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Korte samenvatting: 

In dit afstudeerwerk is nagegaan in hoeverre de 
onbepaaldheidsrelatie een grens geeft voor de 
nauwkeurigheid waarmee incompatibele observabelen 
gelijktijdig gemeten kunnen worden, Metingen worden 
met positieve operatorwaardige maten geÏdentificeerd, 
Een concrete invulling van het begrip "onnauwkeurigheid" 
wordt gegeven. Een groot aantal voorbeelden maakt duidelijk 
dat de onbepaaldheidsrelatie inderdaad zo'n grens geeft. 
Een tweetal voorbeelden krijgt een realisatie in de vorm 
van een quanturn-optisch experiment. 
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INLEIDING 

Eén van de belangrijkste relaties van de quanturnmechanica is 
Heisenberg's onbepaaldheidsrelatie. In ieder leerboek over de 
quanturnmechanica wordt er uitgebreid aandacht aan besteed. 
Hoewel deze relatie eenvoudig uit het formalisme lijkt te 
volgen, blijkt haar interpretatie niet zo simpel te liggen. In 
feite is de betekenis van deze relatie zelfs enigszins 
controversieel; de meningen er over lopen wijd uiteen. 

In dit verslag zal de betekenis van deze relatie bestudeerd 
worden. Met name zal haar relevantie voor het probleem van 
de gelijktijdige meting van incompatibele observabelen aan de orde 
komen, Een populaire interpretatie is immers dat zij de grens 
geeft voor de onnauwkeurigheden waarmee incompatibele observabelen 
gelijktijdig gemeten kunnen worden. Deze laatste interpretatie 
volgt echter niet eenvoudig uit het formalisme, en wordt door 
velen voor fout gehouden. 

De meesten die zich eerder aan dit onderwerp waagden, gingen uit 
van een intuÏtieve invulling van de begrippen meting en 
onnauJJl<.e:A.righei:l. Verschillen in conclusies zijn dan ook veelal 
op verschillen in premissen terug te voeren. Om de discussie 
zuiver te houden, is het nodig deze begrippen te bekijken en 
na te gaan hoe we ze in de quanturnmechanica een concrete vorm 
kunnen geven op een manier die recht doet aan hun betekenis. 
Pas dan kunnen we de betreffende interpretatie van Heisenberg's 
relatie bestuderen. 

Allereerst zal het quanturn-statistische model in algemene termen 
besproken worden. De verschillen tussen dit model en het 
klassieke statistische model komen aan de orde. De Bell-engelijkheden 
worden gebruikt als directe illustratie van deze verschillen. 
De elementen van de quanturnmechanica die met metingen corresponderen 
blijken de zogenaamde positieve operatorwaardige maten te zijn. 
Nadat vervolgens is vastgelegd hoe hier onnauwkeurigheid wordt 
ingevuld, wordt deze invulling met ander mogelijkheden vergeleken 
en toegepast op de onbepaaldheidsrelatie, 

Aan de hand van een groot aantal voorbeelden wordt duidelijk 
gemaakt dat deze relatie inderdaad de interpretatie heeft dat ze 
een grens geeft voor de nauwkeurigheid waarmee incompatibele 
observabelen gelijktijdig gemeten kunnen worden. Preciezer 
geformuleerd is de conclusie dat er plausibel gemaakt wordt dat 
er tussen zulke onnauwkeurigheden een relatie geldt die veel lijkt 
op de relatie tussen twee varianties die voor het eerst door 
Robertsen is afgeleid. 
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Er zal een verband blijken te Z1Jn tussen de besproken gelijktijdige 
metingen en quanturn-verdelingen met correcte marginalen. Dat soort 
verdelingen zullen we, naar analogie met de plaats-impuls-verdeling 
van die naam, Wigoer-verdelingen noemen. Tenslotte worden een 
aantal quanturn-optische experimenten besproken die twee gelijktijdige 
onnauwkeurige metingen realiseren. 

Dankwoord 

Op deze plaats zou ik Ralph Bosmeier, Lambert v.d. Bruggen, 
mijn vader, Bart Somers en het v.d.Uaals-bestuur (m.n. Roger 
Ruber) willen bedanken voor hun medewerking aan de 
totstandkoming van dit verslag. 
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I 

HET QUANTDM-STATISTISCHE MODEL 1 

I . 2 . I Toestanden en met~ngen 

In iedere fysische theorie is de verbinding tussen de elementen 
van de theorie en de experimenten van groot belang. In de 
klassieke theorie (i.e. klassieke statistische mechanica) speelde 
de theorie van metingen echter toch een secundaire rol. Dat kwam 
doordat in de klassieke theorie het systeem zich steeds in een 
welbepaalde (realistisch te interpreteren) toestand bevond, en dat 
de grootheden die we konden meten,met functies van deze toestand 
(eigenschappen van het systeem) correspondeerden. 
Een ideale meting van zo'n grootheid werd geacht, gegeven de 
toestand van het systeem, steeds dezelfde uitkomst op te 
leveren. Verder kan zo'n meting de toestand van het systeem 
willekeurig weinig verstoren: onmiddelijke herhaling aan hetzelfde 
systeem levert zeker hetzelfde resultaat op. 

In deze optiek levert beschouwing van niet-ideale metingen 
(gevallen waarin de experimentator niet in staat is precies 
dat te meten wat hij wil meten) geen niewe inzichten op, en kan 
achterwege worden gelaten. Introductie van waarschijnlijkheicis
verdelingen in de theorie hoeft ook alleen gerechtvaardigd te 
worden door te stellen dat zo'n waarschijnlijkheidsverdeling 
slechts onze onvolledige kennis over het systeem weergeeft. In 
principe kan deze kennis echter tot een willekeurige hoogte 
opgevoerd worden door het verrichten van een voldoende aantal 
(ideale) metingen. 

In het klassieke model ~s de bestudering van het gedrag van de 
individuele elementen van de toestandsruimte (de klassieke 
Newton'se mechanica) primair, de statistiek (en dus de meet
theorie) secundair. 

Pas bij de introductie van de waarschijnlijkheicis-interpretatie 
van de quanturnmechanica veranderde deze houding. Het 
ontbreken van dispersievrije toestanden (toestanden waarin de 
resultaten van alle ideale metingen precies voorspelbaar zijn) ~n 
de quanturnmechanica maakt de statistiek primair. 
Verder zal blijken dat de structuur van de verzameling van 
quanturnmetingen ingewikkelder is dan die in het klassieke geval. 
Dit maakt de bestudering van quanturnmetingen noodzakelijk. 

I) Primas( !983;p. 57) merkt terecht op dat het zuiverder is ètier van ''probabilistisch'' 
te s!:lreken in plaats van "statistisch", Statistiek is irmners de "wetenschao van het 
onvolledig onderzoek" (dikke v. Dale), en daar is hier geen sprake van. 
2) Dit ~oofdstuk is hoofdzakelijk gebaseerd on de eerste twee hoofdstukken van het boek 
van Holevo(J982). 

6 



(I. I) 

\I. 2) 

Dit statistische gezichtspunt maakt een herdefinitie van het 
begrip toestand nodig. Met toestand zullen we de preparatie
procedure van het systeem bedoelen: In het klassieke geval 
komt dit er op neer dat we de waarschijnlijkheidsverdeling op 
de toestandsruimte toestand noemen, in plaats van de individuele 
elementen van die ruimte. 

Een meting wordt gekenmerkt door zijn uitkomstverzameling. Als 
wij een meting verrichten zal de precieze uitkomst in het 
algemeen niet te voorspellen zijn. Wel kunnen we bij iedere 
deelverzameling van de uitkomstverzameling aangeven hoe groot 
de kans is dat het meetresultaat in de betreffende deelverzameling 
terecht zal komen. 

Duid de uitkomst-verzameling met U aan, de elementen van U met u. 
De verzameling van deelverzamelingen van U, waaraan we een 
waarschijnlijkheid willen toekennen, noemen we het veld F(U). Het 
veld heeft de eigenschappen: 

{ 

i) 
ii) 
iii) 
iv) 

X t F(U)==?X S U 
Ut F(U); 0 t F(U) 
x E F(U)==?u\x := Iu ( u 
X, Y E F(U)~xnY t F(U) 

I u ~ x } E. F (U) 

Duid de toestand van het systeem aan met S. Een meting wordt nu 
een vanS afhankelijke waarschijnlijkheidsverdeling op F(U): 

i) 't/XeF(U)Ü~)JS(X)~ 

ii) w5 (0) = o; w5 (u) = 

iii) X,Y < F(U) en xnY =0 ==? w5 (XUY) 

(S willekeurig) 

w
8

(X) geeft de kans dat, wanneer het systeem 1n de toestand S zit, 
de meting een resultaat in X oplevert. 

We z1\llen in het vervolg het paar (van S afhankelijke verdeling, 
uitkomstverzameling) observabele noemen. Voor het veld zullen we 
steeds het Borel-veld nemen. Dit is het kleinste veld op de 
uitkomstverzameling dat alle open deelverzamelingen bevat. 

De observabele i:; dan het element van de theorie dat met een 
meting correspondeert (in een experiment gemeten wordt). 

3) v.·e zullen hier niet ingaan op de vraag of zo'n ·•toestand" ontisch dan wel epistemisch 
geÏnterpreteerd moet worden. 
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(I. 3) 

1.2 Convexiteit 

Beschouw een experimentele opstelling, waarin we de beschikking 
hebben over twee verschillende preparatie-apparaten. Het ene 
prepareert het systeem in toestand Sr, het andere in toestand S2. 
We weten niet precies welk van beide toestellen in een concrete 
realis~tie van het experiment ingeschakeld is, maar we weten wel 
dat het met waarschijnlijkheid p toestel I is, en met waarschijn
lijkheid 1-p toestel 2. Een dergelijk mengsel van preparatie
processen is zélf ook weer een preparatie, die we door 
convexe optelling kunnen representeren: 

wanneer we de toestanden representeren als elementen van een 
lineaire vectorruimte 4

• De toestanden vormen een convexe 
deelverzameling van een lineaire vector~uimte. Een ~onvexe 
verzameling is een verzameling X ro1et de eigenschap: 

x,y E x=}w = \z = Àx + (1-À)y; o .=:;À.=:; 11çx 

(Zie figuur 1.) 

Wanneer we de metingen aan een dergelijke gemengde toestand 
bekijken, is het duidelijk dat de afbeelding ]JS(X) affien moet 
zijn, d.w.z. de volgende eigenschap moet hebben: 

Beschouw twee observabelen, ]J (X) & p~(X), met dezelfde uitkomst
verzameling U. De redenering ~ie we boven voor preparatie-apparaten 
hebben gebruikt, kunnen we nu ook op meet-apparaten toepassen. 
Resultaat is dat ook p]JS(X) + (1-p)U~(X) voor p tussen Q en I een 
r,bc,ervabele vastlegt. De verzameling'van alle observabelen met 
een gegeven uitkomstverzameling is dus convex. 

Convex Niet convex 

fig. 1 Convexe en niet-convexe verzameling. 

4) Iedere convexe verzameling kan als convexe deelverzameling van een lineaire vectorruimte 
gerepresenteerd worden, met optelling als convexe combinatie ~prop. 1.2. I van Holevo(l982)). 
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s, 

c) 

s, 

so-------~s2 
b) 

fig. - Convexe verzamelingen in 1 dimensie (a) en in twee dimensies 
(b en c). Extreme vunten zijn met 5 aangegeven. Verzameling c 
~s geen sim?lex, de beide anderen ~el. 

(I. 5) 

Iedere convexe verzameling bevat een aantal extreme elementen. 
~xtreme elementen van een verzameling zijn die elementen die 
~iet als convexe combinatie van andere elementen geschreven kunnen 
worden. Alle elementen van een convexe verzameling kunnen op 
~instens één manier als convexe combinatie van extreme elementen 
~eschreven worden. Als dat op precies één manier kan, noemen we 
de verzameling een simplex. (Zie figuur 2.) 

Je extreme elementen van de verzameling toestanden noemen we 
:-; ,_ ~-)eY'e toestanden. 

De extreme elementen van de verzameling observabelen noemen we 
:· iecûe observabelen. (Je zou ook van zuivere observabelen kunnen 
spreken.) 

Het idee hierachter ~s dat niet-ideale metingen in termen van 
ideale metingen geschreven kunnen worden. Zo representeert b.v. 
de observabele: 

~~(Y) = J ~~(Y) Q(da) 

A 

(met Y E F(V); Q waarsch. verd. op F(A), 
en (~~' V) voor alle a E A ideaal.) 

een gerandamiseerde meting 5
• Het niet-ideale van de meting zit 'm 

~n het feit dat zo'n randomisatie bijvoorbeeld door fluctuaties 
in het systeem veroorzaakt kan worden. 

5) Holevo( 1982;p. 19) 
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Twee observabelen Cw 8 , U) en (W~, V) worden compatibel genoemd 
als er minstens één observabele bestaat, wiens meting als 
gelijktijdige meting van eerstgenoemde observabelen is op te 
vatten. Een apparaat dat een gelijktijdige meting van twee 
observabelen verricht,kunnen we ons voorstellen als een kast 
met twee wîjzers. Dekken we de ene wijzerplaat af, dan hebben 
we een apparaat dat de andere observabele meet (en vice versa). 
Een observabele die een gelijktijdige meting representeert, moet 
dus correcte marginalen hebben. Resumerend: 

Twee observabelen (J.l8 , U) en (J.lS' V) zijn compatibel als 
er minstens één observabele (J.l~ 'uxv) bestaat, z.d.d.: 

s s (XE F(U); y E F(V)) { 

w'' (XXV) = W (X) 

W" (UXY) = W 1 (Y) s s 
(Correcte marginalen.) 

Een statistisch model bestaat uit een convexe verzameling 
toestanden met een convexe verzameling observabelen. De 
convexe structuur van deze verzamelingen impliceert dat de 
eigenschappen van het model volledig bepaald worden door de 
eigenschappen van de respectieve verzamelingen extreme 
elementen. 
Merk op dat het niet noodzakelijk is dat de verzawelingen 
toestanden resp. observabelen de binnen een gegeven formalisme 
bestaande mathematische mogelijkheden volledig uitputten: het 
is voldoende als ze de fysisch relevante elementen bevatten. 

10 



1.3 Het klassieke statistische model 

In het klassieke statistische model is er een faseruimte ~. De 
toestanden van ,et systeem zijn de waarschijnlijkheidsverdelingen 
op F(~)~ De extreme elementen van de verzameling toestanden zijn 
de verdelingen: 

(I. 6) {
1 als wE A 5 (A) = 

w 0 anders 
(A E F(rt)). 

(1.7) 

(I. 8) 

Iedere toestand kan op precies één manier als een convexe som 
van deze zuivere toestanden geschreven worden. Zij immers de 
toestand gegeven door P(A). Dan geldt: 

( 

P(A) = Jow(A) P(dw) (A E F(~)). 

~ 

In het klassieke model ~s de verzameling toestanden een simplex. 

In dit model worden de relevante grootheden gerepresenteerd door 
functies f:~ +U (met U de verzameling waarden die fop D aanneemt). 
De conventionele interpretatie is dat de zuivere toestanden de 
"werkelijke" toestand van het systeem geven, en dat P(dw) ons 
gebrek aan kennis weerspiegelt. De grootheden, die door zulke 
functies f ~ereoresenteerd worden, zijn als objectieve eigenschappen 

- 7 
van het systeem op te vatten . 

Definieer: 

f- 1(X) = Iw f ~ lf(w) f xl (X f F(U); f- 1(X) ( F(D)) 

De observabele die met de grootheid f samenhangt, is dan de 
ideale observabele: 

g (X)= 5 (f-
1

(X)) 
w w (X E F(U)) 

Een observabele wordt immers gerepresenteerd door een 
w-afhankelijke ·waarschijnlijkheidsmaat op F(U). 
We hadden: 

S + P(dw) 

Daar komt nu bij: 

( 

~ 5 (x) + Jgw(X) P(dw) 

(I. 9) D 

g (X) voldoet voor alle w aan (1.2) 
w 

6) I.e. de oos i tieve elementen van 1:.1 
(:i), met nonn I . 

7) Deze int~rpretatie is natuurlijk niet de enig mogelijke. 
~erk 00 dat thermodynamische grootheden (S, T, etc.) niet met affiene functionalen 
corresoonderen, en dus niet mee doen. 
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Merk op dat voor een ideale observabele gw een o-rnaat 1s, en dat 
dus in dat geval: 

(I.IO) (g (X)) 2 = g (X) 
w w (voor alle XE F(U), wE ~) 

Verder is nog van belang op te merken dat in het klassieke model 
alle observabelen compatibel zijn (tenzij je ad hoc beperkingen 
aan de verzameling observabelen oplegt). Bij ieder tweetal 
observabelen, gerepresenteerd door (g , U) resp. (g', V), is er 
de observabele (h t uxv), gedefinieer~ door: w 

w 

(I. I I) h (XXY) := g (X)g' (Y) 
w w w 

(XE F(U), y E F(V)) 

Deze functie h is uniek als g en g' ideaal zijn en Je eist dat w w ook h ideaal moet zijn. w 
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1.4 Het quanturn-statistische model 

In de quanturnmechanica hebben we een separabele Hilbertruirnte H. 
De elementen (vectoren) van deze ruillite zullen we, in Dirac-notatie 8 

met I\IJ> aanduiden. 
Het inproduct van~twee zulke vectoren, I\IJ> en 1~>, schrijven we 
als <\IJl~>= <~I~> . 
De norm van een vector I\IJ> wordt: 111\/J>II = 1<7~1\/J> . 

De operatoren zullen we aanduiden door onderstreping, b.v. X. 
De norm van een operator is gegeven door: 

~X~ = sup <\/JIXI\/J>/<~1\/J> 
- I\IJ>EH -

Een operator heet begrensd als de norm eindig ~s. 

De hermitisch geadjungeerde. Xt van de operator X is gedefinieerd 
als die operator waarvoor voor alle paren 1\/J>, T~> geldt: 

Een operator X is 1-zermitisch als voor alle paren I \IJ>, I~> geldt: 

<,1, r xr ,;,> 
+'1_1 '+' 

In iedere separabele Hilbertruirnte bestaan er volledige 
orthonorrne rlJen vectoren: 

\ 

<:v lfi > eS 
rn 1 n rnn 

Voor iedere I~> 

( 

zodanig dat: 

i~> = I c l\1! > n n 
n 

(orthonorm: o ~s de Kronecker-6) rnn 

E H is er een rij complexe getallen (c ) 
n 

c = <\IJ I~> 
n n 

(volledigheid) 

We spreken van een orthonorrne basis voor H. In het algemeen zal 
zo'n basis uit oneindig veel vectoren bestaan. 

Een interessante klasse van operatoren is die waarvoor 

(1.12) Tr(X) := L <\/Jnl!l~n> eindig 
n 

Tr(X) duidt het spoor van de operator X aan ("Trace"). Het spoor 
is onafhankelijk van de keuze van de basis. De verzameling van 
vectoren die aan (1.12) voldoen, wordt de verzameling van 
trace-class operatoren T1(H). Trace-class operatoren zijn 
begrensd. 

8) ~essiah(l961; hfst. VII) 
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De toestanden worden 1n het quanturn-model gerepresenteerd door 
dichtheidsmatrices: 

(I. 13) 
{ 

i) 

") 
~~') 111 

~ fT
1

(H) en hermitisch 

\711JJ>E:H <IJ! IE.! IJ!> > 0 

Tr(.e_) = I 

De extreme elementen van de convexe verzameling dichtheicis
matrices zijn de één-dimensionale projectoren llJJ><lJJI met 
<lJ!IlJJ> = I. 
Er is dus een 1-1 correspondentie tussen de zu1vere toestanden 
en de elementen van H (met norm 1). Vandaar dat ook de H-vectoren 
wel als zuivere toestanden worden aangeduid. 

De ontbinding van een dichtheidsmatrix in zuivere toestanden is 
niet uniek. De verzameling van quanturntoestanden is geen simplex. 

Hoe kunnen we nu observabelen weergeven? 
Iedere afbeelding ~S(X) (die aan de eisen van voorheen voldoet) 
is te schrijven als een positieve operator-\vaardige maat 9 

(p.o.m.): 

(I. 14) ~S(du) ~ Tr(p M(du)) 

Natuurlijk moet deze maat ~(du) aan de volgende e1sen voldoen: 

i) \fllJJ>E:H 0 .$ <lJJI~(X)IIP> .$ <1JJI1P> (XE- F(U)) 

ii) ~(U) = ! ; ~(~) = 0 

iii) X, Y ( F(U); XnY = 0 =} ~(XVi) = M(X) + tl(Y) 

Hierin is I, 0 de identieke resp. nul-operator. 
Dat }1(U) =-1 drukken we uit door te zeggen dat de p.o.m. een 
resolutie van de identiteit vormt. 

In het algemeen zijn quanturmnechanische observabelen niet compatibel. 
Dat geeft aan dat de betreffende meet-opstellingen niet te 
combineren Z1Jn. 

He spreken van een simpele observabele als voor de p.o.m. geldt: 

(I. 15) \fXfF(U) (M(X))
2 

~(X) 
1 0 

9) Holevo(l982; prop. 11.2.1) 
10) Ook orthogonalit~it volgt: ~(X)~(Y) : 0 als X en Y disjunct zijn (Holevo(l982;p. 29)), 

14 



Zoals relatie (I. 10) laat zien is er 1n het klassieke model geen 
verschil tussen simpele observabelen en ideale observabelen. In 
het quanturnmodel is dat wél zo: tenzij de uitkomstverzameling uit 
twee elementen bestaat (ja-nee observabelen) heeft de verzameling 
observabelen met een gegeven uitkomstverzameling extreme 
elementen die niet simpel zijn 11

• 

Het is dus in de quanturnmechanica een oversimplificatie Je te 
beperken tot simpele observabelen. 

I I) Holevo(l982;p. 30) 
Jauch&Piron(l967) gebruiken al n.o.m. 's bij de ~estuderin~ van het nrobleem van de localiseer
baarheid van het f~ton. Zij suggereren echter ten onrechte dat de n.w.m. 's de e>nige extreme 
elementen van de verzameling observabelen renresenteren. 
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(1.16) 

I.S Hermitische operatoren en projectie-waardige maten 

In het eindig-dimensionale geval kan iedere hermitische operator 
1n spectrale representatie worden weergege~en: 

x 

Hierin.zlJn Àk de eigenwaarden van X, die allemaal reëel zijn; E(k) 
de proJectoren op de bijbehorende eigenruimten. 
De projectoren vormen een resolutie van de identiteit: 

L ~ (k) 
k 

Bovendien zijn ze orthogonaal: 

E(m)E(n) = 8 E(n) . 
- - mn-

We kunnen (I. 16) formeel herschrijven: 
( 

(I. 17) X ) À E (d\) 

u 

Hierin is U het spectrum van X. 
In het oneindig-dimensionale geval legt voor alle (begrensde) reële 
U relatie (I. 17) een hermitische (begrensde) operator X vast. 
Andersom is iedere he~itische (begrensde) operator als (1.17) te 

. • 1 2 schrljven . 

E(dÀ) heet een projectie-waardige maat op U. Iedere projectie
;aardige roaat l~gt een simpele observabele vast, en andersom. 

Jammer genoeg is meer dan 95% van de literatuur op dit gebied 
gepreoccupeerd met projectie-waardige maten (p.w.m. 's). Dit heeft 
waarschijnlijk te maken het feit dat de correspondentie: 

observabele ~ hermitische operator ~ p.w.m. 1 3 

het analogon lijkt van (zie § I.3) de correspondentie: 

grootheid~ functie f(w) ~delta-maat 0 (f-
1

(du)) 
w 

uit het klassieke model. 

Zoals we echter in de vorige paragraaf zagen,vormen de simpele 
observabelen maar een deel van de ideale observabelen, en ze zijn 
dus niet representatief voor de observabelen in het algemeen. 
Bovenstaande analogie is dus uiterst dubieus. 

12) Ho1evo(I982;§Il.3) 
13) viz. !1essiah(l961 ;p. 188 e.v. en p. 296 e.v.) 
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Een andere reden voor de p.w.m.-preoccupatie zou het feit kunnen 
zijn dat alleen simpele observabelen op een herhaalbare manier 
realiseerbaar zijn 1 ~ Omrlat we ons in dit verslag niet zullen 
bezighouden met de toestandstransformatie die een meting 
veroorzaakt, interesseert ons dat niet. 

De simpele observabelen die met (begrensde) operatoren 
geassocieerd zijn, zijn compatibel als en alleen als de 
betreffende begrensde operatoren aommuteren: [x,Y] = XY-YX = 0. Dus 
volgt de stelling dat "niet-commuterende operatorën nT~t-
gelijktijdig meetbaar zijn". 

Bekijk de orthonorme basis ( [14J >·) Met deze basis B de 
n • 

projectie-waardige maat: 

E(n) = [14J ><tp I 
- n n 

geassocieerd. De volledigheid van dit stelsel kunnen we ook 
uitdrukken door: 

(I. 18) 

Iedere orthonorme basis legt dus een simpele observabele vast. 

He zullen nog een opmerking wijden aan onbegrensde operatoren, 
die in veel fysisch interessante gevallen voorkomen. De theorie 
van onbegrensde operatoren is veel ingewikkelder van die van 
begrensde. He geven hier alleen maar het belangrijkste resultaat, 
dat stelt dat er ook bij onbegrensde operatoren een 1-l relatie 
bestaat tussen hermitische operatoren en orthogonale resoluties 
van de identiteit in de vorm (I. 17) 15 

Hanneer we met simpele observabelen te maken hebben zullen we de 
volgende notaties gebruiken: 

De verwachtingswaarde: 
( 

<X> .- j À Tr(~ !(dÀ)) 

u 

De variantie: 

<L\2X> .- J Tr(p X) 

u 

Al deze gelijkheden gaan natuurlijk alleen op als de betreffende 
integraal bestaat. 

14) Dirac stelde herhaalbaarheid als eis (Dirac(l958;o. 36). 
Busch&Lahti(l984) spreken van sterk herhaalbare oneraties. Een ooeratie is de toestands
transformatie die met een meting samenhangt. Oo de theorie van oneraties gaan we hier niet 
in. Zie bijvoorbeeld Kraus(l983). 
Merk op dat de beperking tot p.w.m. 's (sterk herhaalbare operaties) al inherent is in de 
ordeningsrelatie van b.v. Jauch(l968). 
Zoals al uit de opmerking aan het eind van de vorige paragraaf moge blijken is het ook een 
oversimplificatie je tot ja-nee observabelen te beperken: naarmate de uitkomstverzameling 
groter wordt, wordt de structuur van de bijbehorende verzameling observabelen op een niet
triviale manier ingewikkelder. 
15) Holevo(l982; par. 11.4) 
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1.6 Tensor-product en het theorema van Naimark 

Beschouw twee Hilbertruimtes,H
1 

en H
2

• Bekijk de verzameling van 
paren (j;fJ>

1
, ict>>

2
). Leg een inproduct vast: 

I~> :=Cl~~> ./ct>>); /ç> := C/~'>1,/ct>'>2) 12 I 2 12 

12<çj~>I2 := 1<1JJ'/1JJ>I•2<ct>'lct>>2 

De ruimte van alle lineaire combinaties van dergelijke paren, met 
bovenstaand inproduct is zélf ook weer een Hilbertruimte. Het gaat 
om het tensorproduct, of direct product, van H

1 
en H

2
. De ruimte 

wordt genoteerd als H1oH
2

. De vectoren die als product te 
schrijven zijn, worden genoteerd als /ct>>

1
oj1);>

2
. Een analoge notatie 

wordt voor de operatoren gebruikt. 

De dichtheidsoperatoren op H
1

oH
2 

geven de toestanden waar1n een 
systeem, dat bestaat uit twee deelsystemen, zich kan bevinden. 

Beschouw een projectie-waardige maat ~(du) op H1oH2. Zij 
gegeven dat het systeem zich in de engecorreleerde toestand 
~~o~2 be~indt. Zij C/1JJn> 1) een orthonorme basis voor H1, en C/ct>n> 2 ) 
zo'n bas1s voor H

2
. 

Dan is Ci~nn/ 12 ) :=(jl)Jn> 1o/ct>m> 2) een orthonorme basis voor H
1

oH
2

. 
Gevolg: , 

= TrI (_e_1 M(du)) 

met: M(du) .- I 2<ct>ml_e_2 ~(du) lct>m> 2 
m 

Door de projectie-waardige maat ~(du) met _e_
2 

alleen over H
2 

te 
sporen (partial trace) blijft een positieve operator-waard1ge 
maat op H1 over. Dat ~(du) inderdaad een p.o.m. is, is eenvoudig 
na te gaan. 
Het omgekeerde is ook waar, en heet het theorema van Nalmark: 

Gegeven een p.o.m. M(du) op 'n Hilbertruimte H, bestaat er 
een Hilbertruimte H;, een p;w.m. ~(du) op HoH2 en een 
zuivere toestand _e_

2 
op H

2 
zodanig dat 

~(du) = Tr 2 (~2 ~(du))
16 • 

De p.w.m. in kwestie wordt wel de realisatie van de p.o.m. genoemd. 
De uitbreiding van de Hilbertruimte, en de bijbehorende p.w.m., Z1Jn 
niet uniek: iedere p.o.m. kan op heel veel manieren als p.w.m. op 
een grotere Hilbertruimte worden opgevat. 

16) Holevo(l982; prop. II.S.I) 
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1.7 De harmonische oscillator 

We zullen in deze paragraaf de theorie van de quanturn-harmonische 
oscillator behandelen. Dat is enerzijds van belang omdat het 
quanturn-electramagnetische veld, dat we in hfst. IV tegenkomen, 
verregaand op een analoge manier te beschrijven is, en anderzijds 
omdat dit verhaal de gelegenheid biedt belangrijke concepten 
als annihilatie- en creatie-operatoren, coherente toestanden, 
aantal-toestanden en normaalordening te introduceren. 

