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0. Samenvatting 

In dit verslag wordt de hoofdschotel gevormd door quanturnmechanische meet

theorie. Een dergelijke theorie betrekt essentiëel een meetapparaat van 

een bepaalde observabele in de beschouwingen. Beschreven ~ordt dan hoe 

wisselwerking van het te onderzoeken objektsysteem met de quanturnmecha

nische meter het laatste systeem doet overgaan in één van een stel moge

lijke wijzertoestanden, die eenduidig overeenkomen met de eigenwaarden 

van de operator behorende bij de observabele van het objektsysteem. 

Daartoe wordt eerst de benodigde ondersteunende theorie behandeld. Ver

volgens wordt een in de literatuur gebruikelijk meetschema voor enkelvou

dige metingen geïntroduceerd. Maar waar we eigenlijk naar toe willen is 

een algemeen toepasbare theorie voor de gemeenschappelijke meting van 

twee verschillende observabelen. Een model van de Muynck, Janssen en 

Santman wordt kritisch bekeken. Om een aantal beperkingen daarvan op te 

heffen wordt dat model op verscheidene punten gegeneraliseerd. 

De overgang van golffunkties op dichtheidsoperatoren blijkt op moeilijk

heden te stuiten wegens het opduiken van niet-diagonaalelementen. Op ver

schillende manieren worden de problemen benaderd en uiteindelijk opgelost. 

Een belangrijk gevolg van de theorie is dat uit niet-beïnvloeding van 

metingen onderling volgt dat de gemeten observabelen kompatibel moeten 

zijn. 

Dit wordt dan handig toegepast op meting van veldobservabelen op ruimte

achtige afstand van elkaar. Met behulp van het bestaan van een maximale 

signaalsnelheid uit de speciale relativiteitstheorie wordt voor dergelij

ke observabelen niet-beïnvloeding afgeleid, zodat zij kompatibel moeten 

zijn en horen bij kommuterende operatoren. Gewoonlijk wordt -~it begips~l~ 

de zogenaamde lokale kommutativiteit, zonder meer gepostuleerd. Wel 

blijkt voor de afleiding van niet-beïnvloeding een nauwkeurige definitie 

van gelokaliseerde meetapparaten en plaatselijke interakties beslist 

noodzakelijk. 
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1. Inleiding 

1.1 Quanturnmechanika van diskrete systemen 

In dit verslag zullen we ons bezighouden met de quantummechanika. In het 

bijzonder zal onze aandacht uitgaan naar gelijktijdige metingen op ver-- -
schillende plaatsen in een kontinu veld. Hiervoor is nodig een goed gefun- --- · 

deerde quanturnmechanische meettheorie en kennis van de bijzondere eigen

schappen van kontinue systemen. Maar eerst zullen we ons beperken tot dis

krete systemen, en beschouwen we het systeem waar het eigènlijk om gaat, 

namelijk het objekt, dat we willen waarnemen, afzonderlijk. 

Op waarnemingen wordt in de quanturnmechanika sterk de nadruk gelegd. Van

daar dat· in de theorie de observabelen (Lat. observare = waarnemen) een 

centrale plaats innemen. Zij nemen die rol over van de zogenaamde groot

heden in de klassieke mechanika, die daar geacht worden te bestaan on

afhankelijk van eventuele metingen, en die op elk moment een nauwkeurig 

gedefiniëerde waarde hebben. Weliswaar kan de waarde van een grootheid 

slechts met eindige precisie vastgesteld worden, maar dat wordt geweten 

aan de onvolmaaktheid van het gebruikte meetapparaat. Door dat te perfek

tioneren is er in principe geen grens aan de te bereiken meetnauwkeurig

heid. 

Daarentegen is het niet duidelijk of aan een observabele een objektieve 

betekenis toegekend kan worden. Een aantal quanturnfysici zien een obser

vabele louter als een serie meetwaarden die wordt verkregen als men een 

bepaald soort meetapparaat gebruikt. Ook het toekennen van een we·lbepeial

de: __ .waarde aan een observabele stuit op moeilijkheden (lit. 1, sektie 7 .2). 

Feit is, dat meetwaarden van obserrabelen vaak een principiële spreiding 

vertonen, hoe nauwkeurig we ook meten. Als aan een observabele al een be

paalde waarde toegekend kan warden, dan is die dus in ieder geval niet 

voorspelbaar. 

Dit alles betekent echter niet dat we niets zinvols meer zouden kunnen 

zeggen over quantummechanische systemen. Integendeel, de quantummechanika 

kan nog steeds krachtige uitspraken doen over observabelen. Vooral de 

ensemble-interpretatie (lit. 2, sektie 2.2.1) is bijzonder vruchtbaar 

gebleken in dit opzicht. Een ensemble is een verzameling van identiek 

geprepareerde systemen. Met de theorie kupnen we voorspellen wat het en

semblegemiddelde is van meetwaarden van een observabele. Ook de spreiding 
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in de uitkomsten en de kans op een bepaalde meetwaarde kunnen berekend 

worden. 

Willen we de quanturnmechanika axiomatisch opzetten, dan moeten we, behal

ve van een stel basisbegrippen zoals observabele en ensemble, uitgaan van 

een aantal onbewijsbare grondstellingen. In tegenstelling-tot axioma's in 

de logika, die vrij gekozen en goed noch fout genoemd kunnen worden, zijn 

de eisen die we aan een fysisch systeem opleggen onderworpen aan het test

kriterium bij uitstek: het experiment. Als de metingen niet kloppen met 

de theorie moeten de basisstellingen gewijzigd worden. Om het verschil 

met logische axioma's te benadrukken, noemen we ze postulaten (Lat. pos

tulare =eisen). Zie ook lit. 3, hoofdstuk 2. 

We zullen hier het postulatenstelsel volgen, dat Park en Margenau (lit. 4) 

gebruiken, echter met het sterke korrespondentieprincipe. Hun eerste pos

tulaat luidt dan: 

Pl: Bij elke observabele hoort een lineaire hermitische opera~or op een 

Bilhertruimte H met een orthonormale basis van eigenvektoren. Uit 

A~ A volgt F(A) ~ F(A). 

Hiermee hebben we al een verschilpunt met de klassieke mechanika gescha

pen. Bij operatoren doet zich namelijk de komplikatie voór dat zij on

derling niet hoeven te kommuteren. Is dat het geval dan noemen we de bij

behorende observabelen niet kompatibel. Postulaat Pl is de oorzaak van 

veel kenmerkende eigenschappen van de quantummechanika, zoals spreiding 

in de meetresultaten, en diskretisatie daarvan, en de roemruchte onzeker

heidsrelaties van Heisenberg. 

Overigens worden de operatoren in Pl hermitisch genomen, omdat die reële 

eigenwaarden garanderen. En de eigenwaarden van de operator worden ge

associëerd met de mogelijke uitkomsten bij meting van de bijbehorende 

observabele. De precieze relatie tussen theorie en experiment wordt ge

legd door het tweede postulaat: 

P2: Bij elk ensemble hoort een reële lineaire funktionaal, gedefiniëerd 
-

voor alle hermitische operatoren A, zodanig dat de funktionaalwaarde 

m(A) gelijk is aan het ensemblegemiddelde ~A> (de zogenaamde verwach

tingswaarde) van de metingen aan de observabele A, behorende bij de 

operator A. 
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We definiëren nu het spoor (Engels "Trace") van een operator met behulp 

van een volledig orthonorm stelsel ~~ > in de Hilbertruimte H waarop de 
n 

operatoren werken: 

Tr(A) := I <~ IA!~ > n n 
n 

( 1.1) 

Het is de som van de diagonaal-matrixelementen van de·opeYator A. Verder 

kan men gemakkelijk verifiëren dat de bilineaire vorm 

(A,B) := Tr (At B) ( 1. 2) 

(At is de hermitisch geadjungeerde van A) aan alle eigenschappen van een 

inwendig produkt voldoet~ Park en Margenau (lit. 4) laten nu zien dat de 

funktienaal m(A) in P2 geschreven kan worden als 

m(A) = Cp,A) = Tr (pt A) ( 1 • 3) 

Dit is niets anders dan het theorema van Riesz (lit. 1, sektie 3.2) voor 

operatoren. ·p wordt de dichtheidsoperator genoemd. Men kan gemakkelijk 

bewiizen, dat uit P2 volgt dat p hermitisch en positief semi-definiet moet 

zijn. Positieve operatoren zullen we uitvoeriger behandelen in het volgen

de hoofdstuk, maar het betekent in ieder geval dat p te schrijven is als 

een som over ééndimensionale projekties op vektoren 1~.> in H, met posi-
1. 

tieve koëfficiënten: 

p = L p.P,,, = 
• J._ '!'• 

J._ J._ 

I P . I ~ . ><~P . I 
• J._ J._ J._ 

J._ 

p.>O 
J._ 

( 1. 4) 

De dichtheidsoperator hangt' alleen van de preparatie van het ensemble af, 

en is dus een goede representatie van de toestand waarin zo'n ensemble 

op een bepaald moment verkeert. 

Verder is volgens lit. 4 de kans (eventueel kansdichtneid) op··meetwaarde

a bij meting van A gelijk aan de verwachtingswaarde van de projektie-
m 

operator E op de deelruimte, opgespannen door alle eigenvektoren van A 
m 

met eigenwaarde a . Dus alle vektoren· la .> met 
m m1. 

Ala .> = a la .> m1. m m1. 
( 1 . 5) 

spannen een deelD~imte M op, en met de projektie E op deze deelruimte m m 
kunnen we dan de kans op a volgens (1.3) schrijven als 

m 

Tr(pE ) 
m 

( 1. 6) 

Is M nu ééndimensionaal (geen ontaarding-) , _ dus E - I a ><a. I , dan redu-
m m m m 

ceert ( 1. 6) tot 
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pA(am) = t <~ jpla ><a ~~ > = !.. n • m m n L <a I~><~ IPia >=<a lala> m n n m m' m 
( 1. 7) 

n n 

We bekijken nu (1.4) wat nader. We zien dat p in het algemeen een posi

tieve lineaire kombinatie is van diverse ééndimensionale projekties. Zo'n 

algemene dichtheidsoperator noemen we een mengsel. Het is onontbeerlijk 

in de statistische quantummechanika, maar ook in de meettheorie kunnen 

we er soms niet buiten. Vaak is het echter mogelijk te werken met zuivere 

toestanden, dat zijn toestanden waar de dichtheidsoperator bestaat uit 

precies één projektie. Dan is 

p = 11/1><1/11 met <1/111/1> = 1 ( 1 • 8) 

Deze operator wordt volledig vastgelegd door de Hilbertruimtevektor 11/1> 

waar hij op projekteert. Deze vektor wordt dan vaak met de toestand ge

identificeerd en golfvektor of golffunktie genoemd. Voor de zuivere toe

stand reduceert de verwachtingswaarde <A> tot (afleiding analoog (1.7)): 

en de kans op a , als er geen ontaarding is: 
m 

pA(a) = <1/IIE 11/1> = <1/lla ><a 11/1> = 1<1/lla >1 2 
m m m m m 

De tijdevolutie van de toestand wordt vastgelegd door: 

( 1. 9) 

P3: Bij elk gesloten quanturnmechanisch systeem hoort een lineaire unitaire 

evolutie-operator S, zodanig dat de tijdontwikkeling van een ensemble 

met dichtheidsoperator p wordt gegeven door 

t 
S(tl,to)P(to)S (ti,to) 

Voor een zuivere toestand is 

zodat 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

Nu kan volgens het theorema van Stone (lit. 1, sektie 4.4) elke unitaire 

operator formeel geschreven worden als 

S(t) = exp(-itH/~) (1.14) 

waarin H een hermitische operator is, die nïet expliciet van t afhangt. 

Stellen we l1/l<t0 }> = !1/lo> en differentiëren we (1.13) formeel naar t, na 
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(1.14) ingevuld te hebben, dan volgt de differentiaalvergelijking van 

Schrödinger voor de tijdevolutie van 1~>: 

ih ~t~~(t)> = Hj~(t)> (1.15) 

Een wat ingewikkelder berekening met algemene dichtheidsoperatoren levert 

ons analoog de tijdevolutievergelijking: 

ih ~ p(t) = [H,p(t)_] 
dt 

(1.16) 

Het rechterlid stelt hierbij een kommutator voor. Met-de genoemde drie 

postulaten en de bijbehorende uitleg hebben we nu voldoende basis om de 

in dit verslag behandelde specifieke meetproblemen op te lossen. 

1.2 Quanturnmechanische meettheorie 

Wanneer we een observabele gaan meten, dan hebben we essentiëel te maken 

met twee systemen: het objekt en het meetapparaat. In de quanturnmecha

nika is het objekt steeds een mikrosysteem, waaraan we willen meten. Een 

meetapparaat is dan een sterk instabiel systeem waarbij veranderingen op 

mikroskopisch niveau makroskopische toestandsovergangen induceren. De re

sulterende "wijzerposities" kunnen dan worden afgelezen door ·de experi

mentator(en), en geven als zodanig informatie over het objekt. 

Stel, dat we de observabele A willen meten aan het objektsysteem, met 

bijbehorende operator A. De eigenwaarden en eigenvektoren van A voldoen 

aan: 

A!a > = a la > m m m 
( 1.1 7) 

-
De eigenvektoren vormen een volledig orthonorm stelsel van de objekt-hil-

bertruimte Ho. Een willekeurige toestand I~> van het objekt kan naar de 

eigenvektoren worden ontwikkeld volgens: 

I~> = I <a l~>la > m m 
(1.18) 

m 

We bouwen nu een A-meter om het objektsysteem te onderzoeken. Laat de be~ 

gintoestand van het meetapparaat 18 0 > zijn in de apparaat-hilbertuimte HA. 

De toestand van het gekombineerde systeem objekt-meter is nu het direkt 

produkt (tensorprodukt) van beide golfvektoren, in de produkthilbertruim

te. Notatie: 

(1 .19) 
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In deze ruimte zitten per definitie de produktgolffunkties, maar ook li

neaire korobinaties daarvan, en hij wordt gekompleteerd tot een echte Hil

bertruimte door alle limietvektoren toe te voegen. Voorbeelden van toe

standen in die ruimte die niet als een produkt te schrijven zijn zullen 

we nog genoeg tegenkomen. Als Ie >een volledig orthenarm stelsel voor 
n 

de metertoestanden is, dan is la >®18 > een orthonormale basis van de m n - -· · 
produktruimte. Het is duidelijk dat zijn dimensie ook het produkt is van 

de dimensies van de samenstellende ruimten. Het werken met inprodukten, 

operatoren en traces is recht toe recht aan en zal zich vanzelf wijzen. 

Zie eventueel literatuur 1. 

Ga nu uit van de eigenvektor la > als begintoestand van het objektsysteem, 
m 

en de neutrale toestand 18 0 > van de meter. Bij de meting laten we objekt 

en meter interageren. Het is een redelijke eis aan het meetapparaat, dat 

het na de meting in een eigentoestand Ie> is, een wijzerpositie, die ty-
m 

perend is voor uitgangstoestand la > van het objekt. Het meetschema is 
m 

dan: 

( 1. 20) 

We zien dat we verstoring van het objekt door de meetinteraktie toelaten. 

Als we aannemen dat het meetproces lineair is, mogen we om een willekeu

rige begintoestand I~> volgens (1.18) van het objekt te krijgen het.hele 

meetproces gewogen sommeren over m. Het definitieve schema is dan: 

l'l'.> = 
~ 

I <a 1~>1~ >®18 > m m m 
( 1. 21) 

m 

De. eindtoestand is niet als enkelvoudig.:produkt te schrijven. We rekenen 

nu de kans op de wijzertoestand l8m>' met bijbehorende projektieoperator 

E , uit, analoog aan (1.10), maar nu in de produkthilbertrui~te. -De-toè--
m 

stand van het objekt interesseert ons bij de aflezing na de meting niet 

meer, dus de kans is gelijk aan: 

= L <~la><~ l~n><a 1~><8 Ie ><8 len> = 
kQ. k k x- Q, k m m x-

I <~IQ><anl~><~ l~n>o on 
k.Q. J< x, k X, km x-m 

=<~la ><a I~><~ I~>= !<a 1~>1 2 

m m m m m 
( 1. 22) 

En dit is precies de kans op ·eigenwaarde a , voorspeld door de quantum
m 

mechanika, als we alleen het objekt zouden peschouwen. Het is duidelijk, 

dat elke goede meter deze eigenschap moet hebben, te weten het reproduce-

= 
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ren van de quantummechanische meetfrequenties. ... 
We kunnen (1.21) ook in zuivere dichtheidsoperatoren opschrijven: 

Pi= l~i><~il = l~><~l®l8o><8ol = P 0®PA 

Pf = ~<aki~><~ la~>· l~k><~~l®l8k><e~l ( 1. 23) 

pf is weer een onontwarbare mengeling van objekt en meter. Als we de kor

relaties tussen beide echter verder irrelevant vinden, kunnen we een af

zonderlijke toestand van bijvoorbeeld het objekt vinden door van pf de 
~ 

partiële trace in uitsluitend de meetapparaat ruimte te nemen. Dat gaat 

als volgt: 

Po= TrA(pf) = r <8ml ~~<akl~><~la~>~~k><~~~®l8k><8~l8m> = 

= I I~ ><a I~><~ I a ><~ I = I I <a I ~>î 2 
P ['" J m m m m m '+' 

m m m 
( 1. 24) 

Met deze toestand kunnen we verder werken, als we niet meer naar het meet

apparaat kijken. We zien dat het essentiëel een mengsel is (volgens (1.4)), 

maar mogen daarbij niet vergeten dat dit ontstaat door uit de zuivere toe

stand in de produkthilbertruimte, (1.23), de korrelatieinformatie weg te 

laten. 

Bij een ideale meting wordt het objekt niet door het meetapparaat beïn

vloed, zodat alle ~~ > door la > kunnen worden vervangen, te beginnen met 
m m 

(1.20). (1.24) gaat dan over in (stel la ><a l = P): 
m m. m 

I P PoP m m 
m 

= I Tr(P p
0

)P 
m m 

m 
( 1. 25) 

Dit noemen we een Lüders' mengsel (lit. 5). Lüders gebruikt echter geen 

meettheorie met produktruimten, maar verkrijgt (1.25) via bepaalde over

wegingen uit het zogenaamde projektiepostulaat. Dit stelt dat na een ide

ale meting de toestand gelijk moet zijn aan de eigenvektor behorende bij 

tlè -·waargenomen meetuitkomst. Dus : 

I~.> meting ) t~ > = la > 
~ ' f m 

ofwel (1. 26) 

Dit zou volgen uit de overweging dat bij een onmiddellijk herhaalde me

ting A met zekerheid de waarde a nog zou moeten hebben. Dit is echter 
m 

niet te kontroleren, omdat elk apparaat een zekere dode tijd heeft, en 

dat maakt het hele postulaat nogal dubieus, zeker als het gebruikt wordt 

om diskontinue overgangen van de golfvekto~ in te voeren, als gevolg van 

een waarneming. 
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Bij een niet-selektieve meting wordt de toestand van het totale ensemble 

van alle meetuitkomsten a een statistisch mengsel, waarbij (1.26) ge
m 

sommeerd wordt over m, elke term gewogen met zijn relatieve frekwentie. 

Dat levert weer (1.25). 

We kunnen het meetproces voor algemene dichtheidsoperatoren ook.iets an

ders formuleren, volgens Kraus (lit. 6). Hierbij stellen we de meetinter

aktie voor door een unitaire operator S in de produkthilbertruimte, ver

gelijk (1.11). Dan is 

(1.27) 

en analoog (1.6) en (1.22) kunnen we de kans op de wijzerpositie E schrij
m 

ven als: 

p(E ) = 
m 

( r. 28) 

Nu is (1.28) een lineaire funktienaal van p
0 

(appendix B.3), en kan al

tijd geschreven worden als (theorema van Riesz, vergelijk (1.))}: 

( 1. 29) 

Dit is een partiële trace over alleen H
0

• De Rm zijn lineaire positieve, 

hermitische operatoren op de objekthilbertruimte met norm kleiner of ge

lijk 1, die korresponderen met de wijzertoestanden E van het meetappa-
m 

raat. We willen nu dat dat meetapparaat een goede meter is voor de ob-

servabele behorende bij de operator (spektrale representatie, lit. 1, 

sektie 4.2): 

A= I a P mm 
(1.30) 

m 

Daarom eisen we dat de operatoren R gelijk zijn aan de eigentoestanden 
m 

P behorende bij de eigenwaarden a • In dat geval vertegenwoordigen de 
m m 

wijzertoestandenE precies de meetuitkomsten a , en (1.28) stelt dan de 
m m 

korrekte enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdeling voor: 

(1.31) 

De genoemde eis legt de interaktieoperator S grotendeels vas·t. -
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1.3 Relativistische kausaliteit, non-disturbance en kommutativiteit 

Men is al enkele tientallen jaren bezig de relativiteitstheoriën en de 

quanturnmechanika samen te smelten tot één konsistente theorie. Tot nu 

toe is dat niet gelukt. Wel is het principe van relativistische kovari

antie met vrucht toegepast in de quantummechanika, en er zijn relativis

tische tijdevolutievergelijkingen voor quantumsystemen, zoals de Klein

Gorden- en de Dirac-vergelijking (lit. 7, 8, 9). 

Ook het beginsel, dat er maximale overdrachtssnelheid is van informatie, 

te-weten de lichtsnelheid c, is veelvuldig toegepast in dè~quantummechani-

ka (lit. 10 t/m 14~ .-··er~':'oo=~~=~d--~~-_ver~~:ui.d ·met-het- pr~~~ip_e:_ -~a~~--~e:~.?:-~~--

kale kommutativiteit. 

Dit houdt in dat twee observabelen, die gemeten worden in gebieden in de 

ruimtetijd die op een ruimteachtig interval ten opzichte van elkaar lig

gen, noodzakelijkerwijs kompatibel zijn. De bijbehorende operatoren moe

ten dus kommuteren. Lokale kommutativiteit wordt steeds gepostuleerd in 

de literatuur. Hij wordt echter meestal plausibel gemaakt - het woord 

"afgeleid" is mijns inziens te sterk - door te verwijzen naar __ het prin

cipe van de mikrokausaliteit: twee gebeurtenissen op een ruimteachtige 

afstand kunnen elkaar niet beïnvloeden (non-disturbance) . De manier waar

op kan echter sterk verschillen (lit. 4). Zo is er een redenering, die 

wat langer geleden gemeengoed was, die gebruik maakt van een naïeve in

terpretatie van het projektiepostulaat, dat in de vorige paragraaf is ge

noemd. Na gelijktijdige meting van twee inkompatibele observabelen zou 

het objektsysteem in een gemeenschappelijke eigentoestand van de bijbe

horende operatoren moeten komen. Omdat twee niet-kommuterende operatoren 

geen volledig gemeenschappelijk stelsel van eigenvektoren kunnen hebben, 

moeten er paren meetuitkomsten uitgesloten zijn. Dus zijn de metingen 
-

niet onafhankelijk, ze beïnvloeden elkaar. Door kontrapositie volgt dan 

dat als de metingen elkaar niet kunnen beïnvloeden, de operatoren dus moe

ten kommuteren. In de vorige paragraaf is al opgemerkt dat wij het pro

jektiepostulaat verwerpen, en zeker in deze vorm. 

Verder werd ook wel gebruik gemaakt van de onzekerheidsrelaties van Hei

senberg voor twee observabelen A en B (lit. 15, §4.14, lit.--16, vgl. (5)): 

óA•AB ~ ~l<i[A,BJ?! ( 1. 32) 

De overweging is: als A en B niet kommuteren, dan kunnen de observabelen 

A en B niet tegelijkertijd onbeperkt nauwkeurig .gemeten worden, dus ze 

moeten elkaar beïnvloeden. De fout zit hier. in de interpretatie van 6A 

en AB. Die hebben namelijk geen betrekking op één gelijktijdige meting 
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van A en B aan hetzelfde mikrosysteem, maar staan voor de spreidingen in 

de meetresultaten, gemiddeld over het ensemble. Ze kunnen zelfs best ex

perimenteel geverifiëerd worden door in alle mikrosystemen va~ één deel

ensemble alleen observabele A, en in een ander deelensemble alleen cbser

vahele B te meten, onder voorwaarde dat elke afzonderlijke meting onbe

perkt nauwkeurig is. 

Een derde manier is moeilijker te weerleggen. Von Neumann (lit. 17) voert 

de som en produkt observabelen van twee algemene observabelen in, en be

wijst met behulp van het sterke korrespondentieprincipe, postulaat P1, 
~ 

dat twee observabelen alleen gemeenschappelijk te meten zijn als de ope-

ratoren kommuteren. Omdat observabelen op een ruimteachtig interval vol

komen onafhankelijk zijn van elkaar, moeten ze ook gelijktijdig gemeten 

kunnen worden, dus de operatoren kommuteren, q.e.d. (lit. 12). 

