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ERRATUM 

• pag. 19 : In (2.9) dient <I> door e vervangen te worden. 

• pag. 32 : In (3.21) dient Pm vervangen te worden door lm) (mi. 

• pag. 42 : In (3.45) dient element p,21 vervangen te worden door 1 - Àe. 

• pag. 66 : De regels 6 tot en met 16 dienen vervangen te worden door : 

Neem een element VI E V zodanig dat VI > 0. 

Neem een element v2 E V zodanig dat v2 = O·Am = 0. Doorloop BLOK 1 
opnieuw maar nu met : 

Ga net zo lang door met BLOK 1 totdat er geen nul-operatoren meer in 
V zitten. Einde BLOK 1. 

Na BLOK 1 hebben we een verzameling V die geen nul-operatoren meer 
bevat en een basis voor 1iHs is. Deze basis noemen we W. Verder geldt 
dat de elementen Wn bij elkaar opgeteld gelijk aan I zijn. 

• pag 66 : Regel 20 moet zijn : 

Wn+rf>O. 

• pag. 68 : Fig. Al : IR;) en IRt) dienen vervangen te worden door I'Wi) 
resp. I'Wt) 
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Samenvatting 

Er zijn experimenten die beschouwd kunnen worden als een tussengeval van 
een interferentie-experiment en een which-way-experiment. Typisch voor 
deze experimenten is dat de mate van padinformatie die tijdens het expe
riment verkregen wordt gevarieerd kan worden. Deze experimenten zijn in 
het algemeen niet te beschrijven met het Dirac-von Neumann-formalisme. 
Er is daarvoor een gegeneraliseerd formalisme nodig. 

Na dit formalisme geïntroduceerd te hebben bekijken we twee van deze 
'tussengevallen'. Het ene experiment is het neutroninterferentie-experiment 
waarbij in één van de paden een absorber geplaatst is. Het andere experi
ment is het Haroche-Ramsey-experiment waarbij een bundel van rubidium 
atomen door een reeks trilholten geleid wordt alvorens eraan gemeten wordt. 

De twee experimenten blijken in hoge mate analoog te zijn. Bij beide 
experimenten is er een zuivere interferentie- en een zuivere pad-observabele 
te definiëren. Tevens zijn beide experimenten te interpreteren als niet-ideale 
gezamenlijke metingen van deze observabelen. Toch zijn er problemen bij 
het Haroche-Ramsey-experiment die veroorzaakt worden door de veelheid 
aan vrije parameters. 

Tenslotte bekijken we het Haroche-Ramsey-experiment in het kader van 
het decoherentiemodel. 
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Hoofdstuk 1 

Gegeneraliseerde 
quanturnmechanica 

1.1 Dirac-von Neumann-formalisme 

We beginnen met een overzicht van het Dirac-von Neumann-formalisme. 
In de volgende paragraaf lichten we het gegeneraliseerde formalisme toe 
dat een uitbreiding is van het Dirac-von-Neumann-formalisme. Uitvoeriger 
uiteenzettingen zijn te vinden in [1,2]. 

Een quanturnsysteem S kan verkeren in een bepaalde toestand. Deze toe
stand van S wordt in het Dirac-von Neumann-formalisme gerepresenteerd 
door een dichtheidsoperator p die een element is van de Hilbert-Schmidt
ruimte 1-lHS· Een dichtheidsoperator is een positieve1 operator waarvan het 
spoor gelijk is aan 1. Omgekeerd wordt aangenomen dat iedere dichtheicis
operator in 1-lHs een toestand representeert waarinS kan verkeren. 

Als de dichtheidsoperator p die correspondeert met de toestand van het 
quanturnsysteem S een projectie-operator is, dus als geldt : 

noemen we de desbetreffende toestand van S een zuivere toestand. In Dirac-
1 Een operator A is positief als voor iedere vector I x) uit zijn bereik geldt : 

(xl A I x);:::: 0. 

We schrijven dan kortweg A ;:::: 0. 
Positiviteit van een operator is equivalent met het positief zijn van de eigenwaardes van 

de desbetreffende operator. 
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notatie2 kunnen we de dichtheidsoperator p dan schrijven als : 

(1.1) 

waar Jcp) een genormeerde vector is, element van de Hilbert-ruimte 1t. 
We kunnen de spectrale decompositie van p opschrijven : 

n n 

De vectoren Jrn) zijn de genormeerde eigenvectoren van p. Iedere dicht
heicisoperator p is zo te schrijven als een convexe combinatie van de zuivere 
toestanden Jrn) (rnl· We spreken in dit geval van een statistisch mengsel van 
zuivere toestanden. 

Stel nu dat we een observabele A willen meten van een quanturnsysteem 
S. De observabele A wordt in het Dirac-von Neumann-formalisme gerepre
senteerd door een Hermitische operator A die element is van de Hilbert
Schmidt-ruimte 1iHS· De kans Pm op meetuitkomst m wordt dan gegeven 
als: 

Pm = TrpPm (1.3) 

waar de operatoren Pm gelijk zijn aan de eigenprojecties van A. We hebben 
dus: 

(1.4) 

waar Jam) een genormeerde eigenvector van A is. We merken op dat voor 
de operatoren Pm geldt : 

L:mPm =I, (1.5) 

P~=Pm. 

De verwachtingswaarde (A) van een observabele A wordt gegeven door : 

(A):= TrpA. (1.6) 

De spreiding (.6.A)2 in de meetresultaten is gedefinieerd als : 

(.6.A) 2 := Trp (A- (A) )2 = ((A- (A) )2
) (1.7) 

2 Zie voor toelichting : [3,4]. 
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met standaarddeviatie 6A : 

6A := Jrrp(A- (A)) 2
. (1.8) 

We hebben nu de hoofdpunten gegeven van het Dirac-von Neumann-formalisme 
en stappen over op een uitgebreider formalisme. 

1.2 Het gegeneraliseerde formalisme 

In het Dirac-von Neumann-formalisme wordt de kansverdeling behorende 
bij een observabele A verkregen via de eigenprojecties lam) (aml van een 
Hermitsche operator A. In het gegeneraliseerde formalisme dat we gebruiken 
in dit verslag wordt niet meer geëist dat een observabele met één speciale 
Hermitische operator correspondeert. Observabelen worden nu rechtstreeks 
in verband gebracht met sets van operatoren Mm. Symbolisch kunnen we 
noteren: 

Dirac-von Neumann-formalisme : A---t A---t {lam) (aml}. 

Gegeneraliseerd formalisme : A ---t { Mm} . 

De operatoren Mm voldoen in tegenstelling tot (1.5) enkel aan : 

(1.9) 

De kansen Pm worden in het gegeneraliseerde formalisme gegeven door : 

Pm = TrpMm. (1.10) 

De operatoren Mm zijn net als de dichtheidsoperatoren p element van de 
Hilbert-Schmidt-ruimte 7-lHs en vormen samen een decompositie van de 
identiteit. We zullen deze sets {!vim} in dit verslag positieve operatorwaardige 
maten noemen of kortweg POWMs. 

Als de POWM {Mm} een derde eigenschap bezit, te weten: 

M'!;,_ = Mm voor alle m, 

spreken we van een projectiewaardig maat ofwel PWM. Observabelen die 
met een PWM corresponderen worden Dirac-von Neumann-observabelen ge
noemd. 
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We zien dat we het Dirac-von Neumau-formalisme terugkrijgen uit het 
gegeneraliseerde formalisme als we voor de POWMs enkel PWMs toestaan. 

Wat we o.a. willen laten zien in dit verslag is dat er experimenten zijn 
die niet met het Dirac-von Neumann-formalisme te beschrijven zijn maar 
wel met het gegeneraliseerde formalisme. 

Verder biedt het gegeneraliseerde formalisme een manier om gelijktijdige 
(niet-ideale) metingen van incompatibele observabelen te beschrijven, iets 
wat niet met het Dirac-von Neumann-formalisme kan. Hierdoor blijkt het 
mogelijk om het idee van complementariteit quantitatief te beschrijven 

1.3 Het quanturnmechanische meetproces 

In de vorige paragraaf zagen we dat kansverdelingen {Pm} volgen met be
hulp van een POWM {Mm} en een dichtheidsoperator p. In deze paragraaf 
bekijken we het meetproces in wat meer detail. We beschouwen het meet
proces als een interactie tussen twee systemen: een microscopisch object en 
een meetapparaat. 

We gaan ervan uit dat we een quanturnmechanische meting geheel met 
de quanturnmechanica kunnen beschrijven. Dat wil zeggen dat we het meet
apparaat dat macroscopische afmetingen heeft blijven zien als een (groot) 
quantumsysteem. We nemen daarom aan dat de toestand van het meetap
paraat gerepresenteerd kan worden door een dichtheidsoperator Pa· 

Naast de dichtheidsoperator Pa is er ook nog de dichtheidsoperator p0 

die met de toestand van het quanturnmechanische object waaraan gemeten 
wordt, correspondeert. 

Het meetproces speelt zich af in de Hilbert-Schmidt-ruimte 1-l die gelijk is 
aan 1-l0 ®1-la. De Hilbert-Schmidt-ruimtes 1-l0 en 1-la zijn de Hilbert-Schmidt
ruimtes behorende bij het object waaraan gemeten wordt respectievelijk bij 
het meetapparaat. 

Het meetproces delen we op in drie stukken : 

• De periode voor de meting. 

• De periode waarin object en meetapparaat met elkaar wisselwerken. 

• De periode na de meting. 

De dichtheidsoperatoren die object en meetapparaat beschrijven precies 
voor de wisselwerkingsperiade noteren we als Poi respectievelijk Pai· Het 
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quanturnsysteem van object en meetapparaat samen wordt dan beschre
ven door de dichtheidsoperator Poi ® Pai die een element is van de Hilbert
Schmidt-ruimte 'Ho ®'Ha. 

Vervolgens is er een interactie tussen meetapparaat en object die tot 
gevolg heeft dat Poi ® Pai via een unitaire transformatie U overgevoerd wordt 
in de toestand U (Poi ® Pai) ut =: Pt· 

Nu stellen we dat de kans dat het meetapparaat meetuitkomst m geeft 
geschreven mag worden als : 

(1.11) 

waarbij de operatoren Em gedefinieerd zijn als : 

(1.12) 

en samen de PWM {Em} vormen. De PWM {lwm) (wml} correspondeert 
met de 'wijzer observabele' W van het meetapparaat. 

Als we de kans Pm uitschrijven staat er : 

(1.13) 

Dit kan herschreven worden tot : 

(1.14) 

waarbij het partiële spoor genomen wordt over 'Ha. 
De operatoren Mm vormen samen een POWM en werken op de Hilbert

Schmidt-ruimte van het object 'H0 • We zien dat op deze manier ieder meet
apparaat met een POWM {Mm} in verband gebracht kan worden. 

Door het meetproces op deze manier op te schrijven wordt duidelijk dat 
bij een quanturnmechanische meting informatie omtrent de toestand van 
een microscopisch object ingewonnen wordt zoals die was precies voor de 
wisselwerking met het meetapparaat. In het Dirac-von Neumann-formalisme 
daarentegen is niet precies duidelijk waar de dichtheidsoperator in (1.3) 
precies op slaat. Dit heeft geleid tot veel verwarring en onduidelijkheden. 
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1.4 Onzekerheidsrelaties 

In 1927leidde Heisenberg [5] zijn onzekerheidsrelatie af. De onzekerheidsre
latie heeft betrekking op quanturnsystemen die beschreven worden door golf
functies die in de plaatsrepresentatie gaussisch zijn. In dit geval blijkt de vol
gende relatie te gelden voor de standaarddeviaties van de plaats-observabele 
Q en impuls-observabele P : 

(1.15) 

Twee jaar later werd deze relatie door Robertsou veralgemeniseerd tot : 

LALB ~ ~ I([A,BL)I· (1.16) 

Deze ongelijkheid3 geldt voor ieder paar van Hermitische operatoren A en 
B en voor willekeurige toestanden p. 

De betekenis van deze onzekerheidsrelatie is dat uit het formalisme van 
de quanturnmechanica volgt dat er geen toestanden p te prepareren zijn 
zodanig dat de standaarddeviaties LA en LB van twee incompatibele ob
servabelen A en B beide willekeurig klein zijn. 

Vaak wordt de onzekerheidsrelatie in verband gebracht met het principe 
van complementariteit. Volgens dit principe zouden gezamenlijke metingen 
van incompatibele observabelen elkaar verstoren zodanig dat er voldaan is 
aan de onzekerheidsrelatie. In het geval van een gezamelijke plaats-impuls
meting zou dit moeten inhouden dat het onmogelijk is de plaats en impuls 
van een quanturnsysteem simultaan te meten terwijl het produkt van de 
meetfouten kleiner is dan ~. 

De fout die hier gemaakt wordt en die Heisenberg [5] ook maakt, is 
dat standaarddeviaties verward worden met meetonnauwkeurigheden. Beide 
begrippen hebben echter niets met elkaar te maken zoals Ballentine opmerkt 
in [6]. De standaarddeviaties vinden hun oorsprong in het formalisme van 
de quantummechanica. Meetonnauwkeurigheden hebben te maken met niet
ideale meetapparaten, eindige resoluties van meetapparaten etc. Ze hangen 
ook niet af van het te meten object, van p, iets wat standdeviaties wel 
doen. In plaats van onzekerheidsrelatie zouden we (1.16) misschien beter 
een 'statistische dispersierelatie' [ 6] kunnen noemen. 

Het Dirac-von Neumann-formalisme geeft helemaal geen definitie van een 
gelijktijdige meting van twee incompatibele observabelen. Er kan dus in dit 

3 Een bewijs van de ongelijkheid kan gevonden worden in [2]. 
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formalisme enkel in een kwalitatieve zin gesproken worden over complemen
tariteit en niet in een kwantitatieve zin zoals Ballentine [6] en DeMuynck 
[7] opmerken. 

In het gegeneraliseerde formalisme zijn wel gezamenlijke (niet-ideale) 
metingen van incompatibele observabelen gedefinieerd. Dit maakt het mo
gelijk om het begrip van complementariteit op een kwantitatieve manier te 
behandelen. 

1.5 Gezamenlijke metingen 

We beginnen met het geven van de definitie van commensurabiliteit [2]. 

