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Samenvatting 

In dit verslag wordt een tweespleten experiment, voorgesteld door van Kampen [31] nader 
geanalyseerd. Het tweespleten experiment wordt uitgevoerd met elektronen. De opstelling 
die van Kampen in gedachte heeft bestaat uit een dubbele spleet met achter één spleet een 
atoom in een metastabiele toestand. Als een elektron dit atoom passeert, kan, ten gevolge 
van de optredende interaktie, het atoom deëxciteren. Indien een elektron in coïncidentie 
met een foton wordt waargenomen, dan is van dit elektron bekend dat het afkomstig is van 
de spleet waarachter het atoom gepositioneerd is . Het experiment geeft aanleiding tot een 
beschrijving in het positieve operatorwaardige maat (POWM) formalisme. 

De inkomende elektrongolffunktie heeft de gedaante 1/; = a't/;1 + {31/; 2 , met 't/Ji de bijdrage van 
spleet i aan de totale golffunktie. In eerste instantie is aangenomen dat 't/; 1 j_ 't/; 2• In dit ge
val beschrijven de marginalen van de (P)OWM die het verstrooiingsexperiment beschrijft, 
niet-ideale metingen van de padobservabele respectievelijk de interferentie observabele. Het 
experiment kan dus geïnterpreteerd worden als een gelijktijdige niet-ideale meting van pad 
en interferentie. 

De (P)OWM die het verstrooiingsexperiment beschrijft is informationeel compleet. Dit 
in tegenstelling tot de POWM die het zuivere interferentie experiment beschrijft. Deze 
POWM is in de Fraunhoferlimiet informationeel incompleet. 

Tenslotte is een POWM bepaald voor het interferentie experiment en het verstrooiings
experiment waarbij gebruik gemaakt is van niet orthogonale elektrongolffunkties 't/; 1 en 

'tP2· 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Het tweespleten experiment heeft altijd al een cruciale rol in de quanturnmechanica ge
speeld. Wat in dit experiment vooral tot de verbeelding spreekt, is dat deeltjes een interfe
rentie patroon opbouwen, maar dat niet bepaald kan worden door welke spleet elk deeltje 
gegaan is omdat dan het interferentie patroon wordt vernietigd. Dit is het Kopenhaagse 
idee. 

Indien de eis wordt losgelaten dat voor ieder deeltje dat geregistreerd wordt bekend moet 
zijn door welke spleet dit deeltje is gegaan, blijkt het opeens wel mogelijk te zijn om iets 
over het pad, dit is de spleet waardoor het deeltje gegaan is, te zeggen en tevens het interfe
rentie patroon gedeeltelijk te behouden. In dit verslag wordt zo'n experiment nader onder 
de loupe genomen. Het experiment, voortaan aangeduid als verstrooiingsexperiment, is 
voorgesteld door Van Kampen [31]. Het verstrooiings experiment wordt uitgevoerd met 
elektronen. De opstelling die Van Kampen in gedachte heeft, wordt gevormd door een 
dubbele spleet met achter één van de spleten, b.v. spleet 1 een atoom in een metastabiele 
toestand. Aangenomen wordt dat de levensduur van deze metastabiele toestand groter 
is dan de tijd tussen de emissie van een elektron door de bron en de registratie van het 
elektron door een detector. Indien nu een elektron spleet 1 passeert, kan ten gevolge van 
de optredende wisselwerking tussen atoom en elektron het atoom vervallen. Vervalt het 
atoom, dan wordt een foton geëmitteerd. Indien een elektron in coïncidentie met een foton 
wordt waargenomen is bekend dat dit elektron via spleet 1 gegaan is. Wordt een elektron 
zonder foton gedetecteerd, dan kan dit elektron zowel van spleet 1 als van spleet 2 afkom
stig zijn. 

Het door Van Kampen voorgestelde experiment blijkt van het type te zijn dat niet zon
der meer kan worden beschreven in termen van de Dirac-von Neumann axiomatisering 
van de quantummechanica. Het blijkt echter goed te kunnen worden beschreven door de 
Davies-Ludwig generalisatie van het formalisme, waarin quantummechanischeobservabelen 
worden voorgesteld door positieve operatorwaardige maten. Het van Kampen experiment 
kan worden geïnterpreteerd als een realisatie van een gelijktijdige niet-ideale meting van 
de pad- en interferentie observabele. 
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Het verslag heeft de volgende opbouw: 

In hoofdstuk 2 wordt een historisch overzichtje gegeven met betrekking tot het dualistische 
karakter van licht en materie. Verder wordt in dit hoofdstuk een beschouwing gegeven 
over het tweespleten experiment als gedachtenexperiment en worden enkele experimenten 
bekeken die als realisatie van het tweespleten experiment gezien kunnen worden. 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de positieve operatorwaardige maat (POWM). 
Verder worden de begrippen niet-ideale meting en informationele compleetheid toegelicht. 

In hoofdstuk 4 wordt het tweespleten experiment doorgerekend. De elektrongolffunktie 
die hierbij gebruikt wordt heeft de gedaante 1/J = a't/J1 + {31/J2 waarbij aangenomen is dat 
't/J1 en 't/J2 onderling orthogonaal zijn. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt een 
interferentieobservabele en een padobservabele bepaald. Daarna wordt het verstrooiings
experiment besproken. Het blijkt dat dit experiment geïnterpreteerd kan worden als een 
gelijktijdige niet-ideale meting van pad en interferentie. Tevens wordt de informationele 
compleetheid van de POWM die dit experiment beschrijft nagegaan. 

In hoofdstuk 5 wordt de orthogonaliteitseis die in het voorafgaande hoofdstuk is aangeno
men verlaten. Het interferentie experiment en het verstrooiingsexperiment wordt opnieuw 
besproken. 

In hoofdstuk 6 worden conclusies en aanbevelingen voor nader onderzoek gegeven. 
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Hoofdstuk 2 

Het twee spleten experiment: een 
overzicht 

2.1 Golf of deeltje ? 

In het begin van de 19e eeuw begon de corpusculaire theorie voor de beschrijving van licht 
langzaamaan in verval te raken. De golftheorie begon daarentegen steeds meer terrein te 
winnen. Thomas Young nam in 1801 interferentie waar in een twee spleten experiment 
uitgevoerd met licht en gaf een bevredigende verklaring van de ringen van Newton als 
zijnde interferentie. De definitieve doorbraak van de golftheorie kwam rond 1818. Fresnel 
schreef, als inzending op een prijsvraag uitgeschreven door de Parijse Académie des Scien
ces, een verhandeling over de diffractie van licht gebaseerd op de golftheorie. Toen het 
inzicht doorbrak dat licht als een transversale, en niet als een longitudinale trilling, moest 
worden opgevat, kon ook de polarisatie ervan verklaard worden en was de euforie compleet. 
Maxwell tenslotte completeerde in 1864 uiteindelijk het geheel met zijn elektromagnetische 
theorie. 

In 1905 blies Albert Einstein de deeltjeshypothese nieuw leven in. Met de theorie van 
Planck als basis verklaarde hij het fotoelektrische effekt als zijnde de botsing van echt 
bestaande lichtdeeltjes en elektronen in het materiaal [1]. In de hierop volgende jaren wer
den steeds meer waarnemingen gedaan die het deeltjeskarakter van licht bevestigden. Met 
name het Compton effect heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij de acceptatie van de 
deeltjeshypothese. Uiteindelijk werd het duale karakter van licht erkend. 

Het duale karakter van licht intrigeerde en inspireerde Louis de Broglie. De Broglie merkte 
op dat de optica in twee onderdelen op te splitsen valt. De golfoptica voor de beschrij
ving van diffractie en de geometrische optica, die gebruik maakt van lichtstralen, voor het 
doorrekenen van lenzen. Analoog aan de optica wilde hij naast de mechanica van Newton 
een nieuwe mechanica definiëren. Op basis van de relativiteitstheorie kende hij aan een 
deeltje met impuls p de golflengte À= h/p toe [2]. De theorie dat mat erie een golfkarakter 
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heeft werd in 1927, onafhankelijk van elkaar, experimenteel bevestigd door Davisson en 
Germer [3] in de V.S. en door Thomson [4] in Groot-Brittanië. Zij namen interferentie 
verschijnselen waar in elektron diffractie experimenten. 

Een mooi voorbeeld van het duale karakter van licht en materie is de puntsgewijze op
bouw van een interferentiepatroon (fig. 2.1). Voor de beschrijving van het uiteindelijke 
interferentiepatroon, d.w.z. als voldoende deeltjes geregistreerd zijn, voldoet de golftheorie 
perfekt. De puntsgewijze opbouw van het interferentiepatroon zegt echter dat ook deeltjes 
in het spel zijn. 

0,02 s 

lOs 

60s 

120 s 

Figuur 2.1: Vorming van het interferentie patroon bij een dubbele-spleetexperiment met 
elektronen. Duidelijk is de puntsgewijze opbouw van het patroon te zien door de individuele 
elektronen [5]. 

In de 60'er jaren is overigens door Landé een theorie ontwikkeld die de vorming van het 
interferentiepatroon t .g.v. diffractie door een kristal verklaart zonder gebruik te maken 
van de quanturnmechanica [6] . Deze theorie is gebaseerd op impulsuitwisseling tussen het 
kristalrooster en het deeltje. Bepaalde interferentie experimenten kunnen echter niet met 
deze theorie worden verklaard. Zie hiertoe paragraaf 2.3. 
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2.2 Het twee spleten experiment als gedachtenexpe
riment 

In de beginjaren van de quanturnmechanica was de techniek nog niet zover ontwikkeld dat 
experimenten uitkomst konden bieden op bepaalde vragen over deze theorie. Voor een 
beter begrip van en om inzicht te krijgen in de nieuwe theorie was men aangewezen op ge
dachtenexperimenten. Beperken we ons hier tot de klasse van twee spleten experimenten, 
dan heeft men binnen de context van deze experimenten te maken met de vraag of het 
mogelijk is om in één experiment zowel de spleet te bepalen waardoor het deeltje is gegaan 
als ook het interferentiepatroon te behouden. 

Eén van de gedachtenexperimenten, in 1927 naar voren gebracht door Einstein op het 
vijfde Solvay Congress te Brussel, is het experiment waarvan de opstelling in figuur 2.2 
weergegeven is. De bedoeling van Einstein was om met dit experiment de onvolledigheid 
van de quanturnmechanica aan te tonen [8]. 

sl 

~]· 
L L L 

Scherm 1 Scherm 2 Detector 

Figuur 2.2: Weergave van de opstelling behorende bij het gedachte experiment dat door 
Einstein werd voorgesteld. 

De opstelling is opgebouwd uit 2 schermen en een detector. Scherm 1 kan vrij op en neer 
bewegen, symbolisch weergegeven door de veer. In scherm 2 zijn de twee spleten S1 en S2 

aangebracht. Een deeltje dat de gehele opstelling doorlopen heeft, wordt uiteindelijk door 
de detector geregistreerd. 

De redenering van Einstein ging als volgt: De deeltjes, van links invallend, die door de 
spleet in scherm 1 afgebogen worden naar spleet 1 of spleet 2 in scherm 2, zullen scherm 1 
altijd een bepaalde impuls geven. Indien na de passage van het deeltje de impuls van 
scherm 1 wordt bepaald, kan hieruit het pad van het deeltje worden bepaald, zonder het 
interferentiepatroon te verstoren. De door Einstein hieruit getrokken conclusie was dat het 
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complementariteitsbeginsel niet correct is. 

Bohr, die de quanturnmechanica als een consistente theorie zag, gaf de volgende argu
mentatie om het ongelijk van Einstein aan te tonen: Indien de spleet bepaald moet worden 
waardoor het deeltje ging, moet de beginimpuls van scherm 1 met een grotere precisie 
bekend zijn dan: 

s s h 
b.p < - . p = - . -

L L À 

In de bovenstaande vergelijking is p de impuls van het deeltje en À de golflengte die volgt 
uit de De Broglie relatie À = hfp. Om te voorkomen dat het interferentiepatroon vervaagt, 
moet de positie van het scherm beter bekend zijn dan de afstand tussen twee opeenvolgende 
maxima in het interferentiepatroon, d.w.z.: 

L 
b.y <-.À 

s 

Deze twee uitdrukkingen combinerend volgt dat b.yb.p < h. Deze uitdrukking is strijdig 
met de Heisenberg onzekerheidsrelatie met als conclusie dat een dergelijke meting niet mo
gelijk is. 

In 1979 hebben Wootters en Zurek het bovenstaande experiment opnieuw geanalyseerd (22]. 
Ze kwamen tot de zeer verrassende conclusie dat het interferentiepatroon zeer goed behou
den blijft als de deeltjestrajecten met zeer grote zekerheid, echter niet met 100 %zekerheid, 
bekend zijn. Indien van 99 % van de deeltjes bekend is door welke van de twee spleten het 
deeltje is gegaan, dan is de zichtbaarheid van het interferentiepatroon nog altijd gelijk aan 
0.3 (De zichtbaarheid is gedefinieerd als Umax- Imin)/(Imax- I min), met Imax de intensiteit 
van het maximum en Imin de intensiteit van het minimum). 

Heden ten dage verschijnen nog altijd artikelen met theoretische beschouwingen over het 
twee spleten experiment. In referentie (23] zijn enige van deze artikelen vermeld. 

2.3 Realisaties van het twee spleten experiment 

Möllenstedt en Jönsson hebben in 1959 elektroninterferentie experimenten uitgevoerd met 
een drie spleet (9]. Voor zover mij bekend is dit de eerste keer dat interferentie met ma
teriedeeltjes, veroorzaakt door kunstmatig gemaakte spleten (d.w.z. geen diffractie ten 
gevolge van een kristalstructuur) gerapporteerd wordt. In 1960 experimenteert Jönsson 
verder met andere spleetconfiguraties waaronder ook een dubbele spleet (10]. In het arti
kel wijst Jönsson op de overeenkomst tussen de waargenomen interferentiepatronen en de 
interferentiepatronen zoals deze in de optica geregistreerd worden. 

Van een compleet andere opzet zijn de interferentie experimenten die met een elektronen
microscoop worden uitgevoerd. Hiertoe wordt in een elektronenmicroscoop een biprisma 
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Figuur 2.3: Neutron interferometer. De van belang zijnde bundels zijn weergegeven. In 
de rechtse figuur representeert A de absorber en x de faseverschuiver. D1 en D2 zijn 
neutrondetectoren . 

aangebracht, gelijk aan het Fresnel biprisma dat in de optica wordt gebruikt [11]. Het 
biprisma creëert twee virtuele bronnen en op een scherm wordt het interferentiepatroon 
waargenomen [12]. Vanwege de eenvoud van deze methode om met elektronen een interfe
rentiepatroon te creëren wijzen Donati et al. op de educatieve waarde van dit experiment 
(praktikum) [13]. Een ander aspect van deze interferentie experimenten is dat deze ex
perimenten de theorie van Landé falsificeren daar in deze experimepten geen plaats kan 
worden aangewezen waar elektronen impuls kunnen overdragen [14]. 

Shull bestudeerde in 1969 de diffractie van neutronen door één spleet [15]. Zeilinger et 
al. doen in 1988 verslag van neutrondiffractie experimenten gerealiseerd met een enkele 
en een dubbele spleet [16]. Heden ten dage zijn interferentie experimenten uitgevoerd met 
atomen populair onder fysici. Carnal en Mlynek experimenteerden met He en namen in
terferentie waar in een tweespleten opstelling [17]. Shimizu et al. kwamen tot hetzelfde 
resultaat bij een soortgelijk experiment uitgevoerd met Ne [18]. 

De ras vooruitschrijdende technologie, met name de mogelijkheid om perfekte kristallen 
te groeien, heeft het mogelijk gemaakt om experimenten met neutronen uit te voeren die 
geïnterpreteerd kunnen worden als gelijktijdige meting van pad en interferentie. 

Het meest eenvoudige type interferometer is geconstrueerd uit een éénkristal (zie figuur 2.3). 
Uit dit kristal zijn twee stukken verwijderd zodanig dat drie vlakken kristal blijven staan. 
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De invallende neutronenbundel wordt door het eerste oor in twee coherente bundels ge
splitst (Bragg verstrooiing). Het tweede oor verandert de richting van de bundels en in het 
derde oor interfereren de bundels, waarna een neutron door één van de twee detectoren ge
registreerd wordt. Indien in één bundel een faseverschuiver wordt aangebracht, veranderen 
de telsnelheden van de detectoren t.o.v. elkaar als funktie van de ingestelde fase. Voor een 
volledige beschrijving van de interferometer zie referentie [19]. 