Park en Margenau (lit. 4) vinden de konklusie van ven Neumann onaanvaard

baar, omdat volgens hun ook inkompatibele observabelen gelijktijdig geme

ten moeten kunnen worden. Zij maken de afleiding ongeldig door postulaat 

Pl te verzwakken: zij voeren het zwakke korrespondentieprincipe in, dat 

ruimte laat aan observabelen, die niet met een operator korr~spönderen. 

Volgens de Muynck, Janssen en Santman (lit. 16, sektie 3.3) is dit een 

overbodige verzwakking. De afleiding van von Neumann berust namelijk op 

de erkenning van "compound observables" (samengestelde observabelen, zo

als som en produkt), die zij, zeker bij niet-kommuterend~ operatoren, als 

zeer dubieus verwerpen. En in het algemeen lokt het idee van obser;abelen, 

waarmee geen operator z.ou korresponderen, hen niet aan, omdat men oY~-r 

dergelijke observabe1en geen zinnig woord zou kunnen zeggen. Dit lijkt 

mij ook een heel redelijk standpunt. 

Hoe dan ook, de argumenten voor lokale kommutativiteit lijken daarmee 

van de baan. _Maar in dezelfde publikatie (lit. 16, hoofdstu~_4) leiC!_en~

de Muynck c.s. met behulp van meettheorie uit non-disturbance kommutati

viteit af. Déze afleiding is volgens mij in principe korrekt, al moet de 

meettheorie wel op diverse plaatsen aangepast worden om hem geschikt te 

maken voor willekeurige toestanden, en toepasbaar te maken op lokale·, veld

observabelen. 

En dat is nu de opzet van dit verslag: om te laten zien dat uit de quan

turnmechanische meettheorie lokale kommutativiteit afgeleid kan worden. 

Het is dan niet meer nodig om lokale kommutativiteit apart te postuleren. 

Of als dat wel gedaan wordt, dat het dan samen met de makroskopische rela

tivistische kausaliteit en de behandelde meettheorie een konsistent geheel 

vqrmt. In hoofdstuk 2 zullen we de gedachtengang van lit. 16 in groten 

lijne volgen, alleen hier en daar wat omgegooid of aangevuld. Vervolgens 



- 15 -

gaan we dezelfde redenering proberen te houden voor dichtheidsoperatoren. 

De moeilijkheden die hierbi.j"opduiken worden in hoofdstuk 3 langs ver

schillende wegen benaderd en uiteindelijk opgelost. In hoofds~uk 4 pro

beren we vervolgens deze theorie geschikt te maken voor metingen van veld

observabelen op verschillende plaatsen. En in hoofdstuk 5 leiden we door 

nauwkeurige definitie van de verschillende lokaliteitsbegrippen.non-dis

turbance af voor metingen op ruimte-achtige afstanden. In hoofdstuk 6 

tenslotte resumeren we de gehele theorie en filosoferen we wat over zijn 

betekenis. 

2. Quanturnmechanische beschrijving van gemeenschappelijke metingen 

2.1 Gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdelingen van de eerste soort 

in het golffunktieformalisme 

Voor een gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling (gwv) van de 

eerste soort gaan we uit van een realistische interpretatie van de quan

tummechanika. We verönderstellen namelijk dat in elk mikrosysteem, dat 

een element is van een ensemble op elk tijdstip alle observabelen een 

welbepaalde waarde hebben, al zijn die misschien niet bekend. Dit is bij

voorbeeld mogelijk als het systeem verborgen variabelen bezit (lit. 1, 

hoofdstuk 7), dat zijn variabelen die niet gemeten kunnen worden, maar 

wèl de waarden van de observabelen mede bepalen. We noemen in dit geval 

de observabelen weer liever grootheden. 

We gaan nu een gemeenschappelijke meting van de grootheden A en B bekij~ 
..: - - ~ 

ken. Gemeenschappelijk betekent: aan hetzelfde systeem (element van het 

ensemble) , maar niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plaats of tijd. De 

term "gelijktijdige meting" is dus eigenlijk niet juist, al wordt hij wel 

gebruikt. We zullen ook de semi-engelse uitdrukking jointmeting af en toe 

gebruiken. 

De bij de grootheden behorende operatoren A en B hebben eigenvektoren 

resp. la > en IS >, en eigenwaarden reso. a en b • We zullen nu kijken m n - m n · 
aan welke eigenschappen een gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverde-

ling voor A en B zou moeten voldoen. We definiëren de gwv F(a ,b ) als de m n 
kans dat bij een gemeenschappelijke meting van A en B de respektievelijke 

meetwaarden a en b worden gevonden. Het is duidelijk dat een kans nooit 
m n 
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negatief kan zijn, we hebben dus de voorwaarde (positiviteit) : 

F(a ,b ) > 0 m n = ( 2. 1) 

De kans dat er überhaupt een paar (a ,b ) wordt gevonden is de som over m n 
alle waarschijnlijkheden, en moet gelijk aan 1 zijn. Dit is de norme-

ringsvoorwaarde: 

L F(a ,b ) = 1 m n 
mn 

(2.2) 

Uit het feit, dat alle grootheden welbepaalde waarden-hebbën, kunnen we 

nu nog een voorwaarde afleiden, die de hele gwv zal blijken vast te leg

gen. We zullen hier de redenering (uit lit. 16, sektie 2.4) kort weerge-

ven. 

De gwv is gedefiniëerd op een heel ensemble met golffunktie 1~>. En om

dat in elk element daarvan de beide grootheden vaste waarden bezitten 

komt berekening van de kans op een bepaald paar meetuitkomsten neer op 

·het uitselekteren van die systemen in het ensemble die dat Pël:-ar .als ei

genschap bezitten, en dan het aantal te delen door het aantal van het 

gehele ensemble. En of we nu eerst selekteren op a of eerst op b , dat 
m n 

mag niet uitmaken. Beschouw nu het deelensemble van alle mikrosystemen 

waarin A de waarde a heeft. De kans dat in dit deelensemble B de waarde 
m 

b heeft is gelijk aan de kans op b onder de voorwaarde a m' dus (gebruik 
n n 

(1.10)): 

p(a J\b ) F (a ,b ) 
p(b !a ) 

m n m n ( 2. 3) = = 
n m p(a ) !<a 1~>1 2 

m m 

Anderzijds kunnen we ook het deelensemble met a los bekijken. In dit 
m . ..: --

nieuwe ensemble moet meting v~rt A met zekerheid a opleveren, en dat kan 
m 

alleen als de toestand van het ensemble beschreven wordt door de golf-

funktie I a >. Dan is, weer volgens ( 1.10) , binnen dit deelensemble de 
m 

kans op b : 
n 

( 2. 4) 

De kansen in (2.3) en (2.4) moeten natuurlijk gelijk zijn, omdat we eisen 

dat beide rekenmethoden konsistent zijn. Door '(2.3) en (2.4) te kombine

ren vinden we een uitdrukking voor de gwv. Door het hele verhaal nog eens 

te houden, maar dan eerst te ·selekteren op b verkrijgen we nog zo'n uit-
n 

drukking voor de gwv. Het geheel vormt dan üe konsistentierelaties: 
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(2.5) 

We kunnen de gemeenschappelijke faktor in het tweede en derde lid wegde

len als hij niet 0 is. Vullen we dan lw>=lak> in, dan hebben we: 

(2. 6) 

Ontwikkeling van ISn> naar het volledig orthenarme stelsel lak> laat dan 

zien dat IS> op een fasefaktor na gelijk moet zijn aan één van de eigen
n 

funkties ja>, zeg voor m=m0 • Dit geldt voor allen. Dus bij elke eigen-
m ~ 

vektor van B hoort een identieke eigenvektor van A. Door (2.6) opnieuw 

op te schrijven, met lw>=!Sk> vinden we het omgekeerde: bij elke eigen

vektor van A vinden we een identiek exemplaar bij B. Dat betekent dat A 

en B een gemeenschappelijke basis van eigenvektoren bezitten, en dus moe

ten kommuteren: 

[A,Bl = 0 (2.7) 

overigens is de afleiding met (2.6) wat korter dan die in lit. 16. We heb

ben nu bewezen da~_ gwV.:..~n-~~n-~~-~eer~te-s~~rt-áiie;;--~-aa:~-b~~taan voor 

kompatibele grootheden. 

2.2 Gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdelingen van de-tweede soort 

voor zuivere toestanden 

Met het resultaat in de vorige paragraaf nemen we uiteraard geen genoe

gen. Om toch gwv-en voor inkompatibele observabelen te definiëren moeten 

we echter wel een van de premissen voor de afleiding in 2.1 laten vallen. 

We beschouwen daarom in het vervolg gwv-en van de tweede soort. Dat bete

kent dat de uitkomsten van meetprocedures geen objektieve eigenschappen 

meer zijn die we aan de observabelen kunnen toekennen. Hierdoor mogen de 

selektieprocedures in 2.1 niet meer worden toegepast. 

We definiëren weer een gwv W(a ,b ;w) voor de twee observabelen A en B, m n 
met respektievelijke operatoren A en B, orthonormale bases van eigenvek-

-
toren ja> en IS >, en bijbehorende eigenwaarden a en b (diskreet spek-

m n m n 
trum zonder ontaarding). I~> is de begintoestand van het objektsysteem. 

Aan welke voorwaarden moet ee-n gwv van de tweede soort voldoen? Het is 

evengoed een kans, zodat hij positief en ·genormeerd moet zijn, voor alle 



- 18 -

Iw>. We mogen dus weer gewoon voorwaarden (2.1) en (2.2) stellen. Verder 

mogen we aannemen, dat de interaktie tussen objektsysteem en beide meet

apparaten beschreven wordt door een lineaire unitaire tijdevol,utie-opera

tor, S (vergelijk (1.27)). Maar dat is nog niet genoeg om de gwv vast te 

leggen. Daarom leggen we nu, in plaats van de konsistentie-eis (2.5), de 

zwakkere eis op, dat de A-meter de B-meting niet mag beïnvloeden, en om

gekeerd. Dit kunnen we als volgt in formules vertalen. De kans op meet

resultaat a , ongeacht de uitkomst van de B-meting, is per definitie ge-
m 

lijk aan de marginale distributie van de gwv, dat is de gwv gesommeerd 
~ 

over alle mogelijke b • Dit is gewoon een definitie uit de kansrekening. 
n 

Non-disturbance (niet-beïnvloeding) betekent nu dat deze kans gelijk moet 

zijn aan de kans op a in afwezigheid van de B-meter. Voor de kans op b 
m n 

kunnen we hetzelfde verhaal houden, en zo komen we tot de beide non-dis-

turbancerelaties: 

L W(a ,b ;W) 
m n 

( 2. 8) 
n 

I W(a ,b ;W) = I<B lw>l 2 

m n n 
(2. 9) 

m 

Om een werkbare uitdrukking voor de gwv te vinden, kijken we nu eerst 

even naar het meetschema. We gaan uit van de volgende begintoestand in 

de produkthilbertruimte van objekt en beide meters: 

(2.10) 

De twee meetapparaten zijn hier in rusttoestand (neutrale wijzerpositie) . 

Na interaktie nemen de meters orthonormale toestanden Ie > respektievelijk 
m 

In > aan, wijzerposities die één-éénduidig korresponderen met de meet
n 

waarden a en b .van het objekt. Als l~n> tenslotte een orthonormale basis 
m n :tv 

is van H
0

, dan kunnen we de eindtoestand van het totale systeem öntwik- -

kelen naar een produktstelsel: 

lll'f> = slll'.> = I so (W) l~n>®!e:>®ln > 
~ 9,mn :~vmn :tv m n 

(2.11) 

Analoog aan (1.22) is de gwv nu: 

w <w> := W<a ,b ;t/J) = <11' Ir ®je ><e !®In ><n 111' >=I Is <t/J> 12 (2.12) 
mn m n f 0 m m n n f 9, 9,mn 

Hierbij is gebruik gemaakt van de orthonormaliteit van de diverse stel

sels. 

Aan de uitdrukking (2.12) kunnen we eenvoudig de diverse voorwaarden op

leggen. we zien dat (2.12) al expliciet positief is, dus daar hoeven we 

ons geen zorgen over te maken. Verder laat sommeren van (2.8) over m zien 
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dat ook aan de normering is voldaan, mits 1~1=1. 

Vul (2.12) in (2.8) in en stel ~=a , dan is: 
k 

I Is Ca) 1
2 = l<a la >1

2 = o 
in imn k m k km 

(2.13) 

Indien k~m dan is de hele som 0, maar omdat de samenstellende termen niet

negatief zijn, moeten ze stuk voor stuk 0 zijn. We noteren dit als 

(2.14) 

Dit komt overeen met relatie (31) uit lit. 16. Daar wördt.hij als uit

gangspunt genomen, maar dat blijkt volkomen equivalent te zijn met dat 

van ons, te weten (2.8), omdat in lit. 16 uit (31) weer (36a) volgt, dat 

is precies (2.8). 

De lineariteit van S impliceert ook dat simn lineair is in zijn. argument. 

Met deze wetenschap, en een ontwikkeling van I~> naar de eigenvektoren 

1<1/ volgens (1.18), leiden we af: 

wmnc~> =i lsimnc~<akl~>lak>) 12 =i lr<akl~>simn<ak) 12 = 
=I II<akl~>ok sn Ca) 1

2 
= L l<a l~>l 2 lsn (a) 1

2 
= 

i k m ;vmn m i m ;vmn m 

= !<a 1~>[ 2W (a ) m· mn m 
(2.15) 

Vul nu l~>=la > in bij de tweede marginale distributiewet (2.9) en ge
m 

bruik (2.15): 

I wk <a) =I ok w.k Ca> = w <a) = l<a Is >1
2 

k nm k mnm mnm mn 
(2.16) 

Kombinatie tenslotte van (2.15) en (2.16) levert: 

-= -- (2"".17)-

Op volkomen analoge manier kunnen we met gebruikmaking van het stelsel 

18 > afleiden: 
n 

(2 .18) 

Maar (2.17) en (2.18) zijn precies de konsistentierelaties (2.5)! En in 

2.1 hebben we aangetoond dat, als een gwv daaraan voldoet, de te meten 

observabelen kompatibel moeten zijn. 

Resumerend: voor het meetschema (2.11) zijn de non-disturbance relaties 

(2.8) en (2.9) equivalent aan de konsistentierelaties (2.5). Dus ook non

disturbance impliceert kommutativiteit van de operatoren A en B. En dat 
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is precies wat we moeten hebben volgens de.opzet van 1.3. 

Dit betekent overigens niet, dat gemeenschappelijke metingen van inkom

patibele observabelen onmogelijk zijn. Zo noemen Park en Marg~nau (lit. 

4), die willen blijven vasthouden aan non-disturbance, de mogelijkheid 

van historische jointmetingen. Dit is echter een wat gezocht type metin

gen. Fraaier is het om gewoon te accepteren dat metingen van inkompatibe

le observabelen elkaar nu eenmaal verstoren. Dit doen de Muynck, Janssen 

en Santman (lit. 16); zij vervangen de non-disturbance relaties door de 

nog zwakkere eis van reproduktie van de enkelvoudige verwachtingswaarden, 

en voeren dan gwv-en van de derde soort in. Behandeling daarvan zou ons 

echter te ver voeren, en het is ook niet nodig voor ons betoog. We kun

nen nu immers kommutatie uit non-disturbance afleiden, zonder daarvoor 

aan de observabelen ongewenste eisen op te leggen, zoals we in 2.1 nog 

gedaan hebben door de realistische interpretatie van de quantummechanika. 

2.3 Projekties en positieve operatoren als toestanden 

We hebben in paragraaf 2.1 en 2.2 weliswaar kommutativiteit van twee ope

ratoren onder voorwaarde van non-disturbance afgeleid, maar het is de 

vraag of het verhaal. algemeen toepasbaar is. Er zitten namelijk nogal 

wat beperkende veronderstellingen in. Zo zijn we er van uit gegaan dat 

A en B volledige, diskrete niet-ontaarde basès van eigenvektoren bezit

ten. Dit is in een oneindig-dimensionale Hilbertruimte niet altijd het 

geval. Denk bijvoorbeeld aan kontinue spektra, en aan plaats- en impuls

operator, die helemaal geen eigenvektoren in de Hilbertruimte hebben. 

Ook hebben we aangenomen, dat de toestanden van zowel objekt als meetap

paraten zuiver zijn en blijven. Dit is niet altijd het geval en we weten 

niet a priori of zuivere toestanden in het algemeen eenvoudig gegenera

liseerd kunnen worden. Let wel, we hebben (1.4) niet bewezen. Stelt die 

uitdrukking inderdaad een dichtheidsoperator voor, en kunnen alle dicht

heidsoperatoren in die vorm geschreven worden? En als dat zo is, zouden 

we dan (2.17) en (2.18) zonder meer mogen sommeren over verschillende 

zuivere toestanden? Verder is het ook onduidelijk hoe we zouden moeten -

sommeren over de zuivere apparaat-begintoestanden. In (2.17) en (2.18) 

komen ze namelijk niet eens meer voor. Maar betekent dat, dat eindtoestand 

en gwv onafhankelijk zijn van de apparaat-begintoestanden, en zo ja, 

blijft dat zo voor mengsels? 
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Een nog bezwaarlijker punt: we hebben net gedaan alsof de eigentoestan

den van de meters niet ontaard zijn. Nu zijn wijzerposities makroskopi~ · 

sche toestanden, korresponderend met ontelbaar veel mikroskop~sch' ver

schillende toestanden. Er is dus juist een zeer sterke ontaarding. Dit 

betekent, dat ofwel het stelsel waarnaar in (2.11) wordt ontwikkeld niet 

volledig is, ofwel diverse apparaateigenfunkties in (2.1~ bij dezelfde 

a meetwaarde horen, zodat ze in de gwv samengenomen zouden moeten wor-
m 

den. 

Dit alles is voldoende reden om een wat algemener formalisme te zoeken. 

Dit is gevonden in het formalisme van Hellwig en Kraus (lit. 6, 18, 19). 

Zij formuleren alles in algemene dichtheidsoperatoren. We zullen dit in 

de volgende paragraaf behandelen, en daarmee verscheidene van de genoem

de beperkingen opheffen. Maar eerst zullen we moeten weten wat een dicht

heidsoperator nu precies is, en hoe zijn eigenschappen zijn. Daar zullen 

we nu iets over vertellen. 

Onze eerste vraag is: wat is de meest algemene vorm van een dichtheids

operator, die de toestand van een quantummechanisch systeem kan beschrij

ven? Dat moet uit de postulaten in hoofdstuk 1 afgeleid kunnen worden. 

Zo bewijzen Park en Margenau (lit. 4) met behulp van beslissingsobserva

belen, die alleen meetwaarden 1 en 0, resp. ja en nee, hebben en korres

ponderen met een projektie-operator, dat een dichtheidsoperator altijd 

positief is. Dat wil zeggen: 

Definitie: Een operator X, met 

Tr(PX) = Tr*(PX) > 0 (2 .19) 

voor alle eendimensionale projekties P=lw><wl waarvoor de uitàrukkäng ~-

qedefiniëerd is, wordt positief semi-definiet (kortweg positief) genoemd. 

Deze definitié is gelijkwaardig met: 

(2.20) 

voor alle Iw> in het domein DX van X. Met de definitie van hermitisch·: 

geadjungeerde volgt verder uit (2.20): 

(2.21) 

Door voor Iw> achtereenvolgens jf>+jg> en l!>+ilg> te nemen is te bewijzen 
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(2.22) 

We zien dus dat een positieve operator altijd hermitisch is, dus ook elke 

dichtheidsoperator. Bovendien moet bij een dichthèidsoperator (2.19) gel

den voor alle beslissingsobservabelen, dus voor alle eendimensionale pro

jekties op de hilbertruimte. Zijn domein DX is dus de hele ruimte, zodat 

hij noodzakelijkerwijs begrensd is (lit. 1, sektie 3.4). En dan is hij 

ook zelf-geadjungeerd (lit. 1, 3.6). 

Verder voeren Park en Margenau de triviale observabelë I ln, die altijd 

de waarde 1 heeft. De bijbehorende operator is-de eenheidsoperator I. De 

verwachtingswaarde van I is: 

<I> = Tr(pi) = Tr(p) = i (2.23) 

We zien dus dat een dichtheidsoperator trace 1 moet hebben. Dat noemen 

we de normeringsvoorwaarde. We hebben nu alle beperkende voorwaarden ge

had, zodat we kunnen·poneren 

Stelling 2.1: Elk quantummechanisch ensemble wordt gerepresenteerd door 

een begrensde positieve zelf-geadjungeerde operator, met spoor 1, de 

dichtheidsoperator p. 

Voorbeelden van operatoren, die hieraan voldoen zijn gemakkelijk te-vin

den. Zo is gemakkelijk in te zien, dat elke eendimensionale projektie 

Q=la><al aan (2.2C!J} voldoet, begrensd is en spoor 1 heeft. Maar ook wil

lekeurige lineaire korobinaties 

p = r P. I a. ><a. I , . ~ ~ ~ 
~ 

p,>O, 
~ 

LP· =1' . ~ 
~ 

~a.la.>=1 
~ ~ 

zijn korrekte dichtheidsoperatoren, wat blijkt uit: 

Tr(Pp) = L p.Tr(P!a.><a. I> > 0 . ~ ~ ~ 
~ 

en 

Tr ( p) = I p . Tr ( I a . ><a . I ) = I p . <a . I a . > = I p . = 1 . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ 
~ ~ ~ 

(2. 24) 

( 2. 25) 

( 2. 26) 

Hebben we met (2.24) alle dichtheidsoperatoren gevangen? Dat is inderdaad 

het geval volgens Jauch (lit. 1, sektie 8.5). Dit feit berust op de spek

trale representatie van een willekeurige zelf-geadjungeerde operator, die 

hij behandelt in sektie 4.3: 
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(2.27) 

Als A een aftelbare basis van eigenfunkties heeft, reduceert (2.27) tot 

de diskrete som: 

A L À.E. . ~ ~ 
~ 

E. kunnen meerdimensionale projekties zijn, die eventueel met 
~ 

E. = L E . . = L I e .. >< e .. I 
~ . ~] . ~] ~] 

J J 

(2.28) 

(2. 29) 

in eendimensionale projekties kunnen worden uitgedrukt. À, zijn de eigen
~ 

waarden van A. Een positieve operator heeft uitsluitend niet-negatieve 

eigenwaarden, anders zou voor een eigenvektor met eigenwaarde ÀKO gelden: 

(2.30) 

wat in strijd is met (2.20). En het spektrum van een dichtheidsoperator 

moet bovendien diskreet zijn, omdat het spoor anders niet 1 kan zijn. 

Dit is aan te voelen (en ook niet meer dan dat), als we beden~en, dat 

bij een kontinu spektrum de dEÀ projekties op oneigenlijke eigenvektoren 

zijn. Het spoor van zulke projekties is gelijk aan de norm van de onei

genlijke vektor in het kwadraat, en die is oneindig. Als we dat dus aan

nemen, kan een dichtheidsoperator altijd geschreven worden als (2.28), 

met positieve À,, en bovendien LÀ.=l, en dat is precies (2.24). 
~ ~ 

Nog een handige stelling tot slot: 

Stelling 2.2: Een operator X is positief indien 

...: - (~. 31) -

Bewijs: D : 
A 

De omkering van deze stelling geldt feitelijk ook. Omdat een positieve 

operator uitsluitend niet-negatieve eigenwaarden heeft, verwachten we 

dat de worteloperator weer positief en dus hermitisch is, zodat 

x (2.33) 

Een bewijs is dit natuurlijk niet. De omkering hebben we overigens ook 

niet nodig in het verdere betoog. 
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2.4 Waarschijnlijkheidsverdelingen voor algemene dichtheidsoperatoren 

We gaan nu de jointmeting algemener aanpakken, en gebruiken daarvoor het 

formalisme van Hellwig en Kraus. Dit staat beschreven in lit. 6; 18 en 19, 

maar we zullen er alleen de eerste beginselen van gebruiken, deze wel ge

generaliseerd voor twee meetapparaten. 