Definitie: De POWMs {Mm} en {Nn} zijn commensurabel of ideaal 
gezamenlijk meetbaar als er een bivariante POWM {Zmn} is zodanig dat : 

(1.17) 
n m 

De definitie berust op de gedachte dat er bij een gezamelijke meting 
van twee observabelen één meetapparaat met twee wijzerplaten is zodanig 
dat de ene wijzerplaat correspondeert met de POWM {Mm} en de andere 
wijzerplaat met de POWM {Nn}· De POWM die correspondeert met het 
gehele meetapparaat is dan { Zmn}. 

Het is niet altijd mogelijk een dergelijke bivariante POWM {Zmn} te 
construeren. Dit blijkt uit de volgende stelling : 

Stelling I : De PWM {Pm} en de POWM {Nn} zijn commensurabel 
d.e.s.d.a. er geldt dat [Pm,Nn]_ = 0. De bivariante POWM {Zmn} die de 
gezamenlijke meting beschrijft is gelijk aan {PmNn}. 

Een bewijs kan gevonden worden in [2]. Stelling I houdt in dat niet 
alle paren van POWMs commensurabel zijn. Met name twee incompatibele 
Dirac-von Neumann-observabelen zijn niet commensurabel. Dit sluit aan 
bij het idee van complementariteit dat er geen meetapparaten bestaan die 
tegelijkertijd twee incompatibele observabelen kunnen meten. 

1.6 Niet-ideale metingen 

We geven de definitie van een niet-ideale meting [2]: 
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Definitie : De POWM { .1\!Im} is een niet-ideale metingvan de POWM 
{Nn} als geldt : 

Àmn ~ 0, (1.18) 

2.::::: Àmn = 1. 
m 

Dit schrijven we kort op als {Nn}-----+ {Mm}· De matrix À met elementen Àmn 
is de niet-idealiteitsmatrix. Deze niet-idealiteitsmatrix4 geeft aan in hoeverre 
de meting {Mm} 'afwijkt' van de meting {Nn}· 

Bij een niet-ideale meting kunnen we denken aan de situatie waarin we 
een observabele A willen meten maar dat het meetapparaat dat A meet niet 
voorhanden is. In plaats van van dit ideale meetapparaat is er wel een ander 
meetapparaat dat observabele B meet. We gebruiken dit meetapparaat bij 
gebrek aan beter. Met dit niet-ideale meetapparaat voeren we dan een niet
ideale meting uit van A. 

Wat we nu nog nodig hebben is een niet-idealiteitsmaat. We willen na
melijk 'niet-idealiteit' kunnen uitdrukken in een getal. We definiëren nu 
conform [8] de niet-idealiteitsmaat ];... 

Definitie : De niet-idealiteitsmaat J>.. is gedefinieerd als : 

(1.19) 

De niet-idealiteitsmaat ];.. is gelijk aan 0 als À = I. In dit geval is er 
sprake van een ideale meting. Dit komt overeen met de situatie waarin het 
meetapparaat dat we nodig hebben ook daadwerkelijk aanwezig is. 

J>. heeft een maximum van ln N. Dit is het geval als alle matrix
elementen Àmn van de niet-idealiteitsmatrix gelijk zijn aan Jv. Er wordt 
nu geen informatie verkregen omtrent de observabele die we eigenlijk wilden 
meten. 

4 Een matrix die aan de laatste twee eisen van (1.18) voldoet, wordt een stochastische 
matrix genoemd. 
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1. 7 Equivalente metingen 

We beginnen met een definitie. 

Definitie : Twee POWMs {Nim} en {Nn} zijn equivalent [2] als ze een 
niet-ideale meting zijn van elkaar. Dus als : 

Mm =I: ÀmnNn ,Àmn 2::0,2:: Àmn = 1, 
n m 

(1.20) 
Nn = L 1-LnmMm, 1-Lnm 2:: 0, L 1-Lnm = 1. 

m n 

Dit schrijven we verkort op als {Mm} ~ {Nn}-
Het equivalent zijn van twee POWMs betekent dat uit de meting van 

{ Mm} via data-manipulatie de kansverdeling behorende bij de meting van 
{Nn} gevonden kan worden. De meting van {Nn} hoeft dan in principe niet 
meer uitgevoerd te worden. Het omgekeerde gaat natuurlijk ook op. 

Merk op dat in (1.20) niet staat dat de niet-idealiteitsmatrices À en J.L 

elkaars inverse moeten zijn. 
Een zwakkere vorm van equivalentie is informationele equivalentie [2]. 

Definitie : De POWMs {Nim} en {Nn} zijn informationeel equivalent 
als : 

Mm = L ÀmnNn ; À is een inverteerbare matrix. 
n 

(1.21) 

Net als bij het begrip equivalentie geldt ook hier dat als we één van de 
twee equivalente metingen uitvoeren dat we dan de kansverdeling behorende 
bij de andere meting kunnen achterhalen via data-manipulatie. 

1.8 'Iriviale verfijningen 

Stel dat we een meting uitvoeren die gerepresenteerd wordt door de POWM 
{ Mm} met N elementen die onderling lineair onafhankelijk zijn. Het meetap
paraat dat bij de POWM {Nim} hoort, laten we bestaan uit een verzameling 
van N detectoren die ieder met één element Mm van {Mm} correspondeert. 
Dus de kans Pv dat detector v iets detecteert, is gelijk aan : TrpMv. 

Het is mogelijk om detector v te vervangen door een apparaat dat een 
fractie 0 < a < 1 van de meetuitkomsten doorstuurt naar een detector VI 

en een fractie 1- a doorstuurt naar een detector v2. De detectoren VI en v2 
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zijn identiek aan de vervangen detector v. De POWM {M:n} die hoort bij 
dit nieuwe meetapparaat bevat alle elementen Mmt=v van de POWM {Mm} 
plus de twee operatoren aMv en (1- a) Mv. 

Algemener hadden we meerdere detectoren kunnen vervangen en de 
meetgebeurtenissen kunnen verdelen in ai fracties. De POWM die het 
nieuwe meetapparaat representeert is dan deze : 

(1.22) 

waarbij de indicesim afhangen vanmomdat de opdeling voor iedere detector 
anders kan zijn. Merk op dat de POWM (1.22) geen Dirac-von Neumann
observabele kan zijn omdat de elementen geen projectie-operatoren zijn. 

De vervangingsprocedure noemen we een triviale verfijning [2]. Triviaal 
omdat de op deze wijze gecreëerde meetapparaten geen extra informatie 
verschaffen. Makkelijk na te gaan is dat geldt : 

(1.23) 

Het is daarom efficiënter geen verfijningen uit te voeren en met het meetap
paraat behorende bij de oude POWM {Mm} aan de slag te gaan. 

Verderop in dit verslag zullen we POWMs {Nn} tegenkomen waarvan 
sommige elementen veelvouden van elkaar zijn, i.e. Ni = aNj ; i i= j. In die 
gevallen zullen we overstappen naar een POWM waarin deze elementen bij 
elkaar gevoegd zijn tot één element. De POWM die zo onstaat noemen we 
een triviale vergroving van de POWM {Nn}· Ook nu weer geldt dat beide 
POWMs equivalent zijn. 

1.9 Niet-ideale gezamenlijke metingen 

Nu we gezamenlijke metingen en niet-ideale metingen gedefinieerd hebben 
kunnen we ook niet-ideale gezamenlijke metingen [2] definiëren. 

Definitie : De bi variante POWM { Zmn} representeert een niet-ideale 
gezamenlijke meting van de POWMs {Mm} en {Nn} als geldt dat de mar
ginalen van {Zmn} niet-ideale metingen zijn van {Mm} en {Nn}. Dus als 

L::n Zmn = L::n ÀmnMn , Àmn 2': 0, L.:: Àmn = 1. 
m 

(1.24) 
L.::m Zmn = L.::m f-LnmNm ' f-Lnm 2': 0, L.:: f-Lnm = 1. 

n 
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Als de twee POWMs {.1\!Im} en {Nn} commensurabel zijn, is er een hiva
riante POWM { Zmn} zodanig dat de beide niet-idealiteitsmatrices gelijk aan 
I zijn. Dit volgt rechtstreeks uit de definitie (1.17) van commensurabiliteit. 

Het is gemakkelijk te bewijzen dat er voor ieder paar van POWMs {Mm} 
en {Nn} een bivariante POWM {Zmn} te construeren is die een niet-ideale 
gezamenlijke meting van die twee is. Neem maar voor {Zmn} : 

M1 
M2 

1 
{Zmn} = 2 

MM 
0 

0 
0 

0 
N1 

0 
0 

0 
N2 

0 
0 

waar aangenomen is dat {Mm} .1\II elementen bevat en {Nn} N elementen 
heeft. Het is evident dat dit een niet-ideale gezamenlijke meting is van de 
POWMs {Mm} en {Nn}· 

1.10 Ongelijkheid van Martens 

Zoals eerder opgemerkt is het niet mogelijk in het Dirac-von Neumann
formalisme gelijktijdige metingen van incompatibele observabelen te be
schrijven. Hierdoor is het dus niet mogelijk om het begrip van complementa
riteit handen en voeten te geven. In het gegeneraliseerde formalisme kan dit 
wel omdat we daar wel de beschikking hebben over definities van niet-ideale 
gezamenlijke metingen van twee POWMs en niet-idealiteitsmaten. 

De ongelijkheid van Martens [8] is een ongelijkheid die het complemen
tariteitsprincipe op kwantitative manier illustreert. 

Ongelijkheid van Martens : Laat {Pm} en {Qn} twee Dirac-von 
Neumann-observabelen zijn. Dan geldt voor iedere niet-ideale gezamen
lijke meting van deze twee observabelen dat de som van de twee niet
idealiteitsmaten !)., en Jf.l voldoet aan : 

(1.25) 

Bewijzen kunnen gevonden worden in [2,8]. De ongelijkheid van Martens 
(1.25) heeft in tegenstelling tot de ongelijkheid van Robertsou (1.16) enkel 
betrekking op meetapparaten. 
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Het is evident dat de ondergrens van (1.25) gelijk aan 0 is als de twee 
Dirac-von Neumann-observabelen commuteren. Echter de ondergrens zal 
groter dan 0 zijn als de twee observabelen niet commuteren. In dat geval 
zijn de twee observabelen complementair in die zin dat de som van de niet
idealiteitsmaten h. en Jfl- een ondergrens groter dan nul heeft. 

1.11 Complete metingen 

We noemen een meting compleet [2] als we na de meting volledige informatie 
hebben over de dichtheidsoperator p. Dit is het geval als de elementen van de 
POWM {Mm} die het meetapparaat representeert een deelruimte 1-l{Mm} in 
de Hilbert-Schmidt-ruimte 1-lHs opspannen zodanig dat alle dichtheidsope
ratoren in deze deelruimte 1-l{Mm} liggen. We komen zo tot de volgende 

definitie : de POWM { 1\!Im} representeert een complete meting als geldt 

pis een dichtheidsopera tor ::::} p = L amMm. 
m 

(1.26) 

Als een POWM { Mm} voldoet aan (1.26) kunnen we na de meting de 
dichtheidsoperator geheel reconstrueren via : 

p = L M~ (TrpMm) = L M~Pm (1.27) 
m m 

met 
(1.28) 

De verzameling { M:n} wordt door (1.28) eenduidig vastgelegd en is net als 
{Mm} een basis in 1-l{Mm}· De twee verzamelingen vormen samen een bi
orthonorm stelsel. 

Voor eindig dimensionale Hilbert-Schmidt-ruimtes 1-lHs kunnen we het 
volgende bewijzen : 

stelling 11 : Er is een basis {Pn} van dichtheidsoperatoren in 1-lHS· 

Het bewijs hiervan staat in Bijlage A. Uit stelling II volgt meteen dat 
een POWM {Mm} die een complete meting representeert de gehele Hilbert
Schmidt-ruimte opspant. We kunnen dus zeggen in het geval van eindig 
dimensionale Hilbert-Schmidt-ruimtes : 

De POWM { Mm} representeert } 
{::} 1-{{Mm} = 1-fHS· een complete meting 

14 
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Hieruit volgt dat in het Dirac-von Neumann-formalisme complete metin
gen onmogelijk zijn. Het Dirac-von Neumann-formalisme kent enkel PWMs 
als observabelen en de elementen van een PWM (projectie-operatoren) kun
nen nooit de gehele Hilbert-Schmidt-ruimte opspannen. 

De volgende stelling zegt ons dat er in het eindig-dimensionale geval 
altijd een POWM {Mm} te vinden is die een comlete meting representeert. 

Stelling 111 : Er is altijd een POWM {Mm} met 'H{Mm} = 'HHS· 

Het bewijs staat in Bijlage B. Stelling III zegt ons dat er in principe 
altijd een complete meetprocedure te vinden is. Het enige probleem zou nog 
kunnen zijn dat er in de praktijk geen meetapparaat gevonden kan worden 
dat met een complete POWM correspondeert. Echter dit is een probleem 
van praktische aard. De theorie sluit zulke meetprocedures in ieder geval 
niet uit. 

Een complete meting verschaft dus volledige informatie over de dicht
heicisoperator p. Dit houdt in dat voor iedere andere observabele {Nn} via 
(1.10) de bijbehorende kansverdeling uitgerekend kan worden. Zo is het dus 
ook mogelijk om de kansverdelingen van twee incompatibele observabelen 
uit te rekenen. 
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Hoofdstuk 2 

Het gegeneraliseerde 
formalisme toegepast op 
neutroninterferentie
experimenten 

Met behulp van een neutroninterferometer is het mogelijk om de golffunctie 
die een neutronenbundel beschrijft voor korte tijd op te splitsen in twee 
ruimtelijk gescheiden golfpakketten, die vervolgens apart te bewerken en 
ze daarna weer samen te voegen. Met een neutroninterferometer kunnen 
allerlei experimenten gedaan worden die de typisch quanturnmechanische 
eigenschappen van neutronen aan het licht brengen [9,10,11]. Men denke 
aan interferentie-verschijnselen, which-way-experimenten etc. 

Waar het ons om gaat is dat met een neutroninterferometer experimenten 
gedaan kunnen worden die niet beschreven kunnen worden met het Dirac
von Neumann-formalisme maar wel met het gegeneraliseerde formalisme van 
de POWMs. We laten dit zien aan de hand van experimenten met een 
neutroninterferometer uitgevoerd door J. Summhammer, H. Rauch en D. 
Tuppinger [11]. De berekeningen die volgen zijn gebaseerd op [2,21]. 

