nu in twee keer: 

[V, l/f 1(xn ) ... l/f 1(x1)] I 0> = 

I: 1 

= t 1/1 1<xn ) ... 1/f 1Cx; + 1 )1/J 1Cx; ) fd y 1/1 1Cy )V (y .x; )1/J (y )1/J 1Cx; _1 ) ... 1/J 1Cx1) 1 o > = 
I: 1 

Tl 

= L I/J 1(xn ) ... l/f1(x;+1)1/J 1(x;) 
i= 1 

n i-1 
= L l/f 1(xn ) ... l/f 1(x;+l)I/Jt(X;) L 1/1 1(xl_1) ... 1/f 1(xj +1) 

i= 1 j = 1 

n i-1 
= r. 1/1 tcxn ) ... 1/1 1Cx; + 1)1/J tcx;)l/f 1Cx; -1 ) ... 1/1 1Cx1) 1 o > r. v (x j .x; ) = 

i=1 j=l 

n i-l 
= l/f1(x71 ) ••• l/f1(x 1) 10> L L V(xj .X;) (A.34) 

i= 1j = 1 
A 

De afleiding verloopt yerder bij V precies zo als bij T. De optelling van beide afleidingen· 
geeft het bewijs voor H. 

Bewijs van (2.1.22): 

[JÎ. N] = [JÎ. jd x 1/f tcx)l/f (x)] = jd x [JÎ. 1/ft(x)l/f (x)] = 
= jdx (l/f 1(x)[JÎ. 1/f(x)] + [JÎ .1/ft(x)]l/f(x)) = 

= jdx I[JÎ .1/ft(x)]l/f(x)- ([JÎ .l/ft(x)]l/f(x))1 ) (A.35) 

Deze commutator blijkt dus gelijk aan het verschil van de operator 

jdx [JÎ, 1/ft(x)]l/f(x) 

en diens hermitisch geadjugeerde. Aangezien deze operator zelfgeadjugeerd is: 

jd x [JÎ. 1/ft(x)]l/f (x) = f + 2V 
is het verschil, en daarmee de commutator (A.35). nul. 

Afleiding van (2.1.24). De funkties {uk (x)} vormen een orthonormaal en volledig stelsel: 

jd x u/.. (x)u1 (x) = 8 kt (A.36) 

r_u; (x)uk (y) = 8(x-y) 
k 

Dit gebruiken we in (2.1.23): linker- en rechterlid vermenigvuldigen we met u;Cx) en we 
integreren over x: 
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jd x u;Cx)l/f (x) = jd x u; (x)'[a~. UJ. (x) = (A.37) 
J. 

= L,a~. jd x u;(x)uJ. (x) = L,811. = a1 
k k 

Omgekeerd: we gaan uit van (2.1.24), vermenigvuldigen met u~. (y) en sommeren over k: 

L,u~. (y )a~. = L,u~. (y) jd x u; (x)l/f (x) = (A.38) 
k k 

= jd x 1/1 (x) L,u~. (y )u; (x) = jd x 1/1 (x)8 (x- y) = 1/J (y) 
J. 

Afleiding van (2.1.25). We gaan uit van (2.1.1) en gebruiken (A.36): 

[a~. , a1 le = jd x u; (x) jd y u;(y )[1/1 (x), 1/J(y) le = 0 

[a~. , a/le = jd x u; (x) jd y u1 (y )[1/f(x), 1/Jt(y )Je = 
= jdxul(x)jdyu1(y)8(x-y)m = jdxu~.'(x)u1 (x) = 8k! 

Afleiding van (2.1.28 ). Gebruikmakend van de relatie: 

[N~.. a/)= a/a~. a/- a/a/a~.: = 8~.: 1 a/ 
vinden we: 

NJ. ak t ... a~. tiO> = 
n I 

= [N 1. , a~. t .. . a~. t] I 0 > = 
n I 

n 

= L 8u, akn 
1 

... aJ. /I 0> 
1=1 

Afleiding van (2.1.29). Voor fermionen geldt date= -1, dus: 

en voor k = l wordt dit dus: 

a}= -a/= 0 

zodat 

(A.39) 

(A.40) 

(A.41) 

(A.42) 

(A.43) 

(A.44) 

(A.45) 
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2.2. De quantum-electrodynamica 

In deze paragraaf bekijken we de Quantum-Electro-Dynamica. afgekort QED. de theorie die 
het gedrag beschrijft van een systeem van electronen. positronen en fotonen. We zullen de 
notatie van Ref[4] gebruiken. die in tegenstelling tot die van Ref[2.3] covariant is. 

De fermionen beschrijven we met het veld 1/l(x ). x is hierin een tijd-ruimtepunt. In feite is 
1/1 (x ) niet een scalair veld maar een spinor van vier velden. net zoals de golffunktie voor 
fermionen in de Dirac-theorie een spinor van vier funkties is. Deze spinor van funkties 
voldoet aan de Dirac-vergelijking: 

; "'ll_êl_- m ·'· (x)= 0 ,..,-I 2 3 4 ., êJxll 'l'o .... - '•. (2.2.1) 

waarvan de algemene oplossing in termen van vlakke golven luidt: 
lj, 

-~ b (p,s )u 
0

(p,s )e -ipx + d 1(p.s )v 
0
.(p,s )e ipx l (2.2.2) 

waarin: 

EP = Po= Jp2+m2 

Voor spinoren definiëren we een bijzondere geadjugeerde: 

~(x) = 1/lt(x )yo 

welke notatie we gebruiken om de orthogonaliteitsrelaties van de spinoren u (p.s ) en 
v (p.s) op te schrijven: 

u(p.r )u (p.s) = -v(p.s )v (p.s) = Brs 

v(p.r )u (p.s) = 0 

(2.2.3) 

We kunnen de Dirac-vergelijking beschouwen als de bewegingsvergelijking die volgt uit de 
lagrange-die h th eid: 

- êl 
JL(x) = 1/l(x) iy~'--m 1/l(x) 

êlx~' 

waaruit we ook de hamiltondichtheid H (x) en de Hamiltoniaan H kunnen afleiden: 

(2.2.4) 

H (x) = êllL tb - lL = ~(x) -i t yl:--;.- + m 1/l(x) (2.2.5) 
êll/1 k=l êlx 

2 
H(t) = jd 3xH(x)= r.Jd 3pEP(b 1(p.s)b(p.s)-d(p.s)dt(p.s)) (2.2.6) 

s = 1 

Deze laatste uitdrukking hebben we verkregen door combinatie van (2.2.5) met (2.2.2). 

De QED sluit nu in zoverre aan bij de Dirac-theorie, dat ze de algemene oplossing (2.2.2) 
opvat als een gelijkheid van operatoren: 1/l"'(x) is een operator. component van de spinor 
1/1 (x ) van operatoren. Ook de ontwikkelingscoëfficiënten b (p.s) en d (p.s) worden nu 
opgevat als operatoren (waarop onze schrijfwijze d 1 i.p.v. d. reeds anticipeerde). Het zijn 
de annihilatieoperatoren van een electron resp. positron. die een deeltje met impuls p en 
spin s vernietigen, te vergelijken met de operator ak uit de vorige paragraaf. vgl. (2.1.23). 
Om de Hamiltoniaan uit (2.2.6) positief-definiet te maken. veronderstellen we anticommu
tatieregels voor b (p,s) end (p.s ): 

{b (p.s ). b (p',s' )} = 0 



\ 

- 17-

ld (p.s ). d (p',s' )} = 0 

lb (p.s ). bt(p'.s' )} = Öss' o(p-p') 

ld (p.s ).dt(p',s' )} = Oss·o(p-p') 

lb (p.s ). d (p',s' )} = 0 

lb (p.s ). dt(p',s' )} = 0 

(2.2. 7) 

Uit deze anticommutatieregels voor b en d kunnen we de anticommutatieregels voor het 
oorspronkelijke veld \f!(x) afleiden. Deze worden: 

{\f/ 0 (X ). \f!tJ(x' )} = 0 

{~0 (X ). ~tl(x' )} = 0 (2.2.8) 

waarin: 

(2.2.9) 

Voor de fotonen kunnen we op soortgelijke wijze als voor de fermionen te werk gaan. Ook 
nu zoeken we aansluiting bij een 'klassieke' theorie i.c. het electromagnetisme in de vier
vectorbeschrijving. Het electrische en magnetische veld hangen hierin samen met een vier
vectorpotentiaal A f.J. (x ) die voldoet aan de Maxwell-vergelijkingen: 

a A f.J. = o (2.2.10) 
ax1Jax 1

' 

De algemene oplossing van deze vergelijkingen luidt: 

A J.L(x ) = J ( d 
3

~12 k t ef.J.(k.À) [a (k.X )e -il.:x + a t(k.À )e ikx J 
211' 2wk À.=O 

waarin: 

W - k - n l = 0 - V.K.-

De viervectoren el"(k.À) zijn de zogn. polarisatievectoren. waarvoor geldt: 

eJ.L(k,O) ë(k.O) = 1 

ef.J.(k.il.)eJ.L(k.X) = -1 voor X= 1.2.3 

ef.J. (k.À) eJ.L(kX) = 0 voor À~ À' 

(2.2.11) 

(2.2.12) 

De Maxwell-vergelijkingen kunnen we beschouwen als de bewegingsvergelijking die volgt 
uit de Lagrangedichtheid: 

JL (x) = - 112-a-A v~A v (2.2.13) 
axJ.L uxf.J. 

waaruit we ook de hamiltondichtheid R (x) en de Hamiltoniaan H kunnen afleiden: 

3 a a . . 
R(x) = 112 L --; A 11 --A

11
- A 11 A

11 

i= 1 ax ax; 
(2.2.14) 

H(t) = jd 3xR(x) (2.2.15) 



l 
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3 r (a tck.À )a (k),) + a (k.À )a t(k.À)) 
À= I 

- a t(k.O)a (k.O) - a (k.O)a t(k.O)] 

Deze Hamiltoniaan is weer niet definiet positief. Klassiek kan hij wel zo gemaakt worden 
door aan A (x) een extra eis op te leggen. bijv. de Lorentzconditie: 

- 0-A I' = o (2.2.16) 
OXV 

welke vrijheid we nog hebben. daar A (x) niet volledig bepaald is door de veldsterkten E 
en B. De Lorentzconditie leidt tot a (k,3)= a (k.O). zodat we in H de sommatie over À kun
nen beperken tot À= 1.2. 

De overgang naar de QED gaat op dezelfde wijze als bij fermionen: we handhaven de 
algemene oplossing (2.2.11) en vatten de coëfficiënt a (k.À) op als operator. en wel annihi
latieoperator van een foton met impuls k en polarisatie À. Voor deze a (k.À) nemen we 
commutatieregels aan: 

[a(k,À),at(k'X)] = Su·S(k-k') 

[a (k,À ). a (k' X)] = 0 

(2.2.17) 

zodat de Hamiltoniaan wordt: 

H (t ) = Jd 3k w k I: a tck.À) a (k.À) (2.2.18) 
À 

Dat we in (2.2.18) de sommatie over À weer tot À= 1.2 mogen beperken. is niet zonder 
meer duidelijk. daar de Lorentzconditie als operatorvergelijking inconsistent is met de com-. 
mutatieregels. Wel kunnen we de conditie opvatten als een selectiecriterium van toegestane 
toestanden I <I>> . waaraan we opleggen dat: 

-
0
-A v 1 <1> > = o (2 2 19) ox'' .. 

Voor deze toestanden I <I>> volgt uit (2.2.19) dat de verwachtingswaarde 

<<l>l(at(k.3)a(k.3)- at(k.O)a(k.O))I<I>> = 0 (2.2.20) 

zodat we in de praktijk voor deze vectoren de sommatie in (2.2.18) inderdaad tot À= 1.2 
beperkt kunnen houden. 

Uit de commutatieregels voor de a (k.À) kunnen we die voor de oorspronkelijke A ~"(x) 
afleiden. Men vindt: 

[A.,(x).Av(x')]= i8~D(x-x') (2.2.21) 

waarin: 

D (x) = _i_Jd 3k sin(kx) 
(277-)3 Wt 

(2.2.22) 

Hiermee is de beschrijving van het vrije fermion- en het vrije fotonveld afgerond. Ons rest 
nog de beschrijving van de interactie tussen deze twee velden. 

Daartoe gaan we uit van de klassieke uitdrukking voor de wisselwerking van een 
ladingsstroom j 11 (x ) en een electramagnetisch veld A /x ): 
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(2.2.23) 

met de in e 0 herkende elementaire lading als koppelingsconstante. Voor de stroom nemen 
we vervolgens de uitdrukking uit de Diractheorie: 

(2.2.24) 

waarin we echter de ;j;(x) en 1/1 (x) opvatten als operatoren volgens het eerste deel van 
deze paragraaf. vgl (2.2.2). De A 1-L(x) wordt nu natuurlijk de operator uit (2.2.11). Samen 
met de extra te introduceren commutatieregels is de wisselwerking hiermee vastgelegd. 

R in: = e o:;j; (x )y J.L 1/1 (x )A 1-L(x ): 

[A J.L(x ). 1/l(x )] = [A /x). ;j;(x )] = 0 

(2.2.25) 

(2.2.26) 

De notatie :AB ... Z: duidt het normaal geordende produkt van een groep (creatie- of 
annihilatie-)operatoren A . B ..... Z aan: hierin staan alle creatieoperatoren links van de 
annihilatieoperatoren (een normaal geordend produkt heeft dus vacuum
verwachtingswaarde 0): het teken van een normaalprodukt is ( -1)P waarin P het aantal 
verwisselingen van fermionoperatoren uit A . B ..... Z is dat nodig is om het produkt 
AB ... Z op normaalvorm te krijgen. 

Het is niet ongebruikelijk de verschillende in (2.2.25) optredende operatoren te splitsen in 
een positief en negatief frequentiedeel: 

"' = "'+ + "'-

"'- = "'+ = "f d 3p 7 (27T )3/2 

;j;+ = "'- = ~f (2~
3

~/2 
A =A++A-

b (p,s )u (p,s )e -ipx 

'12 

bt(p.s )ü(p,s )eipx 

d (p.s )v(p.s )e-ipx 

A + = J:f( d
3

~12 .ka(k.À)e(k.À)e-ikx 
A 27T 2w k 

A -- "f d3k 1 t(kÀ) (kÀ) ib. 
- ~ ( ) 31 2 r::;-:-:- a . e . e 

À 27T v2wk 

(2.2.27) 

We zien dat de positieve-f req u en tiedelen lineaire combi na ties van annihilatieopera toren 
zijn: 

1/1 + electron -annihilaJ.ie 

;j;+ positron -annihilatie 

A+ foton -annihilaJ.ie 

terwijl de negatieve-frequentiedelen lineair in de creatieoperatoren zijn: 
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1/1- positron -creatie 

1/1- elearon -creatie 

A - foton -creatie 

Met deze opsplitsing valt de interaktie-hamiltoniaan in acht termen uiteen: 

Rinr = eo:C~+ + ~-)y ~-'(1/1+ + 1/J-):(A ~-'++A~-'-) (2.2.28) 

= e 0:~+)' ~-'1/1+ A~-'+: 

+eo:~+)' ~-'1/1+ A~-'-: ~ 
A 

A +eo:~+)' ~-'1/1-A~'-+: 

+eo:~+)' ~"I/I- A~-'-: y 
A +eo:~-1' ~'I/I+ A~-'+: 

+eo:~-)' ~'I/I+ A~'--: y 
y +eo:~-)' J.<t/1-A~'-+: 

~ +eo:t/1-)' 1-'1/1-A~"-: 

Achter elke term is een Feynmandiagram geschetst. en een karakterisering van het proces 
gegeven. De diagrammen leze men van beneden naar boven; lijnen die in de vertex eindigen 
stellen een annihilatie voor. lijnen die aan de vertex ontspringen een creatie. Een golflijntje 
wijst op een foton, een getrokken lijn op een fermion. waarbij electronen en positronen 
herkend kunnen worden aan een omhoog resp. omlaag gerichte pijlpunt. Elk diagram bevat 
een vertex: het gaat om eerste-orde processen. Hogere orde processen kan men onderzoeken 
door te kijken naar de S-matrix-ontwikkeling. De n=2 term daaruit bijvoorbeeld beschrijft 
ook paarannihilatie. maar dan als tweede orde proces. onder uitzending van twee fotonen: 
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Hoewel geïnteresseerd in eerste- en tweede-orde processen. zullen we deze weg van de S
matrix niet bewandelen. maar overgaan op een vereenvoudigde versie van de QED. 
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2.3. Een vereenvoudigde versie van de QED 

Twee zaken. die de QED tot een gecompliceerde theorie maken: het optreden van de invari
ante ll-funklies in de (anti)commutatierelaties. plus het voorkomen van spin en polarisa
tie. zijn niet essentieel voor de ons interesserende problematiek van de lokaliteit; immers. 
wij bezien hiervan slechts dat aspect dat samenhangt met de interactieterm. en laten de 
propagatie van de vrije velden buiten beschouwing. Daarom zullen we in deze paragraaf 
een vereenvoudigde versie van de QED ontwikkelen. waaruit bovengenoemde zaken 
verwijderd zijn. 