We voeren aan een objekt een gemeenschappelijke meting uit van twee ob

servabelen A en B, met behulp van twee meetapparaten. De bij de observa

belen behorende operatoren A en B worden (ook hier) vêronaersteld een 

diskreet, niet ontaard spektrum te hebben, en een volledige basis van 

eigenvektoren. Deze laatste voldoen aan de vergelijkingen 

Aja > 
m 

a la > m m 

BjS > = b jS > 
n n n 

(2.34) 

(2.35) 

We definiëren de projekties op de (genormeerde) eigenvektoren als 

P = la ><a I m m m 
(2.36) 

Q = Is ><S I n n n 
(2.37) 

Bet objektsysteem wordt beschreven door een algemene dichtheidsoperator 

p, zoais beschreven is in 2.3. Evenzo worden de begintoestanden (neutrale 

posities) van de meetapparaten voorgesteld door de willekeurige dicht

heidsoperatoren resp. pA en pB. De totale begintoestand van het systeem 

is dan het direkt produkt van deze dichtheid~operatoren, een operator op 

de produkthilbertruimte, dus: 

...::- - ( 2-. 38) -

Bij het meetproces laten we de drie systemen met elkaar interageren. Dit 

is een gewone kausale tijdontwikkeling en wordt dus {vergelijk (1.11) en 

(1.27)) voorgesteld door een unitaire operatorS op de produktruimte. Er 

geldt dus 

(2.39) 

De toestand van het gehele systeem na de interaktie is 

(2.40) 

De meetapparaten worden verondersteld (sterk ontaarde) makroskopische 
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wijzertoestanden te hebben, die één-op-één korresponderen met de mikros

kepischa eigenfunkties en dus meetwaarden van objektsysteem. Zij worden 

geacht beslissingsobservabelen te zijn (het apparaat hééft ee~ bepaalde 

wijzerstand, of het heeft die niet) , en ze korresponderen dus met projek

tieoperatoren. We hebben dan de volgende relaties: 

E = I 1 e .><e .1 op HA m i m~ ~ 
(2.41) 

F = I lnnj><nnj I op HB n 
j 

(2 .42) 

~ 

De ontwikkelingen naar ééndimensionale projekties zijn alleen maar be-

doeld als een indikatie hoe de E en F eruit zouden kunnen zien. Inte-
rn n 

gralen of nog algemenere vormen zijn ook best mogelijk, maar we zullen 

de relaties toch niet gebruiken. 

Analoog (1.28) definiëren we nu de gemeenschappelijke waarschijnlijkheids

verdeling als de kans op het vinden van de wijzertoestanden E en F , on-
m n 

geacht het objektsysteem: 

W (p) := W (a ,b ;p) := Tr[pf (I
0

illE illF ) ] = 
~ m n m n 

= Tr[S(pillp illp )St(I
0

®E illF)) 
A B m n (2.43) 

Let wel, we hebben hem hiermee nog helemaal niet vastgel~gd, want we ken

nen de interaktie-operator S nog niet, en evenmin hebben we de metertoe

.standen pA en PB gepreciseerd. We proberen nu de gwv wat beter vast te 

leggen door er eisen aan te stellen. Dit zijn: 

1. Linear&teit: de meting is een quanturnmechanisch proces, en mag dus 

lineair worden verondersteld. Dit hebben we eigenlijk al gedaan door 

voor S een lineaire unitaire operator te nemen. omdat de trace ook 

lineair is in zijn argument kunnen we deze eigenschap ook formuleren 

voor de gwv zelf. We stellen: 

De gwv W (p) is een lineaire funkt~onaal, gedefiniëerd op operatoren mn 
op de Hilbertruimte H

0
• In formule: 

w (a.pl +Spz) = a.w <P1) + Sw (pz) mn mn mn a.,S E c (2.44) 

2. Positiviteit: de gwv vertegenwoordigt een kans op een bepaalde gebeur

tenis, te weten het paar wijzertoestanden {E ,F }. Deze moet dus posi-. 
m n 

tief zijn, mits het argument p een geoorloofde toestand, dus een posi-

tieve operator is: 
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w (p) > 0 
mn = 

voor p positief, Tr(p) 1 (2. 45) 

3. Normering: de kans om enig paar {E ,F } te vinden is gelijk aan de 
m n 

som van de kansen op alle mogelijke paren (elkaar uitsluitende gebeur-

tenissen), en die is gelijk aan 1: 

I: w cp> = 1 mn 
mn 

voor (2.46) 

Met behulp van de relaties (de wijzertoestanden spannen samen de resp. 

Bilhertruimten op) : 

en (2.47) 

kunnen we gemakkelijk nagaan dat de gwv (2.43) hier al aan voldoet. 

4. Non-disturbance: de A-meter mag de B-meting niet verstoren, vice ver

sa. Dat betekent (vergelijk (2.8) en (2.9)) dat de kans op a , gesom
m 

meerd over alle mogelijke b (de marginale distributie) gelijk moet 
n 

zijn aan de kans op a bij afwezigheid van de B-meter. En die moet 
m 

weer gelijk zijn aan de quanturnmechanische verwachtingswaaTdé van P 
m 

voor de objekttoestand p. Zo krijgen we twee non-disturbance relaties: 

LW (p) = p(a ;p) = Tr(P p) 
mn m m 

(2.48) 
n 

p positief, Tr(p) = 1 

L W ( P) = p' (b ; P) = Tr ( Q p) 
mn n n 

(2 .49) 
m 

Met deze eisen zullen we nu, op een analoge manier als in 2.2, proberen 

de konsistentierelaties af te leiden, uiteraard ook vertaald in het nieu

we formalisme. We proberen als volgt. Neem voor p de speciale zuivere 

toestand Pk en vul in (2.48) in: 

Tr (P P ) = o · 
m k km 

( 2. 50) 

Dit volgt uit de orthogonaliteit van de eigenfunkties van een hermitische 

bperator. Voor kfm is de gehele som in (2.50) gelijk aan 0. Gebruikmakend 

van de positiviteit van de funktienaal voor positieve operatoren (dus oo~ 

voor eendimensionale projekties, sektié: 2. 3) volgt dan dat alle afzonder

lijke termen 0 moeten zijn. Kombinerend met de voorwaarde kim kunnen we 

schrijven: 

W (Pk) = êkmW (P ) mn mn m 
(2.51) 

Vul nu voor p in (2.49) Pk in en gebruik -(2-.51): 
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I w (Pk) =I ok w (P ) = wk (Pk) = Tr(PkQ ) mn mmn m n n 
(2 .52) 

m m 

Op volkomen analoge wijze kunnen afgeleid worden 

W (Q
0

) = 0 0 W (Q ) 
mn ;r.., ;r..,n mn n (2. 53) 

en vervolgens het analogon van (2.52). Deze twee saroeRvattend krijgen we 

de gelijkheid 

W (P ) = W (Q ) = Tr(P Q ) 
mn m mn n m n (2.54) 

Weten we nu genoeg van de gwv om hem helemaal op te schrijven? In (2.51) 

drukken we de funktienaal voor een willekeurige Pk uit in die voor Pm' en 

in (2.54) drukken we de laatste uit in louter bekenden. We hoeven nu al

leen nog maar de gwv voor een willekeurige p te vinden. We weten, dat de 

gwv lineair is, dat de Pk een orthonormaal stelsel van eendimensionale 

projekties op een volledig stel eigenfunkties vormen, en dat we met (1.2) 

een inwendig produkt voor operatoren hebben. We proberen nu analoog (2.15) 

een willekeurige p naar de Pk te ontwikkelen. Vermenigvuldig o·(2~51) links 

en rechts met de trace-inprodukten en sommeer: 

Wmn(kL Tr(Pkp)Pk) = L Tr(Pkp)Ök w (P) = 
k m mn m 

Tr (P p)W (P ) 
m mn m 

(2.55) 

Het is echter nog maar de vraag of in 

- (2.56) 

p gelijk gesteld mag worden aan de reeks. En als dat niet mag, zijn dan 

misschien de waarschijnlijkheden ervan wèl gelijk? De problematiek hier

omheen blijkt nogal uitgebreid te zijn, en de behandeling ervan beslaat 

het gehele v~lgende hoofdstuk. In lit. 16, sektie 4.4 wordt.het prob_le~m_ 

ook vermeld. Daar-.nemen ze de relaties (46a) en (46b) zonder bewijs aan, 

op grond van de ergodiciteitseigenschap (snel fluktueren van niet-diago

naaltermen, waardoor ze uitgemiddeld worden). Maar volgens mij is het in

voeren van een extra eis overbodig. Voor de de~ails zie het volgende 

hoofdstuk. 

Om de konsistentierelaties af te leiden geven we hier alvast de eindkon

klusie: het antwoord op de eerste vraag hierboven luidt "nee", een wil

lekeurige dichtheidsoperator kan niet in de eendimensionale projekties 

Pk uitgedrukt worden. Gelukkig kan de tweede vraag bevestigend beantwoord 

worden. Ondanks de onvolledigheid van de Pk is (2.56) juist. 

Daarvan uitgaande kunnen we ( 2. 5 5) en ( 2 .56-) kombineren tot 
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W (p) = Tr(P p)W (P ) 
mn m mn m 

(2 .57) 

Nu hoeven we (2.54) nog maar in te vullen. Als we daar meteen het analo

ge geval met de Qt in betrekken, krijgen we: 

W (p) = Tr(P p)Tr(P Q ) = Tr(Q p)Tr(P Q ) 
mn m mn n mn 

( 2. 58) 

Een nauwkeurige beschouwing leert, dat dit precies de generalisaties van 

de konsistentierelaties (2.17) en (2.18) zijn. Om hieruit ook algemeen 

de kommutatie van A en B af te leiden hebben we weer de resultaten van 
~ 

het volgende hoofdstuk nodig, dus dat laten we wachten tot paragraaf 3.7. 

3. Niet-diagonaaltermen in het dichtheidsoperatorformalisme 

3.1 De verzameling van begrensde lineaire operatoren als Hilbertruimte 

In 2.4 zijn we gestuit op de vraag of een willekeurige dichtq~idsoperator 

naar de gegeven eendimensionale projekties Pk te ontwikkelen is volgens 

? 
p = ( 3 .1) 

We kunnen hier al snel een weerlegging voor vinden. Neem_ voor p het bij

zondere geval van een willekeurige eendimensionale projektie op een vek

tor J~>, die niet samenvalt met een van de Jak>. Dus probeer 

P = 1~><~1 = I c P 
k k k 

P moet aan de projektievoorwaarde voldoen: 

( 3. 2) 

-=-

Vanwege de orthogonaliteit van de Pk mogen we de koëfficiënten gelijkstel

len: 

c = 0 of 1 
k 

(3. 4) 

Invullen van (3.4) in (3.2) geeft dat P ofwel een meerdimensionale pro-
-

jektie is, ofwel samenvalt met een van de Pk. Beide mogelijkheden leiden 

tot een tegenspraak, waarmee (3.2) weerlegd is. 

Er is echter wel een eenvoudige andere mani~r om eén willekeurige eendi

mensionale projektie P in een o~thogonaal stelsel van basisoperatoren 
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uit te drukken. We gaa~ er daartoe weer van uit, dat de beschouwde Hil

bertruimte van golfvektoren separabel is, en opgespannen wordt door het 

orthonorme diskrete stelsel {!~k>}. We kunnen nu gewoon beide .l~>'s naar 

dit stelsel ontwikkelen: 

(3.5) 

Hierin hebben we gedefiniëerd 

( 3. 6) 

Deze operatoren hebben de volgende eigenschappen: 

( 3. 7) 

( 3. 8) 

In het bijzonder is voor k=k' en i=i': 

(3.9) 

(3. 10) 

Dit betekent, dat het· partiële isometriën zijn (lit. 1, sektie 3.3). Ze 

zijn niet heriilitisch, maar er geldt wel 

(3.11) 

Verder is met (3.7) af te leiden: 

(3 .12) 

De pki vormen dus een orthonorm stelsel operatoren in de zinvan-hef 

trace inprodukt (1.2) voor operatoren. (3.7) tot en met (3.12) kunnen 

gemakkelijk netjes bewezen worden, maar dat zullen we niet doen, want ze 

liggen voor de hand. 

Merken we nog op dat de pki lineaire begrensde operatoren zijn. Het eer

ste is triviaal, het tweede volgt uit 

(3.13) 

Het gelijkteken geldt voor l~>=l~i>' dus de norm is 1. Met behulp van de 

volledigheid van de { I ~k>} kunnen we nu eenvoudig::': laten zien dat een wil

lekeurige normeerbare (d.w.z. de wortel ui~ het trace inprodukt met zich

zelf is eindig) lineaire operator A op de Hilbertruimte kan worden uitge-
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drukt in de pki: 

A= IAI =I l~k><~kiA i I~.Q,><~.Q,I = I.Q,<~kiAI~.Q,>I~k><~.Q,I = 

t 
A= I Tr(pk.Q.A)pki 

ki 
(3. 14) 

En zoals te verwachten was zijn de koëfficiënten gelijk aan de trace-in

produkten van de pk.Q, met A. In feite hebben we hiermee een nieuwe Hilbert

ruimte H gekreëerd, nu van operatoren. De ruimte van alle normeerbare 
op 

lineaire operatoren is immers lineair, heeft een inwendig produkt, is se-

parabel volgens (3.14), en volledig (is hij dat niet, dan kan hij altijd 

aangevuld worden). Als extra bij de operatoren hebben we bovendien een 

gewoon niet-kommutatief (i.h.a.) operatorprodukt. Dit maakt de verzame

ling tot een algebra. Voor de basiseigenschappen daarvan zie appendix B. 

Op het Hilbertruimte-konsept komen we overigens nog in 3.6 terug. 

Voor de ~~k> kunnen we een willekeurige diskrete basis kiezen, bijvoor

beeld de in 2.4 ingevoerde eigenvektoren I~> en IS.Q,> van respektievelijk 

A en B. We definiëren: 

Pki := l~><a.Q,! 

Qk.Q, := I Sk><S.Q, I' 

(3.15) 

(3 .16) 

Uiteraard hebben deze stelsels alle eigenschappen {3. 7) tot en met .(3 .14) • 

Kunnen we met (3.15) de relatie (2.~6) bewijzen? we rekenen uit: 

( 3. 17) 

De eerste som willen we uitkrijgen, maar we blijven zitten met de niet

diagonaaltermen. De tweede som moeten we naar 0 praten, èn daarvoor zijn 

we verplicht· ·de uitdru.lckingen Wmn (Pki) te onderzoeken. Maar -=dät is rriee. -

zo eenvoudig, want het is gemakkelijk in te zien dat de Pki niet positief 

zijn (ze zijn immers niet hermitisch) • Dus mogen we de voorwaarden 2 en 

4 uit 2.4 7àor die argumenten niet gebruiken. 

3.2 Een basis van ééndimensionale projekties 

We zullen nu proberen om van de Pki op een nieuwe basis van operatoren 

over te gaan. En dan een, waarvan alle leden positief zijn, en genormeerd 

.(Trace=1). Het gemakkelijkst kunnen we dat doen met een basis van ééndi-
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mensionale projekties ~t' die volgens 2.3 aan alle voorwaarden voor 

dichtheidsoperatoren voldoen. Dit stelsel moet uit te drukken zijn in de 

P .. : 
1) 

x_ n = l.Ckn· .P .. 
k;v . . !V1) 1) 

1) 

(3 .18) 

Omdat de Xkt projekties zijn, en dus zelf-geadjungeerd, volgt gèmakkelijk 

(gebruik (3.11)): 

Verder moeten de ~t voldoen aan de projektievoorwaarde: 

= (L ckn' .P .. )t( I ckn'l 'lp' I 'I)= 
, , ;v1) 1) , I , I ;v1 ) 1 ) 
1J 1 J 

= I ckt .. I P .. I = xkt 
jjl JJ JJ 

waaruit volgt 

In het bijzonder is 

en met · ( 3 • 19) : 

I c~t .. ckt .. I P .. I -
ijjl 1) 1) JJ 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3 .23) 

Aan((3~19}, ·::(3.22) .en((3~23) kunnen we zien, dat als in een bepaalde ~t 

de basisoperator P .. voorkomt met een koëfficiënt Ckn· .FO, dat ook P .. , 
l.J !V1) ]1 

P .. en P .. voor moeten komen met koëfficiënten ongelijk 0 in de ontwik-
J J l.l. ' -' - ~ . 

keling, wil die ~t een projektie zijn. We zullen nu kijken of lineaire 

kombinaties van P .. , P .. , P . . en P . . voldoende speelruimte geven om een 
11 l.J Jl. JJ 

basis van eendimensionale projekties te maken. We proberen: 

(3. 24) 

Voor k=t is een lineaire kombinatie niet nodig: Pkk is al een eendimen

sionale projektie. Bij gebruik van (3.24) reduceert (3.19) tot: 

a = a* = a 

8 = 8* = d 

8 = y* =b 

E R 

E R 

+ ie; b,c E R 

(3.25a) 

( 3. 25b) 

(3.25c) 
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terwijl we uit (3.21) destilleren: 

(l = lal
2 + IYI 2 (3. 26a) 

s = a*S + y*o (3.26b) 

y = B*a + o*y (3.26c) 

0 = lsl
2 + lol

2 (3. 26d) 

welke met de vergelijkingen (3.25) vereenvoudigen tot de reële relaties 

(gebruik SrfO) : 

a + d = 1 

(3. 27a) 

(3.27b) 

Het stelsel is wat uitgedund, want in (3.26) zijn de vergelijkingen twee 

aan twee afhankelijk. Het is duidelijk dat a en d geen van beide 0 kun

nen zijn, omdat dan alle koëfficiënten 0 zijn. Kiezen we vanwege de sym

metrie in (3.24) a=d, dan hebben we 

(3. 28a) 

(3.28b) 

Kiezen we 8 en y in (3.24) zuiver reëel (c=O), dan hebben we als oplos

sing: 

(3.29) 

Dit is inderdaad een stelsel van eendimensionale projekties, maar géén 

basis. Dat is eenvoudig in te zien, immers Xk~=X~k· Kiezen we S en y zui

ver imaginair (b=O) , dan is 

...: _ .. - (3_. 3Q) -

Ook dit stelsel is echter afhankelijk, al is het iets moeilijker te zien. 

Er geldt namelijk: 

(3.31) 

Rest ons nog een tussenoplossing, b=c. Oplossén uit (3.28b) levert uit

eindelijk het stelsel projekties: 

(3. 32) 

als krf~ 
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Men kan kontroleren dat dit voor k=~ een projektie op de vektor jak> voor

stelt, en voor k~~ op de vektor: 

(3.33) 

We kunnen nu kijken of we de relaties (3.32) om kunnen draaien. We gaan 

uit van de volgende vier vergelijkingen voor Pkk, Pk~; P~k en Pi~: 

pkk 

~{pkk + ~/2(1+i)Pk~ + ~/2(1-i)P~k 

~{Pkk + ~12 (1-i) p k~ + ~12 ( 1+i) p ~k 

= 

+ p~~} = 

+ p~~} = 

p~~ = 

xkk 

xk~ 

x~k 

x~~ 

(3. 34a) 

'(3. 34b) 

(3.34c) 

(3. 34d) 

Optellen van (b) en (c) 1 gebruiken van (a) en (d) , en delen door ~1:2 le

vert (3.35a). Analoog geeft aftrekken van (b) en (c), gebruiken van (a) 

en (d) 1 en delen door ~i/2 (3.35b): 

Pk~ + P~k - fi<xk~ + x~k - xkk - x~~> 
Pk~ - P~k = -i/2(xk~ - x~k> 

(3. 35a) 

(3.35b) 

Optellen van (3.35a) en (3.35b), en we krijgen de omkering van (3.32): 

xkk als k=~ 
(3.36) 

~/:2{(1-i)~~ + (l+i)X~k- xkk- x~~} als k~~ 

Het feit, dat de Pk~ in de Xk~ zijn uit te drukken betekent dat het stel

sel eendimensionale projekties Xk~ volledig is. Het stelsel is echter 

niet orthonorm. Welke relatie de basisoperatoren wel hebben is te vinden 

door stug door te rekenen. We rekenen dan het trace inprodukt van Xk~ en 

X uit door (3.32) in, te vullen, daarbij 4 gevallen te onderscheiden, 
mn 

en gebruik te maken van (3.12) 1 de orthonormaliteitsrelatie~ voor Pki.~ _ 

Door naderhand de 4 gevallen weer tot één formule samen te vatten krijgen 

we: 

In fig. 3.1 is schematisch de waarde van het inwendig produkt weergegeven. 

x 
mn 

m 

1 

n 

~ 

x 
mn 

m 
0 fig. 3 .1. 

l ~ Tr (Xk~Xmn) 

voor 
0 variabele x 

mn 
~ links: k~~ 

rechts: k=~ 
(\ 

n 

0 l.z 0 

~k ~ 
1 

0 0 
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We hebben nu alle noodzakelijke gegevens over de Xkt om het stelsel te 

kunnen gebruiken. 

3.3 Toepassing op de gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling 

Alle Xkt zijn projekties, positief dus, en we mogen ze zonder meer als 

argument gebruiken in de non-disturbance relaties. Vul ~k in (2.48) in 

en gebruik (3.32): 

k=X'.: (3.38) 

Indien k#m, dan is de hele som 0, en omdat de gwv voor de Xkk niet-nega

tief is, zijn alle termen afzonderlijk 0. We mogen dus opschrijven: 

(3.39) 

Dit is nog niets bijzonders, we hadden dit resultaat al in (2.51). Maar 

nu de niet-diagonaaltermen (gebruik (3.37)): 

(3.40) 

Dan is 

(3.41) 

We kunnen dit als volgt noteren in één formule: 

(3.42) 

-= -
Tenslotte kunnen we (3.39) en (3.42) nog kombineren tot: 

( 3. 43) 

Deze uitdrukking is helaas minder vaak 0 dan we wel zouden willen. Het 

is jammer, dat er uit (3.40) niets te halen is als k=m of t~, tenminste

wat betreft de afzonderlijke termen van de som. 

Maar we zullen het ermee moeten doen, en gaan nu (3.43) weer terugverta

len naar de Pkt" Voor k=~ kennen we de Wmn al, en voor kit is, met (3.36), 

en de lineariteit (2.44): 
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Indien k=m of i=m, dan is (3.44) nauwelijks te vereenvoudigen met de re

latie (3.43). Er valt slechts één term weg, en men kan aantonen, door de 

Xki in het rechterlid via (3.32) weer in de Pki uit te drukke~, dat men 

het linkerlid gewoon terugkrijgt. Dat levert dus niets op. Maar: 

(3 .45) 

Als we dit samennemen met het geval k=i krijgen we volkomen analoog aan 

(3 .43): 

(3.46) 

Met deze wetenschap rekenen we andermaal (3.17) uit: 

\' t . \' t 
Wmn(p) = Wmn(~iTr(Pkip)Pkt) = ~iTr(Pkip)Wmn(Pki) = 

= IiTr(P:ip) (okm + oim- okmoim)Wmn(Pki) = 

= I Tr(Pt 0 p)W (P 0 ) + L Tr(Pkt p)W (Pk ) - Tr(P p)W (P ) 
i m;v mnm;v k m mn m m mnm 

= Tr(P p)W (P) + L Tr(Pmkt p)W· (Pmk) + L Tr(Pkmt p)W (Pkm) 
m~mk~ mn k~ mn 

(3.47) 

De eerste term is gelijk aan de eerste term in (3.17), en die moeten we 

hebben. We zien verder, dat van de ongewenste dubbelsom in (3.17) hier 

nog maar twee enkelvoudige sommen zijn overgebleven. We hebben dus wel 

vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet helemaal. 

Overigens is (3.47) wel wat eenvoudiger te schrijven. Ontwikkel daartoe 

de operator Pmp eens naar het stelsel Pki' en gebruik (3.7): 

(3 .48) 

We zien dat hiermee de eerste term van het voorlaatste lid van (3.4n ~ -

sterk gereduceerd kan worden. Op analoge manier korrespondeert pP met 
m 

de tweede term, en P pP met de derde, zodat (3.47) overgaat in m m 

W (p) = W (P p + OP - P pP ) mn mnm ·mmm (3.49) 

Tenslotte kan men door te stellen P =I-P nog uit (3.49) afleiden dat: m m 

W (P pP ) = 0 
mn m m 

Als we dan bedenken dat p te schrijven is als 

p = P pP + P pP + P pP + P pP 
mmmmmmmm 

en dat we willen hebben 

(3.50) 

(3.51) 
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? = W (P pP ) = Tr(P p)W (P ) 
mnmm m mnm 

(3.52) 

dan is het duidelijk, dat we met (3.50), en dus met (3.47), gewoon nog 

te weinig informatie hebben. 

We kunnen onze basis van projekties nog wel op een andere manier te nutte 

maken. Door namelijk met (3.36) de Pk~ in de Xk~ uit te drukken, vervol

gens voor de 4 afzonderlijke termen de non-disturbance relatie (2.48) te 

gebruiken, en dan de ~~ weer terug te vertalen in de Pk~' is te bewijzen, 

dat de non-disturbance relatie óók voor de Pk~ opgaat: 

(3 .53) 

Hier zien we, dat het rechterlid veel vaker 0 is dan in (3.40). Dat komt 

door de orthogonaliteit van de Pk~· Een afleiding analoog (3.41) is ech

ter uitgesloten, omdat de Pk~ niet positief zijn, en we dus (2.45) niet 

mogen gebruiken. 