2.1 De zuivere interferentiemeting 

Bij het zuivere neutroninterferentie-experiment wordt een neutronenbundel 
door een neutroninterferometer gestuurd. In de onderstaande figuur is de 
opstelling schematisch weergegeven. 
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Fig. 1 : Opstelling voor zuivere interferentiemeting 

De neutroninterferometer bestaat uit een één-kristal van silicium dat 
zodanig is gevormd dat er drie parallelle opstaande wanden zijn. De wanden 
hebben de eigenschap dat als een neutron onder de Bragg-hoek invalt dat 
het dan Of ongestoord zijn weg vervolgt of Bragg-refl.ectie ondergaat. Met 
behulp van deze eigenschap is het mogelijk het inkomende golfpakket op te 
delen in twee golfpakketten. Het gaat hier om een ruimtelijke scheiding van 
enkele centimeters. Vervolgens worden de golfpakketten weer bijeen gevoegd 
en wordt met behulp van de detectoren D1 en D2 bepaald in welke richting 
de neutronen de laatste wand verlaten hebben. 

Er kunnen twee paden worden gevolgd door de neutronen. In figuur 1 zijn 
deze paden aangegeven met I en I I. Als er nu in pad I een faseverdraaier 
F geplaatst wordt en we voor verschillende fasehoeken 8 het experiment 
uitvoeren vinden we een interferentiepatroon als de kans PI dat D1 een 
neutron detecteert tegen 8 uitgezet wordt. Laten we dit narekenen. 

We laten lk1) en lk2) corresponderen met vlakke golven die onder de 
Bragg-hoek invallen (zie figuur 1) en nemen aan dat (km lkn) = 8mn· Voor 
een willekeurige superpositie hebben we dan : 

(2.1) 

met lal2 + 1,61 2 = 1. Voor het gemak rekenen we verder met a = 1. Het 
algemene geval volgt op analoge wijze. Iedere wand veroorzaakt bij reflectie 
een faseverschuiving van ~. Bij wand 1 vinden we de overgang : 

(2.2) 
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De faseverschuiver F zorgt voor een fasevershuiving over een hoek 8. Deze 
overgang schrijven we als : 

(2.3) 

Wand 2 volgt nu1 : 

De laatste wand zorgt voor de overgang : 

~(i lk1) + eiG lk2)) ---? 

~[i ( ~ (iki) +i lk2))) + eiG (~(i lk1) + lk2)))] = (2.5) 

~ [(ieie- i) lk2)- (ieie + 1) lk1)] = i'ljJt). 

Als we als begintoestand de willekeurige superpositie l'!jJi) = a lk1) + /3lk2) 
nemen vinden we op een analoge manier de overgang van begin- naar eind
toestand: 

l'!jJi) = 0 lkl) + f3ik2) ---? 

_
2
1 { (/3 (i- iei8 )- o (1 + eie)) ik1) 

+(a (iei8 - i)- (3 (1 + ei8 )) lk2) (2.6) 

De kansen PI en P2 zien eruit als : 

PI= !(kil 'ljJJ )1
2 

= l! (JJ (i- iei8
)- a (1 + ei8

)) 1
2

, (2.7) 

P2 = l(k217Pt)\
2 = lia (ieie- i)- (3 (1 +ei8 )l

2
. (2.8) 

In figuur 2 is PI uitgezet tegen de fasehoek 8 voor a = 1. We zien inderdaad 
een interferentiepatroon. 

1 We laten hier de golfpakketten die niet gereflecteerd worden bij wand 2 weg. Dit 
houdt in dat we enkel kijken naar een deelensemble van alle neutronen die de neutronin
terferometer binnengaan. 
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Fig. 2 : Plot van het interferentiepatroon bij a = 1. 

Uit de kansen PI en P2 volgt de POWM {Q1,Q2} als: 

1 [ cos2 
.2 - sin ~ ] PI = TrpiQl ---+ Q1 = -2 . 2

.m. 2.,... 
-Sm':!! sin i ' 

sin~ ] 
cos2 ~ 

(2.9) 

in de {lkl), lk2) }-representatie. Hier is Pi= 1'~1\) ('I/IJ Het is makkelijk na te 
gaan dat { Q1, Q2} een PWM is. We zullen { Ql, Q2} de zuivere interferentie
observabele noemen. 

2.2 De zuivere padmeting 

In het voorgaande zagen we een voorbeeld van een zuivere interferentieme
ting. Typisch voor zo'n meting is dat er geen informatie verkregen wordt 
omtrent het gevolgde pad (I of I I) van de neutronen. De zuivere interfe
rentiemeting is te vergelijken met een twee-spleten-experiment waarbij niet 
bekend is door welke spleet het deeltje is gegaan. Er is dan een interferen
tiepatroon te zien op het scherm achter de spleten. Echter zodra bepaald 
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wordt door welke spleet het deeltje is gegaan (bijvoorbeeld door één van de 
spleten af te dekken) is het interferentiepatroon verdwenen. 

Hetzelfde verschijnsel is te zien bij het neutroninterferentie-experiment. 
Ook hier kunnen we één van de paden afsluiten, bijvoorbeeld door een lood
plaatje in één van de paden te plaatsen. Er is dan geen interferentiepatroon 
meer. Het experiment waarbij in één van de paden een loodplaatje is gezet 
noemen we een zuivere padmeting. In figuur 3 is de bijbehorende opstelling 
schematisch weergegeven. 

Fig. 3 : Opstelling voor zuivere padmeting 

Als we de overgang van begin- naar eindtoestand voor dit experiment uit
rekenen vinden we : 

1'1/!i) = Q lkl) + f3lk2) ---7 

~ [(i,B- a) lk1)- (ia+ (3) lk2)] +~(ia- (3) labs)= l'l/!t). (2.10) 

De toestand labs) correspondeert met de situatie waarin het neutron geab
sorbeerd wordt door het loodplaatje. We nemen aan dat labs) orthogonaal 
staat op lk1) en lk2) en genormeerd is. Voor de kansverdeling {pl,P2,Pabs} 
vinden we: 

Pl = l(kli7/Jt )1 2 
= li,B- al2, 

P2 = l(k2l 'l/Jt)l
2 

= lia+f31
2

' 

Pabs = l(absl '1/!f )1 2 =! lia- (31 2. 
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We zien dat de kansen niet meer van 8 afhangen en het interferentiepatroon 
van figuur 2 verloren is gegaan. 

De POWM {M1, M2, Mabs} die bij dit experiment hoort ziet er in de 
{lk1), lk2)}-representatie uit als : 

(2.12) 

1 [ 1 i ] Pabs = Tr pJ'vfabs ---> Mabs = 2 -i 1 

met Pi= IV'i) (~J De POWM {M1, Jllh Mabs} is een triviale verfijning van 
dePWM 

(2.13) 

We noemen deze in het vervolg zuivere pad-observabele. De zuivere padobser
vabele {P+,P-} is equivalent met de POWM {M1,M2,Mabs} wat inhoudt 
dat alle informatie die een meting van { M1, M2, Mabs} verschaft ook gegeven 
wordt door meting van { P +, P _}. 

We merken op dat de zuivere interferentie-observabele { Q1, Q2} en de 
zuivere pad-observabele { P +, P _} incompatibel zijn. 

2.3 Tussen een zuivere interferentiemeting en zui
vere padmeting 

De zuivere interferentie- en zuivere padmeting zijn beide te beschrijven met 
PWMs. Dit betekent dat beide experimenten te beschrijven zijn met het 
Dirac-von Neumann-formalisme en er geen gegeneraliseerd formalisme nodig 
is. 

Het idee is nu dat we "tussen een zuivere interferentiemeting en een 
zuivere padmeting in kunnen gaan zitten" door een absorber A met trans
missiecoëfficiënt a in één van de paden te plaatsen. In figuur 4 is de opstelling 
schematisch weergegeven. 
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Fig. 4 : Opstelling met absorber. 

Duidelijk is dat als we a = 1 nemen we een zuivere interferentiemeting 
uitvoeren en er dan geen informatie ingewonnen wordt omtrent het gevolgde 
pad van de neutronen. Voor a= 0 wordt er een zuivere padmeting gedaan 
en is bekend welk pad de neutronen gevolgd hebben. Maar we hebben 
nu ook de mogelijkheid om a ergens tussen 0 en 1 te kiezen. We krijgen 
dan 'een beetje' informatie over het gevolgde pad. Wooters en Zurek [13] 
voorspelden dat in zulke tussengevallen het interferentiepatroon niet geheel 
verloren zou gaan maar tot op zekere hoogte behouden zou blijven. Door 
Mittelstaedt, Prieur en Schieder [14] was dit al experimenteel aangetoond 
voor fotonen. De neutroninterferentie-experimenten van J. Summhammer, 
H. Rauch en D.Tuppinger [12] zijn gedaan om te kijken of hetzelfde ver
schijnsel zich voordeed bij neutronen. Dit bleek het geval te zijn. 

We gaan rekenen aan deze opstelling waarin een absorber opgenomen 
is en zullen zien dat het niet mogelijk is om met het Dirac-von Neumarm
formalisme het experiment te beschrijven. We zullen gebruik moeten maken 
van het gegeneraliseerde formalisme. 

De overgang van begin- naar eindtoestand wordt gegeven door : 

~{ 
I~J = a lk1) + f3lk2) ._ 

[f3i (1- yaei8 )- a (1 + yaei8 )] lk1) 
+ [~ei8 - 1)- {3 (1 + yaei8 )] lk2) 

+'1/Y (ia- {3) labs). 
(2.14) 

Als we nu de kans Pl tegen 8 uitzetten zien we dat voor steeds kleiner 
wordende a het interferentiepatroon verdwijnt. 
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Fig. 5 : De kans Pl tegen 8 voor a = 1 en verschillende waardes van de 
transmissiecoëfficiënt a. 

De elementen van de POWM { M1, M2, Mabs} die hieruit volgt hebben 
de vorm: 

M 1 [ 1+a+2yacos8 -i(1-a)-2yasin8] 
1 =4 i(1-a)-2yasin8 1+a-2yacos8 ' 

M =l [ 1+a-2yacos8 -i(1-a)+2yasin8] 
2 

4 i(1-a)+2yasin8 1+a+2yacos8 ' 
(2.15) 

We kunnen de operatoren !Vfi schrijven in termen van de eerder gedefinieerde 
operatoren P+, P_, Q1 en Q2. We krijgen : 

M1 =! [P+ +aF_+ ya(Q1- Q2)], 

M2 =! [P+ +aF_- ya(Q1- Q2)], 

lVIabs = (1- a) P_, 

(2.16) 

De drie operatoren Mi zijn lineair onafhankelijk voor 0 < a < 1. Vanwege 
deze lineaire onafhankelijkheid is het onmogelijk dat de POWM { M1, M2, Mabs} 

23 



een Dirac-von Neumann-observabele vertegenwoordigt. Een PWM die ge
vormd wordt door een set van operatoren die element zijn van een vier
dimensionale Hilbert-Schmidt-ruimte kan namelijk maximaal twee elemen
ten bevatten. Het is dus onmogelijk dat { M1, 1\!h, Mabs} een PWM is voor 
O<a<l. 

De dichtheidsoperatoren Pi zijn element van een vier-dimensionale Hilbert
Schmidt-ruimte 1-lHs die nooit opgespannen kan worden door de drie ele
menten van {M1, M2, Mabs}· Uit (1.29) volgt dat de POWM {M1, M2, Mabs} 
geen complete meting representeert. 

Verder zien we dat voor a= 1 de POWM {1\!h,M2,Mabs} een triviale 
verfijning is van de Dirac-von Neumann-observabele { Q1, Q2} en dat voor 
a= 0 de POWM {M1,M2,Mabs} een triviale verfijning is van de zuivere 
pad-observabele { P +, P _}. 

2.4 Niet-ideale gezamenlijke meting van { Q1 , Q2} 

en {P+, P_} 

Omdat voor 0 < a < 1 de POWM { M1, M2, 1\!Iabs} een soort van tussenvorm 
is van een zuivere interferentiemeting en een zuivere padmeting zouden we 
graag zien dat deze POWM equivalent is met een gezamenlijke niet-ideale 
meting van de zuivere interferentie-observabele { Q1, Q2} en de zuivere pad
observabele {P+, P_}. 

We definiëren de equivalente bi variante POWM { Rmn} als : 

[ 
M1 M2 ] {Rmn} := lM lM . 
2 abs 2 abs 

(2.17) 

Deze bi variante POWM is een triviale verfijning van de POWM { M1, M2, Mabs} 
en een gezamenlijke niet-ideale meting van { Q1, Q2} en { P+, P_ }. Er geldt 
immers: 

Àrnn 

{LRmn}=[Ml+M2]=~[1 ~ ] [p+], 
Mabs 0 1 a P_ 

n 

(2.18) 

f-Lrnn 

1 [ 1 +Va 1- Va ] [ Ql ] . (2.19) 
2 1 - Va 1 + Va Q2 

De niet-idealiteitsmaten ].x en JJL hebben de gedaante : 

1 
h = 2 [ ( 1 + a) ln ( 1 + a) - a ln a] , 
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1 
J~ = 2 [2ln2- (1 +vla) ln (1 +vla)- (1- vla) ln (1- vla)]. (2.21) 

We zien dat als we een zuivere interferentiemeting uitvoeren (a= 1) dat dan 
1).. maximaal is (namelijk ln N = ln 2) en dat J~ minimaal (namelijk 0) is. 
In geval van een zuivere padmeting (a= 0) zijn de zaken omgekeerd : J~ is 
nu maximaal en 1).. minimaal. 

We noemen de zuivere interferentie- en padmeting complementair om
dat de som van de twee niet-idealiteitsmaten 1>.. en J~ een ondergrens heeft 
die gelijk aan ln 2 is. Deze ondergrens volgt uit de ongelijkheid van Mar
tens (1.25). Er is geen meetapparaat die beide incompatibele observabelen 
tegelijkertijd ideaal meet. 