Deze vereenvoudigde theorie beschrijft een drietal deeltjes: een veld voor de 
fotonen/bosonen ~(x). en twee fermionvelden e (x) en p (x) voor de electronen resp. posi
tronen. De coördinaat x staat hier voor een punt in de R 3

. We nemen de volgende 
(anti)commutatierelaties aan: 

[~(x).~(y)] = 0 

Ie (x). e (y)} = 0 

{p (x). p (y) l = 0 

[~(x).e(y)]= 0 

[~(x).p(y)] = 0 

{e(x).p(y)} = 0 

[~(x).~t(y)] = B(x-y) 

le(x).e1(y)} = B(x-y) 

{p(x).pt(y)} = B(x-y) 

[~(x).et(y)] = 0 

[~(x).pt(y)] = 0 

{e(x).pt(y)l = 0 

De operatoren interpreteren we als volgt: 

~1(x) creëert een foton ter plaatse x; 

~(x) annihileert een foton ter plaatse x: 

e t(x) creëert een electron ter plaatse x; 

e (x) annihileert een electron ter plaatse x; 

p 1(x) creëert een positron ter plaatse x: 

p (x) annihileert een positron ter plaatse x. 

(2.3.1) 

In feite hebben we dus het veld A (x) vervangen door ~(x). en het veld 1/J(x ). een spinor. 
opgesplitst in een deel dat betrekking hee~ op electronen (1/1+ en ïj;-). en een deel dat 
betrekking heeft op positronen (1/J- en 1/1+). Schematisch kunnen we de substitutie 
aangeven als: 

A+ - ~(x) 

A- - ~t(x) 

"'+ - e(x) (2.3.2) 

"'- - pt(x) 

ïj;+ - p(x) 

"'- - e t(x) 

Passen we dit recept toe op de interactiehamiltoniaan. dan vinden we de hamiltoniaan voor 
de vereenvoudigde theorie: 

R (QED) = e o :ïj;y ,_,A ~-'1/1: = 

= e 0 :(ïj; + + ïj; -)y ,_,(A,.,+ + A,_,-)( 1/1 + + 1/1- ): wordt 
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(2.3.3) 

= e 0 (ç&(x) + <;t>
1(x)):(p(x)e(x) + p(x)p 1(x) + e 1(x)e(x) + e1(x)pdx): = 

= e 0 (çt>(x) + <;t>
1(x))(p(x)e(x)- p 1(x)p(x) + e 1(x)e(x) + e1(x)pdx) 

In de laatste factor van R herkennen we vier processen: paarannihilatie. positronver
strooiing. electronverstrooiing en paarcreatie. Bij elk hiervan kan een foton worden 
gecreëerd dan wel geannihileerd (eerste factor). zodat we - net als in de vorige paragraaf
weer op acht termen uitkomen. 

\\'e kunnen deze termen omzetten in plaatjes. analoog aan de Feynmandiagrammen. waar
bij we de volgende regels aanhouden: 

çt>(x) 

' e(x) t e 1(x) 

p(x) 

Hiermee kunnen we R als volgt in beeld brengen: 

R = e 0(çt>(x)p (x)e (x) 

+ çt> 1(x)p (x)e (x) 

- çt>(x)p 1(x)p (x) A 
- cP t(x)p 1(x)p (x) 

+ çt>(x)e 1(x)e (x) A 
+ <;t> 1(x)e 1(x)e (x) 

~ 
t 
t 

§ 
A 

y 

y 



Op een zelfde wijze kunnen we nu ook H 2 

H 2 = jd x jd y R (x)JH ( y) 
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y 
(2.3.4) 

behandelen. Deze bevat 64 termen. elk een tweede orde proces beschrijvend. Hiervan zullen 
we er 20 tekenen; de overige 44 kan men uit de getekende afleiden. door verwisseling van 
de labels x en y. en/of door de plaatjes in omgekeerde richting- van boven naar beneden -
te lezen. Dit laatste komt neer op het tegelijkertijd verwisselen van 4>(x) met 4>1(x). e (x) 
met p 1(x). en p (x) met e 1(x). Onder deze operatie blijft R gelijk. 

In onderstaande tabel geven we aan welke van de 64 termen van H 2 we getekend hebben. 
en met welke term (en op welke wijze) een niet-getekende correspondeert. Hierbij betekent: 
n: zie figuur (n) (figuren zonder *); 
(n): zie figuur (n) eerste kolom (twee onafh. processen) plus figuren met*; 
-n: zie figuur (n) gelezen van boven naar beneden; 
( -n ): zie figuur ( n) volgens beide bovenstaande aanwijzigingen (eerste kolom. van boven 

naar beneden). 

Tabel: figuurnummers bij de termen van H 2 (lwr: y. vert: x) 

4>pe 4>tpe 4>P 1P 4>tptp 4>e 1e 4>tete 4>e tpt 4>tetpt 

tt:e 11 12 13 14 15 16 17 18 
(12) 22 23 24 2S 26 27 . ( -1 7) 

4> t (13) (23) 33 34 35 36 (-26) ( -16) 

4>~~ (14) (24) (34) 44 45 ( -35) (-25) ( -15) 
4>e 1e (15) (25) (35) -45 -44 (-34) (-24) (-14) 
4>tete (16) (26) -36 -35 -34 -33 (-23) (-13) 
4>e tf_ t (17) -27 -26 -25 -24 -23 -22 (-12) 
4>te p t -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 

In het overzicht zijn de verschillende figuren die bij dezelfde term behoren verdeeld over 
vier kolommen. die figuren met resp. geen. een. twee en drie interne lijnen bevatten. Als we 
zo'n interne lijn opvatten als de definitie van een "intermediair deeltje". kunnen we ook 
zeggen dat de kolommen processen weergeven met verschillende aantallen intermediaire 
deeltjes. 

11. (4> pe ), (4> pe )y 
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A Y t~ 
·yyi 
y ~ H* 

!\og een enkele opmerking over de figuren: deze lijken wel op Feynmandiagrammen, maar 
verschillen hiervan toch op wezenlijke punten. Immers. de tijdscoördinaat ontbreekt, er is 
geen "verloop" van een proces. Ook kunnen de figuren niet een kwart slag gedraaid worden. 
De volgorde die in de figuren is uitgebeeld, is slechts de volgorde van de operatoren in de 
Hamiltoniaan. 

Met bovenstaande beschrijving van de eerste en tweede orde processen. vervat in de Hamil
toniaan van de vereenvoudigde QED. is deze theorie voldoende toegelicht om als uit
gangspunt en vergelijkingsmateriaal te dienen voor een theorie van geïndiceerde deeltjes. 



- 27-

2.4. Een veldentheorie voor geindieeerde deeltjes 

In Ref[6] heeft De Muynck een beschrijving gegeven van een quanturn-velden-theorie van 
geïndiceerde deeltjes. Dat formalisme is voor ons verhaal het uitgangspunt. 

We gaan uit van een verzameling I van indices. Met elke index i EI hangt een veld ei (x) 
samen. waarvoor we de volgende regels aannemen: 

a. 

b. 

ei(x)IO> = 0 

[e)x).ei/Y)] = 0. i1;éi2 

c. e,(x)e/(y)IO> = 8(x-y)IO> 

d. ei(x)ei(y)=O 

(2.4.1) 

V./e interpreteren bet veld ei (x) als een electronveld. en de index i als bet "rugnummertje" 
van bet electron. Zowel ei/x) als ei/x). i 1.i 2 El. beschrijven dus een electron; deze elec-

trenen zijn identiek, maar dankzij de indices i 1 en i 27é i 1 onderscheidbaar. Met deze inter
pretatie in ons achterhoofd geven we nu (2.4.1) in woorden weer. uit welke weergave de 
consistentie van ons interpreteren blijke. 

Regel a. zegt dat deeltje i niet aanwezig is in bet vacuum. er derhalve niet uit geannihileerd 
kan worden. 

Volgens regel b. is de volgorde waarin de deeltjes i 1 en i 2 gecreëerd of geannihileerd wor
den. irrelevant. Men merke op dat hier een commutator staat. ook in bet geval van fer
mionen. 

Regel c. zegt dat deeltje i slechts daar geannihileerd kan worden waar bet "tevoren" 
gecreëerd is. 

Tenslotte regel d. die bepaalt dat deeltje i slechts eenmaal geannihileerd (of gecreëerd) kan 
worden. Het is deze regel die vastlegt dat in een veel-deeltjessysteem de index i slechts· 
eenmaal kan voorkomen. en daarom kan dienen als identificatielabel ("rugnummertje") van 
een deeltje. opgevat als een "ding" met gen-identiteit. We zullen bierop in een volgende 
hoofdstuk nog terugkomen. 

Op precies dezelfde wijze voeren we nu. naast I. nog twee indexverzamelingen J en K in. 
voor positronen resp. fotonen. Bij elke jE J hoort een positronveld p1 (x). en bij elke k EK 
een fotonveld cf>k (x). De velden pj (x) en cf>k (x) volgen dezelfde regels als ei (x). zie 
(2.4.1). 

Voor de beschrijving van de wisselwerking in dit gecombineerde systeem van electronen, 
positronen en fotonen gaan we uit van de Hamiltoniaan uit de vereenvoudigde theorie van 
de vorige paragraaf: 

R = e 0 (cf>(x) + cf>1(x))(p (x)e (x) - p 1(x)p (x) + e 1(x)e (x) + e t(x)p 1(x)) (2.4.2) 

Hierin onderscheiden we nu drie stukken: een deel dat betrekking heeft op electronver
strooiing en dat we u (el zullen noemen: 

u<el(x) = e0 (cf>(x) + cf> 1(x))e 1(x)e (x) (2.4.3) 

een deel dat betrekking heeft op positronverstrooiing. u<P l: 

u<P\x) = -e 0(cf>(x) + cf> 1(x))p1(x)p(x) 

en een deel dat paarcreatie en -annihilatie beschrijft: 

1T(x) = e0(cf>(x) + cf> 1(x))(p(x)e(x) + e1(x)p 1(x)) 

zodat we de Hamiltoniaan (2.4.2) ook kunnen schrijven als: 

(2.4.4) 

(2.4.5) 
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(2.4.6) 

In elk van deze termen venangen \\e nu de niet-geïndiceerde velden door geïndiceerde. 
\\'aarna we sommeren over de ingevoerde index verzamelingen: 

cr'c' crY) = e0(cf>t (x)+ ct>/(x))e/(x)e, (x) 

cr'r' ..... er X>= -e 0 (cp, (x)+ cf>/(x))p/(x)p, (x) 

7T ..... 11', 1 ~_ = eo(c/>~, (x)+ cf>/(x))(pj (x)e; (x)+ e/(x)p/(x)) 

H (x) = L L er ;i' >(x) + L L er }f >(x) + L L L 7T;jJ: (x) 
IEUiJ: ;E!kEJ: iUjE.Jk(K 

(2.4. 7) 

(2.4.8) 

(2.4.9) 

(2.4.10) 

Cit deze laatste vergelijking blijke de noodzaak van het opsplitsen van de hamiltondi
chtheid: elk stuk heeft zijn eigen sommatie. 

Bekijken we nu. uitgaande van (2.4.10), H 2
• dan zullen we hierin 6 termen moeten onder

scheiden: 

+ L L (TT,tjtkt(x)crji)/Y) + crJ~22Cx)7T;tjt"t(y)) 
i Jj Ik Ij 21. 2 

+ 

(2.4.11) 

We zullen nu - ter afsluiting van deze paragraaf- de aangegeven groepen kort bespreken: 
daarbij zullen alleen de "echte" tweede orde processen aan bod komen. waaronder we pro
cessen verstaan met ten minste een intermediair deeltje. Bij al deze geschetste en besproken 
processen zijn de mogelijke restricties in verband met impuls- en energiebehoud buiten 
beschouwing gebleven. 

De eerste term in H 2 beschrijft een veelheid aan processen. Daaronder vinden we een drie
tal processen met i 1=i 2 • iJ= hen k 1=k 2: het vacuumdiagram. de foton-zelf-energie (met 
het electron-positronpaar als intermediaire toestand) en de paar-zelf-energie (met het foton 
als intermediaire toestand): verder electron-verstrooiing met een positron als intermediair 
deeltje (of omgekeerd: positronverstrooiing met een electron als intermediair deeltje). Bij al 
deze processen bevat de intermediaire toestand geen deeltjessoorten die ook in de begin- en 
eindtoestand voorkomen. 
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De tweede term beschrijft positron-positron-verstrooiing (als j 1:;:: j 2 ). en Campton
verstrooiing door positronen (als j 1 = h ). Als bovend i en k 1 = k 2 hebben we met positron
zelfenergie te maken. De derde term doet dezelfde voor electronen. 

t 
I~ 
r) 
~· 

De vierde term beschrijft paar-annihilatie met het positron als intermediair deeltje 
(h= h). en paar-annihilatie in het veld van een positron (k 1=k 2 ). De vijfde term omvat 
dezelfde processen. met de rol van het positron nu overgenomen door het electron. 

De zesde term tenslotte beschrijft electron-positron-verstrooiing ( k 1= k
2

). 
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3. LOKALITEIT 

3.1. Algemene theorie van De Muynck 

In zijn proefschrift. Ref[5]. heeft De Muynck een criterium gegeven voor lokaliteit. dat ver
schilt van lokale commutativiteit. Deze theorie over lokale operatoren en gelokaliseerde 
toestanden zullen we in deze paragraaf kort weergeven. 

We beginnen met h~t afbakenen van een gebied C in de ruimte R 3
• Het complement van C 

geven we aan met C : 

c u c = R 3
• c n c = 0 (3.1.1) 

Als we over lokaliteit spreken. bedoelen we steeds lokaliteit gerelateerd aan het gebied C: 
zo zullen we spreken over lokale operatoren behorend bij een gebied C , en over in een 
gebied C gelokaliseerde toestanden. 

Laat ons nu een systeem beschouwen met toestandsruimte R (niet te verwarren met de 
door hetzelfde symbool weergegeven hamiltondichtheid uit het vorige hoofdstuk). De 
begrensde operatoren op R vormen samen de verzameling IJ (lll ). de traceclass operatoren 
de verzameling 1'(R ). en de positieve operatoren hieruit de verzameling 1'(JH )+· De toe
stand van het systeem kunnen we beschrijven m.b.v. een dichtheidsoperator pE'J'(R)+: 
deze p bevat alle informatie aangaande de toestand van het systeem. 

Een andere wijze waarop de toestand van een systeem beschreven kan worden is het geven 
van de verwachtingswaarde <A > van alle operatoren A E IJ (lil): 

<A>= TrAp (3.1.2) 

Van hieruit lopen er twee lijnen waarlangs het begrip lokaliteit benaderd kan worden: op 
basis van het begrip "lokale meting". en op basis van het begrip "lokale toestandsprepara-
. " t1e . 

Voor de meting van een observabele A aan een systeem moet een meetinstrument informa
tie inwinnen over de toestand van het systeem. Wanneer het deze informatie uitsluitend 
uit gebied C betrekt. spreken we van een lokale meting. en noemen we de met observabele 
A corresponderende (hermitische) operator A een "lokale operator behorend bij gebied C ". 
Die beperking tot gebied C willen we nu wiskundig vastleggen met behulp van een spoor
behoudende projectie Pc. afbeelding van 1'(JH) in zichzelf. en zijn geadjugeerde t.o.v. de 
functionaal Tr AB. P~. afbeelding van B (IH) in zichzelf: 

Tr(A-PcB) = Tr(P~A-B) (3.1.3) 

Daarmee kunnen we een lokale operator als volgt definiëren: 

Als Pc een mimorfisme. een lineaire afbeelding Pc: 1'(R) -+ 1'(R ). is. (met P~ als gead
jugeerde t.o.v. de lineaire functionaal Tr AB). dat voldoet aan de volgende regels: 

als BE 1'(R )+ dan ook Pc BE 1'(R )+ 

TrPcB = TrB 

P{ =Pc 

dan heet Ac een lokale operator behorend bij gebied C indien: 

P~Ac =Ac 

(3.1.4) 

(3.1.5) 

Voor een lokale observabele Ac geldt dat de toestanden p en PeP dezelfde 
verwachtingswaarde opleveren: 
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<Ac> = Tr AcP = Tr AcPcP (3.1.6) 

Gelokaliseerde toestand: Als Pc een mimorfisme is. dan is Pc een dicbtbeidsoperator van 
een in C gelokaliseerde toestand indien: 

PcPc = Pc (3.1. 7) 

Voor een gelokaliseerde toestand Pc geldt dat de observabele A en de restrictie biervan tot 
gebied C. P~A . dezelfde informatie over bet systeem representeren: 

TrA Pc = Tr P~A ·Pc (3.1.8) 

Aangaande deze afbeeldingen Pc en P~ postuleren we nu bet volgende: 

- Met elk gebied C ~ R 3 associëren we een afbeelding Pc waarvoor geldt: 

(1) Pc is een minwrfisme dat voldoet aan (3.1.4) 

(2) (3.1.9) 

(3) Als C en D twee gebieden zijn, dan is Pc n D = Pc Pn = Pn Pc 

In woorden uitgedrukt betekent (2) dat elke toestand in de R 3 gelokaliseerd is; en (3) dat 
informatie vervat in C n D onafhankelijk is van de volgorde waarin dit gebied afgebakend 
is. 