Binnen de interferometer zijn de beide bundels ruimtelijk enkele centimeters van elkaar 
gescheiden. Daar deze twee bundels onderling niet wisselwerken, kunnen de bundels af
zonderlijk gemanipuleerd worden. Indien in één van de bundels een absorber aangebracht 
wordt, wordt de waarschijnlijkheid dat een neutron via het betreffende pad de detector 
bereikt gereduceerd. De Muynck en Martens hebben laten zien dat deze metingen ge
ïnterpreteerd kunnen worden als gelijktijdige niet-ideale metingen van pad en interferen
tie [21). De hier beschreven neutron interferentie experimenten zijn o.a. uitgevoerd door 
Summhammer, Ra u eh, Tuppinger en Zeilinger [20]. 
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Hoofdstuk 3 

Het positieve operatorwaardige 
maat formalisme 

3.1 Inleiding 

In de gebruikelijke Dirac-Von Neumann axiomatisering van de quanturnmechanica worden 
observabelen gerepresenteerd door zelfgeadjungeerde operatoren. Een operator A kan in 
deze axiomatisering weergegeven worden door zijn orthogonale spectrale decompositie: 

m 

met: 
A 

2 
A 

Em =Em 
en ÊmiO'm') = Ómm'lam)• 

Bepaling van de waarde van de obserabele A van een systeem levert als resultaat am op, 
één van de eigenwaarden van de operator A. De kans dat am als meetresultaat verkregen 
wordt is gelijk aan: 

Het reductie postulaat zegt dat na een meting het systeem zich in de toestand lam) be
horende bij de betreffende eigenwaarde bevindt. Het reductiepostulaat verbiedt dan ook 
gelijktijdige metingen van incompatibele observabelen omdat de verwachtingswaarde van 
de observabele die gemeten wordt na de meting scherp bepaald is, nl. gelijk aan de bij de 
eigentoestand behorende eigenwaarde. 

Het Dirac-Von Neumann formalisme beschrijft alleen ideale metingen, d.w.z. de meet
nauwkeurigheid is 100 %. De meeste experimenten voldoen echter niet aan deze eis. Verder 
zijn niet-ideale gelijktijdige metingen van incompatibele observabelen wel degelijk mogelijk. 
Experimenteel zijn dergelijke metingen o.a. gerealiseerd met behulp van neutroninterfero
meters [20]. 
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Het Dirac-V on Ne~mann formalisme voldoet dus blijkbaar niet altijd, hetgeen een gegene
raliseerd formalisme noodzakelijk maakt. Dit formalisme wordt gevonden in het concept 
van de Positieve Operatorwaardige Maat (POWM), ontwikkeld door Davies [24) en Lud
wig [25). 

In dit hoofdstuk wordt het POWM formalisme nader toegelicht, waarbij tevens aandacht 
geschonken wordt aan niet-ideale metingen, gelijktijdige niet-ideale metingen van incom
patibele observabelen en informationele (in)compleetheid van een meting. 

3.2 De positieve operatorwaardige maat 

Indien een meting aan een systeem wordt verricht, dan zal uit de verzameling van alle 
mogelijke meetresultaten één waarde worden gevonden. De vraag die van belang is, is hoe 
groot de kans is op een bepaald meetresultaat. De kans op een bepaald meetresultaat 
uit de verzameling van alle mogelijke meetresultaten wordt gegeven door de verwachtings
waarde van de POWM waarmee de meting kan worden beschreven. De POWM volgt op 
natuurlijke wijze uit de beschrijving van het meetproces. 

De beschrijving van een quanturnmechanische meting moet zowel de toestand van het 
object Pobj alsmede ook de toestand van het meetapparaat Papp omvatten. De begintoe
stand van het gehele systeem, dit is het object plus meetapparaat, wordt weergegeven door 
Pi = Pobj 0 Papp· De hamiltoniaan fi = Hobj + Happ +Hint beschrijft de ontwikkeling van 
de begintoestand Pi naar de eindtoestand fJJ. De eindtoestand wordt berekend via: 

PJ = Û(t)piût(t), 

A ( iHt) met: U(t) = exp -T . 

De wijzertoestanden van het meetapparaat worden gerepresenteerd door I0~PPl) . Voor de 
projektor Ê~PP) geldt dat: 

Ê;:PP)I0~fP)) = 8mm'I0~PP)). 
De kans Pm op de wijzertoestand I0~PP)) is: 

Pm = Sp 
obj, app 

Sp 
( Û( t )PobiPappût( t)Ê;:PP)) 

obj, app 

(PappÛt(t)Ê;:PP)Û(t))}) = 
Sp 

(

A { Sp Pobj 
obj app 

Sp (PobjMm) · 
obj 
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Definitie 1 De discrete verzameling operatoren {Mm} vormt een POWM als: 

LMm = Î en Vm Mm 2::0. 
m 

Met Mm 2:: 0 wordt bedoeld dat Mm een positieve operator is, d.w.z. dat de eigenwaar
den van de operator positief zijn. De operatoren uit {Mm} cammuteren in het algemeen 
niet. Een operator Mk E {Mm} is niet noodzakelijkerwijs een projektie operator. Bestaat 
{Mm} alleen uit projektie operatoren dan wordt gesproken van een projektiewaardige maat 
(PWM). 

In het geval van een continue verzameling van operatoren luidt de definitie: 

Definitie 2 De continue verzameling operatoren {M(p, · · ·, q)} vormt een POWM als: 

/·Jdp···dqM(p,···,q)=Î en M(p,···,q)2::0. 

3.3 Ideale en niet-ideale metingen 

Er is sprake van een ideale meting van {Mm} indien de (gemeten) kansverdeling Pm gelijk 
is aan de verwachtingswaarde van Mm: 

Bij een niet-ideale meting van de observabele is dit niet het geval, d.w.z. Pm = (Nm) =J (Mm)· 
De definitie van een niet-ideale meting luidt: 

Definitie 3 Een discrete POWM {lVm} cq. een continue POWM {N(p, · · ·, q)} beschrijft 
een niet-ideale meting van de observabele met discrete POWM {Mi} of continue POWM 
{M(p,···,q)} als: 

• In geval van de discrete POWM { Nm}: 

of 

Nm = L ÀmtMt, 
I 

met L Àmt = 1 en 0 ~ Àmt ~ 1 
m 

Nm = I·Jdp···dqÀm(p,··· ,q)M(p,···,q) 

met L Àm(P, · · ·, q) = 1 en Àm(P, · · ·, q) 2:: 0. 
m 
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• In geval van de continue POWM {M(p, · ·· ,q)}: 

of 

N(p, ... , q) = /. Jdp' ... dq' >.(p, ... , q,p', ... , q')M(p', ... , q') 

met /·Jdp···dq>.(p, .. ·,q,p',···,q') = 1 

en >.(p, .. ·, q,p', .. ·, q') 2:: 0 

m 

met I·Jdp .. ·dq>.m(p, .. ·,q)=1 en Àm(p, .. ·,q)2=:0. 

Als illustratie van een niet-ideale meting wordt de meting van het aantal fotonen in een 
1 fotonmode nader bekeken. De detector die voor deze meting wordt gebruikt heeft een 
efficiency Ç ~ 1. 

In geval van de ideale meting is de gemeten fotonverdeling gelijk aan de "aanwezige" 
fotonverdeling. De ideale meting wordt beschreven door de PWM {Ên}, d.w.z. voor iedere 
operator Êi E {Ên} geldt dat ÊJ = Êi. De kans om in een experiment met een ideale 
fotondetector n fotonen te registreren is gelijk aan: 

Pn Sp(p·Ên) 

= Sp (pln)(nl) 

Pnn• 

De niet-ideale meting is de meting die wordt uitgevoerd met een fotondetector waarvan de 
efficiency Ç < 1 is. De kans dat deze detector in hetzelfde experiment m fotonen waarneemt 
is (26]: 

Pm - Sp (p · L~ ( ~ ) Çm(1- Ç)k-m Êk}) 
= Sp (P · .Mm). 

De kansverdeling Pm is verder uit te werken tot: 

In de bovenstaande uitdrukking is Pnn = Sp(p · Ên) de fotonverdeling in de 1 fotonmode. 
Daar Pn 2:: 0 en 0 ~ Ç ~ 1 geldt altijd dat Pm 2:: 0. 

De verzameling operatoren {Mm} vormt een POWM. De operatoren Mk E {Mm} ZlJn 
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positieve operatoren daar Pm ~ 0 en de som over de operatoren, L:m Mm, is gelijk aan de 
eenheidsoperator Î : 

m 

i=O 

Merk op dat M~ =J. Mm (tenzij Ç = 1). De operatoren die de POWM vormen hoeven, zoals 
al eerder vermeld, dus geen projektieoperatoren te zijn. 

De POWM {Mm} is een niet-ideale meting van de PWM {Ên}: 
00 

Mm = L ).mkÊk 
k=O 

met: >-mk = 
als k < m 

als k ~ m 

De termen >-mk zijn de componenten van de niet-idealiteitsmatrix. Hiervoor geldt dat : 
).mk ~ 0: 

en dat Em >-mk = 1: 

fo >-mk = 'to ( ! ) çm(1- Ç)k- m = (Ç + (1- Ç))k = 1 

In figuur 3.1 is, voor coherent licht, de kansverdeling behorende bij de ideale meting en 
de niet-ideale meting weergegeven. De fotonverdeling voor coherent licht is gelijk aan 
Pn = nn exp( -n)jn!, met ff het gemiddelde aantal fotonen in de 1-fotonmode. Bij de 
berekening van deze verdelingen is ff gelijk aan 20 genomen. De detector efficiency Ç is 0.8. 

3.3.1 Onnauwkeurigheid 

Stel dat de POWM { Nm} een niet-ideale meting van de POWM { Mm'} is. De kansverdeling 
behorende bij {Nm} is gelijk aan Pm =< Nm >. Deze kansverdeling is gerelateerd aan 
< Mm' > middels de relatie: 

Pm =<Nm>= L).mm'<Mm'> • 
m' 
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Figuur 3.1: Fotondetectiekans in een coherente 1 fotonmode met n = 20. Links is de ideale 
meting weergegeven, rechts de niet-ideale meting. De detector efficiency voor de niet-ideale 
meting is gelijk aan 0.8 genomen. 

Door de meting van < Nm > wordt dus ook informatie omtrent < Mm' > verkregen. Hoe 
nauwkeurig de meting van < Nm > is met betrekking tot < Mm' > wordt afgeleid uit de 
niet-idealiteitsmatrix Àmm' : hoe meer Àmm' de eenheidsmatrix benadert, hoe meer< Nm > 
op < Mm' > gaat lijken en dus hoe nauwkeuriger < Nm > m.b.t. < Mm' > is. Voor enkele 
onnauwkeurigheidsmaten zie referentie [27]. 

Een extreem voorbeeld van onnauwkeurigheid is de POWM { Mm} gevormd door de ope
ratoren: 

m 

De verwachtingswaarde < Mm >= Sp(po:mÎ) = o:mSp(p) = O:m is namelijk volledig onaf
hankelijk van de toestand van het object. 

3.3.2 Equivalente POWM's 

Definitie 4 Als { Nm} een niet-ideale meting is van { Mz}: 

Nm =I: >.m1M1 met I: >.mt = 1 en o ~ >.mi ~ 1, (3.1) 
I m 

en als bovendien { Mz} een niet-ideale meting is van { Nm}: 

M1 = Ef.llkNk met I: /-lik= 1 en 0 ~/-lik~ 1, 
k I 

dan zijn de POWM's {Mz} en {Nk} equivalent. 
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Equivalente POWM's bezitten dezelfde informatie. Ook als de POWM's {Mi} en {Nm} 
niet equivalent zijn kunnen deze echter dezelfde informatie opleveren indien geldt dat: 

M1 = 2:: -Xik1 .Nk, 
k 

met .Xï;/ de inverse van Àki· Deze inverse matrix hoeft overigens niet persé te bestaan. 
Bestaat de inverse matrix, dan is { Nm} een inverteerbare niet-ideale meting van {Mi} en 
geeft Sp(pNk) via de inverse matrix .Xï;/ exacte informatie over Sp(pM1). 

3.3.3 De bivariante POWM en triviale verfijningen 

Definitie 5 De bivariante POWM {Mim} is een triviale verfijning van de POWM {Mm} 
als [21]: 

Mim CtimMm 

met Ctim ~ 0 en 2:: Ctim = 1. 

De continue POWM {Mm(P, · · · , q)} is een triviale verfijning van de POWM {Mm} als: 

Mm(P, ·' ·, q) = Ctm(P, ·'', q)JÎfm 

met etm(P, .. · ,q) ~ 0 en / · jdp .. · dqam(P, .. · ,q) = 1. 

Stelling 1 Een triviale verfijning van een POWM is equivalent met deze POWM. 

Bewijs: 

Zjj de POW!"f {Mim} een triviale verfijning van een willekeurige POWM {Mm} dan geldt: 
Mim = aimMm met 0 :S et;m :S 1 en L:i Ctim = 1. 

- b. L:i,m Àimm' = L:i Ctim = 1 

::::> {Mm} is een niet-ideale meting van { Mim }. 

• 2. Mm = L:i Mim = L:i,k 1-lmkMik, met 1-lmk = 8mk 

- a. 1-lmk = 8mk ~ 0 

- b. L:m J.lmk = L:m Ömk = 1 
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=> { Mim} is een niet-ideale meting van { Mm }. 

D<:ar {Mm} een niet-ideale meting van {Mim) is en da-:r {Mim} een niet-ideale metingA van 
{Mm} is, volgt uit def. 4 dat de POWM's {Mm} en {Mim} equivalent zijn. Omdat {Mim} 
een triviale verfijning van een willekeurige POWM {Mm} is, geldt dus dat een triviale 
verfijning van een POWM equivalent is met de POWM zelf. 

0 

3.3.4 Niet-ideale gelijktijdige metingen 

Definitie 6 Een bi variante POWM { Îl.nn} representeert een gelijktijdige niet-ideale me
ting van de POWM's {Mk} en {Nd als de marginalen van de POWM {Rmn}, dit zijn 
U::::n Rmn} en {l::::m Îl.nn}, niet-ideale metingen van resp. { Mk} en {NI} representeren [21]: 

n 
L ÀmkMk; Àmk ~ 0, L Àmk = 1, 

k ·· m 

L/-LniNI; /-Lni ~ 0, L/-Lni = 1. 
m I n 

Indien één POWM, {Mk} of {Ni}, een continue POWM is, luidt de definitie: 

Definitie 7 Een POWM {Rm(P, · · ·, q)} representeert een gelijktijdige niet-ideale meting 
van de POWM's {M(p, .. · , q)} en {NI} als de marginalen van de POWM {Rm(P, .. ·, q)}, 
dit zijn {f· ·{Rm(P, · · ·, q) dp · · · dq} en {l::::m Rm(P, · · ·, q)} niet-ideale metingen van resp. 
{ M (p, · · · , q)} en {NI} representeren: 

L Rm(P, · · ·, q) =I· jdp' · · · dq' p,(p, · · · , q,p', · · ·, q')M(p', · · ·, q'); 
m 

p,(p, ... , q, p', ... , q') ~ o, I. Jdp . .. dq p,(p, . . . , q, p', ... , q') = 1, 

I· jdp" · dq Îl.n(p, " ·, q) = L ÀmiNI; Àmi ~ 0, L Àmi = 1. 
I m 

De afwijkingen van de stochastische matrices Àmk en 1-lni van de eenheidsmatrix bepalen de 
nauwkeurigheden waarmee {Mk} en {NI} gelijktijdig gemeten kunnen worden. Het blijkt 
dat als { Mk} en {NI} incompatibel zijn, er een complementariteitsrelatie bestaat tussen de 
Àmk en /-Lni , in die zin dat de afwijking t.o.v. de eenheidsmatix van Àmk toeneemt naarmate 
de afwijking t.o.v. de eenheidsmatix van 1-lni afneemt en vice versa. 

3.4 Informationele (in)compleetheid 

Een meting heet informationeel compleet als deze de dichtheidsmatrix van de inkomende 
toestand op unieke wijze vastlegt. 
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Beschouw de POWM {Mm}· Neem aan dat de operatoren Mk E {Mm} kunnen worden 
voorgesteld door m x m-matrices Mk,ij en dat de dichtheidsoperator wordt weergegeven 
door de m x m-matrix Pij. De verwachtingswaarden van Mk worden gegeven door: 

m 

Pk = Sp (PinMk) = L PijMk,ij voor k = 1, 2, · · ·, n. 
i,j 

Indien uit dezen vergelijkingen de coëfficiënten Pij van de dichtheidsmatrix eenduidig be
paald kunnen worden, heet de POWM {Mm} informationeel compleet. 