Figuur 6 is een parametrische plot van de twee niet-idealiteitsmaten. De 
rechte lijn correspondeert met de ondergrens die volgt uit de ongelijkheid 
van Martens. We zien dat alleen voor de gevallen dat a = 0 en a = 1 de 
som van 1>. en J~ de ondergrens van ln 2 haalt. 
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Fig. 6 : Parametrische plot van 1).. tegen J~. 
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Hoofdstuk 3 

Het gegeneraliseerde 
formalisme toegepast op het 
Haroche-Ramsey-experiment 

In het volgende gaan we het experiment bestuderen zoals dat beschreven is 
in [14,15]. Dit experiment zullen we in het vervolg het Haroche-Ramsey
experiment noemen. Eén van de doelstellingen van dit verslag is het laten 
zien dat het Haroche-Ramsey-experiment in grote mate analoog is aan het 
eerder besproken neutroninterferentie-experiment. We zullen ook hier een 
zuivere interferentie-observabele en een zuivere pad-observabele definiëren. 
Beide zullen Dirac-von Neumann-observabelen blijken te zijn. De POWM 
die we vinden bij het experiment is (voor speciale parameterinstellingen) een 
niet-ideale gezamenlijke meting van deze twee observabelen. 

De analogie berust op het feit dat er bij beide experimenten deeltjes zijn 
die twee verschillende paden kunnen afleggen en dat de mate van kennis 
omtrent het gevolgde pad gevarieerd kan worden van geen tot maximale 
kennis. Als totaal onbekend is welk pad gevolgd is vinden we een maximaal 
interferentiepatroon. Als het gevolgde pad met zekerheid bepaald wordt, is 
er geen interferentiepatroon meer. 

3.1 Beschrijving van het Haroche-Rarnsey-experirnent 

In figuur 7 is de opstelling van het Haroche-Ramsey-experiment schematisch 
weergegeven. 
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Fig. 7 : Schema van het Haroche-Ramsey-experiment 

De deeltjes die twee verschillende paden kunnen volgen bij het Haroche
Ramsey-experiment zijn rubidium atomen. Een oven 0 levert deze atomen. 
De atomen zijn zodanig geprepareerd1 dat de toestandsruimte die voor het 
Haroche-experiment relevant is opgespannen wordt door vectoren Je) en Jg). 
De vector Je) hoort bij quanturngetal n = 51 en vector Jg) bij quanturngetal 
n = 50. Deze hoogaangeslagen niveaux zijn Rydberg niveaux. 

De overgangsfrequentie wo = w9 -We is gelijk aan 321 · 109 rad/ s. Na 
de bron 0 is er een snelheidsfilter geplaatst dat enkel de atomen doorlaat 
met een snelheid van 400 ± 6 m/ s. De rubidium atomen leggen vervolgens 
een weg af die we verdelen in drie stukken. 

Het eerste stuk bestaat uit een trilholte R1 waarin een e.m. veld heerst 
gegenereerd door S' met amplitude ben hoekfrequentie w. De rubidium 
atomen komen op t = 0 de trilholte binnen en verlaten de trilholte op t = T. 
De unitaire transformatie U R 1 die de evolutie van de toestandsvector van 
de rubidium atomen beschrijft als ze door R1 gaan ziet er in de {Je), Jg) }
representatie uit als : 

(3.1) 

1 De energie E~ die bij niveau n hoort volgt uit de Bohr-formule : 

, [ m ( e2 )

2

] 1 En =- 2fl2 47rEo n2 ' n = 1, 2, 3, .... 

waar m de rustmassa van het electron is en ede elementairlading. In het verslag rekenen 
we met postieve energie~n En die volgen uit En = - E~. 
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Hier is v :=wo-w en a := Jv2 + 4b2 . Een afleiding van deze transformatie 
staat in Bijlage D. De parameter v noemen we de vers temming. 

De trilholte R1 kan vergeleken worden met de eerste opstaande wand in 
het neutroninterferentie-experiment. Zoals het neutron na de eerste wand 
één van de paden I en IJ inslaat (zie fig. 3), zo volgt het rubidium atoom 
na trilholte R 1 het pad e of g. 

Na de trilholte is er een tweede gedeelte met een overbruggingstijd t12· 

In dit traject is een trilholte C opgenomen waarin een e.m. veld heerst dat 
gegenereèrd wordt door S" en beschreven door de coherente2 toestand !1). 
We stellen dat 1 reëel is. De frequentie van het veld in C is off-resonance. 
Er zullen daarom geen fotonen door de rubidium atomen geabsorbeerd of 
gecreëerd worden als ze trilholte C passeren. De atomen evolueren als vrije 
deeltjes. 

Het e.m. veld in C echter wordt wel beïnvloedt door de passerende ru
bidium atomen. Als een rubidium atoom in toestand je) trilholte C binnen
komt zal het e.m. veld de volgende overgang maken : 

(3.2) 

Komt een rubidium atoom in toestand jg) de trilholte binnen dan is er de 
overgang: 

(3.3) 

De hoek <I> hangt af van de frequentie van het e. m. veld in C en van de 
verblijfsduur van de rubidium atomen in trilholte C. De toestanden j,éi>) 
en j,e-i<l?) zijn ook weer coherente toestanden. De unitaire transformatie 
Uc die de transformatie van het gecombineerde systeem van rubidium atoom 
en e.m. veld in C beschrijft is deze [17] : 

Uc = e-iwetl2je) (el® ei<l?ata + e-iw9 t12 jg) (gj ® e-i<l?ata ( 3.4) 

met de operatoren at en a als de creatie- respectievelijk annihilatie-operator 
voor het e.m. veld. 

De toestanden J1ei<l?) en j,e-i<l?) van het veld in C corresponderen res
pectievelijk met de toestanden je) en jg) van de rubidium atomen. De toe
stand van het het veld in C zegt dus iets over de toestand van de rubidium 
atomen die gepasseerd zijn en dus iets over het gevolgde pad van de atomen. 

Het laatste stuk van de opstelling bestaat uit een trilholte R2 die identiek 
is aan de eerste trilholte R1. Ook hete.m.veld in R2 wordt gegenereerd door 

2 De definitie van een coherente toestand is gegeven in Bijlage E. Voor meer informatie 
zie bv. [16]. 
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S' zodat de e.m. velden in R1 en R2 gekoppeld zijn. De atomen komen op 
t = T+t12 de trilholte binnen en verlaten die op t = T+t12+T. De unitaire 
transformatie U R2 is van de vorm : 

[ 

e-iT(~+we)(i~ sin ai+ cos ai) -~ibe-iT(~+we)+i(T+t12)(wo-v) sin ai l 
-2ibeiT(~-w9 )-i(T+t12)(wo-v) sin aT eiT(~-w9 )(cos aT_ iv sin aT) 

a 2 2 a 2 
(3.5) 

Na dit alles wordt er met behulp van detector D de Dirac-von Neumann
observabele {Ie) (el, lg) (gl} gemeten. Deze meting levert de kansverdeling 
{Pe,Pg} die afhangt van de parameters b,T,v,')' en <I>. 

In het oorspronkelijke experiment zoals beschreven in [14,15] wordt enkel 
aan de rubidium atomen gemeten. Wij zullen echter ook metingen aan het 
e.m. veld in trilholte C beschouwen. De observabele die we nemen is de 
POWM {N+c,N-c} met de elementen: 

1 I 2 1 J 2 N+c =; . d a la) (al, N_c =; d a la) (al. (3.6) 

+C -C 

De +C en -C staan voor het bovenhalfvlak respectievelijk onderhalfvlak 
van het complexe vlak C. 

We nemen juist deze observabele omdat die informatie verschaft omtrent 
het gevolgde pad ( e of g) van de rubidium atomen. De kansen P+C en P-c 
corresponderen namelijk met de toestanden i'f'ei<P) en f1e-i<P) van het e.m. 
veld in C. En deze toestanden corresponderen weer met de toestanden Ie) 
en lg) van de rubidium atomen. De mate van informatie over het gevolgde 
pad hangt af van de parameters ')' en <I> zoals later zal blijken. 

3.1.1 De %-puls-conditie 

In [14,15] zijn de parameters b en T zodanig gekozen dat geldt : 

2bT= ~ 
2' 

(3.7) 

Men zegt in dit geval dat de trilholte R1 een ~-puls genereert. Voor deze 
parameterinstelling ziet U R 1 voor v = 0 eruit als : 

(3.8) 
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In geval van een ~-puls is het handig om niet met (3.8) te werken maar 
met de unitaire operator Ub. Deze is gedefinieerd als : 

1 1 [ 1 1] Uo := V2 -1 1 . (3.9) 

[ 
ei(weT+~) 0 l 

De operator Ub volgt uit (3.8) door (3.8) links met . T en 0 ezwg 

[ 

-i2I 0 ] 
rechts met e 

0 

2 

1 
te vermenigvuldigen. Het maakt voor de kansver-

delingen niets uit of we werken met (3.8) of met Ub. 

3.2 Afleiding van de eindtoestand ~~ f) 

In deze paragraaf rekenen we de eindtoestand I 7;0 f) van het gecombineerde 
systeem van rubidium atoom en e.m. veld in C uit. De begintoestand l'lf0i) 
van het gecombineerde systeem van atoom en veld in C noteren we als : 

(3.10) 

waar geldt dat lo:l 2 + 1,61 2 = 1. De vector l'lf0i) beschrijft de begintoestand 
van het atoom, l'lf0Y) die van het veld in C. De eindtoestand l'lf01) volgt dan 
uit: 

(3.11) 

met: 

Utot := 

(UR2 ®lv) (e-iwetl21e) (el ®ei<I>ata +e-iwgtl2lg) (gl ®e-i<I>ata) (URl ®lv). 

(3.12) 
De operator Iv is de eenheidsoperator in Hv : de Hilbert-Schmidt-ruimte 
van het veld in C. We kunnen Utot ook schrijven als : 

Utot = 

E Ie) (el® ei<I>ata + F Ie) (el® e-i<I>ata 

G Ie) (gl ® ei<I>ata + H Ie) (gl ® e-i<I>ata 

I lg) (el® ei<I>ata + J lg) (el® e-i<I>ata 

K lg) (gl ® ei<I>ata + L lg) (gl ® e-i<I>ata 
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met: 

I:= u21Une-iwetl2-i(wo-v)(T+tl2) 

J := u22u21e-iwgtl2 

K := u21u12e-iwetl2-i(wo-li)(T+tl2) 

L ._ u.2 e-iw9 t12 
.- 22 

De eindtoestand l'0t) vinden we dan als : 

wat herschreven kan worden tot : 

Uit de unitariteit van de operator U volgen de relaties : 

IEI 2 
= ILI 2 

' IFI 2 
= IKI 2

' 

IGI2 
= IHI 2 

= III 2 
= 111 2

' 

IEI2 + IFI 2 + 2IGI 2 
= 1, 

E*F = -HG*. 

Deze relaties zijn handig bij latere berekeningen. 

3.3 De POWM {Mmn} 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

Er worden twee observabelen gemeten. Aan de rubidium atomen meten we 
de Dirac-von Neumann-observabele {Ie) (el, lg) (gl}; aan het veld in trilholte 
C de observabele {N+c, N_c} met de elementen (3.6). Deze twee metingen 
vatten we samen in een meting gerepresenteerd door de POWM 

(3.18) 
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De kansen Pmn met m E { e, g} , n E { +C, -C} volgen als : 

Pmn = Tr Pt (lm)(ml® Nn) , Pt = l'lj!t) ('!j!tl (3.19) 
1-laQ?/Hv 

met de I 'Ij! f) uit (3.16) en Ha de Hilbert-Schmidt-ruimte van de rubidium 
atomen. We willen de kansen Pmn analoog aan (1.14) schrijven als : 

(3.20) 

met de l'!j!i)uit (3.10). De POWM {Mmn} vinden we na wat gereken: 

Tr Pt (lm) (mi® Nn) = Tr UtatPiuttot (lm) (mi® Nn) = 
1-la®Hv 1-la®Hv 

Tr Pai (rr (Ia 0 PvJ Ulat (Pm 0 Nn) Utat) =Tr PaiNimn· (3.21) 
1-la 1-lv 1-la 

met Pai =Tr Pi , Pvi =Tr Pi en Ia de eenheidsoperator in Ha. De elementen 
1-lv 1-la 

van de POWM {Mmn} kunnen we in {ie), lg)}-representatie schrijven als: 

IEI2 An E*GAn 
+E*FCn +E*HCn 
+EF*Cm +F*GCn* 
+ IFI2 Bn +F*HBn 

Me,n := (3.22) 
EG*An IGI2 An 

+EH*Cn* +G*HCn 
+FG*Cn +GH*Cn* 
+FH*En +IHI2 En 

IGI2 An -F*HAn 
+G*HCn -E*HCn 
+GH*Cn* -F*GCn* 
+IHI2 Bn -E*GBn 

Mg,n := (3.23) 
-FH*An IFI2 An 
-EH*Cn* +E*FCn 
-FG*Cn +EF*Cn* 
-EG*Bn + IEI2 En 
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Er is gebruik gemaakt van de volgende afkortingen : 

A±IC:=~ J d2al(rei<I>Ia)l2, 
±IC 

B±IC:=~ J d2al(alre-i<I>)I2, 
±IC 

c±IC := ~ J d2a (rei<I> I a) (a I ,e-i<I>). 
±IC 

Als we de integralen uitrekenen vinden we : 

A-IC _ B+IC _ 1 _ erf('"'! sin <I>) 
- - 2 2 ' 

De errorfunctie is hier gedefinieerd als: 

2 t -t2 
erf(x) := -fiT Jo e dt. 

(3.24) 

(3.25) 

(3.26) 

De elementen (3.22) en (3.23) van de POWM { Mmn} zijn niet lineair 
onafhankelijk. Er geldt namelijk : 

met 

Mg,+IC + Me,-IC = [~- B] I, 

!VIg,-IC + Me,+IC = [~ + B] I 
(3.27) 

(3.28) 

Dit volgt uit (3.17) en (3.25). Aangezien de elementen van {Mmn} bij elkaar 
opgeteld een decompositie van de eenheid zijn volgt uit (3.27) bijvoorbeeld 
dat Mg,+IC geschreven kan worden als : 

M _ (~- B) (Mg,-IC + Me,+IC + Me,-d- Me,-IC 
g,+IC- 1 + B 

2 

zodat de elementen van { Mmn} lineair afhankelijk zijn. 
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3.4 Tussen zuivere interferentiemeting en zuivere 
padmeting 

Als we de kans p9 expliciet uitrekenen voor het geval dat Pai = ie) (el vinden 
we met behulp van (3.19) en (3.16) : 

Pg = Pg,+C + Pg,-C = H::Hv Pt (ig) (gl ® Iv) = 

(3.30) 
~ sin2 ee--y2[1-cos2<I>] { ( cos

2 e- ~ sin
2 e) cosÇ 

a + (2: sinecose) sinÇ 

met: 
2 . aT 

Ç := -vt12 + 1 sm 2<1> ene:= 2· 

We nemen net als in [14,15] b = 41337s- 1 , T = 19j'LS en t 12 = 230~ts. Met 
deze instellingen is voldaan aan de ~-puls-conditie (3. 7). 