Een leuke bijkomstigheid van (3.53) is wel, dat de non-disturbancerela

ties nu blijken te gelden voor alle begrensde lineaire operatorén, i.p.v. 

alleen voor dichtheidsoperatoren. 

3.4 Non-existentie van een gewenste basis 

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat onze basis van projekties 

niet werkt, zoals we zouden willen. En dat kwam, doordat de orthogonali

teitsrelaties (3.37) niet sterk genoeg waren. Wat we feitelijk nodig heb

ben, is een orthonormale basis van eendimensionale projekties Nk~' waar

voor dus geldt: 

(3.54) 

Laat Nk~ een proje.lctie zijn op de genormee.rde vektor I~~>. Dan is: 

(3 .55) 

waarmee (3.54) terug te brengen is tot 

(3.56) 

wat echter volkomen equivalent is met 

(3 .57) 
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Dit betekent gewoon dat alle projekties Nkt op onderling o~thonormale 

vektoren moeten projekteren. Op het eerste gezicht lijkt het of we te 

weinig orthonormale vektoren in H hebben om aan alle l~t> to~ te kennen. 

Dit is echter slechts schijn. Voor deze toekenning kunnen we bijvoorbeeld 

te werk gaan volgens figuur 3.2 • 

I~.Q,>= 
.Q, 

1 2 3 4 5 

1 !a1> !a2> la4> la1> la11::> .•• 

k 
2 !a3> las> las> ial2> !a17> .. 
3 las> jag> lal3> iaiB> ..• : •••. 

4 !a1 o> la14> ja19> ...... 
5 la1s> la2o> ...... 

fig. 3.2. Toekenning van een orthonorm stelsel met één index aan een met 
twee indices . 

Dit kan omdat beide verzamelingen aftelb~ar oneindig veel elementen be

zitten. De aldus gedefiniëerde Nk.Q, vormen inderdaad een orthonorm stel

sel van ééndimensionale projekties. Maar ze blijven in essentie natuur

lijk gelijk aandeP =la ><a j, en zoals in 3.1 gekonstateerd, is dat 
m m m 

stelsel niet volledig! We moeten dus vaststellen, dat een orthonormale 

basis van eendimensionale projekties niet bestaat. 

Als we nog eens naar (3.40) kijken, blijkt dat die eis te sterk was. We 

hebben genoeg aan een basis van projekties waarvoor geldt 

_; -
(3 .58) 

We kunnen echter gemakkelijk zien dat zo•n basis ook niet bestaat. Vul 

voor de Nk.Q, namelijk ( 3. 18) in en gebruik de relatie ( 3. 22) : 

Yldm: Tr(P Nkn> =I Ckn .. Tr(P P .. ) = Ckn =I lckn. 1
2 =ok-- On (3.59) m Jfv • • Yv~J m ~J JVmm . JV~m m Yvm 

~J ~ 

Indien kf,m of tf,m, dan volgt uit (3.59), dat alle ck.Q,im=O zijn. Is k=.Q,=m, 

dan is eruit af te leiden, dat de enige koëfficiënten ongelijk 0 zijn 

c = 1 (3.60) 
mmmm 

~ 

We houden van (3.18) dus weer alleen de pro]ekties P over, niet voldoen
m 

de voor een basis. 
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We zullen nu nog één poging doen om de aan een basis op te leggen eisen -
te verzwakken. Wat we zoeken is een volledig stel operatoren, dat aan 

(3.58) moet voldoen om de marginale distributies voor kFro èf ~Fm gelijk 

0 te kunnen stellen, en dat bovendien de positiviteit (2.45) waarborgt, 

zodat we term voor term 0 kunnen stellen. Het is dus afdoende een basis 

van positieve operatoren ~i te vinden met eigenschap. (3.58). We schrijven 

~i=~. rkiijpij 
~J 

Invullen in (3.58) levert analoog aan (3.59) op: 

Reken nu het spoor van (3.61) uit, en gebruik (3.62): 

Tr(~i) = ~. rkiijTr(Pij) = L rkiii =? 6ki0ii"= 0ki 
~J i ~ 

(3 .61) 

(3 .62) 

(3.63) 

Nu voelen we al nattigheid: de niet-diagonaaloperatoren hebben spoor 0, 

en kunnen dus nooit genormeerd worden op 1, tot een legale dichtheidsope

rator. Men zou echter kunnen aanvoeren dat het spoor van de operator niet 

essentiëel is in (2.45), zolang hij maar positief is. We gaan dus verder, 

en werken (3.63) uit met de definitie (1.1) van de trace: 

(3. 64) 

Als k~i is de hele som 0, en omdat ~i een positieve operator is, moeten 

met (2.20) alle termen 0 zijn. En omdat de basis voor de berekening van 

een spoor willekeurig is kunnen we stellen: 

(3.65) 

Hieruit volgt zonder meer ~i=O voor k~i. Het is nu wel duidelijk dat 

het overgebleven stelsel ~k moeilijk nog völledig kan zijn. Het is ove

rigens met behulp van de positiviteitseis strikt te bewijzèn dat de ~k 

precies weer de Pk moeten zijn. We laten dat achterwege, omdat het wat 

omslachtig is •. 

We hebben kunnen konstateren, dat we met deze manier van aanpak niet veel 

verder meer komen. We moeten het probleem van de niet-diagonaaltermen dus 

essentiëel anders benaderen. 
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3.5 Analogie tussen golffunktie- en dichtheidsoperatorformalisme 

Een interessante vraag is nu: waarom gaat het in 2.2 goed en in 2.4 fout? 

Als we de afleidingen nauwkeurig vergelijken zien we wel verschillen. In 

2.2 ontwikkelen we de eindtoestand naar een stelsel van eigentoestanden, 

en werken verder met de ontwikkelingskoëfficiënten. Daarentegen ontwik

kelen we in 2.4 helemaal niet, en we werken met de waarschijnlijkheids

funktie. 

Als we dat laatste ook eens met golffunkties proberen; dan~kunnen we, 

analoog aan de afleiding (2.50) - (2.51), ook daar meteen afleiden: 

W(a ,b ;ak) = ok W(a ,b ;a ) m n m m n m 
(3. 66) 

Nu is lak> wèl een basis voor de Bilhertruimte H
0

, in tegenstelling tot 

Pk voor de operatorhilbertruimte. Toch kan ook nu niet uit (3.66) een re

latie als (2.57) worden afgeleid. Immers als we sommeren komt er: 

~ <QI•">W(a ,b ;Q} = <a lw>W(a b ;a ) 
~ k '1' m n k m• · m' n m 

(3.67) 

Echter, nu mag de som niet meer binnen de waarschijnlijkheidsfunktie ge

schoven worden, omdat deze niet lineair is in zijn argument. Met behulp 

van de gwv in het dichtheidsoperatorformalisme kan men laten zien dat de 

volgende relatie geldt (gebruik weer de afkortingen voor·de gwv's): · 

(3 .68) 

We zien dus dat ook in het golffunktieformalisme kruistermen opduiken. 

Alleen komen .ze daar tot uiting in een niet-lineariteit van ilè gWv. -In~ -

2.2 is dan ook gewerkt met de ontwikkelingskoëfficiënten. Deze zijn wel 

lineair in de golffunkties, terwijl de informatie van de niet-diagonaal

elementen wordt overgenomen door hun fase in het komplexe vlak. 

We gaan nu nogmaals aan de slag met de gwv (2.43), maar nu ~roberen we 

zo dicht mogelijk bij de afleiding in 2.2 te blijven. Hierbij is het 

voorlopig weer onvermijdelijk dat we gebruik maken van zuivere toestanden, 

en eendimensionale projekties. We definiëren: 

v tmn (p) 
+ 

:= Tr[S(p®pA®p )S' (R0 ®E ®F )], 
B N m n (3.69) 

Daarmee is de gwv te schrijven als: 
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W (p) = Tr[S(p®p ®pB)St(LR0 ®E ®F )] = L Vn (p) 
mn A JL N m n JL Nmn 

(3. 70) 

Omdat alle operatoren (behalve S) in (3.69) eendimensionale projekties 

zijn kunnen we vimn schrijven als: 

(3. 71) 

(we hebben hier gebruik gemaakt van een verkorte notatie van de direkt-

produkt golffunkties). De vimn(p) zijn dus 

ficiënten, gelijk aan lsJI,mnl 2 ! De analogie 

verduidelijk. Door invullen van p=lak><akl 

positief semi-definiete koëf

van (3.70) en (2.12) is nu o-
~ 

met kFm in (3.70) volgt dat 

alle afzonderlijke koëfficiënten vimn=O zijn, uit de non-disturbance re

latie (2.48), dus: 

(3.72) 

In het golffunktieformalisme zouden we nu verder gaan door uit het feit 

dat de modulus kwadraat van simn 0 is, te konkluderen dat de hele kom

plexe koëfficiënt 0 is, voor kFm. Dat kunnen we hier niet doen, want we 

zullèn;J.in operatoren moeten blijven praten. We proberen nu de fase-infor

matie over te brengen naar de niet-diagonaalelementen. Dit kan met de -· 

volgende identiteit (gebruik (3.71)): 

(3. 73) 

We hebben hier weliswaar gebruik gemaakt van golffunkties, maar uitein

delijk toch een betrekking tussen de operatorfunktionalen af_g.eleid. _Nu~· _ 

is het gemakkelijk de faseinformatie op de niet-diagonaalelementen over 

te dragen. Uit (3.72) volgt, met (3.73): 

(3.74) 

zodat we hebben 

(3. 75) 

Met (3.70) gaan we weer naar de gwv terug: 

(3.76) 

Kortom: alle niet-diagonaaltermen zijn inderdaad 0! Nu hebben we natuur-
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lijk door alles via de golffunkties te doen ook weer alle beperkingen 

daarvan erbij genomen. Maar de gevolgde afleiding geeft wel een aanwij

zing in welke richting we moeten generaliseren. We moeten ook ,in het 

algemene geval proberen te zoeken naar een relatie van de diagonaalele

menten met de niet-diagonaalelementen, zoals (3.73). Deze paragraaf 

geeft goede hoop dat die bestaat. 

3.6 De niet-diagonaaltermen en de ongelijkheid van Cauchy 

Bij het generaliseren van de afleiding in de vorige paragraaf zullen we 

rekening moeten houden met mengsels als begintoestanden, en ontaarde 

wijzertoestanden van de apparaten. Dit betekent dat er in (3.73) diver

se keren gesommeerd zou moeten worden. Hierdoor zullen een groot aantal 

kruistermen ontstaan, zodat we nauwelijks kunnen verwachten dat we weer 

precies een gelijkheid krijgen. Bovendien willen we de gevolgde omweg: 

opsplitsen van de gwv in afzonderlijke termen, die later weer samenge

voegd moeten worden, kortsluiten. Voor waarschijnlijkheidsfu~ties zullen 

we dan ook niet aansturen op een gelijkheid zoals in (3.73), maar een on

gelijkheid. 

Welnu, uit eigenschappen 2 en 3 van de gwv, (2.45) en (2.46), kunnen we 

konkluderen: 

p positief, Tr(p) = 1 + 0 < w {p) < 1 
= mn = 

(3.77) 

We maken nu gebruik van de Hilbertruimte H voor operatoren, gedefini-
op 

eerd in 3.1. Dat is de afsluiting van de lineaire ruimte opgespannen door 

de pki' met de norm konvergentie gebaseerd op het trace-inp~odukt (l.2t•
Of ook: de verzameling van alle operatoren A met 

< 00 (3. 78) 

Volgens appendix B is dit tevens een algebra. Het produkt is immers ge

woon het operatorprodukt. De ruimte is een *-algebra omdat er bij elke. A 
t 

een hermitisch geadjungeerde A bestaat met de gewenste eigenschappen, 

en het operatorprodukt associatief is. Verder is de algebra ge~loten in 

de zojuist gedefiniëerde operatornorm, zodat het bovendien een c*-algebra 

is. Maar wel een zonder eenheidselement I, omdat die norm oneindig heeft. 

Nu is W volgens (2.44) lineair in zijn argument. Volgens B.3 is W dus 
mn mn 

een lineaire funktienaal op de Hilbertruimte/C*-algebra. 
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t Stelling 2.2 (2.31) zegt ons dat A A een positieve operator is. Als 

A E H , dan is 
op 

AtA __ ,AA~~-- 1 Tr (TAf'T) 

De operator AtA/jAj 2 is positief, en heeft spoor 1, zodat met 

uit (3.77) volgt 

( 3 • 79) 

(3. 80) 

(3.81) 

zodat we kunnen konkluderen dat voor alle m en n W een positieve, be
mn 

grensde lineaire funktienaal is. In appendix B.3 hebben we voor dergelij-

ke funktienalen afgeleid de ongelijkheid van Cauchy: 

(3.82) 

Deze ongelijkheid zal een krachtig hulpmiddel blijken om alle informatie 

over de niet-diagonaaltermen te krijgen. Merken we eerst op, ·dat de par

tiële isometriën Pkt ook tot de Hilbertruimte/C*-algebra H
0

p behoren, 

immers 

(3.83) 

Alles wat we nu hoeven te doen is (3.82) toepassen op deze Pkt" Neem 

A= P .. 
~-: 

B =pit 

dan volgt uit (3.82): 

dus 

Met behulp van (2.51) krijgen we dan: 

(3.84) 

(3. 86) 

Is nu kfm àf tfro, dan moet het linkerlid kleiner of gelijk 0 zijn; maar 

een modulus is niet-negatief,· dus de Wmn(Pkt) zijn 0. Algemeen geldt dus 

weer 

-
(3.85) 
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(3.88) 

__ Hi~~~--~~--~~~--h_~e:L_~ig~~~~~--?_e_\V~~e!l: __ d~t ~11~- gwy __ waël.~<!e~_ .Y?Or _ _!1~~1::_:-c:J.i~~
- g()~~ai-~le~e!l~~ _Q --~~j_n_._ on!~~~elen _yan_ è_e:n willek_~u~j.ge- d~c~tiiei_cl~()p~:tj::= ·--

.. 

_t();r: p naa.r _de __ P kt: 

W: :. (p) 
mn 

= w· ~-(l: Tr(PnkP)Pkn) = w <I Tr(Pkp)Pk) +I Tr(P~k-P)W (:Pk~) = 
mnn ~ ~ mnk ~ mn 

= w <ITr(Pkp)Pk) + I ok On Tr(PnkP)W (P ) = 
mn k k~~ m ~m ~ mn m 

= Wmn(~ Tr(Pkp)Pk) (3.89) 

Eindelijk kunnen we (2.56) definitief bevestigen. Wat verder uitwerken 

geeft: 

w (p) = I Tr(Pkp}okmw (P ) = Tr(P p}Tr(P Q ) 
mn k mn m m mn 

(3.90) 

de gewenste konsistentierelatie. 

Overigens zien we, dat voor k~ of ~~ (3.86) een gelijkheid is. Maar 

voor k=~=m staat er natuurlijk ook een identeit, zodat achteraf gezien 

toch geldt: 

(3.91) 

Volgens eenzelfde afleiding is overigens te bewijzen dat zo'n zelfde re

latie geldt voor de Qkt" De overeenkomstige konsistentierelatie volgt dan 

ook natuurlijk. 

Nu mag relatie (3.91) vreemd lijken omdat voor de v~mn precies dezelfde 

betrekking waar is, terwijl Wmn een som is over die v~mn' z~~~t ~en_in~ 

(3.91) kruistermen zou verwachten. De oplossing ligt hierin, dat (3.91} 

alléén geldt voor projekties en partiële isometriën van eigenvektoren van 

A. Deze nemen een bijzondere plaats in vanwege hun koppeling met de wij

zertoestanden Em. Met willekeurige pk~' gedefiniëerd in (3.6) gaat (3.91} 

niet op. 

Tenslotte kan nog opgemerkt worden, dat eenzelfde soort afleiding als 

hierboven gegeven kan worden met behulp van het positief semi-definiete 

"inprodukt" voor golfvektoren: 

(a,8) := w ( IB><a.l) 
mn 

(3.92) 

Volkomen analoog aan de afleiding in appendix B.3 kunnen we daarvoor 

.. 
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bewijzen: 

I <a.,e> I z < <a., a> <S,S> (3. 93) 

Het is duidelijk dat daarmee eveneens (3.88) volgt. 

3.7 Afleiding van kommutatie met dichtheidsoperatoren 

Als sluitstuk van het eerste stuk van ons betoog moeten we nog met de 
-

konsistentierelaties (2.58) verifiëren dat de operatoren A en B kommute-

ren, ook in het algemene dichtheidsoperatorformalisme. 

Vergelijking (3.90) geldt voor willekeurige mengsels p. We proberen nu 

gebruik te maken van de basis van projekties ~~ uit 3.2: 

= ~/2[(1-i)Tr(~~Pm)Tr(PmQn) + (l+i)Tr(X~kPm)~:(PmQn) 

- Tr(~_p )Tr(P Q) ~ Tr(X00 P )Tr(P Q)] = 
kk m m n x-x- m m n 

= Tr(Pk 0 P )Tr(P Q ) 
x- m m n 

(3. 94) 

De konsistentierelatie geldt dus ook voor de (niet-positieve~) Pk~' en 

dus ook voor alle operatoren in H . Voor de andere konsistentierelatie 
op 

in (2.58), die overigens op analoge manier als in 3.6 bewezen wordt, gaat 

dit ook op: 

_; ... 

Gelijkstellen van (3.94) en (3.95), en gelijke faktor wegdelen: 

Definiëer nu de funktienaal 

F (X} := Tr (EX) met E = [s><sl, x EH 
op 

(3.95) 

(3.96) 

(3.97) 

H is weer dezelfde Hilbertruimte/C*-algebra als gedefiniëerd in 3.6. 
op 

Nu is 
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(3.98) 

Voor A E H is F dus weer een positieve lineaire funktionaal. Dan geldt 
op 

weer (B.29), de ongelijkheid van Cauchy. We passen die meteen toe: 

ITr(Q P .) 1
2 < Tr(Q P )Tr(Q P.) nmJ.. = nm nJ.. 

zodat 

Tr(Q P .) # 0 + Tr(Q P) # 0 
n mJ.. n m 

Kombineer (3.96) met (3.100): 

Tr (Q P . ) # 0 
n mJ.. 

Nu is 

Q = \ Tr(P .Q )P. 
n ~ mJ..nJ..m J..m 

(3. 99) 

(3.100) 

(3.101) 

(3 .102) 

Daar Q #0 moet tenminste één van de koëfficiënten ongelijk 0 zijn. Neem 
n 

aan dat dit het geval is voor m=mo, i=io, met mo#i 0 • Dan leidt (3.101) 

tot een tegenspraak: 

Tr(Q P . ) = 8 8. = 0 
n moJ..o momo J..omo 

Dus moet m0=i0 zijn. Uit Tr(Q P )#0 volgt weer met (3.101): n m0 

Dit vullen we in in (3.102): 

Q =I 8 0. P. = p n . mmo J..mo J..m mo 
J..m 

(3.103) 

(3.104) 

(3.105) 

Zo vinden we bij elke Q een identieke P . Analoog kunnen we (3.94) en 
n mo 

(3.95) opschrijven voor de Qk~ uit 3.1, (3.16), en de hele voorgaande af-

leiding opnieuw houden~ We vinden dan dat elke Pm gelijk is aan een zeke

re Q . Er bestaat dus een eenduidige relatie tussen de P en Q , en dus n 0 m n 
tussen de eigenfunkties la> en IS >waar ze op projekteren_~_A en B heb--

m n 
ben dus een gemeenschappelijke basis van eigenfunkties, en moeten dus 

kommuteren: 

(A,Bl = 0 (3.106) 

Hiermee hebben we de laatste stap naar kommutativiteit voltooid. 
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4. Metingen van relativistische quantumvelden 

4.1 Grondbeginselen van de quantumveldentheorie 

In hoofdstuk 1 zijn de beginselen van de diskrete quanturnmechanika bespro

ken. Eén- of meerdeeltjessystemen, beschreven door een enkele Hamiltoni

aan. Zoals gezegd in 1.3, willen we kommutatierelaties afleiden voor ob

servabelen op ruimte-achtige afstanden. We zien dus dat we het principe 

van observabelen, die bij een bepaalde plaats in de ruimte-tijd horen, 

moeten invoeren. We moeten dus het begrip veld definiêren·in de quantum

mechanika. Dit gebeurt in de quantumveldentheorie. In deze theorie hebben 

we niet alleen als extra observabelen en operatoren die plaats- en tijd

afhankelijk zijn, maar ook zal het begrip toestand veralgemeniseerd moe

ten worden. We zullen hier alleen die dingen behandelen, die voor ons 

doel toereikend zijn. Voor meer uitgebreide informatie over dit onderwerp 

verwijs ik naar lit. 20, 21 en 22. Met name in de eerste twee wordt uit

gebreid de plaatsrepresentatie gebruikt die wij ook zullen volgen. 

In de quantumveldentheorie gaan we uit van het bestaan van een veld van 

operatoren ~(r), dat wil zeggen een afbeelding die aan elk punt r E R3 

een operator toevoegt, met de volgende eigenschappen: 

[~(r},~(r')]_ = 0 (4 .1) 

+ 

[~t(r) ,~t(r')]_ = 0 (4. 2) 
+ 

[~(r),~t(r')] = O(r-r') ( 4. 3) -+ 

Welk teken in de (anti)kommutatierelaties gebruikt wordt, hangt af van 

wat voor soort systemen het veld beschrijft: het minteken geldt voo~ be~

sonen, het plusteken voor fermionen. 

We definiëren nu de aantaloperator door 

N := f d 3 ~t(r)~(r) 
R3 

(4. 4) 

We zien direkt dat N een hermitische operator is. Nu eisen we verder dat 

het ~(r)-veld zodanig is dat N minstens één eigentoestand I~> heeft, zo

dat geldt: 

(4. 5) 

Men kan bewijzen met relaties (4.1) - (4.4). dat 
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[N,l/J(r)] = -1/J(r) (4.6) 

Door linker- en rechterlid toe te passen op I~> en (4.5) te gebruiken 

vinden we 

Nl/J(r) I~>= (n~ - 1)1/J(r) I~> (4. 7) 

1/J(r) I~> is dus een nieuwe eigenvektor van N bij een eigenwaarde n~-1, 

ofwel identiek 0 <IO>-vektor). Dit proces kan vervolgens herhaald worden. 

Maar er moet een einde aan komen, want we zien direkt, dat N in (4.4) een 
~ 

positieve operator is, en uit (2.30) weten we dat die geen negatieve ei-

genwaarden kunnen hebben. De enige manier waarop het herhalingsproces kan 

ophouden is dat er een eigenvektor Iw> bestaat met: 

Nlw> = [o> (4. 8) 

Deze vektor, die we de vakuümvektor zullen noemen, heeft dus eigenwaarde 

0, en omdat alle eigenwaarden onderling 1 verschillen volgens (4.7), zijn 

het allemaal reële niet-negatieve gehele getallen. Analoog aan (4.7) is 

trouwens af te leiden: 

t t 
N1jJ (r) I~> = (n~ + 1) 1/J (r) I <f>> (4. 9) 

zodat we zien dat er een niet naar boven begrensde ladder van eigenfunk

ties ontstaat. We interpreteren het geheel nu als volgt. De operator N 

wordt geacht te behoren bij de observabele N, die het aantal deeltjes in 

de R3 voorstelt. De vakuümvektor Iw> is eigenvektor met eigenwaarde 0 bij 

deze operator, en stelt dus een toestand voor, waarbij het aantal deel

tjes (met zekerheid) 0 is, zie 1.1. Dus gewoon het vakuüm. Als je 1/J(r) 

loslaat op een toestand met n deeltjes, wordt dit aantal volgens (4.7) 

met 1 verminderd. Daarom noemen we 1/J(r) een annihilatie-operator: ter 
t plaatse r "vernietigt" hij een deeltje. Vanwege (4.9) wordt 1/J (r) ook een 

kreatie-operator genoemd, hij "schept" een deeltje in r. Met (4.9) kunnen 

we een aantal eigentoestanden genereren volgens de rij 

(4.10) 

Een willekeurige n-deeltjes eigentoestand is een kontinue lineaire kom

binatie over eigenvektoren van de vorm (4.10) met n kreatie-operatoren 

erin, dus: 

I - I -~~ 3 f 3 t t I lf' > - (n.) d r
1 

•••• d r 1/J (r ) •••• 1/J Cr
1

) w>lf' (r_
1

, ••.• ,r ) 
n n n - n n 

(4.11) 

Men kan dit opvatten als een ontwikkeling van de vektor llf' > naar het or
n 
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thonormale stelsel vektoren van de vorm (4.10), met ontwikkelings"koëffi

ciënten" 1f1 (r
1

, •••• ,r). Deze laatste is een representatie van een n-deel-. 
n n 

tjes golffunktie, en kan uitgedrukt worden als een inprodukt van jlf' > met , n 
een basisvektor. Uit de kommutatierelaties (4.1) - (4.2) volgt verder dat 

deze golffunktie altijd (anti)symmetrisch is in al zijn argumenten. 