- De lokale operatoren behorend bij (eenzelfde) gebied C vormen een algebra. d.w.z. als 
P~Ac = Ac en P~Bc = Be dan ook: 

P~(Ac + Be)= Ac + Be (3.1.10) 

P~(AcBc) = Ac Be 

- Een in C gelokaliseerde toestand Pc p is buiten C (in C) equivalent met de vacuumtoe
stand I 0 > < 0 I : 

Tr PÊA·PcP = Tr PÊA 10> <01 = <OIPÊA 10> (3.1.11) 

Met deze postulaten sluiten we de eerste lijn van benadering af. en gaan over tot bet 
onderzoek van lokaliteit vanuit bet begrip toestandspreparatie. of. algemener. toes
tandsverandering. Zo'n verandering beschrijven we wiskundig m.b.v. een operatie: een 
spoorbehoudende afbeelding T van T(R )+ op zichzelf. We definiëren nu een microlokale 
operatie: als een operatie Tc waarvoor geldt dat: 

(1) 

(2) 

[Tc .Pc)= 0 

PnTc=Pn.CnD=0 

(3.1.12) 

In woorden: een microlokale operatie beeft alleen te maken met bet deel van de toestand 
dat in C gelokaliseerd is (1). en heeft geen invloed op uitkomsten van metingen in een dis
junct gebied D (2). 

We spreken bier over microlokaliteit om deze vorm van lokaliteit te onderscheiden van 
macrolokaliteit. waaronder we verstaan de uitvoering van microlokaliteit op de macroscop
ische schaal van meetresultaten. We definiëren dan een macrolokale operatie als een 
operatie T:p -+ T (p) waarvoor geldt dat. binnen experimentele nauwkeurigheid: 

(1) TrEm ST(Pcp)®past =TrEm SPcT(p)®past (3.1.13) 
op op 



- 32-

o ,a o.a 

voor die Em die behoren bij een operator Pm 

waarvoor P~Pm = Pm . C n D = 0 

In (3.1.13) is p de toestand van het object (o). Pa de toestand van het meetrapparaat. Het 
gecombineerde systeem heeft toestand p® Pa voor de meting. en S p® Pa st erna. Em is de 
macroscopische eigenschap van het meetinstrument ("wijzeruitslag") die correspondeert met 
P m • de operatoren uit de spectrale representatie van objecteigenschappen A 
(A = r_am Pm ). In formule: 

m 

TrEm Sp® Pa st= TrpPm (3.1.14) 
o.a o 

Men kan aantonen dat microlokaliteit voldoende (niet noodzakelijke) voorwaarde is voor 
macrolokaliteit. zie Ref[5]. Maar het omgekeerde geldt - aangenomen dat de Em 's de toe
stand van het objectsysteem niet compleet vastleggen - niet. Wij zullen in dit verslag ons 
concentreren op microlokaliteit en nagaan in hoeverre een fysische theorie als de QED deze 
microlokaliteit schendt. 

De idee van microlokaliteit kan uitgebreid worden van operaties tot operatoren. We gen
eraliseren de eisen van (3.1.12) en definiëren: microlokale operatoren: lokale operatoren 
heten microlokaal indien Pc zodanig is dat: 

AcPcB = Pc(Ac PcB) 

PcB·Ac = Pc(PeB·Ae) 

Beschouwen we nu operaties T(p) van de gedaante: 

T(p) = r_ Ak pA/ met r_ A/A.t = 1 
k k 

(3.1.15) 

(3.1.16) 

dan kan men aantonen (zie Ref[5]) dat zo'n T(p) een microlokale operatie in C is. indien 
de operatoren AÁ lokaal zijn m.b.t. gebied C. cammuteren met operatoren P~B met 
C n D = 0. en voldoen aan de microlokaliteitsvoorwaarden (3.1.15). 

Voor microlokale operatoren kunnen we o.a. afleiden dat: 

Tr AtBePeP = Tr BeAtPeP = Tr AcPep·Tr Be PeP (3.1.17) 

Hier staat in woorden dat microlokale operatoren een beperkt soort commutativiteit ken
nen. nl. beperkt tot bijpassend gelokaliseerde toestanden. en een zekere onafhankelijkheid 
m.b.t. deze toestanden. 

Laten we nu onze aandacht richten op wisselwerking in samengestelde systemen. Stel we 
hebben twee subsystemen 1 en 2 waarvan de interactiehamiltoniaan van de gedaante 

H 12 = JdxA 1(x)® B 2(x) (3.1.18) 
R3 

is. waarin A 1 en B 2 operatoren zijn van systeem 1 resp. 2. We noemen zo'n interactie een 
lokale interactie indien A 1 en B 2 lokale operatoren zijn. d.w.z. 

Pè*A 1(x) = A 1(x) voor XE C (3.1.19) 

PtB 2(x) = B 2(x) voor xEC 

Hierin is Pf* de projectieoperator voor systeem i. 
Ook nemen we aan dat A 1(x) en B 2(x) voldoen aan de microlokaliteitsvoorwaarde 
(3.1.15). Bovendien beperken we ons- althans in deze paragraaf- tot operatoren A 1 en B 2 
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waarvoor geldt dat: 

A 1(x) P{p = B 2(x) P{p = 0. xiC 

P{p-A 1(x) = P(.B 2(x) = 0 , xe C 

(3.1.20) 

We hebben nu een klasse van interactiehamiltonianen afgegrensd waarvoor we kunnen 
aantonen dat (zie Ref[5]): 

of: 

Pt ® P{ H'h = 0. n ~ 1 . C n D = 0 

= P{ T{ [ P{® Pi>p·e iH 12r l = 

enD= 0 

P{ Trp. 
2 

(3.1.21) 

(3.1.22) 

In woorden: als de systemen 1 en 2 in disjuncte gebieden gelokaliseerd zijn, dan heeft een 
lokale interactie geen effect op metingen aan systeem 1 in C (idem aan systeem 2 in D ). 
Men leze (3.1.22) als volgt: p beschrijft de toestand van het gecombineerde systeem: 
P{® Pi>p is de toestand met systeem 1 gelokaliseerd in C en systeem 2 gelokaliseerd in D; 
de e -macht brengt vervolgens de verandering ten gevolge van de wisselwerking in reken
ing: Tr zondert uit die totale toestand het stuk af. dat betrekking op systeem 1 heeft: 

2 

tenslotte bekijkt P{ welke informatie over systeem 1 in die toestand uit gebied C te halen 
is. V gl (3.1.22) zegt dat de interactie na de lokalisatie van de twee systemen geen effect 
heeft: een begrijpelijk resultaat voor een lokale interactie. 

We zullen nu de beperking dat de systemen gelokaliseerd zijn, slechts op systeem 2 
toepassen, en systeem 1 ongelokaliseerd laten. Als p de toestand van het totale systeem 
beschrijft (in R 1® R 2 ) en p 1 resp. P2 de toestand van systeem 1 resp. systeem 2. 

P1 = Tr p . P2 = Tr P 
2 1 

dan kunnen we het effect van de lokale interactie tussen systeem 1 en 2 op systeem 1 
beschrijven als een operatie T 1(p,•) van 'I(R 1)+ op 'I(R 1)+: 

Tl(p,p1) = Tre -iH12rPtp·eiH12r 
2 

(3.1.23) 

De vraag die we ons nu stellen is, aan welke eisen H 12 moet voldoen opdat deze operatie 
T 1(p,·) een microlokale operatie is. (Als ze het inderdaad is, zullen we H 12 een micro
lokale interactie noemen). Het blijkt dat wanneer H 12 een lokale interactie is, met micro
lokale samenstellende operatoren A 1(x) en B 2(x), die bovendien voldoen aan (3.1.20), deze 
operatie aan de eerste eis voor microlokale operaties voldoet: 

(3.1.24) 

Wanneer ook nog voor de samenstellende operators A 1(x), xEC. geldt dat ze commuteren 
met alle lokale operatoren in een disjunct gebied: 

[A 1(x),BJ]=O. xEC 

voldoet T 1(p.·) ook aan de tweede eis uit (3.1.12): 

P_8T1(p.p1) = P_bpl. C n D = 0. P1 = Trp 
2 

(3.1.25) 

(3.1.26) 

Dit is de theorie van (micro)lokale operatoren en operaties, waarmee we de wisselwerking 
in een veel-deeltjessysteem - in een theorie met en een theorie zonder labeling - willen 
onderzoeken. 
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3.2. Toepassing op 1-deeltjestoestanden 

De theorie uit de vorige paragraaf willen we nu toepassen op een 1-deeltjessysteem. We 
beschrijven dit in de toestandsruimte R = R 0 EB R 1 . de som van de ruimte zonder 
deeltje en de ruimte met precies een deeltje. Hierop definiëren we een veld 1/f(x). XER 3 • 

waarvoor geldt: 

1/1 (x)l/f (y) = 0 

1/f(x) I 0> = 0 (3.2.1) 

1/f(x)l/f t(y) I 0> = 8(x-y) I 0> 

We kunnen eenvoudig nagaan dat in dit speciale geval van R 0$ R 1 geldt dat: 

1/f(x) = I 0> < 0 I 1/f(x) 1/ft(x) = 1/,t(x) I 0> <0 I 1/f(x)l/f t(y) = 8(x-y) I 0> <0 I 

M.b.v. deze operator 1/f(x) kunnen we een willekeurige toestand I 'I'> ER schrijven als: 

1'1'> = c 0 10> + jdx'l'(x)l/ft(x)IO> (3.2.2) 

c 0 = <01'1'>. 'I'Cx) = <011/f(x)l'l'> 

Deze toestand is genormeerd indien we stellen dat: 

c ~ 0 + jd x '1'* (x)'l'(x) = 1 

We verdelen de R 3 nu in een gebied C en zijn complement C . CU C = R 3 
• C n C = 0. 

We kunnen dan de toestanden v~delen in drie soorten: die waarbij het deeltje zich in C 
bevindt. die waarbij het zich in C bevindt. en die waarbij er geen deeltje is; met respec
tievelijke pro jeetieopera toren: 

Qc = J d x 1/ft(x) I 0> < 0 I 1/f(x) 
c 

Qc = jdxl/ft(x)IO> <011/f(x) 
c 

Qo= 10><01 

Voor deze projecties geldt. zoals eenvoudig te zien is: 

Q/ = Q; • i = c .c .0 

Q; Qj = 0 . i ;t!: j = c .c ,0 

Qc + Qc + Qo = 1 

Een eigenvector van Qc (in R 1) heeft de gedaante: 

I '1'> c = J d x 'l'(x)l/f t(x) I 0> 
c 

(3.2.3) 

(3.2.4) 

en we beschouwen deze toestand als gelokaliseerd in C. We kiezen er nu voor om ook de 
vacuumtoestand op te vatten als gelokaliseerd in (elk willekeurig) gebied C; de motivatie 
hiervoor is dat alleen zo de hiermee samenhangende projectie Pc spoorbehoudend is te 
maken (cf Ref[5]. Appendix B). Bovenstaande keuze komt neer op het samenvoegen van Q 0 

en Qc tot Pc: 

Pc = Qo + Qc . PJ = Pc . P~ = Pc 

PcQc; = 0 

Met gebruikmaking van de indicatorfunktie van C. Xe (x): 

(3.2.5) 
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X (x) = jo . xE c 
c 1 . xEC 

kunnen we de verschillende uitdrukkingen met Pc schrijven als: 

Pc 10> = 10> 

Pc 1/f(x) = 1/f(x) 

1/f(x)Pc = Xc(x)l/f(x) 

(3.2.6) 

(3.2. 7) 

Deze volgen direkt uit (3.2.1 en 5). We kunnen nu de eigenvectoren van Pc gelokaliseerde 
toestanden laten representeren; we kunnen echter ook overstappen op dichtheidsopera
toren. en - gebruikmakend van de notatie 

(A xB)p = ApB (3.2.8) 

voor fractioneerbare operatoren - schrijven. dat een dichtheidsoperator p een in C gelokal
iseerde toestand beschrijft. indien: 

(3.2.9) 

De hier ingevoerde Pc is wel een projectie: 

CP! )2 = (Pc X Pc )(Pc X Pc) = (P{xP!) = (Pc X Pc)= Pc!- (3.2.10) 

maar niet spoor-behoudend. dus niet de in (3.1.5) bedoelde projectie. Deze Pc heeft de 
gedaante: 

Pc= PcXPc + jdxl/f(x)xl/,t(x) 
c 

(3.2.11) 

Dat dit inderdaad de gezochte Pc is. kunnen we als volgt inzien: ten eerste hebben PI en. 
Pc hetzelf de bereik: 

PeP!= (Pel.+ jdxl/f(x)xl/ft(x))Pf = 

= (Pf )2 + J d x 1/f(x)Pc X Pc 1/!t(x) = Pel. 
c 

PêPc = Pf(Pf + jdxl/f(x)xl/ft(x)) = 
c 

= (Pf)2 + jdxPcl/l(x)xl/ft(x)Pc = 
c 

=Pé+ jdxl/f(x)xl/ft(x) =Pc 
c 

(3.2.12) 

m.a.w. de dichtheidsoperatoren die aan (3.2.9) voldoen zullen ook aan PeP = p voldoen. 
Ten tweede is Pc spoorbehoudend: schrijven we een algemene dichtheidsoperator op H als: 

p = p 0 10> <OI + jdxpL(x)l/ft(x)IO> <OI + (3.2.13) 

+ jd x PR (x) I 0> <0 11/f(x) + jd x jdyp(x.y)l/ff(x) I 0> <0 11/f(y) 

dan vinden we voor de verschillende sporen: 

Tr p = Po+ jd xp(x.x) 
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Tr Plp = Po+ J d x p(x.x) (3.2.14) 
c 

Tr PeP= Tr Plp + jdxp(x.x) =Po+ jdx + jdx p(x.x) = Tr p 
c 

Voor de geadjugeerde van een (som van) fractioneerbare operator(en). zoals Pc is. kunnen 
we dankzij: 

Tr A (M x N )p = Tr AM pN = Tr NAM p = Tr (N x M )A ·P 

schrijven: 

Pc = M xN -+ P~ = N xM 

zodat in ons geval. met (3.2.11) als formule voor Pc . P~ wordt: 

P~ = Pc X Pc + J d x IJ/(x)x 1/f(x) (3.2.15) 

Het is m.b.v. de relaties (3.2.7) eenvoudig na te gaan dat ook P~ een projectie is (idempo
tent is). 

Met deze P~ willen we nu de operatoren 1/f(x) en 1/ft(x) op lokaliteit onderzoeken. We vin
den dat: 

P~l/f(x) = Xe (x)l/f(x) (3.2.16) 

m.a.w. de operatoren 1/f(x) en 1/ft(x) met xEC zijn lokale operatoren m.b.t. dit gebied C. 
We zullen nu nagaan of ze ook microlokaal zijn. Daartoe gaan we uit van de volgende rela
ties die eenvoudig uit (3.2. 7) zijn af te leiden: 

[Pc.l/f(x)]= (1-xcCx))l/f(x) 

[Pc.l/lt(x)] = -(1- Xc(x))l/ft(x) 

Deze gebruiken we nu om te berekenen dat: 

Pc~(l/f(x)PcB) = Pc(l/f(x)PcB)Pc = 

= 1/!(x)PcPcB·Pc + (1-xcCx))l/f(x)PcB·Pc = 
= 1/f(x)P/Pc B + (1-Xc (x))l/f(x)Pc B = 

= (2-xc(x))l/f(x)PcB = 

= I 1/f(x)PcB , xEC 
21/f(x)Pc B . XE C 

Pf(l/ft(x)PcB) = Pc(l/! 1(x)PcB)Pc = 
= 1/1 1(x)Pc Pc B ·Pc - ( 1-Xe (x) )1/1 1Cx)Pc B ·Pc = 
= 1/ft(x)P/PcB - (1-Xc (x))l/ft(x)PcB = 
= Xe (x)l/f 1(x)Pc B = 

= 11/1
1
(x)PcB .XE~ 

0 . XEC 

en dus. omdat 1/f(x)l/f (y) = 0 resp. 1/f(x)l/f t(y) = S(x-y) I 0> < 0 I . geldt er dat: 

(3.2.17). 

(3.2.18) 

(3.2.19) 
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Pc(I/J(x)PcE) = (2-xcCx))I/J(x)PcE + jdyi/J(y)l/f(x)PcE·I/Jt(y) = 
c 

= (2-Xc (x))I/J(x)Pc E = 

= 11/J(x)PcE 
21/f(x)Pc E 

.xEC 

.xEC 

Pc(I/Jt(x)PcE) = Xc(x)I/Jt(x)PcE + jdyi/J(y)I/J1(x)PcE·I/f1(y) = 
c 

(3.2.20a) 

= Xc(x)I/Jt(x)PcE + jdyS(y-x)IO> <OIPcE·I/Jt(y) = 
c 

= Xc(x)I/Jt(x)PcE + (1-xcCx))IO> <01PcE·I/!1(x) = 

= I 1/Jt(x)PcE 

10> <OIPcE·I/Jt(x) 

.xEC 

.xEC 
(3.2.20b) 

We zien aan (3.2.19 en 20) dat voor xeC de operatoren 1/J(x) en 1/1 1(x) inderdaad aan de 
eerste eis voor microlokale operatoren voldoen. Ook aan de tweede helft voldoen ze. wat 
als volgt is in te zien: eerst bewijzen we dat als Pc E = E dan ook Pc E 1 = E 1. Dit volgt 
uit: 

= (Pc EPe )1 + jdx(l/f(x)EI/Jt(x))1 = 
c 

Dit gebruiken we nu in: 

PcCPcE·I/J(x)) = Pc(I/J 1(x)(PcE)1)1 = 
= (Pc(I/J 1(x)PcE 1))1 = 
= (1/Jt(x)PcEt)t = 

= PcE·I/J(x) . xeC 

Op volkomen analoge wijze gaat de afleiding van: 

PcCPcE·I/Jt(x)) = PcE·I/It(x) . xeC 

zodat deze operatoren inderdaad microlokaal zijn. 