Er volgen nu plots van p9 tegen ~ voor 1 = 3.1 en oplopende waardes 
van <I>. 

(1 t\ 
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I '\ 
('\ 
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I' I I 
I 1 I I 
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\! 
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\ I ! 
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' 
\ i! I i 
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0.6 

Pg 

·1.5 ·1 ·0.~ 0.0 1.0 
frequentie 

0.8 

0.2 

·1.5 -1 ·0.:5 0.5 1.5 
frequentie 
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0.8 

0.6 

--------- .. ·Pg 

0. 

0.2 

-1 0 -1 ·0.5 0.0 1.0 
frequentie 

De toestanden J1ei<P) en J1e-i<P) zijn voor een afnemende waarde van 

hun inprodukt (1ei<I>J1e-i<P) = e---y
2
(l-e-i

2
<P) steeds beter te onderscheiden. 

De toestanden Jrei<P) en Jre-i<P) zijn via (3.2,3.3) direct gerelateerd aan de 
paden een g die de rubidium atomen kunnen volgen. De absolute waarde van 
het in produkt ( 1ei<P J1e-i<P) kan daarom als een maat beschouwd worden die 
aangeeft hoeveel padinformatie er ingewonnen wordt tijdens het experiment. 
Bij de waarde 1 levert de meting geen padinformatie en bij de waarde 0 levert 
de meting maximale padinformatie. 

Een meting waarbij geen informatie verkregen wordt over het pad dat de 
atomen volgen noemen we analoog aan het neutroninterferentie-experiment 
een zuivere interferentiemeting. Een zuivere interferentie-meting vindt plaats 
als 1 = 0 of als~= mr (n EZ). De toestanden J1ei<P) en J1e-i<P) zijn dan 
identiek en hun inprodukt is gelijk aan 1. 

Als we precies weten welk pad gevolgd is, is er sprake van een zuivere 
padmeting. Deze vindt plaats als 1 ---+ oo en ~ i- mr ( n E Z). In dit geval 
staan de twee toestanden Jrei<f>) en J1e-i<P) loodrecht op elkaar en kunnen 
ze in principe met zekerheid van elkaar onderscheiden worden. 

Iedere andere parameterinstelling leidt tot een meting die een tussen
geval is van een zuivere interferentie- en een zuivere padmeting. Merk de 
overeenkomst op met figuur 5. 
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3.5 De zuivere interferentie-observabele { Qe, Q9 } 

In deze paragraaf leiden we de zuivere interferentie-observabele af. We doen 
dit door 1 = 0 te nemen en dan de POWM {Mmn} uit te rekenen. Net zo 
goed had de situatie <I> = 0 bekeken kunnen worden. Beide leiden uiteindelijk 
tot hetzelfde resultaat. 

Als we 1 = 0 stellen volgt uit (3.25) : 

A +IC = A-c = B+c = B-e = c+c = c-c = ~ 
2" (3.31) 

Hieruit volgt : 

IEI2 E*G 
+E*F +E*H 
+EF* +F*G 

1 + IFI
2 +F*H 

Me,n (r = 0) = 2 (3.32) 
EG* IGI

2 

+EH* G*H 
+FG* GH* 
+FH* +IHI2 

IGI
2 -F*H 

G*H -E*H 
GH* -F*G 

1 
+IHI2 -E*G 

Mg,n (r = 0) = 2 (3.33) 
-FH* IFI

2 

-EH* +E*F 
-FG* +EF* 
-EG* +IEI2 

We zien dat Me,+IC = Me,-IC en dat Mg,+IC = Mg,-C· Daarom definiëren we 
de equivalente POWM {Qe, Q9 } als {Me,+IC + Me,-C, Mg,+IC + M9,-d en 
noemen die de zuivere interferentie-observabele. In de {Ie), lg) }-representatie 
hebben de operatoren Qe en Q9 de gedaante : 

·- [ IE+ Fl
2 

(E* + F*) (G + H) ] -
Qe .- (E + F) (G* + H*) IG + Hl2 - lqe) (qel' 

(3.34) 

·- [ (E* + F*) ] 
lqe) .- (G* + H*) , 
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·- [- (G + H) ] iq9 ) .- (E + F) 

(3.35) 
Uit (3.17) volgt dat de eigenvectoren lqe) en lq9 ) genormeerd zijn en dat de 
POWM {Qe,Q9 } een PWM is. 

3.6 De zuivere pad-observabele {P+c, P-c} 

De zuivere pad-observabele volgt als we de limiet 1 _____, oo bekijken en <I> i= mr 

(n EZ) nemen. Uit (3.25) volgt : 

lim A-C = lim B+C = lim c+C = lim c-c = 0 
' 1~00 1~00 1~00 1~00 

(3.36) 
lim A+C = lim B-e= 1. 
/~00 ~~00 

waaruit volgt : 

E*G] 
IGI2 ' 

-F*H] 
IFI 2 

' 

F*H] 
IHI2 ' 

. [ IHI
2 

,1~~ Mg,-C = -EG* 
-E*G] 

IEI2 . 
Via (3.17) is af te leiden dat geldt : 

IGI2 
( lim Me +C) = IEI2 ( lim M9 +C) , 
~~00 , ~~00 , 

IEI2 ( lim Me -c) = IGI2 ( lim M9 -c) . 
'"'(~CX) ' f----+00 l 

We definiëren daarom de equivalente POWM { P +C, P -d die we zuivere 

pad-observabele noemen als: { lim (lVIe +C + M9 +C), lim (Me -C + M9 -d}. 
f-+00 , J f----+00 J ' 
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In de {Ie), lg)}-representatie hebben de operatoren P+c en P_c de gedaante 

(3.37) 

(3.38) 

lP-) := JIFI;+IHI2 [ ~: ] . 

Dat de operatoren P+c en P_c te schrijven zijn als lP+) (P+I respectievelijk 
lP-) (P-1 is na te gaan door gebruik te maken van (3.14) en de unitariteit 
van U. Het is evident dat P+c en P_c projectie-operatoren zijn en dat 
{ P +C, P -d een PWM is. Merk op dat net als bij het neutroninterferentie
experiment de zuivere pad-observabele {P+c, P_c} niet cammuteert met de 
zuivere interferentie-observabele { Qe, Q9 }. 

De volgende relatie tussen de POWM { 1\!Imn} en de zuivere pad-observabele 
{ P +C, P-c} blijk te gelden : 

Me,+C + Mg,+C =! [(1 + erf('rsin ~)) P+c + (1- erf('rsin ~)) P_c], 

Me,-C + Mg,-C =! [(1- erf('rsin ~)) P+c + (1 + erf('rsin ~)) P_c]. 
(3.39) 

Dit volgt uit (3.25) en de definities van de desbetreffende operatoren. 

3. 7 Niet-ideale gezamenlijke metingen van de zui
vere interferentie-observabele { Qe, Q9 } en de 
zuivere pad-observabele {P+c, P_c} 

Voor "( = 0 is de marginaal { ~ Mmn} een ideale meting van { Qe, Q9 } en 

voor de limiet "( --+ oo en ~ =1- mr ( n E Z) is de marginaal { ~ Mmn} 

een ideale meting van { P +C, P-d. We zouden daarom graag zien dat 
voor de andere parameterinstellingen de POWM { Mmn} (of een equivalente 
POWM) een niet-ideale gezamenlijke meting is van de zuivere interferentie
observabele {Qe,Q9 } en de zuivere pad-observabele {P+c,P_c}. 
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Het grote probleem bij het zoeken naar een equivalente POWM die een 
niet-ideale meting is van {Qe,Qg} en {P+c,P-d is dat er vijf parameters 
b, T, v, cp en r zijn. We beginnen daarom met een situatie waarin we alle 
parameters op r na een waarde geven zodanig dat alles mooi uitkomt. 

3. 7.1 Het geval waarin 1 de enige vrije parameter is 

We stellen in deze paragraaf v = 0 en q> = ~. Verder laten we de parameters 
benT voldoen aan de ~-puls-conditie (3.7). Dan volgt met (3.17),(3.25) en 
de definities van de Qe en Qg : 

(3.40) 

Mg,+C + Mg,-C = ~ [ ( 1- e-212
) Qe + ( 1 + e-2

1
2

) Qg J . 

Hieruit volgt samen met (3.39) dat de POWM { 1\!Imn} een niet-ideale 
gezamelijke meting is van de PWMs { P +CC, P -d en { Q e, Q g}. Immers voor 
de marginalen geldt : 

Àmn 

L Mmn = [ Me,+C + Mg,+C ] =~ [ 1 + erf(r) 1- erf(r) ] [ P+c ] 
m Me,-C + Mg,-C 2 1- erf(r) 1 + erf(r) P_c 

(3.41) 
ll-mn 

""'Mmn = [ Me,+C + Me,-C ] =~ [ 1 + e-
21

: 1- e-
21

: ] [ QQge ] 
~ Mg,+C + Mg,-C 2 1 - e-21 1 + e-21 

(3.42) 
Het is duidelijk dat de matrices À en p, beide stochastisch zijn. 

Om de ongelijkheid van Martens (1.25) te checken hebben we de bijbe
horende niet-idealiteitsmaten ]>, en JJJ- nodig : 

(3.43) 

(3.44) 
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Voor de zuivere interferentiemeting vinden we : 

b = O] ---+ { 1>.. = -ln(~) ~ 0.69, 
JJ.L = 0. 

In geval van een zuivere padmeting vinden we : 

{ 
h, =0, 

b---+ oo]---+ Jp, = -ln(~) ~ 0.69. 

De twee metingen zijn complementair : als 1>.. groot is, is Jp, klein en an
dersom. Wanneer we 1>._ tegen JJ.L uitzetten, zoals gedaan is in figuur 9 met 
'Y als de vrije parameter, zien we dat voor alle waardes van 'Y aan de ongelijk
heid van Martens voldaan is. De ondergrens van ln( ~) wordt alleen gehaald 
in de gevallen van een zuivere interferentiemeting en een zuivere padmeting. 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

ê ...., 
0.3 

0.2 

0.1 

0 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Jlabda 

Fig. 9 : Plot van 1>.. versus JJ.L (v = 0, q, = 2bT = ~) . 
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3. 7.2 Het geval waarin alle parameters vrij gelaten worden 

Als we alle parameters vrij laten blijkt dat de elementen van de marginaal 

{ ~ lvimn} zich niet meer laten ontbinden in de operatoren Qe en Qg. De 

POWM { Mmn} is dus niet in het algemeen een niet-ideale gezamelijke me
ting is van de zuivere interferentie-observabele en de zuivere pad-observabele. 

De positieve elementen van de marginaal { ~ Mmn} vormen een de

compositie van de eenheid die maar twee termen bevat. De twee operatoren 
cammuteren dus. Hieruit volgt dat ze dezelfde eigenvectoren lq~) en lq~) 
hebben en dat de eigenprojecties Q~ en Q~ een PWM { Q~, Q~} vormen. De 
eigenprojecties Q~ en Q~ worden uitgerekend in Bijlage F. In deze bijlage 
wordt ook aangetoond dat eigenwaardes Àe en Àg bij elkaar opgeteld gelijk 
aan 1 zijn. Hieruit volgt dat beide tussen 0 en 1 inliggen. 

Er geldt : 

L lvfmn = [ Me,+C + Me,-C ] = [ Àe 
n lvfg,+C + Mg,-C 1 - Àg 

Àg 
1- Àg 

(3.45) 

Het is evident dat JL1 een stochastische matrix. Uit (3.45) en (3.39) volgt 
dat de bi variante POWM { lvimn} een niet-ideale gezamelijke meting is van 
de PWMs { P +C, P -d en { Q~, Q~}. 

De niet-idealiteitsmaten 1;., en JJ.L, hebben de vorm : 

1).. = -~ { (1 + erf(rsin <P) ln (l+erf(;sin<I>)) 
2 + (1 - erf(r sin <P)) ln c-erf(;sin <I>)) 

Hier is gebruik gemaakt van het feit dat Àe + Àg = 1. 

(3.46) 

(3.47) 

In de figuren lOa en lOb zijn de niet-idealiteitsmaten 1).. en J/-i, uitgezet 
tegen de parameters r en s = sin <P voor het geval dat v = 0 en dat aan 
de ~-puls-conditie (3.7) voldaan is. Figuur lOc toont de complementariteit 
van de {P+rc,P_rc}-meting en de {Q~,Q~}-meting. De som van beide niet
idealiteitsmaten wordt niet kleiner dan 0.7. De ongelijkheid van Martens 
(1.25) zegt dat de ondergrens van 1).. + J/-i, gelijk is aan -ln(maxij Q~Pj)· 
Figuur lOd laat zien dat dit inderdaad het geval is. 
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Fig. lüa : h. voor v = 0 en ~-puls-conditie. 

Fig. lOb : JJ.t, voor v = 0 en ~-puls-conditie. 
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Fig. lOc : J>. + JJ-L' voor v = 0 en ~-puls-conditie . 

. 4 

.3 

.2 

.1 

Fig. lüd: J>. + JJ-L, + ln(maxij Q~Pj) voor v = 0 en ~-puls-conditie. 
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3. 7.3 De POWM { Rmn} als niet-ideale gezamenlijke meting 
van {Qe, Q9 } en {P+c, P_c} 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat als alle parameters b, T, v, 1 en 
<I> vrij gelaten worden de POWM {Mmn} een niet-ideale gezamenlijke me
ting is van de PWMs { P +C, P -d en { Q~, Q~}. Slechts voor speciale para
meterinstellingen is { Q~, Q~} gelijk aan de zuivere interferentie-observabele 
{Qe,Qg}· 

We gaan nu op zoek naar een bivariante POWM die informationeel equi
valent is met { Mmn} en die voor wat algemenere parameterinstellingen nog 
steeds een niet-ideale gezamenlijke meting is van de PWMs {P+c, P_c} en 
{Qe,Qg}· 

De operator Me,+C kan ontbonden worden als : 

p Q 
r-----------~--------~ 

1 [ IEI 2 + IFI2 
E*G + F* H ] [ IEI 2 

- IFI 2 
E*G - F* H ] 

2 EG*+ FH* 2IGI 2 +A EG*- FH* 0 

+C2 

met de definities 

R 

[ 
E* F + E F* E* H + F* G ] 

+C1 EH*+ GF* -E*F- EF* 

s 

[ 
IE +iFI2 

(E + iF) (G*- iH*) 
(E*- iF*) (G + iH) ] 

IG +iHI 2 

1 . 
A : = '2 erf (r sm <I>) , 

c+c + c+e c+c - c+e 
cl := ---2-- c2 := -----, 2i 

Uit de definitie (3.34) van Qe volgt : 

R= Qe -P. 