In de quantumveldentheorie hoeft niet elke golfvektor.een eigentoestand 

van de aantaloperator te zijn. Het aantal deeltjes is een observabele net 

als alle andere, en is dus variabel. We definiëren nu een willekeurige 

toestand van een veld als 

llf'> := 

00 

I !lf' > n 
n=O 

(4 .12) 

Dit is een vektor in de somruimte van de Hilbertruimten voor vaste aan-

tallen deeltjes, Fock-ruimte genaamd. Vektoren van de vorm (4.10) vormen 

een orthonormale basis voor de Fock-ruimte. 

We nemen verder aan dat er een orthonormaal (in de zin van kamplex inte

graal-inprodukt op de R3) stelsel van komplexe funkties uk (r) __ b~staat, 

zodanig dat we onze annihilatie-operator daarnaar kunnen ontwikkelen: 

(4 .13) 

De ~ zijn operatoren waarvoor geldt 

(4.14) 

Bovendien kunnen kommutatierelaties analoog aan (4.1) - (4.3) worden af

geleid. Uitgedrukt in de ~ is N: 

N = I a:~ 
k 

(4 .15) 

t 
Ook de~ en~ worden kreatie- en annihilatieoperatoren genoemd, zij 

scheppen respektievelijk vernietigen namelijk een deeltje in "trillings

wijze" k. Het bestaan van de~ is'van bela.~g omdat we analoog (4.11) en 

(4.12) een willekeurige Fockvektor nu kunnen noteren als 

00 

\ (n!)-~ \ •••• \ at at Iw> R 
L L L kn. . . . k l nk 

1 
.••. kn 

n=O k 1 kn 
(4 .16) 

zodat er een aftelbare basis voor de Packruimte blijkt te zijn. Omdat de 

Fockruimte lineair is en een (eenvoudige) definitie van een inwendig pro

dukt toestaat is het een Hilbertruimte. Nu blijkt bovendien uit (4.16) · 

dat deze Hilbertruimte separabel is (li t; 1-, sektié 2. 2). Dit hebben we 

nodig, omdat we dat in hoofdstuk 2 en 3 al verscheidene keren gebruikt 
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hebben, en in het vervölg nog zullen gebruiken. 

Nu is (4.16) natuurlijk een zuivere toestand, een speciaal geval dus. Al

gemene toestanden zijn mengsels en worden voorgesteld door po~itieve 

dichtheidsoperatoren op de Fockruimte met spoor 1. In het algemeen kan 

een mengsel dan weer worden voorgesteld door een uitdrukking van de vorm 

(1.4), een positieve som over zuivere toestanden. 

Wetende wat een toestand is, gaan we nu over naar de waarneembare eigen

schappen van het veld: de observabelen. Een belangrijk kenmerk van de 
~ 

quantumveldentheorie is, dat we bij elk stukje (tijd)ruimte opnièuw een 

soortgelijk ''volledig" stelsel observabelen kunnen definiëren. Overeen

komstige observabelen op verschillende plaatsen nemen we samen tot één 

plaatsafhankelijke observabele. De bijbehorende operatoren worden dan ook 

plaatsafhankelijk. 

De tijdontwikkeling van een gequantiseerd veld wordt weer beschreven, zo 

nemen we aan, door een unitaire operator s. Dit kan verder volledig ana

loog aan de beschrijving in 1.1 gaan. Het kan echter ook anders~ Als we 

dichter bij de klassieke veldentheoriën willen blijven, met tijdafhanke

lijke veldgrootheden, kunnen we een beschrijving kiezen met tijdonafhan

kelijke toestand, en tijdafhankelijke operatoren, het zogenaamde Heisen

bergbeeld. Ook kunnen we een tussenvorm, het interaktieb~eld, nemen, net 

wat het handigste uitkomt. Voor de details zie appendix A. 

We hebben al in het begin van deze paragraaf kennis gemaakt met een ope

ratorveld, namelijk ~(r). Andere operatorvelden kunnen hierin uitgedrukt 

worden. zo geeft Louisell (lit. 22, hoofdstuk 4) een uitdrukking voor het 

elektrische veld: -=-

waarin 

E = elektrisch veld-operator van een veld in een gesloten ~~bied 

wt = hoekfrequentie van de te trillingswijze 

s
0 

= diëlektrische konstante van het vakuüm 

T = volume van het gebied 

at = annihilatie-operator van een foton in de te trillingswijze 

~ = golfgetal van de te trillingswijze 

~ = eenhèidsvektor in de richting van de ~e trillingswijze 

Via (4.14) kan E natuurlijk net zo goed in de ~(r) en ~t(r) worden uit-
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gedrukt. Met de kommutatierelaties (4.1) - (4.3) en een relativistisch 

kausale tijdevolutie kunnen kommutatierelaties in ruimte en tijd worden 

afgeleid voor de veldoperatoren. Zo leidt Mandl (lit. 7, hoofdstuk 5) 

voor een mesonveld ~(x), met x een punt (~,t) in de 4-dimensionale Min

kowskiruimte, de volgende kommutator af: 

[~(x) ,~(x')l = ià(x-x') (4 .18) 

à is een invariante funktie onder een Lorentztransformatie. Mandl leidt 

ermee af, dat de kommutator in (4.18) 0 is als x en x~ bui~en elkaars 

lichtkegel vallen <lx-x' l>clt-t' I>. Ook Louisell (lit. 22, hoofdstuk 4) 

rekent komroutataren uit, van observabelen van het elektromagnetische veld. 

Dat is ook precies wat wij willen bewijzen (zie 1.3): het kommuteren van 

operatoren·op ruimte-achtige afstanden. Maar niet op deze manier~ Wij wil

len niet uitgaan van kommutatierelaties als (4.1) - (4.3), en ook beschou-· 

wen wij geen expliciete oplossingen van relativistische differentiaalver

gelijkingen voor de veldoperatoren. Kompatibiliteit van observabelen op 

ruimte-achtige intervallen moet volgens ons algemeen volgen uit de ma

kroskopische relativistische kausaliteit, dus het feit dat geen informa

tie zich sneller kan voortplanten dan het licht. En hiervoor gebruiken 

we de in hoofdstuk 2 en 3 uitgewerkte meettheorie. 

Waar we wel van uitgaan is dat alle beschouwde operatoren werken op een 

separabele Hilbertruimte, de Fockruimte. Een toestand wordt beschreven 

door een positieve operator op deze ruimte met spoor 1. En veldobserva

belen korresponderen met plaats- en tijdafhankelijke operatoren op de 

Fockruimte. 

..: -

4.2 Meting van veldobservabelen 

Wanneer wij metingen aan veldobservabelen willen gaan uitvoeren, dan heb-

ben we weer meetapparaten nodig. Dan zal een bepaalde meting __ "ergens ooit" 

plaatsvinden. Dat wil zeggen: het meetproces is gebonden aan een zekere 

plaats en tijd. Of nog nauwkeuriger: laat voor t<O de meter inert zijn, 

dus niet interageren met het objekt (de meter staat "uit") , dan hebben we 

alleen te maken met '?et.zlë_~ _v~i_fo!:lt:wikkele~de~ob]ek:tsysteein~- ·o:p .. t=::ü ·zE:;tt~I1? 
we de meter "aan", en laten de beide systemen interageren. Na verloop van 

een zekere tijd T is de meting voltooid, de.meter wordt losgekoppeld en 

de aflezing vindt plaats. Dit geeft de begrensdheid van het meetapparaat 
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in de tijd aan. Begrensdheid in plaats is ook intuïtief duidelijk: een 

meter wordt steeds opgesteld op een zekere plaats, en elk makroskopisch 

meetapparaat heeft een zekere eindige uitgebreidheid, die ook .ongeveer 

gelijk blijft gedurende het me~tproces. Afgezien van de praktische bezwa

ren van een meetapparaat van oneindige afmetingen in ruimte en/of tijd, 

is het natuurlijk duidelijk dat het gebied waarin de meting dan.plaats

vindt nooit op een ruimte-achtige afstand van een willekeurig ander ge

bied kan liggen. Voor ons probleem zijn dat soort meetprocessen dus nau

welijks interessant. 

De meting wordt dus uitgevoerd in een bepaald gesloten gebied in de ruim

tetijd. De observabele die we daarmee meten kan dan ook redelijkerwijs 

niet meer zijn dan een soort gemiddelde over ruimte en tijd over het hele 

meetgebied. Tot deze konklusie komen ook Bohr en Rosenfeld (lit. 23, 

hoofdstuk 2). Zij leiden dat echter al af uit de kommutatierelaties voor 

operatoren van het elektromagnetische veld, formules (1) en (2) in hun 

betoog. De deltafunktie, die in de komroutateren voorkomt vinden zij niet 

fysisch. Alleen tijdruimte integralen zijn volgens hen zinvo~~ In hoofd

stuk 3 voeren ze verder een testlading in, een bolletje met uniform ver

deelde lading. Dit heeft uiteraard een zekere uitgebreidheid V, en ze 

laten het gedurende een bepaalde tijd T interageren met het veld. Het 

lijkt mij dat VT dan het natuurlijke volume is waarover de observabelen 

gemiddeld moeten worden, zoals opgemerkt in hoofdstuk 2 van lit. 23. 

Hoe dan ook, de konklusie is duidelijk: een meetproces speelt zich af in 

een gebied met een zekere ruimtelijke omvang, maar begrensd. Het levert 

als meetbare observabelen gemiddelden over het in beslag genomen volume 

in de ruimtetijd. Dit is alvast één eigenschap waaraan een m,eetappa~_aat 

zou moeten voldoen. 

Bohr en Rosenfeld (lit. 23, hoofdstuk 3) gaan, zoals gezegd, het apparaat 

nauwkeuriger bekijken door voor een specifiek geval een meter te ontwer-
~ 

pen. Zo ondergaat een testlading met volume V, en uniforme ~adingsdicht-

heid pL ten gevolge van een gemiddelde elektrische veldsterkte Ex in de 

x-richting een impulsverandering (formule (15)): 

p' - p = p E VT 
x x L x 

(4.19) 

Dit volgt uit een eenvoudige klassieke redenering. Daarna gaan Bohr en 

Rosenfeld kijken hoe ze de verschillende eigenschappen van de testlading 

moeten kiezen om een zo groot mogelijke meetnauwkeurigheid te verkrijgen. 
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Het grootste bezwaar echter tegen de verder door Bohr en Rosenfeld gevolg

de methode is dat zij het meetproces klassiek beschrijven, ook waar de 

meting een quantummechanisch systeem betreft. Nu heeft een me~tapparaat 

een makroskopisch deel, de "wijzer" waarvan de stand door de experimen

tator afgelezen moet kunnen worden, en een mikroskopisch deel, dat inter

ageert met het mikroskopisch quantummechanisch objektsysteem. Het eerste 

deel kan stellig klassiek beschreven worden, maar het tweede zeker niet. 

En als we alleen het makroskopische deel klassiek beschrijven, komen we 

daar toch niet verder mee. Een ander bezwaar zou kunnen zijn dat Bohr en 

Rosenfeld de onzekerheidsrelaties van Heisenberg toepassen op één systeem, 

waarbij ze de spreidingen van het ensemble gebruiken als principiële meet

onnauwkeurigheden. Zo zou vergroting van de meetnauwkeurigheid van de im

puls de nauwkeurigheid van de plaats verkleinen, vice versa. Hiertegen 

hebben we in 1.3 al geageerd. Toch zou dit nog wel goed te praten zijn, 

als men het hele verhaal herformuleert in termen van ensembles. 

Een laatste bezwaar: de auteurs laten met formules (13) en (14) zien dat 

als de karakteristieke afmeting van het apparaat L groter is dan cT, men 

quanturnmechanisch moet werken, zonder echter de nulpuntsfluk~üaties van 

het EM-veld mee te hoeven nemen, als men maar tussen bepaalde kritische 

veldsterkten blijft. De eis L groter dan cT lijkt mij echter absurd. Het 

betekent dat de meting voltooid moet zijn voor een lichtsignaal de tijd 

heeft gehad om het apparaat te doorkruisen. Aangezien veel meetapparaten 

met het objekt interageren door middel van deeltjes met rustmassa onge

lijk 0, is de eis in de praktijk vaak niet haalbaar. 

Een wat meer principiëel quantummechanisch standpunt neemt Glauber (lit. 

24, lezing III en IV) in. Hij probeert quantummechanisch een meting te 

beschrijven van het elektrische veld, met bijbehorende oper~torvekto_r:~ _ 

+ . -
E (r, t} = ~ (E_, t) + E (E.,, t) (4. 20) 

De splitsing inJ e~-~ ~e~~~_komt overeen met de termen in (4.17) die uit

sluitend annihilatie- respektievelijk kreatie-operatoren bevatten. Als 

meetapparaat introduceert Glauber vervolgens een atoom (ensemble van ato

men), dat door de fotonen van het elektrische veld wordt aangeslagen. Een 

foton dat door een atoom wordt geabsorbeerd wordt uit het veld yerwijderd, 

en korrespondeert dus met een annihilatie-operator, een term in E+ dus. 

Als het atoom oorspronkelijk in de grondtoestand verkeert zal het alleen 

maar fotonen opnemen. Pas als er diverse atomen aangeslagen zijn, zal er 

wat emissie van fotonen (kreatie) gaan plaatsvinden. Om deze reden ver

waarloost Glauber de E- t.o.v. de E+ in (4.20). 
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We introduceren nu een meetschema: 

(4.21) 

Hierin zijn \g> en la> respektievelijk de begin- (grond-) en eindtoestand 

van meetapparaat (aangeslagen toestand atoom), en !i> en lf> zijn de be

gin- en eindtoestand van het veld. Laat de Hamiltoniaän van het ·samenge

stelde systeem gegeven zijn door 

(4.22) 

Hat is de Hamiltoniaan van alleen het atoom, hij werkt alleen op de meet

apparaathilbertruimte, HF is de Hamiltoniaan van het veld, en H
1 

is ten

slotte de interaktie tussen beide. Gaan we over op het interaktiebeeld 

(zie appendix A), dan is de interaktiehamiltoniaan 

(4.23) 

Deze operator moet korresponderen met de interaktieënergie van het atoom 

met het veld. Deze zit hoofdzakelijk in de dipoolmomenten E van ·de elek

tronen t.o.v. de kern. Als e de lading van een elektron is, en ~de vektor 

(operator) van kern naar elektron, dan is de energie van één kern-elektron 

dipool: 

U = -p.! = -eq.E 

Dan is HI bij benadering de som over alle elektronen: 

H
1

(t} =-eL~ (t) .E(r,t) 
i -

(4.24) 

(4.25) 

De tijdontwikkeling van de produktgolffunktie I~> van het gekombineerde_ 

systeem wordt beschreven door de Schrödingervergelijking 

ifi dj~(t)>/dt = H
1

(t) ~~(t)> 

Als H
1 

klein is t.o.v. H
0 

kunnen we de oplossing benaderen door: 

t 
!~(t)> ~ (1 + ~~! H (t')dt') l~<t0 )> 

~ to I 

(4.26) 

(4.27) 

Deze benadering wordt uit (4.26) verkregen door de vergelijkin~ impliciet 

te integreren, en dan onder het integraalteken t'=to te stellen. 

Als we uitgaan van de begintoestand in (4.21), dan is de kans op de gege

ven eindtoestand in dezelfde formule volgens (1.10}: 
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1 t t 
Pif (t) = l<afl~<t>>l 2 ~ l<afl1+ --. !H (t')dt' lgi>l 2 = l<afi!H (t')dt' lgi>l 2~2 

g+a ~fl. t
0 

I t
0 

I (4 .28) · 

Hierin is (4.27) gebruikt, en het feit dat la> en lg> orthogonaal zijn. 

Omdat de eindtoestand van het veld lf> ons niet interesseert, sommeren 

we daarover. Vullen we voor HI (4.25) in, en maken we gebruik van 

a. (t) = exp(iH tt/fl.)q. (O)exp(-iH tt/~) 
"""1. a -~ a 

(4.29) 

alsmede 

E+t = E (4.30) 

dan krijgen we voor de totale overgangswaarschijnlijkheid: 

. zt t 
P~ (t) = <!> Jdtddtz exp{iw(tz-tl)}\ M*M <iiE-(r,tdE+(r,tz) li> (4.31) ~a u Lmn m- --

"' · to to mn 

waarin gesteld is 

M = <al}: q, (0) lg> 
m . ~m 

~ 

en w = (E - E )/fl, met H tla> = E la>, H lg> = E lg> a g a a at g 

(4.32) 

(4.33) 

Men zou (4.31} kunnen interpreteren als een enkelvoudige waarschijnlijk

heidsverdeling. Het is echter een nauwelijks werkbare uitdrukking, waar

in bovendien nog benaderingen zijn toegepast, zoals (4.27), en een al te 

simplistisch dipoolmodel voor een atoom. Dat komt omdat Glauber gepro

beerd heeft, evenals Bohr en Rosenfeld, om een zeer expliciet voorbeeld 

van een meter nauwkeurig uit te werken. Dat is echter voor ons doel niet 

nodig, zelfs niet wenselijk, omdat de algemene toepasbaarheid verloren 

gaat. En we willen de af te leiden kompatibiliteit van veldobservabelen 

natuurlijk niet ophangen aan één bepaald soort meter. 

Wat wij zoeken zijn algemene eisen die we aan meters van veldobservabelen 

op kunnen leggen. We zullen non-disturbance alleen af kunnen leiden met 

een duidelijke definitie van het lokale karakter.van meetapparaten en in

terakties, maar ook van. de observabelen zelf. We zullen daar in de vol

gende paragraaf een begin mee maken. 

4.3 Lokale von Neumann-algebra's 

In deze paragraaf zullen we nauwkeurig definiëren wat we heel in het al

gemeen verstaan onder lokaliteit van operatoren op de Hilbertruimte. Laat 

M4 een Minkowskiruimte zijn, eventueel te schrijven als R3XiR. In deze 

ruimte beschouwen we verzamelingen van punten, dus gebieden in de M4 . Men 
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kan bijvoorbeeld denken aan elementen c. van de ring R van Borelverzame
~ 

lingen in M4 (zie lit. 1, hoofdstuk 1). De voor ons interessante gebie-

den zijn kompakt en gesloten. 

Bekijk vervolgens de algebra A van alle lineaire operatoren op de Fock

hilbertruimte H. Voor definities en eigenschappen van.algebra's.zie ap

pendix B. Nu kunnen we deelalgebra's A.cA beschouwen, bijvoorbeeld van· 
~-

Neumann-algebra's (appendix B.2). We gaan nu een afbeelding F maken van 

de verzameling gebieden in M4 op de verzameling van von Neumann deelalge

bra's van A. Dus: 

F: R = { c. I c. c M4} + L = {A. I A . c A' A! • =A. } 
~ ~- ~ ~- ~ ~ 

(4. 34) 

Deze afbeelding, die we een Haagveld noemen (lit. 18), is schematisch 

weergegeven in fig. 4.1. 

A 

x 

fig. 4.1. Een Haagveld: afbeelding van gebieden in M4 op von Neumann 
deelalgebra's van een algebra op de Fockruimte. 

Zo is bijvoorbeeld voor een tijdafhankelijke veldoperator ~(~,t) (zoals 

daar is de annihilatie-operator in 4.1): 

(4.35) 

Daar echter F(C) een algebra is, bevat hij ook som en produkt van twee 

willekeurige elementen. Als bijvoorbeeld ook (x2,t2) in C ligt, dan ligt 

~(x2,t2) eveneens in F(C), en ook 

(4.36) 

Dit zijn al geen operatoren meer die aan een bepaalde plaats in de ruim

tetijd kunnen worden toegekend. Op dezelfde manier kan men zich voorstel-
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len dat de meest algemene operator in F(C) echt aan heel C is toegekend. 

We nemen nu aan dat F(C) de volgende eigenschappen heeft: 

F(C n D) = F(C) n F(D) (4. 37) 

en 

Cc: D + F(C) c: F(D) (4.38) 

Uit de laatste eigenschap volgt direkt: 

F(C) U F(D) c: F(C U D) (4.39) 

Het gelijkteken hoeft niet te gelden, omdat in het algemeen de vereniging 

van twee algebra's niet noödzakelijkerwijs weer een algebra is. Verder is: 

(4.40) 

Nu willen we onze theorie nog relativistisch kovariant maken. We eisen 

dus kovariantie onder een Lorentz-transformatie. Laat L(a,A) een repre

sentatie zijn van de inhomogene Loreiltzgroep in M'+ (lit. 25) ,· en U(a,A) 

een unitaire operator representatie van dezelfde groep in A, dan eisen 

we: 

t F(L(a,A)C) = U(a,A)F(C)U (a,A) (4 .41) 

De lokale algebra, behorende bij de getransformeerde van c, is de getrans

formeerde algebra - element voor element - van c. 

Bij het onderhavige probleem, te weten het meten van veldobservabelen op 

ruimteachtige afstanden, hebben we te maken met drie verschillende syste-
.::- -

men. In de eerste plaats natuurlijk het veld, het objektsysteem. Daarbij 

hebben we twee meetapparaten nodig. Zoals in 2.4 beschreven is, moeten 

we dus werken met drie Hilbertruimten, H
0

, HA en HE. De objekthilbertruim

te zal een Fockruimte zijn, terwijl voor de apparaatruimten waarschijn

lijk volstaan kan worden met een konventionele Hilbertruimte. Het onder-. 

scheid is voor ons doel echter niet relevant. Wel belangrijk is dat we 

nu te maken hebben met drie Haagvelden. We noemen de afbeeldingen van de 

Minkowskiruimte in de algebra's A
0

, AA, AB van operatoren op d~ resp. 

Bilhertruimten H0 , HA en HB resp. F0 , FA en FB. 

Nu kunnen we formuleren dat een lokale veldobservab~le A behorende bij 

een gebied c in de Minkowskiruimte een observabele is, waarvan de bijbe-
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horende hermitische operator A voldoet aan: 

(4 .42) 

Op analoge manier kunnen lokale observabelen van de meetapparaten gede

finiëerd worden. Maar ook lokale toestanden zijn nu te omschrijven als: 

(4. 43) 

(in letterlijke zin is deze toestand natuurlijk niet lokaal, maar het is 

meer een limietgeval: p is lokaal op de hele ruimte).-

En voor de dichtheidsoperator van een A-meter in C geldt: 

(4.44) 

Ook de unitaire tijdevolutie-operatoren kunnen we nu plaatsen. Als s
0 

en 

SA respektievelijk de vrije ontwikkeling van objekt en A-meter voorstel

len, dan is 

(4. 45) 

en 

(4 .46) 

En tenslotte de interaktie-operator tussen objekt en A-meter s
0

A, in het 

Schrödingerbeeld (appendix A) : 

(4 .4 7) 

We hebben nog niet gespecificeerd wat voor afbeelding F precies is. Voor 

observabelen zullen we dat ook niet doen. Het idee van toek~Ding v~ 

een observabele aan een bepaald gebied is intuïtief duidelijk genoeg, en 

beargumenteerd in 4.1 en 4.2. Bovendien zou specifikatie van de F de mo

gelijke velden beknotten. 

Het is echter niet a priori duidelijk wat met een toestand of interaktie 

behorende bij een gebied C bedoeld wordt. Het zal nodig bli_;j_!cen zeer 

speciale vormen voor de afbeelding F te kiezen om aan de eisen voor 

meetapparaat en interaktie te kunnen voldoen. We komen daar in hoofdstuk 

5 op terug. 
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4.4 Het niet-relativistische beeld 

Laat de toestand van een veld beschreven worden door de dichtheidsopera

tor p(t). Verder hebben we een A-meter en een B-meter, met respektieve

lijke dichtheidsoperatoren pA(t) en pB(t). Beschouwen we alleen de A-meter 

in het veld, dan wordt de tijdontwikkèling van het geheel gegeven door de 

unitaire operator s
0

A. Daarvoor kunnen we schrijven (zie 1.1): 

(4.48) 

~ 

HO is de Hamiltonoperator van het objektsysteem,· ·HA van de A-meter, en 

HOA hoort bij de interaktie tussen beide. Voor de evolutie-operator van 

veld + B-meter is analoog 

(4.49) 

Voor het totale systeem objekt + A-meter + B-meter geldt de propagatie

operator 

(4 .50) 

De HAB is de Hamiltoniaan behorende bij de interaktie tussen meetapparaat 

A en meetapparaat B onderling. Hij kan meestal 0 gesteld worden, omdat 

de A-meter en B-meter zich in verschillende delen van de ruimte bevinden, 

en dus redelijkerwijs niet direkt kunnen interageren. 