De Rilhertruimte waarop we werken is t' (-oo,oo), Deze bestaat uit de 
functies ~:R + c, die de eigenschap hebben dat: 

00 

J~*(x)~(x) dx < oo 

Het inproduct ~s gegeven door: 

00 

Belangrijke hermitische operatoren z~Jn de plaatsoperator X en de 
impuls-operator ~: 

x:o;;(x) + x;J!(x) 

We kunnen dan voor de eigenvectoren formeel schrijven: 

X;x> _I x[x> <x' [x> = 5 (x-x') <X[z!J> ~(x) ; 

I 
P!P> <p, I p> 0 (p-p') I (2TI)-!exp(-jpx) ~lp> = <pI x> 

00 00 

( ( 

I[ x>< x[ 
) 

dx Jfp><pf dp 

-oo -oo 

Verder: 
00 00 

J<pfx><x[~>dx (2TI)-I 
( 

<pf~> = = 
J 
~(x)exp(-jpx)dx 

-oo -oo 

Hierin is o(x) de Dirac a-functie. 
De operatoren! en P vormen een Fourier-paar 17

• 

J7) Wiskundig meer aanvaardbaar is het verhaal in Kreyszig(J978; par. I 1.3). 
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We hebben: 

(1.19) [~.~~ = jJ_ 

De Hamiltoniaan van de harmonische oscillator 1s gegeven door 18
: 

(I. 20) 

(5.= I ,w= I) 
Stationaire toestanden worden gegeven door oplossingen van de 
SchrHdinger-vergelijking; i.e. eigentoestanden van de Hamiltoniaan. 
Definieer: 

(1.21) 

Dan: 

:= !12(~ + j~) 

t 
.- a a 

r tl 
L~·~ ~ = I 

x 
+ 

! 12 (~ + a ) 

H B_ + !_l 

a ' : = ! 12 (~ - j ~) 

p ~·) 

Xerk op dat de Hamiltoniaan invariant is onder de transformatie 
die X in P overvoert, en andersom. Die transformatie is de Fourier
tran;formatie. De oplossingen van de SchrBdinger-vergelijking 
moeten dus onder Fourier-transformatie in zichzelf maal een 
scalaire factor overgaan. Die oplossingen zijn de Herruite-
functies (zie figuur 3) : 

.!:!_In>= (n+!) In> (n = 0, I, 2, ... ) 

(1.22) <xln> 

<n [ m> 

(2nn!/IT)-!(-l)n exp(+!x 2 )(~x)n exp(-x 2
) 

6 nm 

Het gehele getal n geeft het aantal quanta dat in de toestand 
aanwezig is. De toestanden [n> heten dan ook aantal-toestanden. 
Ze zijn eigentoestanden van N, die de aantal-operator heet. 
De toestand [0> wordt vacuüm=toestand genoemd. 

Er geldt: 

t 
~ [n> = ~[n+l> 

~[n> = vn[n-1> 

t 
Duidelijk 1s waarom a de annihilatie-operator heet, en a de 
creatie-operator. 

18) ~essiah(J961; hfst. XII) 
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<xln> 

-J -z J 
l r-----~----~----~------~----~--~1 

-2 

/ 
,____/ 

-l 

x 

He~~:te-f~ncties <xin> vs. x voo~ n 0 tot en met 4. 

Bekijk de eigentoestanden van a: 

a!o.> =aio.> 

(I. 23) <nio.> 

<x i :x> 

Dit z~Jn de coherente toestanden. Ze z~Jn niet orthogonaal: 

maar 

(1.24) 

wel compleet: 

( d2o. 
I io.><o. I = 
) TI 

c 
De coherente toestanden leggen via (1.24) een p.o.m. op C vast. 
Ze vormen een overcomplete set 19

: iedere vector kan op meer dan 
één manier als superpositie van coherente toestanden geschreven 
worden. 
Coherente toestanden zijn voorbeelden van toestanden met een 
minimaal product <6 2X><6 2P>. 

19) Coherente toestanden werden in de moderne vorm geÏntroduceerd door Glauber(l963-a). 
Zie voor een beschouwing over de volledigheid van ver~amelin~~n van coherente toestanden 
Perelomov(l971). Relatie (1.24) is een bijzonder geval van relatie 111.5.10 van Holevo(l982) · 
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Een laatste begrip dat nog uitgelegd moet worden, ~s normaal
ordening20.Bekijk de operatoren: 

·"-

f 
1 
(~,~ ) = aa' 

t 
a a + 

+ 
Deze operatoren zijn, omd~t [!,~ 'J = ..!_, gelijk 
maar ze hebben een versch~llende vorm. 

In het algemeen noemen we een product van annihilatie- en creatie
operatoren normaaZ·-qeor>dend als alle annihilatie-operatoren rechts 
staan van alle creatie-operatoren. ~.Je spreken van anti-normaal
ordening als het omgekeerd~ het geval is. 
Als een functie van a en at ontwikkeld is in een reeks, zeggen 
we dat de functie in-(anti-)normaal geordende vorm geschreven is 
als iedere term van de reeks (anti-)normaal geordend is. Zo zijn 
in bovenstaand voorbeeld f, en f

2 
de anti-normaal resp. normaal 

geordende vorm van dezelfdê operator. 

Vervolgens voeren we de normaal-ordenings-operator in. Deze , 
operator herordent de termen in een reeksontwikkeling van f(a,a') 
naar normaalordening zonder met de commutatie-regels rekening -
te houden. We duiden deze operator met twee : aan: 

m + 1 t 1 m 
:~ (~ ) : = (~ ) ~ 

+ + 
: cf (~ '~ ' ) : = c : f (~ '~ ) : 

+ ~ + t 
:fl(~,~·) + f2(~,~'): = :fl(~,~'): + :f2(!,~ ): 

(I. 25) 

:c I: = c I 

Nu is het duideli+k 
De operator f(a,a ) 
~n normaalgeordende 

~ 

dat :f(a,a'): zal afhangen van de vorm van f. 
zal alleen gelijk zijn aan :f(a,at): als f 
vorm geschreven is (zoals f

2 
boven). 

t ~ 

Als voorbeeld kunnen we de operator f(~,~) = exp(x a
1

a) nemen. 
Dan: 

'X! 

=L: 
n=O 

t n : (xa a 1 : 
I n. 

'X! 

=L: 
n=O 

n( t)n n 
x a A 

n! 

Deze normaal-orèenings-operator vindt zijn toepassing bijvoorbeeld 
~n het volgende theorema: 

(I. 26) 
ill 

{
Als <a_g:.la> = f(a,a) , dan is 
:f(~,~ ): de normaalgeordende vorm van F · 

Dit theorema maakt het mogelijk, wanneer <aiFia> bekend is, een 
expliciete uitdrukking voor F te vinden. -
Gebruik is gemaakt van het feit dat <aiF1a> een unieke representatie 
vanFis (z'n Q- of Husimi-representatie 1

). 

20) Zie bijvoorbeeld Louisell(1973;hfst. 3) 
21) Theorema (1.26) is een herformulering van Louisell's (1973) theorema I van 
par. 3.2. Vgl. Hillery et al.(l984) en Cahill&Glauber(l969). 
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II 

DE BELL-ONGELIJKHEDEN 

II.I De Bell-engelijkheden 

Het niet-klassieke karakter van de quanturnmechanica uit zich, 
zoals bekend, in het niet-cammuteren van de ·quantum-operatoren. 
Zoals we echter in hoofdstuk I zagen, verbiedt precies deze 
eigenschap de gelijktijdige meting van de observabelen die bij 
deze operatoren horen. Dit maakt het iets meer dan triviaal in 
een experiment op directe wijze de niet-klassieke aard van de 
quanturn-mechanica aan het licht te brengen. Het kan echter wel. 
We maken daartoe gebruik van de Bell-ongelijkheden, zoals die 
door Fine en door Rastall 22 zijn afgeleid. 

Beschouw vier uitkomstverzamelingen u
1

, ... , U~ met bijbehorende 
velden. Zij gegeven de waarschijnlijkneidsverdelingen: 

(X .. f F(U. xu.)) 
~] ~ J 

De bedoeling is deze verdelingen als uitkomstverdelingen van 
gelijktijdige metingen op te vatten. Aangezien gelijktijdige 
metingen per definitie cDrrecte marginalen hebben (§ I.S~ lr JO)j 

~de vier bovenstaande 2-verdelingen voldoen aan: 

Dan 

(II. I) 

pI (XI) pi3(XIxU3) P
14

(X
1

xU4) 

p 2 (X2) p23(X2xU-3) P 24 (X2xU 4) 
(X. E. F(U.)) 

P3(X3) pi3(UIXX3) p 23 (U{X3) 
~ = 

P4(X4) pi4(UIXX4) P24(u2xx4) 

geldt: 

De vier 2-verdelingen P13 , ··: .' P
241

zijn 
één 4-verdeling P1214 te schr~Jven a s en 
alle X. E. F(U.) gelàt: 

~ ~ 

~ 

als marginalen van 
alleen als voor 

0 ~ p13(XIXX3) + pi4(XIxX4) - p23(X2xX3) + p24(X2xX4) 

- P
1 

(X
1
)- P

4
(x

4
) ~ -1 

(en nog drie andere ongelijkheden die door verwisseling 
I~ 2 en 3 ~ 4 ontstaan). 

22) Fine(J982) en Rastall(l983) 
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~et de ongelijkheden (II.I) Z1Jn de namen van Bell, Clauser, 
Shimony, Horne en Holt verbonden. Ze zullen hier Bell-engelijkheden 
worden genoemd. 

Zoals al opgemerkt is moeten deze 2-verdelingen als uitkomst
verdelingen van gelijktijdige metingen opgevat worden. In het 
klassieke model, zoals dat gewoonlijk gehanteerd wordt, hangen 
de ideale observabelen (= simpele observabelen) samen met 
eigenschappen van het systeem. Dan is het natuurlijk, te eisen 
dat ook de gelijktijdige meting van twee zulke observabelen 
samenhangt met een simpele observabele: er worden immers twee 
eigenschappen aan het licht gebracht. 

Als ?I w(du 1) en g
2

,w(du2) twee simpele observabelen representeren, 
dan 1s': 

(II.2) (X. E F(U.)) 
1 1 

de unieke simpele observabele die met de gelijktijdige meting van 
g 

1 
, en g

2 
correspondeert. 

,w ,w 

Als de gelijktijdige-meting-observabelen als (II.2) te schrijven 
zijn, is altijd aan (II. I) voldaan: een 4-verdeling met de vier 
2-verdelingen als marginalen wordt gegenereerd door gewoon de 
vier enkelvoudige observabelen à la (II.2) met elkaar te 
vermenigvuldigen. De vier observabelen in kwestie zijn gewoon 
gelijktijdig meetbaar en dus is er aan (II. I) voldaan. 

In de quanturnmechanica gaat het ook al bij simpele observabelen 
m1s. Zij in de quanturnmechanica vier hermitische operatoren A. 
(i I, ... , 4) gegeven, die voldoen aan: - 1 

{ 
[~I '~2J f: 0 L~3 '~4J f: Q 

[~I '~3J = [~I '~4] = L~2 '~3] = [~2 '~4] = Q 

De biibehorende simpele observabelen zijn (E.,U.). Voor alle X. e F(U.) 
., 3 -1 1 1 1 

geldt· : 

(I I. 3) 

Daarentegen zijn er X. E F(U.) te vinden, zodanig dat: 
1 1 

(II.4) 

Als in de quanturnmechanica twee simpele observabelen compatibel zijn, 
dan ligt ook hier de gelijktijdige-meting-observabele precies 
vast, als je eist dat 'ie simpel is. Bijvoorbeeld (viz. (II.3)): 

(X. E F(U.)) 
1 1 

(En analoog voor de andere drie paren van (II.3).) 

23) Holevo(l982;prop. 11.6.1 e.v.) 
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Definieer nu (cf. (II.I)): 

(II.5) C := ~I(XI)~3(X3) + !I(XI)~4(X4)- ~2(X2)!3(X3) + ~2(X2)~(X4) 

- !1 (XI) - ~(X4) 

Dan geldt 24
: 

Als de projectoren!
1
(x

1
), ... , ~(X4 ) aan (11.3&4) voldoen, 

bestaan er toestanden 1~>, waarvoor: 

(3ie voor het bewijs app. B) 

Hieruit kunnen we de concusie trekken dat bij ieder viertal 
simpele observabelen, waarvan alleen de paren (1,2) en (3,4) 
incompatibel zijn, er een toestand te vinden is zodanig dat 
de vier 2-verdelingen van de (toegelaten) simpele gelijktijdige
meting-observabelen (voor zekere intervallen) niet aan de 
Bell-engelijkheden (11. I) voldoen. 

Het is duidelijk dat bij een viertal compatibele simpele observabelen 
de vier simpele gelijktijdige-meting-observabelen steeds aan (11. I) 
voldoen: de vier observabelen zijn allemaal tegelijk meetbaar en er 
bestaat dus zo'n 4-verdeling, zodat aan (11.1) voldaan is. 

Ook op een 2-dimensionale Hilbertruimte is steeds aan (11.1) 
voldaan, omdat er geen vier projectoren zijn die aan (11.3&4) 
voldoen. 

Uit het feit dat in de quanturnmechanica (11.1) soms geschonden 
wordt, kunnen we niet de conclusie trekken dat er geen klassiek 
statistisch model is dat de quanturnmechanica reproduceert 26 

Wat we wél kunnen concluderen is dat in zo'n klassiek model de 
gelijktijdige-meting-observabele niet van de vorm (11.2) mag 
zijn. Zou dat wel mogen, dan zou bij ieder viertal observabelen 
eenvoudig een 4-verdeling te vinden zijn, zodat steeds aan 
(11. I) voldaan zou zijn. 

Een gevolg hiervan is dat in het algemeen de resultaten van de 
twee meters die bij zo'n gelijktijdige meting betrokken zijn, 
niet statistisch onafhankelijk zijn voor gegeven w (die de 
"werkelijke toestand" van het systeem aangeeft; viz. § I.3), 
zelfs als de twee meters ver van elkaar verwijderd zijn. Dit aspect 
wordt wel "niet-localiteit" genoemd27

• 

24) Landau, 1(1987) 
25) Landau, 1(1087) 
26) In overeenstemming met theorema I. 7. I van Holevo(I982) 
27) Dit is een niet onomstreden conclusie. Voor: d'Esoagnat(l984); tegen: de Muynck(I986) 



Blijkbaar moeten in een klassiek model dat de quanturnmechanica 
reproduceert gelijktijdige-meting-observabelen nog aan een 
extra eis, behalve correcte marginalen, voldoen. Die eis zal 
observabelen van de vorn (II.2) uitsluiten. Aangezien we in 
hoofdstuk I observabelen van die vorm (viz. (I.Il)) gebruikten 
om te laten zien dat in het klassieke model alle observabelen 
gelijktijdig meetbaar zijn, is het mogelijk (zelfs waarschijnlijk) 
dat in zo'n klassiek model de extra eis de verzameling observabelen 
zo ver zal beperken, dat er incompatibele observabelen ontstaan. 
(Het is dus een nogal onklassiek klassiek model.) 

In de volgende paragrafen zullen we een aantal voorbeelden 
bespreken waarin de quanturnmechanica (II.I) schendt. 
(Zie ook app. B.) 
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11.2 Twee-deeltjes: spin~-variabelen 

Neem als Rilhertruimte H oHb 
D . a e operatoren k~ezen we: 

~I 2Q.z a o_!_b 
' 

(~ -~)ao ~ 
~2 2a o--4, = (~ ~) 0 --4, -x, a 

a 

~3 = 1 0 2~z,b = I 
0 (~ -~\ -a -a 

~ I o 2~x b I 0 (~ ~\ -a 
' 

-a 

Alle v~er de operatoren hebben het spectrum {+1,-11. We kiezen 
XI=X2=X3=X4= ~~~~ . 

Bekijk operator ~I. De eigenvectoren met eigenwaarde +I zijn: 

en 

Dan: 

Bovenstaande eigenvectnren van ~I met eigenwaarde +I z~Jn dus gelijk 
aan é 1 en é

2
. Dit geeft voor de projector op de +1-eigenruimte: 

~I(+ I) = (0~1 
0 0 
I 0 
0 0 
0 0 
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Voor de andere projectoren volgt analoog: 

G 
0 I 

D G 
0 0 

D 
2 

I 0 0 0 
~2 (+I) ï 

~3(+1) 0 I 0 I 2 
0 0 0 

E (+]\ = ( l ~ 0 

D ~ 0 
-4 I 0 0 

0 0 

Via (II.S) kunnen we nu C berekenen: 

c +I -1 +1) 
4C + 2 

+I -1 +I +I 
-I +I -I -I 
+I "'"I -I +I 

Deze matrix heeft eigenwaarden en eigenvectoren: 

( 1 ) 
0 =Ü) enC) (-1~12) +2/2 

/2-1 -212 
1--~~ 1+/2 

I 

Kies op Hb de n~euwe basisvectoren: 

c-! (~~~) -1 

(A~~) 4-2/2. en c2 , met c 

De coÖrdinaten op HaoHb transformeren we op een bijpassende manier 
met de matrix: 

-I 
/2-1 

0 
0 

0 
0 

12-1 
0 ) 0 
-1 

/2-1 
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De nleuwe observabelen worden: 

!2.3 I o2c b--+ -a -z, 
A = I o 
-3 -a (

- v/2'22 /2) 
12 

_!_ao(2~z,bcos(3n/4) + 2~x,bsin(3n/4)) 

"-4 = _ca 0 22x , b ~ "-4 = _ca 0 
( = ~ ~ -~ ~ ) 

De 212-eigenvector wordt: 

('2~1-) --+ c-! (4-~v'2J ,..., ( ~) l-v2 2/2-4 -1 
I 0 0 

c = 

Dit is de s=O-toestand die ln de meeste Bell-redenering~n een 
belangrijke rol speelt. 
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II.3 Twee deeltj~plaats en impuls op C2 C-L!) 

Beschouw de Hilbertruimte C2 (-!,!). Iedere toestand ~s te schrijven 
in plaats- resp. impulsrepresentatie: 

~(x) 

OJ 

<x I :.iJ> L: 
n=-oo 

( ! 

~~ exp(2njnx) 
n 

<pn/~> Jdx ~(x)exp(-2njnx) 
-l 

2 

P:l.jJ -+ 2nnl.jJ 
- n n 

We interesseren ons voor schendingen van de Bell-on~elijkheden 
voor plaats-impuls-variabelen op HaoHb = C2 (-!,!)oC (-!,!). 

We kiezen: 

x 
-a -A2 = ;:, -=-a 

~et bijbehorende projectoren: 
! 

( 2 

~l .- _!_bo Jdx lx>a<xi 

0 

A = x_ 
-3 -b 

x4 = j±2n,±6n, ±JOn, ... I 

OJ 

~2 .- .4° L fp(2n+l)>a<p(2n+l) I; etc. 
n=-oo 

Als we een functie hebben met ~(x) 1./!(x-!) (x~ 0), dan geldt dat 
~ = 0 voor alle oneven n. Zij nu een willekeurige functie :.j;(x) e ~ 

n f. . ··a gegeven. De ~n~ter: 

+ _ { !lP (x) + !i./! (x-!) als x~ 0 
~I (x) - !:.iJ(x+P + !1./!(x) als x < I) 

- _ { !w(x) - !lP (x- ) als x~ 0 
'fJ (x) - !i./! (x) - !:./!(x+ ) als x < 0 

Dan: 

+ -
1-).i (x) + :.iJ (x) \);(x) 

+ 
:.jJ (x) 

+ 
1./! (x-!) 

(x ~ 0) -
1./! (x) -l.jJ (x-!) 

. + 
D~ funct~e 1./! (x) heeft dus alleen termen met even n ~n het spectrum; 
1./! (x) heeft alleen oneven terwen in het spectrum. Dus: 

+ -
<l.jJ /:.iJ > = 0 a a 
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De projectie op_de ~2-deelruimte wordt dus gegeven door de afbeelding 
van ~(x) na~r ~ (x). 

Kies toestanden 1~ 1 >a' 1~ 2> a met de eigenschap: 

<x I~ > j <x-! I~ > 
a la a 2 la 

(x .?.. 0) 
<xl~ > -j <x-11~ > 

a 2 a a 2 2 a 

Dan: 

+ {!{I+j)4ll (x) 
<xl~-> = 

a I a Hl±j)~l(x) 

als x~ 0 

als x < 0 

(en analoog voor ~ 2 ) 

Dit kunnen we gebruiken voor: 

a<<PII~j I<Pl>a 

a <~2~~~~~2> a 

! a<~ I I <PI> a =: f I 

! <~ I<P > =: f
2 2 a '+'2' 2 a 

<<P IE I<P > a I :_2 I a 

<~ IE I~ > 
a '+'2 1-2 1 '+'2 a 

a<~~~<j>~>a 

a<~;1~;>a 

a<~l ~~2>a = 0 I 

<~ iE I~ > = J~~x <P*
1 
(x)~ 2 (x) =: 8 

a I '-I 2 a 
0 

Merk op dat IBI ~ ~ 

I 
(~ 

J dx ~:(x)~ 2 (x)!(J-j) 
0 

0 

+ J dx ~:(x)~2 (x)!(l+j) 
-1 

2 

! 
= j J dx ~~(x)~2 (x) = jS 

0 

We kiezen een toestand op HaoHb: 

l~>ab = ~~l>ao1~2>b + al~2>aol~l>b 
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Dan: 

<~I~> = 4f f (I + [a[ 2 ) ab ~ · ab I 2 

ab<1)![!1!3[;JJ>ab 

ab <'~[!1!4[~> ab 

-ab<1)![!2!3[1j!>ab 

ab <1)! l!2!4 [ \j!> ab 

- ab <ljJ [!I[~> ab 

-ab<1)![!4[1j!>ab 

* * * f 1f 2 + [a[ 2 f 2f 1 + aBS +a B S 

f f I 1 2 (' >* * *· 
1 2 + a, f 2f 1 + aB JB +aS JB 

-f
1
f 2 - [a[ 2 f 2f

1
- ajSB*- a*(jB)*B 

f 1f
2 

+ [a[ 2 f
2

f
1 

+ ajS(jB)* + a*(jB)"'jB 

-2f 1f 2 - 2[a[ 2 f 2f 1 + 0 + 0 

-2f 1f 2 - 2[a[ 2 f 2f 1 + 0 + 0 

--------------------------------------------------- + 

ab<w[~[ljJ>ab (I + [a[ 2 )f 1f 2(1+1-l+l-2-2) + Re(a) [B[ 2 (2+2) 

+ Im(a) [6[ 2 (2+2) 

Hieruit: 

<'J;! c: 0> ab · '- ab 
<'r' I,:,> 

ab "'"' ab 

-2(1 + [a[ 2 )f
1
f

2 
+ 4(Re(a) + Im(a)) [S[ 2 

4f 1f 2 (I + [a[ 2
) 

Er is dus schending van (II.J) als (Re(a) + Im(a)) > !Cl + [a[ 2 )f
1
f 2/iS[ 2

• 

:1aximale schending treedt op als [S[ 2 = f 1f 2 en Re(a) = Im(a) = ±!12 
~an is <4C+2> =±212. 

De voorwaarde [3[ 2 = f
1
f

2 
wordt bijvoorbeeld gerealiseerd door de 

toestanden ~I en ~ 2 alsvolgt te kiezen: 

<x[~ > = <x[~ > = I als x~ 0 
a I a a 2 a 

32 



II.4 Twee deeltj~plaats en impuls op [ 2 (-oo,oo) 

We beginnen deze paragraaf met de opmerking dat de gevallen van de 
vorige twee paragrafen in hoge mate analoog zijn. In het eerste 
geval: 

(
ly ) .:_lx 

2 a 

In het tweede: 

a
<x/ ~-El ,_E2] /~>a = {-~~(x-!) als x ..2. 0 

l !~(x+!) als x < 0 

In beide gevallen is dus: 

(I I. 6) 

Bovendien kunnen we in het eerste geval voor de +212-eigenvector 
(vóór transformatie) schrijven: 

De analogie met de vorige paragraaf is duidelijk. Vergelijk immers 
de toestand die aan het eind van die paragraaf werd voorgesteld 
met bovenstaande vector. 

In beide gevallen is er sprake van een superpositie: 

/~> = /~ > o/~ > +al~ > o/~ > ab I a 2 b 2 a I b 

Met schending als (op onbelangrijke tekens na): 

l a = !12(1 + j) 
(II.7) <<jl IE I~> = <~ /E I~> 

a I -1 I a a I -2 I a 

En: 

(I I. 8) 

met S = ! · 
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Nu willen we (II. I) schenden op HaoHb =C 2 (-oo,oo)o( 2 (-oo,oo). 
We nemen: 

~I x 
-a 

A = p 
-2 -a 

Voor de intervallen: 

x = (o' 00
) 4 

De bijbehorende projectoren zijn !
1 

, ... , ~ . 

In dit geval geldt (II.6) niet. Kunnen we wél (II.7&8) laten gelden? 
Dan zou immers een superpositie van bovenstaande vorm (II.I) schenden, 
wanneer B maar voldoende groot is. Dat volgt eenvoudig via een 
berekening die analoog is aan die in de vorige paragraaf. 

Bekijk de aantal-toestanden van§ I.7. Deze hebben de eigenschap: 

(II.9) 

n r.::: -
1 n 2 ~Jn · 2 :t (x) .- <x[n> = (2 n!vn) 2 (-1) expOx) exp(-x) 

n 

<pfn> (2TT) -! f 
00 

~ (x) exp(-jpx) dx 
n 

~1et als gevolg: 

(II.IO) I 

i 
<n!p><pfm> dx <n [ x><x [m> dx 

0 

We hebben dus de gewenste eigenschap (II.S) als n-m oneven 1s. 
Aan (II. 7) voldoen aantal-toestanden ook. 

Definieer: 
( 

f 
nm .- J <n)x><x[m> dx 

We kunnen 

~ (x) 
n 

0 

~ (x) 1n de Hermite-polynomen uitdrukken: 
n 

n - 1 2 
= ( 2 n ! /n) 2 e xp (- ~ x ) H (x) 

n 

In tabel zijn een aantal Hermite-polynomen te vinden. 
Hiervoor geldt: 

00 

0 
(n < m) 

00 

( 

= J 
0 

n 
x 
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n H (x) 
n 

0 

2x 

2 4x2 - 2 

3 8x 3 
- 12x 

4 16x 4 - 48x2 + 12 

5 32x 5 - 160x 3 
+ 120x 

tabel 1 Hermite-polynomen 

co 

r ~~ ~ m-1 ~ n-1 m d 2 j nx ( -1) dx exp (-x ) dx 

0 

... " (-1 )m(-l)nn! l~J m-n-1 exp(-x')! 1: 
m n m-n-1 

= -(-1) (-I) n!(-J) H (0) 
m-n-1 

Bovendien: 

H (0) 
m 

0 als m oneven 

(-I )m/2m! 
(m/2)! 

als m even 

n!H (0) 
m-n-1 

Met deze regels kunnen we tabel 2 voor f berekenen. 
mn 

We herinneren ons dat, als aan (II.7&8) voldaan is IBI 2 > 12!8 moet 
gelden om schending van (II. I) te veroorzaken. 

De eenvoudigste keuze voor ~I en ~ 2 is: 

Dan is echter eenvoudig na .te gaan dat: 

zodat: 

6 = ( 2TI)-!, 

-I IBI 2 = (2n) ~ 0.159< 12!8 



~ 0 I 2 r 3 4 5 

0 ~ 
-1 

I (2TI) 2 I 
2 

2 0 (4TI) 
-1 

2 ~ 

3 
-1 

-(12TI) 2 0 3(24TI) 
-1 

2 I 
2 

-~-~-

-1 -1 
-(48TI) 2 0 9(288TI) 2 ! 4 0 -- ---

3(240TI)-! -5(480TI)-~ 
-1 

0 15(640TI) 2 1 
5 0 2 

00 

( 

tabel 2 Enkele waarden voor fnm = J <nlx><xlm> dx 

(II. I I) 

fig. 

0 

De volgende keuze werkt echter wel: 

iq,
1
> = Jo> 

-1 
Jq,2> = c 2 (f0 /I>+ f /5> + f /9> + f

0
,

13
JI3>) 

,I 0,5 0,9 

met: c - f 2 + f 2 + f 2 + f 2 

- 0,1 0,5 0,9 0,13 

Dan is: !131 2 
= c ~0.159 + 0.012 + 0.005 + 0.003 = 0.179 > 12!8 

De stappen van 4 (tussen 1', 5, ... ) zitten er tussen opdat de 
toestanden eigenschappen (II. 7&8) blijven hebben. 

In figuur 4 is <xJcp 2> als functie van x uitgezet. 

-3 -2 

! 
I I 

o; L 1 5 -I I 

<x[$ > 
I 
I 

2 I 

! 

j 
0 L 

I 

. I I 1- 5 
I 

I 

-I -I 
-3 -2 -I 3 

x 

4 De functie <xJcp > 
2 

van (II.11) vs. x. 
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III 

GELIJKTIJDIGE ONNAUWKEURIGE METINGEN 
VAN INCOMPATIBELE OBSERVABELEN 

III. I Inleiding: onnauwkeurige metingen 

In dit hoofcistuk is het de bedoeling na te gaan in hoeverre de 
onbepaaldheidsrelatie, in (opzettelijk) onnauwkeurige vorm voor 
het p-x-geval tot uitdrukking gebracht door öp•ox ~ h, indérdaad 
de interpretatie heeft dat incompatibele observabelen slechts 
gelijktijdig meetbaar Z~Jn met onnauwkeurigheden die aan de 
onbepaaldheidsrelatie voldoen. 

Het zal de lezer ongetwijfeld bekend ZlJn dat dit misschien wel de 
meest populaire interpretatie van de onbepaaldheidsrelatie is, en 
zeker de interpretatie die in populair-wetenschappelijke 
verhandelingen over quanturnmechanica gegeven wordt. Toch is 
deze interpretatie controversieel omdat blijkt dat ze allesbehalve 
een direct uitvloeisel van het quanturnmechanisch formalisme is. 
Het is zelfs zo dat er voorstanders zijn van het standpunt dat 
"incompatibele observabelen helemaal niet gelijktijdig meetba::\r 
zijn", en van de stelling dat "incompatibele observabelen met 
willekeurige nauwkeurigheid gelijktiJdig meetbaar zijn", en van 
nagenoeg alle nuances da~r tussen in 8 • 

Het gro~ van de discussies van deze materie gaat echter uit van 
een zeer intultieve invulling van de begrippen meting en 
onna~keu?igheid. Daarom zijn de verschillen in conclusies 
vaak terug te voeren tot verschillen van mening over de inhoud 
van deze twee begrippen. 

Om de discussie zoveel mogelijk buiten het gebied van de semantiek 
te houden, is het van belang deze begrippen een harde (mathematische) 
inhoud te geven. Het is dan wel gewenst na te gaan welke inhoud 
deze begrippen hebben in het fysisch taalgebruik. 

Voor wat betreft het begrip meting is een dergelijke definitie al 
gegeven in hoofdstuk I door de identificatie van observabelen 
(p.o.m. 's) als die elementen van de quanturntheorie die met 
metingen corresponderen. We zullen in dit hoofciatuk ook het 
begrip onnauwkeurigheid invullen, nadat we zijn nagegaan wat het 
betekent. 