(3.48) 

(3.49) 

(3.50) 

(3.51) 

We kijken nu naar het geval dat aan de ~-puls-conditie (3.7) is voldaan 
en dat <I> = ~. De parameter v laten we vrij. Deze parameterinstelling is 
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prettig omdat nu C2 gelijk aan 0 is. Verder kunnen de elementen van {1\!Imn} 
via (3.27) geschreven worden als : 

Met behulp van (3.51) kan dit omgeschreven worden tot : 

Me,±IC = (~- C1) P ± AQ + C1Qe, 

M9 ,±c =- (~- C1) P ± AQ +BI- C1Qe. 

We definiëren de bivariante POWM { Rmn} : 

Rm ·- [ Me,+IC 1\II9 ,+1C ] 
n .- -(~-Cl) P- AQ +ai G- C1) P- AQ +bi 

met: 

(3.52) 

(3.53) 

(3.54) 

(3.55) 

U12 is een matrixelement van U gedefinieerd in (3.14). In Bijlage G wordt 
getoond dat de operatoren R21 en R22 lineaire combinaties zijn van de opera
toren Mmn als <I> = ~. In Bijlage H wordt bewezen dat als <I> = ~ en voldaan 

is aan de ~-puls-conditie (3.7) dat dan voor a= (A+~- C1) (1 -IU121 2
) 

de operatoren R21 en R22 positief zijn. Uit dit alles volgt dat de POWMs 
{ Rmn} en { 1\!Imn} informationeel equivalent zijn. 

Het is triviaal dat de horizontale marginaal { ~ Rmn} een niet-ideale 

meting is van de zuivere pad-observabele { P+c, P_c}. De bijbehorende 
niet-idealiteitsmaat 1}., is gelijk aan (3.43). Voor de verticale marginaal 

{ ~ Rmn} volgt uit (3.53) : 

(3.56) 
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De verticale marginaal is dus een niet-ideale meting van de zuivere interferentie
observabele { Qe, Q9 }. De bijbehorende niet-idealiteitsmaat JK ziet eruit als 

JK = -~ { (Cl +a)ln (g1
: 2aa) +aln (c1 ~2a) 

2 + (1 -a- C1 ) In ( 2 (\-=_aa)~b1 ) + (1- a) ln ( 2 ( 1 2~)~c1 ) 
(3.57) 

In de figuren lla en llb zijn de niet-idealiteitsmaten J'A en JK uitgezet 
tegen de parameters"! en x= ~- De figuren llc toont de complementariteit 
van de zuivere interferentiemeting en de zuivere padmeting. De laatste figuur 
laat zien dat de ongelijkheid van Martens (1.25) gehandhaafd blijft. 

-1 

Fig.lla : J'A voor ~-puls-conditie en <I>= ~-
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Fig. llb : JK voor ~-puls-conditie en <.P = ~· 

Fig. llc: J>. + JK, voor ~-puls-conditie en <.P = ~· 
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Fig. lld: J>.. + J", + ln(maxmn QnPn) voor ~-puls-conditie en <I>=~-

3.8 Complete meting. 

Wegens (3.27) zijn de elementen van de POWM {Mmn} onderling lineair 
afhankelijk. Hieruit volgt dat dim ('H{Mmn}) < 4. Aangezien de dichtheids
operatoren p die de rubidium atomen beschrijven element zijn van een vier
dimensionale Hilbert-Schmidt-ruimte volgt uit (1.29) dat de POWM { Mmn} 
geen complete meting representeert. 

3.8.1 De POWM { Mma} 

Bij het afleiden van de POWM { Mmn} hebben we gebruik gemaakt van de 
observabele {N+, N_} die gedefinieerd is in (3.6). De operatoren N+ en N_ 
bevatten integralen. Door te integreren over het onder- en bovenhalfvlak van 
het complexe vlak gooien we in feite informatie over het veld in C weg. De 
POWM die we krijgen als we niet integreren is de continue POWM { Mma}· 
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Deze heeft de elementen : 

IEI 2 
Aa E*GAa 

+E*FCa +E*HCa 
+EF*C~ +F*GC~ 

+ IFI2 
Ba +F*HBa 

Me,a := (3.58) 
EG*Aa IGI 2 

Aa 
+EH*C~ +G*HCa 
+FG*Ca +GH*C~ 

+FH*Ba +IHI2 
Ba 

IGI2 
Aa -F*HAa 

+G*HCa -E*HCa 
+GH*C~ -F*GC~ 

+IHI2 
Ba -E*GBa 

Mg,a := 

-FH*Aa IFI2 
Aa 

(3.59) 

-EH*C~ +E*FCa 
-FG*Ca +EF*C* 
-EG* Ba + IEI 2 

Ba 

met Aa := 1\rei<I>I a)l 2 
,Ba:= i(al 1e-i<I>)I 2 

en Ca:= \ré<I>I a) (al 1e-i<I>). 
In Bijlage I wordt getoond dat deze continue POWM voor het geval dat 
aan de ~-puls-conditie (3. 7) voldaan is, v = 0 en <I> = ~ wel de gehele 
Hilbert-Schmidt-ruimte opspant en dus een complete meting representeert. 

3.8.2 Quanturntomografie 

Er is nog een andere manier om een complete meting te bewerkstelligen. 
Er kunnen i metingen na elkaar gedaan worden waarbij iedere meting voor 
een andere parameterinstelling gedaan wordt. Als de parameterinstellingen 
goed gekozen worden zullen de elementen M!:nn van de POWMs samen de 
gehele Hilbert-Schmidt-ruimte opspannen en is de dichtheidsoperator die de 
rubidium atomen beschrijft na de meting geheel bekend. Deze methode heet 
quantumtomografie. 
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Hoofdstuk 4 

Het decoherentie-experiment 

4.1 Het decoherentiemodel 

Quanturnmechanische meettheorie gaat ervan uit dat na een meting de toe
standsvector 1'1/J) van microscopisch object en macroscopisch meetapparaat 
geschreven kan worden als : 

1'1/J) = 2::: Cn lan) 0 IBn) · ( 4.1) 
n 

De vectoren lan) spannen de toestandsruimte 'Hmicr op van het object en 
de vectoren IBn) liggen in de toestandsruimte 'Hmacr van het meetapparaat. 
Het probleem is nu dat het meetapparaat beschreven wordt door een su
perpositie van toestanden IBn). Deze macroscopische superposities worden 
echter nooit waargenomen. 

Het decoherentiemodel [19] biedt een oplossing door te veronderstellen 
dat er een decoherentieproces is dat de superpositie ( 4.1) doet overgaan in 
een statistisch mengsel van de afzonderlijke toestanden lan) 0 IBn). Als we 
overstappen op dichtheidsoperatoren krijgen we : 

2::: CmC~ lam) (ani01Bm) (Bnl decaherentiEt 2::: lenl 2 lan) (ani01Bn) (Bnl 
mn n 

De karakteristieke tijd voor dit proces, de decoherentietijd tdec, hangt 
af van de grootte van het quantumsysteem1 . Naarmate het systeem groter 
wordt, wordt de decoherentietijd tdec snel korter. Een macroscopische super
positie bestaat dus maar heel even en gaat zeer snel over in een statistisch 

1 In [19] geeft men een tdec van 10-23 s voor een macroscopisch object met massa 1 g 

bijT= 300 K. 
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mengsel van zuivere toestanden. Volgens het decoherentiemodel is dit de re
den dat er nooit superposities van macroscopische toestanden waargenomen 
worden. 

4.2 Het decaherentie-experiment 

De experimenten beschreven in [14,15] zijn gedaan om het decaherentie
model te bestuderen. In tegenstelling tot het eerder beschreven Haroche
Ramsey-experiment worden er bij het decaherentie-experiment twee rubi
dium atomen na elkaar door de opstelling R1 - C- R2 gestuurd. 

Het idee is dat het eerste atoom met het veld in trilholte C wisselwerkt, 
het veld een decoherentieproces ondergaat en vervolgens wisselwerkt met 
het tweede atoom. De grootte van het interval T tussen het eerste en tweede 
atoom bepaalt in welke fase van het decoherentieproces het tweede atoom 
het veld in C aantreft. 

Aan de atomen wordt de Dirac-von Neumann-observabele {ie) (ei, 19) (91} 
gemeten. We gaan nu de kansverdeling {Pe1e2 , Pe1g2 , p91 e2 , Pg1g2 } uitrekenen 
voor het geval dat T = 0 en voor het geval dat T > tdec· Voor het gemak 
stellen we dat 

v = 0 , <I> = ~ , ( ir I-ir) = 0 en dat 
aan ~-puls-conditie (3.7) voldaan is 

4.3 Geen decaherentie ( T = 0) 

(4.2) 

Eerst wordt het eerste atoom door de opstelling R1 - C- R2 gestuurd. Als 
begintoestand l'l/li) nemen we : 

(4.3) 

waar het tweede atoom nog even buiten beschouwing gelaten wordt. We 
rekenen: 

l'l/li) = iel) 0I'Y) ~ ~(lel) + 191)) 0I'Y) .S 

~(iel) 0lir) + 191) 01-ir)) ~ 

1 { (iel) + 191)) 0lir) 
2 + (191)- iel)) 01-ir) . 
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Bij de berekening hebben we fasefactoren zoalse-iweT en e-iwgT weggelaten 
en zijn we uitgegaan van (3.9). We zien dat toestand ( 4.5) een superpositie 
is van de toestanden (iel)+ !91)) 0lir) en (191) -lei)) 01-ir). 

Het tweede atoom wordt nu door de opstelling gestuurd. De eindtoestand 
volgt uit : 

1 { (lel) + 191)) 01e2) 0lir) 
2 + (191)- iel)) 01e2) 01-ir) 

1 { le1) 0!e2) 0 (lir) - I-ir)) R1 

2 + I9I) 0!e2) 0 (lir) +I-ir)) ____. 

1 { ie1) 0 (le2) + 192)) 0 (lir) - I-ir)) c 
2J2 + I9I) 0 (le2) + !92)) 0 (lir) +I-ir)) ____. 

{ 

iel) 0!e2) 0 (1-'Y)- i'Y)) 
_1_ +iel) 0192) 0 (i'Y)- 1--y)) ~ 
2J2 + !91) 0!e2) 0 (1-'Y) + i'Y)) 

+ 191) 0192) 0 (i'Y) + 1--y)) 

1 ( iel) 0 le2) 0 (1--y) - i'Y)) ) 
J2 + 191) 0192) 0 (i'Y) + 1--y)) 

- 1 
Pe1e2 - 2' 
Pe192 = 0, 
Pg1e2 = 0, 

- 1 
Pg192 - 2· 

4.4 Decaherentie ( T > tdec) 

(4.6) 

(4.7) 

Als het interval T tussen de twee atomen groter is dan de decoherentietijd 
tdec zal het tweede atoom in C een veld aantreffen dat een decoherentieproces 
ondergaan heeft. Dit houdt in dat wanneer we het tweede atoom door de 
opstelling R1 - C - R2 sturen we niet uit moeten gaan van de superpositie 
( 4.5) maar van het mengsel van de toestanden 

~(iel) + 191)) 0li'Y)' 

~ (191) -lel)) 01-ir) 

53 

(4.8) 



beide met kans ~. We rekenen : 

~ (± le1) + 191)) ® le2) ® l±h) ~ 

~(±lel) + 191)) ® (le2) + 192)) ® l±h) ~ 

~(±Ie ) + 19 ) ) ® { le2) ® l=f"Y) ~ 
2 

1 1 + 192) ® I±"Y) 

1 { le2) ® (1-"Y) =f I"Y)) 
2J2 (±lel)+ 191)) ® + 192) ® (1-"Y) + b)) (4.9) 

De eindtoestand is nu in tegenstelling tot ( 4.6) een statistisch mengsel van 
de toestanden (4.9) beide met kans ~· De kansen Pe1e2 ,Pe1g2 ,Pg1e2 en Pg1g2 

volgen nu als : 
1 

Pe1e2 =i' 
Pqg2 =i' (4.10) 
Pg1e2 = f' 
Pg1g2 = 4· 

Deze kansen verschillen van ( 4. 7). Aan de kansverdeling is dus te zien of het 
veld in C wel of geen decoherentieproces ondergaan heeft. 

4.5 De maat T} 

Als voor beide situaties de conditionele kansverdelingen {p (e2 I e1) ,p (92 I e1)} 
en {p (e2 I 91) ,p (92 I 91)} uitgerekend worden, blijkt dat ze verschillend zijn. 
We vinden: 

{p (e2 I e1) ,p (92 I e1)} 
{p (e2 I 91) ,p (92 I 91)} 

We definiëren rJ als : 

Geen decaherentie Decaherentie 

{1,0} 
{0,1} 

( 4.11) 

Aan "7 is te zien hoe ver het decoherentieproces in trilholte C is. Als de 
tijd r tussen de twee atomen veel korter is dan decoherentietijd tdec is rJ 
ongeveer gelijk aan 1. Naarmate r groter wordt zal rJ als gevolg van het 
decoherentieproces kleiner worden en naar 0 gaan. 
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Fig. 12 : Plot van fj tegen :ç.r voor <I> = 0, 98 rad en 0, 40 rad. Voor beide 
gevallen gold dat 1 = 3.1. 

In figuur 12 dat overgenomen is uit [14] zijn experimentele waarden van fj 
tegen :ç.r uitgezet voor <I> = 0, 98 rad (onderste) en <I> = 0, 40 rad (bovenste). 
Hier is fj gelijk aan 77 gemiddeld over de verstemming v in de trilholten R1 

en R2. De twee theoretische lijnen volgen uit nauwkeuriger berekeningen 
waarin <I> en v vrij gelaten worden. Deze berekeningen geven ook een lagere 
waarde voor 7] voor T = 0. 