(3.2.21) 

(3.2.22a) 

(3.2.22b) 

In de theorie van geindieeerde deeltjes zullen we deze resultaten nog kunnen gebruiken. We 
werken daar immers in een ruimte die bet direct produkt is van de 1-deeltjesruimten van 
alle deeltjes: elk deeltje beeft er een toestandsruimte van bet in deze paragraaf bescbreven 
type. Voordat we ons echter met de geïndiceerde-deeltjestheorie gaan bezighouden. richten 
we onze aandacht op bet veel-deeltjessysteem in de versie zonder labeling. 
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3.3. Toepassing in de Fock-ruimte 

In deze paragraaf willen we de toepassing bekijken van de theorie uit par. 3.1 op een sys
teem van n deeltjes. met de Fock-ruimte als toestandsruimte. Dit is in zoverre een uit
breiding van Appendix A uit Ref[5]. dat we nu naast bosonen ook fermionen in ons verhaal 
betrekken. 

Uitgangspunt is de gelijkheid: 
n 

<OII/I(x1) ... 1/!(xm)l/,t(yn) ... l/lt(yt)IO> = SmnLePilSCx;-Py;) (3.3.1) 
p i=l 

waarin LP staat voor de sommatie over alle mogelijke permutaties van n objecten: e is 
weer +1 resp. -1 voor bosonen resp. fermionen. zodat in het geval van fermionen oneven 
permutaties een min-teken krijgen in de sommatie van (3.3.1). 

We definiëren nu een projectieoperator Pc (N .S) die projecteert op de toestanden met N 
deeltjes. waarvanerS in C zitten ( en dus N -S in C): 

Pc (N .S) = S!(N
1
-S )! J dx1 ... Ja Xs J dxs+t··· J dxN 

c c c c 

(3.3.2) 

Voor Pc (N .S) geldt. zowel in het geval van bosonen als in het geval van fermionen. dat: 

Pc(N .S)Pc(N' .S') = SNN' Sss· Pc(N .S) 
00 ..... 

L L Pc(N .S) = 1 
N=OS=O 

Bewijs: het produkt Pc (N .S )Pc (N' ,S') bevat het matrixelement: 
N 

<011/!(x 1) ... 1/!(xN )1/!t(YN' ) ... 1/!t(yt)IO> = Sm·r LEQ IlSCx;-QY;) 
Q i=l 

Dit vullen we in in (3.3.3) en integreren over alle x-en: 

Pc (N .S )Pc (N' ,S') = 

= SNN' S!(N
1
-S)! S'!(N

1
-S')!/dYt···dYs·JdYs+I···dYN 

S N 

r.eQ IlxcCQy;) rr (1-xc(Qyj )) 
Q i=l j=S+l 

(3.3.3) 

(3.3.4) 

Hieruit volgt ten eerste dat dit desda ongelijk nul is als S = S' : en ten tweede dat slechts 
die permutaties Q een bijdrage ongelijk nul leveren. die (yl·····Ys) en (YS+I·····YN) onder
ling permuteren. Van deN! permutaties zijn dat erS !(N -S )!. We krijgen dus: 

2 
1 

= Sm .... Sss S !(N -S )! J d Yt···d Ys J d YS+t···d YN 
c c 
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L eQ"· -s .P 1(Q,..,. -s YN ) ... tj! 1(QN -s Y s +1) L.eQs tP 1(Qs Ys ) ... .p 1(Qs Y1) I 0> 
Ql\·-s Qs 

<0 I !JJ(yl) ... tj!(yN) 

= B.r.w·Bss· S!(N
1
-S)! jdYl···dYs jdYs+I···dYN 

c c 

= BNN' Bss Pc (N .S) 

Voor bet bewijs van (3.3.4) gaan we uit van de formule (cf (1.1.19)): 

f. ~~ J dx1 ... J dxN .pt(xN) ... .pt(xl)IO> <Oitj!(xl) ... tj!(xN) = 1 
N=O "R3 R3 

waarin we invullen dat: 

Jdx= Jdx+ Jdx 
R 3 C C 

Als we dit uitwerken vinden we bij elke N maar liefst 2N termen, die we sorteren naar 
aantal factoren Jd x. Dit aantal noemen we S; S loopt van 0 tot N. ElkeS-term bestaat op 

c 
zijn beurt uit [ ~) termen, die onderling alleen verschillen in de volgorde van de 

coördinaten x 1 •...• x.l\·: omdat de integrand invariant is onder permutatie van deze 
coördinaten, zijn al deze termen gelijk. bijv. aan de eerste: 

J d x 1 ... J d x 5 J d xs+l··· J d xN tJJ 1(xN ) ... tj! 1(x1) I 0> < 0 I !JJ(x1) ... tj!(xN) 
c c c ë 

In feite is dit reeds Pc (N .S) op een factor (S !(N -S )!)- 1 na. Voor elke N vinden we dus 
als resultaat: 

Heel de voorfactor hierin wil keurig 1 worden, zodat er na de sommatie over N inderdaad 
het gezochte resultaat overblijft: 

00 "' L L Pc(N .S) = 1 I 
N=OS=O 

M.b.v. deze Pc (N .S) kunnen we de projectieoperator Pc definiëren als: 
00 

Pc = L Pc(N .N) = (3.3.5) 
N=O 

= f. N\ JdxJ ... Jdxl.,.pt(x,..) ... tJJ 1(x 1)10> <Oitj!(x1) ... tj!(xN) 
N=O • C C 

en daarmee hebben we dan ook een uitdrukking voor Pd-. immers: 

Pc = Pc XPc (3.3.6) 

ook in het geval van N deeltjes (vgl (3.2.9)). Voor de gezochte Pc en P~ schrijven we, in 
analogie met (3.2.11 en 15): 
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Pc= •~o~! jdxl···Jdxs Pci/J(x1) ... 1/J(x/\·)XI/J
7
(x,,..) ... I/J

7
(x1)Pc 

"- c c 

(3.3. 7) 

P~ = •~o~! Jdx1 ... JdxN I/J 7(xN) ... I/Jt(x1)PcXPci/J(x1) ... 1/J(xN) 
H- C C 

(3.3.8) 

Dat dit de juiste uitdrukkingen zijn zullen we nu aantonen. Daartoe bewijzen we eerst de 
volgende stelling: 

Pci/J7(x) = Xc(x)I/J 7(x)Pc (3.3.9) 

Bewijs: We bekijken eerst: 

Pc (N .N )1/J t(x) = 

= ~! Jdxl···fdxN I/J 7(xN) ... I/Jt(x1)10> <011/J(x1) ... 1/J(xN)I/J7(x) 
c c 

= ~! Jdx 1 ... JdxN I/J 7(xN) ... I/Jt(x1)10> 
c c 

< 0 I [ 1/J(x,,._. )I/Jf(x)I/J(x1) ... 1/l(xN_1) + [I/J(x 1) ... 1/J(xN_1). 1/J(x_,._. )1/J t(x)]] 

= ~! Jdx1···fdxN I/Jt(xN) ... I/Jt(x1)10> 
c c 

<OI [8(xN-x)I/J(x1) ... 1/J(XN-1) + 
N-1 

+ L I/J(x1) ... 1/J(X;-I)(I/J(X; ). 1/J(XN)I/Jt(x)]I/J(X;+I) ... I/J(XN-1) 
i= 1 

= ~! Jdx1···fdxN I/Jt(xN) ... I/Jt(x1)10> 
c c 

< 0 I [ 8 (x_~~,· -x)l/1 (x1 ) ... 1/J (xN _ 1) + 

N-1 
+ I: 1/1 (x1) .•• 1/J (x; _1)e8(x; -x)I/J (xN )1/J (x;+ 1 ) ... 1/1 (xN -1) 

i= 1 

= ~! Jdx 1 ... JdxN I/Jt(xN) ... I/Jt(x1)10> 
c c 

N-1 
+ I: eN -i 8(x; -x)I/J (x1) ... 1/J (x; - 1)1/1 (x; +1) ... 1/J (xN) 

i= 1 

N 
= ~I J d XI··. J d XN _L 1/J t(X; )8(x; -x)I/J t(XN ) ... 1/J t(X; +1)1/J 1(X;-l) ... I/Jt(x1) I 0> 

• C C I= 1 
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= 1/1 1(x)xe (x):! J d X1··· J d x ... ·-11/11(xx-1) ... 1/f1(x1) I 0> < 0 ll/f(x1) ... 1/f(xN_1) 
e c 

= Xe (x)l/f 1(x)Pe (N -1.N -1) (3.3.10) 

Sommeren over N van 0 tot oo levert dan (3.3.9) op. plus geadjugeerde (cf (3.2.7)): 

Pcl/11(x) = Xc(x)l/f 1(x)Pc 

1/f(x)Pc = Xe (x)Pc 1/f(x) I 
M.b.v. (3.3.9) is het nu eenvoudig om te bewijzen dat: 

(3.3.11) 

Bewijs: 

PcPé = 

= h~o ~!I d Xt···/ d XN Pc 1/f(xl) ... I/J(xh" )Pc X Pc 1/11(xN ) ... I/J
1
(x 1)Pc = 

= Pc!xPc! = Pc X Pc = Pé 

Immers. alle integralen vanaf N = 1 leveren nul op. alleen de N = 0-term waarin geen 
integraal voorkomt. blijft over. I 
Ook de tweeling-vergelijking van (3.3.11): 

Pé-Pc = Pc (3.3.12) 

is geldig. zoals direkt aan de definities (3.3.6 en 7) te zien is. Daarmee hebben we dus 
aangetoond dat - ook in het geval van de Fock-ruimte -Pc en Pc.l. zoals boven gedefi.niëerd 
een gelijk bereik hebben. 

Ook geldt dat Pc uit (3.3.7) idempotent is: 

(Pc )2 = Pc (3.3.13) 

Bewijs: 
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= 1 00 1 
= l\f;_o N! Sl\'\"'fo M! / d Yt···d YM Pc 1/f(y 1) ... 1/f(YM )x 1/!t(YM ) ... 1/f f(yt)Pc 

= Pc I 
Tenslotte bewijzen we dat Pc uit (3.3. 7) spoorbehoudend is: 

Bewijs: 

Tr PcB = Tr B 

Tr PcB = 

= E ~ jdx1 .•. dxN <0 ll/f(x1) ... 1/f(xl\· )PcBI/f1(xN ) ... l/f1(x 1) 10> 
N=ON · 

00 1 = 1 = L NI J dxt ... dxx L MI fdYt···dYM 
l\'=0 • R3 M=O · c 

(3.3.14) 

Hierin gebruiken we nu dat < 0 I Pc = <O I en Pc I 0> = I 0>: verder stappen we over 
vanMop T=N+M en vervangen (y1, ... ,yM) door (xN+l•···.xr). zodat we kunnen 
schrijven: 

= Tr B I 
De vgl.(3.3.11-14) laten zien dat Pc uit (3.3.7) inderdaad het gezochte mimorfisme uit 
(3.1.9) is. Daarmee is tevens aangetoond dat P~ uit (3.3.8) de projectie uit (3.1.5) is, zodat 
een operator Ac een lokale operator m.b.t. gebied C is. indien 

P~Ac = Ac (3.3.15) 

Nu we dan deze operator P~ gevonden hebben willen we met een enkel voorbeeldje zijn 
betekenis illustreren. Als eerste komt de eenheidsoperator I aan bod; er geldt: 

P~J = I (3.3.16) 

Bewijs: omdat Pc !Pc = P(! = Pc is: 

P~I = 
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= ]\~ 
0 
~! / d xl·· .d xN 1/,t(xN ) ... 1/J f(x 1 )Pc !Pc I/J(x 1 ) ... 1/1 (xN) 

= ~ ~ jdx1 ... dxNI/f1(xN) ... I/f1(x1)Pcl/f(x 1) ... 1/f(xN) 
1\=,.N.c 

= 00 

= L L Pc (N +S .S) 
S=ON=O 

oo T 
= L L Pc (T .S) = I 

T=OS=C> 

I 

Op dezelfde wijze kunnen we voor het aantal deeltjes in gebied D. N D = jd x 1/1 f(x)l/f (x) 
D 

bewijzen dat: 

P~ND = Ne nD 

Bewijs: we gebruiken dat: 

Pc N D Pc = Pc [d x 1/1 1(x)l/f (x)Pc = 

= jdxxcCx)l/ft(x)Pcl/f(x) = [ dxl/ft(x)Pcl/f(x) 
D C D 

(3.3.17) 

We kunnen nu 1/1 1(x) en 1/f(x) naar achter r~. voren halen. omdat ze (anti)commuteren 
met alle creatie/annihilatieoperatoren met XE C (met een even exponent voor e): 

P~ND = 

= f, ~ jdx1 ... dXJ\·1/1 1(xN) ... I/ft(x1)PcNDPcl/l(x1) •.. 1/!(x . .,.) 
.'.·=oN. f 

= f, N
1

, jdx1 ... dx_,vl/1 1(xN) ... I/f 1(x 1 ) J dxl/f1(x)Pcl/l(x)l/f(x1) ... 1/f(xN) 
1\. =o · f c nD 

= c [ Dd x 1/1 1(x) 1\~o ~! j d Xt···d xN 1/1
1
(xN ) ... 1/f 

1
(x1)Pc l/l(x1) ... 1/f(xN) 1/f(x) 

= J dx 1/1 1(x)ll/f(x) = Ne nD I 
enD 

Uit (3.3.17) volgt dat Ne een lokale operator in C is: 

P~Nc =Ne (3.3.18) 

Bekijken we nu zelfgeadjugeerde operatoren A (corresponderend met observabelen). die we 
kunnen schrijven als: 

A= LLa(N .S)Pc(N.S) a (N .S) reëel 
N S 

Hiervoor geldt dat A een lokale operator in C is als (cf Ref[5]. vgl.(5 en 23)): 

a (N + M .N ) = a (N .N) voor alle M 

Bewijs: omdat: 

(3.3.19) 

(3.3.20) 
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~! jdxt···dx_~,tlf/(xM) ... IJ/(xt)Pc(N .N)Ijl(x1) ... 1jJ(xM) = Pc(N+M .N) 
c 

= 
P~Pc(N .S) = SNs 1: Pc(N+M .N) 

M=O 

P~A = 1:a(N,N)1:Pc(N+M.N) 
N M 

of. in woorden. A is een lokale operator in C indien de eigenwaarden in de spectraal
representatie onafhankelijk zijn van het aantal deeltjes buiten C. I 
Na deze inleidende voorbeelden van de werking van P~ gaan we nu eindelijk de een
voudigste. en volgens onze intuïtie zeker lokale, operator 1/J(x). XE C. bekijken. Daarbij 
ontmoeten we onverwachte moeilijkheden, immers vinden we nu. omdat: 

dat: 

Pc.l_I/J(x) = Pci/J(x)Pc = Pli/J(x)xc(x) = Pci/J(x)xc(x) (3.3.21) 

P~ljl(x) = f. ~ Jdx1 ... dxx I/Jt(x,,.,.) ... I/Jt(x 1)Pci/!Cx)xcCx)ljl(x 1) ... 1/J(xN) = 
N=oN·c 

= N~o~!~dxt···dxN I/Jt(xN) ... Ijlt(x1)PcENI/J(x1) ... 1jJ(x,..)ljl(x)xcCx) = 

= Eci/J(x)xcCx) (3.3.22) 

= = 
= Lel'' 1:Pc(N+S.S) 

N=O S=O 
= ]I" 

= 1: 1: E''·-s Pc (N .S) (3.3.23) 
.\'=OS=O 

een operator, waarvan het kwadraat m.b.v. (3.3.3) blijkt te zijn: 

E 2-c -
= ]I' = Jlt 1: 1:e.v-spc(N.S) 1: 1:e~<"-S'pc(N'.S')= 

J.; = 0 S = 0 N = 0 S' = 0 

= ]\' 
= L L e2N-2S Pc(N ,S) = I 

N=OS=O 

(3.3.24) 

In het geval van bosonen is er niets aan de hand: immers dan is E = +1 zodat Ec gelijk is 
aan de eenheidsoperator I. Voor bosonen geldt dus inderdaad dat P~ljl(x)= 1/J(x) indien 
xEC. In het geval van fermionen daarentegen is Ec ;é I, zodat de voorgaande conclusie nu 
niet te trekken is. 