28) Zie b.v. Busch&Lahti(l984) 
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Het gaat hier duidelijk om een begrip dat praktische connotaties 
heeft, en we ontkomen er dan ook niet aRn om op praktische metingen 
in te gaan. Als een experimentator de grootheid Z wil meten, dan 
zal hij de kast op z'n kamer open maken, en daar een Z-rneter 
uit halen. De experimentator zal echter de eerste zijn toe te 
geven dat zijn Z-rneter geen perfecte Z-rneter is. Laten ~e de 
meter van de experimentator een Y-meter noemen, met Y de observabele 
aanduidend die de experimentator daadwerkelijk meet. De experimentator 
zal het gebruik van een Y-rneter om Z te meten, rechtvaardigen 
met de bewering "een meting van Y is een onnauwkeurige meting 
van Z", en hij zal "Z" op de wijzerplaat zetten, in plaats van "Y" 
zoals het zou ho~en. Er is sprake van een relatie tussen de 
Y-uitkornstwaarschijnlijkheidsverdeling en het ideaal, de Z-uitl-~rnst
waarschijnlijkheidsverdeling, die we onna~keurigheid noemen. 

De experimentator zal proberen Y zoveel mogelijk Z te laten 
benaderen, de onnauwkeurigheid zo klein mogelijk te laten worden, 
de Y-uitkomstverdeling zoveel mogelijk op die van Z te laten 
lijken. Zijn meter is immers een Z-rneter als en alleen als de 
uitkomststatistiek de ei~enschappen heeft die de observabele Z 
in de theorie kenrnerken 2 

• 

Resumerend kunnen we dus stellen dat er sprake is van een 
'onnauwkeurige z•-rneter als de uitkornstwaarschijnlijkheidsverdeling 
ongeveer overeenkomt met die van Z. Verder moet een 
'onnauwkeurige Z'-rneter de eigenschap hebben dat er uit de 
meetresultaten van zo'n meter geen conclusies kunnen worden 
getrokken die je niet ook zou kunnen trekken uit de uitkomsten 
van een Z-rneting: de 'onnauwkeurige Z'-meter is op z'n best 
een verwaterde Z-rneter, en geeft géén extra informatie. Dat is 
immers precies de reden waarom het altijd gewenst is de 
onnauwkeurigheid zoveel mogelijk te verkleinen. 

Verder op in dit hoofdstuk zullen we proberen deze overwegingen 
op een meer rnathematische rnanier handen en voeten te geven. We 
zullen hiervoor de vorm van een implicatie-relatie kiezen: In 
het bovenstaande geval: Z -+ Y. 

De relatie tussen twee observabelen die we onna~keurigheid noemen, 
heeft immers eigenschappen die met die van een implicatie-relatie 
overeenkomen: als een Y-meter een 'onnauwkeurige Z'-meter is, en 
een X-meter een 'onnauwkeu~ige Y'-meter, dan is een X-meter ook 
een 'onnauwkeurige Z'-meter. Bovendien geeft Z-+ Y ook de 
asymmetrie van de relatie tussen Z en Y weer, en kunnen we zo 
een acceptabele equivalentierelatie tussen twee observabelen 
vastleggen: Z ~ Y als en alleen als Z -+Y én Y -+ Z. Als Y en Z 
equivalent zijn, geven ze blijkbaar precies evenveel informatie, 
en wijkt de een hoogstens systematisch van de ander af (de 
uitkomsten van de één zijn bijvoorbeeld steeds een zelfde 
hoeveelheid te groot, of de schaal die bij het ene wijzertje 
staat is niet helemaal lineair, of iets in die trant). 

29) Voor simpele observabelen (o.w.m. 's) is deze bewerin~ in essentie gelijk aan die van 
Messiah(l961; relatie VIII.5). 
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De bruikbaarheid van de voorgestelde relatie zal verder worden 
toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden, die aangeven 
dat de onbepaaldheidsrelatie inderdaad de eerder genoemde 
interpretatie heeft. 
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III.2 De onbepaaldheidsrelatie 

Historisch gezien was de ontdekking van de onbepaaldheidsrelatie 
door Heisenberg één van de belangrijkste stappen in de ontwikkeling 
van de quantummechanica. Ook nu figureert deze relatie prominent in 
de meeste leerboeken. Problematisch is het echter gesteld met de 
interpretatie van de relatie. Deze kunnen we in het plaats-impuls
geval symboli~eren door: 

(liL I) 

Er ZlJn ruwweg vier interpretaties te onderscheiden. 

il ___ Q~-~~gtt~r:ig~~!P!~~~~i~~~ 

(III.2) 

Deze is gebaseerd op de relatie van Robertson: 

<62~><62~_> L ! I<[~,~]> 12 

Relatie (111.2) heeft de voor de hand liggende interpretatie 
dat in iedere quanturn-toestand de varianties (dispersies) van 
de uitkomstwaarschijnlijkheidsverdelingen aan (111.2) 
moeten voldoen. Deze varianties worden echter met aparte 
meters (die de betreffende p.w.m. realiseren) apart bepaald. 
Van gelijktijdigheid is geen sprake, en <6 2 A> heeft niets 
met meet-onnauwkeurigheid te maken in de zi; waarin dat 
begrip in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen. 
Je zou kunnen aanvoeren dat de varianties een maat zijn 
voor de betrouwbaarheid waarmee we de uitkomst van een 
(A- resp. B-) meting kunnen voorspellen. Dat is inderdaad 
z~, maar h;t heeft niets met meet-onnauwkeurigheid te 
maken 31

• 

Relatie (111.2) heeft dus geen connectie met gelijktijdige 
metingen. 

iil __ Q~-~~r~t~rf~~:ig~~!P!~~~~i~ 
In een plaatspreparatie (bijv. diafragma) met een spreiding 
("latitude") óx vindt er een oncontroleerbare impuls
uitwisseling plaats tussen deeltje en preparatie-opstelling, 
zodat toekomstige impulsmetingen aan het deeltje resultaten 
geven die maar tot op op = ~(h/ox) overeenkomen met die van 
impulsmetingen in afwezigheid van de plaatspreparator. 
"De impuls is door de plaatspreparatie verstoord." 
De meeste gedachten-experimenten van Bohr li~ken te zijn 
bedoeld om deze interpretatie te onderbouwen 2

, 

30) Popper(l972; p. 225 en 1982; o. 54) en Ballentine (1970) leggen hier de nadruk op. 
31) "The degree of determinateness with w:lich the position of a system can be oredicted 
is reciprocally related to the determinateness with which its momenturn can be predicted." 
Folse(l985; o. 132) schrijft deze opvatting aan Bohr toe. 
32) Vgl. von Neumann(l955; p. 239) 
Zie figuren 2.a, 3 en 5 in Bohr(l949), en ver~elijk Heisenberg(l930), 
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ii.bis) De vePstorings-interpretatie II -------------------- ------- ----------
Bij een plaatsmeting met nauwkeurigheid Öx vindt er een 
oncontroleerbare impulsuitwisseling plaats tussen deeltje en 
meetopstelling, zodat toekomstige impulsmetingen resultaten 
geven die maar tot op Öp = C}(h/öx) overeenkomen met die van 
impulsmetingen in afwezigheid van de plaatsmeter 33 • 

"De plaatsmeting verstoort de impuls." 

iiil_Q~-~~~~~~~~~g~~f~:i~!~!P!~!~!!~ 
Het is alleen mogelijk plaats en impuls gelijktijdig te 

\NI~tett p:LP! n·er~ met meet-onnauwkeurigheden öx en öp die aan 
(III. 1) voldoen 34

• 

Uit al deze interpretaties samen kunnen we dan de conclusie trekken: 

iy2 __ Q~-f~gf~P!~~1~_ig!~!P!~!2!i~ 
De onbepaaldheidsrelatie geeft de begrenzingen aan voor de 
gelijktijdige toekenning van numerieke waarden (als eigenschap) 
aan twee niet-compatibele (simpele) observabelen van een 
systeem 35

• De relatie (III. 1) laat dus zien in hoeverre 
klassiek-mechanische ideëen in de microwereld ingevoerd kunnen 
worden, en dat de inhoud van begrippen als plaats en impuls 
in de quanturnmechanica niet dezelfde kan zijn als de inhoud 
die deze concepten in klassieke theorieën hebben. 

Interpretatie i) is onproblematisch en een eenvoudig gevolg van 
het formalisme 36

• Ook ii) is eenvoudig te rechtvaardigen: 

Als we een golffunctie ~(x) op ~'(x) afbeelden door hem 
buiten een bepaald gebied 6x (opening van het diafragma) nul 
te maken, dan zal de impulsverdeling van ~' breder zijn dan 
die van ~. De resultaten van een na de plaatspreparatie 
verrichte impulsmeting zullen een foute statistiek hebben: 
"de impuls is verstoord". In wiskundige vorm zou dit er 
zo uit kunnen zien: 

V/;j;>: 6x(<~'l6 2~1~'>- <~16 2~1~>) .2. eh 

(c is een getal van de orde I) 
Merk op dat dit een andere relatie 1s dan (III.2)! 

Interpretatie ii.bis) lijkt veel op ii), maar dat 'ie anders is 
zien we als we proberen hem wiskundig hard te maken. Daarvoor zou, 
naast een invulling van onnauwkeurigheid, een theorie nodig zijn 
van de toestandstransformaties die een meting van gegeven 
nauwkeurigheid teweeg kan brengen. Dat valt echter buiten het 
kader van dit verslag. In het algemeen zal ii.bis) niet bestreden 
worden omdat hij plausibel is gemaakt door (gedachten-) experimenten 
als dey-microscoop (zie figuur 5). 

33) Heisenberg(l930) 
34) Deze interpretatie wordt in vele boeken gegeven. Zie bijv. von Neumann (1955; p.237; P• 402) 
of Jauch(l968; p, 162). Ze wordt echter in het algemeen niet gefundeerd, of OP z'n best 
gebaseerd op Bahr's gedachten-experimenten die, zoals we nog zullen zien, deze interpretatie 
niet steunen. Vandaar dat de meeste kritiek erop terecht is. 
35) Dirac(l958; p. 98). Dit lijkt ook overeen t~ komen met de opvattingen van Bohr. 
36) Zie b.v. Messiah(l961; § VIII.4). 
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_Pig. 5 Heisenbergs y-microscoop 37
• Evenwijdig licht met golflengte 

À ~~zt in +x-ric~ting in. Het door het deeltje weerkaatste 
licht wordt door een microscoov met avertuur 8 bekeken. Er 
is een p -verstoring waarvan d~ grootte maar tot op 
6p = 2stn(8)h/À bekend kan zijn, te~~ijl de y-microscoop een 
re~oZutie ox van À/sin(8) heeft. 

Ook iv), als gevolg van i), ii), ii.bis) en (misschien) iii) is 
niet erg omstreden 38

• De principieel andere eigenschappen van een 
quantum-deeltje, zoals die in het formalisme tot uiting komen, maken 
duidelijk een aanpassing van het klassieke beeld nodig. (De manier 
waarop die aanpassing tot stand moet komen is wél omstreden.) 

De vreemde eend in de bijt is iii), die (in nog sterkere mate dan 
ii.bis)) niet op eenvoudige wijze met het formalisme samenhangt. 
Op veel plaatsen wordt dan ook voor iii) gewaarschuwd 39

• 

Desondanks blijft het plausibel dat iii) correct is: in klassieke 
situaties, waarin h te verwaarlozen is, is er immers geen probleem. 
Geen mens zal protesteren tegen de mogelijkheid van gelijktijdige 
bepaling van plaats en impuls van een voetbal (zonder die 
mogelijkheid zou een keerer z'n werk niet kunnen doen). Daarom 
kunnen we het met Ludwig 0 eens zijn als hij zegt dat "hoewel 
<~ 2 A> en <6 2 B> vaak verkeerd worden geÏnterpreteerd als meet
onnauwkeurigheden, ... het toch waarschijnlijk is dat een relatie 
die veel op (III.2) lijkt kan worden verkregen als een gescqikt 
begrip van meet-onnauwkeurigheid wordt vastgelegd" 41

• 

Voor we verder gaan met het vastleggen van een dergelijk begrip, 
zullen we eerst (wellicht ten overvloede) een aantal mogelijke 
misverstanden uit de weg ruimen. 

37) Deze figuur is overgenomen uit Messiah(l961; p. 144). Zie voor een uitgebreide uitwerking 
van dit en andere gedachten experimenten :jessiah(l961; § IV.I3&14). 
38) Wellicht zal Popper(1982; p. 63) er toch bezwaren tegen hebben. 
39) Popper(l972; § 75) geeft een duidelijke analyse van deze problematiek. Zie ook Ludwig (1983) 
en Ballentine(l970), 
40) Ludwig\1983; p. 198). 
41) Voorstellen voor gelijktijdige metingen die iii) ondersteunen zijn onder andere gedaan 
door Gordon&Louisell(l966), She&Heffner(l966) en Arthurs&Kelly(l9~5). Ook van Neumann(l955; p. 402) 
besteedt hier aandacht aan. 
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Allereerst is daar het probleem van de betekenis van gelijktijdig. 
Deze uitdrukking is wat ongelukkig. Ze betekent niet dat er 
sprake is van twee metingen die te gelijker tijd worden verricht. 
Van belang is dat er twee wijzertjes zijn die informatie geven over 
hetzelfde systeem: er is sprake van twee observabelen die samen 
worden gemeten. Wij zullen alleen observabelen samen meten die 
betrekkin§ hebben op de toestand van het systeem op één en hetzelfde 
tijdstip 4 

• Daarom zullen we het woord gelijktijdig blijven 
gebruiken. 

Verder heerst er de misvatting dat Bohr met diverse gedachten
experimenten (III.2) de interpretatie iii) heeft gegeven. We 
hebben echter gezien dat <~ 2A> in zijn hoedanigheid als dispersie 
niets met onnauwkeurigheid te maken heeft. Eén van de hoofdschuldigen 
voor deze verwarring is Bohr zelf die in de meeste van zijn 
publicaties dit onderscheid niet scherp maakt. Zo analyseert hij in 
zijn artikel in Nature in 192843 deY-microscoop (figuur 5). Hij 
constateert dan dat hoe nauwkeuriger we met zo'n microscoop kunnen 
zien waar het deeltje is, hoe slechter we kunnen inschatten hoe 
groot de impulsuitwisseling tussen licht en deeltje was 44

• Toch 
zegt hij even later dat dit laat zien dat het product van de 
onnauwkeurigheden waarmee we plaats en impuls kunnen vaststellen 
aan óp•ox = h voldoen 45

• Gezien die laatste opmerking zou je 
inderdaad kunnen denken dat Bohr iii) op het oog heeft. Dat is 
echter onzin: met de y-microscoop wordt de impuls niet vastgesteld, 
en van onnauwkeurigheid is al helemaal geen sprake 46

• Een eindje 
verder bespreekt Bohr het Doppler-effect om impuls te meten, en 
gaat op dezelfde manier in de fout 47

; hier gebruikt hij echter 
niet het enigszins tweeduidige woord vaststellen (" ascertain"), 
maar spreekt van onnauwkeurigheid in de meting ("inaccuracies 1n 
the measurement"). 
Gezien het voorgaande is het duidelijk dat Bohr het niet over 
interpretatie iii) heeft, maar ii.bis) bespreekt. Bovendien kunnen 
we uit de betekenis die op en ox in dergelijke gedachtenexperimenten 
hebben, concluderen dat de relatie die Bohr plausibel maakt, niet 
(III.2) is. De met ii.bis) corresponderende relatie zou er uit 
kunnen zien als: 

Hierin is: ~x de meet-onnauwkeurigheid in de plaats; 
I~> de toestand zonder meter (nèt voor de meter); 
I~'> de toestand met meter (nèt na de meter); 
c een getal van de orde!. 

42) Voor observabelen die op verschillende tijdstinnen betrekking hebben zijn ook relaties 
A.ls (TII.2) af te leiden. Zie T,évy-leblond(l972). 
::Juidelijkheid over "gelijktijdi!(" is van belan~ om bezwaren als die van Ludwig(J983;p. 197) 
te ondervangen. 
43) 3ohr(J928: o. 583)· 
1,4) " ••• the finite value of the aperture will prevent an exact knowledge of the recoil 
acco,.,,.,anying the scat ter." 
45) "The oroduct of the least inaccuracies with which the positional co-ordinate and the 
co!'loonent. of momentu!'l in a definite direction can be ascertained is therefore just given 
by (2) .. , 
46) Vgl. Popper(l972; app. •xi). 
47) "Here, too, the product of the inaccuracies in the measurement of position and 
!'lomentu!'l is thus given by the general formula (2)", terwijl uit de discussie van het 
::Joopler-effect volgt dat er geen sprake is van een plaatsmeting. 
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Je zou kunnen zeggen dat de plaatsmeting "de impuls verstoort". 
Bahr's ongelukkige taalgebruik stelt hem aan onnodige kritiek 
bloot. (In later werk is Bohr voorzichtiger 4 8 .) 

Een derde bron van verwarring, die niet alleen bij Bohr opduikt, 
is het door elkaar halen van twee sooLten apparaten: meters en 
preparatoren. Een meter dient ervoor om bepaalde dingen te weten te 
komen o-:Jer' de toestand van het systeem (op een gegeven tijdstip). 
Dit doel komt duidelijk tot uiting in de representatie van 
metingen door p.o.m. 's. Een preparator daarentegen is bedoeld om 
het systeem in een VOOT'af bepaalde (min of meer welomschreven) 
toestand te br'engen. Zo is in Bahr's gedachtenexperimenten de 
y-microscoop een meter (je ziet er iets mee), terwijl de enkele 
spleet (diafragma) een preparator is (je ziet er niets mee). 
Natuurlijk zou je hiertegen kunnen aanvoeren dat dit verschil 
wat kunstmatig is. We zouden immers de y-microscoop kunnen 
gebruiken om deeltjes die zich in een vooraf bepaald plaatsinterval 
6x bevinden, te selecteren. De y-microscoop heeft echter een 
onnauwkeurigheid ox, en als je met enige zekerheid wil kunnen 
vaststellen of het deeltje zich daadwerkelijk in het interval 6x 
bevindt, moet ox <<6x zijn. Dan wordt echter de impulsverstoring 
veel groter dan die welke je met een corresponderend diafragma 
kunt bereiken: 

(:5p),, ~ h/5x » h/~x ~ (op) . 
\ d1afragma 

(~atuurlijk is aangenomen dat de plaats van het deeltje meteen ni 
meting metdey-microscoop weinig verschilt van de plaats net ervoor.) 

De correspondentie tussen metingen en preparaties is dus niet zo 
direct als wel gesuggereerd wordt. Het is dan ook niet á priori 
evident dat schending van iii) (of ii.bis)) schending van (III.2) 
zou (kunnen) veroorzaken, en dus onmogelijk zou zijn. (Een dergelijke 
redenering wordt meestal gerechtvaardigd door ad hoc invoering van 
metingen van de eerste soort.) Het zou in principe denkbaar zijn 
dat er precieze gelijktijdige metingen van incompatibele observabelen 
bestaan (schending van iii)) die het deeltje vernietigen (géén 
schending van (III.2)). Om dit soort redeneringen de pas af te 
snijden is het gewenst iii) meer rechtstreeks te onderbouwen. 

We zullen ten slotte nog een vierde misverstand nphelderen: de 
relaties (III.l, int. iv) en (III.2) betekenen niet dat de 
quanturnmechanica beweert dat het in alle situaties onmogelijk 1s 
aan een deeltje gelijktijdig, willekeurig precies, plaats-
en impulswaarden toe te kennen zonder in tegenspraak met een 

. 1 k f . . . k 49 exper1menteel resu taat te omen o 1ncons1stent1es te veroorza en 
Situaties waarin dit wél kan,zijn daarentegen eenvoudig te 
verzinnen 50

• Ook dit misverstand heeft wellicht met Bohr's taal
gebruik te maken. 

48) \ïz. !lohr(l949). 
49) ?opper(l972; ö76) hecht hier ~rote waarde aan. Zie ook Popper(l982). 
50) Heisenber~(l930; p. 20) geeft er één. 
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III.3 Andere standpunten 

Zoals al in het voorgaande gezegd, bestaan er grote meningsverschillen 
over de status van iii). Een eerste extreem standpunt is dat 
gelijktijdige meting van incompatibele observabelen helemaal 
onmogelijk is 51

• Belangrijkste argument hiervoor is het 
ontbreken van een gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdelin~ 
voor incompatibele observabelen. (In § I.2 hebben we dit als 
definitie van incompatibiliteit gebruikt.) Nu is het natuurlijk 
inderdaad zo dat, als twee observabelen niet gelijktijdig meetbaar 
zijn, ze ook niet onnauwkeurig ge lijktijdig meetbaar zijn (let op 
de volgorde van de woorden): onnauwkeurige meetbaarheid 
vóóronderstelt meetbaarheid. De onmogelijkheid v.::.n, zeg, een 
gelijktijdige meting van plaats en impuls impliceert echter 
geenszins dat ook 'onnauwkeurige plaats' en' onnauwkeurige impuls' 
niet gelijktijdig meetbaar zijn. 
Dit extreme standpunt vindt natuurlijk een goede voedingsbodem ~n 
de preoccupatie met simpele observabelen. In dat kader is het 
probleem ook onoplosbaar. 

Een tweede argument voor dit standpunt zou zijn dat de gedachten
experimenten van Bohr 52 en Heisenberg hebben aangetoond dat 
de betreffende meetopstellingen elkaar uitsluiten. In de vorige 
paragraaf hebben we al gezien dat de experimenten niet als argument 
voor interpretatie iii) opgevat kunnen worden. Ze kunnen er 
echter ook niet tegen gebruikt worden. Géén van Bahr's 
gedachtenexperimenten, en géén van de wijzigingen die hij bespreekt, 
is bedoeld om plaats en impuls (of andere incompatibele 
observabelen) gelijktijdig (onnauwkeurig) te meten. We zagen dat 
Bohr interpretaties ii) en ii.bis) op het oog had, en Z~Jn 

. . . d d 1 . 1 53 
exper~menten z~Jn us voor ons oe ~rre evant . 

Het andere extreme standpunt is dat incompatibele observabelen met 
willekeurige nauwkeurigheid gelijktijdig meetbaar zijn54

• In het 
algemeen wordt een dergelijk statement met een gedachtenexp~riment 
geloofwaardig gemaakt. We zullen hier een dergelijk experiment, 
dat in essentie overeenkomt met dat van Ballentine 55

, bespreken: 

Beschouw een quanturnsysteem waarvan we weten dat het in 
de coherente toestand [a><a[ wordt geprepareerd. We weten 
bovendien dat Re(a) = Im(a). Voer een plaatsmeting uit. Stel 
de "impuls" gelijk aan de plaats: 

P(dx,dp) = dx dp [<a[x>[ 2o(p-x) 

De zo verkregen impuls heeft de JU~ste statistiek, We hebben 
dus een gelijktijdige plaats-impuls-meting verricht. Van emge 
onnauwkeurigheid is geen sprake. Relatie (III.I) kan dus niet 
de interpretatie iii) hebben. 

51) Een proponent van dit standpunt is Suppes(l961). 
52) Bohr(l928; 1949) en Heisenberg(l930). 
53) ~og a~gezien van de status van dergelijke experiMenten. Zie Popper(J972; app. ~xi). 
54) B.v. Park&~argenau(l968). Susch(l984) komt als gevolg van een zwakkere definitie van 
comnatibiliteit óók tot de conclusie dat iii) onwaar is. (Vgl. Busch&Lahti(J984; §VI) Wat 
echter de ~ysische interpretatie Vrtn een gelijktijdige meting in de zin van Busch 
(met "2nd type Jauch couples") is, is "lij volstrekt onduidelijk, 
55) Ballentine(l970). 
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Deze redenering is duidelijk fout 56
• Hij is te vergelijken met de 

bewering dat de stelling: "Als je met één lineaal de lengte en de 
breedte van een tafel te weten'wil komea,moet je twee keer meten." 
fout is omdat: "Als je weet dat de tafel vierkant is, hoef je maar 
een keer te meten." 

Een zinnige quanturnmechanische meettheorie refereert, in tegenstelling 
tot bovenstaand voorbeeld, niet of nauwelijks aan de toestand 
van het systeem. Zo'n theorie is algemeen bruikbaar, zonder voorkennis 
over het systeem te veronderstellen. Natuurlijk zal zo'n theorie 
in zekere mate een idealisatie zijn. Iedere realistische meting 
heeft een bepaald toepassingsdomein (bijv. lengtemeting met een eindig 
lange lineaal). Maar een minimum-eis aan zo'n realistische meting 
moet toch wel zijn dat het gebruik van voorkennis de meting niet 
tot een trivialiteit reduceert. Om deze redenen is in bovenstaande 
"meting" geen sprake van een gelijktijdige meting in enige zinvolle 
betekenis. Ook de (mij bekende) andere voorstellen voor deze 
tweede extreme opvatting over iii) zijn om soortgelijke redenen 
• 5 7 Inacceptabel . 

Helstrom58 pakt het iets subtieler aan. Hij beschouwt de verwachtin~s
waarden <P> en <X> als parameters van de dichtheidsmatrix. Hij 
stelt zich ten doel één meetprocedure te vinden die hem in staat 
stelt beide parameters te schatten. Tegen zo'n gelijktijdige 
schatting bestaan geen bezwaren: er is geen theorema dat het bestaan 
van een p.o.m. waaruit alleen maar <~> en <~> te bepalen zijn, 
uitsluit. 
In Helstrom's optiek verwordt (lil. I) 1n de interpretatie iii) tot 
een bijzonder geval van de zogenaamde Cramèp-Rao ongelijkheden 
uit de schattingstheorie. De "onnauwkeurigheden" in iii) worden 
nu geÏnterpreteerd als de verwachtingswaarden van 10- ~1 2 , er 
van uitgaande dat de meting unbiased is: <~> = 0· Hierin is 0 de 
parameter van de dichtheidsmatrix die te schatten is, en~ het 
individuele resultaat van de meetprocedure die daarvoor gebruikt 
wordt. Deze "onnauwkeurigheden" geven dus een maat voor de 
betrouwbaarheid van een op een gegeven aantal herhalingen van 
het experiment gebaseerde schatting voor 059

• Het specifiek 
quanturnmechanische van het probleem is dat bij gelijktijdige 
schatting van <p> en <X> deze "onnauwkeurigheden" groter moeten 
zijn dan in gevallen waarin je ze apart schat 60

• 

SI'>) Vergelijk de kritiek van de '!uynck et al. (1979) oo een soortgelijk experiment van 
Park&~argenau(l969). 
Ik ben het natuurlijk wél ~et öallentine eens als hij zegt dat (III.2) niet de interpretatie 
iii) heeft (zie § !II, i)), 
57) Tegen het exoeriMent van ~obinsnn(1968) zijn soortgelijke bezwaren aan te voeren. 
Popper is van mening dat "the quanturn theory ... could not be contradicted by our attaining 
a higher degree of precision in our MeasureMents" dan door (I!I. I) wordt toegestaan. 
E~n van zijn gedachtenexperinenten is een precieze impulsmeting ná een precieze plaats
metinR. '>eqens ii.bis) weten ~;e echter dat de iMPulsMeting "verstoor&" wordt, en dus 
geen preci~ze Maat is voor de iMPuls van het deeltje net voor de plaatsmeting, wat de 
inter~ssante grootheid is. (Pooper(l972; p. 231 e.v.)). 
58) HelstroM(I974). Holevo(l982) en ~uen(l982) ne~en een soortgelijk standpunt in. 
59) Vgl. noot 31) en interoretatie i). 
60) HelstroM(I974; vgl. 5.11). c:. de ~uynck&Koehan(l983). 
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Dit soort "onnauwkeurigheid" heeft weinig te maken met de mlJns 
inziens meer gebruikelijke interpretatie van § III. I (al kan 
onnauwkeurigheid in de zin van § III. I natuurlijk tot een toename 
van onnauwkeurigheid in bovenstaande zin leiden). 
Bovendien is een plaatsmeter niet 'n plaatsmeter omdat hij je 
in staat stelt <x> te schatten. Zoals in§ III.I betoogd is, is een 
plaatsmeter een ~:aatsmeter (of 'onnauwkeurige plaats'-meter) 
omdat hij je alleen over de plaats informatie verschaft. Bovendien 
zal een plaatsmeter die een beetje z~n geld waard is, je in 
staat stellen veel meer dan alleen <X> te schatten. 

Om die redenen is dit standpunt, hoewel strikt genomen niet onjuist 
en vanuit communicatie-theoretisch oogpunt zeer ~egrijpelijk, van 
geen waarde bij de beantwoording van vragen die betrekking hebben 
op de gelijktijdige meting van incompatibele observabelen: het 
begrip onnaw..Jk.eurigheid krijgt geen adequate invulling en de 
doelstelling is op z'n minst veel te bescheiden61

• 

61) Deze aanpak is dus allesbehalve ''de" D?lossing voor deze problematiek, zoals 
?rimas(i983; p. 232) beweert. 
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III.4 Onnauwkeurigheid: kwantitatieve overweg1ngen 

Nadat we in de vorige paragraaf kritiek hebben geleverd op 
voorstellen van anderen, zullen we nu met een eigen voorstel 
komen. Dit zal aannemelijk gemaakt worden door de overwegingen 
van § lil. I op een kwantitatieve manier voort te zetten. De 
relatie zal de vorm van een implicatie krijgen: 

M-+N 

die betekent: "Een meting van N is een onnauwkeurige meting van W', 
of: "N komt overeen met 'onnauwkeurige M'." 
Deze relatie gebruiken we bij de bestudering van interpretatie 
iii) van (III. I) door gelijktijdige onnauwkeurige meting in te 
vullen: 

(III. 3)~ 
( 

{
N1-+(~(du 1 ,U

2
), 

.V2-+(~(U 1 ,du
2
), 

Betekent: 

Een meting van de observabele ."1 := (~(du 1 ,du
2
), u

1
xu

2
) 1s een 

gelijktijdige onnauwkeurige meting van de observaoelen N
1 

en 
N2. 

hle eisen dus dat de marginale observabelen van .'1 met 'onnauwkeurige N 
1

' 
resp. 'onnauwkeurige N2 ' overeenkomen62

• Of, anders gezegd, als we 
de ene wijzerplaat afaekken houden we een 'onnauwkeurige N

2
'-meter 

over, en als we de andere afdekken een 'onnauwkeurige N
1

'-meter. 