In totaal moeten m 2 reële onbekenden worden bepaald. Dit volgt uit het hermitisch zijn 
van de dichtheidsmatrix: Pji = Pij· Te bepalen zijn die Pi;'s waarvoor 1 ~ j ~ i ~ m. 

Naast de n bovenstaande reële vergelijkingen krijgt men nog één (reële) relatie cadeau 
nl.: 

Sp(Pin) = L Pii = 1 
t 

Er kunnen nu drie situaties onderscheiden worden: 

• m 2 2:: n + 1. Er zijn meer onbekenden dan vergelijkingen. In dit geval is de oplossing 
niet eenduidig bepaald. 

• m 2 = n + 1. Er zijn precies evenveel onbekenden als vergelijkingen. Als deze vergelij 
kingen alle onafhankelijk zijn, is de oplossing eenduidig bepaald. De onafhankelijk
heid kan getest worden door de Mk,ij 's in een matrix te rangschikken en hiervan de 
determinant te bepalen. Als deze nul is, is het stelsel afhankelijk en bestaat er geen 
eenduidige oplossing. 

• m 2 ~ n + 1. Er zijn meer vergelijkingen dan onbekenden. Dit stelsel kan vervolgens 
gereduceerd worden totdat er evenveel vergelijkingen als onbekenden zijn. Als dit 
gereduceerde stelsel onafhankelijk is bestaat er een unieke oplossing. 
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Hoofdstuk 4 

Het twee spletenexperiment 
beschreven door een POWM 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het twee spleten experiment beschreven in het POWM formalisme. 
De beschrijving van het twee spleten experiment in dit gegeneraliseerde formalisme is nood
zakelijk daar we dit experiment kunnen beschrijven in termen van en observabelen op een 
twee dimensionale Rilhertruimte met een continu spectrum en er op een twee dimensionale 
Rilhertruimte geen Dirac-von Neumann oberservabelen bestaan die een cöntinu spectrum 
bezitten. 

De golffunktie 'lt waarmee het twee spleten experiment beschreven wordt, volgt uit de 
stationaire Schrödinger vergelijking ÎI'lt = E'lt. De golffunktie wordt gevormd door de 
superpositie van de afzonderlijke elektrongolffunkties behorende bij spleet 1 en spleet 21 : 

c/, (3' EV. ( 4.1) 

Bij de beschrijving van het experiment wordt in eerste instantie aangenomen dat de elek
trongolflengte >. veel kleiner is dan de spleetbreedte b. Een gevolg van deze aanname is 
dat de golffunktie behorende bij spleet m verwaarloosbaar klein is ter plaatse van spleet n: 

~mUllspleet n = o, m =J n . (4.2) 

De opstelling waaraan gerekend is, is getekend in figuur (4.1). De opstelling is opgebouwd 
uit twee componenten. Het scherm A, waarin de dubbele spleet aangebracht is, prepareert 
de elektrongolffunktie en een bolvormige scherm S, opgebouwd uit vele detectortjes, re
gistreert de elektronen die A gepasseerd zijn. Voor deze detectoren is aangenomen dat ze 
alle opvallende elektronen absorberen. 

1 In [28] wordt, gebruikmakend van de Feynman padintegralen aangetoond dat deze superpositie niet 
geheel correct is, maar wel in zeer goede benadering geldig is. 
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Figuur 4.1: Schematische weergave van de meetopstelling met A het scherm waarin de 
dubbele spleet is aangebracht en S de elektrondetector 

De experimenten die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn: 

• Interferentie experiment. Het interferentie experiment heeft tot doel te komen tot een 
beschrijving van het interferentie patroon dat door detectorS wordt geregistreerd. In 
paragraaf 4.2 wordt uitgaande van de elektronstroomdichtheid door S een (P)OWM 
bepaald waarmee het interferentiepatroon beschreven wordt. 

• Verstrooiings experiment. Bij het verstrooiings experiment wordt de opstelling ge
modificeerd door direkt achter één van de spleten, in dit verslag spleet 1, een atoom 
in een metastabiele toestand te plaatsen. Aangenomen wordt dat dit atoom niet 
spontaan kan vervallen. Passeert een elektron het atoom dan kan het atoom t.g.v. 
de optredende wisselwerking naar de grondtoestand vervallen onder emissie van een 
foton. Een gevolg van de aanname, ). << b, is dat alleen elektronen die via spleet 1 
gegaan zijn het atoom kunnen deëxciteren. Een elektron dat in coïncidentie met een 
foton wordt geregistreerd is dus via spleet 1 door scherm A gegaan. Van een elektron 
dat zonder foton wordt waargenomen is niet bekend welk pad dit elektron gevolgd 
heeft. 
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Het (hypothetische) experiment waarin alle elektronen die door spleet 1 gaan het 
atoom laten vervallen kan worden geïnterpreteerd als een padmeting. Elektronen die 
in coïncidentie met een foton worden gedetecteerd zijn via spleet 1 gegaan, elektronen 
die zonder foton worden waargenomen zijn afkomstig van spleet 2. De padmeting 
wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.3, waar de elektronflux t.g.v. elektronen af
komstig van spleet 1 cq. spleet 2 gebruikt wordt om de POWM voor het pad te 
bepalen. 

In paragraaf 4.4 wordt de situatie bekeken dat slechts een gedeelte van de elektronen 
die via spleet 1 gaan het atoom deëxciteren. In dit experiment wordt zowel pad 
informatie verkregen als een interferentiepatroon waargenomen. In paragraaf 4.4.5 
wordt dit experiment geïnterpreteerd als een gelijktijdige niet-ideale meting van pad 
en interferentie en wordt aangetoond dat dit experiment informationeel compleet is. 

4.2 Interferentieobservabele 

Het interferentiepatroon wordt geregistreerd door detector S. Voor de beschrijving van 
dit patroon wordt de radiale stroomdichtheid ter plaatse van de detector berekend. De 
stroomdichtheid volgt uit de elektrongolffunktie W = c:l'I/J1 + /3'1/J2 middels de relatie: 

Jr(R, e, 4>) = 2~ [ w·~~- w8!*L=R. 

De aldus verkregen stroomdichtheid wordt genormeerd op de inkomende elektronfiux. De 
beschrijving van experimenten met POWM's vereist namelijk genormeerde verdelingen. 
Met behulp van de genormeerde stroomdichtheid wordt de (P)OWM geconstrueerd die het 
interferentiepatroon beschrijft. 

4.2.1 Stroomdichtheid door het detectoroppervlak 

De radiale stroomdichtheid door S bedraagt: 

Jr ( R, ()' 4>) = 2~ [ ( a''I/Jt + /3'1/J2)* 8( a''I/Jl8~ /3'1/J2) - ( a''I/Jl + /3'1/J2) 8( a''I/Jt; /3'1/J2)* L=R . 

Definieer Jmn(R,B,c/>) als zijnde: 

m,nE{1,2}, (4.3) 

dan kan Jr(R, (), 4>) vereenvoudigd worden tot: 

Jr(R, (), 4>) = a'a'*ju(R, 0, 4>) + a'f3'*)2t(R, (), 4>) 

+ f3'a'*jl2(R,B,c/>)+f3'!3'*]22(R,O,c/>). (4.4) 
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De radiale stroomdichtheid Jr(R, 0, </>) wordt gebruikt als de beschrijving van het interfe
rentiepatroon ter plaatse van de detector. 

De totale uitgaande elektronflux N, dit is de flux die door de detector wordt geabsor
beerd, wordt verkregen door integratie van Jr(R, 0, </>) over het detectoroppervlak S en is 
gelijk aan: 

(4.5) 

4.2.2 Genormeerde stroomdichtheid en operator waardige maat 
voor het interferentie patroon 

Aangezien de beschrijving van experimenten met (P)OWM's genormeerde verdelingen ver
eist, wordt de elektronstroomdichtheid door S, vgl. ( 4.4), genormeerd op de inkomende 
elektronflux. De inkomende elektronflux wordt verkregen via integratie van de stroom
dichtheid over scherm A. 

Inkomende flux en genormeerde stroomdichtheid 

De stroomdichtheid in de y-richting ter plaatse van scherm A is: 

Jin(x,O,z) = a'a'" __!;_ [1/;1 ..fNh _ 1/;1 81/;1 *] + a'{J'* __!;_ [1/;2• 81/;1 _ 1/;1 81/;2 *] 
2zm Oy Oy y=O 2zm Oy Oy y=O 

+ {J'a'* __!;_ [1/;1 .. 81/;2 - 1/;2 81/;1 *] + {3'{3'* __!;_ [1/;2 .. 81/;2 - 1/;2 81/;2 *] . 
2zm Oy Oy y=O 2zm Oy Oy y=O 

De inkomende elektronflux, N = ffA dxdzJin(x, 0, z), is gelijk aan: 

N = 

(4.6) 

waarbij de integralen behorende bij de kruistermen a'{J'* en {J'a' .. nul zijn, hetgeen uit 
vgl. ( 4.2) volgt: 

{{ dxdz [1/J2 • o'lj;1 - 1/;1 o'lj;2 *] = {{ dxdz [1/;1'" o1/;2 - 1/;2 o1/;1*] = 0. ( 4. 7) 
JJA av oy y:::o JJA oy oy y=o 

De totale inkomende flux (vgl. (4.6)) en de totale uitgaande flux (vgl. (4.5)) zijn gelijk aan 
elkaar. Uit deze gelijkheid is af te leiden dat de volgende relatie tussen integralen over het 
oppervlak A en integralen over het oppervlak S geldig is: 

__!;_ {{ dxdz [1/Jm • 01/Jn -1/Jn o'I/Jm *] 
2zm }jA Oy Oy y=O 
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n rr 2 [ .. 81/Jn 81/Jm*] { } 
= 2im JJsR dD 1/Jm 8r -1/Jna:ç:- r=R met m, n E 1, 2 . ( 4.8) 

De bovenstaande uitdrukking is tevens de definitie van lmn· De totale inkomende flux, 
uitgedrukt in lmn, wordt: 

N : = a'c/* Jn + /3'!3'* J22. ( 4.9) 

Hiervan gebruikmakend wordt genormeerde stroomdichtheid door S: 

(4.10) 

waarbij geldt dat: 

Operatorwaardige maat voor de beschrijving van het interferentiepatroon 

Voer de volgende variabelen in: 

a'-/];; 
a := --==-v'N ' 

f3 . - /3' ../];. 
.- v'N 

( 4.11) 

( 4.12) 

Merk hierbij op dat aa* + /3/3* = 1, dit in tegenstelling tot a'a'* + /3'/3'*. De nieuwe 
variabelen a en f3 worden gebruikt om de dichtheidsmatrix te definiëren die de inkomende 
toestand beschrijft. Gebruikmakend van a en f3 wordt de genormeerde stroomdichtheid 
( 4.10) herschreven tot: 

Jr = 

= Sp (Pin· J(R, B, </;)) . (4.13) 

In vgl. ( 4.13) is Pin de dichtheidsmatrix die de inkomende toestand beschrijft . De conti
nue verzameling operatoren {J(R, (), </;)} representeren de interferentie OWM. Aan de eis 
ffs R2dDJ(R, (), </;) = Î is voldaan via de relaties (4.7) en (4.8). Het is een operatorwaardige 
maat en geen postitieve operatorwaardige maat daar de operator J( R, (), </;) minstens één 
negatieve eigenwaarde heeft. Dit wordt als volgt bewezen [29]: 

De operatoren die de OWM vormen kunnen gerepresenteerd worden door een hermitische 
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2 x 2 matrix. Voor deze matrices geldt dat de eigenwaarden positief zijn indien spoor èn de
terminant van de matrix positief zijn. Het spoor is positief indien j 11 (R, 8, </>) en j 22(R, 8, </>) 
positief zijn. Dit is in het algemene geval, waarbij met niet nader bepaalde golffunkties 
'I/J1 en 'I/J2 gewerkt wordt, echter niet aan te tonen maar bij van links invallende golven wel 
zeer waarschijnlijk. Uitgaande van de veronderstelling dat '1/Ji(f') rv f(O, </>) exp(ikri)/ri, 
met i = 1, 2 en Ti de afstand van de spleet tot het observatiepunt, is de stroomdichtheid 
jii(R, 8, </>) positief indien R > L, met L de afstand van de oorsprong tot spleet i en R de 
straal van scherm S. De determinant is in ieder geval negatief en is maximaal gelijk aan 
nul: 

Det(J(R, e, </>)) = -
4

1i
2 

2 • 
1 

1

1 
[in(R, e, </>)i22(R, e, </>)- i21(R, e, </>)i12(R, e, </>)]. 

m 11 22 

Substitutie van vgl. ( 4.3) in -de bovenstaande uitdrukking en herschikken van de verschil
lende termen kvert als resultaat op: 

Det(J(R, 8, </>)) = 

In het algemeen heeft j(R, 8, </>) één negatieve eigenwaarde. De betekenis hiervan is dat 
· voor iedere positie (R, 8, </>) op oppervlak S een zodanige combinatie van a en (3 mogelijk 

is dat de stroomdichtheid ir(R, 8, </>) lokaal negatief wordt. Voor ieder positie zal dit ove
rigens een andere combinatie van a en (3 zijn. De lokaal negatieve stroomdichtheid zal nu 
iets nader worden beschouwd. 

Formeel kan de stroomdichtheid weergegeven worden door: 

( 4.14) 

met À+ en ,\_ de eigenwaarden van de operator Jr. De toestand Iw) kan in de eigentoe
standen {ia+), ia-)} van de operator jr worden ontwikkeld: 

( 4.15) 

De stroomdichtheid wordt negatief indien de toestand lW) ~ ia-), de eigentoestand beho
rende bij de negatieve eigenwaarde. 

In bijlage B worden de eigenwaarden van Jr bepaald. Uit deze analyse volgt dat de abso
lute waarde van de negatieve eigenwaarde ,\_ veel kleiner is dan de positieve eigenwaarde 
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In dezelfde bijlage wordt verder nog gekeken naar de grootte van het gebied waarop de 
stroomdichtheid negatief is. De elektrongolffunktie die hiervoor gebruikt wordt is: 

(4.16) 

metrinhet rechter halfvlak. Uitgaande van deze golffunktie is het gebied waar de stroom
dichtheid negatief is zeer klein ten opzichte van de gebieden waarop de stroomdichtheid 
positief is. 

Omdat de detectortjes die het interferentiepatroon registreren eindige afmetingen hebben 
zal de vergroving van de continue verzameling operatoren {Jr(r, 0, </>)}naar discrete verza
meling operatoren {fft.s; R2 dO}r(r, 0, </>)},waarbij b.Si de oppervlakte van één detectortje 
voorstelt, naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een POWM die het interferentiepatroon 
beschrijft. 

4.2.3 Fraunhoferlimiet 

In de 60'er jaren zijn door Jönsson elektroninterferentie experimenten uitgevoerd aan ver
schillende spleetconfiguraties, waaronder ook een dubbele spleet [10]. Eén van de resultaten 
van zijn onderzoek is dat buigingspatronen zoals deze in experimenten met licht worden 
waargenomen, ook bij de elektroninterferentie experimenten gevonden worden. 

In deze paragraaf wordt het elektroninterferentie experiment in de Fraunhoferlimiet, de 
situatie waarin de afstand spleet-detector veel groter is dan de afstand tussen de spleten, 
verder uitgewerkt. In deze limiet blijkt de elektronstroomdichtheid over het gehele detec
toroppervlak S groter of gelijk aan nul te zijn, hetgeen resulteert in een POWM voor de 
beschrijving van het interferentiepatroon in deze limiet. 

Golffunktie en radiale stroomdichtheid 

De elektrongolffunktie behorende bij het twee spleten experiment is in de Fraunhoferlimiet 
gelijk aan: 

\ll ( r') a' Vh ( r') + !3' 'I/J2 ( r') 
ikr ikr 

= a' f(O, 4>)-e + f3'f"(O, </>)~ 
r r 

met: 

f(O,c/;) = b2 sin(kbsin(O)cos(</>)/2). sin(kbcos(0)/2). e-ikL cos (B)/2. 

(kb sin ( 0) cos ( </>) / 2) (kb cos ( 0)/2) 
( 4.17) 
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J, 

n12-o.ooo1 n/2+o.ooo1 

0-+ 

Figuur 4.2: Radiale stroomdichtheid in de Fraunhoferlimiet in een twee spleten experiment 
met bakoordinaat rf> = 1r /2. De elektrongolflengte bedraagt 5 · 10-12 m , de spleetbreedte 
is 0.27 Jim en de spleetafstand 1.6 Jiffi 

Voor de bepaling van de golffunkties '!f;1(f') en '!f;2(f') zie bv. referentie [30]. In vgl. (4.17) 
representeert k het elektrongolfgetal en is L de afstand tussen de spleten waarvan de spleet
breedte gelijk aan b is. 