Als we nu een meting niet-relativistisch beschrijven, dan gaat dat sche

matisch volgens fig. 4.2a. Voor t<O ontwikkelen objektsysteem en eventu

eel A-meter zich volkomen vrij, met propagator 

(4.51) 

a
0 

en HA werken op de verschillende Hilbertruimten H
0 

en HA respektieve

lijk, dus ze kommuteren met elkaar: 

(4 .52) 

Daarom mag in (4.51) de s
1 

gesplitst worden in s
0 

en SA. Op-t=O wordt de 

A-meter ingeschakeld, en interageert met het veld. De tijdontwikkeling 

wordt beschreven door propagator (4.48). Als op t=to de meting ~fgelopen 

is, is de toestand van het gekoiObineerde systeem: 

(4 .53) 



- 59 -

Deze veranderde toestand wordt meteen in de gehele ruimte "gevoeld", im

mers in het niet-relativistische geval is de maximale signaalsnelheid on

eindig groot. Na t=to is propagator s 1 in (4.51) weer van toeP.assing. 

t t A-meting 

I 
SOA(to)PISOA(to) 

:0 t-------------""'---7-

pr=p(O)®pA(O) 

p(t)®pA(t) 

x 

fig. 4.2a. Niet-relativistische A-meting 
in gebied c 

t 

/ 

pE(t-t2 ) /lichtkegel 

.-B..,meting 
t2r-~----------4-~~--~~--

0 
/ 

/ 
/ 

/ 

x 

b. A-meting in C gevolgd door 
B~meting in D, niet-rel. 

Als we nu (fig. 4.2b) na afloop van de A-meting een B-meting ~itvoeren 

in D (tussen t 1 en t 2 ), op ruimte-acht_ige afstand van c, dan passen we 

geheel analoog successievelijk de verschillende propagaties toe, alleen 

moeten we eraan denken, dat in (4.53) ook de B-meter meegenomen moet wor

den. De uiteindelijke toestand, als op t=O pr=p®pA®pB, wordt, zoals de 

lezer gemakkelijk kan verifiëren, gegeven door: 

(4 .54) 

(h.c. staat voor de hermitisch gekonjugeerde van de totale propagator 
..: -· 

vooraan). (4:54) kan nog i~ts vereenvoudigd worden tot: 

Volgens (2.43) is de gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling: 

W (p) = Tr[pE(I0®E ®F ) ] 
mn m n 

(4.55) 

We rekenen nu de marginale distributie voor de A-meter uit (verkorte no~ 

tatie S(t.-t.)=Sij): 
~ J 
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= Tr[s2oso (pp )sots2ot (I E )®p ] 
A OA A OA A 0 m B 

= Tr [s2oso (pp )Sots2ot (IE)] 
OA A OA A OA A 0 m 

(4. 56) 

En dit is precies de enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdeling voor de 

A-meting als de B-meter helemaal niet aanwezig geweest was! We hebben 

hiermee de non-disturbance relatie (2.48) afgeleid: dé A~meter wordt niet 

door de B-meting beïnvloed. Dit was uit het plaatje fig. 4.2b ook wel te 

verwachten, de B-meting vindt immers pas ná de A-meting plaats. Nu is 

(4.56} afgeleid bij de gratie van het feit, dat in de-trac~ een I
0 

en IB 

zijn komen te staan, objekt en B-meter interesseren ons dus niet. Hier

door zijn alle propagatoren die uitsluitend betrekking hebben op objekt 

en/of B-meter cyclisch door te schuiven, zodat ze wegvallen tegen hun 

hermitisch geadjungeerde. Proberen we nu hetzelfde grapje uit te halen 

met de marginale distributie voor B, dan gaat de afleiding niet op: s 0B 
t en s
0

B staan uiterst links en uiterst rechts in (4.54}, en verhinderen 

het cyclisch doorschuiven van s 0 en SOA. Immers het is beslist niet te 

verwachten dat s 0 en s 0A met s 0B kommuteren. Daarvoor zou bijvoorbeeld 

H
0 

met HOA moeten kommuteren, wat een onredelijke eis zou zijn. Voor de 

B-meter kan dus geen non-disturbance worden afgeleid, anders gezegd, de 

B-meter kan wel degelijk beïnvloed worden door de A-meter. Ook dit mag 

ons niet verwonderen, gezien het niet-relativistische beeld dat we ge

bruikt-hebben in fig. 4.2b. De informatie van de A-meting kan in dit beeld 

gemakkelijk de B-meter bereiken, en deze dus beïnvloeden. 

We moeten dus tot de konklusie komen dat het zo niet kan. Hellwig en Kraus 

{lit. 11} beginnen met een soortgelijke niet-relativistische beschrijving 

als wij. Alleen werken zij met ideale metingen (~ie 1.2), en beschouwen 

verder alleen successieve metingen, metingen na elkaar, waargeen gwv aan 

te pas komt. Bovendien gaan zij uit van lokale kommutativiteit, wat wij 

juis.t proberen te bewijzen. Toch is hun artikel instruktief voor ons, 

want zij weten het verwerpen van het niet-relativistische beeld aanneme

lijk te maken. Wij kunnen op een soortgelijke manier te werk gaan. 

We hebben namelijk nog niet de eis van Lorentz-kovariantie (4.41) gebruikt. 

Laten wij in fig. 4.2b een zodanige transformatie uitvoeren, d~t D nu in 

de tijd vóór C komt te liggen. De dichtheidsoperatoren zijn elementen van 

de lokale algebra's en worden volgens (4.41) meegetransformeerd. Het re

sultaat is fig. 4.3. 

De toestandsveranderingen vinden nu plaats over scheve "lijnen" in de 

(~' ,t'). koördinaten. "Na" de beide metingen, bijvoorbeeld in punt P of Q, 
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Q 

" t U(a,A)pE(t-t2)U (a,A) 

-'\-: -
t 

U(a,A)pi(t)U (a,A 

'-.. 

------11,..... X I 

p~ 

fig. 4.3. Lorentztransformatie van fig. 4.2b. 

kunnen we de gwv (4.55) weer opschrijven: 

w• (p' > 
mn 

= Tr(p' (I'®E'®F')] 
E 0 m n 

= Tr(p (I
0

®E ®F ) ] = W (p) 
E m n mn 

(4.57) 

We zien dat de gwv invariant is voor de Lorentztransformatier en dat moet 

ook. De marginale distributie (4.56) blijft evenzo gelijk, evenals de an

dere. We hebben dus nog steeds.het resultaat dat de A-meter de B-meting 

wèl, en omgekeerd de B-meter de A-meting niet beïnvloedt~ Maar dat is in 

tegenspraak met de kausaliteit: hoe kan immers de A-meting de B-meter be

invloeden, als in het getransformeerde stelsel C' in tijd helemaal nà D' 

komt?! En hoe kan de A-meter niet beïnvloed worden door de B-meting, om 

dezelfde reden, en het feit dat ook in het getransformeerde stelsel de 

maximale signaalsnelheid oneindig groot is. Wij moeten het in fig. 4.2 

geschetste beeld dus verwerpen omdat oorzaak en gevolg omgedraaid kunnen

worden als men een Lorentztransformatie toepast. 

Hellwig en Kraus (lit. 11) komen tot dezelfde konklusie, te weten het ver

werpen van het niet-relativistische beeld, echter op minder duidelijke 

gronden. Zij merken ook op, dat verwachtingswaarden invariant zijn onder 

de transformatie. Zij verwijzen hiervoor naar Bloch (lit. ~6). Verder 

verbinden zij er geen kor~lusies aan, en het enige argument da~ zij uit

eindelijk aanvoeren om het niet-relativistische beeld toch te verwerpen 

is, dat het niet "manifestly covariant" is. Zij doelen daarbij op de 

dichtheidsoperatoren. Deze gedragen zich inderdaad merkwaardig: alleen 

in het oorspronkelijke stelsel vinden toestandsveranderingen plaats vol

gens het in fig. 4.2 geschetste beeld. Wanneer we transformeren, verkrij-
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gen we altijd het typisc~e scheve beeld van fig. 4.3. Dezelfde toestand 

die eerst na een andere komt, is nu ook gedeeltelijk vóór dezelfde toe

stand: de tijd op ruimte-achtige intervallen is om te keren, ~elijktij

digheid is relatief. Om maar niet te spreken over de moeilijkheid hoe nu 
-- -----~~ 

eigenlijk een toestand voor konstante t' ,geinterp~~'tëerd ziióe~-t:_ :"'~~~e!.l_.: ___ _ 

op verschillende plaatsen hebben we verschillende toestanden! Hoe moeten 

we dat opvatten? 

We zijn het wat de konklusie betreft in ieder geval eens met Hellwig en 

Kraus. We stappen dus van het niet-relativistische beeld af, en voeren 

vervolgens een nieuw in, in de volgende paragraaf. 

4.5 Relativistische kausaliteit en het meetproces in de ruimtetijd 

We zullen nu overstappen op een relativistisch beeld. Dit doen we door 

een eindige maximale overdrachtssnelheid aan te nemen. Het zal duidelijk 

zijn dat alleen de lichtsnelheid c hiervoor in aanmerking ko~t- .Bij een 

grotere snelheid zijn immers nog steeds Lorentz-transformaties (waar al

tijd impliciet met c gewerkt wordt) te bedenken die oorzaak en gevolg om 

kunnen keren. En uit de praktijk weten we dat er interakties bestaan die 

zich met snelheid c voortplanten (licht, neutrino's). 

We gaan hiermee wel voorbij aan het verschijnsel van de zogenaamde tachy

~- Dit zijn hypothetische deeltjes die een snelheid groter dan c heb

ben. Zij zouden inderdaad gebeurtenissen in de ruimtetijd kunnen verbin

den, waarvan de tijdvolgorde omgekeerd kan worden met een Lorentz-trans

formatie. Dat hoeft niet tot inkonsistenties te leiden. Als namelijk een 
~ -- -

tachyon van· C naar D reist, is dat eventueel op te vatten als een anti-

tachyon die in de omgekeerde richting gaat. Als de tijdvolgorde dus om

keert hoef je alleen maar de beschrijving te veranderen van een tachyon 

naar een antitachyon als informatiedrager. Intussen valt hiermee wel de 

eindige propagatiesnelheid van interakties in het water, zodat gebeurte-. 

nissen op ruimte-achtige intervallen elkaar wel degelijk kunnen beïnvloe

den. Mijns inziens is hetgeen we in dit verslag proberen te bewijzen, na

melijk lokale kommutativiteit, dan niet meer algemeen af te lei-den, ster

ker nog: onjuist. Veldoperatoren op ruimte-achtige afstanden hoeven niet 

meer te kommuteren. Gelukkig is het bestaan van tachyonen (nog) niet aan

getoond, en we kunnen dus rustig van de maximale s~gnaalsnelheid c uit

gaan. En ook indien ze ooit ontdekt mochten worden, is dit verhaal niet 

volkomen waardeloos: het blijft gelden voor observabelen die samenhangen 



- 63 -

met die interakties, die niet door tachyonen overgedragen kunnen worden. 

Bijvoorbeeld voor een E.M. veld, met als interaktiedrager het foton, dat 

precies snelheid c heeft. 

We gaan er dus van uit dat geen enkele informatie zich sneller dan het 

licht uitbreidt. We kunnen dit voorstellen door een lichtkegel .. Dat is 

een kegel in de Minkowskiruimte, gegeven door de vergelijking: 

(4 .58) 

In R3 zien we deze kegel als een zich in de tijd koncentrisch met snel

heid c uitbreidende bol (voor t<t1 inkrimpend), op t=t1 in een punt ~1 

gekoncentreerd. 

Het is bekend dat een willekeurige Lorentztransformatie (zie 4.3) een 

lichtkegel in een nieuwe gelijkvormige lichtkegel doet overgaan, eveneens 

met de as in de tijdrichting. Gebeurtenissen buiten een lichtkegel, dus 

op een ruimte-achtig interval van de top, blijven na een transformatie 

erbuiten, en gebeurtenissen binnen de kegel blijven binnen. 

We stellen ons een meting in de ruimtetijd nu ongeveer als volgt voor. 

Voor t<t0 hebben we te maken met een objektsysteem (het veld) en een A-me

ter, die zich vrij ontwikkelen in de tijd. De toestand van het gekombi

neerde·systeem is een enkelvoudig produkt van de dichtheidsoperatoren van 

veld en meter. Op t=to beginnen we te meten, in gebied C in R3 waar het 

apparaat opgesteld staat. Op die plaats interageren veld en meter een 

tijd lang, tot t=t1, als de meting voltooid is en het meetapparaat uit

gezet wordt. Tijdens de meting wordt de gekombineerde toestand een wille

keurige dichtheidsoperator op de produkthilbertruimte H0®HA, in die zin 

dat hij niet, meer als een enkelvoudig produkt geschreven kan' worden:- De..:. -

ze mengtoestand, in ieder geval het objektdeel ervan, breidt zich uit 

over de ruimte, maar blijft daarbij binnen de lichtkegel. Het meetappa

raat is makroskopisch en bestaat uit een geweldige hoeveelheid atomen. 

Daarom zal het zich niet of nauwelijks in de ruimte uitbreiden. Dat zijn 

we in de praktijk ook gewend. 

Een gemeenschappelijke meting van twee veldobservabelen A en B ?P ruimte

achtige afstand van elkaar gaat analoog. Als p, pA en PB de dichtheids

operatoren van objekt, A- en B-meter zijn, s
0 

de interaktie tussen objekt 
. A 

en A-meter, s
0
B die tussen objekt en :B-meter, en tenslotte S de totale 

interaktie beschrijft, kunnen we de jointmeting heel schematisch voorstel

len door fig. 4.4. 
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t 

\I 
lichtkegels 

x 

fig. 4.4. Kovariante voorstelling van een jointmeting van A en B in de 
ruimtetijd. 

We zien dat de Minkowskiruimte opgedeeld wordt in 4 gebieden. Eén met de 

oorspronkelijke toestand, twee halve kegels waar de algemene interaktie 

S reduceert tot s
0

A resprektievelijk SOB' en één overlapgebi~d waar de 

algemene S van toepassing is. Verder kunnen we ons voorstellen, dat zo

lang het laatste gebied maar niet binnen een van beide meetgebieden C of 

D komt tijdens een meting, we ons er niets van aan hoeven te trekken. Dat 

zou mogelijk betekenen dat de algemene S te splitsen is in s 0AsOB a~s we 

ons beperken tot de ruimte van lokale toestanden om c en D heen, maar 

buiten het overlapgebied van de kegels. In dat geval zou met doorschui

ven analoog aan (4.56) weer non-disturbance afgeleid kunnen worden. Dit 

zijn echter nog slechts vage bespiegelingen, en we zullen ze in het vol

gende hoofdstuk moeten konkretiseren. 

-= -· 
Een ander punt: we hebben het nog niet expliciet gezegd, maar ook in het 

relativistische geval houden we vast aan een unitaire operator als propa

gator voor de tijdontwikkeling van de toestanden. Dus we nemen aan dat 

postulaat 3 in 1.1 te handhaven is. We veronderstellen ook, dat de pro

pagator S(t) voldoet aan de groepseigenschap: 

(4.59) 

Dit hebben we ook in 1.1 impliciet verondersteld als premisse voor het 

theorema van Stone (1.14). Ook nu nemen we dus weer aan 

+oo 

S(t) = exp(-itH) = f exp(-iÀt)dEÀ ( 4. 60) 
-oo 

(de 1'i, in ( 1.14) is niet essentiëe1~. hij kan in de H opgenomen worden) • 
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Hierin is H weer een hermitische operator, onafhankelijk van t. En analoog 

(1.15) is de differentiaalvergelijking voor golfvektoren altijd te schrij- _ 

ven als: 

i dlw<t>>/dt = Hiw<t>> (4.61) 

Dit mag op het eerste gezicht vreemd lijken: we hebben hier preèies weer 

een Schrödingervergelijking. En dat terwijl we een relativistisch kausale 

vergelijking verwachtten, zoals de Diracvergelijking of de Klein-Gorden

vergelijking. De laatste luidt bijvoorbeeld in plaatsrepreêentatie: 

(4 .62) 

Deze Klein-Gordon vergelijking is echter reëel, en door te definiëren 

(4 .63) 

is het mogelijk (4.62) formeel in de vorm (4.61) te schrijven, door de 

W(~,t) en ~(~,t) bijvoorbeeld als reëel en imaginair funktiedeel van een 

komplexe ~~(x,t)> op te vatten, of als amplitude en fase van ~o~n funk

tie. We zullen echter niet expliciet van de Klein-Gordon vergelijking of 

Diracvergelijking gebruikmaken, zodat dit verder niet zo belangrijk is. 

Wel moet ik benadrukken dat een gebruikelijke niet-relativistische Schrö

dingervergelijking in ieder geval niet bruikbaar is. Zo geeft bijvoor

beeld Robertsen (lit. 20) een veld-Schrödingervergelijking: 

Men kan van dit soort vergelijkingen bewijzen, dat als men qp_ t=O me_!:. __ 

een funktie begint die 0 is buiten een bepaald gebied, dat deze funktie 

zich op t>O over de hele ruimte heeft verspreid. Zoals aangetoond5_in 4. 4 

zijn ze dus niet geschikt voor ons doel. 

Kijken we nog eens naar Hellwig en Kraus (lit. 11), dan blij~t, dat zij 

ook een kovariant formalisme invoeren. Alleen, zij nemen aan dat niet al

leen in de lichtkegel in de toekomst de toestand verandert, maar ook in 

de "side-cone", het hele gebied buiten de dubbele kegel. Dit lijkt een 

wat vreemde manier van doen, omdat een meting in C met terugwerkende 

kracht het verleden lijkt te veranderen. Maar dit is weer een vorm-van 

het projektiepostulaat: het vinden van een bepaald meetresultaat betekent 

dat zij uit het totale ensemble diè systemen selekteren die met dat meet-
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resultaat korresponderen. En dat deelensemble moet volgens het projektie

postulaat beschreven worden door de eigenfunktie behorende bij het meet

resultaat. Niet het verleden, maar de kennis over het verlede~ verandert 

dus. 

Door hun manier van doen sluiten zij echter elke vorm van gemeenschappe

lijke metingen uit, en zelfs voorwaardelijke metingen. Immers ook bij me

tingen op ruimte-achtige intervallen beschouwen zij de metingen als suc

cessief, opeenvolgend. De eerste meting verandert de toestand voor de 

tweede meting, en daarvan uitgaande wordt de definitieve toestand in de 

tijdruimte vastgesteld. Zelfs de begintoestand van de eerste meting is 

dan overigens veranderd, wat vreemd genoeg niet tot inkonsistenties leidt 

(indien je tenminste van lokale kommutativiteit uitgaat) • 

Door gemeenschappelijke metingen te beschouwen hebben wij het dubieuze 

projektiepostulaat niet nodig. In dat opzicht is de hier ingevoerde manier 

van werken dus te verkiezen boven die van Hellwig en Kraus. 

5. Lokale toestanden en interakties bij gemeenschappelijke metingen 

5.1 Lokaliteit van toestanden, interakties en Hamiltonianen 

In paragraaf 4.3 hebben we het Haagveld ingevoerd als een afbeelding F 

van de verzameling gebieden in de Minkowskiruimte op de verzameling von 

Neumann deelalgebra's van de algebra van lineaire operatoren op de Hil

bertruimte. Deze afbeeldinç wordt door Hellwig enKraus (lit. 11, 18 en 

19) gebruikt, maar nergens·verder gespecificeerd. Nu kunnen we ons best 

voorstellen wat met een operatorveld A(~,t) behorende bij de veldobserva-
..:: --

bele A(~,t) bedoeld wordt. Zelfs met een operator A(C) behorende bij een 

tijdruimte-gebied C hebben we geen problemen, zie 4. 1 • Maar Hell wig en 

Kraus behandelen àlle operatoren op die manier, dus ook dichtheidsopera

toren, en zelfs propagatoren zouden erbij gerekend moeten worden (in lit. 

11 werken ze daar niet mee). Wat echter met p(C), een dichtheidsoperator_ 

behorende bij een gebied C in M4 bedoeld wordt is onduidelijk. Een toe

stand op een bepaald tijdstip geldt in principe voor de hele R3 ruimte, 

en is niet plaatsgebonden. Als we toch met gelokaliseerde toestanden wil

len werken, dan zullen we dat expliciet moeten maken. Het zal blijken 
• heel gemakkelijk te zijn redelijk te stellen lokaliteitseisen te formu-

leren voor toestanden en interakties, en _de opzet is dan via de meetthe

orie deze eisen over te dragen op willekeurige operatorvelden behorende 

bij observabelen. Rechtstreeks lokaliteitseisen opleggen aan observabelen 
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(zoals algemeen gedaan wordt met lokale kommutativiteit) is nogal wille

keurig en moeilijk te rechtvaardigen zonder meettheorie. 

We wensen dus toestanden en interaktie-operatoren gescheiden te behande

len. Het eerste verschil is dat we toestanden en interakties bij voorkeur 

lokaliseren in R3 • De tijddimensie komt er daarna in door de tijdevolutie 

met de unitaire propagatoren in de beschouwing op te nemen. En de Lorentz

kovariantie garanderen we tenslotte door eisen op te leggen aan de propa

gatoren in de tijdruimte. 

Voor de exakte definities van lokaliteit maken we gebruik van projekties 

op deelruimten van R3. Dat zijn projekties behorende tot de spektrale 

maat E(6) behorende bij de plaatsoperator Q. (lit. 1, sektie 4.3). In een 

ééndimensionale ruimte R worden de projekties gegeven door: 

= f dE 
6 x 

E = E(-oo,x], 
x 

x € R, 6cR (5. 1) 

De aldus gedefiniëerde P
6 

voldoet dus aan de in lit. 1, sektie 3.4, ge

noemde eigenschappen van een spektrale maat. De P
6 

zijn eenvoudig te gene

raliseren tot projekties PC op de R3. 

We gaan uit van de bekende eigenschap van een spektrale maat: 

c n D = çD + (5. 2) 

d.w.z. PC en PD zijn orthogonaal als ze bij disjunktèr:gebieden C en D ho

ren. Met deze wetenschap kunnen we afleiden: 

Cc D + p p = p (p, + p ) = p + p p 
C D C C D-C C C D-C 

en 

= 

p p 
D C 

( 5. 3) 

(5. 4) 

We definiëren nu een gelokaliseerde golffunktie I~> in C als een vektor 

in H waarvoor geldt: 

(5. 5) 

Dit is equivalent met I~>=Pcl~>. In de plaatsrepresentatie betekent het 

dat ~ (x,'t) =0 is als ~ ~ C. Een willekeurige golffunktie is te splitsen in 

(5 .6) 
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Populair gezegd: in gebiedCis de golffunktie 1~ 1 >, en in het komplement 

C is de golffunktie 1~ 2 >. Andersom kunnen we met twee gelokaliseerde golf

funkties een "komplete" golffunktie maken: 

( 5. 7) 

Overigens geldt voor de projekties op kamplementen in-de R3 vanwege de 

additiviteit van de spektrale maat: 

P +P-=P -=P =I c c cue R3 
( 5. 8) 

Zodat ~ dus de projektie op het komplement is van de deelruimte waarop 

PC projekteert, ofwel 

(5.9) 

Deze notaties kunnen we dus door elkaar gebruiken. Dichtheidsoperatoren 

p noemen we evenzo gelokaliseerd in c- .ils--ze voldoen aan: 

(3p I :) P = P p'P = P OP c c c· c (5.10) 

We kunnen laten zien dat het recept (5.10) lokale algebra's toevoegt aan 

gebieden C in R3. Dit is het toestanden equivalent van het HaagveldFop 

M~. We noemen deze nieuwe afbeelding F
1 

(C). Eerst bewijzen we dat F
1 

(C), 

dus de verzameling operatoren van de vorm PCAPC, een algebra vormt,.zie · 

appendix B .1. Hij moet ten .. eerste gesloten zijn voor lineaire korobinaties: 

A,B € F 
1 

(C} + 

In de tweede plaats voor vermenigvuldiging: 

- (,5._.12) -

En ook voor de *-operatie blijkt de verzameling gesloten: 

(5 .13} 

Omdat de genoemde operaties geldig blijven voor limietrijen_is de algebrà 

gesloten voor zwakke konvergentie, en is dus een von Neumannalgebra (ap

pendix B.2). 

Verder blijkt de afbeelding te voldoen aan eigenschappen (4.37} - (4.40}. 