Laten we 'ns een :V-meter, die vanwege "1-+ N een 'onnauwkeurige :"1'
meter is, nader bekijken. (We zullen hierbij gebruik maken van de 
theorie van de fuzzy sets 63

.) We hebben in hoofdstuk I gezien dat 
we het concept p.o.m. kunnen gebruiken om, bij gegeven p, de 
kans te berekenen dat de N-uitkomst in het interval A terecht komt 
(A ( F'(Y); Y is de N-uitkomstverzameling): 

P(N-uitkomst E A) = Tr(p N(A)) 

De verzamelingen uit F(Y) wordenevents genoemd (en F(Y) het field 
of events). We streven er naar een ~1-meting te verrichten. We 
zullen dat wat de N-meting ons over M vertelt,weergeven door aan 
ieder N-event A een functie g (A) (x € X; X is de '1-uitkomstverz.) 
toe te kennen. Deze functie h~eft waarden tussen nul en één. Om 
aan te voelen wat zo'n functie betekent kunnen we ons voorstellen 
dat g (A) een maat is voor het vertrouwen dat we er in hebben dat 
de "w~rkelijke" M-uitkomst x was, terwijl het N-meetresultaat in A 
lag64

, of (andersom) het vertrouwen datdeN-meetuitkomst in A 
terecht zal komen, gegeven dat de "werkelijke" M-waarde x is. 

62) Sterkere eis dan die van Busch(&Lahti). Zie noot 54). 
63) Dubois&Prade(J980). 
64) Prugove~ki(J976) gebruikt ook dergelijke "fuzzy sets" om een fuzzy faseruimte vast te 
leggen. Dit andere doel uit zich in een nèt iets anders formalisme: g (A) geeft het 
vertrouwen dat de "werke 1 ij ke" waarde in A 1 igt, gegeven dat de meetuftkornst x is • Vgl. 
(III~) heeft bij Prugove~ki dan ook een omgedraaide betekenis. 
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6 (B) 
x 

0----------------~--~~ 
R 

x 

fig. 6 DeelvePzameling B als delta-maat. 

Als we ons ideaal, de M-meting, daadwerkelijk kunnen realiseren, zal 
de functie g een delta-maat worden: 

x 

Dit 
Een 
met 

g (B) = 0 (B) (x E X; BE F'(X); Zle fig. 6) 
x x 

is duidelijk in overeenstemming met de interpretatie van g . 
x gevolg van het feit dat deze M-events geassocieerd zijn 

de ideale meting is dat disjuncte M-events tegenstrijdig zijn: 

E~.is §een x ~ie zowel M-resultaten.in B
1 

~~s 1n B2 .kan veroorzaken. 
BlJ reele met1ng~n zal dat echter n1et altlJd zo ZlJn. Twee 
verschillende uitkomsten van een onnauwkeurige meting zijn niet 
tegenstrijdig, zo lang de foutengebiedjes die je in een grafische 
presentatie van de resultaten rond de meetpunten tekent, maar 
overlappen. We kunnen dit feit exacter formuleren door te stellen 
dat de N-events, wanneer we ze op M(waarin we geinteresseerd zijn) 
betrekken,niet door zoiets ideaals als een delta-maat, maar door 
een meer vloeiende kromme gesymbolyseerd wordt (zie fig. 7). Het 
niet-ideale van N ten opzichte van M zal tot uiting komen in het 
feit dat de breedte van g (A) niet naar nul gaat als we A tot een 
punt samentrekken. Bovendi&n kunnen 3 (A

1
) eng (A2) goed 

overlappen als A
1 

en A7 disjunct zijnx(Zle fig.x8): er zijn x'en die 
N-resultaten in zowel n

1 
als A

2 
kunnen veroorzaken. 

g (A) 
x 

x 

fig. 7 OnnauwkeuPige-meting-event als vloeiende kPomme: "fuzzy set". 
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fig. 8 Disjuncte N-events hebben als fuzzy M-events tóch overlap. 

Een dergelijke afbeelding van X naar [0,1] noemen we een fuzzy 
deelverzameling van X. In ons geval kunnen we van een fuzzy event 
spreken. Ons voorstel komt er nu op neer dar we de N-events als 
fuzzy M-events opvatten wanneer M-+ N65

• 

Hoe dat er concreet uitziet wordt duidelijk als we de 
waarschijnlijkheid van zo'n fuzzy event uitrekenen: 

P(A) = J g (A) P {dx) 
x x 

(A e F(Y)) 

x 
Hierin is P een M-uitkomstwaarschijnlijkheidsverdeling. 
Omdat de fu~zy M-events die wij bekijken ook als gewone N-events 
op te vatten moeten zijn, moet P(A) een Y-waarschijnlijkheids
verdeling zijn. Dat is in orde als g (A) voor alle x een Y
waarschijnlijkheidsverdeling is 6 ~ Dug moet: 

(liL 4) \-1 :g (Y)=I 
Vx e X x 

(Plus de andere eisen van (1.2).) 

Het is interessant dit voorstel te vergelijken met dat van Ludwig 67
• 

Ludwig gaat er van uit dat onnauwkeurig~eid een gevolg is van het 
feit dat de N-meter de verschillende M-waarden niet goed kan 
onderscheiden: één bepaalde N-uitkomst kan in principe overeenstemmen 
met (veroorzaakt zijn door) meerdere M-waarden. Ludwig neemt X=Y. 
Hij definieert de imprecision set V als de verzameling paren 
(x 1,x

2
) e XxXdie ononderscheidbaar zijn. 

65) Dit onnauwkeurigheidsbegrip is een wat algemener opgeschreven versie van wat Busch 
"fuzziness" noemt (zie Busch&Lahti(l984)). Hij interpreteert deze "fuzziness" echter 
heel anders. Hij gaat er van uit dat de fuzziness 'x, 'p de objectieve onbepaaldheid 
("undecidedness") in plaats resp. impuls van het deeltje ná de meting representeert 
(Busch(l985)). Bezwaar tegen zulke interpretaties is natuurlijk dat je de observabele 
moet koppelen aan één bepaalde, sterk geÏdealiseerde, meet-operatie. 
66) Cf. Prugoveeki's voorwaarde. Die is precies omgedraaid (zie noot 64)). 
67) Ludwig(l981). 
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Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan: 

voor zekere kleinen. Bij iederN-event B (B e F(Y) = F(X)) 
definieert hij: 

V(B) := Jx t. X 13x'E:B (x,x') E V I 
De verzameling V(B) geeft alle M-waarden die N-resultaten in B kunnen 
veroorzaken. Deze verzameling heeft eigenschappen die analoog zijn 
aan die van ons fuzzy event: als we B tot een punt samentrekken, 
blijft V(B) een zekere grootte houden (foutengebied); als B en B2 
disjunct zijn,wil dat nog niet zeggen dat ook V(B

1
) en V(B

2
j disjunct 

zijn (overlappende foutengebieden). Zijn voorstel voor M ~ N 
1s dan: 

'fBfF(X): ~(B) ~ ~(V(B)) +El 

(Waarin: ~ ~ ~ 'Vp Tr (.e_ ~) ~ Tr (.e_ ~) E klein getal > 0.) 

Het getallet_:e E geeft "een bovengrens voor de kans dat je 
afwijkingen vindt die groter zijn dan de onnauwkeurigheid V". 
Ludwig's voorstel is om een aantal redenen niet te prefereren 
boven het onze: 

a) Het is onbevredigend dat je, nadat je onnauwkeurigheid via 
de imprecision set V geÏntroduceerd hebt, ook nog 'ns een 
term El nodig hebt. 
Zonder-die term is Ludwig's relatie in het algemeen onvoldoende 
om de incompatibiliteit te doorbreken. Zo is voor alle 
begrensde intervallen D

1
, ~ 2 bijvoorbeeld: 

lower bound(E( )(D ),E( )(D )) = 0 68 -x I -p 2 -

Hierin is: !(x)(D 1) de projector op het plaatsinterval D
1

; 

!(p)(Dk) de projector on het i~pulsinterval D
2

. 

b) Het absolute verschil tussen onderscheidbaar en ononderscheidbaar 
is nogal primitief, en lijkt weinig realistisch. 

c) Bij observabelen met een discreet spectrum werkt het concept 
imprecision set niet goed. Probeer het maar eens met X= lo,II 

We zullen ons daarom verder beperken tot ons voorstel. In§ III.J 
hadden we een aantal voorwaarden besproken waaraan zo'n voorstel 
voor M ~ N moest voldoen. Deze zijn: 

a) N geeft ten hoogste evenveel informatie over de toestand van 
het systee~ als M. We zullen dit concretiseren door 
de p.o.m. van N helemaal in termen van de p.o.m. van .'vJ uit te 
drukken, via de fuzzy-set-methode van boven. Dan is N inderdaad 
op z'n best een afgeleide versie van M, Dat lijkt voldoende 
om aan deze voorwaarde te voldoen. 

68) Viz. Bus eh( 1984). 
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fig. 9 

z 

x 

De afbeelding f uit (III.S). 

b) M -+ N} 
:::}M-+0 

N -+ 0 

c) Equivalentie-relatie: 

M -+ N}~ 
M+-N~M"'N 

A 
y 

De observabelen z~Jn equivalent als ze evenveel informatie 
geven. De precieze betekenis die we hieraan zullen geven is, 
dat twee observabelen equivalent zijn als er een inverteerbare 
functie bestaat die lV-meetresultaten omtovert in getallen 
die de /1-statistiek hebben, en dus in feite !1-meetresultaten 
zijn. (Het omgekeerde kan dan natuurlijk ook.) 

We gieten ons voorstel in de volgende vorm: 

(III.S) 

!! -+ N als de p.o.m. 's O? de volgende manier te schrijven zijn: 

N(A) IJ 

Hierin is: 

P (dz) ~(dx) 
z 

!1 (M(dx), X); 
N (f~(dy), Y); 
A t. F(;.Y); 
P (dz) een waarschijnlijkheidsverdeling op een 

z zekere verzameling Z; 
f een functie van XxZ naar Y, met de eigenschap 

dat voor alle A E F(Y) geldt dat: 

f-I (A) := {Cx,z) I f(x,z) E. Al € F(XxZ). 

We kunnen eenvoudig nagaan dat (III.S) in de vorm van fuzzy 
events te schrijven is. Definieer: 

,\(A,x) := fz E. Zl f(x,z) E Al 

Kies: 

g (A) 
x 

p (!::, ) 
z z 
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Dan is (111.5), wiskundige subtiliteiten daargelaten, equivalent 
aan: 

( 

(III.6) ~(A) = j g (A) !:! ( dx) 
x 

x 

Hierin geeft g (A), net als eerder, het bij hetN-event A horende x fuzzy M-event. 

Laten we nagaan 1n hoeverre deze relatie aan de boven gestelde e1sen 
voldoet. 

De geëiste eigenschap a) is duidelijk. We zullen de andere 
demonstreren. 

b) Zij gegeven: M ~ N A N ~ 0 

Dus: 

N(A) Jf 
f- I (A) 

O(C) JJ 
g-1 (C) 

P (dz) M(dx) 
z 

P',(dz') !i(dy) 
z 

Definieer: 

6 (A,z) := jxl f(x,z) E Al 
x 

6 (C,z') .- IY! g(y,z') ( cl 
y 

Dan: 
( 

N(A) J P
2

(dz) !:!(6x(A,z)) 

z 
( 

O(C) 
J 

P', (dz') N(6 (C,z')) 
z - y 

Z' 

( ( 

(A € _;;;(Y)) 

(C E F(W)) 

J P~,(dz')j P
2

(dz) ~(6x(6y(C,z'),z) 

Z' Z 

JIJ P' ,(dz')P (dz) M(dx) 
z z 

h- I (C) 

met: 

j(x,z,z') I h(x,z,z') .- g(f(x,z),z') (cl 
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c) Nu: M -+ N A N -+ M 

Dan, analoog aan boven: 

_!:!(B) r rf p, < , ) 'J' , dz P (dz) ) z z 
_!:!(dx) (B E F (X)) 

h- I (B) 

Zeker geldt: 

_!:!(B) JIJ P',(dz')P (dz) M(dx) 
z z 

(Bxzxz') 

Dat betekent, onbelangrijke nuanceringen vermijdend (bijv. 
zxz'-gebieden met kans 0), dat moet gelden: 

h- 1(c) = Bxzxz' 

Of: h(x,z,z') = h(x) =x # g(f(x,z),z') = g(f(x)) =x 
0 

In deze formulering is het verder eenvoudig een quantitatieve maat 
voor onnauwkeurigheid vast te legg.~n. Iedere afbeelding van de 
mogelijke functies g (A) in (III.6) naar R voldoet, mits deze 
nul ~s als en alleenxals g (A) een delta-maat is 69

• 
x 

Het is duidelijk dat we, wanneer we g kennen, het in het algemeen 
mogelijk zal zijn uit de N-statistiekxconclusies te trekken over de 
M-statistiek. Prettig is verder dat deze definitie de eigenschap 
heeft dat hij weinig afhangt van de labeling van de p.o.m.: als 
je andere cijfertjes bij de wijzerplaat van een meter zet, verandert 
de meting niet principieel (zolang je geen ontaarding introduceert), 
en dat komt ~n de definitie tot uitdrukking. 

Een verdere eigenschap van (III.S) die we nog veel zullen gebruiken, 
is dat de p.o.m. N in iedere representatie diagonaal is waarin M 
diagonaal is. Dat-komt in het bijzonder van pas als Meen volledige 
p.w.m. is; i.e. een p.w.m. gegenereerd door een orthonorme basis 
voor de Hilbertruimte waar je in werkt (zie (I. IS)). In dat geval 
is het voldoende te laten zien dat N in die representatie diagonaal 
is om aan te tonen dat hij in de vorm (III,6) te schrijven is. 
Bekijk bijvoorbeeld het discrete geval. Neem de basis Cl~>), met 
dus M(n) = I~ ><~ I. Dan impliceert: n 

- n n 

<~ jN(C) ~~ > 
n- m 

0 als n i: m 

dat: 

N(C) I <~ IN(C) I~ >• I~ ><~ I n- n n n· 
n 

69) Vergelijk de "measures of fuzziness" van TJubois&Prade(l980). 
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= L <~n~~(C) l~n> ~(n) 
n 

De gelijkenis met (III.6) is overduidelijk. 
De meeste p.o.m. 's die we straks in de voorbeelden onnauwkeurig 
zullen proberen te meten,zijn volledige p.w.m. 's. We kunnen deze 
eigenschap dus goed gebruiken. 



III.S Onnauwkeurigheid: verfijningen 

Als we relatie (III.S) strikt als definitie van onnauwkeurigheid 
aanhouden, dan zullen we er mee moeten leren leven dat er een 
grote klasse van observabelen bestaat die een onnauwkeurige 
meting van welke andere observabele dan ook representeren. Dergelijke 
observabelen krijgen we als g (A) in (III.6) niet van x afhangt. In 
zulke gevallen zegt de N-stat~stiek niets over de M-statistiek. 

In ieder geval is het duidelijk dat, hoewel ze in praktische 
metingen vast een rol spele-a, het gros van de 'onnauwkeurige M'
metingen vanuit theoretisch oogpunt oninteressant is. hle zullen 
ons daarom zo veel mogelijk beperken tot observabelen die we 
'probabilistisch volledige onnauwkeurige M' zouden kunnen 
noemen. 

Bij zulke observabelen moet, behalve M ~N, ook voldaan z~Jn 
aan 70

: 

~t:F(Y): Tr ((.e_
1 - .e_2) !i (A)) 0 

(III. 7) ~ (.e_
1

, .e_
2 
willekeurig~ 

'v'B( F (X) : T-::- ( (.e_l - .e_2) ~(B)) 'J 

(Herk op dat (III. 7) met de pijl omgedraaid, wegens •t ~.'.' altijd 
waar is.) 

Het principiële belang van observabelen die aan (III.7) voldoen, 
is erin gelegen dat deze eis tot gevolg heeft dat de '!-statistiek 
vastligt als de N-statistiek bekend is. Alle dichtheidsmatrices 
die een gegeven N-statistiek hebben, hebben immers op grond van 
(III. 7) dezelfde '1-statistiek. Daarom is het duidelijk dat 
bovendien bovengenoemde triviale onnauwkeurige observabelen 
geëlimineerd worden. 

In verderop volgende paragrafen zullen we een aantal voorbeelden 
bespreken van observabelen die gelijktijdige onnauwkeurige metingen 
van incompatibele observabelen representeren. We zullen ons 
daarbij steeds beperken tot gevallen waarin de marginalen, behalve 
aan (III.S) (zoals (III.3) eist), óók aan (III.7) voldoen. Omdat 
bij gegeven uitkomststatistiek de statistiek van beide (incompatibele) 
observabelen waar je in ge1nteresseerd bent,vastligt, zal het bij 
zulke gelijktijdige onnauwkeurige metingen in principe mogelijk 
zijn uit de uitkomststatistiek de hele statistiek van de beide 
observabelen in kwestie terug te berekenen , en niet alleen maar de 
verwachtingswaarde. 

70) Lleze voorwaarde gebruikt ook Davies(J970; ~ 5) bij de analyse van wat hij "modified" 
observabelen noeMt. Davies gebruikt alleen "modified" observabelen die onnauwkeurig in 
onze zin zijn. Hij gebruikt ze om herhaalde metingen van observabelen met een continu 
spectru~ te bestuderen. 
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Daarenboven zullen we de uitkomstverzamelingen van de gelijktijdige
meting-observabele steeds gelijk kiezen aan de spectra van de 
simpele observabelen die we gelijktijdig onnauwkeurig willen 
meten. Dit doen we om een eenduidige interpretatie van de 
meetresultaten mogelijk te maken. Deze zou in het gedrang komen als 
we bijvoorbeeld een onnauwkeurige-spin!-o -meting zouden hebben 
met uitkomstverzameling [a,b] in plaats v~n J-~.!1 = spectrum(o ), 
alhoewel zo'n meting natuurlijk wel mogelijk is. In zo'n -x 
geval zou een experimentator echter niet genegen zijn "o " bij het 
wijzertje te zetten, wat hij wel graag wil (zie§ III.!)~ 

We kunnen nu ook hard maken dat de eisen die we hierboven hebben 
geformuleerd (in het eindige-spectru~-geval) sterker zijn dan 
de eis dat de verwachtingswaarden moeten kloppen. In concreto 
zullen \.Je laten zien dat een observabele die een onnauwkeurige 
(in onze zin) meting van een bepaalde observabele representeert, 
door herlabeling van de elementen van de p.o.m. om te vormen 
. h . d 71 1s tot een p.o.m. met een correcte verwac t1ngswaar e . 
Zoals al in de vorige paragraaf betoogd,is de labeling van de 
p.o.m. niet van principieel belang (boven vermelde "eis" van 
correct spectrum is meer een conventie): als we de p.o.m. 
hèrlabelen representeert hij geen andere meting. De herlabelin8 
1s dus geen verzwakking van onze eisen. 

Bekijk een geval waarin de uitkomstverzameling van de 
observabele die we onnauwkeurig willen meten, n elementen 
bevat: lg 

1
, ••• ,gnl 

Onze p.o.m. van de onnauwkeurige meting laten we ook n 
elementen bevatten. In dat geval kunnen we (III.6) 
herformuleren: 

N(k) I -\k' ~<k') 
k' 

Hierin is ~de p.o.m. van de precieze meting, en N die van 
onze onnauwkeurige meting. 
Eis (III.7) impliceert dat de matrix A inverteerbaar moet 
zijn. Kies nu de labeling Jf 

1
, ••• , fnl , gegeven door: 

f = I gk, 
k k' 

-I 
(A \'k 

71) Helstrom(1973) noemt dit "unbiased", Ook de 'luynck et a1.(1979); de !'1uynck&Koelman(1983); 
Kruszynski&de 'luynck(1987) en Abu-Zeid(1987) stellen dit als eis. Daarnaast refereren 
Arthurs&Kelly(1965) en She&Heffner(1966) er aan. Buiten Helstrom's formalisme zijn er 
echter geen redenen om die eis te stellen, en genoemde auteurs zijn er ook niet duidelijk 
over waarom ze hier belang aan hechten. Wellicht is er sprake van een rudiment van de 
correspondentie hermitische operator++observabele (zie hfst. I). 
Merk op dat in de 'luynck&Koelman(1983) gesuggereerd wordt dat zowel spectrum als 
verwachtingswaarde moeten kloppen. Abu-Zeid(1987) merkt terecht op dat het in het algemeen 
niet mogelijk zal zijn aan beide eisen te voldoen. In feite is de P-X-meting van ~ III. 10 
de enige (tot dusver bekende) die voldoet. Om die reden is het ook-niet raar dat wij 
geen correcte uitkomstverzameling ~isen. 
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Dan: 

= ~ I gk I (A- I \ Ik ~ (k) 
k k 1 

= 

L ~" M(k") 
k" 

De verwachtingswaarde is dus altijd in orde. Aangezien het 
feit dat de p.o.m. een correcte verwachtingswaarde geeft nog 
lang niet wil zeggen dat hij een onnauwkeurige meting in 
onze z1n representeert, 1s onze e1s sterke~. 

0 

Zelfs wanneer we (III.5&7) van de marginalen eisen,moeten we nog 
op onze hoede zijn. Bekijk bijvoorbeeld de observabelen 
N1 =(~ 1 (dx 1 ),X 1 ) en N

2
=(!

2
(dx

2
),X

2
). Definieer de p.o.m. 1 s: 

Hierin is f. een kansverdeling op F(X.). 
M en M1 han~en samen met triviale (in1de zin van het begin van 
deze paragraaf) gelijktijdige metingen. Zo correspondeert M met 
een situatie waarin we !

1 
meten, en aan ··~2 " via de verdeling f? 

zo maar een waarde toekennen. Beide observabelen worden dan ook
door (III.7) gedisqualificeerd. 
Situaties waarin we soms M realiseren, en soms }1', die dus 
corresponderen met een p.o.m. die een convexe combinatie van ~f 
en M1 is, worden echter niet door (III.7) uitgesloten 72

• Deze 
observabelen, die in geen enkele fysisch interessante zin met 
gelijktijdige metingen corresponderen, kunnen we vermijden door 
steeds naar ideale gelijktijdige-meting-observabelen {tik jj Ht::Z) (êi< P<J) 
te streven. 
Bij observabelen met een discreet spectrum is een eenvoudige 
voldoende voorwaarde voor idealiteit dat voor allen (M(n)) 2 = cM(n), 
met c een positief getal kleiner of gelijk aan I. De elementen van 
de p.o.m. zijn dan op een scalaire factor na projectoren, en kunnen 
nooit als convexe combinatie geschreven worden. Merk op dat 
in het continue geval p.o.m. 1 S als de coherente-toestand-p.o.m. 
(1.24) om analoge redenen ideaal zijn. 

72) De observabele die Abu-Zeid(l987) voorstelt als observabele die een correcte 
verwachtingswaarde heeft (zijn vgl. (28)) is zo'n triviale observabele: ~e meet in de 
helft van de gevallen 2A, in de rest 2C. Je kent dan steeds de waarde nul toe aan de 
observabele die je niet-meet. Abu-ZeidTs observabele wordt door (III.7) niet u1tgesloten. 
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Een verdere interessante eigenschap die niet-simpele observabelen 
kunnen hebben,is dat ze de toestanden separeren73 : 

'fAeF(X): Tr((QI- Q2)~(A)) = O 

(III.9) ~ 
Ql = Q2 

Sommige gelijktijdige-meting-observabelen die we nog tegen komen, 
hebben deze eigenschap. Het is een extra argument om de belangstelling 
voor dergelijke observabelen te rechtvaardigen. 

73) Dit kan in de quanturnmechanica nooit met simpele observabelen. Ook Busch(l985) merkt 
deze eigenschap op. Net als Prugovecki(l977) spreekt hij van "informationally complete". 
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III.6 Interpretatie op een grotere Rilhertruimte 

Zoals we aan (III.5) zien ~s de onnauwkeurigheid van l'l (t.o.v. '1) 
te "wijten" aan een extra stochastiek, voorgesteld door P (dz). Laten 
we P (dz) nu eens opvatten als de uitkomstverdeling van áe simpele 
obse~abele die bij de hermitische operator Z op een Rilhertruimte 
H hoort. a 

Het bewijs dat dit altijd kan,is nogal triviaal. Neem voor 
de Rilhertruimte van alle functies van Z naar t met: 

( 

J 
J~(z) J2 P (dz) < oo 

z 
z 
Neem voor Z de operator "vermenigvuldigen met z", en als 
toestand WCz)=l. Dan krijgen we de goede z-statistiek. 

H 
a 

Laten we verder aannemen dat M de simpele observabele van X is. 
Dan is eenvoudig in te zien dat N (uit (111.5)) te interpr;teren 
is als de simpele observabele van de operator f(X,Z) ou RoH . 
Hier~n is f dezelfde functie als in (111.5). Dit-g;eft een~ 
interessante link met het theorema van Naimark, dat in hoofdstuk I 
aan de orde kwam. 

Verder kan dit ons inspireren tot het volgende recept voor het 
vinden van gelijktijdige onnauwkeurige meting van incompatibele 
simpele observabelen. Zij gegeven dat die met de operatoren ~I en 
x

2 
op H corresponderen. Zoek dan een Rilhertruimte H , operatoren 

~l en ~2 , functies fen g, zodanig dat de operatorenaf(~ 1 .~ 1 ) en 
g~~2 .~2 J op HaHa commuteren. 

Dan is er op HoH een simpele observabele die de gelijktijdige 
meting van deze geide observabelen representeert. We beelden o (oD ,~·) 
af op pop (op HoH ), met P vast. Voor alle p is er dan sprake van 
een geli}~tijdige ~nnauwkeu~ige meting in de zfn van (111,3&7). 

Hoewel zal blijken dat niet alle incompatibele (simpele) observabelen 
via dit recept gelijktijdig onnauwkeurig meetbaar zijn, zullen r.ve 
toch een aantal gevallen tege~komen waarin het probleem op deze 
prettige manier op te lossen is. 

Bij het "niet alle" in voorgaande alinea zijn natuurlijk triviale 
observabelen, waarvoor op het einde van de vorige paragraaf 
gewaarschuwd is,buiten beschouwing gelaten. Zo'n triviale 
observabele krijg je bijvoorbeeld als je op H de projectoren Y

1 
en 

! 2 kiest, met ! 1! 2 = ! 2! 1 = Q· Dan commuteren~~oor willekeurig;~ 
en ~2 op H de operatoren ! 1~ 1 en !2~2 op HaHa . De gemeenschaupelijke 
p.w.m. van deze beide operatoren zal na part~al trace als een 
mengsel van twee p.o.m. 's à la (III.3) te schrijven zijn. 

74) Zie noot 72). 
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III.7 Connectie met Wigner-verdeling 

Er bestaat een link tussen gelijktijdige onnauwkeurige metingen 
en Wigner-verdelingen. Met Wigner-verdelingen bedoelen we 
reëelwaardige verdelingsfuncties die door een hermitische 
operatorwaardige maat gegenereerd worden, en (voor een gegeven 
tweetal observabelen) correcte marginalen hebben. Als deze 
observabelen incompatibel zijn (de interessante gevallen)~ dan 
zal de verdeling niet altijd niet-negatief definiet zijn 7 

• 

We zullen ons in deze paragraaf bezighouden met observabelen 
die een uitkomstverzameling hebben met een eindig aantal 
elementen. Zoals in § III.S al opgemerkt kun je voor zulke 
observabelen (III.6) schrijven in de vorm: 

I ~(k, 1) ) 
~k' Iil(k') '--

(III. I 0) 1 k' 

I ~(k, 1) I Bll' ~2 (1') 
k 1' 

Hierin representeert de p.o.m. M(k,l) een gelijktijdige 
onnauwkeurige meting van de bij-de p.o.m. 's ~I (k) en ~2 (1) 
ho~ende incompatibele observabelen. 

Aangezien we ons alleen voor probabilistisch volledige metingen 
interesseren zijn de matrices A en B inverteerbaar. Bovendien is 
een gevolg van (III.4) dat: 

"k': 
\ 
~k' = I L 

(III.II) 
k 

~,: \ 
Bll' L 

1 

Bestaat er nu een set operatoren Q(k,l) met de eigenschao dat: 

~(k' 1) I I ~k' Bll' Q(k' ,1') 
k' 1' 

? 

Het antwoord is ja. De volgende keus voldoet: 

(III.I2) Q(k, 1) 

75) Je orieinele Wig~er-verdeling is voor plaats en i~puls afgeleid, en voldoet aan meer 
eisen dan alleen correcte marginalen (O'Conn~ll&:,·igner(!98J-a)). Jeze zijn hier 
voorlopig niet van belang. 
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Omdat: 

I "\k' 
k 

(voor alle k') ::::;. 

-I 
(A )k 'k" (voor alle k") ::::;. 

I = L 
k' 

-I 
(A \, k" (voor alle k") 

(en analoog voor B), 1s eenvoudig in te zien dat de operatraren O(k,l) 
een verdeling genereren die correcte marginalen heeft. Uit iede~e 
gelijktijdige onnauwkeurige meting die probabilistisch volledig 
is, is dus een Wigner-verdeling voor de betreffende observabelen 
af te leiden 75 

Dit verhaal is natuurlijk een voudig te generaliseren naar andere 
gevallen, waarin de inverse van g (A) in voldoende nette vorm te 

x gieten is. 

76) 'lerk op dat de 2_(k,l) die uit (Ill. J:') •·ordt verkre~en i.h.a. :ang niet de enige 
\'igner-!':'laat is. 
Ee~ tweede belangrijke opmerking is dat ~igner-verdelingen hier nietvoorkomen vanwege 
hun nut voor quasi-klassieke representaties van de quantu~echanica. Een gevolg zal zijn 
dat •·e in het dadelijk te bespreken spinj-geval niet "de richting van de spin-vector" als 
para~eter nemen (zoals Landau,B.(J987) doet), maar gewoon de spectraal-waarden •! en-!. 
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III.8 Spin~-variabelen op~ 

D H'lb t · t ~!.De t 1 t · e 1 er ru1m e 1s ~ opera oren ZlJn, a s ma r1ces: 

(III.I3) ~x=~ (~ ~) a 
-z 

Deze matrices hebben eigenwaarden c.q. vectoren: 

m = 
x 

a : 
-x 

m = 
x 

+1 
2 (:) 

(_~ -1 
2 

a : 
-z [" 

z 

= +! ( ~) 

-! (~) 

We noemen de spectraalwaarden dus m resp. m . 
x z 

In een artikel van Yuen77 wordt een truc voorgesteld die tot 
p.o.m. 's zou leiden die gelijktijdige metingen (in Helstrom's 
zin; zie § III.3) representeren. Yuen wil de p.w.m. 's van de 
operatoren ~I en ~2 gelijktijdig onnauwkeurig meten. Hij 
definieert: 

(III. 14) ~~(x) = x ~(x) 

Hierin geeft de p.o.m. ~(x) de kans op de onnauwkeurige uitkomst 
x= x

1 
+ jx

2
• 

Deze truc werkt inderdaad soms, zoals we in § III. JO zullen zien. 
Er is echter geen sprake van dat hij de algemeenheid heeft die 
Yuen suggereert. In dit voorbeeld immers: 

x a + ja 
-x -z 

l(j 
2 I -D 

Echter: X 2 = 0 : de operator X lS nilpotent, zodat (III. 14) 
alleen iets oplevert voor x=O. De p.o.m. ~(x) is dus zinloos 78 • 

Xaar nu terug naar onze aanpak: voer een extra Rilhertruimte 
Ha= ~ 2 in, en bekijk HoHa· Op H zijn, analoog aan (III.I3), de 
operatoren a en a gedefini~erd. -x,a -z ,a 

77) Yuen(J98~). 