De radiale elektronstroomdichtheid door het detectoroppervlak S is: 

i r(R,O,r/>) = cia'*~ (~r·if(O,rf>W+f9{i*~ (~)
2

• (r(O,r/>))2
• 

+a'j3'* ~ (~) 
2

• u(o, r/>)) 2
· +f3'f3'* ~ (~r· if(O, rt>W 

1 1* ·(f raun) + ''(3'* ·(fraun) + j3' 1* -(fraun) + j3'j3'* ·(f r aun) aa Jn a h1 a h2 J22 · ( 4.18) 

Er geldt dat de stroomdichtheid ir(R, (), rf>) ~ 0 voor alle a en j3 E <Ç. Dit is eenvoudig in 
te zien indien vgl. (4.18) weergegeven wordt als: 

(4.19) 

In figuur 4.2 is de radiale stroomdichtheid weergegeven, waarbij voor grootheden k, L, en b 
de waarde genomen is die Jönsson vermeldt in zijn artikelen: >. = 5 · 10- 12 m, L = 1.6 Jiffi 

en b= 0.27 Jim [10]. 

Genormeerde stroomdichtheid en POWM 

Daar de stroomdichtheid ( 4.18) definiet positief is, zal de normering van deze uitdrukking 
met de inkomende flux ( 4.6) de kansdichtheidsverdeling opleveren die de verdeling van de 
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elektronen over het detectoroppervlak weergeeft. Uit deze kansdichtheidsverdeling wordt de 
POWM gedestilleerd die het interferentiepatroon beschrijft . Bij de bepaling van de POWM 
wordt dezelfde procedure gevolgd als in paragraaf 4.2.2. Eerst wordt de stroomdichtheid 
genormeerd op de inkomende elektronfl.ux. De normering levert de elektron kansdichtheids
verdeling p(R, (), <P) ter plaatse van de detector op. Door de introductie van a , vgl.( 4.11), 
en /3, vgl. (4.12), kan de kansdichtheid worden weergegeven als Sp (Pin· jUraun)(R, (), <P)) 

met Pin de dichtheidsmatrix die de inkomende toestand weergeeft en {jUraun)(R, (), <P)} de 
POWM die het interferentie patroon beschrijft. 

Het resultaat van de bovenstaande stappen is: 

.(jraun)(R () </J) .(jraun)(R () </J) 
p(R, (), <P) = aa*Ju ' ' + a/3*--'12=1-,~~, =-'---'-

Ju vluln 
.(jraun)(R () </J) .(jraun)(R () </J) 

+/3a*1I2 ' ' + /3/3*h2 , , 
JluJ22 J22 

( ( 

* /3 * ) ( i({'aun)(R,O,.p) S aa a J 1 

p a/3* /3/3* . jgraun~(R~O~<t>) 
vJu )22 

.(fraun) (R O -") 
J21 I 1'1' 

"/Jl)h2 
.(fraun)(R O -") 

J22 I 1'1' 

J22 
)) 

( 4.20) 

De in de noemer gebruikte Jii, i = 1, 2 is gedefinieerd in vgl. ( 4.8). De verzameling operato
ren {J(fraun)(R, (), <P)} vormen een POWM: positiviteit van de eigenwaarden is gewaarborgd 
via vgl. (4.19) en uit vgl. (4.7) en vgl. (4.8) volgt dat ffsR2dD.jUraun)(R,{),</J) = Î. 

Informationele incompleetbeid in de Fraunhoferlimiet 

Op het scherm S wordenK detectoren aangebracht met een detectieoppervlak ter grootte 
van !::lSi· Detector i registreert een elektronflux die gelijk is aan Ni. De kans dat een 
elektron door detector i wordt waargenomen is: 

Pi =Ni/N, i=1,2, .. ·,I<. (4.21) 

In deze uitdrukking representeert N de totale inkomende elektronfl.ux. De kans Pi is 
gerelateerd aan de POWM waarmee het interferentie experiment beschreven worden via: 

~ = Ji
5
iR2dD. [sP(Pin · J(fraun)(R, (), <P))]. (4.22) 

Samen met de relatie aa* + /3/3* = 1 wordt het volgende stelsel vergelijkingen verkregen: 

P1 aa*A~) + a/3*ii!) + f3a*jW + /3/3*jgl, 

P2 a a* jg) + a/3* iii) + f3a* jg) + /3 /3* jg), 

PK aa*Afl + a/3*jifl + f3a*A~) + /3/3*ji~) 
1 aa* +/3/3*, 
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met j~~ gelijk aan: 

j~~ = {{ R2dOj!f~aun)(R, e, <iJ). 
llt:J.si 

Substitutie van f3 (3'" = 1 - aa* in het bovenstaande stelsellevert als resultaat op: 

P ·(1) 
1- )22 

P ·(2) 
2- h2 

P ·(K) 
K -h2 

= aa*(jW- jW) + af3*Jàil + f3a*jg), 

= aa*(jg)- ;à;l) + af3*AÎ) + {3a*ji;l, 

( 4.23) 

In de Fraunhoferlimiet geldt echter dat A~) = A~. Hiermee reduceert het stelsel vergelij
kingen tot: 

P · (i) 
i- h2 

P ·(k) 
k- h2 

met i, k E {1, 2, · · ·, K}. De coëffi.cienten af3* en {Ja* zijn gelijk aan: 

af3• 
·(k)( D, ·(i)) ·(i)(P ·(k)) l12 rt - h2 - ll2 k- h2 

·(i) ·(k) ·(k) ·(i) 
hlll2 -hl ll2 

laf31ei4> = Cei<l>, 

{Ja* 
A~)(Pi- j~~)- j~~(Pk- jW) 

·(i) ·(k) ·(k) ·(i) 
h2hl - h2 hl 

= l af31ei~ = Cei<t>. 

( 4.24) 

(4.25) 

Het faseverschil tussen a en f3 is dus altijd te bepalen. lal en 1!31 zijn echter niet eenduidig 
bepaald. Gebruikmakend van de relatie aa* + {3{3* = 1 is af te leiden dat: 

Daar C ~ ~worden twee positieve waarden voor 1!31 (en dus ook voor lal) verkregen indien 
C < ~' en is er een eenduidig bepaalde oplossing indien C = ~· In dit geval is lal gelijk 
aan lf31. 

In het algemeen wordt dus geen eenduidig bepaalde oplossing voor a en f3 gevonden. De 
POWM die het interferentie experiment in Fraunhoferlimiet beschrijft is dus informationeel 
incompleet. 
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4.3 Padobservabele 

Ter bepaling van de padobservabele wordt de opstelling, weergegeven in figuur 4.1, aange
past door direkt achter spleet 1 een atoom in een metastabiele toestand te plaatsen. Zoals 
al eerder vermeld is, is aangenomen dat dit atoom niet spontaan kan vervallen, echter ten 
gevolge van de optredende wisselwerking tussen een elektron afkomstig van spleet 1 en het 
atoom kan het atoom naar de grondtoestand deëxciteren en wordt het elektron verstrooid. 
In deze paragraaf wordt de hypothetische situatie bekeken dat alle elektronen die door 
spleet 1 zijn gegaan het atoom laten vervallen. Wordt een elektron in coïncidentie met een 
foton waargenomen, dan is bekend dat dit elektron van spleet 1 afkomstig is. Wordt een 
elektron zonder foton geregistreerd, dan moet het elektron via spleet 2 gekomen zijn. Dat 
alleen elektronen die van spleet 1 afkomstig zijn aan het atoom verstrooien volgt uit de 
aanname dat de elektrongolflengte À veel kleiner is dan de spleetbreedte b. Hierdoor zal 
het elektron voor kleine y-coordinaat duidelijk gelokaliseerd zijn achter een van de spleten. 

De golffunktie die dit experiment beschrijft moet naast de elektrontoestand nu ook de 
toestand van het e.m. veld en het atoom omvatten. De eindtoestand wordt weergegeven 
door: 

I w) = (3'1/>2( i) 1+, O) + a' 2:: 1/>K( i) I-, R), 
K 

waarin de volgende betekenis aan de symbolen wordt toegekend: 

+ aangeslagen toestand van het atoom, 

grondtoestand van het atoom, 

0 0 fotonmode e.m. veld, 

R 1 fotonmode e.m. veld, foton met impuls R. 

( 4.26) 

De toestanden 1+, 0) en 1-, R) zijn onderling orthogonaal. De projektie van de totale 
golffunktie lW) op de 0- respectievelijk de 1-foton mode resulteert in de elektron golffunktie 
bij de des betreffende mode: 

1/>i,K'(i) = (i,R'Iw) 

{ 

(+, OI 
met : (i, R'l = of 

(-,RI 

De aldus verkregen elektrongolffunkties worden gebruikt om, via de elektronstroomdicht
heid, de elektronflux in de betreffende mode te berekenen. Hiermee wordt uiteindelijk de 
POWM verkregen die het pad beschrijft. 
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Elektronflux in de-0 foton mode 

De elektronstroomdichtheid door S veroorzaakt door elektronen die zonder foton worden 
waargenomen, dit zijn elektronen die van spleet 2 afkomstig zijn, is: 

. ( ;;'\ = (3'a'* _}!__ [·'· * a1/;2 _ .t. a1/;?_l )r r) fJ 2. '1-'2 ~ '1-'2 ~ • 
zm ur ur r=R 

( 4.27) 

De bijbehorende elektronflux volgt hieruit door }r(r') te integreren over het detectoropper
vlak S: 

N2 = jfs R2dDjr(r') 

= f3'f3'* ~ rr R2 dn [1/J2• a1/J2 _ 1/J2 a1fJ2] 
2zm }}s ar ar r=R 

(3'(3'* J22. ( 4.28) 

J22 is gedefiniëerd in vgl. ( 4.8) 

Elektronflux in de 1-foton mode 

De elektronstroomdichtheid t.g.v. elektronen die in coïncidentie met een foton worden 
waargenomen Is: 

( 4.29) 

De flux veroorzaakt door de elektronen afkomstig van spleet 1, wordt verkregen via integra
tie van J(f') over de oppervlakken S en A. De integratie over oppervlak A is noodzakelijk 
daar elektronen ook door vlak A verstrooid kunnen worden. De elektronflux wordt gegeven 
door: 

( 4.30) 

Gelijkstellen van de totale inkomende flux N, vgl. ( 4.6) en de totale uitgaande, flux N1 + N2 , 

levert als resultaat op dat Jscat = Ju, waarin Ju gedefinieerd is in vgl. ( 4.8). 

4.3.1 Normering en PWM voor de padobservabele 

De verstrooide flux ( 4.30) en de on verstrooide flux ( 4.28) worden genormeerd op de totale 
inkomende flux N, vgl. (4.6). ei en {3' worden omgewerkt naar a en {3 zoals deze gedefini
eerd zijn in de vergelijkingen (4.11) respectievelijk (4.12). De genormeerde verstrooide flux 
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is gelijk aan de kans dat een elektron van spleet 1 afkomstig is: 

a 'a'" 
P1 = Nlscat 

I I"J j 0' Q' 11 se at ,. 
= = Q'Q' • 1 

N Ju 

( ( 
aa" {3 a" ) ( 1 0 ) ) 

= Sp a{3* {3{3" · 0 0 

= Sp (Pin · P;) . ( 4.31) 

Idem is de genormeerde on verstrooide flux is gelijk aan de kans dat een elektron van spleet 2 
afkomstig is: 

{3'{3'" 
p2 = --122 

N 
{3'(3'" J 22 122 = {3 {3" . 1 

N h2 

(( 
aa• {3a* ) ( 0 0 )) 

= Sp a{3* {3{3* · 0 1 

Sp (Pin · A) . ( 4.32) 

De dichtheidsmatrix Pin beschrijft de inkomende toestand. De operatoren { P;, P;} repre
senteren de PWM die het pad weergeeft. { P;, A}: de som over de operatoren levert de 
eenheidsoperator op: P; + P;, = Î, en de eigenwaarden van zowel P; als P;, zijn 0 en 1. 

4.4 Verstrooiingsexperiment 

Het verstrooiingsexperiment dat in dit hoofdstuk wordt bekeken, is voorgesteld door Van 
Kampen [31] . In tegenstelling tot de in paragraaf 4.3 bekeken situatie, waarin alle elektro
nen die door spleet 1 zijn gegaan zodanig wisselwerken met het atoom dat een foton wordt 
geëmitteerd, wordt nu de deëxcitatie van het atoom veroorzaakt door slechts een gedeelte 
van de elektronen afkomstig van spleet 1. Ook in dit experiment geldt weer dat, indien 
een elektron in coïncidentie met een foton wordt waargenomen het elektron via spleet 1 
door A is gegaan. Wordt echter een elektron zonder foton geregistreerd, dan is onbekend 
door welke spleet dit elektron scherm A gepasseerd is. Dat alleen elektronen afkomstig van 
spleet 1 de mogelijkheid hebben om het atoom te laten vervallen wordt gerechtvaardigd 
door de gemaakte aanname dat de elektrongolflengte À veel kleiner is dan de spleetbreedte 
b, waardoor voor kleine y-coordinaat het elektron achter de spleten gelokaliseerd is. De 
aaname À < b wordt niet expliciet vermeld door Van Kampen. 

In het verstrooiingsexperiment kunnen 3 gebeurtenissen onderscheiden worden. Deze zijn: 
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• Gebeurtenis 1 De fotonteller neemt geen foton waar. De detektor S registreert een 
elektron. 

• Gebeurtenis 2 De fotonteller neemt een foton waar. De detektor S registreert een 
elektron. 

• Gebeurtenis 3 De fotonteller neemt een foton waar. De detektor S registreert geen 
elektron. Het elektron moet dus door vlak A zijn verstrooid 

In de hierna volgende paragrafen wordt de OWM berekend die het verstrooiings experiment 
weergeeft. Eerst wordt de golffunktie bepaald die het verstrooiingsexperiment beschrijft. 
Deze golffunktie wordt geprojekteerd op de 0-foton of op de 1-foton mode. Hieruit volgt 
de elektrongolffunktie in de betreffende mode. Daarna wordt de stroomdichtheid of de flux 
behorende bij de gebeurtenissen 1,2 en 3 berekend. Na normering op de inkomende flux, 
wordt de (P)OWM bepaald. 

4.4.1 Bepaling van de golffunktie 

Het verstrooiingsproces wordt beschreven door de hamiltoniaan Îf = Îf0 + >..Îf1, met inter
aktie hamiltoniaan >..Îf1. De ongestoorde hamiltoniaan H0 heeft de gedaante: 

Îfo = Îfe/ + Hat + He.m. 

met: Hel= - 1i
2 

~2 , de elektron hamiltoniaan, 
2m 

Hat = Dl+)(+l + Ol-)(~ 1, de atomaire hamiltoniaan, 

Hem = L 1iw~aka~, het elektromagnetische veld. 
~ 

In de hamiltoniaan die het e.m. veld beschrijft zijn de operatoren ak en a~ de fotoncreatie 
resp. de fotonannihilatie operator voor een foton met golfvector 'K. De werking van deze 
operatoren, op de 0-fotonmode en de 1-fotonmode, is gedefinieerd als: 

ak IO) IK-), 
a~I"K) = IO), 
a~IO) = o. 

De interaktiehamiltoniaan wordt weergegeven door: 

>..iJl = L i(v~a.~s+- v~akS-)U(r). 
~ 

( 4.33) 

In de interaktiehamiltoniaan beschrijven s+ (= 1+)(-1) en s- (= 1-)(+i) de excitatie 
resp. de deëxcitatie van het atoom. De interaktiepotentiaal U(r) beschrijft de interaktie 
tussen atoom en elektron. De constante v~ bevat o.a. de normering van het elektromagne
tische veld. Het laagste orde interaktieproces waarbij een foton wordt geëmitteerd is een 
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1 e orde proces. Elektronverstrooiing zonder uitgaand foton dient minimaal als een 2e orde 
proces beschreven te worden. 

De interaktiehamilitoniaan )..ÎJ1 wordt als een storing van Îl0 beschouwd. In deze situatie 
wordt slech~s een &ering aantal elektronen aan het atoom verstrooid. Het verstrooiings
probleem (Ho+ )..H1) l'll) = ~l'll) wordt opgelost met behulp van de Born benadering [32] . 