4.6 Een alternatief scenario 

In het voorgaande zijn we ervan uit gegaan dat het decoherentieproces toe
stand (4.5) overvoert in een mengsel van de toestanden (lel)+ I9I))®Iir) en 
(lgl) -lei))® I-ir). Echter het decoherentiemodel verbiedt niet om (4.5) 
te schrijven als : 

(4.12) 

met: 

1 1 
lve) := y'2 (lir) -I-ir)) , lvg) := y'2 (lir) +I-ir))· (4.13) 

Volgens het decoherentieproces zou (4.12) nu moeten overgaan in een meng
sel van de toestanden 

(4.14) 
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beide met kans !· Als we nu het tweede rubidium atoom door de opstelling 
sturen vinden we : 

le1) 0 le2) 0 lve) ~ 
1 c 

J2le1) 0 (le2) + 192)) 0 lve) ---+ 

_1 Ie) 0 { le2) 0 (I-r) -Ir)) ~ 
J2 1 + 192) 0 (Ir)- I-r)) 

1 0 { (le2) + 192)) 0 (I-r) -Ir)) 
2 lel) + (192) - le2)) 0 (Ir) - I-r)) 

le1) 0 le2) 0 (I-r) -Ir))· (4.15) 

De evolutie van de andere toestand gaat op analoge wijze. De eindtoestand 
is een mengsel van de toestanden : 

le1) 0 le2) 0 (I-r) - Ir)), 

191) 0 192) 0 (I-r)+ Ir)). 

Deze levert de kansen Pe1 e2, Pe1g2, P 91 e2 en Pg1 g2 : 

- 1 Pe1e2 - 2' 
Pe1g2 = 0, 
Pg1e2 = 0, 

1 
Pg1g2 = 2· 

We zien dat deze kansen verschillen van de kansen (4.10). 

4. 7 De pointer-basis 

( 4.16) 

( 4.17) 

Het decaherentie-experiment geeft aan dat het alternatieve scenario niet 
waarschijnlijk is. Het alternatieve scenario geeft namelijk een TJ die niet 
verandert als gevolg van het decoherentieproces en gelijk aan ! blijft. Dit 
is niet in overeenstemming met fig. 12. 

Het decoherentiemodel zoals dat aan het begin van dit hoofdstuk geïn
troduceerd is, geeft niet aan welke basis genomen dient te worden voor 
( 4.1). Elke basis is gelijkwaardig. Dit houdt in dat het deca herentiemo
del niet eenduidig vastlegt wat voor mengsel er ontstaat als gevolg van het 
decoherentieproces. 

De 'goede' basis wordt de 'pointer-basis' [19,20] genoemd. In het ge
val van het decaherentie-experiment is de pointer-basis van het veld in C 
de {lir), I-ir) }-basis. Waarom de pointer-basis de voorkeur krijgt boven 
andere bases zoals {lve), lv9 )} is niet geheel duidelijk [19,20]. 

56 



4.8 EPR 

Toestand ( 4.5) is verstrengeld of entangled. Dit betekent dat de bijbehorende 
dichtheidsoperator Plv niet geschreven kan worden als p1 ® Pv waar p1 een 
element is van de Hilbert-Schmidt-ruimte van het atoom en Pv element van 
de Hilbert-Schmidt-ruimte van het veld in C. Het atoom en veld in C vormen 
samen een EPR-paar. 

Het veld in C kan conditioneel geprepareerd worden op basis van een 
meting van de observabele {lel) (e1l, 191) (g1l} aan het eerste atoom in de 
eindtoestand ( 4.5). Uit ( 4.5) volgt dat de dichtheidsoperator die bij het veld 
in C hoort dan geschreven kan worden als : 

(4.18) 

waar de toestanden lve) en lv9 ) gedefinieerd zijn in (4.13). De dichtheidso
perator ( 4.18) is een mengsel van de superposities lve) en lv9 ). 

Het punt van EPR is dat er nog veel meer manieren zijn om het veld in C 
conditioneel te prepareren. Zo levert een meting van een andere observabele 
aan het atoom een andere conditionele preparatie van het veld in C. Wat 
ook kan is dat we niet na trilholte R2 meten aan het atoom maar voor 
R2 . Als we dit doen moeten we uitgaan van (4.4) i.p.v. (4.5). Als we nu 
de observabele {lel) (e1l, lg1) (g1l} meten, krijgen we als dichtheidsoperator 
voor het veld in C : 

1 1 
P~oor R 2 = 2liJ) (iJl + 21-iJ) (-iJl. (4.19) 

Dit is een mengsel van de zuivere toestanden liJ) en l-iJ). 
Als we beide uitdrukkingen (4.18) en (4.19) uitwerken zien we dat ze aan 

elkaar gelijk zijn. Dit is niet verwonderlijk daar een meting aan het atoom 
geen invloed kan hebben op de toestand van het veld in trilholte C. Het 
enige wat verschillend is, is de opsplitsing van de dichtheidsoperator die het 
veld in C beschrijft. 
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Hoofdstuk 5 

Maatschappelijke relevantie 

Het gegeneraliseerde formalisme is zeer bruikbaar bij 'quantum computa
tion'. Het doel van dit relatief jonge vakgebied is het construeren van quan
turn computers die gebruik maken van de informatie die opgeslagen zit in 
de kruistermen van dichtheidsoperatoren. Met het Dirac-von Neumann
formalisme is het niet mogelijk die informatie te achterhalen. Het gegene
raliseerde formalisme daarentegen zegt ons dat er gezamenlijke (niet-ideale) 
metingen van incompatibele observabelen mogelijk zijn. Deze metingen ver
schaffen wel informatie over de kruistermen van dichtheidsoperatoren. Het 
is zelfs in principe altijd mogelijk een complete meting uit te voeren die alle 
informatie geeft die opgeslagen zit in de dichtheidsoperator. 

Een groot probleem bij quanturn computation is decoherentie. Decohe
rentieprocessen zijn er de oorzaak van dat de kruistermen van dichtheicis
operatoren nul worden en dat de informatie opgeslagen in die kruistermen 
dus verloren gaat. Wil quanturn computation ooit een succes worden dan 
zal hiervoor een oplossing gevonden moeten worden. Onderzoek naar de
coherentieprocessen zoals het decaherentie-experiment kan daarbij van pas 
komen. 

Naast de toepassing van het gegeneraliseerde formalisme in quanturn 
computation biedt het formalisme de mogelijkheid om gezamenlijke niet
ideale metingen van incompatibele observabelen te definiëren. Hierdoor 
wordt het mogelijk om relaties zoals de Martens-ongelijkheid (1.25) af te 
leiden en op een quantitatieve manier om te gaan met het complementari
teitsbegrip. Dit kan veel onduidelijkheid en verwarring wegnemen. 
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Hoofdstuk 6 

Co nel usies en aanbevelingen 

• Uit (1.29) volgt dat in geval van een eindig-dimensionale Hilbert
Schmidt-ruimte een POWM { Mm} een complete meting representeert 
als de elementen Mm van de POWM de gehele Hilbert-Schmidt-ruimte 
opspannen. Met dit gegeven is het makkelijk te controleren of een 
POWM wel of niet een complete meting representeert. Het is inte
ressant om te kijken of (1.29) ook nog geldt in geval van oneindig
dimensionale Ril bert-Schmidt-ruimtes. 

• Het neutroninterferentie-experiment en het Haroche-Ramsey-experiment 
zijn in hoge mate analoog. We kunnen de volgende tabel maken : 

Neutroninterferentie-experiment ..-.. Haroche-Ramsey-experiment 

De opstaande wanden ..-.. De trilholtes R1 en R2 . 
AbsorberA ..-.. Trilholte C 

Transmissiecoëfficiënt a ..-.. De faseverschuiving <I> en de 
grootte r van het veld in C 

Faseverschuiving in 8 in F ..-.. Verstemmingvin R1 en R2 
(a= 1)---+ {Q1,Q2} ..-.. (r of <I>= 0)---+ {Qe,Qg} 
(a= 0)---+ {P+,P-} ..-.. (lim 1 ---+ oo) ---+ { P +IC, P -d 

• Het Haroche-Ramsey-experiment kan voor speciale parameterinstel
lingen en met behulp van data-manipulatie geïnterpreteerd worden 
als een gezamenlijke niet-ideale meting van de zuivere interferentie
observabele {Qe, Q9 } en de zuivere pad-observabele {P+c, P_c}. Het 
is echter niet duidelijk of het mogelijk is om via data-manipulatie het 
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Haroche-Ramsey-experiment voor een willekeurige parameterinstelling 
te interpreteren als een niet-ideale gezamenlijke meting van de obser
vabelen {Qe,Q9 } en {P+c,P-c}. Misschien is deze onduidelijkheid 
een indicatie dat er moet worden uitgekeken naar een andere definitie 
van een niet-ideale meting dan (1.18). Er zou eens onderzocht kunnen 
wat er allemaal mogelijk is. 

• De ongelijkheid van Martens (1.25) blijft ongeschonden en biedt de 
mogelijkheid om het complementariteitsprincipe grafisch weer te ge
ven. 

• De POWM {Mmn} met elementen (3.22) en (3.23) blijkt geen com
plete meting te representeren. De continue POWM { Mma} met ele
menten (3.58),(3.59) representeert echter wel een complete meting als 
q> = ~' v = 0 en aan de ~-puls-conditie (3.7) voldaan is. Er kan 
nog gekeken worden of { Mma} een complete meting is voor algemene 
parameterinstellingen. 
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Bijlage A 

Bewijs van stelling 11 

Laat 'HHs een Hilbert-Schmidt-ruimte zijn. We geven een bewijs van de 
stelling : 

dim('HHs) = N < oo::::} Er is een basis van dichtheidsoperatoren Pn· 

Bewijs. 

Laat {Ai} een basis voor 'HHs zijn. Dit betekent dat ieder element A 
van 'HHs te schrijven is als : 

(A.l) 

Hieruit volgt dat ieder element A van 'HHs ook te schrijven is als lineaire 

b . . l d 1" { A;+At A;-At} All l com ma tie van e ementen van e verzame mg ~, ~ . e e e-

menten van deze verzameling zijn Hermitisch. Doormiddel van optelling 

d .. t l t { A;+At A;-At} . h l""k . d van e JUIS e e emen en van ~' ~ IS et moge IJ om mt eze 

verzameling een basis voor 'HHs te construeren. Deze basis bevat enkel 
Hermitische operatoren. We noteren deze basis als {Bi}· 

Rangschik de eigenwaardes À~ van de operatoren Bi zodanig dat geldt : 

(A.2) 

M2 < n: À~= 0. 
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We kunnen iedere operator Bi dan ontbinden als : 

B~ . 
(A.3) 

waar de vectoren lb~) de genormeerde eigenvectoren van Bi zijn. Het is evi
dent dat de operatoren Bt en -Bi beide positief zijn en dat iedere operator 
in 'HHs te schrijven is als een lineaire combinatie van deze positieve opera
toren. Uit de verzameling { Bt,-Bi} is weer d.m.v. optelling van de juiste 
elementen een basis voor 'HHs te maken. Deze basis die louter positieve 
operatoren bevat noteren we als { Ci}. We definiëren de basis {Pn} als : 

(A.4) 

Dit is een basis voor 'HHs die enkel dichtheidsoperatoren bevat.D 
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Bijlage B 

Bewijs van stelling 111 

We bewijzen de volgende stelling voor eindig-dimensionale Hilbert-Schmidt
ruimtes HHs : 

Er is een basis { em} voor HHs 
dim(HHs) = N < oo =? 

zodanig dat { em} een POWM is 

Bewijs. 

Laat { An} een basis zijn in HHs die enkel positieve ( dichtheids-) opera
toren bevat. Die is er volgens de bewezen stelling in Bijlage A. Dan geldt er 
voor de eenheidsoperator IE 1iHs : 

n n n 

met an = a~e + ia~m. Omdat I een Hermitische operator is en {An} een 
basis volgt dat i 2":: a~m An = 0 en dat a~m = 0. Alle coëfficiënten an zijn dus 

n 
rëeel. 

Voor de coëfficiënten an geldt : 

an > 0 of 
an = 0 of 
an < 0. 

Omdat I een positieve operator is, moet er tenminste één coëfficiënt an 
positief zijn. 
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We bekijken nu de verzameling van operatoren { anAn} en noemen deze 
V. We geven een recept om uit V een basis voor 7-iHs te construeren die 
tevens een POWM is. Het recept is opgedeeld in twee blokken. 

Recept: 

BLOK 1 

Neem een anAn E Vmet an >Oen neem eenamAm E V met am = 0. 
Als er geen coëfficiënt am = 0 is, kan verder worden gegaan met BLOK 2. 
Als er wel zo'n coëfficiënt am is, dient BLOK 1 opnieuw doorlopen te worden 
maar nu met: 

Na BLOK 1 hebben we een verzameling V die enkel positieve en negatieve 
operatoren bevat. De verzameling is nog steeds een basis voor 7-iHS· Deze 
basis noteren we als {En}· Als I ontbonden wordt in deze basis {En} zal 
blijken dat alle coëfficiënten bn ongelijk nul zijn en dat er tenminste één bn 
positief is vanwege I > 0. We definiëren de basis W als {bnEn} en gaan 
verder met het tweede blok van het recept. 

BLOK 2 

Omdat 7-f.Hs eindig-dimensionaal wordt verondersteld, is er zeker een 
rëeel getal r 2 0 zodanig dat voor alle n geldt : 

We kiezen nu een getal co 2 r. Het is triviaal dat dan geldt dat Wn +col > 0 
voor alle n. Als we col ontbinden in de basis W vinden we : 

n 

Omdat co 2 r 2 0 is volgens de hulpstelling bewezen in Bijlage C de verza
meling {Wn +col} ook een basis voor 7-iHS· Deze basis bevat enkel positieve 
operatoren. Dit is het einde van BLOK 2 

Een basis voor 7-f.Hs die tevens een POWM is, is deze : 

{Wn +col} 
1 +coN 

Hiermee is de stelling bewezen.D 
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Bijlage C 

Hulpstelling 

We bewijzen hetvolgende : 

{Bi} is een basis voor de vectorruimte V. {Bi+ A} 
A= 'L.d3iBi met 'L.d3i i- -1. is een basis · 

Bewijs. 