78) Je kunt je zelfs afvragen of er Gberhaupt iin geval te bedenken is waarin Yuen's 
truc werkt, buiten het bijzondere geval dat hij op het oog heeft (Yuen&Shapiro(l980)) ,en 
dat wij in paragraaf III. JO zullen behandelen. 
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We voeren in: 

{

o' 
(III.IS) --'X 

o' 
-z 

.-

:= 

20 
-x 

2o 
-z 

0 
""""X,a 

0 
-z,a 

De operatoren o' en o' hebben duidelijk het goede spectrum l-!,!l. 
-x -z 

Bovendien cernmuteren ze: 

[oo ,ooJ -x """"X,a -z -z, _ 

= r 0 0 ] 0 0 - 0 0 ro 0 J 0 l-x'-z """"X,a-z,a -x-z l.:.....x,a ' -z, 

omdat ro ,o J t.:...x -z 
+ 

He kunnen dus 
bepalen. 

+ + 

lo , o l = 0 
L""""X,a -z,aJ 

+ 
de gezamenlijke p.w.m. van o' en o' op ~ 2 o ~ 2 

-x -z 

De eigenvectoren van o' op ~ 2 o [ 2 zijn: 
-'X 

IM~ o': 
-x 

m' 
x 

+1 
2 

-1 
2 

( :)o(:) en (-:Jo(_:) 

( : ) o ( _ :) en ( _ :) o (:) 

In hoofdstuk II zagen we al hoe we f. 2 o f. 2 op [ 4 konden afbeelden. 
Dat doen we nu weer, en in die notatie worden de eigenvectoren van 
o' (genormeerd): -x 

. +1 (D m 2 x 

o': 
-x 

'(J) m' -1 
x 2 

Voor o' krijgen we analoog: 
-z 

m' +1 
z 2 

o': 
-z 

m' I 

z -~ 

en CD 
en (J) 
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m' 
x 

m' 
z 

tabel 3 

+! +! -~ -1 
2 

+~ -! +~ -1 
2 

(D (I) CD (-D 
Het volledige stelsel gemeenschappelijke eigenvectoren van 
o 1 en o 1 , 
-a:; -z 

Het volledige stelsel gemeenschappelijke eigenvectoren van deze 
twee operatoren wordt door tabel 3 gegeven. 

Kies nu voor de toestand op H : P = I:JJ>a<,~; I i'P 
a -a a 

Op H hebben we de willekeurige vector (~) . Dan: 

( ;) --(;)o(~) -(~) 
Noteer 
we als 
P(k,l) 

de kans op 
de kans op 
berekenen: 

m'=k en m'=l als P(k,l). Deze kans interpreteren 
d~ onnauw~eurige uitkomst m =k en m =1. He kunnen 

z x 

:,; ó:f; 
P(+! ,+!) = ! (x::x) (x0. + yB) + ! (yB) (xet + y3) 

Hlxl 2 icx! 2 + IYI 2 IBI 2 + xó:f;y :x*s +x/' cxB*) 

Dit 1s, voor de vector (~J, de verwachtingswaarde van de operator: 

Op analoge WlJZe kunnen we de andere P's berekenen. Het resultaat 1s 
1n tabel 4 te zien. Positiviteit van deze matrices volgt uit de 
manier van constructie, terwijl ook het feit dat het om een 
gelijktijdige onnauwkeurige meting gaat,hieruit volgt (zie 
§ III.6)79. 

79) Cf. Prugovetki(l977). Doordat bij de matrices (lil. 16) zowel de som van de getallen in 
een kolom I is (eis (III.4l, mijn versie), als de sorn van de getallen in een rij (eis (III.4), 
zijn versie) komt deze p.o.rn. zowel hier als bij Prugovetki van pas. 
Het is interessant deze uitkomst eens te vergelijken ~et de aanpak van Helstrom(1976; p. 71). 
Helstrem wil de "richting" van de "spin-v«ctor" schatten. Hij definieert daartoe de p.o.m.: 

~(c) := -,
1 1 + : cos(~) + : sin(") 

- ... - -x --z 

Dat deze p.o.m. een resolutie van de identiteit vormt is eenvoudig na te gaan. Wanneer we 
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~(k,l) 

I 
k 

tabel 4 

+~ I 
1 

(~ 

De p.o.m. ~(~~l) te~ geli!ktijdige onnauwkeu~ige meting van 
0 en 0 . 
-x -z 

Duidelijk is dat geldt: (M(+!,+!)) 2 = !M(+~,~) , en analoog voor 
de andere drie operatoren~ Er is dus sprake van een ideale 
observabele. 

De relaties (III. 10) krij&en 1n dit geval de vorm: 

(
~<+L-D 

M(-1 -1) 
- 2' 2 

(III. 16) 

+ ~C+L !))= 
+~C-L D 

(

I ex 1.' 2 i 1.. I 

I ~ I 2 
I ::5 I 

I ' 

Hierin is E (+!) de projector op de 0 =+~-eigenruimte. De andere 
E's hebben-~naloge betekenissen. -x 

De niet-diagonale elementen in een gegeven kolom van zulk een 
matrix kunnen we interpreteren als de "kans" dat de onnauwkeurige 
meting de "foute" uitkomst geeft. hl'e moeten ernaar streven deze 
matrices zo diagonaal mogelijk te maken, om ons ideaal (de 0 -

resp. 0 -meting) zo dicht mogelijk te benaderen. -x 
-z 

naar onze p.o.m. kijken, zien we dat er als het ware sprake is van vier mogelijke 
"richtingen" van de "spin-vector" (analoog aan figuur J J). Dit klopt dan ook inderdaad 
met de volgende vergelijkingen: 

~(->J/2,->J/2) = ~(;-/4) ; ~(->J/2,-J/2) = ~(3-/4) ::!_(-J/2,->J/2) = '3_(7-/4) 

1(-J/2,-1/2) = '3..(5-/4) als::, =((2->/2)
1
/2)/2; =((2-,2) 1/ 2)/2. 

Er is dus een voor de hand liggende relatie tussen Helstrom's p.o.m. en de onze, alhoewel 
de gezichtspunten uiteen lopen. (Vgl. ook Holevo(l982; ~ IV.4) 
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Px"fout" 

0 

Pz"fout" 

fig. 10 De &n deze onnauwkeurige meting toegestane "fou~-kansen". 

Hier: 

{ 
P x"fou t" 

pz"fout" 

\.Je kunnen dit zo weergeven omdat de niet-diagonale elementen in 
verschillende kolommen gelijk zijn, en de "fout"-kans dus niet 
afhangt van de toestand van het sys~eeM. 

Parametriseer~ 

( 
a
6

) ( cos (8) '\ 
= sin(8)exp(jtP)) 

Hiermee: 

{ 
P

p X 
11 fOUt 11 = -~ - !sin(28)cos(tP) 

- !cos(28) z"fout" 2 

,2. 11. 
Duidelijk is dat (P "f " ... .2..) + (P "f " ... i) ~i. (Zie fig. 10) x out z out 

We kunnen de twee "fout"-kansen dus niet tegelijkertijd willekeurig 
dicht bij 0 krijgen, wat helemaal in de zin van interpretatie 
iii) ~an (111.1) is. 

We zullen nu eens het verhaal van§ 111.7 op dit geval toepassen. 
De relevante matrices zijn in (111.16) gegeven. Deze zijn 
inverteerbaar als: 
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~ (k, 1) 

d/c) 
1 ! -die\ 

0 -d /c 0 } 

tabel 5 De WigneP-maat ~(k~l) van~ en~· 

We kunnen (III.I2) op de p.o.m. van tabel 4 loslaten. De Higner-maat 
O(k,l) die dan ontstaat,is in tabel 5 gegeven. Er komt blijkbaar 
niet precies een verdeling uit, maar een hele klasse van verdelingen. 
'.Je kunnen er één uitkiez~n door de Hig~.er-O'Connell-voorwaarde 60 

(~ reëel) 

~(k, 1) 

~ 
+1 -1 2 2 

( ! t~b) (_!:U I I) +1 -z~4J 2 
I I· z-zJ 

-1 

( !+~j !~b) (-!~U -!:U) 2 

(k+-+m • 1~ ) 
z' x 

tabel 6 WigneP-maat O(k~ZJ van a 
~OOY~aaPde Voldoet, -X 

en a 
-z 

80) O'Connell&Higner(l981-a; voorwaarde f). 
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Aan deze voorwaarde is voldaan als: d/c 
(parametrisatie als boven) 

t + U# 1 tan(<jl)=cos (8) 
8 :f nn/4 
<P :f nm + n/2 
9- 2 
{m,n geheel) 

ontstaat de Wigner-maat van tabel 681
, In dat geval 

Bewijs: 

Kies: lW> =(:~) 
Dan: 

I I <~I~Ck,l)!~><ç!QCk,l)ls> 
k 1 

O!x 1!2 +2ReH!+lj)x~x2 ))0!y 1 1 2 + 2Re((!+lj)y~y2 )) 
+ O!x 1!2 +2Re((-t-!J)x~x2 ))(!Jy 1 J 2 + 2Re((-!-lj)y~y2 )) 
+ C!lx2 1

2 +2Re((+!-tj)x~x2 ))(!iY2 [ 2 + 2Re((!-tj)y~y2 )) 

+ C!!x2 1
2 +2Re((-!+tj)x~x2 ))C!\Y2 1 2 + 2Re((-!+!j)y~y2 )) 

=!x 121y !2(1+1) +!x 12\y 12(1+1) 
1 ' 1' 4 4 2' ' 2' 4 4 

+ lx 1 ! 2 y~y2 iCC!+lj) + (-l-!j)) +complex geconjugeerde 

+ !Y 1 \ 2 x~x2 HO+!j) + (-!-!j)) +e.g. 

+ 'x 12y~y 1((1-1J') + (-!+!j)) + e.g. 
I 2' 1 22 4 4 

+ IY 2 ! 2 x~x 2 !((i-!j) + (-l+!j)) +e.g. 

+ 4Re((-!-!j)x~x2 )Re((-!-!j)y~y2 ) 

+ 4Re((+l+!j)x~x2 )Re((+!+!j)y~y2 ) 

+ 4Re((+!-!j)x~x2 )Re((+!-!j)y~y2 ) 

+ 4Re((-!+!j)x~x2 )Re((-!+!j)y~y2 ) 

!lxl!2 IY1!2+ !lx212 !Y2!2 + !x~x2y1y; + !x1x;y~y2 

= 1lx•y + x•y 12 = !l<~ls>l 2 
2 1 1 2 2 0 

81) Onze ~igner-verdeling geeft uitkomsten die met die van Scully(J983) overeen komen. 
Landau,B(J987) merkt op dat die verdeling richtingen van de spin-vector die gelijke 
hoeken maken met de z-as ongelijk behandelt. Dit commentaar is vanuit zijn semi-klassieke 
optiek begrijpelijk, maar onterecht. 
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Omdat deze Wigner-maat voor alle paren vectoren het inproduct 
correct reproduceert, moet O(k,l) de toestanden separeren, Zouden 
er immers twee toestanden, zeg lç> en I~> met <çiç>=<~l~>= I, 
zijn met dezelfde l-Jigner-verdeling, dan zou vanwege bovenstaand 
verhaal: 

Dus moeten de twee toestanden op een fasefactor na gelijk z~Jn. Uit 
dit feit, en het feit dat de matrices in (III.I6) inverteerbaar 
zijn, volgt dat ook ~(k,l) de toestanden separeert 82

• 

De derde relevante spin~-operator is natuurlijk c : 
-y 

m +1 
: ( ~) y 2 

0 ~ (~ -~) -y 
= _1 ·( I) m 2 • • 

y -J 

Deze matrix anti-cammuteert met o en o . Op .~· definieren we een 
-x --z "' analoge operator ~ a· Op gr~nd van hetzelfde verhaaltje als voor 

voorheen is dan eer:voudig na te gaan dat de operator 'J' :=o ::; 
-y -x -x,a met zowel o' als o' cornrnuteert. 

De drie ope~atorenzhebben dus een gemeenschappelijke set 
ei~envectoren. Maar het stelsel eigenvectoren van c' en c' bestond 
al uit vier vectoren, en was dus volledig, Daarom m3eten-aeze 
vectoren ook eigenvectoren van o' zijn. De c'-eigenwaarden van de 
vier vectoren zijn in tabel 7 teYvinden. -y 

Bekijk de p.o.m. van tabel 4. Hier moet dus ook een onnauwkeurige 
o -meting in verborgen zitten, Dat is inderdaad zo. Er geldt 
námelijk (analoog aan (III.16)) dat: 

m' +~ +1 -! -1 
2 2 x 

m' +1 _1 +1 -1 
2 2 2 2 z 

m' _1 +1 +1 -1 
y 2 2 2 2 

tabe Z 7 

821 Viz. Prugove~ki(l977). 
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y 

x 

fig. 11 Door tabel ? gegeven "spin-vectoren". 

Wanneer we dus via tabel 7 aan de p.o.m. van tabel 4 een 
"s::,y-waarde" ~oekennen, dan hebben we een gelijktijdige onnauwkeurige 
ax~-:2: 2-met~ng. He berekenen dan als het ware de kans dat de 
Tlsp~n-vector" in een van de vier door tabel 7 gegeven richtingen 
staat (zie fig. I I). 

Bekijk nu de Wigner-maat van tabel 6. Het zal de lezer niet 
verbazen dat geldt: 

{

O(+L-D 

QC+L+D 

+ QC-L+D 

+ QC-L-D 

E C+D -y 

E ( -1) 
-y 2 

Kennen we dus via tabel 7 een a -waarde toe aan ieder element van 
O(k,l), dan hebben we dus een ma~t die een \vigner-verdeling voor 
Ö , a én a genereert, 
-x -y -z 
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n III,9 Duale observabelen op_!_ 

We bekijken nu de situatie op H
0
= ~n. Zij twee complete bases 

CJ~>0 ) en (Jyk>0) gegeven (k = 0,1, ... , n-1). 

Deze bases leggen twee simpele observabelen vast. We bespreken het 
geval waarin deze bases duaal zijn. Twee bases zijn duaal als: 

-1 2TI 
(III.I8) 0<~Jy1>0 = n 2 exp(j~l) 

We noemen de bijbehorende simpele observabelen ook duaal. 

Deze paragraaf is natuurlijk eenvoudig uit te breiden naar 
gevallen die op een herlabeling na duaal zijn. Zulke o~servabelen 
zijn we in de vorige paragraaf tegen gekomen (o en a ), 

-x -z 

We definiëren de shift-operatoren: 

(III. 19) 
s := 
-x 

s := 
-y 

Jxi>O<xol + 

Jyl>o<Yol + 

lx > <x I + 
2 0 I 

IY2>0<yll + 

+ lxo>o<xn-11 

+ 1Y > <y I 
1 0 0 n-1 

Definieer verder: 

(III.20) ~Cm 1 ,m2 ):= exp(j; m1m2) (~y)ml (~)m2 

Dan83
: 

a) (S )ml (S )mz = exp(-/TI m m ) (S )mz (S )ml 
-x -y n I 2 -y -x 

b) 
(III.21) 

-1 I + ?:!(k,l) := n ~(k,l) 1'~> 0<:.;., 1 ~ (k,l) 

is voor iedere 1~> 0 in H met 0<~!t> 0 = I een p.o.m. die 
aan de eisen voor een ge~ijktiJdige onnauwkeurige meting 
van de twee simpele observabelen in kwestie voldoet. Door 
geschikte keuze van !1~> 0 is !:!(k,l) ook probabilistisch 
volledig te krijgen. 

We maken bij de bewijzen gebruik van de module-functie, die 
we als functie van R naar R zullen gebruiken: 

f(x) = (x)mod 
n 

is gedefinieerd als het kleinste getal y tussen 0 en n zodanig 
dat x= y + mn voor zekere me l (zie fig. 12). 
Duidelijk is dat voor alle mE l geldt dat: 

exp (j~( (x)mod )m) 
n n 

83) Vgl. Holevo(i982; p. lil e.v.). 

( . 2n ) exp J- xm 
n 
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/ 

fig. 12 De functie f(x) = 

f(x) 

-n 

(x)mod 
n 

x 

Bewijzen: 

Dus: 

<x I ( S ) mr ( S ) m2 i x '> 
0 m -x -y m 0 

n-l -1 2TT 
L n exp(j-n((m-m1)(l+m2) - lm')) 

1=0 

b) <x lexp(-j~ kl)(S ) 1(s )kl0> 
0 m n -y -x 0 

n-1 n-1 
~ ~ exp(-j~ kl) <x ly > <y [x > <x i ~ 
L L n 0 m1 (p+l)mod 0 p (q+k)mod 0 q · ~ 0 

p=O q=O n n 

n-1 n-1 
I I -1 T' I L L n exp(-j;(kl- 2m(p+l) + 2p(q+k))) 0<xq: 0 

p=O q=O 
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(UI. 22) 

n-1 n-1 
= n- 1exp(j;(-kl + 2ml)) L L exp(j

2
:(mp - pq - pk)) o<xql~>o 

p=O q=O 

= exp(j~(-kl + 2ml)) o<x(m-k)mod l~>o 
n 

Dus: 

= exp(J'
2

TI l(m-m')) <x 1'1'> <' 1'lx ' ) d >o n 0 (m-k)mod ~ 0 ~ (m -k mo n n 

Sommatie over 1 geeft: 

Extra sommatie over k geeft de uitkomst n!, zodat ) I M(k,l)=1. 
k 1- -

Diagonaliteit in de y-representatie wordt analoog bewezen. 

Kies nu: 

Bekijk de x-marginaal: 

I ~(k, 1) 
1 

) 1 x><x j(' <x [-j;> ! 2 ) 
1 m 0 m '0 (m-k)mod '· 0' 

m n 

A km 

De matrix A heeft alle niet-diagonale elementen gelijk, en 
ook de diagonale elementen zijn gelijk. Dus is de matrix 
inverteerbaar. Voor de y-marginaal is dit analoog in te 
zien. Dus kan ~(k,l) probabilistisch volledig zijn. 

Idealiteit ( M2 = cM) is bovendien evident. 
D 

We zullen deze p.o.m. nu op H
0

oH
1 

Definieer: 

n n 
~ ot als p.w.m. interpreteren. 

n-1 n-1 
(UI. 23) :.:.OX := L !x >

0
<x I rn 

rn"'O m m 
~ := I ly > <y I m 

L 1 m0 m 
m=O 

(en op H1 x1 en ! 1 analoog). 
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Dan: 

c) De operatoren: 

l!y: := 

:= 

(~ - !I )modn 

C!Q + !I )modn 

commuteren, en hebben een volledig stelsel eigenvectoren op 
H0oH1' 

d) Kies .e_
1
= l'-/1> 1 <,~1 • 

De p.o.m. die dan ontstaat door het I-deel weg te sporen ~n 
de gezamenlijke p.w.m. van X' en Y' is die van (III.21). 

Bewijzen: 

c) Er geldt: 
n-1 n-1 

X' L L !xk>O<"klo!x1>1<x1 ! (k-l)modn 
k=O 1=0 

Dus wordt een willekeurige eigenvector van X' met eigenwaarde 
m gegeven door: 

n-1 
) À lx., > o 1 x > 
~ k 1 1< 0 ' (k-m)mod I 

k=O n 

(Àk willekeurig) 

Analoog voor een Y'-eigenvector met eigenwaarde m: 
n-1 -

L wk!yk>Ooly(m-k)mod >I 
k=O n 

(Wk willekeurig) 

Definieer: 
n-1 -1 

n 2 I 2'JT 
exp(j-- lm) !x > olx > 

n m 0 1 (m-k)mod I 
n=O n 

Deze vector is een eigenvector van X' met eigenwaarde k, en 
van Y' met eigenwaarde 1. 

Het eerste deel van deze bewering is duidelijk. Het tweede 
deel zullen we nagaan: 

<o<yl' lol<yl"l) lzkl>OI 

-3/2 n-l ? 2 
= n L exp(j..::2!:. lm)exp(j2(-l 'm + l"(k-m))) 

m=O n n 
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-3/2 n-l 2 2 
= n L exp(j2. l"k)exp(j2 m(l-1 '-1")) 

m=O 
n n 

= -! (" 2 'TT l"k) 0 n exp Jn 1 (1 ' + 1 ") mod 
' n 

lzk
1
>

01 
heeft dus ook in y-representatie de gewenste vorm. 

Verder geldt dat 01 <zk1 Jzk'l'>01 = okk'oll' · 

Dit volgt uit het feit dat eigenvectoren van een hermitische 
operator met verschillende eigenwaarden orthogonaal zijn. 
Omdat het om n2 vectoren in een n 2 -dimensionale ruimte gaat 
LS het stelsel dus ook volledig. o 

d) E.Q-+ .e.ooi 1~> 1 <1/JJ 

Tr (E.Q !:! (k , 1) ) : = 

n-1 n-1 
n- 1 I I 

m=O m '=0 

(2.Q willekeurig; 
1 

<\IJ I'~> 1 = I) 

Tr((Eü oJ,~>I<ijJJ) lzkl>OI<zklJ) 

exp(J·~ l(m-m')) <x lo lx > • 
n 0 m11 .::..0 m 0 

• <x I'!> <~~Jx > I (m -k)mod ~ I (m'-k)mod I 
n n 

Vergelijking met (111.22) laat zien dat deze hetzelfde ZLJn. 
0 

Interpretatie iii) van (III.I) komt hier tot uLtLng Ln het feit 
dat het onmogelijk is toestanden te vinden waarvoor zowel X als Y 
scherp zijn. a~dat reductie van de spreiding in x toename van die 
in Y zal veroorzaken, zijn ook de relaties tussen X en X' resp. 
Y en Y' (de onnauwkeurigheden) van reciproke kwaliteit,-zoals 
Ti i) eist. 
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III,JO Duale observabelen op oneindig-dimensionale ruimtes 

Op deze Rilhertruimte willen we plaats en impuls gelijktijdig 
schatten. De plaatsoperator wordt "vermenigvuldigen met x": 

<xiX I~> = x <xl~> =: ~(x) 0 ~ 0 0 0 

De impulsoperator is gegeven door: 

Kies 

Dan: 

<xiP I~> = 0 :.0 0 

00 

met O<xlpn>O = exp(j2nnx) 

ook Hl = !: 2 (0,1)' met analoge 

De operatoren: 

X' .- (~ + !l )mod 1 

P' := !:a - p -1 

pn = 2nn. 

.!:] en ! 1 

commuteren. De bijbehorende gemeenschappelijke p.w.m. is, 
na wegsporen van het I-deel, een p.o.m. op H0 die een 
onnauwkeurige gelijktijdige ~-!:a-meting representeert. 

Bewijs: 

Het tweede deel van de bewering is, gegeven het eerste, evident. 
Beide operatoren zijn immers als functie van ~ resp. !:a en 
een operator op H1 geschreven (zie § III.6). 

We zullen het eerste deel nagaan. 

Een eigentoestand van!' met eigenwaarde 2nm is gegeven door: 
00 

(:\ willekeurig) 
n 

In x
0

/x
1
-representatie wordt dit: 

00 

00 

I À exp(j2n(nx + (n-m)x')) 
n n=-oo 
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Kies: 

À = exp(-j2Tinx") 
n 

(O~x".S I) 

Dan is de "toestand" weliswaar niet meer genormeerd, maar 
omdat X' een continu spectrum heeft,verwachten we dat ook 
niet van een !_'-eigen"toestand". 

00 

• • • = l: exp ( -j 2Timx') exp (j 2Tin (x+x' -x")) 
n=-oo 

= exp (j 2Timx') r5 ( (x+x' )mod 
1 

- x") 

Dit is een eigentoestand van X' met eigenwaarde x". 
0 

Dit is op een analoge manier als in de vori~e paragraaf in 
termen van shift-operatoren uit te drukken 8 

• 

Het plaats-impuls-paar van deze Hilbertruimte 1s al 1n § III.7 
aan de orde gekomen. Er geldt: 

Kies weer H1 = L2 (-oo,oo), en bekijk hierop ~I en !I. Definieer: 

(III.24) I
X' := X + X 
- .:.:0 -1 

P' := p - p - =-o -1 

Het is duidelijk dat deze operatoren commuteren, en ze kunnen dus 
gebruikt worden om een gelijktijdige onnamvkeurige 2So-Ko-meting 
te genereren 8 5

, He zullen nader bekijken hoe deze 
onnauwkeurige-meting-p.o.m. zich tot de p.w.m. 's van~ en Ka 
verhoudt. 

Kies als toestand op H0 oH1 [4J>o<<P[o[,~>I<'-/J[· He zullen de x-marginaal 
bekijken. De p-marginaal gaat volkomen analoog. 

De ~-uitkomst-kansverdeling wordt gegeven door: 

Pxo (dx) = dx lo<x[4J>ol2 

Voor de ~-!_ 1 -verdeling geeft dat dus: 

Pxoxi (dxo,dxl) = dxo dxl lo<xo[4l>ol2 [l<xi['JJ>I [2 

84) Zie noot 83). 
85) Dit kan ook via shift-operatoren. Zie relatie (III.5.10) van Holevo(l982). 
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Hieruit 1s de !'-uitkomst-kansverdeling te bepalen (vgl. (III.6)): 

(III.25) p '(.6.x') = 
J J P (dx

0 
,dx

1
) 

:t XoXI 

xo+x1 E. .6.x' p I (dx I) 
x 

()() 

Jdx' Jdx" I <x"I<P> 12 
0 0 

I <x'-x"l1j!' 12 I I 
.6.x' -oe 

De onnauwkeurigheid zit 'm 1n dit geval in het feit dat de 
onnauwkeurige verdeling v1a een convolutie met de nauwkeurige 
samenhangt. 
Duidelijk is dat andersom geldt dat zo'n convolutie impliceert 
dat de p.o.m. op een product-Rilhertruimte als de p.w.m. van 
een operator op te vatten is, die de som van de operator op H0 , 
wiens p.w.m. je onnauwkeurig wilde meten, en een operator op H1 is. 

Onnauwkeurigheid er in brengen door middel van een convolutie 
heeft dus alleen zin als het probleem van de gelijktijdige 
meetbaarheid van p.w.m. 's opgelost kan worden door bij de 
hermitische operatoren in kwestie iets op te tellen. Laat Y en 
Y' operatoren op H0 zijn, en Zen Z' operatoren op H1 . Dan! 

[!+~·!'+~'] = [!.!'J + [~.~·J 

Omdat de eerste connnutator een operator op Ho is, en de tweede 
een op H1 , kan dit alleen Q zijn als~ en~· naar een scalair 
veelvoud van I cornrnuteren, zoals bij het net behandelde 
plaats-impuls=geval inderdaad het geval is 86

• 

Definieer: 

<~> := o<<PI~I<P>o 

<~I> .- I<1jJI~IJ1jJ>1 

<.6.2~> := o<<PI <!cJ 

Dan is de verwachtingswaarde gelijk aan de som van de verwachtings
waarden van de twee toestanden: 

<x'> = <x > + <x > 
.:.:0 -1 

De verwachtingswaarde klopt dus als <X > = 0. 
-1 

Bovendien is in te zien dat de variantie van de x'-verdeling groter 
1S dan die van de x0-verdeling: 

86) Daarom is de keuze van Busch(J985; vgl. 7.C) niet algemeen bruikbaar. 
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Er is dus sprake van een extra variantie ter grootte <62!
1
>. 

Omdat bovenstaand verhaal voor de p'-marginaal geheel analoog 
geldt, is eenvoudig in te zien dat er ook daar een extra 
variantie optreedt. Deze heeft de grootte <6 2~ 1 >. Omdat deze twee 
extra varianties samenhangen met plaats/impuls-verdeling van 
één toestand, 1~> 1 , geldt op grond van (III.2): 

(III,26) > 1 - 4 

De onnauwkeurigheid heeft dus in dit geval een extra spreiding tot 
gevolg die aan (III.2) voldoet. Alleen in dit geval heeft (III.2) 
iets met (III.l) in interpretatie iii) te maken. In het algemeen 
is er geen sprake van extra spreiding die aan (III.26) voldoet. 

Omdat twee ongelijke functies na convolutie nog steeds ongelijk 
z~Jn, is de meting probabilistisch volledig. Inversie kan 
gebeuren door deconvolutie. 

Laten we nu voor I'P
1 

de vacuümtoestand (zie § I. 7) [0>
1 

nemen, 
en de resulterende p.o.m. expliciet uitwerken. 

De eigen"toestand" van X' en P' wordt ~n x0/x 1-representatie 
gegeven door: 

00 

I x' p' > 
' 0 I 

(2ïT)-! Jdx" lx">
0

o 1

1

x'-x">
1 

exp(jx"p') 

-oo 

Immers: 

d " 2. exp(-j(p x"+p (x'-x")-x"p')) 
2TI 0 I 

-1 
= exp(-jp X

1
) O(p -p -p 1

) (2TI) 2 , 
I 0 I 

Dan kunnen we ~(dx,dp) door partial trace berekenen: 

~(dx,dp) 
= dx dp 

2TI 

= dx dp 
2 

00 00 

Jdx'exp(jpx') Jdx"exp(-jpx") 
-oo -oo 

• Tr C_e
1 

Ix-x·'> 
1 
<x-x" I ) 

00 00 

-oo -oo 

·exp(j(x'p-x"p)- ~(x-x') 2 - !Cx-x") 2
) 
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= dx dp !B> <BI 
2TI Ü 

B ~/2(x + jp) 

(Vgl. (I.23) is gebruikt.) 
We krijgen zo dus de coherente-toestand-p.o.m. (1.24) 87

• De 
coherente toestanden zijn eigentoestanden van de annihilatie
operator. Deze is gelijk aan !/2(~ + j~), zodat in dit geval 
de in§ 111.8 besproken truc van Yuen werkt 88

• 

Als we de verdeling die door deze p.o.m. gegenereerd wordt 
dubbel deconvolueren (á la (111.12)) ontstaat de oorspronkelijke 
Wigner-verdeling 89

: 

2_(dx,dp) dx dp 
TI 

00 

87) .von ~eumann(l955; p. 402 e.v.) gebruikt deze coherente toestanden al 
man1er. Ook She&Heffner(l966) en Arthurs&Kelly(l965) gebruiken ze. 
88) Yuen(i982), 

89) Hillery et al.(l984; vgl. 3.3.b/3.8), O'Connell&Higner(l981-b), 
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III.Il Het algemene twee-dimensionale g~ 

Bekijk het algemene geval op H
0 

= d: 2
• \,Je kiezen zonder verlies 

aan algemeenheid: 

a = +I ( OI) 

a=-1 :(~) 

b +I 

B 

b = -1 

me t I a. I 2 + I B I 2 
= I . 