Immers laat A E F
1 

(enD). Dan is volgens (5.4): 

(5 .14} 

maar ook 
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(5 .15) 

zodat A € F1 (c)nF1 (D). Anderzijds, als we daarvan juist uitgaan dan is A 

zowel element van F
1 

(C) als van F
1 

(D), zodat: 

(5 .16) 

waarmee equivalentie volgt. Als verder Cc D, en A € F
1 

(C), dan is met 

(5. 7) : 

( 5. 1 7) 

dus ook (4.38) is nu geverifiëerd. Tenslotte volgt uit een andere eigen

schap van de spektrale maat 

= IAI = A (5.18) 

met A de algebra van alle lineaire operatoren op de Hilbertruimte. 

We gaan ons vervolgens bezighouden met lokale interakties, t~$sen twee 

verschillende systemen, objekt en A. Het principe van lokale interaktie 

komt hierop neer: de golffunkties, die de toestanden van beide systemen 

voorstellen, wisselwerken alleen met elkaar op overeenkomstige punten in 

de R3 , dus plaatselijk. De interaktie tussen objekt- en A-systeem wordt 

beschreven door de interaktiehamiltoniaan H0A. Laten de ongestoorde ont

wikkelingen van objekt en A beschreven worden door de respektievelijke 

Hamiltonianen H
0 

en HA. Beschouw dan twee systemen, één met een Hamilto

niaan H
1

=H
0

+HA+HOA en een ander met de Hamiltoniaan H2=H0+HA. Tijdevolu

tievergelijkingen volgens (4.61): 

i di1JJl (t)>/dt = H1 ll/J 1 (t)> = (HO+ HA+ HOA) ll/J 1 (t)> 

i dll/J2 <t>>/dt = H2 ll/J2 <t>> = CH0 +HA) lw2 <t>> 

(s-:.19) -

(5.20) 

We kunnen nu de lokaliteit van HOA als volgt vertalen. Als we op t=O met 

een golffunktie P~P~Il/Jol/JA> (de 0 en A bovenindices slaan op __ de Hilbert- _ 

ruimte waarop de projekties werken) beginnen, zowel in (5.19) als (5.20), 

dan mogen op t=O objekt- en A-systeem niet interageren, dus op dat tijd

stip moet de tijdafgeleide van [l/J
1 

(t)> gelijk zijn aan die van -\1jJ 2 (t)>. 

Dit omdat op t=O objekt en A zich in verschillende delen van de ruimte 

bevinden. We eisen dus: 
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IO> = (Ho+H +Ho )POPAI~o~ > - <Ho+H )POPAI~o~ > =Ho POPAI~o~ > 
A ACC A ACC A ACC A 

(5.21) 

Dit geldt voor willekeurige ~~O~A>, dus we kunnen algemeen schrijven: 

(5.22) 

Verder eisen we, als objekt en A wèl in hetzelfde geb.:Led _ç zitten, dat 

de interaktie objekt en A binnen C laat, dus dat op tijdstip t=O de tijd

afgeleide van het systeem 1 mèt interaktie buiten C gelijk moet zijn aan 

die van het systeem 2 zonder interaktie. Dus: 

(5.23) 

Ook dit geldt weer voor willekeurige I~O~A>, zodat 

(5.24) 

(5.22) en (5.24) gelden voor willekeurige gebieden C als HOA een interak

tiehamiltoniaan behorende bij een lokale interaktie is. Dus ook voor het 

komplement C: 

-0 A 0 A -0-A 
H . P P ' '= P P H . P P '"= 0 

OA C C C C OA C C 
(5.25) 

Als we tenslotte (5.22), (5.24) en (5.25) hermitisch adjungeren vinden 

we bovendien nog: 

(5.26) 

Uit al deze relaties kunnen we konkluderen dat HOA de volgende eigenschap 

heeft: 

De omweg in (5.21) en (5.23) via H
1 

en H
2

, die misschien overbodig lijkt, 

is gemaakt omdat een toepassing op een differentiaalvergelijking met uit

sluitend HOA erin moeilijk een fysisch systeem kan beschrijven, zodat fy

sische argumenten in dat geval twijfelachtig zijn. Het werken met de af

geleide op t=O duidt op de samenhang van lokaliteit van interakties met 

wat we zullen noemen "momentane non-disturbance": als op een bepaald tijd

stip de golffunkties van beide systemen zich in verschillende delen van 

de ruimte bevinden, beïnvloeden ze elkaar niet. Dit komt dus op hetzelfde 

neer als lokale interaktie. We zouden in plaats van momentane non-distur

bance ook direkt van (5.22) en (5.24) uit kunnen g~an als kenmerken van 

lokale interaktie bij uitstek: golffunkties in disjunkte gebieden inter-
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ageren niet, en golffunkties in hetzelfde gebied interageren wel, maar 

-blijven binnen het gebied. 

Verder moet nogmaals opgemerkt worden dat alle boven afgeleide betrekkin

gen voor lokale interakties voor willekeurige gebieden C c R3 gelden. HOA 

is dus niet speciaal aan C toegevoegd, en (5.27) heeft nLets met een re

cept voor een lokale algebra te maken. Anders wordt dat als we eisen dat 

objekt en meter alleen in één gegeven gebied interageren. We zouden ons 

daarbij kunnen voorstellen, dat een groot meetapparaat ergens in een ge

bied C' opgesteld staat, maar dat.het grootste gedeelte bestaat uit bij

voorbeeld versterkers, wijzerschalen, display (kast eventueel), die alle

maal niet direkt met objektsysteem interageren, alleen de informatie door

geven, versterken of zichtbaar maken vanuit een veel kleiner gebiedje c, 
waar de eigenlijke informatie-uitwisseling met het objektsysteem plaats

vindt. In dat geval is de golffunktie van de totale meter gelokaliseerd 

in C', maar het is niet voldoende van de interaktie algemene lokaliteit 

te eisen, we verlangen dan dat de interaktie-operator alléén in C werkt. 

We eisen dan voor vaste C behalve (5.22) en (5.24) als extra:-

(5.28) 

dus buiten C is de meter inert en interageert niet. Met hermitisch adjun

geren volgt 

0 (5.29) 

zodat HOA te schrijven is als: 

(5.30) 

Zoals eerder bewezen, is dit een lokale algebra zoals F
1 

(C) voor dicht

heidsoperatoren, alleen nu op de produkthilbertruimte H0®HA. 

In het vervolg zullen we ook nog gebruik maken van de unitaire operator 

(5.31) 

Dit is een soort propagator voor louter de interaktie. We kunnen de ope

rator echter alleen mathematisch gebruiken, omdat zoals gezegd fysische 

systemen die enkel en alleen door een lokale interaktiehamiltoniaan be

schreven worden, moeilijk voor te stellen zijn. In geval van algemene 

lokaliteit van de interaktie volgt uit (5.22) voor willekeurige Cc R3 : 
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(5.32) 

0 A -0-A 
Uit (5.27) halen we dat HOA' en dus T0A(t) kommuteert met PCPC en PCPC. 

Dus is 

0 A 0 A 0 ~ 0 A 
TOA(t)PCPC = PCPCTOA (t) = PCPC OA(t)PCPC (5.33) 

zo ook 

-0-A -0-A i?0 i?AT ( t) i?0 i?A TOA(t)PCPC = p CP CTOA (t) = C C OA C C 
(5.34) 

zodat we voor TOA{t) een soortgelijke eigenschap hebben als (5.27) voor 

HOA: 

TOA (t) POPAT (t)POPA + 0-A -0 A -0-A.r -0-A (5.35) = PcPc + PcPc + PCPC OA(t)PCPC C C OA C C 

Hierin zijn alle gewenste eigenschappen opgenomen. Ondanks het feit dat 

TOA(t) geen betekenis heeft als fysische propagator is (5.35) wel aan te 

voelen: een "zuivere" lokale unitaire interaktie-operator laat golffunk

ties in disjunkte gebieden ongemoeid,·en in gelijke gebieden -~aat hij ze 

wisselwerken, maar houdt ze binnen het gebied, er vindt geen verstrooiing 

plaats. Die eigenschap is voorbehouden aan de vrije propagatoren s
0 

en 

SA. 

(5.35) Geldt weer voor willekeurige gebieden c. we kunnen ook voor TOA 

echte lokaliteit in een gegeven gebied C invoeren, zoals (5.30) voor de 

H
0

A. We hebben dan als extra bij (5.35): 

-0-A -0-A T (t)p--p = P P 
OA C C C C 

(5.36) 

Samenvattend kunnen we voor TOA dan de volgende eigenschap ~oteren: 

(5.37) 

We zullen operatoren van de vorm (5.37) beperkt in C noemen. We kunnen 

(5.37) weer opvatten als een expliciet recept voor een lokale afbeelding 

in c, zeg F
2

(c). Laat immers A E F
2

(c)nF
2

(D), dan is 

A POPAAPOPA + _ POPA = 0 A APO PA + POPA 
= c c c c r c c PcnnPcnn cnn cnn c c 

A = pO pA APO PA + I I ~ PO A E F (enD) 
enD enD enD enD o A cnDP enD 2 _ 

(5.38) 

Het omgekeerde kan analoog bewezen worden. Zo ook (4 .38) en (4 .40). Al-
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leen is de verzameling F2 (c) niet gesloten voor optelling en vermenigvul

diging met skalars, zodat de afbeelding geen lokale algebra is, maar meer 

aan een lokale groep doet denken (F2 (c) is wèl gesloten voor ~er.menigvul

diging). Dat hoeft ons niet te verwonderen, omdat we over interaktieope

ratoren praten. Die vormen geen algebra, wel een groep. Eigenschap (5.37) 

wordt dus op een natuurlijke manier beperkt tot de verzameling van uni

taire operatoren, waarvoor hij ook ontworpen is. Een nadere bespreking 

daarvan zou ons echter te ver voeren. 

-
In ieder geval hebben we nu voldoende gereedschap ontwikkeld om belang-

rijke eigenschappen voor veldmetingen te bewijzen. Dat doen we in de vol

gende paragraaf. 

5.2 Gevolgen van relativistische kausaliteit en lokaliteit 

we gaan weer uit van toestanden p, pA en PB van objektsysteem en twee 

ruimtelijk gescheiden meters. De algemene propagator als beiq~ ~eters 

ingeschakeld zijn wordt gegeven door (zie (4.50)): 

(5.39) 

De Hamiltonianen werken alleen op de Hilbertruimte(n), die in hun index 

(-ices) vermeld staat (-n) • Daarom zijn we meteen verzekerd van de vol

gende kommutatierelaties: 

Van de andere korobinaties mogen we niet a priori verlangen dat ze kommu-

teren. ..: -

We eisen nu dat meetapparaat A gelokaliseerd is in C, en dus beschreven 

wordt door een dichtheidsoperator gelokaliseerd in Cc R3: 

(5 .41) 

Analoog eisen we dat bij de B-meter een in D gelokaliseerde dichtheids

operator hoort: 

(5.42) 

En dat niet alleen, we willen dat de A- en B-meter gelokaliseerd blijven 

in C resp. D. We hebben dat in 4.5 al plausibel g~aakt. Bovendien, als 

we deze eis niet zouden stellen, dan zouden we voor lief moeten nemen, 
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dat we waarden van de observabelen meten, die gemiddeld zijn over een 

gebied, dat zich tijdens de meting uitbreidt met de lichtsnelheid. Hoe 

dan ook, we gaan ervan uit, en formuleren die eis fysisch als volgt. 

Laat U(t) een willekeurige propagator zijn met een of andere kombinatie 

van Hamiltonianen uit (5.39) in de exponent. Dan láát U(t) gelokaliseer

de golffunkties in de apparaathilbertruimten gelokali~ee~d in hetzelfde 

gebied, dus: 

U(t)P~ (5.43) 

(5.44) 

Hiermee is snel af te leiden dat P~ en P~ met alle gebruikte propagatoren 

kommuteren, bijvoorbeeld: 

over die projekties hoeven we ons dus niet druk te maken, we kunnen ze 

naar hartelust verdubbelen, overal doorheen schuiven en neerzetten waar 

we maar willen. 

We kunnen nu ook algemeen de relativistische kausaliteitseis formuleren. 

Een toestand mag zich volgens 4.5 in de R3 niet sneller uitbreiden dan 

een lichtsignaal. Definiëer nu een tijdafhankelijk gebied in R3 : 

C(t) ={x E P. 3 j 3~0 : I~- .?!.ol .::_ct, x 0 E C, ·t > 0} (5.46) 

Op analoge wijze is natuurlijk een D(t) te definiëren. C(t) stelt nu de 

lichtkegel voor in M4 uitgaande van gebied C op t=O (c.q. vereniging van 

lichtkegels voor alle punten in C) • We eisen nu voor alle gebruikte pro-
-= ... 

pagatoren U(t) dat 

(5.47) 

Een afleiding als (5.45) zit er hier niet in. Wel kunnen we gemakkelijk 

zo'n zelfde relatie met de projektie op het begingebied links (denk er

aan dat (5.47) voor willekeurige c geldt!) _,afleiden: 

P~U(t) = 

P~U(t) = 

0 0 0 -0 
PCU(t)PC(t) + PCU(t)PC(t) = 

0 0 
pc u ( t) pc ( t) (5.48) 

Merk op dat we (5.47) alleen maar hoeven .te_ formuleren voor projekties 

op de objek~~ilbertruimte. Voor de apparaatruimten hebben we al de krach-
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tiger eisen (5.43) en (5.44), die een relatie als (5.47) direkt implice-

ren. 

Verder eisen we dat alle interaktiehamiltonianen in (5.39) van het alge

meen lokale type zijn, dus voldoen aan (5.27). We hebben dus, als V een 

willekeurig gebied in R3 is: 

(5.49) 

Wat de HAB betreft: we weten dat de A- en B-meter in de di~junkte gebie

den C en D zitten. We hebben dus alleen maar te maken met gelokaliseerde 

golffunkties in C en D, dus: 

(5.50) 

~~A~B> is geen willekeurige produktgolffunktie, zodat we ons kunnen af

vragen of we HAB wel helemaal 0 mogen maken. Echter, omdat we toch uit

sluitend gelokaliseerde toestanden pA en pB beschouwen, doet het er niet 

toe hoe HAB werkt op andere golfvektoren, voor het gemak kun~_~n.we HAB 

daarop gerust ook 0 nemen. Sterker nog, we zouden nieuwe gelokaliseerde 

'lb . AH A BH B k . d . 1 t d H1 ertru1mten PC APC en PD BPD unnen 1ntro uceren 1n p aa s van e ou-

de HA en H
8

• Dan geeft (5.50) alle informatie die we nodig hebben om HAB 

helemaal 0 te stellen. Een derde mogelijkheid is om HAB ~iet a priori 0 

te nemen, maar gewoon te laten staan. Dan zal later blijken met de gelo

kaliseerdheid van pA en PB dat hij er toch uitvalt. 

Voor de unitaire operatoren ("zuivere lokale interaktiepropagatoren") 

T
0
A(t) ~~ T0B(t) geldt (5.35), zodat bijvoorbeeld 

-0 A -0 A 
TOA(t)PCPC = exp(-iHOAt)PCPC 

TOB(t)P~P~ = exp(-iHOBt)P~P~ 

-0 A 
= PcPc 

-= -

(5.51) 

( 5. 52) 

De vraag is nu:· hoe kun je eisen als (5. 51) en (5 .52) toepassen? In het 

algemeen zitten we met de totale propagator S in (5.39) te werken, en 

die is niet te splitsen in een produkt van unitaire operatoren, omdat 

een aantal Hamiltonianen in de exponent onderling niet kommuteren. Toch 

voelen we aan dat (5.51) en (5.52) ook in zekere mate hun invloed moeten 

hebben op s. 

Welnu, we kunnen daarvoor heel mooi gebruik maken van een mathematische 

stelling voor propagatoren, de zogenaamd~ Rroduktformule van Trotter 

(lit. 27, VIII.8; met dank aan dr.ir. J. de Graaf, die mij op het bestaan 

van deze formule wees). Deze kunnen we in ons geval formuleren als: 
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s
12

Ct) = exp(-i(H
1 

+ H
2
)t) = lim {exp(-iH

1
t/n)exp(-iH

2
t/n)}n 

n~ 

(5.53) 

indien H
1 

en H
2 

zelfgeadjungeerd zijn, en H
1

+H
2 

essentiëel zelf-geadjun

geerd is op een gemeenschappelijk domein. De formule geldt ongeacht het 

feit of H
1 

en H
2 

kommuteren. Hij is wel enigszins te begrijpen. Als de 

Hamiltonianen niet kommuteren mogen we s
12 

niet schri~ve~ als het produkt 

van de bijbehorende unitaire operatoren, omdat ook zij niet kommuteren. 

Wat we dan doen is de tijd dat s
12 

werkt in een groot aantal kleine stuk-

'- -~-j-~s-- ve~:c!~~~E-:!-_~n _beu:r:~_ef!~~~~-~e-n- s~~J~~de-~ne-=_e_~---de_ ~ncfer~ -p~~!?~~~~~~!'--i::~e 

te passen. Zodoende wordt het volgorde probleem geminimaliseerd. In de 

limiet voor~ verdwijnt de gemaakte'fout. 

We kunnen de produktformule van Trotter al meteen uittesten op de HAB. 

Neem in (5.39) alle Hamiltonianen uitgezonderd HAB samen tot H. Gebruik

makend van (5.53) vinden we dan: 

(5.54) 

De projekties zijn keurige begrensde operatoren, en kunnen dus onder de 

limiet geschoven worden. Gebruiken we (5.43), (5.44) en (5.50) dan is 

Xexp(-iHt/n)P~P~ = 

= exp(-iHt}P~P~ (5.55) 

We hoeven dus niet eens de limiet meer te nemen. We zien dat HAB er inder

daad uitvalt. 

-
Vervolgens passen we de Trotter produkt formule toe om een equivalent van 

(5.51} te vinden voor de realistischer interaktiepropagator van objekt en 

A-meter 

(5.56) 

We poneren de volgende stelling: 

Stelling 5.1: Als s
0
A(t) een algemeen lokale interaktiepropagat~r is voor 

een gekombineerd objekt-A-systeem, en C(t) (5.46) het volgens een licht

kegel in de tijd uitgebreide _gebied C is, dan is: 

-0 A 
Q~t~T: SOA(t)PC(T)PC 
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Bewijs: volgens Trotter is 

lim {s0 (t/n) sA t.t/n) TOA (t/n) ~}np~ (T) P~ 
n~ 

Met volledige induktie naar k gaan we bewijzen: 

1 < k < n: k-0 A 
{s0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n)} PC(T)PC = 

-0 A k-0 A 
= PC(T-kt/n)PC{SO(t/n)SA(t/n)} PC(T)Pc-~ 

A. Voor k=1 volgt 

direkt uit (5.51), (5.47) toegepast op s
0

, en (5.43). 

B. Als (5.59) geldt voor k=K<n, dan is 

{ I I }K + 1-0 A -s 0 (t/n)SA(t,n}TOA(t n) PC(T)PC-

{ K-0 A 
= s 0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n) s 0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n)} PC(T)PC = 

(5.57) 

(5.58) 

(5.59) 

-0 A K-0 A 
s 0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n)PC(T-Kt/n)PC{s0 (t/n)SA(t/n)} PC(T)PC = 

(5.61) 

wat precies (5.59) is voor k=K+1. (5.59) geldt dus voor alle k van 1 tot 

en met n. Dan is met (5.58): 

(5.62) 

Stelling 5.1 is ook goed te begrijpen: als je begint met toestanden ge

lQkqliseerd in gebieden met een duidelijke tussenruimte, dan zal de in

teraktieterm eruitvallen tot de vrije ontwikkelingspropagator s
0 

het ob

jekt binnen het gebied van het A-systeem brengt. 

We bewijzen vervolgens een soort komplement van stelling 5.1. 

Stelling 5.2: Voor de bij stelling 5.1 gedefiniëerde grootheden geldt: 

(5 .63) 

Bewijs: we gebruiken weer de produktformule van Trotter: 
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-0 A -0. n A 
PC(t)SOA(t)PC = lim PC(t){S0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n)} PC 

~ 

(5.64) 

We bewijzen de volgende hulpstelling weer met volledige induktie naar k: 

1 < k < n: 
= = 

A. k=1. Maak gebruik van (5.32) en (5.33): 

-0 A -0 0 -0 A 
PC(t)SO(t/n)SA(t/n)TOA(t/n)PC = PC(t)SQ(t/n)SA(t/n)TOA(t/n) (PC+PC)PC = 

-0 0 . . -- 0 A -0 -0 A 
pC (t) pC ( t/ir) sö ('t/ft) SA (t/n) TOA (t/n) p CP C + pC (t) SO (tjn) SA (t/n) p CP C ~ 

-0 A 
= PC(t)SO(t/n)SA(t/n)PC-

(5.66) 

B. (5.65) is waar voor k=K<n. Dan is weer met (5.32) en (5.33): 

-0 K+1 A 
PC(t){s0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n)} PC= 

-0 K A .. A· 
= PC(t) {s0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n)} PCS0 (t/n)SA(t/n)TOA(t/n)"PC = 

-0 K A 0 -0 A 
= PC(t) {s0 (t/n)SA (t/n)} PCSO(t/n)SA (t/n)TOA (t/n) (PC+ PC) PC= 

- P~ (e) P~ ( (K+l) t/n) {s0 (t/a) sA ( t/n) }Ks0 (t/n) sA (t/n) TOA (t/n) P~P~ + 

-0 { }K 0 A 
+ PC(t) s 0 (t/n)SA(t/n) s 0 (t/n)SA(t/n) (IQ- PC)PC = 

(5.67) 

waarmee (5.65) bewezen is. (5.64) verder uitwerken: 

Uit (5.63} is nog de verdere konklusie te trekken, dat een golfvektor 

waarvan de tijdevolutie door een lokale propagator s
0

A wordt beschreven 

gesplitst kan worden in twee gelokaliseerde delen als volgt: 

A 0 A -0 A 
80A(t)PC = PC(t)SOA(t)PC + PC(t)SOA(t)PC = 

0 A -0 A 
= PC(t)SOA(t)PC + PC(t)SO(t)SA(t)PC (5 .69) 

Dit is weer erg inzichtelijk._ Als op t=O een apparaat in C begint te in

terageren met:het veld, dan kunnen we voor alle t>~ de toestand splitsen 

in een stuk binnen de lichtkegel, waar de interaktie geldig is, en een 
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stuk erbuiten, waar de vrije ontwikkelingen nog gelden. Dit hadden we on

geveer voor ogen toen we in fig. 4.4 heel intuïtief plaatselijke toestan

den invoerden. 

5.3 Afleiding van non-disturbance 

We kunnen nu onze stellingen gaan toepassen op het probleem waar het om 

begonnen was, een gemeenschappelijke meting van twee observabelen A en B 

op ruimteachtige afstand van elkaar. In 4.4 hebben we-non~àisturbance af

geleid van een meter door een meting die pas begint als de eerste hele

maal afgelopen is. Dat geval is dus·-niet interessant meer. Wat we toen 

niet konden bewijzen (omdat het in het niet-relativistische geval i.h.a. 

onjuist·is} was, dat een meting een erna komende meting niet beïnvloedt, 

ook al liggen de meetgebieden op een ruimteachtige afstand. Dat kunnen 

we nu wèl. Beschouw eerst het eenvoudige geval dat de ruimtetijd-afmetin

gen van de meetgebieden C~tA=C 4 en ~tB~D4 klein zijn vergeleken met hun 

onderlinge afstand. Laat verder de A-meting helemaal ná de B-~e~ing komen. 

Een situatieschets staat in fig. 5.1. 

t D (t-to) 

t3 

t2 

tl 

to 
' 

' ..=-

x 

fig. 5.1 Gemeenschappelijke metingen op ruimteachtige afstand 
in kleine tijdruimtegebieden. 

Met de verkorte notatie van 4.4 schrijven we (analoog (4.54) - (4.56)) 

meteen de marginale distributie voor A op: 

n 

~ Tr [Tr {s32s2ls3lslOs2oPAPBpp P (h.c )}E] = 
A OB OA 0 B OB A C D A B · • - m 

o 32 32t o -o 32 32t-o = TrA[TrOB(PVSOA····SOA PV)Em + TrOB(PVSOA····SOA PV)Em] (5.70) 



.. 
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V en zijn komplement V=W zijn disjunkte gebieden die samen de hele R3 om

vatten. ze staan aangegeven in fig. 5.1 op t=t3• V is zó gekozen, dat 

VnD(t3-to) = ~ en wnc(t3-t2) = ~- Als de meetgebieden maar kl~in genoeg 

zijn lukt qat altijd. 