In bijlage A wordt de gestoorde golffunktie tot in eerste orde benadering bepaald. Het 
resultaat van deze storingsrekening is: 

l'll) = (a' vTVh (r) + {3'1/J2(r)) 1+, 0) +a' vTL 1/J,t(f')l-, ~), ( 4.34) 
,( 

De juiste normering van de golffunktie is gewaarborgd door de normerings constante r. 
De constante r is bepaald door de totale inkomende en de uitgaande elektronflux gelijk te 
stellen met als resultaat dat: 

Jn 
'T = ( 4.35) 

Jn + lscat 

In deze vergelijking is Jn gedefinieerd in vgl. ( 4.8). lscat representeert de totale verstrooide 
elektronflux (bijlage A): 

lscat = 2 ~ L]'{ dS • (1/J~'\11/J,t -1/J,t'\11/J~). (4.36) 
zm ,t Js+A 

4.4.2 Stroomdichtheid en flux 

Ter bepaling van de elektronstroomdichtheid behorende bij één van de drie gebeurtenissen, 
wordt de toestand l'll) geprojekteerd op de deelruimte behorende bij de betreffende gebeur
tenis. Het resultaat van de projektie is de elektrongolffunktie behorende bij de 0-foton of 
1-fotonmode. Met behulp van de definitie J = 2'/m (1!J;1'l1/Jel -1/Je~'l1/J;1 ) wordt de stroom
dichtheid bepaald. Na normering van de stroomdichtheid met de inkomende elektronflux, 
wordt de (P)OWM afgeleid die het verstrooiingsexperiment beschrijft. 

Stroomdichtheid t.g.v. de onverstrooide elektronen 

De elektrongolffunktie behorende bij gebeurtenis 1, de situatie waarbij onbekend is door 
welke spleet het elektron gegaan is, wordt verkregen door de toestand l'll), weergegeven in 
vgl. ( 4.34), te projekteren op de 1 fotonmode, 1+, 0). Het resultaat van deze projektie is: 

( 4.37) 

De radiale stroomdichtheid door het detektoroppervlak S veroorzaakt door de onver
strooide elektronen is gelijk aan: 

j~o)(R, (), c/J) = a'a'* T }n ( R, (), cP) + a'{3'* vTJ21 (R, (), cP) 

+ {3'c/* VTJ12(R, (), c/J) + {3'/3'*j22(R, (), c/J), ( 4.38) 

met }mn(R, (), c/J ), m, n E {1, 2} gedefinieerd in vgl. ( 4.3). 
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Stroomdichtheid t.g.v. de verstrooide elektronen 

De elektronstroomdichtheid behorende bij de gebeurtenis dat een foton wordt geregis
treerd, wordt bepaald door de toestand l\ll) te projecteren op een 1-fotonmode 1-, "K1

). Het 
resultaat van deze projectie is de elektrongolffunktie '1/J-,x{FJ behorende bij de toestand 
I-, "KI): 

( 4.39) 

De verstrooide elektrongolffunktie heeft de gedaante '1/J-,x{FJ "' fx( 0, rf>) ·eik·rjr met fx( 0, rf>) 
de hoekverdeling van de verstooide elektronen t.o.v. het verstrooiingscentrum. Voor deze 
golffunktie is de stroomdichtheid en de flux door de oppervlakken A en S positief. 

Uit deze elektrongolffunktie volgt de stroomdichtheid middels de relatie: 

De volgende stap is de sommatie van deze stroomdichtheden over alle mogelijke "K"s, daar 
alleen wordt gekeken of er een foton is en niet of het foton een bepaalde impuls heeft. Dit 
resulteert in de verstrooide stroomdichtheid J (v)(f'): 

( 4.40) 

De stroomdichtheid t.g.v. de verstrooide elektronen door het detectoroppervlak S, dit is 
de stroomdichtheid behorende bij gebeurtenis 2, is gelijk aan: 

11
."'"' n [·'··( .... )8'1/Jx'(r) ·'· (;;'\8'1/J~,(f')J a a r w -

2
. '+' ;(' r 0 - '+'x' r 1 0 x' zm r r r=R 

= a'a1*rjs(R, 0, rf>). ( 4.41) 

De flux ten gevolge van de elektronen die na verstrooiing aan het atoom door vlak A gaan 
is gelijk aan: 

NA I 
1
• n ""J1d d [·'·* (;;'\8'1/Jx'(f') ·'· ( .... )8'1/Ji,(r)J a a r -

2 
. LJ x z '+'x' r 1 0 - '+'x' r 0 z m x' .A y y y=O 

I I* j aa r A· ( 4.42) 

De flux NA is gelijk aan de totale inkomende flux N minus de totale flux door oppervlak 
S. De inkomende flux is weergegeven in vgl. ( 4.6) . 
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4.4.3 Genormeerde stroomdichtheid en (P)OWM 

De volgende stap in de bepaling van de (P)OWM die het experiment beschrijft is de 
normering van de stroomdichtheden jJo)(R, (), <P) en jr(v)(R, (), <P) en de flux NA op de 
inkomende elektronflux (vgl. 4.6). Tevens wordt in de genormeerde uitdrukkingen a:' en 
/3' vervangen door a: (vgl. 4.11) en /3 (vgl. 4.12). De hieruit voortkomende genormeerde 
uitdrukkingen zijn: 

j (v)(R,O,<P) 

Sp (Pin ·fo)(R, 0, <P)) 

.. is(R, 0, <P) 
= 0:0: T j 

11 

( ( 
a:a:* /3a:* ) ( Tjg(R,B,tp) 

Sp . ~I 
a:/3* /3/3* 0 

= Sp(Pin·îs(R,O,<P)) 

~)) 

/3a* ) . ( T~ 0
0 

) ) 
/3 /3* 011 

)) 
( 4.43) 

( 4.44) 

( 4.45) 

In de bovenstaande uitdrukkingen is h, i = 1, 2 gedefinieerd in vgl. ( 4.8) en is Pin 
de dichtheidsmatrix die de inkomende toestand beschrijft. De verzameling operatoren 
{jo)(R, (), <P), Js(R, (), <P), JA} definiëren de OWM die het verstrooiingsexperiment beschrijft. 

De operatoren Js(R, (), <P) en JA zijn positieve operatoren: de eigenwaarden 0 en jg(~hl>) 
11 

resp. 0 en :AJJ zijn groter of gelijk aan nul, zie hiervoor de opmerking gemaakt na 11 
vgl. ( 4.39). De operator jo)(R, (), <P) is, eveneens als in paragraaf 4.2.2, in het algemeen 
geen positieve operator. Dit is aan het einde van paragraaf 4.2.2 al behandeld. De eis 
ffs R2dD (fo)(R, (), <P) + Js(R, (), <P)) +JA = Î wordt vervuld via de relaties ( 4. 7) , ( 4.8) en 
(4.35): 
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+ ~~ + ~l 
) ( 

Tjg(R,8,tb) 0 )] ( T!.A_ 0) 
0 0 0 0 

met Jscat = Js +JA (zie vgl. (4.36)) 

4.4.4 Fraunhoferlimiet 

De Fraunhoferlimiet is een grensgeval van de algemene situatie die in de voorafgaande 
paragrafen bekeken is. In de aldaar gevonden uitdrukkingen wordt voor 'l/;1(f') en 'l/;2(f') de 
elektrongolffunktie gesubstitueerd zoals weergegeven in paragraaf 4.2.3. 

Elektronstroomdichtheid en elektronflux 

De elektronstroomdichtheid behorende bij gebeurtenis 1 ( elektrondetectie zonder foton) is: 

j~o)(R, 0, <P) = a'a'*r ~ (~) 
2

.1J(O, <P)I2 + (3'a'* y'T~ (~) 
2
. (j'"(O, <P))2· e-ikLcos(O) 

+a'(3'* VT~ (~) 
2

• (J(O, <jy)f eikLcos(O) + (3'(3'*~ (~) 
2

.1J(O, <PW 

1 '"' ·(fraun) + lr.JI* r:; ·(fraun) + (3' I* '- ·(fraun) + j3'r.J'* ·(fraun) aa TJn aJJ yT)21 a yT)I2 JJ )22 , 

met f(O,<P) gedefiniëerd in vgl. (4.17) en j}!~aun) in vgl. (4.18). 

Bovenstaande stroomdichtheid is definiet positief voor alle a', (3' E <C: 

( 4.46) 

Indien een foton geregistreerd wordt, blijft de stroomdicht cq. flux gelijk aan de uitdrukkin
gen zoals bepaald in paragraaf 4.4.2. Deze uitdrukkingen zijn positief. De stroomdichtheid 
door oppervlakS t.g.v. de verstrooide elektronen is (vgl. (4.41)): 

jr (v) (R, 0, <P) = a'a'* T js(R, 0, <P ), 

en de elektronflux door oppervlak A is gelijk aan (vgl. (4.42)): 

N I I* J A= aa TA· 

De normering van j~o)(R, 0, <P), jr (v)(R, 0, <P) en NA op de inkomende flux resulteert, van
wege de positiviteit ervan, in kansverdelingen behorende bij de betreffende gebeurtenissen. 
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Genormeerde stroomdichtheid cq. flux en POWM 

De inkomende flux waarmee de bovenstaande uitdrukkingen genormeerd worden is weer
gegeven in vgl. (4.6). Verder worden c/ en (3' direkt omgewerkt naar a, vgl. (4.11) en (3, 
vgl. (4.12). Het uiteindelijke resultaat is: 

de kansdichtheid behorende bij gebeurtenis 1: 

)) 
( 4.4 7) 

de kansdichtheid behorende bij gebeurtenis 2: 

Pl(R,B,<P) = 

( 4.48) 

en de kans op gebeurtenis 3: 

~)) 
( 4.49) 

In bovenstaande uitdrukkingen is Pin de dichtheidsmatrix die de inkomende toestand be
schrijft. De operatoren {p\o)(R, B, <P), jfJ)(R, B, <P), A} definiëren de POWM waarmee het 
verstrooiings experiment in de Fraunhoferlimiet wordt beschreven. 

De verzameling operatoren {p\ 0 )(R,B,<P),p\1)(R,B,<P),PI} vormt een POWM. De opera
toren p\1)(R, B, <P) en P1 zijn positieve operatoren (zie paragraaf 4.4.3). De operator 
p<o)(R,B,<P) is ook positiefhetgeen uit vgl. (4.46) volgt. Uit de relaties (4.7), (4.8) en 

(4.35) volgt dat ffs R2df2 (ro)(R, (), <P) + f/1)(R, (), <P)) +A = Î 
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4.4.5 Het verstrooiingsexperiment als niet-ideale gelijktijdige 
meting van pad en interferentie 

Het verstrooiings experiment kan als een gelijktijdige meting van pad en interferentie 
worden geïnterpreteerd indien uit de POWM {J(o)(R, (), </> ), Js(R, (),</>),iA} een bi variante 
POWM gevormd kan worden waarvan de marginalen niet-ideale gelijktijdige metingen van 
de padobservabele {A, A} en de interferentieobservabele {Jr(R, (), </>)} representeren. 

Uit de POWM {J(o)(R, (), </>),Js(R, (),</>),iA} wordt de vergroving {J(o)(R, (), </>), Pscat}, met 
Pscat = ffs R2dDis(R, (),</>)+iA, geconstrueerd. Deze vergroving wordt gemaakt, en is ge
rechtvaardigd, omdat voor het padaandeel van het verstrooiingsexperiment niet van belang 
is waar een elektron gedetecteerd wordt, maar alleen of een elektron in coïncidentie met 
een foton wordt waargenomen. De verwachtingswaarde van de operator Pscat, CPscat) = 
Sp(Pin · Fscat), is de kans dat een elektron in coïncidentie met een foton wordt geregistreerd. 

Uit de POWM {j(o)(R,(),</>),Pscat} wordt de triviale verfijning {J(o)(R,(),</>),j((),</>)Pscat} 
gevormd. Deze verfijning is equivalent met de POWM zelf (zie stelling 1). De funktie 
!( (), </>) wordt in bijlage C bepaald en is gelijk aan: 

( 4.50) 

Voor deze positieve funktie geldt dat ffs R2df!j((), </>) = 1. De grootheid Jii, i = 1, 2 is 
gedefinieerd in vgl. (4.8) enT is weergegeven in vgl. (4.35). 

Uit de POvVM {j(o)(R, (), </;), j((), <t>)Pscat} wordt de bivariante POWM {Rk(R, (), </>)} ge
creëerd: 

Rt(R, (), </;) aj o (R, () , 4>) + bj((), </>)Pscat 
(

A ) ( () A ) 

R2(R, (), 4>) = (1- a)j(o)(R, (), 4>) + (1- b)j((), <t>)Pscat . 
( 4.51) 

In deze uitdrukking zijn a en b nog nader te bepalen constanten waarvoor geldt dat a, b E 
[0, 1]. In bijlage C wordt aangetoond dat de rijmarginaal van deze POWM een niet-ideale 
meting van de padobservabele {A, A} representeert. Dit wil zeggen dat: 

( 4.52) 

De matrix >..Ik, die de niet-idealiteit van de padmeting in het verstrooiingsexperiment weer
geeft, is gelijk aan: 

( 
aT+b(l-T) a ) 

1 - (aT + b( 1 - T)) 1 - a 
( 4.53) 

De elementen van deze niet-idealiteitsmatrix liggen tussen 0 en 1: 0 ~ >..Ik ~ 1. De som 
over de kolomelementen is gelijk aan 1: 2:1 À1k = 1. 
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In dezelfde bijlage wordt ook aangetoond dat de kolommarginaal van de bivariante POWM 
een niet-ideale meting van de interferentieobservabele {Jr(R,O,</>)} representeert, d.w.z.: 

De funktie J.t(O, </>, 0', </>') geeft de niet-idealiteit van de interferentie meting weer in het 
verstrooiingsexperiment. De niet-idealiteitsfunktie is gelijk aan: 

J.t( ()' </>, ()'' 4>') = v'ió( () - ()')8( 4> - </>') + (1 - y'i) j 22 
( ~' ()' 4>). 

22 
( 4.54) 

Voor deze funktie geldt dat J.t(O, </>, 0', </>') 2: 0 en dat ffs R2df2J.t(O, </>, 0', </>') = 1. 

De conclusie is dat het verstrooiingsexperiment zoals voorgesteld door Van Kampen ge
ïnterpreteerd kan worden als een gelijktijdige niet-ideale meting van pad en interferentie. 

4.4.6 Complementariteit 

Pad en interferentie zijn complementaire grootheden. Indien één observabele met grotere 
nauwkeurigheid wordt bepaald, wordt de kennis omtrent de andere observabele juist min
der exact. In het verstrooiingsexperiment komt dit tot uitdrukking in de niet-idealiteit 
van de pad cq. de interferentie meting. Indien een meting idealer wordt, wordt de andere 
meting juist minder ideaal. 

De padmeting behorende bij het verstrooiingsexperiment zoals in dit verslag is uitgewerkt, 
is in hoge mate een niet-ideale meting. Dit is een gevolg van de gemaakte aanname dat de 
interaktiehamiltoniaan als een storing wordt beschouwd, waardoor de berekende golffunktie 
slechts een juiste benadering is indien r ~ 1, d.w.z. er worden weinig elektronen verstrooid. 

Indien in deze situatie de niet-idealiteitsmatrix Àik, vgl. (4.53) vergeleken wordt met de 
eenheidsmatrix dan lijken deze twee matrices nagenoeg niet op elkaar. Kwantitatief kan 
dit tot uitdrukking worden gebracht door de volgende relatie [21]: 

( 4.55) 

De niet-idealiteitsmaat .Ó.). ligt tussen 0 en 1. Indien .Ó.). = 0 is de meting ideaal, indien 
.Ó.). = 1 is de meting maximaal niet-ideaal. 

Voor het verstrooiings experiment is .6.À = 1 - ia - bi · (1 - r ). De coëfficienten a en 
b in deze uitdrukking zijn alleen voor de verwerking van de gegevens van belang en hebben 
geen experimentele consequenties. Het verschil ia- bi wordt gelijk aan 1 gekozen teneinde 
de variatie van .6.À over het interval 0 ~ r ~ 1 maximaal te maken. Daar dan .Ó.). = r ~ 1, is 
de verstrooiingsmeting een in hoge mate niet-ideale meting van de padobservabele {A, A}. 
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Een maat voor de niet-idealiteit van de interferentie meting is [29]: 

Omdat T :::::: 1 is /::1JJ. :::::: 0. De verstrooiingsmeting is dus, indien weinig elektronen het atoom 
deëxci teren, een redelijk ideale meting van de interferentie observabele {Jr ( R, (), 4>)}. 

Complementariteit komt tot uitdrukking in de relatie: 1::1>. + !::1JJ. = r + (1 - ~ ;:::: 0.75. 