In deze paragraaf zullen we een p.o.m. geven voor gelijktijdige 
onnauwkeurige meting van A en B. lve laten zien hoe deze p.o.m. 

4 - -als p.w.m. op [ op te vatten is, als concreet vorrbeeld van het 
theorema van Na1mark. Tenslotte zullen we laten zien dat er 
geen uitbreiding van deze p.o.m. naar een p.w.m. bestaat in de 
zin van § III.6. 

De volgende p.o.m. representeert een gelijktijdige onnauwkeurige 
meting van~ en! (de p.o.m. is nog niet genormeerd): 

(I II. 2 ï) 0 <a mIk! (k' 1) I a m' > 0 : = ( I+ f k1) -1 [ 0 <a mI b 1 > 0 < b 1 I a m' > 0 ( 6 km+ \m' + f k 1) 

+ fkl\m0km'J 

De M-index k is als onnauwkeurige ~-waarde op te vatten, en 1 als 
onnauwkeurige B-waarde. De p.o.m. is in tabel 8 genormeerd weer
gegeven. Correcte diagonaliteitseigenschappen zijn met behulp 
van die tabel eenvoudig na te gaan. 

Uitdrukking (III.27) werkt alleen in twee dimensies 90
• 

Merk op dat voor alle elementen geldt dat X2 = cM, met c >0. Hieruit 
volgen positiviteit van de M's, en idealiteit van de p.o.m .. 
Probabilistische volledigheid kan eenvoudig bewezen worden door het 
analogon van (III.I6) uit te werken. 

90) Deze formule is een aangepaste versie van (111.32), en geen bij~onder geval van de p.o.rr.. 
van de volgende paragraaf. Ook die uitdrukking (111.29) levert dus 1n d1t geval een p.o.m. 
die voldoet. •,Je gebruiken hier echter deze, omdat d1e "'at handzame:- is. 
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~ 
+I -I 

('al+lal' s• ) csl;lsl' -aS;,; 
+I 

la l:lal 2 a;,;B -a B IBI-ISI 2 ) 
tBI-IBI' •s ) cal-lal' . ) -I 

Is 1: Is 12 

-a R 

aS::,; -aS la I+ la 12 

(k+-+a; 1 +-+b) 

tabel 8 De ?.O.m. ~(k,lJ voor gelijkt~jdi2e onnauukeurige meting van 
A en B. 

Beeld een willekeurige toestand (;) op 2~af op een vector 1n [ 4
: 

* . 
1~11 3 1/j~j+jaJf x+ /ja!-lali Y 

-' C2lal+2l3f) 2 

* 
/lal-la/ 2 x- ~~~~~~/l~l+l~l 2 Y 

Als we nu: 

(III,28) ~(+1,+1) 
0 0 0 0 0 I 0 0 

(

I 0 0 0) (0 0 0 0) 
met 0 0 0 0 ; ~(+1,-I) met 

0 0 0 0 
; etc. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

laten corresponderen, dan hebben we een p.w.n. die de ~-kans
verdeling reproduceert. De uitdrukking voor de toestand heeft 
echter nog niet de productvorm, zoals in Naimark's theorema. Die 
is te bereiken door op ~ 4 de unitaire transformatie van de 
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volgende matrix toe te passen: 

0 0 Pfl 
0 _ aS~ fl+f~l 

1 a 11 sI 2 {f- 0 

ff 0 0 - a~s fl+I'Y.i 
ja !IS I 2 

0 {EJfl a•R ~l+[B! 
ja 11 B 2 

0 

Als we deze matrix o~ bovenstaande viervector loslaten, ontstaat 
een afbeelding van t naar ~ 2 o [ 2

: 

De p.w.m. (III.28) transformeert natuurlijk op de bijpassende 
manier mee. Nu is de Na!mark-uitbreiding van (III.27) dus 
gevonden. 

We zullen nu nagaan of bovenstaande p.v.m. 's gelijktijdig 
onnauwkeurig meetbaar zijn via een p.o.m. die op de manier van 
§ III.6 te schrijven is. De p.o.m. van de vorige paragraaf 
hebben we weliswaar naar een p.w.m. uitgebreid, maar dat is 
geen goede. Dat kunnen we zien aan het feit dat de p.o.m. niet 
voor alle toestanden op de extra Hilbertruimte O.K. is. 

Laten we aannemen dat er zo'n p.o.m. ~(k,l) bestaat, die we 
op H0oH1 = ~ 2 o~ 2 ~ t 4 als gemeenschappënlijke p.w.m. van f(A,~) 
eng(!,~') kunnen opvatten , met~.~' operatoren op H1 . 

Noem de eigenwaarden van~ z 1 en z2 (~' : z; en zz). De werking 
van de functie f kunnen we dan door een 2 b~j 2 tabel weergeven. 
Het is van belang de functie zó te kiezen dat triviale observabel3n 
(zie § III.S en §III.6) verQeden worden. Dat kan door de 
functie voor alle waarden van z van a af te laten hangen. Zo'n 
functie is in tabel 9 te zien. Voor g stellen we een analoge 
functie-tabel op. 
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f 

tahel 9 Een keuze voor> de .Functie f die tri via le gevallen ui ts Zu::-t. 

We kunnen zonder verlies aan algemeenheid voor de eigenvectoren 
kiezen: 

fzl>l -G:J; fz2>l, ~ (:~~); fz;>l- (6); fz2>l- (~J. 
De resulterende stelsels eigenvectoren van f en g zijn in tabel 10 
weergegeven. Laten we bekijken of een gemeenschappelijk stelsel 
mogelijk 1s. 

Snij het f=a
1
-vlak met het g=b

1
-vlak. Bekijk de eerste twee 

coÖrdinaten. Door die gelijk te stellen, ligt bij iedere lineaire 
combinatie van de twee.f=a 1 -ve~to:en de vector uit ~et g=b

1
-vlak 

al vast. De derde en v1erde coord1naat volgen dan u1t: 

Dus moet gelden voor de snijvector + 

(1-. ,)J complex) 

f g 

tabel 10 Ei:::w'1"Jector>erz :)an _-"'(.t,~ Z ~) e-: 
- -.1 
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Maar de twee vectoren in kwestie z~Jn eigenvectoren van Z met een 
verschillende eigenwaarde, en staan dus loodrecht op elkaar. 
Links en rechts inproduct nemen met Jz

1
>

1 
levert: 

IBJ2Jf 12 = JaJ2Jf 12 ' IJ 12 

Analoog uitwerken van de doorsnijding van het f=a
1
-vlak en het 

g=b2-vlak levert de vergelijking: 

Deze twee vergelijkingen hebben alleen een niet-triviale oplossing 
als laJ = JBJ, Dat is in essentie het geval van paragraaf 111.8. 
In andere gevallen is er geen volledig stelsel gemeenschappelijke 
eigenvectoren mogelijk. 

Deze redenering verandert niet als we hem urtvoeren voor hoger
dimensionale extra Hilbertruimtes. De enige manier om zeker te 
zijn van een volledig stelsel eigenvectoren van f én g is de 
functietabellen zó te veranderen dat de meting triviaal wordt. 
Een voorbeeld is dat met de twee orthogonale projectoren op 
het eind van § III.6. 
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111.12 Het algemene eindig-dimensionale geval 

We zullen in deze paragraaf een recept geven waarmee voor twee 
willekeurige (volledige) simpele observabelen op ~n een 
gelijktijdige-onnauwkeurige-meting-p.o.m. te maken is. We laten 
zièn dat het mogelijk is de p.o.m. niet-triviaal, en probabilistisch 
volledig te maken. Bovendien wordt de relatie met de p.o.m. uit 

n paragraaf 111.9 voor duale observabelen op ~ onderzocht. 

We gaan uit van twee bases voor [n: Cl~>) en Clyk>) 

(k = 0,1, ... ,n-1). 

a) De volgende operatorwaardige maat heeft de juiste diagonaliteits
eigenschappen, en is hermitisch: 

Neem A_(l
1

) , B
1
(k

1
) •• l C l D f' . -K reee , en kl comp ex. e ~n~eer: 

(111.29) ~(k ,1) := 1 lx >A(l)<x I 
L (k+k 1 )mod k 1 (k+k 1 )mod 
k 1 n n 

+ I 
l I 

I >B(k)< 
y (1+1 1 )mod 1 1 y (1+1 1 )mod 

n n 

+ I I 
k I l I 

C i x ><x I y ><y ! 
k'l' (k+k')mod (k+k')mod ' (l+l')mod (l+l')mod 1 

n n n n 

+ I I 
k' 1' 

~ 
C IY ><y 1~-c ><x k'l' (l+l')mod (l+l')mod - (k+k')mod (k+k')mod 

n n n n 

b) Een mogelijke voorwaarde voor positiviteit van deze o.m. ~s 

~(k,l) ~ 0 voor alle k,l als er zijn: 

~' , B1 , reëel; 

(111. 30) ~ 

ak'l' , Sk'l' complex met: ak'l'3k'l' = Ck'l' - ~' - B1 , 

E met 0 ~ E ~ 2 ; 

zodanig dat voor alle k,l: 

(111.31) I
Voor alle k': 

Voor alle 1': 

A. o, ) + 2A. ' _> 11 ' I "" I 2 ( f ) E -K 1<. L "'k' 1' (k+k' )mod (l + 1' )mod 
n' n 

(k) I I 12 2-E 
Bl' + ZBl' ~ L Sk'l' (f(k+k')mod ,(l+l')mod) 

k' n n 

met: 
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Bewijzen: 

a) Diagonaliteit van de marginalen (viz. § 111.4) en hermitici
teit zijn eenvoudig in te zien. De (k+k 1 )mod -indices 
zorgen voor herordening door cyclische verwi~seling. Ook 
andere herordeningstrucs werken natuurlijk. 
Het analogon van (111.10) wordt hier voor de x-marginaal: 

I !:! ck, 1) 
1 

=I jx(k+k 1 )mod ><x(k+k 1 )mod I [I (~~) + 2Re(Ck 1 l))] 
k 1 n n 1 

+ 1 I 
- 11 

Voor de y-marginaal volgt een analoge uitkomst. 
Als we dit nog 1 ns sommeren ontstaat de normeringsvoorwaarde: 

.!. =I I ~Ck,l) = .!.rZ I c~l) + BCk) + 2ReCck,l)~ 
kl b k 1 ] 

b) Definieer de volgende twee vectoren: 

(k 1) > . - > [ /2. 
jak 1 l 1 .- lx(k+k 1 )mod (f(k+k 1 )mod ,(1+1 1 )mod) 

n n n 

•exp(j!E 8 (k+k 1 )mod ,(1+1 1 )mod) 
n n 

J-ç /2 
.- jy(l+l 1 )mod >(f(k+k 1 )mod ,(1+1 1 )mod) ~ • 

n n n 

•exp(j(!E-J)S(k+k 1 )mod ,(1+1 1 )mod 
n n 

De volgende operator ~s een projector, en dus zeker 
positief: 

N(kl) 
~111 

:= { I (kl\ Q I (kl)>} (Xk I 1 I akI 1 I + ;_,k I 1 I I bk I 1 I • 

Uitwerken met behulp van (111.30) geeft: 

0 

N(kl) = 
~111 fak 1 l 1 j

2

(f(k+k 1 )mod ,(1+1 1 )mod )Ejx(k+k 1 )mod ><x(k+k 1 )mod 
1 

n n n n 

+ [B f2(f )2-EI >< I + 
k 1 1 1

' (k+k 1 )mod , (1+1 1 )mod Y (1+1 1 )mod y (1+1 1 )mod • 
n n n n 
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B)f; f 
+ ak'l' k'l' (k+k')mod ,(l+l')mod exp(jG(k+k')mod ,(l+l')mod )• 

n n n n 

• I x (k+k' )rood ><y (1 + 1' )mod I 
n n 

+ a:'l'Bk'l' f(k+k')mod ,(l+l')mod exp(-je(k+k')mod ,(l+l')mod )· 
n n n n 

•ly ><x I (1+1' )mod (k+k' )mod 
n n 

Na somrnatie over 1' enk' zijn de laatste twee termen gelijk 
aan de laatste twee termen van (111.29). Als bovendien aan 
(111.31) voldaan is zijn de eerste twee termen groter dan de 
eerste twee termen van (111.29), en dus: 

'ï' 'ï' (kl) 
~ (k' 1) L t' Î I ~I 1' 2. Q. 

Bekijk de uitdrukking voor de x-marginaal bij het bewijs van a). 
Hier speelt de B-term samen met het deel van C dat onafhankelijk 
van k' is, de rol van een altijd aanwezige "achtergrond" in de 
fout-matrix (die we analoog aan (111.10) kunnen opstellen). 

0 

Bij de y-marginaal zal de A-term een analoge rol spelen. Vanwege 
(111.31) kunnen die termen niet steeds te gelijker tijd willekeurig 
dicht bij nul komen, geheel in de zin van interpretatie iii) van 
(liL I). 

Een eenvoudige keuze voor ~(k,l) die voldoet, en ook nog 
probabilistisch volledig is, volgt uit (hier is de normering 
nog niet goed): 

~;) = Bi~) 0 

(III. 32~ 

met F:= max(fk 1). 
k,l ' 

Positiviteit kunnen we met (111.30&31) laten z~en, Neem: 

!FcSkiO 

!FcSl'O 

= 8k'l' 
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Deze keuze voldoet omdat: 

IF
0k 1 0 ~ 0k 1 0fkl 

Fêl I 0 ~ 6 1 I Ofkl 

Dit geeft voor de x-marginaal: 

L M(k,l) 
1-

De matrix A is inverteerbaar omdat alle diagonale elementen gelijk 
zijn, en ook alle niet-diagonale ele~enten (cf. § 111.9). Omdat 
voor dey-marginaal precies hetzelfde geldt, is de p :.m. 
probabilistisch volledig. 

We kunnen (111.32) analoog aan (111.27) opschrijven: 

(Il1.33) <x I M (k, 1) I x I > 
m- m 

<x IY ><y lx 1 >(5 +c 1 + F) 
m 1 1 m km km 

+ Fr:Sk 5k I m n 

Tenslotte zullen we laten zien dat ook de p.o.m. voor duale 
observabelen van § 111.9 in de vorm (111.29) te schrijven is. 
'..Je kiezen: 

(III.34) 

voor zekere j~> ~ H. 

Bekijk de derde terM van (111.29): 

<x I L L clc 1 1 1 
ffi k I 1 I 

••• I x I> rn 

I 
-1 2n C n exp(j--(1+1 1 )(m-m 1

)) 
(m-k)mo::l , 1 1 n 1 I n 
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= I 
1 I 

1 -3/2 (.2n 1( 1)) .2n 1 2n exp J-- m-m exp(J-- 1 (m-m 1 -m+k)). 
n n 

1 n-J exp (J. 2TI 1 (m-m 1 )) <x I '1'><'!J I x > 2 Il (m-k)mod 't' , (mI -k)mod 
n n 

~ 
De C -term 1s de hermitisch geadjungeerde van bovenstaande term . 

. k 111 h 1 h .. h d d .. d 1 .. k . k D1e 1s ec ter a erm1t1sc , zo at e u1te1n e lJ e u1t omst 
twee keer de bovenstaande is. Vergelijking met (III.22) leert ons 
dat dat inderdaad een bijzonder geval van (III.29) is. 
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III.I3 Plaats en aantal op C2 (-ro,oo) 

We willen op de Rilhertruimte H
0 

C2 (-oo,oo) de operatoren: 

I
~= 

N = .:..:{) 

+ 
+ ~) 

gelijktijdig onnauwkeurig meten (zie§ III.7). De oplossing van 
dit probleem is een voorbeeld van een gelijktijdige onnauwkeurige 
meting van twee niet-duale observabelen op een oneindig-dimensio:.1ale 
Hilbertruimte. Bovendien zullen we in hoofdstuk IV een quanturn
optisch experiment beschrijven dat de betreffende meting realiseert. 

Als eerste stap breiden we Ho tot H0oH1 ; H1 = C2 (-oo,oo) uit. Op 
H1 zijn ook een annihilatie- en een creatie-operator gedefinieerd. 
Voer in: 

(III.35) ( ~) := 
/")-E) ( ~) 
-IË a 

-I 

Deze operatoren hebben de eigenschappen van annihilatie- resp. 
creatie-operatoren op onafhankelijke modes: 

0 

De toestand .2o op H
0 

beelden we af op .2oo~ 1 op HJoH1 ,met ~I vast. 

De volgende stellingen gelden: 
..!.. 
I 

a) De operatoren: ~ := ~ 
-1 _! 

(1-E) 2 X := (2-2E) 2 (a 
~ ~ 

t 
+ a ) 
~ 

commuteren, en hebben een gemeenschappelijke p.w.m. op H,.,o.~'-. 
J 1 

-1 
b) Een meting van (1-E) 2~ is een onnauwkeurige neting van~ 

voor alle .e_
1

• 

c) Een meting van ~ is een onnauwkeurige meting van ~ voor 
alle .e.

1 
die diagonaal zijn 1n aantal-representatie: 

<nJo Jn'> = 0 als n#n'. 
I -1 I 

92 



We beperken ons verder tot het geval dat het I-systeem zich 1n de 
vacuüm-toestand bevindt: ~I = lü>I<OI. 

-1 
Noem de p.o.m. die de p.w.m. van ~ en (I-E) 2~ oplevert als Je 
het I-deel eruit spoort M(dx,n). 
Dan geldt bovendien: -

00 

d) M (dx) := L M(dx,n) = dx 
--c -

( 

J dx
1 

n 
-oo 

1 
a = (E/(2-2E)) 2 

Deze observabele is probabilistisch volledig. 
00 

-00 

~ I I (lm) n m-h 
= m~n m> 0<m n E (I-E) 

( 

e) ~ (n) := J ~(dx,n) 

Deze observabele 1s probabilistisch volledig. 

f) ~·1(dx, n) hangt op de volgende manier samen met de operator
waardige maat Q(dx,n), die een l~igner-verieling genereert: 

(III. 36) min(n 1 ,n") 

H 1 " 2 (x)exp(-x 2 )dx n +n - n 

00 

~(dx,n) dx 
<:><> 
\ 
I 

m=n 
( "(d 1 )f"ll n( )m-n( 2 2)-! ( '[x-x

1J:) j .:::, x ,m (n) E 1-t: "'"C exp -2 ~ 

Bewijzen: 

a) Triviaal. 

-1 
b) (I-s) 2 X 

-c 

-oo 

De operator is als functie van~ en een operator op H1 
te schrijven, en voldoet dus voor alle toestanden op H1 
(zie § III.6). 

0 

c) ~.Je maken gebruik van het karakter van ~ en a als annihilatie
operatoren, en definiëren aantal-toestanden:--c 

+ 
~~ (n,m)>OI nl (n,m)>Ol 

~!cl (n,m)>Ol m[ (n,m)>OI 
- 1 + n .:.. m 

ICn,m)>OI = (n!m!) 2 (~) (~) [0> 0o[O>I 

O) <(n,m)! (n 1 ,m 1 )>
01 

= :j ~~ 1 nn ~ IILrn 
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(-tn: ·~t) 

Volledigheid van deze set volgt uit het feit dat de 
transformatie (111.35) alleen maar een coÖrdinatentransformatie 
op C2(-oo,ro)oC2(-oo,ro) is: 

\ ~<lxo>oolxl>l) : (/Ë xo + lï=Ë xll(lxo>oolxl>l) 

12Scclxo>oolxi>I) (!ï=Ë xo- IË xi)(Ixo>oolxl>I) 

oftewel: 

(O<xofoi<xi [)[ (n,m)>OI 

= q,n (IË xO + v'M x I )1>m (!ï=Ë xO - /( x I) 

met 1> (x) := <x[m> , 
m 

We defini~ren ook coherente toestanden, die om analoge redenen 
precies dezelfde eigenschappen hebben als gewone toestanden: 

~I co:,s)>oi 

~~ (o:,B)> 01 

o:f (cx,S)>OI 

3[ (':x,.S!>OI 

<(cv·?.)[(·""?.)> -I 0 I .__. ' ·- ' ' ~ 0 I -

Eenvoudig in te zien 1s dat: 

De p.w,m, van~ is dan natuurlijk: 

~(n) I I (n,rn)> 0 I<(n,m) i 
m 

Reken de verwachtingswaa~de voor coherente toestanden uit: 

<o<o:[oi<B[)!b(n)([S>Io[o:>o) 

I [
0

I<(n,m)j(/Ëo: + /ï.=Ë~,/1-E o:- /ËB)> 0 I! 2 

m 

I IE o: + 11-'E B 12n = , exp (-I IE o: + v'M B [2 
) 

n, 

Dit betekent voor de operator ~(n): 

.J.. r.--::: + n 
((IË ~ + !ï=É- ~I) (IE~ + V)-[ ~;)) 

~(n) = n! 
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00 

I 
m=O 

Als p
1 

diagonaal is in aantal-representatie doen alleen - ~ termen mee met m'=m", en komen ook a en~ alleen met 
gelijke machten voor, Dan heeft~(~, waaneer we die 
partial trace'n tot de p.o.m. ~(n) op H

0
, de gewenste 

diagonaliteits-eigenschap. 

-1 
d) De p.-v:.m. van (I-E) 2 X op H

0
oH1 wordt gegeven door 

(viz. (III. 37)): -c 

00 

0 

( 

~(dx) = dx J dx' 

'

x'> <x'lolx"> <x"ljl ''-- o 0 0 ~ 1 
..-,.;.(x-x') (( 1-s) /E) 2 

I 
0 

( ( I -E ) IE ) 2 

Partial trace, met de vacuÜmtoestand op H 7 ingevuld, lev.:.rt: 

00 

~ (dx) 
-c dx J dx' Jx'> <x' I! <x"IO> !2

1 o 

O 'I , I, ,x"=(x-x')((I-E)/E)! 
-ro 

I 

o (( I -E ) /E ) 2 

00 

( 2 -
1 [x-x '1 2 

= dx J dx' lx'>0<x' I (2no ) 2 exp(-! ~J ) 
1 

0 = (E/(2-2E)) 2 

....tXJ 

Probabilistische volledigheid volgt uit het feit dat geen 
enkele functie na convolutie met zo'n Gauss-kromme overal 
nul is: ongelijke functies zijn ook na convolutie ongelijk. 

e) In de laatste uitdrukking van c) doen alleen termen ~et 
m'=m"=O mee: 
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(liL 38) 

Dan: 

n 1 -n 
I 

m=O 

l 0 als n 
1 

landers: 

< n 

(-I)m n+m n 1 ! 
n ! m! E ""'(-n"~'l-_-:(-n.;.+m__,..)~)-r-! 

n 1 -n En 

I n: 
( -E) m n I ! (+I) n I -n-m 

(n -n). 
m=O 

Dus: 

~(n) = I 
m=O 

A 
nm lm> <mi 0 

met: A 
nm 

Definieer: 

B 
nm 

anders. 

De matrix B lS de inverse van A: 

I 
m=O 

B A 
nm mn 1 { 0 als n 1 

landers: 

< n 

nl 

I 
1 -n( I)m-n(I )n

1
-n m 11 n--m m.E - -E E n .E 

m=n 
(m-n)!n!(n 1-m)!m! 

n 1 -n 

I 
1_ 

(- I ) m ( I -E) n n n I ! 

m=O 
m! n! ( (n 1 -n)-m)! 

( I -E ) n I -n n I : 

n! (n'-n')! 

als n 1 > n 

als n 1 = n 

n 1 -n 

I 
m=O 
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Aangezien de matrix A een inverse heeft, is de meting 
probabilistisch volledig. 

0 

f) We maken gebruik van het feit dat operatoren volledig 
worden gekarakteriseerd door hun verwachtingswaarde voor 
coherente toestanden. Bereken eerst de verdeling waar we 
op uit moeten komen: 

<(IE a,IJ-Ea) IE(dx,n) I (IË a,!ï="E a)>
01 OI -

I r:: 12n 1 I 122 ;,; 2 
dx vE a exp(-IIË al 2 ) ((I-E)/TT) 2 exp(- x- 2 (a~ ) ) 

n. (I-E) 2 

Omdat de coherente toestanden zo gemakkelijk in coherente 
toestanden op de "modes" b en c uit te drukken zijn, 
factoriseert de verdeling. Op "mode" b meten we immers ~' en 
op "mode" c (op een factor na) ~· 

We bepalen nu de verwachtingswaarde voor de 1-Jigner-rnaat: 

00 00 

dx I I 
n'=n n"=ti 

00 00 

I I 
n'=') n"=O 

<n' lo(dx,n) !n">
0 

exp(-!::1.[ 2
)• 

0 -

(a*)n' nn" 

(n'! n"!) 2 

~ n' n" n 2 ( rx ) a 2 n! n' ! n"! exp (-I :J: I ) 

n ' ! n" ! 2 ( n 
1 
+n" ) / 2 n ! ( n ' -n) ! ( n "-n) ! n ! 1T ! 

•H, " 2 (x)exp(-x 2
) n +n - n 

00 00 

I I 
n'=O n"=O ( I ")/2 ,, .. ,"n+n n . n . .... 

•H , 11 (x)exp(-x 2
) 

n +n 
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Gebruik nu 9 1 
: 

00 00 

I I 
k=O 1=0 

~+1 (x) exp(2ux - u 2 + 2t(x-u) - t 2 ) 

= exp(2(t+u)x - (t+u) 2) 

Dan: 

= dx exp(-1~:2)!al2n -' * * TI 
2 exp(-x2 + /2(a+a )x- !(a+a ) 2) n. 

-- dx exp(-!ai2) lal2n -1 * . n! . · TI 
2 exp(-(x-!/2(a+a )) 2

) 

Ook deze verdeling factoriseert dus. Dat het n-deel van de 
0-verdeling inderdaad op de correcte manier met het n-deel 
van de hierboven uitgerekende ~1-verdeling samenhangt' is met 
de uitkomsten van e) eenvoudig-na te gaan. Verder moeten we 
bedenken dat convolutie van een Gauss-kromme met standaard
deviatie o 1 met een Gauss-kromme met s.d. o2 , óók een 
Gauss-kromme oplevert, maar dan met s.d.: 

I 
0 = (02 + 02)2 

I 2 

Daarom is ook de samenhang tussen beide x-delen ln orde. Er 
geldt immers dat: 

I I E 
--=-+--2-2E 2 2-2E 

~erk op dat de truc van § 
de verwachtingswaarde van 
aan de uitkomst n gewicht 

0 

III.S ook hier gebruikt kan worden om 
het n-deel goed te lcijgen. Als we umners 
f toekennen: 

n 

oo n ~ ) n -n 
f := I m B = I m E 
n m=O mn m=O 11\ 

( (E-I ) IE ) m-n 

dan is de verwachtingswaarde steeds correct. Dit is dus een 
geval met oneindige uitkomstverzameling dat te corrigeren is. 
Het x-deel heeft natuurlijk sowieso een correcte verwachtingswaarde 
(zie § lil. I 0). 

In het n-deel is 1-E een maat voor de onnauwkeurigheid. In het 
x-deel is dit E. Bij deze klasse van p.o.m. 's kan de nauwkeurigheid 
van de een alleen ten koste van de ander worden opgevoerd, ln 
overeenstemming met interpretatie iii) van (III.I). 

91) Prudnikov et al.(l986); p. 710). 
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IV 

FOTO-DETECTIE 

IV.! Foto-detectie; klassiek 

We zullen in dit hoofdstuk foto-detectie bespreken. Het zal blijken 
dat het met foto-detectie mogelijk is een tweetal van de in het 
vorige hoofdstuk besproken gelijktijdige metingen te realiseren. 
Het gaat hier om de X-P-meting uit § III.I0.2, en de X-N-meting van 
§ III.I3. Voor we toteen volledige quanturnmechanische beschrijving 
van de detectie overgaan, bespreken we eerst de semi-klassieke 
theorie om een algemeen idee van het experiment te krijgen. 

In de semiklassieke detectietheorie wordt het electramagnetische 
veld niet gequantiseerd. Uit de bestudering van bepaalde 
model-systemen en hun interactie met het (klassieke) electra
magnetische veld volgt dan de fundamentele aanname van de 
semiklassieke theorie 92 : 

(IV. I) 

De waarschijnlijkheidsdichtheid voor een foto-emissie-proces 
op een gegeven plaats en tijd is evenredig met de momentane 
invallende intensiteit: 

_,.. -+ -)>- -+--+ 
w(x,t) ~ I(x,t) ~ (e •(ExB)) 

z 

De detectorconfiguratie is in figuur 13 aangegeven. Het detector-
-+ 

oppervlak A bevindt zich in het xy-vlak (z=O), zodat e de 
eenheidsnormaal op het oppervlak is. De vector ~ is dafi ook een 
twee-vector in het detector-oppervlak. 

We bekijken het veld gedurende een tijd 6T. Bovendien nemen we 
alleen paraxiaal in de +z-richting invallend licht mee. 
In dat geval kunnen we de vectorpotentiaal ontwikk~len naar 
vlakke golven: 

-+ 
(IV.2) A(z,t) 

met: w = 2nm/6T (m ê N) 
m 
-+ -+ 

(eÀ •ez) = 0 

exp(-jw (t-z/c)) 
m 

92) Voor berekeningen zie Glauber(!963-b). Het semiklassieke geval wordt expliciet behandeld 
in ~andel et al. (1964) en diverse andere artikelen in ~ndel&~olf(l969). 
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fig. 13 

~y 
x 

z•O 'z•cl>T 

Fotodetector-configuratie: oppervlakte A op z=O; 
licht in +z-richtino· 

~-' 

meettijd t:.T. 