Om de betekenis van de operator Ec beter te begrijpen laten we hem werken op een toe
stand met welbepaalde aantallen deeltjes in C en C. een eigenvector van Pc (N .S) dus: 

Pc (N .S) IN .S > = IN .S > 
We vinden dan: 

--- I 
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l
+IN.S> 

Ec IN .S > = ( -1}''' -s IN .S > = _ IN .S > 
indien N -S even 

indien N -S oneven 

We zien dat Ec hier van I afwijkt wat betreft het teken. dat nu afhangt van het aantal 
deeltjes buiten C. Resultaat hiervan is. dat voor fermionen de operator l/f(x). xEC niet 
meer lokaal lijkt. 

Een mogelijke omzeiling van deze conclusie is als volgt te bereiken: voer een extra veld 
a (x) in. dat anticammuteert met l/f(x): 

{a(x).I/J(y)} = 0 {a(x).I/Jt(y)} = 0 

en eis vervolgens dat fysisch relevante operatoren een produkt zijn van een even aantal 
operatoren a (x) en/of l/f(x). Nu zullen we in de berekening van P~A met A een operator 
die aan bovenstaande eis voldoet. een even aantal verwisselingen van fermionoperatoren 
ontmoeten. zodat ook de exponent van e in P~A even is en deze factor dus 1. Nemen we 
bijvoorbeeld A = a (y)I/J(x). dan levert niet alleen het opschuiven van 1/J(x) een factor eN 
op. maar vervolgens ook het opschuiven van a (y ). zodat in totaal e21'; = 1 gevonden 
wordt. Voor dit soort even produkten is Ec effectief gelijk aan I. en we kunnen dus con
cluderen dat de operator a (y )l/f (x) een lokale opera tor in C is: 

P~a (y)I/J(x) = a (y)I/J(x) • XEC (3.3.25) 

Tot zover de wiskundige truc. nu iets over de fysische rechtvaardiging ervan. In de QED 
hebben we te maken met twee soorten fermionen: electronen en positronen die elkaars 
anti-deeltje zijn. Officieel worden die met slechts een (spinor) veld beschreven (cf par.2.2). 
in onze vereenvoudigde versie echter met twee aparte velden, die m.b.v. anti
commutatieregels gekoppeld zijn (cf par.2.3). We kunnen bovenstaande truc dus toepassen 
op electronen door voor a (x) het positronveld te nemen; en omgekeerd op positronen door 
a (x) als electronveld op te vatten. De fysisch belangrijke operatoren die uit positron- en. 
electronoperatoren zijn opgebouwd. zoals de (wisselwerkings)energieoperator H. bevatten 
inderdaad een even aantal van deze velden. Deze theorie voldoet dus "van nature" aan 
bovengenoemde eisen die de lokaliteit weer herstellen. We kunnen concluderen dat 
anticommutatieregels. via het extra min-teken, net teveel samenhang constitueren om de 
betrokken velden nog onafhankelijk te kunnen beschouwen. Anders gezegd: een scalaire 
theorie van fermionen kan geen lokale theorie zijn in de zin van het bestaan van lokale 
creatie- en annihilatieoperatoren. 

Na dit intermezzo over fermionoperatoren willen we - met het oog op de theorie die we 
willen onderzoeken - een aantal uit 1/J(x) en zijn geadjugeerde opgebouwde operatoren 
bekijken. Zo geldt bijvoorbeeld voor een normaal-geordend produkt 

.ptCxm ) ... 1/Jt(xl)I/J(yl) ... I/J(yn) 

waarop we (3.3.9) herhaald kunnen toepassen. dat: 

P~I/Jt(Xm ) ... 1/Jt(xl)I/J(yl) ... I/J(yn) = (3.3.26) 

onder voorwaarde dat m + n even is in het geval van fermionen. Het meest eenvoudige 
voorbeeld hiervan is natuurlijk: 

P~ 1/1 t(x)I/J(y) = Xe (x)xc (y )1/J 1(x)I/J (y) (3.3.27) 

Dit gebruiken we om een niet-normaal geordend produkt te bekijken: 

P~I/J(x)I/Jf(y) = P~ [ei/Jt(y)I/J(x) + [1/J(x). 1/Jt(y)]E J = 
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= Xe (x)xe (y )etJ!1(y )tJ!(x) + o(x-y) = 

= Xe(x)xc(y)tJ!(x)tJ!t(y) + (1-xe(x)xe(y))o(x-y) (3.3.28) 

Voor x. yEC is dit weer een lokale operator in C. We zullen zo meteen bij het bekijken 
van de vereenvoudigde QED (uit par.2.3) ook drievoudige produkten tegenkomen, bijvoor
beeld: 

e (y )e t(x)e (x) 

Hierop passen we de projectieoperator voor electronen toe. terwijl we er rekening mee 
houden dat electronen fermionen zijn. en het produkt dus een positronoperator behoeft om 
de problemen met Ec te vermijden (zie boven). We krijgen dan: 

Pte >'p (y )e (y )e 1(x)e (x) = 

= Xe (y)xc (x)ep (y)e 1(x)e (y)e (x)+ Xe (x)o(x-y)p (y)e (x) = 
= xcCx)xcCy)p(y)e(y)e 1Cx)e(x) 

Op de zelf de manier vinden we: 

Pte >'e 1(y )e (y )e 1(x)p 1(x) = Xe (x)xc (y )e 1Cy )e (y )e t(x)p 1(x) 

(3.3.29) 

(3.3.30) 

Tenslotte bekijken we nog een combinatie van vier operatoren: ook in dit geval vinden we
rechttoe rechtaan: 

(3.3.31) 

Voor alle operatoren uit (3.3.27-31) geldt. dat ze voor x. yEC lokaal zijn in C. 

We bezitten nu voldoende gereedschap om de theorie uit par.2.4. te kunnen analyseren op 
lokaliteit. Alvorens ons hierop te richten. zullen we echter nog de microlokaliteit van de· 
operatoren tJ!(x) en tJ!t(x) bekijken. Daarbij maken we gebruik van de volgende twee stel
lingen: 
1. Als Ac en Be microlokaal zijn. dan ook hun produkt. 
2. Als PeE = B. dan ook PeEt= Bt 

Bewijs van 1. 

Pc(AeBcPcp) = Pe(AePe(BcPep)) = 

= AcPe(BcPcp) = AcBcPcP 

Bewijs van 2. 

PcB 1 = r.-\- jdx1 ... dxN PctJ!(x1) ... tJ!(xN)B 1tJ!t(xN) ... tJ! 1(x1)Pc = 
N N.-c 

= "f,~!~dxi···dxN [PctJ!(xi) ... tJ!(xN)BtJ!
1
(xx) ... tJ!

1
(xl)Pc r = 

t 
= r,~ Jdx 1 •.. dxN PctJ!(x 1 ) ... tJ!(x11-)BtJ!1(xx) ... tJ! 1(x 1)Pc = 

N N.c 

= (PcB)t = Et 

Richten we ons nu op de microlokaliteit van tJ!(x). We moeten dan bewijzen dat: 

I 

I 
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Pc(l/f(x)Pcp) = 1/t(x)PcP , xEC (3.3.32) 

1/tt(xN ) ... 1/ft(xl)Pc = 

= ~ ~!~dxl···dxN"f ~!~dYl···dYM Xc(xl)···Xc(xN)Xc(x) 

PJI/f(xl) ... l/f(xN )1/f(x)l/f(yl) ... l/f(YM )pl/ft(YM ) ... 1/tt(yl)l/ft(xN ) ... 1/ft(xl)PJ = 

= L,~ jdYl···dYM Xc(x)Pcl/t(x)l/f(yl) ... l/f(yM)pl/ft(yM) ... I/tt(yl)Pc = 
M M.c 

= 1/f(x)~ ~!I d Yl···d YM Pc 1/t(yl) ... l/t(YM )pl/ft(YM ) ... 1/tt(yl)Pc = 

= 1/f(x)Pc p , XE C I 
Ook moeten we bewijzen dat: 

Pc(l/tt(x)Pcp) = 1/tt(x)PcP , xEC 

Bewijs: 

Pc(l/tt(x)Pcp) = 
= L, ~ J d Xt···d xN L, Ml 

1 
J d Yt···d YM Pc 1/f(xl) ... l/f(xN )1/t t(x) 

A'N·c M ·c 

Hierin zit de factor: 

Pcl/t(x1) ... 1/f(xN)I/tt(x)Pc = 
= L, ;, jdy1 ... dy5 L, }, Jdz1 ... dzr l/t1(y5 ) ... 1/f1(y1)10> 

S • C T • C 

< 0 I 1/t Cz1 ) ... 1/t Czr) = 

= L, ;, jdYl···dYsL'. }, jdzl···dzr l/tt(y5 ) ... 1/tt(y1)10> 
S • C T • C 

(3.3.33) 

(3.3.34) 
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eS xocSs .T+1LEQ cS(y1-Q z1) ... cS(Ys- 1-Q Zs-l)cS(ys -Q x) 
Q 

= ~ ~ 1 fd d 1 
oNo-7 TT c zl··· zr (T + 1)! 

L,eQ 1/J 1(Q x)I/J 1(Q z1 ) ... 1/1 1(Q z1) I 0 > < 0 11/J (z1 ) ... 1/J(zr) = 
Q 

= eS NoL Tl 
1 
J d z1 .. . d zr 1/1 t(x)t/1 1(z1 ) ... 1/1 t(z 1) I 0 > < 0 II/J(z1 ) ... t/J(z1 ) = 

T • C 

= eS Not/Jt(x)Pc 

Bij het uitwerken hebben we gebruikt dat xEC en X; EC , i= l,. .. ,N. De uitgewerkte fac
tor vullen we in (3.3.34) in, waaruit dan direkt volgt dat: 

Pc (I/J1(x)Pc p) = 

= ~ ~! j d Y1 ... d YM I/J1(x)Pc 1/J(yl) ... I/J(YM )pi/J1(YM ) ... 1/Jt(yl)Pc = 
c 

= 1/1 1(x)P c p 

Uit (3.3.32 en 33) kunnen we m.b.v. de 2e stelling ook nog afleiden dat: 

PcCPcP·I/J(x)) = PcP·I/J(x) , xEC 

Pc(PcP·I/J 1(x)) = PcP·I/11(x) , xEC 

I 

(3.3.35) 

(3.3.36) 

De microlokaliteit van 1/J(x) resp. 1/Jt(x), xEC is dus met de vergelijkingen (3.3.32 en 35)" 
resp. (3.3.33 en 36) vastgesteld. M.b.v. de eerste stelling zien we snel in dat. wanneer de 
foton-operatoren rj>(x) en rp 1(x) microlokaal zijn, dan ook een uitdrukking als: 

(rj>(x) + rp1(x))(rp(y) + rpt(y)) , x,yEC 

Voor de fermion-operatoren geldt mutatis mutandis hetzelfde. 

Eindelijk zijn we dan zover dat we de vereenvoudigde QED uit par.2.3 zullen gaan 
bespreken: we vatten deze theorie op als de beschrijving van de interaktie tussen bosonen 
(de fotonen) enerzijds, en fermionen (de electronen plus positronen) anderzijds. Om nu te 
kunnen bepalen of deze interaktie lokaal is. moeten we kijken naar uitdrukkingen als: 

p~b )'®Pi/ l' Hbf (3.3.37) 

waarin H bf de interaktie-hamiltoniaan is: 

Hbf = Jd x e o (rj>(x)+rj> 1(x))(p (x)e (x)- p t(x)p (x)+e 1(x)e (x)+e 1(x)p t(x)) 

en p~H de projectieoperator voor de fotonen: 

p~H = L. 1\ 1 Jdx1 ... dxl\' Jdy 1 ... dy5 Jdz 1 ... dz1 
1\' .s I N .s .T . c c c 
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(3.3.38) 

en P}/ ,. de projectieoperator voor het gecombineerde systeem vanelectronenen positronen: 

P}J >· = L N, 
1 

'T' J d x1 ... d x11· J d y 1 ..• d Ys J d z 1 ... d Zr 
!I" .S .T .S · · f> D D 

<0 Ie (zl) ... e (zT )e (x1) ... e (xN )~ 

L M'~IV' jdx{ .. dxM' jdy 1' ... dyR' jdz1' ... dz\.' 
M.RY • . . D D D 

p 1(xM ') ... p 1Cx1 ')p 1(y R ') ... p 1Cy1 ') I 0 > 

(3.3.39) 

De boson-projectieoperator zal uitsluitend op het bosonstuk van Hbf werken. Op grond. 
van (3.3.22) kunnen we direkt concluderen: 

l ~(x)+~
1(x) . XE C 

p~b)*(~(x)+~t(x)) = 0 
.xEC 

Voor de fermionen geldt. op grond van (3.3.25). mutatis mutandis hetzelfde: 

P}J >'(p (x)e (x)- p 1(x)p (x)+e 1(x)e (x)+e 1(x)p 1(x)) = 
_ lp (x)e (x)- p 1(x)p (x)+e 1(x)e (x)+e 1(x)p 1(x) . x E D 
- 0 , XED 

(3.3.40) 

(3.3.41) 

Uit deze twee vergelijkingen mogen we concluderen dat H bf een lokale interactie is (cf 
(3.1.19)). . 

We stuiten nu op de moeilijkheid dat de operatoren ~(x). e(x) en p(x) niet voldoen aan 
(3.1.20), immers: 

10> <OI~(x) ~ 0 cpt(x) 10> <0 I ~ 0 enz. (3.3.42) 

zodat de theorie uit par.3.1 niet zonder meer toepasbaar is op de vereenvoudigde QED. Dit 
uit zich bijvoorbeeld in het feit dat: 

p~b >·~ P}J >'Hb7 ~ 0 (3.3.43) 

We willen nu nagaan welke termen in Hb7 deze ongelijkheid veroorzaken. De operator Hb} 
heeft de vorm: 
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Hb} = jd x jd y (cpt(x)cpt(y)+cpt(x)cp(y)+cp(x)cp(y)+cp(x)cf/(y)). 

(-p t(x)p (x)+e t(x)e (x)+e 1(x)p t(x)+ p (x)e (x)). 

(-P t(y )p (y )+e t(y )e (y )+e t(y )pt(y )+ P (y)e (y )) 

en is op te vatten als een operator 

met 

Jdxjd y B(x.y)® F(x.y) 

B (x.y) = cp t(x)cp t(y )+cp 1(x)cp(y )+cp(x)cp(y )+cp(x)cp tcy) 

F (x.y) = (- pt(x)p (x)+e t(x)e (x)+e t(x)p t(x)+ p (x)e (x)). 

(- pt(y )p (y )+ e t(y )e (y )+e t(y )p t(y )+ p (y )e (y )) 

(3.3.44) 

(3.3.45) 

(3.3.46) 

(3.3.47) 

Op deze twee operatoren laten we de bijbehorende projecties werken; we maken gebruik 
van het voorwerk uit (3.3.27-31). waaruit we direkt kunnen concluderen dat: 

B(x.y) . x.yEC 

Ptb )'B (x.y) = 0 .xEC.yEC of yEC.xEC (3.3.48) 

S(x-y) . x.yEC 

en 

F(x.y) .x.yED 

P}/ l'F(x,y) = 0 ,xED.yED of yED. XED (3.3.49) 

cS(x-y)cS(x-y), x,yED 

De integraal (3.3.45) levert alleen iets op als het integratiegebied voor y gelijk is aan dat 
voor x ( zie (3.3.48 en 49)); ons resten dus nog drie dubbele integralen. over C. over D. en 
over C n Ï5. Na wegwerken van zoveel mogelijk delta-funkties blijft staan: 

Ptb )• ® P}/ )* Hb} = (3.3.50) 

= J d xB (x.x)cS(O) + J d xF(x.x) + J d x (8(0)) 2 

c n cni5 

Dat (3.3.43) niet nul wil zijn. hangt samen met de delta-funkties in (3.3.48 en 49). De 
enkele delta in (3.3.48) stamt van de term cp(x)cpt(x): deze stelt een foton voor dat tijdens 
de wisselwerking wordt gecreëerd en vervolgens geannihileerd. een foton in de rol van 
intermediair deeltje dus. Op overeenkomstige wijze betekent de dubbele delta in (3.3.49) 
een intermediaire toestand met een electron-positronpaar. De laatste bijdrage aan (3.3.50) 
stelt hun gecombineerde optreden voor: het correspondeert met het zogn. vacuumdiagram. 
dat geen externe lijnen bevat. geen overgangen veroorzaakt dus. en daarom voor ons niet 
van belang. De eerste bijdrage aan (3.3.50) stamt van processen met een intern electron
positronpaar. de tweede van processen met een intermediair foton. 

Aan die laatste term draagt ook het paar-annihilatieproces bij: splitsen we dit proces van 
Hb} af. dan vinden we: 

B (x.y )p (x)e (x)(e t(y )e (y)- pt(y )p (y )) (3.3.51) 

zodat 

Ptb)'®P}/ )' B(x.y)p(x)e(x)(et(y)e(y)- pt(y)p(y)) = (3.3.52) 
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= CxcCx)xcCy)B(x,y) + (1-xcCx))B(x-y)). 