4.4. 7 Informationele compleetheid 

Onderscheid tussen elektronen in de 0-foton en de I-foton mode 

Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk wordt aangetoond dat de POWM die het verstrooi
ingsexperiment beschrijft informationeel compleet is. Het experiment om dit na te gaan 
is als volgt ingericht. De totale flux Ns veroorzaakt door de elektronen die in coïncidentie 
met een foton worden geregistreerd wordt bepaald. Hieruit volgt de kans dat een elektron 
het atoom gedeëxciteerd heeft middels de relatie: 

( 4.56) 

met N de totale inkomende elektronflux. Verder wordt op een tweetal plaatsen op scherm S 
de elektronflux bepaald die veroorzaakt door de elektronen die in anticoïncidentie met 
een foton worden waargenomen. De flux die door detector i wordt geregistreerd, wordt 
weergegeven als Ni. De kans dat een elektron door detector i wordt waargenomen is gelijk 
aan: 

Pi= Ni/N, i= 1,2, ( 4.57) 

waarin N de totale inkomende flux representeert. De oppervlakte van de detectoren die Ni 
meten is gelijk aan !::1Si. Dit wetende kunnen de bovenstaande gemeten kansen gerelateerd 
worden aan de POWM die het verstrooiingsexperiment beschrijft middels de relaties: 

Ps = jfsR2 df2[Sp(Pin·Js(r,8,4>))]+Sp(pin'JA) 

- aa*(1- r) 

Pi = !is;R2 dO [ Sp (Pin · j(ol( R, 8, 4>))] 

= aa''ji~ + aJ3"A~ + }3a"Ji~ + }3}3*j~~. 

waarin j~~ met m, n E {1, 2} en i= 1, 2 gedefinieerd is als zijnde: 
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Samen met de gelijkheid aa" + j3j3" = 1 wordt het volgende stelsel vergelijkingen verkregen: 

P1 - aa"rjg) + aj3"y'Tjg) + j3a"y'Tjg) + j3j3"jW, (4.61 ) 

P2 = aa"rAÎ) + aj3"JTJài) + f3a"JTjW + f3j3"jg), (4.62) 

Pa = aa"(1-r), (4.63) 

1 = aa* + j3j3*. ( 4.64) 

In matrixvorm wordt dit stelsel weergegeven als: 

( 

P 

) [ 

·(1) ;;; · (1) ;;; ·(1) 
1 T)u V TJz1 V TJI2 

P2 TJ.(2) lrJ·(2) lrJ·(2) = 11 V I 21 V I . 12 
Pa 1- T 0 0 
1 1 0 0 

)
·(

1

) l ( aa* ) 
22 
· (2) aj3" 

h2 . -A· p-· 
0 j3a* - m· 

1 j3 !3* 

( 4.65) 

Indien Det(A) =J. 0 heeft dit stelsel een eenduidig bepaalde oplossing. De determinant is 
gelijk aan: 

Det(A) = (1- r). T. uWA;)- j~i)A;>), (4.66) 

en zal in het algemeen ongelijk aan nul zijn. De verstrooiingsmeting is dan ook een infor
mationeel complete meting (zie paragraaf 3.4). 

Merk op dat de meting informationeel incompleet wordt indien de beide detectoren het 
scherm S volledig bedekken, d.w.z.: 

met /:j.S;, i= 1, 2 de oppervlakte van detector i en metS het totale schermoppervlak. Uit 
de uitdrukkingen vgl. ( 4. 7) en vgl. ( 4.8) volgt dan dat indien m =J. n: 

0 jfs R2dD)mn(R, 0, ify) 

{{ R2 dD)mn(R, 0, ifJ) + {{ R2 dD)mn(R, 0, ifJ) 
~~ »A~ 
)·(1) + )·(2) mn mn· 

=> j~~ = -j;;~. ( 4.67) 

Substitutie van vgl. (4.67) in vgl. (4.66) levert als resultaat op dat Det(A) = 0 met als 
conclusie dat het stelsel vergelijkingen geen eenduidig bepaalde oplossing heeft. 

Rest nog om de waarde van de coëfficienten van de dichtheidsmatrix te bepalen. Hier
toe wordt het stelsel gevormd door de vergelijkingen (4.61 ) t/m (4.64) opgelost met als 
resultaat dat: 

Pa 
1-T 
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(3(3" = 

a(3" 

(3a" = 

1- i- Ps 
1-T 

Geen onderscheid tussen elektronen in de 0-foton en de 1-fotonmode 

Ook al is in de voorafgaande -paragraaf aangetoond dat het verstrooiingsexperiment in
formationeel compleet is, dan nog is de vraag of deze meting kan worden uitgevoerd. 
Onderscheid maken tussen elektronen die in coïncidentie en anticoïncidentie met een foton 
worden geregistreerd zal namelijk geen eenvoudige opgave zijn. In deze paragraaf wordt na
gegaan of het verstrooiingsexperiment informationeel compleet is, indien geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen elektronen die in coïncidentie en elektronen die in anticoïncidentie 
met een foton worden geregistreerd. Hiertoe wordt op een drietal plaatsen op scherm S 
een elektrondetector geplaatst. Deze detector registreert een elektronflux die gelijk is aan 
Ni. De kans dat een elektron door detector i, i = 1, 2, 3, wordt waargenomen is gelijk aan: 

( 4.68) 

met N de totale inkomende elektronfl.ux. De kans Pi is gerelateerd aan de POWM die het 
verstrooiingsexperiment beschrijft middels: 

Samen met de uitdrukking aa" + (3(3" = 1 worden de volgende vergelijkingen verkregen: 

P1 aa"1UE) + }~1 )) + af3"vrjW + f3a"vrjW + f3f3"jW, 

P2 = aa"1(jiil + j~2l) + af3"vrAil + f3a"vrjgl + f3(3"j~;l, 
P3 aa'"T(j~~) + j~3)) + a(3" viTA~)+ f3a" 0'Ji~l + f3f3*A~), 

1 aa* + (3(3*, 

met j~~ gedefiniëerd in vgl. ( 4.60) en j~) gelijk aan: 
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In matrixvorm wordt dit stelsel weergegeven door: 

De determinant van matrix A is gelijk aan: 

·(1) l )22 
·(2) 

h2 
·(3) 

h2 
1 

a/3" -
( 

aa") · ~p: =A· Pin · 

D t(A) - [ (( ·(1) + ·(1)) ·(1))( ·(2) ·(3) ·(3) ·(2)) e - r r Ju Js - h2 h1 h2 - h1 h2 

+ (( ·(2) + ·(2)) ·(2))( ·(3) ·(1) ·(1) ·(3)) 
. r Jn Js - h2 h1 h2 - h1 h2 

+ (( ·(3) + ·(3)) ·(3) )( ·(1) ·(2) ·(2) ·(1))] 
r Jn Js - J22 h1 h2 - h1 h2 · 

Deze determinant is in de Fraunhoferlimiet, waar geldt dat ji~ = A~, gelijk aan: 

( 4. 74) 

Indien r gelijk is aan 1, is )s(R, (), <P) gelijk aan nul. In deze situatie hebben we te maken 
met het zuivere interferentie experiment. In paragraaf 4.2 is aangetoond dat de POWM die 
het interferentie experiment in de Fraunhoferlimiet beschrijft informationeel incompleet is. 

Als r =J 1 is, is in de Fraunhoferlimiet, de term ( r - 1 )A~ + r j~) ongelijk aan nul voor 
. 1 2 3 D ( . ( k l . < l) . < l) . ( k l) . h .. l ~ = , , . e term hl ]!2 - Jz1 ]!2 1s te sc riJVen as: 

Ook deze uitdrukking is in het algemeen ongelijk aan nul. De POWM die het verstrooiings
experiment bescrhijft is dus informationeel compleet in de Fraunhoferlimiet indien r =J 1. 
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Hoofdstuk 5 

Het twee spletenexperiment 
beschreven door een POWM 11 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het tweespletenexperiment bekeken waarbij de elektrongolffunktie 
wederom de gedaante: 

(5.1) 

heeft. De stroomdichtheid door scherm S wordt weergegeven als: 

Jr(R, fJ, <P) = aa* Jn (R, fJ, <P) + a/3)21 (R, (), <P) + /3a*J12(R, fJ, <P) + /3/3"J22(R, (), <P ). (5.2) 

In deze uitdrukking is Jmn(R,fJ,<P) gedefinieerd in vgl. (4.3). In tegenstelling tot het voor
afgaande hoofdstuk wordt de aanname dat 7Pn!spleet m = 0, m # n, losgelaten. Het 
gevolg hiervan is dat de integraal over de de kruistermen in de stroomdichtheid, dit is 
ffs R 2dDJ12 (R, (), <P) en ffs R2dDJ21 (R, (), <P), ongelijk aan nul is. Het is duidelijk dat in 
deze situatie niet meer geldt dat (aa* + /3/3*)/(normering) = 1. Dit is echter nood
zakelijk voor de beschrijving van het interferentiepatroon door een dichtheidsmatrix en 
een POWM, Sp(Pin · Jr(R, (), <P)), zoals dit ook in het voorafgaande hoofdstuk gebeurd 
is. Om hierin te voorzien wordt een diagonalisatieproces uitgevoerd waarbij overgestapt 
wordt op nieuwe variabelen p(a,/3) en O'(a,/3). Voor deze variabelen geldt weer dat 
(pp* + 0'0'*)/(normering) = 1. Het diagonalisatieproces heeft betrekking op de inkomende 
elektronflux. 

5.2 Diagonalisatie van de inkomende elektronflux 

De inkomende stroomdichtheid is gelijk aan: 

(5.3) 
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Uit deze stroomdichtheid volgt de inkomende elektronflux via integratie van j(x, 0, z) over 
oppervlak A (zie figuur 4.1): 

N JLdxdz j(x, 0, z) 

a a* Ju + a/3* J21 + f3a* J12 + f3 (3* J22, (5.4) 

met Jmn, m,n E {1,2} gedefinieerd in vgl. (4.8). In deze uitdrukking is, zoals al eerder 
vermeld, J 12 en J 21 ongelijk aan nul. De inkomende elektronflux wordt gediagonaliseerd. 
Deze diagonalisatie wordt uitgevoerd in bijlage D. Het resultaat hiervan is: 

N = pp· + aa•, (5.5) 

met: p = 
J21..;Y:; /3(>.1- Jn)..;Y:; 

a l + l ' 

a = 
( >.1 - Jn ) A f3 J 12 A 

-a l + l · 

jJ12J21 + (Jn- >.1)2, 

)..1 Ju+ J22 + Jn- J22 
= 2 + Jl2J21, 2 

)..2 Ju+ J22 Jn- J22 
= 2 + J12J21· 2 

Verder zijn a en f3 ook als funktie van p en a te schrijven: 

J12 >.1- Ju 
p l-.[5:;- a zvr; ' a (5.6) 

(5.7) 

5.3 Interferentie experiment 

De radiale elektronstroomdichtheid door scherm S is gelijk aan: 

ir(R, a, <P) = aa)n (R, a, <P) + af3 .. i21 (R, a, <P) + i3a*j12(R, a, <P) + f3(3*j22(R, a, <IJ). (5.8) 

In deze uitdrukking worden de vergelijkingen (5.6) en (5.7) gesubstitueerd. Tevens wordt 
de stroomdichtheid ir(R, a, <P) genormeerd op de inkomende elektronflux N die gelijk is 
aan pp* + a a*. Daarna worden termen waarin pp*, pa , a p* en a a* voorkomt bij elkaar 
genomen. Het resultaat van deze stappen is: 
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met: 

su(R, 8, c/J) - [2~ 1 {1J:212iu(R, 8, c/J) + J12(À1 - lu)i21(R, 8, c/J) 

+ J21(À1- Ju)j12(R, 8, c/J) + (À1- Ju)2j22(R, 8, c/J)}, 

s21 (R, 8, c/J) = l2~ { -J12( À1 - Jn)in (R, 8, c/J) + (J12)2 i21 (R, 8, c/J) 

- (À1- lu)2ji2(R, 8, cfJ) + J12(À1- Ju)h2(R, 8, c/J)}, 

s12(R, 8, cfJ) - 12~ { -J21(À1- Jn)in (R, 8, c~J)- (ÀI- Ju)2j21(R, 8, c/J) 

+ (J21)2j12(R,8,c/J) + J21(À1- lu)j22(R,8,c/J)}, 

s22(R, 8, c/J) 12~2 { (ÀI- Jn)2ju(R, 8, c/J)- J12(À1- Jn)hi(R, 8, c/J) 

- J21(À1- lu)ji2(R,8,c/J) + llnJ2h2(R,8,c/J)}. 

Er geldt dat ffs R2df!,jr(R, (), c/J) = 1. De uitdrukking jr(R, 8, cjJ) kan worden weergegeven 
als: 

i(R, 8, c/J) Sp ( ( ~ :z: ) . ( ~:~~~::::~ s12(R,8,cjJ) )) 
s22(R, 8, cjJ) 

= Sp (Pin· S(R,8,c/J)). (5.10) 

In de bovenstaande uitdrukking is Pin de dichtheidsmatrix die de inkomende toestand weer
geeft. Er geldt dat Sp(p;n) = 1. De verzameling operatoren {S(R, (), c~J)} vormt een OWM. 
Wegens het uitgevoerde diagonalisatieproces en de normering is ffs R2dnS(R, (), c~J) = Î. 
De eigenwaarden van de operator S ( R, (), cjJ) zijn gelijk aan de eigenwaarden van de ope
rator 3( R, (), cjJ) (zie hoofdstuk 4). Eén eigenwaarde kan dus negatief worden. Dit is in 
paragraaf 4.2.2 reeds besproken. 

Het niet orthogonaal zijn van de toestanden 'lj;1 en 'lj;2 in de Fraunhoferlimiet is niet nage
gaan. Indien voor de golfvektor k en de spleetafstand L de waarden genomen worden die 
Jönsson [10] in zijn interferentie experimenten gebruikt heeft, zijn de integralen J 12 en }21 
verwaarloosbaar klein t.o.v. de integralen }11 en J22 . 

5.4 Verstrooiingsexperiment 

Een verder gevolg van het laten vervallen van de aanname dat '1/Jm I spleet n = 0 is dat ook 
elektronen die van spleet 2 afkomstig zijn het atoom kunnen deëxciteren. Een consequentie 
hiervan is dat indien een elektron in coïncidentie met een foton wordt geregistreerd onbe
kend is door welke spleet dit elektron gegaan is. 
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De golffunktie waarmee het verstrooiingsexperiment beschreven wordt, heeft in eerste orde 
benadering de gedaante (zie bijlage A): 

Iw) = .Ji;a ( ~I(r)l+, 0) + ~ ~I,x(f')l-, K)) 

+VT2f3 (~2(f')I+,O) + ~~2.x(f')I-,K)), (5.11) 

met r 1 en r 2 nog nader te bepalen normeringsconstanten. De stroomdichtheid door scherm 
S veroorzaakt door elektronen die in anticoïncidentie met een foton worden geregistreerd 
is gelijk aan: 

j;o)(R, (), <P) = aa*r1J11 (R, (), <P) + a(3* .JilT2h1(R, (), <P) 

+a(3* .JilT2J21(R, B, <P) + (3(3*r2J22(R, (), <P), (5.12) 

waarin Jmn(R, (), </J), m, n E {1 , 2} gedefinieerd is in vgl ( 4.3). 