We laten zien dat 'L. ai (Bi+ A) = 0 impliceert dat ai = 0. 
i 

Zie: 
L Üi (Bi +A) = 0 =} 

i 

L aiBi = - L aiA = ÀA (met À := - L ai) =? 

i 

À = - I:: ai = -À I:: /)i =} 

i i 

·++ ~ {l,) = 0 I:,llg'-1 

À= 0 wat inhoudt dat ai= 0. 

(C.l) 

Omdat {Bi + A} evenveel elementen heeft als {Bi} is {Bi + A} ook een 
basis.D 
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Bijlage D 

De trilholte R 

In deze bijlage leiden we de evolutie af van de toestandsfunctie 1'1/J(t)) die een 
Rydberg atoom beschrijft dat door een trilholte R gestuurd wordt waarin 
een e.m. veld heerst 1 . Zie figuur Al. 

IR) ---· 
R 

Fig. Al : Schematische weergave van een trilholte. 

We nemen dat de toestandsruimte 1t van het deeltje twee-dimensionaal 
is en dat de vectoren Ie) en lg) een orthonormale basis vormen voor 'H. 
De vectoren Ie) en lg) corresponderen respectievelijk met de aangeslagen 
toestanden n = 51 en n = 50 van het Rydberg atoom. 

Op tijdstip to gaan de deeltjes R in, op TR verlaten ze R. De Hamiltoni
aan H splitsen we op in een interactie-vrije term Ho en een verstoringsterm 

1 Deze afleiding is gebaseerd op paragrafen V 3.1 en V 4.2 uit het boek van Ramsey 
[18]. 
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V als gevolg van het e.m. veld in R: 

H=Ho +V. (D.l) 

We nemen een oscillerende verstoring aan en dat : 

Veg = (el Vlg) = fibeiwt, Vge = (gl V Ie) = fibe-iwt en Vee = V99 = 0. (D.2) 

Hier is w de hoekfrequentie van het e.m. veld in R en b de grootte van de 
amplitude van het e.m. veld. Beide zijn in te stellen door de experimentator. 

Voor Ho geldt : 

Ho li) =Ei li) met iE {e,g}. (D.3) 

De Schrödinger-vergelijking ziet er als volgt uit : 

in fft l'!jJ(t)) = Hl'!jJ(t)). (D.4) 

Als we voor l'!jJ(t)) nemen : 

l'!jJ(t)) = a(t) Ie)+ {3(t) lg). (D.5) 

en vervolgens (el of (gllaten werken op (D.4) vinden we het volgende diffe
rentiaalstelsel : 

{ 
iC::(t) = a(t)we + {3(t)beiwt 
i{3(t) = {3(t)w9 + a(t)be-twt 

(D.6) 

waar wi :=!ft. De algemene oplossing voor de coëfficiënten a(t) en {3(t) ziet 
er als volgt uit : 

met 

a(t) = e-i(~+we)(t-to) [a(to)Sl + {3(to)eiwtos2], 

{3(t) = ei(~-we)(t-to) [f3(to)Sî + a(to)e-iwtos2] 

S ·- a(t-to) + iv . a(t-to) 
1 0- cos 2 a sm 2 ' 

S ·- -2ib · a(t-to) 
2 .- -a-sm 2 . 

(D.7) 

(D.8) 

De getallen a(to) en {3(to) zijn de waardes van de coëfficiënten a(t) en {3(t) op 
het t = to, het tijdstip waarop de deeltjes de trilholte R binnengaan. S2 
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is de complex geconjugeerde van 82. Verder zijn er de volgende definities 
gebruikt : 

wo:=We-Wg, 
v :=wo-w, 
a:= Jv2 + 4b2 . 

(D.9) 

Als we de evolutie met behulp van een untaire transformatie UR(t) beschrij-
ven staat er : 

i'lj;(t)) = UR(t) i'lj;i). 

met l'lj;i) de begintoestand i'lj;(to)). In de {ie), lg) }-representatie kunnen we 
dan schrijven : 

[ 
a(t) ] 

i'lj;(t)) = f3(t) ' 
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Bijlage E 

Definitie van coherente 
toestand 

Een coherente toestand [16] is gedefinieerd als : 

(E.1) 

waar In) de gebruikelijke orthonorme basisvectoren van de FOCK-ruimte 
ZIJn. 

Het inprodukt van twee coherente toestanden la) en 1.8) is gelijk aan : 

(E.2) 

Dit volgt door uitschrijven. 
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Bijlage F 

De eigenprojecties Q~ en Q~ 

In deze bijlage rekenen we de eigenprojecties Q~ en Q~ van de operatoren 
Me,+C + 1\lfe,-C en Mg,+C + Mg,-C· We stellen geen eisen aan de parameters 
b,T,v,/ en cl>. 

De operator Me,+C + Me,-C ziet er in de {Ie), lg) }-representatie uit als: 

IEI
2 

+ IFI
2 

+E* Fe_12(1-e-2i<~>) 

+EF*e_12(1-e2i<I>) 

EG* +FH* 
+EH* e _12 ( l-e2i<t>) 

+ FG* e _12 ( l-e-2i<t>) 

E*G +F*H 
+E* H e_12(1-e-2i<~>) 

+F*Ge_12(1-e2i<~>) 

IGI
2 

+ IHI
2 

+G* He _12 ( l-e-2i<t>) 

+GH*e_12(1-e2i<I>) 

We geven de definitie van de operator W : 

W := e-12 [l-e-M]IUniiUd lP+) (P-1 = 

(F.1) 

(F.2) 

waar de {Ie), lg) }-representatie gebruikt is en lP+) en lP-) de eigenvectoren 
zijn van P+c respectievelijk P-c· Un en U12 zijn matrixelementen van 
de operator U gedefinieerd in (3.14). Het =-teken volgt uit (3.14) en de 
definities (3.37) en (3.38) van lP+) en lP-). Ook volgt hieruit dat de operator 
P gedefinieerd in (3.48) geschreven kan worden als lineaire combinatie van 
P+c en P_c: 

(F.3) 
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Het is gemakkelijk na te gaan dat geldt : 

Me,+C + Me,-C = P + W + wt = 

In de {lP+), lP-) }-representatie ziet Me,+C + Me,-C er dan uit als : 

Me,+IC + Me,-C = 

De eigenwaardes Àe en Àg volgen : 

1Uni2 -À 
e-'Y2 [l-e2i<~>]IUniiU12I 

=Ü-+ 

(F.4) 

À2- À+ 1Uni21Ud2 ( 1- e-2-y2[1-cos2<P]) = 0---+ 

1 ± j1- 4IUni2 IU12I 2 (1- e-4-y2sin2<P) 
À; = 

2 
. (F.5) 

waarbij gebruik gemaakt is van de unitariteit van U. Uit (F.5) volgt dat : 

Àe + Àg = 1. (F.6) 

We definiëren Zi als : 

Ài -1Unl2 

Zi := IUniiUI21 e_'Y2[1-e MJ 'iE {e,g}. (F.7) 

De genormeerde eigenvectoren lq~) en jq~) hebben de vorm: 

(F.8) 

met de normering Ni: 

Ni:= V1 + lzil 2
. (F.9) 

De eigenprojecties Q~ zien eruit als : 

(F.10) 

Aangezien Me,+C + Me,-C en Mg,+C + Mg,-C cammuteren hebben ze dezelfde 
eigen projecties. 
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Bijlage G 

R12 en R22 als lineaire 
combinatie van de elementen 
van {Mmn} 

We laten zien dat de in (3.54) gedefinieerde operatoren R12 en R22 beide te 
schrijven zijn als een lineaire combinatie van de operatoren Me,+'[',, Mg,+C, Me,-C, 
en Mg,-C voor het geval dat de parameter <I> in het Haroche-Ramsey-experiment 
gelijk is aan ~. 

Voor de operator Q geldt : 

(G.1) 

Dit volgt uit (3.14), (3.17) en de definities (3.37) en (3.38) van P+c en P_c. 
Ook Pis een lineaire combinatie van P+c en P_c. Dit volgt uit (F.3). De 
operatoren P +C en P-C zijn op hun beurt weer te schrijven als een lineaire 
combinatie van operatoren Me,+C, Mg,+C, Me,-C, en Mg,-C· Uit (3.39) volgt 
met <I> = ~ dat : 

P+c = 2~ [(~+A) (Mg,+C + Me,-c)- (~-A) (lvfe,+C + M9,-c)J, 

P_c = ~~ [(~-A) (Mg,+C + Me,-d- (~+A) (Me,+C + M9,-c)J 
waar A gedefinieerd is in (3.49) en voor <I>= ~ gelijk is aan ! erf(1). 

Nu zijn we er : beide operatoren R12 en R22 zijn lineaire combina
ties van P, Q en I die op hun beurt weer lineaire combinaties zijn van 

Me,+C, Mg,+C, Me,-c,en Mg,-C· 
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Bijlage H 

Positiviteit van R21 en R22 

In deze bijlage laten we zien dat als de parameters b, T en <I> in het Haroche
Ramsey-experiment voldoen aan de ~-puls-conditie (3.7) en <I> = ~ dat 
dan de in (3.54) gedefinieerde operatoren R21 en R22 positief zijn voor a= 

(A+~- Cl) ( 1- IU121 2). 
We merken op dat B voor deze parameterinstelling via (3.14) en de 

unitariteit van U geschreven kan worden als : 

B =~+A ( 1- 21Ud
2
). (H.1) 

Hieruit volgt samen met (F.3),(G.1) dat : 

_ { \a- (A+~- C1) ( 1 -IU12I
2
)] P+c 

R21 - ( 1 2 2] + a- -A+ 2- C1) IUd +AIU12I P_c, 

_ { ~~-A+(A+~-Cl) (1-IU12I
2
) -a]P+c 

R22 - 1 ( 1 ) 2 ] + 2+A+ -A+ 2 -Cl IUd -a P_c. 

R21 en R22 zijn positief als de eigenwaardes positief zijn. Dit is het geval als 
voldaan is aan : 

(A+~- C1) ( 1 -1Ud2) ::; a::; ~-A+ (A+~- C1) ( 1- IU12! 2) , 

(-A+~- C1) IU12I 2 ::; a :S ~+A+ (-A+~- C1) IU12I 2 . 
(H.2) 

We bewijzen nu eerst dat : 0 ::; 1Ud2 ::; ~ en laten dan zien dat aan de 
ongelijkheden voldaan is. 
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Als we IU12I2 uitschrijven staat er : 

met x:=~ en w := bTYfB. Omdat aan de ~-puls-conditie (3.7) voldaan 

is, geldt 1Ud2 = ~ voor x = 0 en dat dit een maximum is. Het eerste 

minimum is er bij w = Jr. Dit komt overeen met lxl = J (~f) 2 - 4 = 
)82- 4 ;::::; 7, 7. Het is duidelijk dat voor lxl > 2 geldt dat 1Ud2 < ~
Samen met de het voorgaande volgt hieruit dat 0::; IU12I2 ::; ~-

(-A+~- C1) 1Ud2::; (A+~- C1) (1-IU12I2), (H.3) 

(A+~-cl) (1-IUd2) :S~+A+(-A+~-cl)1Ud2 . (H.4) 

De laatste ongelijkheid (H.4) is na te gaan door de linker term van de rechter 
af te trekken en te kijken of die positief is. 

Uit dit alles volgt dat met a= (A+~- C1) ( 1- 1Ud2) voldaan is aan 

de ongelijkheden (H.2). 
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Bijlage I 

Compleetheid van { Mma} 

We laten zien dat de continue POWM { Mma} een complete meting repre
senteert in het geval dat aan de ~-puls-conditie (3.7) voldaan is, v = 0 en 
<I>= ~· 

Met (3.14) en (3.8) komen we voor deze parameterinstellingen tot : 

IEI2 
= IFI2 

= IGI 2 
= IHI 2 

= ~' (I.l) 

E*F = -~ E*G = _!:_ E*H = _!:_ F*G = !:_ F*H = !:_ (I.2) 
4' 4' 4' 4' 4 

Uit definitie (E.2) volgt : 

Ca= ..!_e--P-Ial2 
e-i')'(a+a*). 

1f 

De elementen lvfe,a kunnen geschreven worden als : 

cos 'Y (a* - a) 
-COS')'(a*+a) 

-sin'Y(a*-a) 
-sin 'Y (a* + a) 

sin 'Y (a* - a) 
- sin 'Y (a* + a) 

COS')'(a*-a) 
+ cos 'Y (a* + a) 

We rekenen nu Me,a uit voor a = 0, a = 2;, a = 4; en a = i uit. 
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(I.4) 

- 7r a- 2-Y 

(I.5) 

(I.6) 

M . _ e-
12

-
1 

[ cosh 21- 1 -i sinh 21 ] 
e,t - 21r i sinh 21 cosh 21 + 1 

(I. 7) 

waar in het laatste geval gebruik gemaakt is van : 

cos ia = cosh a , sin ia =i sinh a. 

2 2 ( ". )
2 

2 ( ". )
2 

2 --y --y - T-Y --y - 4-Y --y -1 
De factoren 7, e 7r , e 27r en ~ vergeten we even omdat 
we enkel geïnteresseerd zijn in het wel of niet lineair onafhankelijk zijn van 
de vier operatoren. 

We schrijven : 

[ 
1 -1 ] [ cosh 21 - 1 -i sinh 21 ] 

+a3 -1 1 + a4 i sinh 21 cosh 21 + 1 = 0 · 

De vier matrices zijn lineair onafhankelijk als : 

[ ~ ~ -~ 
det 0 0 -1 

1 0 1 

cosh 21- 1 j 
-i sinh 21 = O. 

i sinh 21 
cosh 21 + 1 
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Uitschrijven van de determinant geeft : 

[ 
-1 

-1. -1 · det 
-1 

-i sinh 2-y ] 2 . . h 2 _j_ 0 _j_ 
0 . . h 2 = - 2 sm ')' -r voor 1' -r . 

2Slll ')' 

Hieruit volgt dat de vier operatoren Me o, Me .2!..., Me .2!... en Me i lineair onaf-
, '2')' '4")' ' 

hankelijk zijn. De elementen van de continue POWM {Me,a, M9 ,a} spannen 
de gehele vier-dimensionale Hilbert-Schmidt-ruimte op zodat uit (1.29) volgt 
dat { Me,a, M9 ,a} een complete meting representeert. 
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