XD (x)XD (y)p (x)e (x)(et(y)e (y)- pt(y )p (y )) = 
= X D (x)B (x-y )p (x)e (x)(e t(x)e (x)- p t(x)p (x)) 

welke uitdrukking geïntegreerd over x en y oplevert: 

jdxp(x)e(x)(et(x)e(x)- pt(x)p(x)) ~ 0 (3.3.53) 
D 

Op deze wijze kan men de bijdrage van alle door Hb} beschreven processen - electronzel
fenergie. positron-positronverstrooiing. paarcreatie in het veld van een electron. enz. enz. -
nagaan. In plaats daarvan zullen we onze aandacht nog even richten op de paarannihilatie. 
We hebben dit proces geformuleerd in (3.3.51 ). Zoals steeds in dit verslag hebben we ons 
niet bekommerd om impuls- of energiebehoud. Nu echter willen we hier wel een moment 
bij stilstaan. Het twee-foton-paarannihilatieproces vereist in de QED twee uitgaande 
fotonen. Nemen we deze suggestie hier over dan kunnen we (3.3.51) inkrimpen tot: 

cf> t(x)cf> t(y )p (x)e (x)(e t(y )e (y)- p t(y) p (y )) (3.3.54) 

Als we nu op deze uitdrukking de projectie P? l' ® P}J )' toepassen zullen we vinden: 

Xc(x)xc(y)cf>t(x)cf>t(y)xD(x)xD(y)p(x)e(x)(e\y)e(y)- pt(y)p(y)) = 0 (3.3.55) 

Deze uitdrukking levert geen bijdrage meer aan (3.3.43). 

Bekijken we nu naast de twee-foton-paarannihilatie ook de paarannihilatie in het veld van 
positron of electron. De hiermee corresponderende term uit Hb} is: 

cf>(x)(e t(x)e (x)- p t(x)p (x))cf>t(y )p (y )e (y) (3.3.56) 

Projectie leidt tot: 

Ptb )' ® P}J )' cf>(x)cf>t(y)(et(x)e (x)- pt(x)p (x))p (y)e(y) = 
= CxcCx}xcCy)cf>(x)cf>t(y) + (1-xcCx))&(x-y)). 

XD(x)XD(y)(et(x)e(x)- pt(x)p(x))p(y)e(y) = 
= XD (x)&(x-y )(e t(x)e (x)- pt(x)p (x))p (x)e (x) 

wat geïntegreerd voor een bijdrage staat van: 

jd x (e t(x)e (x)- pt(x)p (x))p (x)e (x) ~ 0 
D 

(3.3.57) 

(3.3.58) 

Deze vorm van paarannihilatie draagt bij tot de ongelijkheid (3.3.43). ook als we de foton
factor beperken tot die vormen die een duidelijke analogie in de echte QED hebben. 

Tenslotte bezien we ook de "paar-zelfenergie". bet proces waarin een electron-positronpaar 
tijdelijk de gedaante van een foton aanneemt. De operatoruitdrukking luidt nu: 

cf> (x)e t(x)p t(x)cf> t(y) p (y )e (y) (3.3.59) 

De projectie laat hiervan over: 

Ptb )' ® P}J l' cf>(x)cf> t(y )e t(x)e (y )p t(x)p (y) = 
= X D (x)8 (x-y )e t(x)e (x)p t(x)p (x) 

(3.3.60) 

Ook nu is er een blijvende bijdrage aan (3.3.43). ondanks de afslanking van de operatoruit
drukking volgens de suggesties van de QED. Wat ons ook weer niet al te zeer verbaast na 
de opmerkingen onder formule (3.3.50): in dit proces is immers een intermediair foton 
betrokken. Volledigheidshalve geven we de bijdrage na integratie: 



jd x e t(x)e (x)p t(x)p (x) ;é 0 
D 
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(3.3.61) 

Onze conclusie na deze analyse luidt. dat paarannihilatie in de vereenvoudigde QED tot 
bijdragen aan (3.3.43) leidt. die niet nul zijn. Bij paarannihilatie in het veld van een fer
mion. en bij "paar-zelfenergie" hebben we te maken met een intermediair foton. dat tevens 
de grond is van het niet nul zijn van de bijdrage. In de twee-foton-paarannihilatie daaren
tegen lijkt de grond een andere te zijn: het verwaarlozen van de restricties in verband met 
behoud van energie en impuls. 
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3.4. Toepassing op de theorie van geindieeerde deeltjes 

Voor de toepassing van de theorie uit par.3.1 op de theorie van geïndiceerde deeltjes uit 
par.2.4 kunnen we teruggrijpen op de resultaten in het geval van 1-deeltjestoestanden 
(par.3.2). Immers. we werken in de produktruimteR. 

waarin: 

Rfot = TI® Rfot,k 
kEK 

Rel = TI® Rel ,i 

iEl 

R pos = TI® R pos ,j 

jU 

(3.4.1) 

(3.4.2) 

Hierin zijn I. J. K de indexverzamelingen van resp. electronen. positronen en fotonen. De 
ruimten R•1 .i enz. zijn weer de 1-deeltjestoestandsruimten uit par.3.2. (die weer de som is 
van de ruimten Rr{ ,i en R•l .i. enz.) Daarom kunnen we schrijven: 

waarin: 

(3.4.3) 

Ptor = TI® Ptor,/.. 
kEK 

Pt = TI® Pé1 ,i (3.4.4) 
iEl 

Pës = TI® Pës ,j 
jE! 

Hierin zijn de Ptor,k enz. de projectieoperatoren zoals we ze gevonden hebben in par.3.2. 
dus: 

Ptor.J.: = pJot.kxpJor,J: + Jdxcf>~: (x)xcf>/(x) (3.4.5) 
ë 

waarin tenslotte: 

pJor.k = jdxcf>/(x)IO> <Oicf>k(x) + 10> <OI (3.4.6) 

c 

De formules voor de electrenen en positronen stemmen hiermee volledig overeen. op ver
vanging van fot. k en cf> door el .i en e resp. pos .j en p na. 

Bovenstaande formules leggen de verschillende projecties vast. die we nu kunnen gaan 
toepassen op de theorie van par.2.4, preciezer: op de daar gevonden uitdrukking voor de 
Hamiltoniaan H: 

waarin: 

H = Jd x L, 1r ijk (x) + L, CT/{ )(x) + L, CT Jf )(x) 
ijk ik jk 

17'iik (x) = e0 (cf>t (x)+cf>/(x))(pi (x)ei (x)+e/(x)p/(x)) 

CT i~ )(x)= e0 (cf>k (x)+cf>/(x))e/(x)ei (x) 

CT Jf )(x) = -e 0 (cf>k (x)+cf>/(x))p/(x)pi (x) 

(3.4.7) 

(3.4.8) 

Wat we van deze toepassing hopen. is dat de indicering ervoor zorgt dat de interactie qua 
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lokaliteit gunstiger voor de dag komt dan in het niet-~eïndiceerde geval. Alle operatoren in 
H. te weten rf>k (x). e; (x) en p1 (x) en de produkten ei (x)ei (x) en-p}(x)pj (x). xEC. zijn 
lokale operatoren m.b.t. gebied C. zodat ook H zelf een lokale operator is: 

pf_.or' ® p J5 +pos' H = 0 . C n D = 0 (3.4.9) 

(We hebben hier de operatoren voor electronen en positronen tot een enkele operator 
gecombineerd. die natuurlijk het direct produkt is van de afzonderlijke operatoren uit 
(3.4.4)) Dit was echter ook in de niet-geïndiceerde theorie het geval. Daar ging het echter 
mis toen we hogere machten van H bekeken. We zullen daarom onze aandacht nu richten 
op de uitdrukking: 

(3.4.10) 

De operator H 2 hierin is dezelfde als in (2.4.11). We kunnen aan (2.4.11) direkt zien. dat 
de uitdrukking in (3.4.10) inderdaad nul oplevert. als we maar eisen dat i 1 ;é i 2 • h ;é h en 
k 1 ;é k 2 . Dan stelt H 2 twee onafhankelijke processen voor: elk van haar termen is dan te 
schrijven als een produkt van twee uitdrukkingen als in (3.4.9) die ieder (en dus samen) 
nul zijn. Deze beperking is echter wel erg drastisch: de interessante tweede-orde processen 
hebben we zo overboord gezet. Bij zulke processen (twee gekoppelde eerste-orde processen) 
moet dus minstens een van de indices i 1• j 1• k 1 gelijk zijn aan i 2· h. k 2 (zie - ook bij de 
volgende berekeningen -de diagrammen op pag.28-29). 

Laat ons nu enige van deze processen afzonderlijk bekijken. We gebruiken hierin dat het 
operatorprodukt bij een en dezelfde index (bij een en hetzelfde deeltje) een van de volgende 
zeven vormen kan hebben: 

1/J(x) 

1/1 t(x) 

1/1 f(x)I/J (y) 

1/J(x)I/Jt(y) = 8(x-y) 10> <OI 

1/J(x)I/Jt(y)I/J(y) = 8(x-y)I/J(x) 

1/Jt(x)I/J(x)I/Jt(y) = 8(x-y)I/Jt(x) 

1/1 t(x)I/J (x)l/1 1(y )1/J (y) = 8 (x-y )1/J 1(x)l/l (x) 

die effectief met slechts vier mogelijke operatoren overeenkomen. waarvan we nu de pro
jectie door P~ laten volgen: 

P~I/J(x) = Xc(x)I/J(x) 

P~l/! 1(x) = Xc(x)I/Jt(x) 

P~l/lt(x)I/J(y) = Xc(x)xcCy)I/Jt(x)I/J(y) 

P~ 10> <01 = 10> <01 + jdxi/Jt(x)I/J(x) =Pc 
[ 

In deze formules moet men voor 1/J(x) lezen: e;(x). pj (x) of rf>k (x). 

Alle termen in H 2 hebben dezelfde fotonfactor. te weten: 

(rf>k 
1
(x) + r!>k /Cx)).(rf>k /Y) + r!>k /Cy)) 

(3.4.11) 

(3.4.12) 

We moeten nu twee gevallen onderscheiden: k 1;ék 2 en k 1=k 2=k. In het eerste geval vin
den we voor de projectie (m.b.v. (3.4.11)): 
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(3.4.13) 

In het tweede geval daarentegen zien we: 

P{Pt.k (~J: (x)+ ~/(x)).(~t (y) + ~/(y)) = (3.4.14) 

= xcCx)xcCy)~/Cx)~t (y) + (1-xcCx))cS(x-y)Plu 

In het geval k 1=k 2=k zullen we dus zeker processen vinden die (3.4.10) ongelijk nul 
maken. We vinden hier immers voor x. y E D nog altijd een operator eS (x-y )p{ol.k. Het is. 
net als in het niet-geïndiceerde geval (par.3.3), het foton als intermediair deeltje dat hier 
debet aan is. 

We stappen nu over op de fermionen. Hun factor in het geval van twee-foton
paarannihilatie luidt: 

PJ (x)e i (x)(e/(y )e; (y) - p/(y) PJ (y)) (3.4.15) 

Als we hierop de projectie PI} .i® Pj)'5 .J laten werken, vinden we (3.4.15) weer. met de bek
ende factor XD(x)XD(y). voorstellende een operator die buitenD gelijk aan nul is. Com
binatie van dit resultaat met (3.4.13) geeft het volgende beeld: paarannihilatie in de 
geïndiceerde theorie levert geen bijdrage aan (3.4.10) indien we als eis stellen dat k 1;11:k 2 • 

m.a.w. dat we ook echt met twee verschillende fotonen te doen hebben. We zien hier het 
voordeel van indicering: we kunnen via restricties aan de toegestane indexcombinaties 
ongewenste processen uitsluiten. 

Een verder proces willen we nog bezien: de paarannihilatie in het veld van een fermion. 
bijvoorbeeld een electron. De term in H 2 hiervoor verantwoordelijk luidt (wat betreft de 
ferm ionen): 

(3.4.16) 

Deze uitdrukking levert zelf geen moeilijkheden op. waarmee we bedoelen dat projectie met 

P~'i 1®P~'; 2®Pj)'5 •1 weer keurig een operator evenredig met XD(x)XD(y) oplevert (vgl. 
twee-foton-paarannihilatie). Nu echter zijn we gedwongen om dit te combineren met 
(3.4.14): immers. paarannihilatie in het veld van een electron vereist een foton als inter
mediair deeltje. Dit proces levert dus een bijdrage aan het niet nul zijn van (3.4.10) ter 
grootte van: 

P{"r.k Jdxe;/Cx)ei
1
(x)p/x)ei

2
(x) (3.4.17) 

D 

Indicering is hier van geen voordeel. 

Tenslotte, om de symmetrie met par.3.3. te bewaren, bekijken we het proces dat we daar 
"paar-zelfenergie" noemden: de fermionfactor is nu: 

e/(x)p/(x)pJ (y )e; (y) (3.4.18) 

We gebruiken twee keer dezelfde indices. waarmee we aangeven dat het fermionpaar dat 
plaats maakt voor het foton. en het paar dat er weer uit te voorschijn komt. een en 
hetzelfde paar is. Voor dit proces geldt in feite hetzelfde als voor het vorige: de geprojec
teerde fermionoperator is evenredig met XD(x)XD(y). maar moet ook nu met (3.4.14) 
gecombineerd worden zodat we ook van dit proces een bijdrage krijgen aan uitdrukking 
(3.4.10), groot: 
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P{ol,k J d x e/(x)ei (x)p}(x)pj (x) (3.4.19) 
D 

N.B. De bijdragen (3.4.17 en 19) moeten nog gesommeerd worden over alle combinaties 
van indices. 

Concluderend kunnen we zeggen. dat indicering in enkele gevallen kansen biedt om de 
lokaliteit van een theorie te verbeteren: door per term restricties aan de bijbehorende 
indices op te leggen kunnen we die termen weren die een bijdrage ongelijk nul aan 
P/.O' ® P[J +pos H n zouden leveren. Dit verhaal gaat echter alleen op indien de intermediaire 
deeltjes terug te voeren zijn op inkomende en uitgaande deeltjes. zoals in het geval van 
twee-foton-paarannihilatie. Waar de intermediaire toestand deeltjes bevat van soorten die 
niet in de begin- of eindtoestand vertegenwoordigd zijn. zoals altijd het geval is met een 
foton of een fermionpaar. brengt ook indicering geen uitkomst. een resultaat dat in Ref[5]. 
section 9. reeds verwacht werd. Waar ook beschouwingen over energiebehoud worden 
meegenomen. kan de niet-geïndiceerde theorie in een gunstiger licht terecht komen. immers. 
ook energiebehoud leidt tot beperking van het aantal toegestane processen. Voor een deel 
zal hiermee zeker niet-lokaliteit geweerd worden. Of het dan nog "nuttig" is om op een 
theorie van geïndiceerde deeltjes over te stappen. kan eerst na analyse van theorieën van 
subtieler karakter dan de hier bekeken vereenvoudigde worden overdacht. 
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4. (ON)ONDERSCHEIDBAARHEID EN STATISTIEK 

4.1. Identieke deeltjes en (on>onderscheidbaarheid 

Een aantal begrippen in de natuurkunde - identieke deeltjes. (on)onderscheidbaarheid, 
(anti)symmetrisatie. heel- en halftallige spin - komt men steeds gezamenlijk tegen in de 
literatuur. In dit hoofdstuk willen we enige aspecten van hun samenhang nagaan. 

Voor het begrip identieke deeltjes maken we gebruik van het onderscheid tussen intrin
sieke en extrinsieke eigenschappen van deeltjes (cf Ref[6]). Intrinsiek heten die eigenschap
pen. die onafhankelijk zijn van de toestand van het systeem i.c. deeltje. Extrinsieke eigen
schappen hangen wel van die toestand af. Wat een intrinsieke en wat een extrinsieke 
eigenschap is. hangt af van de theorie. Theorievorming (hier is vooral gedacht aan de Grand 
Unification) lijkt te streven naar een beschrijving in bij voorkeur extrinsieke eigenschappen: 
een theorie bijvoorbeeld. waarin proton en neutron verschillende toestanden zijn van een 
onderliggend systeem. wordt groter explicatie[ vermogen toegeschreven dan een theorie 
waarin deze deeltjes als twee verschillende soorten gepostuleerd moeten worden van 
hoofde aan. Is een eigenschap als extrinsiek gekenschetst in een bepaalde theorie. dan zal ze 
dat in een omvattender theorie - mits ze daarin terugkeert - ook extrinsiek zijn. 

Definiëren we nu identieke deeltjes als deeltjes die overeenstemmen in al hun intrinsieke 
eigenschappen. dan zal het identiek zijn van de deeltjes eenzelfde theorieafhankelijkheid 
vertonen als het intrinsiek zijn van hun eigenschappen. 

Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke eigenschappen heeft ook experimentele 
relevantie: systemen die verschillen in een intrinsieke eigenschap moeten in principe aan
leiding geven tot een experiment dat dit onderscheid kan detecteren. Bij een verschil in 
extrinsieke eigenschap hoort een experiment dat het systeem aanzet tot overgang van de ene 
toestand in de andere. 