~ 

Vanwege de paraxialiteits-aanname is A onafh~nkelijk van x en y. 
Het gaat hier om de complexe amplitude. Fysisch interessant is 
natuurlijk het reëele deel hiervan. 
Voor een vrij veld geldt bovendien: 

~ 

B(z,t) 
-+ -+ j/W -+ -+ 
\/XA ) I m (e );e ) 

i.. z À 
À 

c 
m 

?Jt.. I I j;W 
~ 

3t - e, am) 
\ r:l ;\ 

m 

~ 

E(z,t) 

Dan (detector op z=O): 

6T 

j I(O,t) dt -

0 

I I 
(JJ 

m 
I 

I 2 

C a > I ' . m, 
m À 

omdat: 

I(O,t) - (~2 ·Re(ExB*)) I z=O 

exp(-jJ.: (t-z/c)) a 
mf, !!1 

exp(-j'..- (t-z/c)) 
!!1 

-I I I 
m' m'' À 

/Ui ,w ., 
m m 

c 
* am" a"\ exp(-j(t._1 .. -w ,)(t-z/c)) 

1\ m , n m 

We hadden wegens (IV.l) voor de kans dat er tussenten t+dt een 
emissie ergens in de detector optreedt: 

w
1 
(t)dt SI(O,t)dt 
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De constante 6 bevat de gevoeligheid van de detector. Die hangt 
blijkbaar niet af van de golflengte. Realistischer is daarom 
de aangepaste versie, waarin de frequentie-afhankelijke 
gevoeligheid in een functie f(w) is verwerkt: 

(IV. 3) = I I 
m' m" 

'ive kunnen hieruit de kans op n emissies 1n het interval [ti ,t
2

) 
bepalen9 3 : 

(IV.4) 
n 

u exp(-u) = < > n. 
!'!let: u = 

t2 
( 

J wi (t)dt 

ti 

tI 2... 0 

t
2 
~ ~T 

In (IV.4) is rekening gehouden met een statistisch mengsel van 
invallende stralingsvelden. Daarom verschijnen er brackets. 
Belangrijk is verder de opmerking dat de geldigheid van (IV.~) 

niet van de sterkte van de velden afhangt 94
, 

Als het interval van 0 tot 6T loopt, dan: 

u = 

Dit geeft voor de verwachtingswaarde van het aantal getelde el"'llSSles: 

I f(w ) I 2 w .àT 
<n> I n P(n;0,6T) <u> I ) 1"1 I m I I 2 

L c I am),! 
n m À 

Als we een foto-detector aan licht blootstellen, dan zal hij een 
foto-stroom afgeven. Deze stroom bestaat uit pulsjes, één voor 
iedere emissie: 

Hierin is tk de aankomsttijd van het k-de pulsje, en i 0 (t) de 
pulsvorm. om die reden is duidelijk dat: 

( 

<ji(t) dt> ~ <n> 

93) Loudon(l983; hfst. 6). 
94) De argumenten tegen semiklassieke detectietheorie zijn veel subtieler. Zie ~ndel(1976). 
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fig. 14 

D 

L 

Homodyne detector: signaalveld S; 
loca:e laser L; 

i{t) 
6T 

I 

,---..., _!_i d t r----~ 
6TJ 

beamsplitter (halfdoorlatende spiegel) B; 
detector D. 

De over een zeker tijd-interval geÏntegreerde fotostroom is dus een 
maat voor de intensiteit van de straling in de diverse modes. 

Communicatie-theoretici zijn erin geÏnteresseerd informatie over 
te brengen. Een mogelijkheid is deze informatie in een lichtstraal 
te coderen. De tweede stap is dan deze lichtstraal optimaal te 
ontvangen (detecteren). De eerste mogelijkheid die in je opkomt 
is natuurlijk de hierboven beschreven directe-detectie-methode: 
de fotodetector wordt zonder verdere peespas in de baan van het 
signaallicht geplaatst. Deze methode is echter alleen bruikbaar 
bij sterke signalen. Hanneer immers het signaal zwak is (van ver 
moet komen), zal de altijd aanwezige achtergrondruis (bijv. van 
thermische bronnen) de signaalgolf ten onder doen gaan. 

Vandaar dat in de communicatie-theorie betere methoden ontwikkeld 
zijn. In deze methoden is de frequentie van de signaal-draaggolf 
bekend. Bij de signaalgolf wordt nu licht van een zeer sterke laser 
gemengd. Signaallicht en laserlicht zullen interfereren eR in de 
uitdrukking voor de detectorstroom zal een rnenP,term opduiken. Deze 
mengterm is door opvoeren van de sterkte van het laserlicht 
willekeurig groot te krijgen, zodat de ruisdrempel gemakkelijk 
overschreden kan worden. 

l~e zijn niet zo zeer geÏnteresseerd in deze methoden vanwege hun 
communicatie-theoretische belang, maar vanwege de mogelijkheid 
met deze technieken parameters van het signaallicht te meten die 
met incompatibele observabelen corresponderen95

• Om die mogelijkheid 
te onderzoeken is het natuurlijk nodig de zaak quanturnmechanisch 
te behandelen. We zullen het echter eerst semiklassiek doen. 

Beschouw de situatie in figuur 14. Daar is schematisch een 
homodyne detector afgebeeld. Via een halfdoorlatende spiegel 
wordt licht van een zeer sterke laser met frequentie w

0 
= 2nn0 /~T bij het invallende signaallicht gemengd. Er geldt voor de 

95) Yuen(1982). Een inleidende studie werd in mijn st3geverslag (verslagno. 1936-10; 
vakgroep theoretische natuurkunde; TUE) verricht. 
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ontwikkelingscoëfficiënten van het veld op het 
detectoroppervlak (laat voor het gemak de polarisatie index À weg): 

metr/1-E :transmittiviteit/reflectiviteit van de spiegel 

lf(w ) l 2w lfCw ll 2 w 
m" mola 12 » L m m la 12 (sterke laser). 

c m
0

,L m c m,S 

Hierin slaat de index S op het signaalveld, L op het veld van de 
locale laser en D op het veld aan het detectoroppervlak. 

Dan geldt voor de tijdgemiddelde fotostroom i(t) : 

<i(t)> ~ <n>/6T ~ 

+ IE (I -E ) Re (a ;.r; 
1 

a S )} 
mo, mo' 

Hierin is (IV.4) (zonder brackets) gebruikt, en bovenstaande 
sterke-laser-benadering. 

De eerste term tussen accolades is de zgn. bias-tern. Omdat we 
echter de sterkte van de locale laser bekend veronderstellen, 
kunnen we die door aftrekking verwijderen. Laten we verder 
aannemen dat a reëel is. Dat alles geeft: 

m
0

,L 

(IV.S) 
-I 

(/t: (1-t:) a 
1

) <i(t) - i > ~ Re(a 5) 
mo, bias mo, 

We krijgen dus informatie over één component van precies één 
mode van het signaalveld. 

Het is mogelijk de opstelling tot een dubbele homodyne detector 
uit te breiden. Zo'n detector96 is in figuur IS te zien. De vier 
armen van de detector zijn precies even lang. In de onderste 
arm is een delay geplaatst dat de optische weglengte van die arm 
met tÀ verhoogt. Dit heeft tot gevolg dat er een faseverschil 
zit tussen de lasersignalen ter plekke D1 resp. D2 : 

j (a L)D 
mo, 2 

96) Oliver(i965); Loudon(l986). 
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fig. 15 

* 

s 

S" 

s' 

i . 
b~as 1 

Dubbele homodyne detectoY'. Symbolen als in figuur' 14. 
Het ?Jeld dat met een steY'Y'et.je gemeY'Î<.t is~ is va::u-1"'1. 
Je iY~tepY'atoY'en die na de detectoY'en hoY'en~ zi . .;n vooY' het 
gemak weggelaten (cf. figuur' 14). 

Als we de twee detectoren als boven behandelen, en er van 
uitgaan dat (a 

1
)D reëel is, volgt: 

mO, I 

(IV.6) 

l 

- i > bias, I 

Im(a 
5

) 
mo, 

De factor 2 2 die het laserlicht bij splitsing zwakker wordt zit al 1n 
de amplitude (a ) verwerkt. 

m
0

,L D1 

L 

B 

s D 

;: I I-E 

HeteY'odyne detector'. SyT'?bolen :ûs ~n L'iJU:AY' 14. 
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De dubbele homodyne detector geeft dus informatie over beide 
componenten van de m

0
-mode van het stralingsveld. 

Ook een andere detector, de heterodyne detector, ~s daartoe 
in staat. De heterodyne detector is in figuur 16 geschetst. 
\.Je zijn nog steeds geinteresseerd in mode ma. ~Je hebben de 
laser nu op een andere frequentie getuned: 

llm ::f 0. 

1-Je gaan er van uit dat de mode met frequentie w
1 

+ w
1

F zich ~n 
de vacuümtoestand bevindt: 

Verder gebruiken we een detector met f(w) 

Voor het veld vóór de detector geldt dus: 

Hieruit kunnen we de verwachtingswaarde voor de fotostroom 
bepalen: 

<i(t)> "'w (t) 
I I I 

m' 1:1" 

lf 

a ' m 
a" exp(-j(u.; 11 -W ,)t) 

m m m 

llTISI2 ~TI~I2 ~ ( I -E) : I a I 2 + l ( 1 -E) c ~ '"' 1 • 
c I ma+ .6m' L I c 

I { lf ( .2T( , ) ) l . } 'L a a exp -J-- m-m -~m t + comp ex geconJ. m m0+.6m,L m,S .6T 0 

Dit geeft voor de verwachtingswaarde van de detector-output: 

(IV. 7) 

(/t:(l-c) a A 1)- 1
<i(t)sin(w1Ft)> 

mo+um, 
I1:1(a 

5
) 

1:10' 

Bij heterodyne detectie hoeft er dus geen bias-ter~ verwijderd 
te worden. 

97) Shapiro&Wagner(l984) stellen dat dit voor optisc~e frequenties in orde is. 
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In de beide laatste gevallen is, zoals we zullen zien, sprake van 
uitkomsten die met incompatibele observabelen corresponderen. De 
onnauwkeurigheid die bij zulke metingen moet optreden, zoals 
we in het vorige hoofdstuk zagen, uit zich hier in het feit dat er 
meer ruis in het detectorsignaal zit dan je op grond van klassieke 

. k h 98 overweg~ngen unt verwac ten . 

98) Oliver(J965); Shapiro&:<agner( !934); Shapiro( !985). 
Zie voor experimentele bevestiging van de grootte van de ruis ':achida&Yanamoto( 1936). 
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IV.2 Quantisatie van het electramagnetische veld 99 

Bekijk de mode-ontwikkeling van (IV.2). De stralingsenergie 
van dit veld per mode in het volume AxcüT vóór de detector is 
gegeven door: 

w = ! f m 
AxcüT 

"' ~w I a 12 m m 

Definieer: 

I - lfz )!:. 
p := (a - a )lW 
m ') m m m 

( I ~ x .- r (a + a )//w 
m m m m 

Dan: 

(IV.8) i.J lw I a f2 !(p2 + ;;._;2 X2) 
2 i I m m m m m m 

Er is een duidelijke analogie tussen Je harmonische oscillator 
van hoofdstul~ I en één mode van het stralingsveld. :Je maken bij 
de quantisatie van die analogie gebruik: 

(IV.9) 
a -+ a 
m -m 
~ -I. 

a -+ a 
m -m 

(annihilatie-operator van m'de mode) 

(creatie-operator van m'de mode) 

Natuurlijk zijn deze uitdrukkingen zo eenvoudig omdat de hele 
zaak op een geschikte ~anier dimensieloos is gemaakt. 

De theorie van de foto-detectie wordt natuurlijk op corresponderende 
manier veranderd door E's door E's te vervangen (etc.). Nu kunnen 
we echter handig gebruik maken van de in§ 1.7 besproken coherente 
toestanden. Als immers het veld in een multi-mode coherente 
toestand zit, dan wordt de hele afleiding weer semi-klassiek: omdat 
we een absorbtieve detector hebben zijn alle detectie-uitdrukkingen 
normaalgeordend. Evaluatie van de uitdrukkingen voor coherente 
toestanden heeft dan omkerin~ van de corresnondentie (I\'.9) tot 
gevolg (theorema (1.26)) 100

• 

99)Zie bijv. loudon(J983; hfst. ~). 

!::JO) Om die reden heten de coherente toestanden oo}: wel "klassieke toestanden". 
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Dit heeft tot gevolg dat (IV.4) ook voor coherente toestanden 
werkt. Vanwege (1.?.6) is de operator-uitdrukking voor (IV.4): 

(IV.IO) P(n;O,t,T) Tr (.e_ ?i(n)) 

n u exp(-u) 
met ~(n) n. 

t 
~ =ni a a 

--f".i. -m 
m 

! 
We hebben f(w) = ((cn)/(wt,T)) 2 genomen. De factor n (0 ~ n ~I) 
geeft het rendement van de detector aan101 

Voor de verachtingswaarde hebben we: 
.j. 