Idem kan de stroomdichtheid ten gevolge van elektronen die in coïncidentie met een foton 
worden geregistreerd bepaald worden. Deze is gelijk aan: 

-(v)(-) ,. -(v)(;:'\ (3'" ;;;::-;;::--(v)(;:'\ (3'" ;;;::-;;::--(v)(;:'\ (3(3* -(v)(;:'\ J r = aa T1) 11 r 1 + a v r1 12]21 r 1 + a v r1 r2J 21 r 1 + r2]22 r;, (5.13) 

met ~~ ( f') gedefinieerd als: 

(5.14) 

De uitgaande elektronflux is gelijk aan: 

N flsR2dO.j~ol(R, (), <P) + /ls/}. J<vl(fj 

= aa•rl(Jn + J{fat) + a(3'" y'TïT2(J21 + J~fat) 
+(3a* ...;TïTZ(J12 + Jt~at) + (3(3*r2(J22 + J;~at), (5.15) 

met lmn gedefinieerd in vgl. ( 4.8) en J:~t gelijk aan: 

pcat = !! dS. J<vl(r). 
mn JJs+A mn 

(5.16) 

De inkomende elektronflux is weergegeven in vgl. (5.4): 
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De normeringsconstanten T1 en T2 worden gevonden door de inkomende en de uitgaande 
elektronflux gelijk te stellen. Er wordt ook een uitdrukking voor het produkt yfTï'T2 gevon
den: 

Jn 
(5.17) TI = J + jscat' ll 11 

]22 
(5.18) T2 J + jscat' 22 22 

y'Ti72 
]12 

(5.19) J + jscat 12 12 
]21 

(5.20) = J + Jscat · 21 21 

Analoog aan paragraaf 5.3 wordt in de uitdrukkingen j(o)(R,0,4>) en f(vl(i) a en (3 ver
vangen door de vergelijkingen (5.6) resp. (5.7). Tevens worden j(o)(R, (), 4>) en f(vl(r) 
genormeerd op de inkomende elektronflux N = pp* +a a*. Het resultaat van deze hande
lingen is: 

(5.21) 

(5.22) 

met: 

si~l(R, 0, 4>) = [2~ 1 {1Jnj2TIJu(R, (), 4>) + J12(À1- Ju)VT!i2]21(R, (), 4>) 

+ J21(À1- Ju)~j12(R, (), 4>) + (Àl- Ju)2T2J22(R, (), 4>)}, 

s~~)(R, (), 4>) = 12-vh { -J12(À1- lu)TI)u(R, (), 4>) + (J12)2VT!i2)21(R, (), 4>) 

- (À1- Jn)\fiïT2ji2(R, 0, 4>) + J12(À1- Jn)T2J22(R, 0, 4>)}, 

s~~)(R, (), 4>) = [2-vh { -J21(À1- Ju)TI)u(R, (), 4>)- (À1- Ju)2VT!i2J21(R, (), 4>) 

+ (J2I)2~J12(R, 0, 4>) + J21(À1- Ju)T2J22(R, 0, 4>)}, 

sW(R,B,4>) 12~2 {Pl- Ju) 2TIJu(R,B,4>)- J12P1- Ju)..JiïT2hi(R,B,4>) 

- J21(À1- ln)VT!i2j12(R, (), 4>) + !Jnj2T2J22(R: (), 4>)}, 
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... ( v) ( ... ) s11 r 

... ( 1J )( ... ) s21 r 

... ( v) ( ... ) 
s22 r 

= [2~ 1 {1Jd2rd1~11)(f') + J12(À1- Ju)..fiïT2J2~11)(f') 
+ J21(À1- Ju)~h.~v)(r) + {À1- Ju?rd2~11)(f')}, 

= 12-vh { -J12(À1- Jn)Tlh~11)(f') + (J12)\f7ïT2h~v)(f') 
- (Àl- Jn)2-.fiïT2h.~v)(f') + J12(À1- Ju)r2h~v)(r)}, 

= [2-vh { -J21{À1- Jn)Tlhl11)(f')- (Àl- Ju)\!Tï72};~v)(f') 

+ (J21)\!Ti72.ht>(r) + J21(À1- Ju)r2J-;~v)(r)}, 

= [2~2 { (Àl- Ju)2Tlh~v)(f')- J12(À1 - Ju)..fiïT2J;~11)(f') 
- J21(À1- Ju)JTiT2fi~v)(f') + JJ12J 2T2h~11)(f)} · 

Er geldt dat ffsR2dD.j(o)(R,B,<P) + ffs+AdS ·j(v)(f') = 1. De genormeerde stroomdicht
heden j(o)(R, (}, <P) en j(v)(f') kunnen worden weergegeven als: 

(5.23) 

(5.24) 

In de bovenstaande vergelijkingen is Pin de dichtheidsmatrix die de inkomende toestand 
weergeeft. De verzameling operatoren {S(o)(R, (}, <P), S(v)(f)} vormt een OWM. Wegens de 
uitgevoerde diagonalisatie, de normering en de definitie van r1, r2 en .JTïT2, vgl. (5.17) 
t/m (5.20), geldt dat (zie bijlage D): 

(5.25) 

Eén van de eigenwaarden van operator S(o)(R, (}, <P) is naar alle waarschijnlijkheid weer 
negatief. Dit is echter niet nagegaan. Van de operator S(v)(f') zijn de eigenwaarden ook 
niet bepaald. 

Of het verstrooiingsexperiment in geval van niet orthogonaliteit geïnterpreteerd kan worden 
als een gelijktijdige niet-ideale meting van de padobservabele en de interferentie observabele 
moet nog worden nagegaan. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

• Indien slechts een geringe fractie van de elektronen het atoom deëxciteert, kan het 
verstrooiingsexperiment zoals voorgesteld door van Kampen geïnterpreteerd worden 
als een gelijktijdige niet-ideale meting van pad en interferentie. Het verstrooiingsex
periment is, in deze situatie, een bijna ideale meting van de interferentie observabele 
en een slechte meting van de padobservabele. 

De situatie waarin de interaktie tussen het atoom en de elektronen niet meer als 
een storing kan worden beschouwd is niet bekeken. Dit zou een verder punt van 
onderzoek kunnen zijn. 

• Het verstrooiingsexperiment is informationeel compleet. Dit wil zeggen dat met de 
(meet )resultaten die bij de uitvoering van het experiment verkregen worden via de 
POWM de inkomende toestand op een eenduidige wijze is vastgelegd. Het verstrooi
ingsexperiment is informationeel compleet in de situatie dat onderscheid gemaakt 
wordt tussen elektronen die in coïncidentie en anticoïncidentie met een foton worden 
geregistreerd maar ook als dit onderscheid niet wordt gemaakt. Voor de informati
onele compleetheid is het door het atoom geëmitteerde foton dus niet van belang. 
Naar alle waarschijnlijkheid is een verstrooiingsexperiment dan ook informationeel 
compleet indien achter een spleet een object wordt geplaatst waaraan de elektronen 
verstrooid worden, maar waaruit niet af te leiden is dat een gedetecteerd elektron 
verstrooid is. 

Het interferentie experiment is in de Fraunhoferlimiet informationeel incompleet. 

• De beschrijving van het tweespletenexperiment door een (P)OWM waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de stroomdichtheid om deze (P)OWM te berekenen heeft als 
nadeel dat één eigenwaarde van de (P)OWM negatief is. We hebben dus met een 
operatorwaardige maat (OWM) te maken. De betekenis van de negat ieve eigen
waarde is dat voor iedere positie op het scherm S een zodanige ingangstoestand, 
gevormd door a en {3, te vinden is dat de stroomdichtheid op die plaats negatief 
wordt. Voor iedere positie is dit overigens wel een andere a en {3 . 
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De absolute waarde van de negatieve eigenwaarde is veel kleiner dan de positieve 
eigenwaarde. Het gebied waarop de stroomdichtheid negatief wordt is verwaarloos
baar klein t.o.v. het totale detectieoppervlak Indien de continue OWM die het 
interferentiepatroon beschrijft vervangen wordt door een discrete verzameling opera
toren, waarbij de verwachtingswaarde van iedere operator in deze verzameling gelijk 
is aan de kans dat een elektron in een bepaald gebiedje op scherm S terecht komt, 
vormt deze discrete verzameling operatoren naar alle waarschijnlijkheid een POWM. 

In de Fraunhoferlimiet is de stroomdichtheid overal groter of gelijk aan nul. 

• Een vraag die niet beantwoord is, is of er elektronverstrooiing optreedt als het atoom 
niet gedeëxciteerd wordt. Moet in de interaktiehamiltoniaan een effectieve coulomb
potentiaal worden meegenomen die dit effect verdisconteert of is de kans op elektron
verstrooiing waarbij de interne toestand van het atoom niet verandert verwaarloos
baar klein ? 

• In hoofdstuk 5 is de situatie bekeken waarin de elektrongolffunkties 'lj;1 en 'lj;2 die het 
tweespletenexperiment beschrijven niet meer onderling orthogonaal zijn. Om de ex
perimenten (interferentie en verstrooiings) toch in termen van een dichtheidsmatrix 
en een (P)OWM te beschrijven wordt een diagonalisatieproces uitgevoerd. Het is 
zinvol om na te gaan onder welke condities niet orthogonalteit in de beschrijving van 
de experimenten moet worden meegenomen en onder welke condities het effect van 
niet orthogonale toestanden verwaarloosbaar is. 

Of het verstrooiingsexperiment een gelijktijdige niet-ideale meting van pad en In

terferentie is, moet nog worden nagegaan. 
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Bijlage A 

Bepaling van de golffunktie in het 
verstrooiingsexperiment 

Werkwijze 

Het verstrooiingsexperiment wordt beschreven door de stationaire Schrödinger vergelij
king: 

(A.1) 

waarbij de interaktiehamiltoniaan >..ÎI1 als een storing van ÎI0 wordt beschouwd (zie para
graaf 4.4.1). 

De toestand lW) = a'1/11(r')l+, 0) + ,8'1/Jz(r')l+, 0), geprepareerd door de dubbele spleet 
in scherm A, is de oplossing van het ongestoorde probleem ÎI0 I\ll) = EIW). Omdat in de 
situatie waarin À << balleen elektronen afkomstig van spleet 1 wisselwerken met het atoom 
wordt bovenstaande vergelijking (A.1) opgelost met als ingangstoestand IW1 ) = 1f1(r)l+, 0). 
De uitgaande toestand heeft de gedaante 

IWI)uit = 1/JI'(r')l+, 0) + L 1/JK(r')l-, "K). 
K 

De Born benadering wordt gebruikt om vgl. (A.1) op te lossen. Om de uitgaande toe
stand te berekenen wordt het elektrondeel van de inkomende toestand in vlakke golven 
ontwikkeld: 

(A.2) 

Daarna wordt voor een willekeur;ge vlakke golf het verstrooiingsprobleem doorgerekend. 
Voor de inkomende toestand 11/11) = é~rl+, 0) heeft de uitgaande toestand de gedaante: 

11/1) = eik·rl+, 0) + L: 1/J~~~t)(r')lm, ii), (A.3) 
m,n 

met m de atomaire toestand, ii de 0-foton- cq. de 1-fotonmode en 1/J~c~t)(r') een verstrooide 
' 

golf die t.o.v. het verstrooiingscentrum naar buiten loopt. De elektrongolffunktie 1/J~c~t) ( r') 
' 
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wordt in eerste orde benadering bepaald. 

Benadering van verstrooide elektongolffunktie ~~~t)(r) 

De verstrooide elektrongolffunktie 2:m,n ~~~~t)(r)Jm, fi) en de energie E worden naar mach
ten van À ontwikkeld: 

(A.4) 
m,n i;éO m,n 
E = E(O) + L À i E(i). (A.5) 

i;éO 

Vergelijking (A.3), met het verstrooide deel 2:m,tt ~~~~t)(r)Jm, fi) naar À ontwikkeld, en 
vgl. (A.5) worden in de Schrödinger vergelijking (A.l) gesubstitueerd. Daarna worden de 
gelijke machten van À bij elkaar genomen, hetgeen resulteert in: 

0 = ( Îloeik-ri+, 0) - E(o)eik.rl+, 0)) (A.6) 

+ À (HoL ~~~n(f') lm, fi) + Îl1 éi;.r-1+, 0) 
m,n 

-E(o) ~ ~~~tt(r)lm, fi)- E(l)eik·rl+, 0)) (A.7) 
m,n 

+ À
2 ( Îio E .P~!.( f'Jim, ii) + ÎI1 E .P~!.(f'Jim, ii) 

-E(O) L ~~~n(r)im, fi)- E(l) L ~~~n(r)im, iï)- E(2)eik·ri+, o)) 
mft mft 

+ ... 

Het verstrooiingsprobleem wordt, zoals al eerder vermeld, tot in 1 e orde nauwkeurig opge
lost. Hiertoe dienen E(0l, E(l) en ~~~tt(f') te worden bepaald. 

Uit de oe orde term in À, vgl. (A.6), volgt dat de energie E(o) = n.;!2 + 0: 

.l:Îoeik.rl +, 0) (Îlel + Îla.t + Îlem)eik·ri +, 0) 

= (-!!._'72 + 01+)(+1 + L1iwxakax) eik·ri+,O) 
2m x 

(~~z + n) eik·ri+,O). 
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De 1e orde term in>., vgl. (A.7), levert de oplossing voor E(1) en voor ~~~tt(f')lm,iï) . 
Substitutie van E(o) in deze vergelijking resulteert in: 

met: 

en: 

~ { (1) ""' (1) } ~ 'k ~ Ho ~+.o(f')l+, 0) + "1 ~-.K.(f')l-, ~) + H1e' ·rl+, 0) 

E(o) { ~~1(f')I+,O) + ~ ~~:,ç(f')l-, ~) + E(l)é~·rl+, 0)}, 

H1eik·ri+,O) = 2: (i(v.ta.ts+- v,çaks-)U(r)) eik·ri+,O) 
K. 

= -iL:v,çU(f')é~·f'l-,~). 
K. 

(A.8) 

Hieruit volgt, na het bij elkaar nemen van gelijke modes, dat vgl. (A.8) weergegeven kan 
worden als zijnde: 

{(Hel+ n- E<o))~~.b(r)- E<1 )é~·f'} I+, o) 

+ 2: {(Hel+ 1iw,ç- E(0))~9.~(f')- ivK.U(r) eik·f'} 1-, ~) = 0. 
K. 

Daar de modes I+, 0) en 1-, ~) orthogonaal zijn moet gelden dat: 

{(Hel+ n- E(0))~~:0(f')} = E(l)eik·r, 

{(Hel+ 1iw,ç- E(0))~9!K.(f')} = ivK.U(r) eik·r. 

(A.9) 

(A.lO) 

Uit vergelijking (A.9) met E(o) = n;!
2 + n wordt de 1e orde correctie van de elektrongolf

funktie behorende bij de mode I+, 0) bepaald. De vergelijking kan weergegeven worden 
als: 

(Hel- fi:~z) ~~.b(f') = E(1) eik.f' = c'eik·f' 

:::} (vz + kz) ~~.b(f') = c':r; eik·f' = ceik·r. 
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Van de bovenstaande differentiaalvergelijking is alleen de particuliere oplossing interes
sant. De particuliere oplossing geeft namelijk de reaktie van V;~,bcr) op ceik·r weer. Een 
particuliere oplossing die voldoet is: 

(A.ll) 

Dit is dus 1 e orde correctie van de elektrongolffunktie behorende bij de I+, 0) mode. De 
energie E(l) is verdisconteerd in de constante c. Om een uitspraak over de grootte van de 
1 e orde energiecorrectie te doen, wordt gebruik gemaakt van de stroomdichtheid door een 
vlak loodrecht op y-as veroorzaakt door V;~,b(rJ. De stroomdichtheid is gelijk aan: · 

. 2 nky x+ y + z 
( ) 

2 

Jy(x,y, z ) = c m kx + ky + kz 

Voor deze elektronstroomdichtheid geldt: hoe verder verwijderd van de oorsprong, hoe 
groter de stroomdichtheid en dus ook hoe groter de elektronflux wordt. Aangezien nergens 
achter de spleten elektronen gecreëerd worden moet jy(x, y, z) gelijk aan 0 zijn. Dit kan 
alleen als c = 0 en dus E(l) = 0 met als gevolg dat de 1 e orde correctie van de elektron
golffunktie behorende bij de 1+, 0) mode gelijk aan 0 is: 

Uit vergelijking (A.10) volgt de verstrooide elektrongolffunktie behorende bij een mode 
1- , K.). Aangenomen wordt dat bij het verstrooiingsproces de energie van het elektron 
behouden blijft. In deze situatie geldt dat nw~ = n. Indien dit in vgl. (A.10) wordt 
gesubstitueerd, volgt hieruit: 

(Hel-~~) V;~?~(r) = iU(r)v~eik·r 

:;. (\72 + k2) v"~?~(r) = 2!r;u(r)v~eik·r 

Bovenstaande vergelijking wordt opgelost met de Greense funktie voor de Helmholtz ver
gelijking met als randvoorwaarde een uitlopende golf: 

· iklf'-rÏI 
v"(l) (f'\ = V~tm rrrd;,e ... U(r')eik·rÏ. 
-.~ , J 271'n2 }}}' !i- r'l (A.12) 

Merk op dat indien U(r) = 8(r- a) de elektrongolffunktie V;~.~(r) gelijk is aan: 

· iklr-al 
V;(l) (r) = tmv~ e e ika 
-.~ 271'n2 Ir - ai 
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Voor deze golffunktie is de stroomdichtheid door de oppervlakken S en A positief. 

De tot in 1 e orde benaderde oplossing van het verstrooiingsprobleem is: 

. (A.13) 

met T een constante die zorg draagt voor de hernormering van de gol:ffunktie. De constante 
T volgt uit het gelijkstellen van de inkomende elektronflux Jin en uitgaande elektronflux 
luit= r(Jin + lscat)· Hieruit volgt dat: 
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Bijlage B 

Lokaal negatieve stroomdichtheid 

Grootte van de positieve en de negatieve eigenwaarde van j r 

In deze bijlage worden de eigenwaarden van de stroomdichtheidsoperator Jr bepaald. De 
stroomdichtheid volgt uit Jr(R, {), <P) = (\l!IJriW). De elektrongolffunktie behorende bij het 
tweespleten experiment, waarbij de spleten zich op de z-as bevinden, wordt benaderd door: 

1/J(r) 

met: 

eikrl eikr2 
= a--+(3--, 

r1 rz 

r1 = v'r2 + 2t:r cos{)+ t 2 , 

rz = v'r2 - 2tr cos{)+ t 2 , 

met r in het rechter halfvlak en t de afstand van de oorsprong tot de spleet. 