Beschouwen we nu tegen deze achtergrond de labeling van deeltjes m.b.v. een index." 
Aangezien een index als onafhankelijk van de toestand wordt gedacht. kan het geen extrin
sieke eigenschap zijn. Zou het echter een intrinsieke eigenschap zijn. dan worden we 
gedwongen. identieke deeltjes alle dezelfde index te geven. het bestaan van identieke 
deeltjes te loochenen. of de mogelijkheid van labeling te ontkennen. In Ref[6] besluit De 
Muynck dan ook om: a. de index te beschouwen als een intrinsieke eigenschap. b. intrin
sieke eigenschappen te verdelen in dynamisch relevante en dynamisch irrelevante intrin
sieke eigenschappen. c. de definitie van identieke deeltjes in deze zin aan te passen, dat 
voortaan die deeltjes als identiek gelden die overeenstemmen in al hun dynamisch 
relevante intrinsieke eigenschappen. 

Er is nog een benadering mogelijk die een weinig van bovenstaande afwijkt. Hierin wordt 
de index niet opgevat als een eigenschap van een deeltje (een specificatie van hoe en wat 
een deeltje is). maar als corresponderend met het feit dat het deeltje is. dat het een zelf
standige. onafhankelijke entiteit of zijnde is met een zekere individualiteit, die bewaard 
blijft in (een korte periode van) de tijd. De index is dan de uitdrukking van de individuali
teit. het zichzelf zijn van het deeltje. en is als zodanig een ontologisch fundamenteler begrip 
dan (intrinsieke of extrinsieke) eigenschap. Het heeft te maken met een basisidee van de 
natuurkunde (in de realistische zienswijze). dat we in de werkelijkheid- het un~versum als 
alomvattend systeem - deelsystemen kunnen onderscheiden met een zekere zelfstandigheid 
en individualiteit. Hoe basaal deze idee is blijkt uit de moeizame formulering en het van
zelfsprekende van de notie. De mogelijkheid om te labelen m.b.v. indices is dus gegeven 
met de acceptatie van het deeltjesconcept. Dit is ook bedoeld in Ref[7] als daar staat dat 
"there does not seem to exist any a priori objection against describing. also in quanturn 
mechanics. identical particles as indexed particles. even if they are thought to be observa
tionally indistinguishable." Ziet men de index inderdaad als iets dat voorafgaat aan het 
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toekennen van eigenschappen, dan kan de oorspronkelijke definitie van identieke deeltjes 
als in hun intrinsieke eigenschappen overeenstemmende deeltjes gehandhaafd blijven. 

Systemen die verschillen qua index kunnen natuurlijk ook verschillen in intrinsieke of 
extrinsieke eigenschappen (kleur van een biljardbaL spoor van een electron in een bellen
vat, enz.) Als de rode biljardbal deeltje 1 en de witte deeltje 2 is. kan de kleur de index (de 
individualiteit) weergeven (in een mechanica-proef. waar de kleur geen dynamische 
relevantie heeft). Maar ook in het geval van identieke deeltjes in dezelfde toestand (als dus 
noch intrinsieke noch extrinsieke eigenschappen verschillen), is labeling zinvol voor wie 
conceptuele onderscheidbaarheid onderschrijft. Wel betekent labeling dan het toeschrijven 
van onvolledigheid aan een beschrijving in termen van betrokken eigenschappen. Als een 
theorie met labeling verschilt van een theorie zonder labeling in zijn empirische consequen
ties kan het experiment z'n voorkeur uitspreken. Dat betreft dan niet een of andere eigen
schap van in beide theorieën voorkomende deeltjes. maar de bruikbaarheid van het 
deeltjesconcept zelf. 

Het deeltjesconcept wordt ook wel aangeduid met het begrip gen-identiteit (gen identity, 
cf Ref[ll]). Dit doelt op het feit dat deeltjes zichzelf blijven in de loop van de tijd. en 
naast hun intrinsieke eigenschappen ook hun individualiteit bewaren. Gen-identiteit hoeft 
niet perse met deeltjes geassocieerd te worden. Men kan in dit verband ook denken aan 
pulsvormige golven in een koord; er is in dat geval sprake van een vorm die zich handhaaft 
in de tijd. Ook kan men de puls - conceptueel en visueel - onderscheiden van een tweede, 
iets later opgewekte puls. Heeft zo'n puls nu gen-identiteit? Deze vraag is niet oninteres
sant wanneer men bedenkt hoe in de QED een deeltje als het electron beschouwd kan wor
den als een excitatie van een onderliggend veld, omgeven door een wolk van andere excita
ties, die tesamen een aangekleed en fysisch deeltje constitueren, een beeld niet geheel 
ongelijk aan de golf in het touw. Zo een deeltje is op te vatten als een proces. zo niet een 
kluwen van processen; wat betekent gen-identiteit wanneer twee zulke kluwens elkaar. 
ontmoeten en annihileren, waarbij een deeltje ontstaat van een heel ander soort? Schrijvers 
als Bopp. Ref[12]. ontzeggen deze deeltjes dan ook gen-identiteit. Labeling van deze deeltjes 
is principieel onmogelijk; een genummerde-deeltjestheorie zou hier vanwege haar formal
isme op voor klassieke deeltjes ongewone exchange-wisselwerkingen uitkomen. 

We stuiten hier in feite op een linguïstisch aspect van de problematiek: wat bedoelen we 
precies als we het woord "deeltje" gebruiken? We kunnen dit begrip zo definiëren dat het 
hebben van gen-identiteit inhaerent is aan het deeltje-zijn. precies zo als het hebben van 
kinderen is opgesloten in het moeder-zijn (althans in descriptief taalgebruik), of zoals het 
hebben van een constante straal verondersteld wordt door het begrip "cirkel". Deze impli
ciet veronderstelde verbanden leveren. expliciet geformuleerd. tautologische waarheden op: 
moeder van een kind. cirkel met constante straal - terwijl hun ontkenningen onzinnige 
beweringen vormen: een moeder zonder kind, een cirkel met hoekafhankelijke straal. 
Indien we dus besluiten het woord "deeltje" te reserveren voor objecten met gen-identiteit. 
wordt een uitdrukking als "deeltjes met gen-identiteit" (tautologisch) waar. terwijl het 
onzinnig is nog te spreken van "deeltjes zonder gen-identiteit". Gen-identiteit geeft zo een 
fundamenteel aspect aan van het deeltje-zijn. zonder in staat te zijn twee verschillende 
soorten deeltjes van elkaar af te grenzen. 

Een ander linguïstisch aspect komt tot uiting in de vraag wat we bedoelen wanneer we aan 
een deeltje - niet een eigenschap toekennen maar - een eigenschap ontzeggen: hoe beschrijft 
men een deeltje dat iets mist? Gins berg. Ref[ 11 ]. vat deeltjes zonder gen-identiteit op als 
deeltjes met een identiteit. die echter op een random manier hun identiteit kunnen 
uitwisselen: men kan hier bijvoorbeeld denken aan het tossen met n munten. die n ver
schillende jaartallen dragen. Als ik nu de banen van de munten nauwkeurig volg en toch 
niet kan voorspellen welk jaartal waar terecht komt op tafel (namelijk omdat deze jaartal
len op onnavolgbare wijze door de deeltjes worden uitgewisseld). noem ik de munten 



- 59-

"objecten zonder gen-identiteit". Deze kijk op "gebrek aan gen-identiteit" hanterend. formu
leert Ginsberg nu als bezwaar tegen dit begrip dat het niet leidt tot een ander statistisch 
gedrag van de munten: het aantal malen "kruis" is binomiaal verdeeld. zowel voor munten 
met als zonder gen-identiteit. Wil men dus verklaren waarom klassieke deeltjes Maxwell
Boltzmann volgen en bosonen Bose-Einstein. dan moet men die verklaring niet zoeken in de 
bewering dat klassieke deeltjes gen-identiteit hebben en bosonen niet. NB: voor wie gen
identiteit opvat als inhaerent aan het deeltje-zijn (zoals in de vorige alinea besproken), is 
dit verhaal geheel betekenisloos. 

Stappen we nu over van de gen-identiteit op het begrip (on)onderscheidbaarheid. We kun
nen hier de verdeling conceptuele en observationele (on)onderscheidbaarheid maken (cf 
Ref[7]): deeltjes heten conceptueel onderscheidbaar wanneer ze in de theoretische beschrijv
ing met verschillende namen of labels kunnen worden gerepresenteerd. Observationeel 
onderscheidbaar zijn ze als fysische permutatie van de deeltjes leidt tot verschillende toes
tanden die voor tenminste een observabele ook verschillende verwachtingswaarden 
opleveren. Conceptuele onderscheidbaarheid (CD) wordt door observationele onderscheid
baarheid ( OD) voorondersteld. 

Op het begrip "conceptuele on-onderscheidbaarheid" (CID) kunnen we dezelfde 
linguïstische kritiek hebben als op het begrip "gen-identiteit": wanneer men de idee van CD 
insluit in de definitie van het begrip "deeltje", wordt de uitdrukking "on-onderscheidbare 
deeltjes" onzinnig. en haar tegenhanger "onderscheidbare deeltjes" tautologisch waar. Wie 
deze definitie hanteert heeft de vraag "zijn bosonen on-onderscheidbaar?" vervangen door 
de vraag "zijn bosonen deeltjes?" of. anders geformuleerd. "mag men een begrip als n
boson-systeem vertalen als: een-systeem-van-n-bosonen?" CD lijkt slechts een zinvol 
begrip indien er sprake is van een veelheid. Veelheid wordt ook geïmpliceert door de 
oorsprong van het woord "deel-tje". Dat zou een argument zijn om inderdaad de conventie 
aan te nemen om CD in de definitie van "deeltje" in te sluiten. Deze weg lijkt Ref[7] te 
bewandelen, waar dan ook gezegd wordt dat "CD is not only a presupposition of classica!" 
mechanics. but also of quanturn mechanics". 

Maar het vooronderstellen van CD betekent nog geen keuze in de kwestie OD I OIO (obser
vationele on-onderscheidbaarheid). Wel kan men beredeneren (Ref[7]), dat wie uitgaat van 
het (anti)symmetriepostulaat. zich vastlegt op observationele on-onderscheidbaarheid: 

AS -+ OJD 

maar aangezien men in het golffunktieformalisme ook best met niet
ge(anti)symmetriseerde toestanden kan werken. heeft deze implicatie geen betekenis voor 
het (on)onderscheidbaar-zijn van quantumdeeltjes. Dit is begrijpelijk wanneer men de 
geheel verschillende oorsprongen van de beide verschijnselen in aanmerking neemt: AS 
beschrijft toestanden van gecorreleerde deeltjes. welke correlaties zich hebben kunnen 
opbouwen tijdens de preparatie van het systeem (wellicht te beschrijven als een 
diffusieachtig proces. cf Ref[6.7]). OID daarentegen heeft te maken met de mogelijkheden 
van observatie: de klasse van observabelen die aan een systeem gemeten kunnen worden. 

In de volgende paragrafen bekijken we de mogelijkheid van een interpretatie van de quan
turnmechanica die uitgaat van CD. alsmede de consequenties van CID. door sommigen ook 
wel de "monistische" zienswijze genoemd. (cf Ref[ll]). Het geheel wordt afgesloten met een 
drietal conclusies. 
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4.2. Bose-Einsteinstatistiek voor gelabelde deeltjes 

In Ref[8] leiden Tersoff en Bayer de Bose-Einstein statistiek (BE) af voor gelabelde - dus 
conceptueel onderscheidbare - deeltjes. Eerst geven we de gebruikelijke afleiding. daarna die 
uit Ref[8]. 

Een systeem van N deeltjes die de keus hebben uit M even waarschijnlijke 1-
deeltjestoestanden. kunnen we op (minstens) twee manieren beschrijven: als de deeltjes 
zijn genummerd van 1 tot N en de 1-deeltjestoestanden van 1 tot M. kan men met de 
notatie: 

X;= j 

vastleggen dat deeltje i zich bevindt in 1-deeltjestoestand j ; de vectorvergelijking: 

X = j . 1 =s;; j; =s;; M voor i = 1,. .. . N 

met X en j beide vectoren met N componenten. beschrijft dan de (micro)toestand van het 
systeem. Men kan daarnaast werken met bezettingsgetallen nj die bij elke j = l, .... M 
aangeven hoeveel deeltjes in de 1-deeltjestoestand j zijn; in dat geval is het de vector n 
(met M componenten) die de (macro)toestand vastlegt. Met de macrotoestand n 
corresponderen 

N M 
= N! flnj! 

j = 1 
nl 

-1 

microtoestanden. waaruit met: 

17· (X= j) = M-N 

volgt dat: 

/11 

Pr (n) = N! fl n1 ! (4.2.1) 
j =I 

(Met Pr ( ... ) duiden we de waarschijnlijkheid aan. dat het systeem zich bevindt in de 
aangegeven toestand). Vgl.C4.2.1) beschrijft de Maxwell-Boltzmann-verdeling (MB) voor 
klassieke deeltjes. 

Welke stap in de afleiding van (4.2.1) is nu in het geval van bosonen niet meer geldig. en 
moet vervangen worden door een stap die tot BE-statistiek voert? Een mogelijkheid is de 
volgende: in het geval van bosonen is een toestandsbeschrijving als X = j niet meer geldig. 
Anders gezegd: een permutatie van indices leverde bij klassieke deeltjes een nieuwe micro
toestand op. en daarmee extra gewicht voor de bijbehorende macrotoestand; bij bosonen 
echter kun je geen microtoestanden onderscheiden. en krijgt dus elke "macrotoestand" (elke 
met een verschillende n gekarakteriseerde toestand) een even groot gewicht. gelijk aan de 
reciproke van het aantal van deze "macrotoestanden ". Dit aantal. m. kunnen we als volgt 
berekenen: 

m=EB.,~ 
"' .LJn J 

n J 

waarin we de Kronecker-delta vertalen in sommatiegrenzen: 
N .\'-n 1 N-n 1- ... -nM-2 

m = E E E 1 
n 1 =On 2= 0 nM-1=0 
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x -s o,.".,. -sI 

= L, L, 

I. 

Hierin is: s~. = L, n 1 • k = l.. ... M en S 0 = 0. We vinden bij uitwerking voor de j -de som: 
J =I 

N-S;-I-n; +M- j-1 
M- j-1 = 

zodat m. die gelijk is aan de eerste som. wordt: 

m = ~N~~l1) 

N-Sj-I+M- j 
M-j 

Met m is ook de kans op de toestand n bepaald voor een N-boson-systeem: 

Pr( ) = [N+M-1~-I = N!(M-1)! 
n M-1 (N+M-1)! 

(4.2.2) 

Om van (4.2.1) te komen tot (4.2.2) moesten we een andere telregel voor microtoestanden 
invoeren. een waarbij permutaties van indices niet tot verschillende microtoestanden 
leiden. Deze telregel wordt soms gezien als de expressie van de (conceptuele) on
onderscheidbaarheid van bosonen: we hebben een N -boson-systeem waarvan de toestand 
niet preciezer kan worden beschreven dan met de vector van bezettingsgetallen. Wie een 
beschrijving met labels (verborgen variabelen) probeert. vindt geen BE- maar MB
statistiek. v.·"t de onmogelijkheid van labeling bewijst. Tot zover het gebruikelijke verhaal. 
KB. Bij zowel (4.2.1) als (4.2.2) is gebruikt het principe van de "ontoereikende grond" 
(insufficient reason). dat aan elke toestand een gelijke a priori kans toekent omdat het sys
teem geen reden heeft om een van de toestanden te bevoordelen. 

Tersoff en Bayer zien een mogelijkheid om deze redenering te omzeilen. Ze gaan uit van N · 
onderscheidbare en gelabelde deeltjes. een systeem met dezelfde microtoestanden als een 
klassieke-deeltjes systeem. Maar in plaats van de waarschijnlijkheid wj voor een deeltje 
om 1-deeltjestoestand j te bezetten, gelijk te maken voor alle j = l, .. ,M, zoals boven is 
gebeurd bij de afleiding van (4.2.1): 

w = M- 1 
J 

nemen zij nu aan dat deze wj random fluctueren. Hun waarschijnlijkheidsverdeling is dan 
het ensemble-gemiddelde over een homogeen ensemble van alle mogelijke vectoren w. In 
formule: 

Pr (n) = jdw g (w)p(n Iw) 

waarin p (n I w) de voorwaardelijke kansdichtheid is bij gegeven w: 

p(nlw) = N!IT [(n1 !)-Iw1n') 
j =I 

eng (w) de uniforme dichtheid is van w: 

g ( w) = (M -1 )! ó ( 1- L, WJ ) en Jd w g ( w) = 1 
j 

Deze dichtheden invullend. en de delta-funktie omzettend in integratiegrenzen. vinden we: 



Pr (n) = (M -1 )!N ! . 
n1!. .. nM! 

1 

jdw 1 w~ 1 

0 

Met de definities: 

1-w 1 

J n2 dw 2 w 2 
0 

M 

sj = t wj 
k=1 

Ri = L ni 
"=j 

is de j -de integraal hierin te schrijven als: 
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1-Sj-1 I I 

J n ( )R +I+M-j-1 nj+1····nM. 
dwi wi 1 1-Si_ 1-wi 

1 (R M- ._ 1)1 = 
0 ;+1+ J . 