<n> = L n Tr(p M(n)) = Tr(~ ~) 
n 

nTr(~(L a' a )) 
-m-m 

Bekijk (IV. IO) voor één mode: 
00 

~(n) I 
m=O 

( -I )m m+n t 
~~~-r--:(a a)n+rn: 

m. n. 

(Zie § lil. I3; bewijs van stelling e),) 

m 

Het betreft hier (voor één mode) dus een probabilistisch volledige 
aantal meting. 

Al deze uitdrukkingen kunnen we dus eenvoudig uitrekenen voor 
een coherent veld, met (1.26). ~ 
We moeten dan a door~ , en a7 door a vervangen in onze 
uitdrukkingen.-wierin iW ja >-rnde cohe~ente toestand waarin de 
m-de mode verkeert. rr. ~ 
De verwachtingswaarde wordt bijvoorbeeld: 

+ ~ 
<n> = nTr (o (L a a ) ) -+n! 21. a 

- -i!H'll ~ m m 
m m 

De andere uitdrukkingen gaan analoog. Inderdaad komen ze overeen 
met die van de vorige paragraaf. 

101) Loudon(l933; par. 6.8) 
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IV.3 Menging~plitsing; homodyne detectie 

Bij de wat ingewikkelder opstellingen worden steeds 
halfdoorlatende spiegels als mengers of als beamsplitters 
gebruikt. l~e bekijken hoe de menging/splitsing in z'n werk gaat. 

Beschouw de situatie in figuur 17. Er valt licht in vanuit L en 
vanuit S. Het vertrekt in de richtingen n

1 
en n

2
• We kunnen het 

effect dat deze spiegel op het veld heeft uitdrukken in een lineaire 
transformatie van de annihilatie-operatoren (zie app. A.3 en 
referenties aldaar). Voor één mode is deze transformatie 
gegeven door: 

(IV. 11) 

+ 
[~ ,~] Er geldt: [~ ,~ J 0 

I 2- I 2-

+ .l. 

[~ ,~ J = [~ ,~ J 
I I- 2 2-

We zullen er in het vervolg van uit gaan dat de transmittiviteit 
E van de spiegel voor alle modes gelijk is. 

fig. 17 Menging en s"Dlitsing aan een hJ.l.+'doorZ2terzde S'}iegeZ E. 
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Bij de bepaling van de p.o.m. 's van de betreffende experimenten 
wordt steeds gebruik gemaakt van het feit dat een operator 
volledig gekarakteriseerd wordt door zijn verwachtingswaarde voor 
coherente toestanden (zie§ 1.7). Verder hebben coherente velden 
de eigenschap dat ze bij zo'n beamsplitter zich klassiek 
gedragen. Zij immers voor de situatie van de ene mode van 
figuur 17 gegeven dat de input-toestand is: 

Dan (zie§ III.l3): 

p -+ o D = I /Ë B + lï=Ë a> <id. I o I !ï=Ë B - /Ë a>D< id. I 
.::..{,S ~I 2 Dl 2 

Bekijk eerst homodyne detectie. ~~e nemen als signaaltoestand: 

P = o la > <a I -s m m m,S m 

De locale laser levert coherent monochro~atisch licht: 

p = 0 IB > <S I -L m m m,L m !3 
m 

Bo ; B reëel. m,m0 

Voor het veld te D
1 

geldt dus (zie ook app. A): 

.e.D 
I 

o I /Ë a + IJ -E B > <id. I 
m m m m,D

1 

Het signaal wordt tot de uitkomst F verwerkt door ~et een 
weegfactor te integreren en er een bias-term vanaf te trekken. 
Omdat de signaalstroom uit pulsjes bestaat komt dit neer op 
pulsjes tellen. Zij gegeven dat we in het tel-interval n pulsjes 
tellen. Dan zal onze uitkomst zijn: 

(IV.l2) 

De F
0
-term representeert de bias-verwijdering. 

Uiteindelijk geeft de berekening van de p.o.m. van F, die ln appendix 
A in detail lS uitgevoerd, het volgende resultaat: 

(IV. 13) 

00 

~ :"_(dF) o<dF 1 dx I x> "'o, 5 <x I 

'a = ((I-nE)/(2nE))! 

2 -
1 [F-x] 2 

(2TTO ) 2 exp(-! O ) 

De eigen"toestand" van de plaatsoperator op mode m
0 

van het 
signaalveld wordt aangegeven met!x> 8. 

mo, 
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fig. 18 

s 

L 

Gebalanceerde detector. Symbolen als in figuur 14. De 
integrator die het vers~hilsignaal hoort te verwerken is 
voor het gemak weggelaten (cf. figuur 14). Beide detectoren 
moeten hetzelfde rendement heb?en. 

Hierbij is van de overweldigende sterkte van dè locale laser 
uitgegaan: 

i) 

i i) 
! 

( 1-E) 2 
! 3ll =<m I » .IË ) 

0 m 
(coherente input) 

Verder is de F-verdeling eigenlijk discreet, zoals aan (IV. 12) 
duidelijk te zien is. Als we de intervallen waarvoor we met (IV. 13) 
de kans berekenen, nu maar veel groter houden dan de weegfactor 
f
0 

uit (IV. 12), dan is er niets aan de hand. Als we niet te goed 
k~jken is het net alsof de verdeling continu is, zoals (IV. 13). 
Deze derde benadering is (net als de vorige twee) willekeurig 
goed te krijgen door de sterkte van de locale laser op te voeren. 

Bij homodyne detectie is er dus sprake van een onnauwkeurige 
plaatsmeting. De kwaliteit van deze meting wordt maximaal als 
nE ~I, onder constant houden van /1-E lq!, 

In de praktijk wordt heterodyne en homodyne detectie niet op 
de manier van hierboven toegepast, Er wordt met de gebalanceerde 
opstelling van figuur 18 gewerkt. Deze geeft dezelfde uitkomst als 
(IV.9) in de limiet E ~I (onder constant houden van~ !Si) 102 • 

Bovendien is in zo'n gebalanceerde opstelling de bias-term 
automatisch ven1ijderd en is ook zeker aan benadering ii) voldaan. 

102) ~chida&Yananoto(l936); Shapiro(l985); Loudon(!986). 
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IV.4 Gelijktijdige onnauwkeurige meting~ 

Beschouw de uitgebreide homodyne opstelling van figuur 19. Aangezien 
er in de tweede tak (S") geen menging plaatsvindt, zullen we 
aannemen dat er zich in het signaalveld maar één mode niet in 
de vacuÜmtoestand bevindt: 

p = o I a > <a I ; a -S m m m,S m m 

En: 

p = 0 IS> <B I ; B = Bó 
~ m m m,S m m m,m0 

Signaalverwerking in de homodyne tak (S') is analoog aan die 
van de homodyne detector in de vorige paragraaf. Natuurlijk 
moet in de formule voor fO en F0 rekening worden gehouden met 
de extra verzwakking K die het signaal ond~rgaat. Omdat het 
signaal-veld coherent is, en het veld naast de K-beamsplitter 
(~) vacuüm, geldt: 

fig. 19 

~s-+ o5 ,oo 5 .. = o {liK a> 5<t1K c1 lol/I-K y_, > 5;:;v'ï=K J.ml} - - - m m m, m m m, 

s 

B2 

·}~fL:::-: S" 

K/1- K 

s' 

Uitgebreide homodyne dete~to-r. Zen "Jo>??b~natie van een 
.:; • 7 + + . 7 + homodyne detector met een '--1.:.-re::-t:e êtevecc-or ve-r-r:.-~'1" een 

aeli.--iktijdige onn2wJJZ:.euriqe ;;la.::zts-22nta.l-me-t;ing. Symboler: 
;zs in .L'ia~u-r 14. :Je integ-r~<.-t:c-r na. :J 7 is voor het ge."?:Û( 
:Jeaaela~e~ (c+'. f'iauur 14). He: %ld-'-i:Jt met eer: ste-rret/e 
iscgeme-rkt~ i~ 7J~C~Ü"1. 
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De toestand op S'+S" is bij coherente input dus als een direct 
product te schrijven, Gevolg is dat de uitkomst-kansverdeling 
van de dubbele meting factoriseert: I mo,s<a l~(dF 1 ,F 2) la> mo,s"' dF 1 (2na') -! exp(-! t 1-~Re{a)r) 0 

(IV.14) I -1· (T)2(1-KF2)'1::xi2)F2 -------....--- exp ( -ll
2 

(1-K) I a 1
2

) 

a = (2Kll s) 2 

1 

Deze vergelijking gaat op onder soortgelijke voorwaarden als 
(IV.13) (m.u.v. voorwaarde ii)). In het bijzonder kunnen we voor 
niet te kleine F1-intervallen net doen alsof de F1-verdeling 
continu is, zoals in (IV.14). De F

2
-verdeling is nat·,:•ëlijk discreet. 

Als we in § IV.S de interpretatie van deze meting op een grotere 
Rilhertruimte bekijken, zien we dat er hier sprake is van een 
onnauwkeurige versle van de meting van§ III.13. Hij is onnauwkeurig 
omdat ll

1
E < 1 en ll

2 
< I. Hel is eenvoudig uit (IV.l4) te halen: 

co 

I 
n=F 

2 

i x> <x i mo,s [
F -x]" exp(-~ + ) 

I ' 

In> <n[ mo,s 
In I F n-" I r I ('i') C I -K) ) 2 C I -n2 C 1-K) ) • 2 

I 2 · ~ 
' 

(\rgl. § l:II. 13 en (IV. I 0) voor één mode) 

Er is dus inderdaad sprake van een onnauwkeurige plaats-aantal
meting. 
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Op analoge wijze kunnen we de dubbele homodyne detector van figuur 
IS behandelen, Die geeft onder soortgelijke benaderingen 
als bij de homodyne detector (zie app. A): 

(IV. IS) 

met als extra voorwaarden: 
Kn E < _21 

' 'I I- 1 0 3 

(I-K)n
2

E
2 

< 

Het heterodyne geval is iets ingewikkelder, omdat de 
signaalverwerking minder simpel is. Stel we krijgen k pulsjes 
~innen, op t

1
, ••• , tk. Dan zal onze uitkomst de 2-vector 

F zijn:(cf. de signaaltiewerking in fig. 16): 

(IV. 16) 

Natuurlijk is de locale laser weer coherent en monochromatisch: 

o = o is > <3 I 
~1 m m m,L m m 

,Q 

Dan, er van uit gaande dat de imageband (de mode m
0

+2Am) vacuum 
is, volgt voor de heterodyne uitkomstverdeling: 

2i(dF 1,dF 2) ~,?I(dF 1 ,dF 2 )1 t 
,(lV.JS), met K 

,., 
'l 

E 
I 

E = E 
2 

Dit geldt onder soortgelijke voorwaarden als de homodyne uitdrukking 
(lV,l3) (m.u.v. voorwaarde ii)). 

Zowel heterodyne detectie als dubbele homodyne detectie ZlJn dus 
op te vatten als gelijktijdige onnauwkeurige plaats-cc:SRI!i!b: i~~>'~ p~.t 1S
metingen op mode m

0 
van het signaalveld. (Zie § lil. 10.2.) 

103) Als aan deze extra voorwaarden niet voldaan is, kan hij geschreven worden in termen van 
gegeneraliseerde coherente toestanden. Zie appendix A. 
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IV.S De p.o.m. 's als gereduceerde p.w.m. 's 

Beschouw de beamsplitter die bij de opstellingen van figuur IS en 
19 de signaalbundel in tweeën splitst. De situatie is in 
figuur 20 geschetst. Het veld V vervult de rol van het veld dat 
in beide genoemde figuren met • is gemerkt. Voor één mode 
geldt, analoog aan (IV. 11): 

Zoals we zagen in § IV.3 meet homodyne detectie idealiter X. 
Laten we zeggen dat we dat in tak S' doen. We meten dus !s~· 
In de tak S" meten we bij dubbele homodyne detectie ideahter 
!s" (vanwege de !\-delay). Inderdaad connnuteren !s• en !s"· 

(IV. I 7) {
!s• = 

!s" = v 1 -K !s - IK" ~v 

De dubbele homodyne detector heeft als gelijktijdige onnauwkeuri3e 
plaats-impuls meter dus dezelfde interpretatie als de meting 
van§ III.I0.2. Het V-veld speelt de rol van Rilhertruimte H,. 

1 

In de uitdrukkingen van de vorige paragraaf gingen we er steeds 
van uit dat E..v = lü>V<ül. Dan ontstaat na partial trace de 
coherente-toestand-p.o.m. van (IV. 15). 

S" 

s S' 

B 
V 

f"ig. 20 14 eYî 
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In de andere opstelling (fig. 19) meten we gelijktijdig: 

(IV. 18) 

-IK~) 

Dit is precies de meting van§ III.I3. We kunnen dus concluderen 
dat we een gelijktijdige onnauwkeurige plaats-aantal meting op S 
verrichten als ~V diagonaal is in aantal-representatie. Als V zich 
in de vacuümtoestand bevindt, zoals in de vorige paragraaf 
aangenomen werd, is aan die voorwaarde voldaan en is de zaak dus O.K .. 

In het heterodyne geval is er sprake van iets dat analoog is aan 
(IV.I7). Hadden·we de image-band (mode m0+2~m) niet weggegooid, 
dan hadden we gezien dat we gelijktijdig meten104 (zie vgl. (A.II)): 

-1 

(IV. 19) 

2 z(X S + X 2L S) 
-mo ' -1110 + m' 

-1 
2 2 (P - P ) 

-m
0
,s -111

0
+2Lm,s 

Als, zoals in de vorige paragraaf aangenomen werd, de image-band 
vacuüm is, ontstaat de coherente-toestand p.o.m .. De extra 
spreiding van die p.o.m. (zie § III. 10.2) wordt wel als 
"image-band vacuümruis'' aangeduid. 

104) Personick(l97l). 
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IV.6 Connectie met Beli-ongelijkheden 

We zagen in de vorige paragraaf hoe we dubbele homodyne en 
heterodyne detectie als p.w.m. op een productruimte konden 
beschouwen. Laten we de dubbele homodyne detector nader 
bekijken. 

In deze detector wordt één meting aan het S1 veld verricht en 
een meting aan het S"-veld. Die situatie is in hoge mate analoog 
aan die van de voorbeelden van hoofdstuk II. Ook daar was er 
sprake van een uit twee deelsystemen opgebouwd geheel. Aan 
elk van beide delen werd een meting verricht. Dat geeft ons het 
idee dit soort optische experimenten te gebruiken om (II.I) te 
toetsen. 

In dubbele homodyne detectie z~Jn de twee hermitische operatoren 
wiens p.w.m. 1 s we gelijktijdig meten (onbelangrijke factoren 
daargelaten) gelijk aan !5 + Xv en ~ - ~V· We kunnen dit 
tweetal tot een Bell-viertal Ti.e. vier operatoren die voldoen 
aan de eisen waaraan de operatoren A in~ II.J voldoen) uitbreiden 
door ~S - ~ en ~S + ~V toe te voegën. Inderdaad zijn alleen: 

[~s+~v'~s+~vJ :.f 0 

[!s-~'~s-~vJ f 0 

Door slim met de !À-delays om te springen kunnen we ook de andere 
drie gelijktijdige metingen realiseren die voor toetsing van (II. I) 
nodig zijn. Als we het delay helemaal weglaten meten we bijvoorbeeld: 

~8+~ in S1 en ~5-~ inS". 

Dit is gemakkelijk na te gaan door de redeneringen van de vorige 
paragrafen iets aan te passen. In totaal hebben we de volgende 
vier situaties: 

i) Geen delay: X+~ -S-
~n sI en ~s-~r ~n S" 

i i) Delay ~n onderste tak: X+~ -s-
~n sI en ~s-~v ~n S" 

iii) Delay ~n rechtse tak: ~s+!v ~n SI en x-~ -s in S" 

iv) Delay ~n rechtse én in onderste tak: ~s+~v ~n SI en 

~s-~v in S" 

Schending zou dan volgen bij het kiezen van toestanden op S+V 
(of getransformeerd op S1 +S") analoog aan die van§ II.4. 
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Vooronderstelling bij deze redenering is dat het mogelijk is 
bij herhalingen van het experiment de fase van de locale laser 
ten opzichte van het licht op S+V (dat voor de schending van (II.l) 
moet zorgen) gereproduceerd kan worden. Dat i$ in de praktijk 
misschien moeilijk te realiseren. 

Verder is het van belang na te gaan of geldigheid van (II.l) bij 
dit concrete experiment inderdaad uit een "locale" theorie volgt. 
Zou dat niet zo zijn, dan was het experiment overbodig. 

Een laatste vermeldenswaardig experiment krijgen we als we de 
dubbele homodyne detector aanpassen door in beide takken de 
homodyne detector door een heterodyne vervangen. We krijgen dan 
een detector met vier uitgangen. Je kunt nagaan dat deze opstelling 
bij bekend V-veld (bijv. vacuüm) een viervoudige gelijktijdige 
onnauwkeurige meting realiseert van: 

~ 
x + x 

} -mo,s -m
0

+2Lim,s op S' 
p - p 
-mo,s -m0 +2Lim, s 

( 
x - x 

} -mo,s -=-m
0

+2Lim,S op S" 
p + p 
-mo,s -m

0
+2Lim,s 

Met deze opstelling zijn we dus in staat vier operatoren 
gelijktijdig onnauwkeurig te meten die een Bell-viertal vormen. 
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V 

CONCLUSIES 

In de quanturnmechanica zijn gelijktijdige (nauwkeurige) 
metingen van incompatibele observabelen onmogelijk door het 
ontbreken van operator-waardige maten die gemeenschappelijke 
uitkomstkansverdelingen genereren. 

Wanneer we echter metingen met p.o.m. 's identificeren en de ~n 
dit verslag voorgestelde invulling van onnauwkeurigheid (of 
een zwakkere) accepteren, zijn gelijktijdige onnauwkeurige 
metingen van incompatibele observabelen zeer waarschijnlijk 
mogelijk. Een voorbehoud moet worden gemaakt omdat niet in 
alle gevallen een expliciet bewijs geleverd is. 

In dit verslag is wél aangetoond dat incompatibele projectie
waardige maten op eindig-dimensionale Bilhertruimtes gelijktijdig 
onnauwkeurig meetbaar zijn. Voor oneindig-dimensionale ruimten 
zijn een aantal voorbeelden gegeven. 

Omdat de gepresenteerde metingen niet de pretentie hebben de best 
mogelijke te zijn, is geen exacte onnauwkeurigheidsrelatie 
afgeleid. Desondanks is het plausibel dat zo'n relatie bestaat. 
De relatie zal dan veel lijken op relatie tussen de varianties 
in de uitkomstverdelingen van incompatibele observabelen van 
Robertson. 

Suggesties voor verder onderzoek zijn: 
i) uitbreiding naar oneindig-dimensiona~e ruimtes; 
ii) afleiden van een onnauwkeurigheidsrelatie; 
iii) meer experimentele realisaties van gelijktijdige 

onnauwkeurige metingen. 
Tenslotte is het interessant verder in te gaan op de mogelijkheden 
met een quanturn-optisch experiment een schending van de Bell
engelijkheden te bewerkstelligen. Tot een dergelijk onderznek 
is hier een eerste aanzet gegeven. 
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(A. I) 

APPENDIX A 

AD HOOFDSTUK IV 

A. I Algemeen 

Definieer de ooerator C (viz. (IV.3)): 

~(x,t) 

Hierin is: 

- -

L f(w ) ~ a exp(j(k ·~) - jw t) 
m 'V---7 -m m m 

m 

-+x --(xy) ~A (detector-oppervlak); 

t E [c ,l!lT) (meet tijd); 

-+ 
k 

m 
(k k ) . 

x,m y,m 

Uit de vrije-golf-dispersierelatie: 

k 
z ,m 

In principe zou de sommatie 1n C dus alleen over termen moeten 
gaan die voldoen aan [k I ~ w Ie • We zullen er echter van uit 
gaan dat alleen bijna p~raxialW modes die ook nog alleen 
frequenties in de buurt een zekere w0 >> [k ie hebben, significant 

· · 1 1os m ZlJn aanges agen 
Om die reden sommeren we gewoon over alle mogelijkek 'sen w 's; 
de termen die van belang zijn, voldoen toch ruim aan ~e voorw~arde. De 
ontwikkelfuncties vormen dan een volledige orthonorme set: 

Ll.T 

AL!.Tó mn f 
-+ -+ -+ 

dt exp(j((k -k )•x) - j(w -w )t) 
m n m n 

A 0 

-+ -+ [ (x,x' E A; t,t' E O,bT)) 

105) Zie ïuen&Shapiro(l978; begin van par. II.B). Deze ap?e~dix is gro~endeels 
gebaseerd op het werk van Yuen&Shapiro ( 1978; 1979; 1980). 
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-+ 
De kans dat er in het interval d 2 x

1
xdt

1 
én én ~n het interval 

d 2~xdt een emissie plaats vindt, ongeacht wat er buiten deze 
intervaflen gebeurt, is gegeven door de multi-coincidentie
activiteit wk: 

(A. 2) 

(A.3) 

(;. E A; t. E (Cl,6T)) 
~ ~ 

De correctheid van deze formule 106 zullen we niet ~n twijfel 
trekken. We nemen verder steeds: 

l 
f (w) ( (Jlc) I (wMT)) 2 

Definieer de kans P als de kans dat er ~n het interval d2
;

1
xdt én 

én ... én in het in~erval d 2 ~xdtk een emissie plaatsvindt, en 1 

geen emissie buiten die intervallen (exclusion probability 
density). Voor Pk geldt 107

: 

LIT ~T 
r r 

ld 2y ids • 
; n! n 
A 0 

I 
n=O 

(-I) n 

n. 

y 's ) 
n n 

:1erk op dat zowel wk als Pk symmetrisch in de argumenten is. 

Nu is het zo dat de wk's niet steeds een stochastisch proces 
vastleggen. Je kunt er natuurlijk van uit gaan dat het in de fysisch 
relevante situaties in orde zal zijn, maar G~t is gevaarlijk. 
We zullen dit daarom even bekijken. 
Definieer: 

oo n 
cp (z) .-
w I ~! 

n=O 

( ( 

j d 
2 x n) d t n w n (x I , t I ; ... 

A 0 

;x , t > 
n n 

Noem de convergentiestraal van deze reeks r . Dan leggen de w 's 
een stochastisch proces vast als 108

: w k 

i) dePk's niet-negatief definiet zijn; 

i i) r > I. 
w 

106) Zie Glauber(l963-b) of Kelley&Kleiner(l964). 
107) Yuen&Shapiro(J9~0). 
108) ~acchi(J975). 
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(A.4) 

Uit de interpretatie van de wk's en dePk's volgt de inverse van 
(A. 3): 

t:,T 

Jd2yJdsn• 

A 0 

Het verschil tussendePk's en de wk's zit 'm bijvoorbeeld in 
het feit datdePk's genormeerd zijn: 

/::,T 
00 ( ( 

I ~ ld2~~Jdtl -o n. ) 
;~ 't ) 

n n 
n- A 0 

De factor n! in deze formule (en in (A.3) en (A.4)) dient om het 
dubbeltellen van gebiedjes te compenseren. 
De wk's zijn niet genormeerd. Er geldt bijvoorbeeld: 

f:,T /::,T 

( -+ f oo I ( 2-+ r 
J d 2 x I d t I w I (~I 't I ) I ( n -I ) ! J d x I ) d tI . . . p n (~I 't I ; ... ) 
A 0 n=l A 0 

00 

••• PnCX:I,tl; ... ) <n> I 
n=O 

Wat we straks willen, is de emissies wegen met functies g(~,t). 
Dat wil zeggen: als we pulsjes binnenkrijgen op (x

1
,t

1
), ••• , 

(~,tk), zal onze uitkomst G zijn: 
k 

G = I g(~l.tl) 
1=1 

Straks hebben we <exp(jG)> nodig voor de berekening van 
karakteristieke functies. Er geldt: 

f:,T 
I ( 2 ( 

nT jd xl)dt 1 
A 0 

00 n 
exp (j L 

m=l 
ge-x , t ) ) • 

m m 
<exp(jG)> I 

n=O 
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00 

= I 
n=O 

m 
•exp(j I g(~l,tl) ) 

l=I 

Vergelijk de definitie van ~ • Als we zeker willen zijn dat 
w bovenstaande reeks convergeert voor willekeurig grote g, 

(A. 4) 

moeten we eisen: 

r = oo 
w 

Voorwaarde (A.4) sluit toch een vrlJ grote klasse dichtheicis
matrices uit. 

We zullen de verkregen uitdrukking voor <exp(jG)> verder uitwerken 
met (A.2) ingevuld. We nemen het rendement gelijk aan één, en 
de toestand coherent: 

Dit 

o I ::x > <a I m m m m 

geeft: 
00 

<exp(jG)> = ) 
L 

n=O 

met 

n (-I)n-m 
I cn-m cm 

(n-m)! m! I 2 m=O 

exp(jg(~,t)) I I 
m' m" 

lf 
o. , ex "· m m 

-I -+ -+ -+ 
•(MT) exp(j((k 11 -k ,)·x)- j(w 11 -CJJ ,)t) 

m m m m 

Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat de w 's factoriseren 
k als de toestand coherent is, en van: 

m m 
exp(j L g(*1 ,t1) ) = 1lr exp(jg(~,t)) 

l=I 1= I 

~.Je gaan verder: 

00 

) 
L 

n=O 
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(A.6) 

Rest ons nog de taak c2 
6T 

uit te werken. Definieer de matrix A: 

Jd 2 ~Jdt 
• -+ 
Jg(x,t) exp(j((k -k )·~) - j(w -w )t) A 

mn 
A 0 

Dan (gebruik (A. 1)): 

A6T n m n m 

{A2
} = I A A mn 

1 
ml ln 

(jg(~,t)) 
A6T 

-+ -+ -+ 
·exp(j((k -k )•x) - j(w -w )t) 

n m n m 

Omdat de overige machten van A analoog gaan, volgt: 

Oftewel: 

)f 

0: 
m 

<exp(J"G)> = exp(\ j ~*{exp(A)-1} ~ ) 
L - m mn n 
m n 

Het niet-perfecte rendement Cn < I) kunnen we verwerken door 
de substitutie: 

0: -+ 0: lrl 
m m 

Zoals aan (A.2) te zien is, geven de wk's dan voor alle coherente 
toestanden de goede uitkomst. Na die substitutie geeft dus ook 
(A.6) de correcte uitdrukking voor een niet-perfecte detector 
bij coherente input. 

Merk op dat, als p coherent ls, rw 00 mits I 1~ [2 ~ oo 
' L 1 m, 

rn 
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(A. 7) 

A.2 Directe detectie 

Hierbij tellen we het aantal pulsen in het interval [ü,6T). Voor 
de betreffende operator is met behulp van (A.3) en (A.2) af te 
leiden: 

met: 

6T 

I J( 2-+ I P(n;0,6T) = U! d x 1 dt 1 ' ' ' p n (~ I ' t I ; ' ' ' ) 

= 

u 

A 0 

00 

••• w ci
1
,t

1
; ••• ;x ,t ) n+m n+m n+m I 

m=O 

00 

(-1 )m 
Tr(o I m+n 

: ) I n! u 
rn=O 

m. 

n 
exp ( -~) u 

Tr(o n! 
: ) 

-'.:I 
r ' 

'!d 2~fdt .s:_Tc~.t).s:_c~.t) = '"'', \ L a a 
----m--1:1 

/ 

A 0 
m 
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A.3 Menging/splitsing 

We mengen het signaallicht met het licht van een locale bron. 
Dat gebeurt met behulp van een halfdoorlatende spiegel. 
Daarom zullen we zo'n spiegel nader bekijken. Bekijk figuur 21. 
Hierin wordt licht van S met licht van V naar S' gemengd. (Dit 
komt overeen met figuur 17, waar licht vanS en L naar D

1 
gemengd 

wordt.) Als analo~on van het klassieke geval kunnen we schrijven 
(voor één mode) 10 

: 

=a!K+a!ï=K ~S' -S -V 

Hierin is K(I-K) de transmittiviteit (reflectiviteit) van de 
spiegel. 

In situaties waarin de spiegel als menger wordt gebruikt bevindt 
zich in de tak V een locale laser (1), en inS' of S" (of beide) 
een detector. Als de spiegel als splitser wordt gebruikt 
(figuren 15 en 19) bevindt zich inS' en S" een detector, en 
wordt het veld te V vacuüm genomen. 

Bovenstaande relatie kunnen we voor S' en S" samen algemeen 
opschrijven: 

S" 

S' 

.. -l'ig. 21 Beams~ l i tter /r:ze-vz.geY' E . 

!09) \'iz. Yuen&Shapiro(1978; formule 2.23). 
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We moeten e1.sen: 

t 
[~s 1 '~s'J = 0 (geen licht van S 1 naar S") 

(A.8) lf 1 1
2 = lf4 1

2 = K (correcte transmittiviteit) 

(A. 9) 

1-K (correcte reflectiviteit) 

We houden zo drie vrijheidsgraden over: 

/ï=K exp ( j ( 8 I +8 3))) 

-IK exp(j(8
2

+8
3

)) 

Al deze fasen corresponderen niet met waarneembare grootheden. 
Detecteren we het S 1 -signaal, dan zie je dat 8 in geen enkele 
wk voorkomt. Analoog komt 8,., n~ -:t in de wk 1 s vÁn S" voor. De 
parameter 81 is van geen belang omdat die alleen in de absolute 
fase van heE V-licht na de beamsplitter terecht komt. Die fase 
kennen we toch niet. In hoofdstuk IV namen we voor het gemak 
de fase van het locale licht 0 (de complexe amplitude reëel). 
Dat zou dan veranderen in -8 3 , zodat er in feite niets 

d t ~ d 8 6 83 -- 0110
• veran er ..• eem aarom 

1 
= 

2 

We zullen veel gebruik maken van het feit dat een operator 
wordt gekarakteriseerd door zijn verwachtingswaarde voor coherente 
toestanden. Daarbij helpt het dat het gedrag van zulke toestanden 
bij splitsing/menging bijzonder eenvoudig is. Als we (A.7) 
onafhankelijk van de mode nemen volgt immers: 

o = o I~ > s<~ I "-S m m m, m I ? > <3 i 
·m m,V m· 

Som I IK a +IJ-K :3 > <id. ! 7 • 1 m mm,S' ·} 

•o {o I !ï=iZ a -IK 3 > "<id. i] m m m n,S 

De ~ebruikte toestand is immers een eigentoestand van a S' en 
. -m, 

; S" met correcte e1.genwaarde. 
' 

Als we weten dat de locale laser op V een coherent veld veroorzaakt, 
dan kunnen we de resultaten van de meting als meting aan het veld S 
karakteriseren door de verwachtingswaarde voor coherente S-input. 
Zij E..s dus coherent, en zij gegeven dat het laser-veld ook 
coherent is. Neem .e_5o.e_V dus als boven. Dan volgt voor (A.6) van 
een detector met rendementnop tak S1

: 

(A. JO) <exp(jG)>
5

, = <exp(jG)~ 
I<A. 6), met ct -+ :t /riK + S /r: ( 1-K) 

m m m 

Dat is eenvoudig in te zien door die verhaal met dat van § A. I te 
combineren. 
110) Vgl. Loudon(J986), Richter et al.(l964). 
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A.4 Homodyne detectie 

We gebruiken de spiegel van de vorige paragraaf als menger. In 
tak V is een locale laser opgesteld: V~ L; K ~ E (viz. fig. 14). 
De laser zorgt voor een coherent en monochromatisch 1-veld: 

0 I B > <B I m m m,L m B 
m 

De weging is gegeven door vergelijking (IV.I2). He bepalen de 
karakteristieke functie van de F-verdeling: 

~hom(jv) = <exp(jvF)> = exp(jvF0)<exp(jv(F-F0))> 

De factor v(F-F
0

) is van dezelfde vorm als G in §A.I. Definieer: 

llT 
~ 

A mn .- j'd 2 ~Jdt jvf(x,t) exp(j((k -k )·~) - j(w -w )t) 
AllT n m n m 

A 0 

y : = a /rlË + g h ( I -E) 
m m m 

Dan is voor willekeurige coherente input op het signaalveld: 

P = o la > <a I -S m m m,S m ' 

de karakteristieke functie vanwege (A.IO) gegeven door: 

Hierin zijn rendement en menging correct verwer~t. Voor de matrix A 
~ ~ 

geldt; omdat f(x,t) niet van x en t afhangt: 

A = jvf0 o ==>{exp(A)-1} = (exp(jvf0)-I)o mn mn mn mn 

Daarom: 

~hom(jv) = exp(jvF0 + L 1Ymi 2 Cexp(jvf0)-I)) 
m 

exp(-jv(2nEf0)-I + L 1Yml 2 (jvf0 - !~f~ + ••• )) 
m 
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= exp [nE: 

~(neem S reëel) exp(jv/2 Re(cx ) - v 2 /(4nE)) 
mo 

De benaderingen hangen samen met de overweldigende sterkte van 
de locale oscillator (laser): 

i) IJ -E: I BI » IË la I lm 
0 

i i) iï=Ë I B 11 ex I >> lEI I ex 12 

mo m 
m 

iii) lvf0 1 
<< I 

De laatste benadering verdient extra toelichting. Hij is op te 
vatten als voorwaarde aan v. We herinneren ons dat de karakteristieke 
functie de Fourier-getransformeerde van de F-waarschijnlijkheids
verdeling is. Deze klopt blijkbaar tot op zekere lv! met de ~ die 
we willen: 

00 

( 

J (~hom(jv)- ~ (jv)) g(v) dv gewenst 
~ 0 

-oo 

als g(v) maar nul is als niet voldaan is aan lvl << l/f
0

. 
Fourier-transformatie van deze relatie lev~rt iets in de trant: 

F+oF 

I (Phom(dF') 

F-oF 

- p (dF I)) ~ 0 
gewenst 

als oF >> f
0

• Een bergje met breedte d is immers de Fourier
getransformeerde van een bergje met breedte van de orde 1/d. 
De kansverdeling klopt dus als je maar niet naar te kleine 
intervallen kijkt. Dat had je ook al aan (IV. 12) kunnen zien. Omdat 
F lineair samenhangt met het aantal pulsjes, is de echte F-verdeling 
discreet, terwijl de verdeling waar we heen willen (i.e. (IV. 13)) 
continue is. De grootte van die discretisatie-stapjes, f

0
, kunnen 

we echter willekeurig klein maken door de locale laser sterker te 
maken. De verdeling gaat dan steeds meer op een continue lijken. 
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Laten we nu verder rekenen: 

q,h (jv) = exp(jv/2 Re(a ) - v 2/(4nr.)) om ma 

(..() 

~
00

dX ( r-xr] = 
J 

dF I <x I a > 12 exp(-! 0 ) exp(jvF) 
ma,L ma ma,L 

.-xo 

Ph (dF) om 

( a 
I 

= ((I-nr.)/(2nr.))Ï ) 

Dus: 
00 

M(dF) = dF 
J
( dx lx> <xl exp(-![F-x]

2

) 
m0 ,L a 

-oo 

Dan krijgen we immers voor alle coherente toestanden de goede 
uitkomst, en dus krijgen we met deze p.o.m. altijd de goede 
uitkomst. 
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A.S Heterodyne detectie 

Bij heterodyne detectie is de weging iets ingewikkelde~. Deze 
is gegeven door (IV. 16), en resulteert in de 2-vector F. 

Natuurlijk nemen we voor het locale veld: 

p = 0 IB > <B I 
~ m m m,L m B = Bó m m,m0+llm 

We gaan ook in eerste instantie weer uit van coherente input: 

Dan: 

met: 

-PS = o la > <a I m m m,S m 

-+ -+ -+ 
tPhet (jv) < exp ( j ( v • F) h 

A mn 

Y. /fiË + 3 /n ( I -E ) 
m m 

-+ -+ -+ 
j(v•f(x,t)) exp(j((k -k )·~)- j(l,., -w )t) 

ÄET n m n m 

Schrijf Amn als Atmm')(nn')• waarin de m,n op de tijd-modes -+ 

slaat, en m' en nt op de ruimte-modes. Dan geeft invullen van f: 

A (nnn')(nn') 5 [v (5 + m'n' I m,n-6m 
~ ) + jv e 
"m,n+~m 2 ~m,n-~m 

- 6 m,n+ J 
jf

0 
)-

m 2 
-+ 

(v 

''f r\ ( ;: *0 ) ~J Ü ~ 1 1 V u + V ~ m n m,n-llm ~m,n+Lm 

met v:= v 1 + Jv2 . 

Omdat de matrix A diagonaal is in het ruimte-deel, is exp(A) 
dat ook. Meenemen van de ruimte-mode-indices voegt dus aan onze 
redenering niets toe. We onderdrukken ze dus verder in onze notatie. 

Analoog aan homodyne volgt nu: ii) 

<Dh (j;) = exp r1EL I a*~} a 
et L m~mn n 

+ :(~-E)r r s: {~ jA' + y}i~n 
iii) TY. 

s + 
n 
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+ n IE (1-E j I I lf {A +!A 2 a ~s m mn n mn 

+~an] + niE(J-E) I I Blf {A +!A2 
m mn 

Omdat: 

i) lvlf
0 

« I 

i i) li"='Ë IBI<Ia l+la 2 A i)» m
0 

m0+ Llm 

iii) I I Blf A B = 0 
m mn n nm 

i) 

omdat Bm maar voor één mode ~ 0 is, en A geen diagonale 
elementen bevat. 

We rekenen verder: 

::: exp[n ( 1-E) I I 3: 
m n 

m n 

lf 
+ ex A 

m mn 
+ n~E(l-E) I I (3~ A a 

m mn n 

exp[n(l-E) IBI 2 (-!f~vlfv) + !jf
0
n/dl-E)· 

•(Blf(a
1

v +a 8v~) + 3(cx;v + cx;vlf))] 

(A. IJ) 

(met: a
1 

:= a 
2

A 
mo+ Llffi 
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Neem a 1 = 0 (de image-band vacuÜm). Dan: 

! 
met: a =((J-nc)/(2ns)) 2 

Er is dus (als ns < I) sprake van een onnauwkeurige realisatie van 
de coherente-toestand-p.o.m. (1.24), die weer een gelijktijdige 
onnauwkeurige !-~-meting representeert. 
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A.6 Dubbele detectoren 

Bij een tweetal opstellingen in hoofdstuk IV wordt de inkomende 
signaalgolf in twee delen gesplitst: Snaar S' en S" (viz. fig. 21). 
In ieder van beide takken wordt een meting verricht. In deze 
paragraaf zullen we laten zien hoe je zulke metingen kunt 
behandelen. 

We zagen in paragraaf A.3 dat coherente toestanden klassiek 
splitsen aan een beamsplitter. Als het V-veld vacuüm 1s, 
geldt dus voor coherente S-input: 

~so~tT = (om Ja> s<a J)o(o 
·v m m, m m Jo> <ü\) 

m, S 

-+ (o 
m 

I IK a > stiK ·-:i I )o (o m m, m m \ iï=i< a > "<IJ-K a I) m m,S m 

Omdat voor coherente input de toestand op S'+S" factoriseert, 
factoriseert ook de uitkomstverdeling van de metingen op S' 
en S". De uitkomstverdelingen Ï;1 kwestie zijn gewoon de 
uitkomstverdelingen van de originele metingen, met de substitutie 
a -+/Ka. 

m m 

Bekijk de dubbele homodyne detector van figuur 15. Hier wordt 
in tak S' en in tak S" laserlicht bijgemengd. Dit is coherent 
en monochromatisch. Bovendie~ is er een faseverschil van :/2 
tussen het laserlicht dat bij de detector in S' aankomt, en 
het licht dat bij de detector in S" aankomt. 

Als we 1n de S' tak n pulsjes tellen, zal onze uitkomst F
1 

zijn, 
en als we in de S" tak n' pulsjes tellen, zal daar onze u1tkomst 
F

2 
zijn. Dat geeft voor de uitkomstvector: 

-+ 
F 

F' + nf' 
0 0 

F F" + n'f" 
2 0 0 

met: 

Het gaat hier dus om een aangepaste versie van de weging die we 
bij gewone homodyne detectie gebruikten. Er is gecorrigeerd 
voor de verzwakking die het signaal bij de eerste spiegel 
ondergaat. 
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Dit geeft voor de karakteristieke functie van de uitkomstverdeling: 

-+ -+-+ 
~dhom(jv) := <exp(j(v•F))> 

= 

t
exp(jG)> I 

(A.6) 

• ~exp(jG)>I l (A.6) 

-+ 
Hierin is: V = (vl ' v2) 

B Bó (laserlicht bij detector ~:;. de S'-tak) m m,m0 
B' m jBó m,m0 

(laserlicht bij detector ~n de S"-tak) 

Voor de matrix A die in beide bovenstaande uitdrukkingen voorkomt 
geldt hetzelfde als voor die bij gewone homodyne: omdat de 
weegfunctie een constante is, is de matrix diagonaal. Analoog 
aan het verhaal in § A,4 volgt dan: 

(A. 12) ~ dhom (jv) 

We zullen deze nu in termen van gegeneraliseerde coherente 
toestanden uitdrukken. Definieer: 

-1 
!(À) := (2À) 2 (! + jÀ!) 

!(À) la;À> = ala;À> 
(À 

+ 
E: R ) 

De operator is een aangepaste annihilatie-operator 

t 
[~(À), ~ (À)J = I 

De toestanden la;À> zijn aangepaste coherente toestanden: 

I 2 -1 ' 
2 <xiB;À> = c exp((2/À) 2 Bx- ~À) ; lcl 2 = (h) 2exp(-2Re (r)) 
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Ook: 

De gewone annihilatie-operator en de gewone coherente toestanden 
worden verkregen door de keus À= I. 
Er geldt 111

: 

= ~:; exp{- À: 1c/A Re(S)- Re(a)) 2 

- À:l (Irn(S) -IA Irn(~)) 2 } 
De p.o.rn. waar we heen willen, is van de vorm: 

(A. 13) 

Bekijk de verwachtingswaarde van deze p.o.rn. voor coherente 
toestanden. Voer eerst de volgende substitutie uit: 

{
20~ (À+l)/s 1 

20~ (À+l)/(Às
2) 

Dan: 

[ 

2Re 2 (a) +s 1 F~ 
exp - À+ I 

À(2+2s
1

) 4/\ Re(a) + 2/Zr F
1
s

1 
Re 2 

( S) ")\+I + Re ( S )---..,-+"";"I----~ 

lil) Yuen(l976; formule 3.38), met p = (I+)\.)/(2JA); \l = (1-.\)/(èhÎJ. 
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( 

• j dRe (6) ''J 
( 

· J dlm(B) 

[ 

Jrm(B) 
exp -

- (Im(a)!A+/r72 F 2s 2) I (I +s 2) I 2 ]· 

fz:;!2 J 
2/A 

(')\+I)2n2o
1
o

2 
exp( . . . ) . 

sI s2 , I 
(I+s

1
)(I+s

2
) • nO:+I) 

Fourier-transformatie: 

>.+I 
" (2+2s 

1 
)A 

À+] 
11

2+2s
2 

Vergelijking met (A.I2) laat zien dat (A.I3) inderdaad de correcte 
p.o.m. geeft als: 
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De volgende keuze voldoet 112
: 

s
1 

n
1

E
1
/(I-n 1E 1) 

s 2 n2E2/(I-n 2E2) 

À = ( J-K) /K 

Het is verder eenvoudig na te gaan dat de p.o.m. van (A.l3) aan 
de eisen voor een gelijktijdige onnauwkeurige !-f-meting 
voldoet. 

Uitdrukking (IV. 14) is met de aan het begin van deze paragraaf 
geschetste regels eenvoudig te deduceren uit de resultaten van 
§ A.2 en § A.4: de kansverdeling voor coherente input-toestanden 
is gewoon het product van de kansverdelingen van de afzonderlijke 
metingen in de twee takken. 

112) \'gl. deze meting in de limiet r
1

r:
2 
~ 1, ~ 2 o: 2 ~ 1 !'let die van She&Heffne!C(I966). 
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APPENDIX B 

AD HOOFDSTUK II 

B.l Landau's bewijs 113 

Definieer: 

D := 4C + 2 

Dan: 

E_2 = 4 + 16~l(Xl)'~2(X2)J \!3(X3),~(X4)) 
We weten dat de norm van de operator D2 hoogstens 8 kan zijn, omdat 
de ~'s projectoren zijn. Dus: 

Bovendien weten we dat voor h~rmitische T geldt dat 114 : 

I 

Daarom is ~E.II "' <11~2 1!) 2 > 2 als aan (II.4) voldaan is. Uit de 
definitie van de norm (viz. § I.4) volgt dat dat er een toestand : ~> 
moet bestaan zodanig dat <t!D[~> willekeurig dicht bij !Q!! komt. 
Dus kan (II.l) geschonden worden. 

113) Landau, L(1987). 
114) Kreyszig(1978; hfst. 3). 
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B.2 Connectie met Wigner-verdeling 

In hoofdstuk lil hebben we voor het spin-~-geval een Wigner-verdeling 
afgeleid, We zullen bekijken hoe zo'n verdeling er uit ziet voor 
de toestand die we in§ 11.2 afleidden om (II.I) te schenden. 
Voor A

1 
en A~ wordt zo'n verdeling gegenereerd door de matrices 

Q<k,l) in taoel 11 115
, 

Toen we dit geval behandelden, voerden we op de tweede Rilhert
ruimte een coördinatentransformatie uit. Als we die ook op O(k,l) 
toepassen, krijgen we O'(k,l) uit tabel 11. O(k,l) genereert een 
Wigner-verdeling voor !

3 
en ~ na transformatie. 

Het product van 0 en 0' genereert dus een Wigoer-verdeling voor 
alle vier de relevante operatoren. \.Je kunnen hier de toestand 
invullen die we gevonden hadden (laatste vgl. van § 11.2). Het 
resultaat is in tabel 12 te zien. 

Met behulp van deze verdeling kunnen we de verwachtingswaarde van 
C uitrekenen. In C komen immers alleen marginalen voor, die 
door deze verdeling correct gereproduceerd worden. Die verwachtings
waarde kan dan berekend worden door aan ieder van de 16 vakjes 
een weegfactor toe te kennen, en te sommeren. Deze gewichts-
factor blijkt 0 te zijn overal waar bovenstaande verdeling positief 
1s. Hij is -1 waar de verdeling negatief is. Dat geeft: 

<c> = s·(-1)·(1-/2)/16 = !12-! > o, 

zoals het hoort. 

QCk,l) Q' (k' '1') 

k" +I 
i 

-I k~ +I -I 

+I c ~) c: -~) (*:l/2 0 ) c +I !+!~ I !~~ 
4 4 - I 4 

G :) l: 
-1 ) 4 

-1 
1 
4 

(_:;" 
-!/2 ) c:l/2 -I 

I 
4 •. 4 

(k+-+2m ; 1 +-+2m ; k '+-+2m' · 1 '+-+2m') 
z x z' x 

tabel 11 Wigner-materz voor .4 ~ 
(Zie paragraa: II.IJ 

erz ~2 res?J. 

I 15) Zie ~ III.B. Deze ~igner-maat voldoet nie: aan de 0'Connell-~igner-voorwaarde 
(zie noot 30), maar dat is hier ook niet nodig. 
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w (k 'k' '1' 1' ) • 16 

+] +I -1 -1 
+] ·d +] -1 

+I +] 1+/2 1+/2 I-/2 1-/2 

+I -I I-/2 1+/2 I-/2 1+/2 

-1 +I 1+/2 I-/2 1+/2 1-/2 

-I -1 I-/2 J-/2 1+/2 1+/2 

(k++2mz; 1++2m; k'++2m'; 1'++2m') 
x z x 

tabel 12 _!.fet de Wigner-maat van tabel 11 berel(ende Wigner-verdeZing 
voor een toestand dü ( II. 1) schendt. 

Toestanden die (II.I) optimaal schenden hebben dus een 1vigner
verdeling die sterk samenhangt met de waarden van de C-gewichts-
functie in die Wigner-representatie. -

In de continue gevallen worden de 16 vakjes natuurlijk gevuld met 
de Wigner-verdeling, geintegreerd over het relevante interval. Weer 
zal een patroon dat veel lijkt op het bovenstaande nodig zijn om 
(II. I) te schenden. 
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