De radiale stroomdichtheid door oppervlak S bedraagt: 

Jr(R,{),</J) = 

(a* (3") ( )u(R,8,<P) Jiz(R,8,<P)) (a) 
' Jz1(R, 8, <P) izz(R, 8, <P) (3 
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met: 

jn (R, B, <P) = lik _1 Ör1 1 (B.1) 
m r12 Ör r=R' 

i22(R, B, <P) = lik _1 Ör21 (B.2) 
m r22 Ör r=R' 

{ ~(Ör1 + Ör2) + ...!}:._( ~ Ör2 _ ~ Ör1 )} . ék(r
1
-r

2
) I , (B.3) 

2m Ör Ör 2zm r2 Ör r1 Ör r1 r2 r=R 

{
!!}:_(är1 + Ör2) _ ~(~ Ör2 _ ~ Ör1)}. e-ik(r

1
-r

2 )1 . (B.4) 
2m Ör Ör 2zm r2 Ör r1 Ör r1 r2 r=R 

De eigenwaarden van ~zijn: 

).+ = jll + h2 + 
2 -

Un - h2)2 + . . 
4 )12)21· (B.5) 

In deze uitdrukking is voor het gemak het argument van jmn, m, n E {1, 2} weggelaten. 
Substitutie van de vergelijkingen (B.l) t/m (B.4) in vergelijking (B.5) resulteert in: 

lik ( 1 Ör1 1 Ör2) 
).± 2m r12 Ör + r22 Ör 

lik +-- - 2mr1r 2 

Voor verschillende waarden van k, t:, en R zijn )._ en >.+ berekend. Het resultaat is steeds 
dat voor R > t: de absolute waarde van de negatieve eigenwaarde i>--1 zeer veel kleiner 
is dan de postieve eigenwaarde >.+. In figuur B.1 zijn de eigenwaarden >.+ en de absolute 
waarde van >._ weergegeven als funktie van bolcoordinaat ()voor verschillende waarden van 
R. Voor het golfgetal k = 25 m - 1 genomen en de afstand oorsprong-spleet is gelijk aan 
t: = 0.5 m. Om te laten zien dat I >._J << >.+, is dey-as logaritmisch geschaald. Terzijde nog 
een opmerking over de weinig realistische waarden van k en t:. Deze waarden zijn genomen 
omdat hiermee de positieve en de negatieve eigenwaarde voor verschillendeR in onderling 
vergelijkbare figuren konden worden weergegeven. Ook voor andere waarden van k en t: 

geldt dat indien R > t: de absolute waarde van de negatieve eigenwaarde veel kleiner is dan 
de postieve eigenwaarde. 

Grootte van het gebied waarop de stroomdichtheid negatief is 

Doel is nu om een combinatie van a en f3 te vinden waarvoor geldt dat de stroomdichtheid 
jr(R, B, <P) negatief is. De stroomdichtheid is gelijk aan: 

jr(R,B,<P) = aa*jn(R,B,<P) + af3*h1(R,B,<P) + {3a*J12(R,B,<P) + {3/3*i22(R,B,<jJ). (B.6) 
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Figuur B.1: De grootte van de positieve eigenwaarde en de absolute waarde van de nega
tieve eigenwaarde behorende bij de matrix ~ behorende bij boloppervlakken op verschil
lende afstanden van de oorsprong. Dey-as is geschaald met nkjm. 

Geef a en {3 weer als: 

a a· e'4> ) 
{3 = b. eix, 

a 2: 0, 

b 2: 0, 

en substitueer deze uitdrukkingen samen met de vergelijkingen (B.1) t/m (B.4) in verge
lijking (B.6) . Na enig rekenwerk wordt de volgende uitdrukking voor de stroomdichtheid 
verkregen: 

. (Re"')= b2 nk [(~) 2 
..!._ ar1 ..!._ arz] 

)r , , '+' b 2 a + 2 a m r 1 r r 2 r 

2 nk 1 [(a) { ar1 arz +b - - - - (-+ -)cos (k(r1 - rz) + (<P - x)) 
m rlr2 b ar ar 

1 ( 1 ar2 1 ar1) . }] + - ----- sm(k(r1- r2) + (<P- x)) 
k rz ar rl ar 
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R= 1.7 mm R= 17 mm 
e Y1 Yz e Y1 Yz 

0.573340 2.326059 2.426613 0.666573 1.096613 1.096875 
0.585278 2.327319 2.361391 0.666614 1.096616 1.096865 
1.006252 1.506917 1.583274 1.079366 1.056729 1.056999 
1.015048 1.529262 1.536610 1.079382 1.056764 1.056961 
1.386384 1.137043 1.150264 1.412789 1.018553 1.018625 
1.389526 1.135832 1.146167 1.412793 1.018526 1.018651 
1. 752066 0.872473 0.880411 1. 728799 0.981689 0.981810 
1. 755207 0.869365 0.879474 1.728802 0.981715 0.981784 
2.126544 0.650782 0.653909 2.062210 0.946108 0.946284 
2.135340 0.631602 0.663606 2.062226 0.946073 0.946316 
2.556313 0.423479 0.429678 2.474978 0.911688 0.911895 
2.568251 0.412096 0.429911 2.475018 0.911680 0.911898 

Tabel B.l: Gebieden waarop de stroomdichtheid negatief wordt voor k = 104 m-1 , t: = 

1 mm en R = 1. 7 mm resp. 17 mm. In de linkerkolom is van boven naar beneden de 
onder- en de bovengrens van bolcoordinaat e weergegeven. De kolom in het midden geeft 
de minimale verhouding van lai/I.BI en de rechtse kolom de maximale verhouding ervan. 

(B.7) 

Laat y 1 en Yz de oplossingen zijn van de vergelijkingjr(R,O,<P) = 0. Vergelijking (B.7) is 
een vierkantsvergelijking in a/b, waarvan de coëfficient behorende bij de kwadratische term 
(afb) 2 positief is. Hieruit volgt dat de stroomdichtheid negatief is indien: 

a 
Y1 < b < Yz, (B.8) 

De vergelijking wordt opgelost met de abc-formule. Daar a en b reëel zijn moet de dis
criminant groter of gelijk aan nul zijn. Uit deze eis volgen de mogelijke waarden voor 
<P- x, het faseverschil tussen a en ,B. Is dit faseverschil bepaald, dan zijn de oplossingen 
y 1 en Yz bekend en volgt uit relatie (B.8) de mogelijke waarden van lal/1.81 waarvoor de 
stroomdichtheid ir(R, e, <P) s; 0. 

De verhouding lai/I.BI is bepaald voor het geval dat <P- x = 0, k = 104 m-1
, t: = 1 mm 

en R = 1.7 mm resp. 17 mm. De gebieden waar ir(R, 0, <P) < 0 is, zijn weergegeven in 
tabel B.l. 

Nadere analyse van deze tabel leert dat het gebied waarbinnen de stroomdichtheid ne
gatief wordt slechts een fractie van het totale gebied is. In de praktijk zal het pro
bleem van de negatieve stroomdichtheid dan ook geen rol spelen omdat de stroomdichtheid 
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0.80 

J,t 

0.30 

~ 
!t!. 

0.00 

-0.30 '---------------------' 
2.5448 2.5800 

Figuur 8.2: Stroomdichtheid als funktie van bolcoordinaat 0. De verhouding lai/I,BI 
0.425, k = 104 m-I, € = 1 mm en R = 1.7 mm. Dey-as is geschaald met nkjm 

zelf namelijk niet gemeten wordt. Een detector met oppervlakte .6.Si registreert de flux 
Nt:.S· = fft:.s . R2drtjr(R, (), 1>) door het (eindige) detectoroppervlak. 

1 1 

Worden de gebieden waar de stroomdichtheid negatief is vergeleken voor de boloppervlak
ken R = 1. 7 mm en R = 17 mm, dan ziet men dat voor grotere R deze gebieden kleiner 
worden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen, voor toenemende R de gebieden waarin de 
stroomdichtheid negatief is zich ontwikkelen tot gebieden waar de stroomdichtheid nul 
wordt, gelijk aan het resultaat verkregen in de fraunhoferlimiet . 

Voor ieder gebiedje waarvoor de stroomdichtheid negatief is heeft de verhouding lai/I,BI een 
andere waarde. In een experiment zal, wanneer de fase van a en ,B gelijk is, de stroomdicht
heid altijd positief zijn indien de verhouding lai/I,BI anders is dan in tabel B.l weergegeven 
is. In figuur B.2 is de stroomdichtheid weergegeven voor de verhouding lal/1,81 = 0.425. 

Merk verder op dat de gebieden met negatieve stroomdichtheid symmetrisch liggen t.o.v. 
1r /2. Dit is een gevolg van de keuze die gemaakt is om beide spleten op de z-as te situeren. 
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Bijlage C 

Gelijktijdige niet-ideale meting van 
pad en interferentie 

In deze bijlage worden de berekeningen uitgevoerd behorende bij paragraaf 4.4.5, waarin 
wordt aangetoond dat het verstrooiingsexperiment geïnterpreteerd kan worden als een ge
lijktijdige niet-ideale meting van de padobservabele {lt À} en de interferentieobservabele 
{Jr( R, (}, <P)} • 

Uit de POWM {J(o)(R, (}, <P), Fscat} wordt de triviale verfijning {j(0 l(R, 0, <P),J(B, <P)Fscad 
gevormd, met f(O, <P) een nog nader te bepalen funktie waarvoor geldt dat f(B, <P) ~ 0 en 
ffs R2 dD,f(B, <P) = 1. De POWM {J(o)(R, (}, <P), f(B, <P)Pscat} wordt gebruikt om de bivari
ante POWM {Rk(R, 0, <P)} te maken: 

R1(R, 0, <P) _ aj o (R, B, <P) + bf(B, <P)Pscat (C ) ( ~ ) ( () ~ ) 
Rz(R, (}, <P) - (1- a)J(o)(R, (}, <P) + (1 - b)J(O, <P)Fscat ' '

1 

met a, b E [0,1]. 

De rijmarginaal van deze bivariante POWM representeert een niet-ideale meting van de 
padobservabele {A, P2 } indien: 

(C.2) 

Uit deze vergelijking volgt dat: 

= (C.3) 
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(r 0) (1-r a 0 1 +b 0 ~) (C.4) 

Àu ( ~ ~ ) + À12 ( ~ ~). 
=? Àu ar+ b(1 - r), 

Àl2 a. 

De in vgl. ( C.3) gebruikte grootheid I scat is weergegeven in vgl. ( 4.36). Voor de overgang 
van vgl. (C.3) naar vgl. (C.4) is gebruik gemaakt van de relatie r = J11 j(Ju + Jscat) 
(vgl. (4.35)) en tevens dat ff5 R2d0.jmn(R,O,<fo) = bmn· 

Idem is af te leiden dat: 

À21 = 1-(ar+b(1-r)), 
À22 = 1- a, 

met als resultaat: 

ff Rzdn ( ~1(R, 0, <P) ) = ( ar+ b(1- r) a ) ( P1 ) (C.5) 
JJs R2(R,O,<P) 1- (ar+ b(1- r) 1- a . P2 · 

De matrix Àlk is de niet-idealiteitsmatrix. Voor de elementen van deze matrix geldt dat 
0 ::; Àlk :S 1 en dat Ll Àlk = 1. De conclusie is dat de rijmarginaal van de bivariante 
POWM die het verstrooiingsexperiment beschrijft een niet-ideale meting van de padobser
vabele { P1 , P2 } representeert. 

De kolommarginaal van de bivariante POWM representeert een niet-ideale meting van 
de interferentieobservabele {Jr(R,O,<fo)}. Dit volgt uit: 

Eis nu dat 

fol(R, (), <fo) + j((), <fo)Parot 

VTJr(R, 0, <P) + ( ( r - Vr)jll (~:1()' <P) + f( (), <P )r J;::t) A 

+(1 - y'T) (hz(R, (), <P)) Pz 
]zz 

(r - y'T)ju(R, 0, <P) + J(O,<fo)r lsrot = (1 - y'T)jzz(R,O,<fo) dan: 
Ju Jn J22 
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= .JiJr(R, B, <P) + (1 - ../T))z2(~, B, <P) Î 
22 

= .JiJr(R, B, <P) + (1 - ../T)}z2(~~:' <P) jfs R2dD.'Jr(R, B', <P') 

= jfsR2 dD.' ( ../T5(B- 0')5(</J- <P') + (1- .Ji)}z2 (~~:' <P)) }r(R, B', <P') 

= jfs R2 dO' 1-L( B, </J, B', <P')Jr ( R, B', <P'). 

De funktie 1-L( B, </J, B', <P') is de niet-idealiteitsfunktie. Deze funktie is positief en aan de eis 
ffsR2dD.fL(B,<jJ,B',<P') = 1 is voldaan wegens vgl. (4.8). De conclusie luidt dan ook dat 
de kolommarginaal van de bivariante POWM {Rk(R, B, <P)} een niet-ideale meting van de 
interferentie observabele {Jr(R, B, <P)} is. 

Rest nog om de funktie f(B, <P) te bepalen. Deze funktie volgt uit de gestelde eis dat 
( r- .Ji)(jn (R, B, <P)/ lu) + r J(B, <P)(lscatf lu) = (1 - Ji)(j22(R, B, <P)/ l22). Bij de bepa
ling ervan wordt wederom gebruik gemaakt van vgl. ( 4.35): r = 111 /( 111 + I scat)· 

De funktie f(B, <P) is positief daar Jii(R, B, <P) ~ 0. Verder is ffs R2dD.f(B, <P) = 1, hetgeen 
uit vgl. ( 4.8) volgt. 

65 



Bijlage D 

Diagonaliseren van de inkomende 
flux 

De inkomende flux N is gelijk aan: 

met J 12 en J 21 ongelijk aan nul. Deze uitdrukking kan worden weergegeven als: 

N = (a* ,tr){ Ju J12 }( a ) 
J21 J22 f3 

= (r*,b*){ ~1 ~2 ){}) 

= (p*,(T*){ ~ ~ ){;). 

(D.l) 

(D.2) 

(D.3) 

(D.4) 

Voor de overgang van vgl. (D.2) naar vgl. (D.3) moeten de eigenwaarden en eigenvektoren 

van de matrix ( ~~~ ~~: ) worden bepaald. De eigenwaarden volgen uit: 

(D.5) 

en zijn gelijk aan: 

Jn + J22 
2 + 

(Ju- J22)2 + J J 
4 12 21 (D.6) 

Ju+ J22 

2 
(D.7) 
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Resultaat van deze substitutie is dat de inkomende flux weergegeven kan worden als: 

N = pp* + aa* (D.13) 

.... (v) ( ;;'\ ) 812 r 1 

.... ( t)) ( ;;'\ . 
822 r I 

Definieer Smn, m, n E {1, 2} als zijnde: 

Werk nu bijvoorbeeld de term S11 nader uit. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de 
vergelijkingen ( 4.8) en (5.16): 

Sn kan dan geschreven worden als: 

Sn = [2~ 1 {/112l2r1J11 + l12(À1- ln)...fi!T;,J21 + l21(À1- lu)vfrïT2l12 + (À1- ln)2r2l22} 

+ [2~ 1 { ild2r1Jt~at + l12(À1 -In hfi)i2J;~at 
+ ht(Àt- ln).JTIT2l{~at + (Àt- lu)2r2J;~at}. 

Volgende stap is het bij elkaar nemen van gelijke termen in de bovenstaande uitdrukking. 
Dit resulteert in: 

Sn = [2~ 1 {lld2r1(1u + J{~at) + l12(À1 - lu)y'TIT2(J21 + 1J:cat)) 

+ 12t(Àt- ln)...fi1T;.(J12 + l{~at) +(.XI - lu)2r2(l22 + I;~t)} . 

Substitutie van de vergelijkingen (5.17) t/m (5.20) voor Th r 2 en .jTïT2 in deze uitdrukking, 
resulteert in: 

Su [2~ 1 {llt2l2lu + l12(Àt- ln)121 + l21(Àt- lu)l12 +(.XI- lu)2l22} 

jfsR2df2811 (R,B,4>) = 1. 
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De intergrand s 11 (R, B, <P) is weergegeven in paragraaf 5.3. Van Smn(R, B, <P) is bekend dat: 

Op dezelfde manier als aangetoond is dat S11 = 1, is aan te tonen dat S22 gelijk aan 1 is 
en dat S21 en S12 gelijk aan 0 zijn, met als resultaat dat: 
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