1 
nj+1!. .. nM! ( )R +M-j (. n ( )R 1+!11-j-1 = 1-s._ ' Jdv v ' 1-v '+ = 

(R i + 1 + M - j -1 )! ; 1 
o 

= n i !. .. n M ! ( _ l j +M-i 
(Ri+M-j)! 1 Si-1 

omdat we in de laatste integraal de Beta-funktie herkennen: 
1 

B( ) = rd n(1- )m = f(n+1)f(m+1) = 
n ,m J' V V V ( 2) 

0 r n +m+ 
n!m! 

(n +m+1)! 

Voor de eerste integraal vinden we, beseffend dat S 0 = 0 en R 0 = N. zo de waarde 
n 1!. .. nM! ) 

(N + M _ 1)! zodat de Pr (n wordt: 

n...( ) = N!(M-1)! = [N+M-1~-1 (423) 
n n (N+M-1)! N .. 

Vrij onverwacht vinden wij dus ook langs deze weg de BE-statistiek. 

De essentiële stap in de aanname is die van de random gewichten voor de M 1-
deeltjestoestanden. De vraag die zich aan ons opdringt is natuurlijk waar deze random 
gewichten vandaan komen. Tersoff en Bayer zelf merken op dat deze aanname - bij 
afwezigheid van voorkennis - zwakker is dan de aanname van gelijke gewichten, maar dat 
maakt toch niet helemaal duidelijk waarom klassieke deeltjes het wel prima doen met 
gelijke gewichten. In Ref[9] komen Kyprianidis et al met een andere suggestie: zij willen de 
randomness van de gewichten terugvoeren op een "subquantal medium (that) can be repro
duced by a fiuctuating metric tensor g 11 /. Deze schrijvers willen - in de lijn van Bohm -
alle soorten van deeltjes. klassiek, boson, of fermion, op gelijke wijze behandelen, nl. als 
onderscheidbare. te labelen deeltjes met gen-identiteit. De quanturn-mechanische beschrijv
ing is incompleet, zowel in het geval van klassieke deeltjes (waar de verborgen variabelen 
lokaal zijn), als in het geval van bosonen (en fermionen) (waar de verborgen variabelen 
niet-lokaal zijn en corresponderen met quanturn potentialen voor veel-deeltjeskrachten). 
Hoe men ook over deze verhalen denkt: de afleiding van Tersoff en Bayer bewijst dat quan
turnstatistiek en onderscheidbaarheid niet onverzoenlijk zijn. 
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4.3. Klassieke deeltjes als on-onderscheidbare deeltjes 

Ook Costantini. Ref[10]. komt tot de conclusie dat klassieke en "quantum"-deeltjes or 
gelijke wijze te behandelen zijn wat betreft (on)onderscheidbaarheid. Zijn conclusie is 
echter tegengesteld aan die in Ref[8.9]. nl. dat al deze deeltjes beschouwd moeten worden 
als on-onderscheidbaar. 

In zijn beschouwing van de verschillende verdelingen laat Costantini zich leiden door vier 
grondhypothesen. die hij formuleert aan de hand van de voorwaardelijke kans. dat deeltje 
n in 1-deeltjestoestand j zit. gegeven dat de deeltjes 1 tot en met n -1 de toestanden h 
tot en met jn _ 1 bevolken: 

Pr(Xn=j IX1=j1 ..... Xn-1=jn-1) 

Deze kans moet voor alle n = 1. ... . N en j = l. ... . M : 
l. groter dan nul zijn (regularity ); 
2. slechts afhangen van de bezettingsgetallen (symmetry ); 
3. slechts afhangen van nj. het aantal deeltjes in toestand j. en van n. het totaal aantal 

deeltjes (invariance); 
Uit deze drie eisen volgt: 

nj + Àpj 
Pr(Xn+ 1=j IX 1=j 1 ..... Xn=jn) = n +'A (4.3.1) 

waarin pj = Pr (Xn = j ). en À= 7)/(1-7)) en 7). het initial relevanee quotient geheten, weer 
gelijk is aan: 

7)= 
Pr (X; = j I XI= g ) 

Pr(X;=j) 

Opdat (4.3.1) de MB-verdeling zal opleveren. stellen we een vierde hypothese op: 
4. 7) = 1 voor klassieke deeltjes (null correlation). 
Door 7) = M /(M + 1) resp. 7) = M /(M -1) te kiezen. vinden we de BE- resp. de PO

statistiek. 

Voor Costantini hangt on-onderscheidbaarheid samen met zijn tweede grondhypothese 
''symmetry". Deze komt neer op de eis dat: 

Pr(Xn+2=j.Xn+I=g In)= Pr(Xn+2=g.Xn+I=j In) 

Gaan we deze eis na voor een heel ander kansexperiment: het tossen met dubbeltjes. dan 
zien we dat ook deze verdeling "symmetry" bezit (immers. alle voorwaardelijke en 
onvoorwaardelijke kansen zijn hier 1/z. j =kruis. munü Volgens Costantini moeten we 
dubbeltjes nu on-onderscheidbaar noemen. In feite geldt dit dus voor alle (net als klassieke 
deeltjes) multinomiaal verdeelde grootheden. Is nu Costantinïs definitie van on
onderscheidbaarheid een andere dan de gebruikelijke? 

Een antwoord hierop kan gevonden worden. uitgaande van de toevoegingen aan het begrip 
(on)onderscheidbaarheid in Ref[7] en [10]: De Muynck en Van Liempd wijzen erop dat 
O(l)D "bas to do with the class of observables that can be measured on the system of 
identical particles." Costantini spreekt van "indistinguishable (particles) with respect to the 
probability function which governs their behaviour." Combineert men deze uitspraken. dan 
kan men zeggen dat de "observabele" waarschijnlijkheidsfunktie een klasse van observa
belen vormt ten opzichte waarvan de deeltjes (observationeel) on-onderscheidbaar zijn: de 
waarschijnlijkheidsfunktie. zijnde invariant onder permutatie van de deeltjeslabels. kan 
niet onderscheiden tussen de deeltjes. Aangezien het in de meeste gevallen niet moeilijk is 
de klasse van observabelen uit te breiden. en we van OD of OID spreken t.o.v. de ruimst 
mogelijke klasse. is Costantinïs conclusie van on-onderscheidbaarheid van beperkte betek
enis. 
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Belangrijker dan het predikaat "(on)onderscheidbaar" (dat het grote verschil vormt tussen 
Ref[8.9] en [10]). is misschien de constatering dat ook in Ref[lO] conceptuele onderscheid
baarheid is voorondersteld. immers ook hier worden gebeurtenissen X; = j beschouwd 
waarin i de labeling van de deeltjes betreft. In feite komen Ref[6-10] dus hierin overeen 
dat ze uitgaan van CD voor alle deeltjes. klassiek en quanteus. terwijl ze het verschil in 
statistisch gedrag tussen deze groepen verklaren met het begrip "correlatie": klassieke 
deeltjes gelden steeds als ongecorreleerd. bosonen en fermionen als gecorreleerd - of die 
correlatie nu wordt gedacht als opgebouwd in een diffusieachtig proces (Ref[6]), of als 
gevolg van een fluctuerende metrische tensor (Ref[9]). of onverklaard blijft (Ref[lO]). 
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4.4. Deeltjes en velden 

Ginsberg. Ref[11]. beantwoordt de vraag: "gaat de quanturnmechanica nu over onderscheid
bare of on-onderscheidbare deeltjes?" met een dubbel nee: de entiteiten waarover de quan
turnmechanica het heeft - althans in de formulering van de veldentheorie (QFT) die door 
Ginsberg als fundamenteler wordt beschouwd dan de golffunktieformulering - zijn geen 
deeltjes. noch onderscheidbaar noch ononderscheidbaar. maar velden. Hij spreekt van een 
"ontological priority of the field over its associated particles." De sterkte van dit veld in een 
punt P is een maat voor zijn geneigdheid van tot particulatie (propensity to particulate) in 
P. Aangezien het veld met een operator beschreven wordt. neemt het een gequantiseerd 
karakter aan. Maar hoewel een veld een telbaar aantal quanta heeft. verwijst dit getal toch 
niet naar een even groot aantal zelfstandige objecten (net zo min als het getal 5 dit doet in 
5°C of op de 5G-munt). Deze quanta kunnen natuurlijk door het veld gelokaliseerd wor
den. zodat het plaatselijk deeltjesachtige trekken vertoond. Maar het is onjuist hieruit te 
concluderen dat de QFT een concept als "deeltje" veronderstelt. 

Als de fundamentele entiteiten van de QFT velden zijn. dan heeft de eis van lokaliteit of 
causaliteit ook niet betrekking op het gedrag van deeltjes. maar op de relatie van de 
veldsterkte ter plaatse P met de veldsterkten in alle andere (tijd)ruimtepunten. 

Ginsberg spreekt in verband met ononderscheidbaarbeid van de "paradox van identieke 
deeltjes" (PIP). Hij bedoelt daarmee dat de quanturnmechanica lijkt te veronderstellen dat 
deze wereld "species sensitivity" vertoont: dus een wereld is. waarin het verschil in gedrag 
tussen twee systemen wordt verklaard louter en alleen vanuit het feit dat in het ene sys
teem de deeltjes identiek zijn en in het andere systeem niet. Het paradoxale hieraan is dit: 
het is niet een of andere eigenschap (lading. massa. color) - een kwantitatieve grootheid die 
de deeltjes eventueel met andere soorten gemeen kunnen hebben - die als verklaring dienst 
doet voor het tentoongespreide gedrag. maar de kwaliteit "behoren tot dezelfde soort". 
Waar ononderscheidbaarbeid de status van postulaat krijgt. wordt zelfs beweerd dat er. 
geen onderliggende structuur kan zijn die als verklarende factor voor het gedrag kan wor
den opgevoerd. Als voorbeeld noemt Ginsberg twee systemen S 1 en S 2 • beide bestaande uit 
twee deeltjes 1 en 2 geheten. die zich L(inks) dan wel R(echts) in een kamer kunnen bevin
den: in S 1 is deeltje 1 van de soort A en deeltje 2 van de soort B . in S 2 behoren beide tot 
dezelfde soort A . Het aantal verschillende toestanden bedraagt in S 1 vier: 
1. x L4 = R . x 2B = R 
2. x lA = R . x 2B = L 
3. x L4 = L . x 2B = R 
4. X L4 = L . X 2B = L 
Ervan uitgaande dat het systeem alle toegestane toestanden in gelijke mate aandoet. vin

den we een kans van 112 om de deeltjes aan dezelfde kant aan te treffen. Stappen we nu over 
naar systeem S 2 • waar we ononderscheidbaarbeid van de nu identieke deeltjes veronder
stellen. In dit geval vinden we drie mogelijke toestanden: 
1. beideR 
2. beideL 
3. een R en een L 
zodat. met dezelfde aanname als boven. we nu een kans % hebben om de deeltjes samen 

aan te treffen. Het lijkt of ze "een natuurlijke affiniteit" voor elkaar hebben. of de deeltjes 
"in de gaten hebben dat ze identiek zijn". Een denkwijze die we bij de oude Grieken kunnen 
appreciëren. maar die in de moderne natuurkunde geen plaats mag hebben. Hier genieten 
verklaringen in termen van kwantitatieve eigenschappen de voorkeur. Een begrip als (con
ceptuele) on-onderscheidbaarheid is. aldus Ginsberg. een terugkeer tot "natuurlijke 
affiniteiten". 

Deze paradox van identieke deeltjes correspondeert niet. volgens Ginsberg. met een fysisch 
verschijnsel. maar met het feit dat fysici 1\iewtoniaans spreken waar deze taal zijn 
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geldigheid verloren heeft. Want zodra we overstappen op het veld als basisbegrip van de 
QFT. in Ginsbergs woorden: de monistische zienswijze, zal de paradox van de identieke 
deeltjes verdwijnen. De systemen S 1 en S 2 zijn nu volkomen verschillend: in het eerste 
hebben we te maken met twee velden, ieder een quanturn bevattend, in het tweede met 
slechts een veld. nu met twee quanta. Dat zulke verschillende systemen ook een verschil
lend gedrag vertonen. is niet verwonderlijk. De "deeltjes-taal" echter (de pluralistische 
zienswijze) schenkt aan de beschrijvingen van 5 1 en 5 2 een bedrieglijke gelijkluidendheid. 
waaruit de paradox kan opbloeien. 

Men kan niet ontkennen dat de interpretatie van de QFT volgens Ginsberg consistent is. 
Ook zijn bezorgbeid om deze wereld zijn "species insensitivity" te laten behouden en de 
natuurkunde vrij te houden van "natuurlijke affiniteiten" is prijzenswaardig. Maar het 
gemak waarmee hij een oud en op velerlei gebied beproefd concept als dat van "deeltje" 
overboord zet. is wel erg groot. Een afleiding als die van Tersoff en Bayer (zie par.4.2) laat 
zien dat dit concept nog niet afgeschreven is, en dat het een quanturnstatistiek oplevert 
zonder een beroep te hoeven doen op "species sensitivity". Deze benadering is bovendien niet 
gebonden aan de velden-formulering, zoals Ginsbergs "monistische" zienswijze. Wel is het 
zo. dat een pluralistische kijk met vragen naar de onderliggende structuur blijft zitten, 
terwijl Ginsberg de volledigheid van de QFT kan blijven aanhangen. Of men dit een voor
of een nadeel zal noemen. zal afhangen van de wijze waarop men zijn waardering verdeelt 
over theorieënproliferatie en theorieconsolidering. 
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4.5. Conclusies 

1. Er zijn in principe twee consistente wijzen waarop men de quanturnmechanica kan inter
preteren: 
a. als een theorie waarin de fundamentele entiteiten deeltjes zijn. met genidentitieit en 

conceptueel onderscheidbaar. Deze deeltjes kunnen best t.o.v. een klasse van observabelen 
observationeel on-onderscheidbaar zijn. Als ze bij de toestandspreparatie gelegenheid heb
ben gehad de hen kenmerkende correlatie op te bouwen, zullen observabelen geen informa
tie over individuele deeltjes weerspiegelen. Waar de fysische situatie echter een beschrijv
ing vereist in niet-ge(anti)symmetriseerde toestanden. kunnen niet-symmetrische observa
belen gebruikt worden om de deeltjes te onderscheiden. Omdat de veldentheorie met de 
gebruikelijke canonieke (anti)commutatierelaties slechts (anti)symmetrische toestanden 
kan beschrijven. is de golffunktie-formulering in dit opzicht een ruimer theorie. Deze plu
ralistische zienswijze betekent dat men de deeltjes opvat als gecorreleerd: beschrijving van 
de opbouw van deze correlaties vereist een verborgen-variabelentheorie. Wie het 
deeltjesconcept wil handhaven. moet tot de incompleetbeid van de quanturnmechanische 
beschrijving besluiten. 
b. als een theorie waarin de entiteiten velden zijn. Daarmee heeft men zich vastgelegd op 

de QFT. welke formulering men in deze zienswijze als volledig kan blijven beschouwen. 
Dat de gebruikte concepten minder goed voorstelbaar zijn. en men aan het bijbehorende 
taalgebruik ("geneigdheid tot particulatie") moet wennen. zegt niets over de consistentie 
van deze monistische interpretatie. 

2. Wie een mengeling van bovenstaande (elkaar wederzijds uitsluitende) interpretaties 
aanhangt - bijvoorbeeld door wel over deeltjes te spreken. maar deze dan gen-identiteit te 
ontzeggen; of door deeltjes conceptueel on-onderscheidbaar te maken - zal altijd met een 
paradox blijven zitten: dat deze merkwaardige deeltjes een gedrag vertonen dat principieel 
niet verklaarbaar is uit een of andere kwantitatieve eigenschap op fundamenteler niveau .. 
maar slechts verklaard kan worden door een verwijzing naar hun identiek-zijn. 

3. In deze problematiek rond de interpretatie van theorieën stuit men telkens op de rol van 
de taal: interpretatie vooronderstelt immers de mogelijkheid om entiteiten in de 
werkelijkheid te representeren in taalgebruik m.b.v. woorden. en om relaties tussen deze 
entiteiten te weerspiegelen in zinnen. Taal zelf is echter een systeem. met logisch en associ
atief verbonden elementen. en grammaticale regels voor hun correcte samenstelling. Daar
naast is het een levend systeem. waarin de relaties van de elementen kunnen veranderen. 
Zo zagen we bijvoorbeeld de samenhang van begrippen als "deeltje". "gen-identiteit" en 
"conceptuele onderscheidbaarheid": onze ervaring van alledag is geneigd deze begrippen 
elkaar te laten impliceren; we kunnen de laatste twee als constituerend voor het eerste 
beschouwen. Nieuwe ervaringen als onze kennismaking met elementaire deeltjes kan ons 
ertoe aanzetten oude definities (gestolde oude ervaring) te verruimen. of nieuwe concepten 
("veld") in te voeren. Tijdens zo'n verschuiving van relaties tussen woorden kunnen 
uitspraken van de een een ander als zinloos voorkomen. vgl. Ref[lû] vs. Ref[8,9]. of 
Ref[ll]. Nauwkeuriger analyse van de rol van de taal. ook in haar verhouding tot ontologie 
en epistemologie. valt ver buiten de opzet van dit werkje en de competentie van de 
schrijver ervan. 
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