Met (5.48), (5.51) en (5.53) krijgen we de uitdrukkingen (V .. =V(t.-t.), 
~J ~ J 

t .. =t.-t.): 
~J ~ J 

Pos3 2 = pos32po 
V OA V OA V32 

P~P~S~~ = lim P~P~{T0A(t32 /n)S0 (t 32 /n)SA(t32 /n)}n = 
n-+<x> 

(5.71) 

= lim P~P~S0 (t 32 /n)SA(t 32/n)P~(t32/n)P~{TOA(t 32 /n)S0 (t 3 2/n)SA(t32/n)}n-: 
~ 

= ........ = lim P~P~{s0 Ct32 /n)SA(t32/n)}np~(t ) 
n-+<x> 32 

0 A 0 
= PWPCSO{t)SA(t)PW(ts2) (5.72) 

0 0 
We kunnen op deze manier de projekties PV en PW door de verschillende 

propagatoren heenschuiven, telkens een stuk uitbreidend als ze een pro

pagator passeren waar de objekthamiltoniaan inzit, en interaktiés in het 

komplement gebied vern~ètigend. Zo wordt de eerste term in het laatste 

lid: 

[ 0 A 3 2 2 1 3 1 1 o 2 o (h ) ] -
TrOB PVPCSOASO SB SOBSA PPAPB .c.. -

= Tr [POS32p0· P.;S21s3lsl0s2opp p (h c )] 
OB V OA V 3 2 C 0 B OB A A B • . 

= Tr [Pos32s21s31po PAslOs2oPP P (h.c ) ] = 
OB V OA 0 B V31 C OB A AB . 

= Tr [Pos32s2os3os2opO PApp P (h.c.)] = 
OB V OA 0 B A V30 C A B 

= Tr,[POs325 2o 5 2oPP 5 2ot5 2ot5 32tpo] 
0 V OA 0 A A A 0 OA V 

We zien dat de B er helemaal uitvalt. Zo is ook te bewijzen: 

··Invullen van (5.73) en (5.74) in (5.70) levert: 

- (5-:.73)- .. 

Bekijken we vervolgens de enkelvoudige waarschijnlijkheidsverdeling van 

de A-meting in afwezigheid van de B-meter: 



- 81 -

[ ( 0 32 20 20 ( ) 0 32 20 20 =TrA Tr0 PVSOASO SA ppA h.c. )Em + Tr (PS S S pp (h c ))E] = 0 W OA 0 A A . • m 

[ . 0 3 2 2 0 2 0 . 0 3 0 3 0 ] 
= TrOA (PVSOASO SA ppA(h.c.) + PWSO SA ppA(h.c.))Em 

Door vergelijking van (5.75) en (5.76) zien we dan: 

I w <P> mn 
n 

p(a ;p) 
m 

(5.76) 

(5.77) 

Precies de non-disturbance·relatie (2.48) ~ De A- en B-meting kunnen elkaar 

dus niet verstoren. 

Als we in fig. 5.1 de onderlinge posities van de meetgebièden wat wijzi

gen, zodanig dat er een tijdinterval is dat met beide meters tegelijk 

wordt gemeten, is het enige wat we moeten veranderen dat voor dat inter

val de gehele S(t) genomen moet worden. Het bewijs wordt er gelukkig niet 

wezenlijk moeilijker door. De enige extra voorwaarde die nog nodig is om 

de gegeven afleiding te houden is, dat op het tijdstip van aflezing, dus 

het uitrekenen van de gwv, de lichtkegels van C en D elkaar nog niet snij

den. Deze voorwaarde is wat sterker dan de eis dat de meetgebieden C4 en 

D4 op ruimteachtigé afstand van elkaar moeten liggen. 

De reden dat het gegeven bewijs niet doorgaat als de beinvloedingssferen 

van C en D elkaar op het tijdstip van aflezing snijden, is dat er geen 

gebied V meer gevonden kan worden dat de lichtkegel van A omvat en buiten 

die van B ligt. Toch zouden we ook dan verwachten dat de metingen elkaar 

niet beïnvloeden, zolang zij maar volledig buiten elkaars lichtkegel val

len. Maar de hiervóór gegeven afleidi~g kan daarvoor niet gebruikt wor

den. We zullen proberen dat te verklaren. Daartoe kijken we wat er ge

beurt op het moment dat de interaktie van objekt en A-meter ophoudt. Dan 

worden objekt en A-meter ontkoppeld. Omdat het objekt ons (met betrekking 

tot de A-meter tenminste} van dat ogenblik af niet meer interesseert, 
-

kunnen we het mengprodukt op de produkthilbertruimte n0~HA reduceren tot 

een enkelvoudig produkt. We hebben al in 1.2 opgemerkt dat uit een alge

mene dichtheidsoperator op een produktruimte een dichthéidsoperator voor 

uitsluitend het ene systeem gedestilleerd kan worden door het partiële 

spoor over de Hilbertruimte van het andere te nemen. Op dezelfde manier 

maken we een dichtheidsoperator voor dat laatste systeem. Het enkelvou

dig produkt van deze dichtheidsoperatoren beschrijft weer de toestand 

van het gekombineerde systeem, waaruit wel de korrelatie-informatie is 

verdwenen. Omdat die ons niet meer interesseert, bij de aflezing kijken 

we immers alleen naar de A-meter en niet naar het objekt, is het enkel

voudige produkt een adequate beschrijving voor de toestand na ontkoppe

ling. De reduktie ziet er als volgt uit: 
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ontkoppeling' , (5.78) 

Het is eenvoudig aan te tonen: .dat PE en P~ identieke verwachtingswaar

den opleveren voor willekeurige observabelen behorende bij operatoren op 

HA. 

We gaan nu terug naar het totale O-A-E-systeem. (5.78) wordt eenvoudig 

gegeneraliseerd door voor 0 OB te lezen. Als nu op het moment van ontkop

peling de beinvloedingssferen C(t) en D(t) elkaar nog niet snijden is het 

spoor over het objektsysteem te splitsen in een spoor over de sfeer C(t), 

waarin zich alleen informatie over A-meter en objekt bevinàt, en over de 

rest, waarin alleen B-meter en objekt "voelbaar" zijn. Het is duidelijk 

dat bij het nemen van het partiële spoor geen informatie van de B-meter 

in de toestand van de A-meter kan komen. 

Snijden de sferen elkaar echter wèl, dan ontstaat in het midden een meng

toestand van het objekt, beïnvloed door objekt, A- èn B-meter. Splitsing 

is niet meer mogelijk, en door het partiële spoor te nemen kàn er in 

principe informatie van de B-meting in de A-meter terechtkomen. Dit komt 

tot uitdrukking in de formule: 

(5. 79) 

De eerste term in het laatste lid stelt een A-metertoestand voor met ob

jekt-informatie uitsluitend uit C, maar de tweede uit C. Welbeschouwd is 

het spoor een niet-lokale "interaktie" bij uitstek: bij de overgang (5.78) 

komt in de A-meter van het ene moment op het andere objektinformatie uit 

de hele ruimte! We zouden de tweede term in (5.79) dus 0 moeten stellen, 

omdat op het tijdstip van loskoppelen alleen het objekt in c nog invloed 

op de A-meter kan uitoefenen. We moeten dat extra uitvloeis~l van het he.: 

ginsel van lokale interaktie apart als eis stellen, want het is niet af 

te leiden uit (5.27) en (5.35). We eisen dus: 

(5.80) 

Met behulp van (5.48) kunnen we uit (5.80) nog een aardige relatie aflei
t 

den. Neem objekt en B-meter saroen en laat PE=s0A(t)P 0AsOA(t), dan werken 

we (5.80) verder uit: 

we kunnen dus op een willekeurige tijd vóór de loskoppeling de dicht

heidsoperator van het gekombineerde systeem vervangen door een gelokali-
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seerde toestand in de. achterwaartse lichtkegel van C vanaf het moment van 

ontkoppeling. Het A-meetproces wordt dus alleen maar beïnvloed door het 

objekt (en/of B) voorzover het zich in de achterwaartse lichtk.egel bevindt. 

(5.81) is misschien nog gemakkelijker voor t~ stellen dan (5.80). In fig. 

5.2a is er een plaatje van gemaakt. 

t 

achterwaartse 
c~ 'lichtkegel 

befnvlo"îingjs~~:~ ~ 
I I 

-------)-- x 

fig. 5.2a De achterwaartse lichtkegel 
yan de A-meti~g als beinvlo~-
diilgs·Sfee·r~= ·----~-

t 

r 
x 

b. Gemeenschappelijke meting 
met snijdende beinvloedings
sferen nèt op ruimteachtige 
afstand. 

We gaan dit toepassen op de gemeenschappelijke meting, beschreven in fig. 

5.2b. We zien dat de aflezing hier duidelijk plaatsvindt nádat de bein

vloedingssferen van C en D elkaar raken. Toch geschieden de metingen ge

heel buiten elkaars lichtkegel, en zou non-disturbance volgens onze ver

wachting afleidbaar moeten zijn. In het onderhavige geval van fig. 5.2b 

is nog een zekere willekeur in de volgorde van de begin- en eindtijden 

van de metingen. Andere gevallen gaan echter op overeenkomstige manier •. 
-= --

In de verkorte notatie van 4.4 schrijven we de eindtoestand op als de be

gintoestand PPAPB is: · 

P (t) = 5 sz 5 az 5 z1 5 1o 5 1o(pp P )S~ot5 1ot5 z1t5 szt5 szt 
F 3 OA B OA B A B B OA B OA 

(5 .82) 

- ------------------~--- ~- ... 
~ -- --~~-·--------- ---·-- -·------------- -- -----···-· -- -----·- ----~ 

We berekenen hiermee de marginale distributie van A, en maken gebruik 

van (5.80) : 

\' w (p) = }: Tr(oF(ts) I·
0
E F ) = Tr(p (t3 ) I

0
E IB) = Tr [Tr

0 
1 (p 'Cts) )E ],..,_= 

!. mn · m n F m A B F .m 
n n 

(5 .83) 

.----··-------------
-------~----·---- -------------------- --~--------------------- ---------~----·-----
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We hebben nu (5.63) (stelling 5.2) nodig, maar dan wel toegepast op de 

B-meter en gegeneraliseerd door het objekt te vervangen door objekt + A

meter. (5.63) gaat dan over in: 

(5.84) 

Met behulp van de gelokaliseerdheid van beide meters ('"5.41), (5.42) en 

(5.45), verder de relativistische kausaliteit (5.48) voor projekties 

links van de propagator, en tenslotte (5.84) gaan we (5.83) verder uit

werken. We schuiven daartoe de projektie P~ door alle prop~gatoren heen 
0 

op analoge manier als dePVin (5.73). Dan is: 

I w <P> mn 
n 

= Tr [Tr {P0s 32 S 32~0 ·B21S1o,S 10 (pp p) (h.c.)}E] = 
A OB C OA B C 3 2 OA B A B m 

= Tr [Tr {Pos32s32s2Is2lpo si Oslo (pp P ) (h.c ) }E ] = 
A OB C OA B OA B c 31 OA B AB • m 

= TrA[Tr0B{P~S~~S~ 0 (ppApB) (h.c.)}Em] = 

= Tr (Tr {P0s 30 (pp )S 30 tpO}Tr (S 30 p s 30 t)E ] = 
A 0 C OA A OA C B B B B m 

= TrOA[P~S~!(ppA)S~!tP~(IOEm)] = p(am;p) (5.85) 

waarmee voor de laatste maal non-disturbance is afgeleid, nu echt op 

ruimteachtige meetgebieden zonder beperking op grootte en onderlinge lig

ging. De non-disturbance-relatie voor B gaat op dezelfde ·manier, alleen 

zal de ontkoppeling van de B-meter volgens (5.78) en (5.80) dan al op 

t=t2 dienen te geschieden. Met deze laatste afleiding achten we algemeen 

non-disturbance op ruimteachtige intervallen afdoende bewezen. De geme

ten observabelen A en B moeten volgens de theorie in hoofdstuk 2 en 3 

kompatibel zijn, en de bijbehorende operatoren A en B moeten kommuteren. 

Hiermee hebben we in zekere zin lokale kommutativiteit afgelèid, -die-tot -

nu toe steeds in de literatuur gepostuleerd is. We komen daar echter in 

het volgende hoofdstuk nog op terug. 
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6. Konklusies 

We zullen de hele afleiding van lokale kommutativiteit nu nog .eens nalo

pen. 

We zijn voor een gemeenschappelijke meting van de observabelen A en E in 

een relativistisch veld uitgegaan van de volgende fysisch~ premissen, af

gezien van de postulaten in 1.1. 

1. Meetschema gwv (zie 2.4): 

a. De tijdontwikkeling en interaktie van veld en meters wordt beschre

ven door lineaire unitaire propagatie-operatoren behorende tot een 

groep. 

b. Als EA en FE observabelen zijn van twee verschillende systemen, met 

bijbehorende operatoren EA en FE·op de Hilbertruimten HA en HE' dan 

is de operator behorende bij de produktobservabele EAFE het direkt 

produkt EA®FE op de produkthilbertruimte HA®HE (zie ook 1.3 en 7.4). 

c. Een goed meetapparaat kan na meting slechts in een toestand verke

ren Uit een 'verzamèling Wij zertoestarid.en 1 die één=op=één kÓrres---- --.. --
- -- ------- - ---- -- ·---- ---- --·- ~------·-

ponderen met eigentoestanden van de observabele van het objektsy

steem (zie ook 7.3). 

_.:f._) .. ·-

2. Lokalisatie meters (zie 5.1): 

De A- en E-meter zijn en blijven gelokaliseerd in vaste ruimtelijk ge

scheiden gebieden C enD in de R3. 

3. Lokaliteit interakties (zie 5.1 en 5.2): 

a. Objekt, A- en E-meter wisselwerken uitsluitend op overeenkomstige 

punten -in de R3. 

b. Interakties werken niet verstrooiend, d.w.z. als twee systemen ge-

lokaliseerd in C interageren, houdt de interaktiehamiltoniaan hen 

binnen c. 
c. De toestand van een meter kan bij loskoppeling alleen nog beïnvloed 

worden door het objekt en/of de andere meter voorzover-die zich 

binnen zijn meetgebied bevinden op het moment van loskoppeling (zie 

5.3, (5.80) - (5.81) en fig. 5.2a). 

4. Relativistische kausaliteit (zie 5.2): 

.Toestandsverande!:'ingen planten zich maximaal met de lichtsnelheid voort. 
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Onder kondities 1, 2, 3ab en 4 hebben we in 5.3 afgeleid (tA en tB: begin

tijden metingen A en B, t : tijdstip bepaling van gwv): 
m 

(gescheiden beinvl. geb. -+ non -di~turbance) 
I w <p> = p(a ;p) = Tr ( pP ) 

C(tm-tA)nD(tm-tB)~ { mn m m (6 .1) -+ n 
I wmn (p) =p' (b ;p) = Tr(pQ ) . n n m 

Ook hebben we onder voorwaarden 1 t/m 4 in 5.3 afgeleid: 

(ruimteachtige meetgebieden 

eet -t >nD~=e~nD(t -t >~ -+ m A m B 

I w <P> 
{n mn 

I w <P> mn 

non-disturbance) 
= p(a ;p) = Tr(pP ) 

. m - ·I!l 

=p' (b ;p) = Tr(pQ ) 
- n n 

(6. 2) 

-+ 

m 

Een verdere voorwaarde: 

5. De bij de observabelen A en B behorende operatoren A en B zijn zelf

geadjungeerde lineaire operatoren met een diskrete niet-ontaarde basis 

van eigenvektoren (zie 2.4 en 7.1). De objekthilbertruimte waar zij op 

werken is separabel (zie 4.1). 

Uit de kombinatie 1ac + 5 (afgezien van mathematische voorwaarden op te 

leggen aan kansen) leidden we in 2.4 en 3.6 af: 

(non-disturbance 
L W (p) = Tr(pP ) 

-+ konsistentie) 

n mn m } -+ W (p)· = Tr(pP )Tr(P Q ) = Tr(pQ )Tr(O P ) (6.3) mn m m n n -n m I Wmn(p) = Tr{pQn) 
m 

Uit voorwaarde 5 leidden we in 3.7 tenslotte af: 

(konsistentie -+ kommutativiteit) 

W {p) = Tr(pP )Tr(P 0 ) = Tr(pQ )Tr(Q P ) -+ (A,Bl = 0 
mn m m~ n nm 

Waaruit.direkt volgt dat A en B kompatibel zijn. 

Uit (6.2), (6.3) en (6.4) konkluderen we: 

-+ [A(C4) ,B(D~)] = 0, dus A(C~) en 

B(D~) zijn kompatibel 

(6. 4) 

(6. 5) 

Hier hebben we de gewenste kompatibiliteit van lokale veldobservabelen op 

willekeurige (zij het konstant in de tijd, zie ook 7.2) ruimteachtige in

tervallen bewezen, onder voorwaarden 1 tot en met 5. 5 Voorwaarden mag 

veel lijken, maar ze zijn allemaal erg plausibel, en de meeste auteurs 

gebruiken er een aantal zonder dat zelfs expliciet te vermelden. 

Alleen voorwaarde 3c (5.80) is eigenlijk nieuw, en bij mijn weten nog 
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door geen enkele fysikus gebruikt op die manier. Toch is ook deze voor

waarde goed te verdedigen (zie 5.3). Maar het is wel aardig te weten dat 

er een andere manier is om tot (6.5) te komen zonder 3c te geb,ruiken. 

Voor (6.1) hebben we 3c niet gebruikt, en zo volgt uit (6.1), (6.3) en 

(6.4) onder voorwaarden 1, 2, 3ab, 4 en 5 dat: 

c (tm -tA)nD (tm-tB) = ~ + [A (C4) (B (D4) l = 0, dus A(c4 ) en B(D4 ) 

zijn kompatibel 

(6 .6) 

Laten we nu een limietprocedure uitvoeren, waarbij het tijdinterval (meet

tijd) van C4 en D4 naar 0 gaat, dus: 

en (6. 7) 

Dit moeten we opvatten als een wiskundige limiet, omdat het steeds snel

ler maken van fysische meetapparaten wel eens niet mogelijk zou kunnen 

zijn, en ook gaan de argumenten van 4.2 dan meespelen. Anderzijds sluit 

het meten van een observabele op één bepaald tijdstip natuurlijk beter 

aan bij het postulatenstelsel P1, P2 en P3 in 1.1. In feite wordt daar 

zonder meer uitgegaan van instantane interaktie en meteen weer loskoppe

ling van de meter. Maar goed, we nemen aan dat deze limiet in (6.6) ge

nomen mag worden. Het is eenvoudig te kontroleren dat de premisse van de 

implikatie in (6.6) in de limiet (6.7) overgaat in het op ruimteachtige 

afstand liggen van (C,tA) en (D,tB), dus we krijgen: 

Beschouw nu willekeurige ruimtetijdgebieden v4 en W4 , die helemaal op 

ruimteachtige afstand van elkaar liggen. Er geldt dus: 

~ -- (0.9f -

We kunnen V 4 en W 4 interpreteren als in de tijd variërende gebieden V(t) 

en W(t}. Zoals in 4.3 geldt (6.8) niet voor een bepaald paar (A,B), maar 

voor willekeurige (A. ,B.) met A. € F
0 

(C, t···): en: B.: .€ F
0 

(I); tB), dus A. en 
~J ~ A J . ~ 

B. die elementen zijn van de bij de ruimtegebieden behorend~_lokale von 
J 

Neumannalgebra's. Als we met A1 U A2 aangeven de algebra gegenereerd 

door de vereniging van A1 en A2, dan nemen we aan: 

U . F
0

(V' (t) ,t) = F
0

(VJ 
(V' (t), t}c:;..v 4 

en u F
0

(w'(t),t) = F
0

<w!) (6.10) 
(W 1 

( t) 1 t) çW 4 

Dat wil zeggen, de algebra van operatoren b~horendabij een ruimtetijd

gebied wordt gegenereerd door de vereniging van de algebra's van de sa

menstellende ruimtegebieden voor de verschillende tijden. Dit is heel 
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aannemelijk, omdat volgens 4.1 observabelen behorende bij ruimtetijdge

bieden als een soort gemiddelden worden opgevat: 

A (V4) = ~t f dt A (V' (t) ,t) 
Llt 

Algebra's behouden de kommutatie-eigenschap, wat volgt uit: 

(A.,B.] = 0 
~ J-

(6.11) 

(6 .12) 

Aannemende dat (6.8), (6.10) en (6.11) juist zijn, is (6.5) af te leiden, 

nu zelfs voor willekeurige gebieden in de ruimtetijd. 

We kunnen nu een van beide gegeven afleidingen beschouwen als een be

wijs voor lokale kommutativiteit in het algemeen, en van de gepostuleer

de kommutatierelaties (4.1), (4.2) en (4.3) van kreatie- en annihilatie

operatoren voor xfx', alsmede (4.18) voor x en x' buiten elkaars licht

kegels in het bijzonder. Zodoende zijn we in een positie om genoemde 

postulaten te verzwakken, omdat zij immers gedeeltelijk uit de andere 

postulaten P1, P2 en P3 in 1.1 volgen. Maar dat zou toch een iets te 

sterke gevolgtrekking zijn, omdat we voorwaarden 1 tot en met 5 gebruikt 

hebben. En hoe zwak en aannemelijk die ook zijn, het blijven extra eisen 

buiten de postulaten P1, P2 en P3 om. Willen we het post~laat van de lo

kale kommutativiteit echt overbodig maken, dan zouden we voorwaarden 1 

tot en met 4 in de vorm van een of meer extra quantummechanische postu

laten moeten gieten. Dit lijkt op het eerste gezicht een slechte ruil, 

maar genoemde voorwaarden kunnen veel meer dan alleen lokale kommutati

viteit afleiden. Zij zouden óók ingevoerd moeten worden als we meerdere 

interagerende systemen quantummechanisch zouden willen besc~tjven, se~ 

meenschappelijke waarschijnlijkheidsverdelingen invoeren, en relativis

tische QM bedrijven. Daarbij zijn deze voorwaarden fundamenteler en aan

nemelijker dan lokale kommutativiteit. 

Voeren we de voorwaarden niet in als aparte quantummechanische postula

ten, dan kunnen we toch in ieder geval uit het in dit versl<:-9 gehouden 

betoog afleiden, dat het postulaat van lokale kommutativiteit konsistent 

is met de andere postulaten, als we uitgaan van algemeen aanvaarde fysi

sche denkbeelden over interakties en meettheorie. Daarmee hebben we dus 

weer wat extra beton gestort bij de fundamenten van de quantummechanika. 

Bovendien hebben we voor dit doel een konsekwent quanturnmechanische meet

theorie ontworpen, die Bohrs klassieke theorie (lit-. 23) kan vervangen, 

en veel algemener toegepast kan worden dan alleen op lokale observabelen. 
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7. Diskussie 

1. De in het begin van 2.4 genoemde voorwaarde van het bestaan van een 

diskrete niet ontaarde basis van eigenvektoren hebben we gemakshalve in

gevoerd. Laten wij bijvoorbeeld ontaarding toe, dan ligt niet meer een

duidig vast wat een goed meetapparaat moet doen. Moet elke afzonderlijke 

eigenfunktie van het objekt korresponderen met één apparaat-wijzertoe

stand, of elke eigenwaarde (hele eigenruimte)? 

Doen we het eerste dan kunnen wij de non-disturbancerelaties blijven ge

bruiken met ééndimensionale orthogonale projekties. Er verandert hele

maal niets in de afleiding, behalve het feit dat we eraan moeten denken 

dat verschillende wijzerposities horen bij één meetwaarde. Echter ik heb 

de neiging de tweede mogelijkheid te kiezen, en wel om de volgende reden. 

Als wij elke eigenfunktie van een ontaard stel koppelen met een aparte 

wijzertoestand, dan zijn wij dus in staat om die eigenfunkties met het 

meetapparaat makroskopisch. te onderscheiden aan de wijzertoestanden. 

Maar met een meetapparaat voor een ontaarde observabele verwachten we 

ook uitsluitend meetwaarden van die observabele te meten, en ~ááraan zijn 

de eigenfunkties niet te onderscheiden. Dat betekent dat het meetapparaat 

tegelijk ook andere observabelen meet, waarvoor de eigenfunkties wel van 

eigenwaarde verschillen. Dit komt overeen met Diracs idee van een kompleet 

komrouterend stelsel van operatoren, die bij een bepaald systeem horen. 

Vergelijk bijvoorbeeld metingen aan de energie van een elektron in een 

waterstofatcom: als wij van een elektron in de grond-toestand (laagst 

mogelijke energie) aan de energiemeter zouden kunnen aflezen in welke 

eigenfunktie het elektron precies verkeert, dan zou het meetapp~~aat bo

vendien een spin-meter zijn. Dat lijkt mij niet de bedoeling. 

Intussen introduceert korrespondèntie van een metertoestand met een meer-

dimensionale projektie op de objekthilbertruimte wèl problemen. Als we 

de korrespondenties P ~ en Q ~ hebben, moeten we nu in het algemeen m m n n 
deP en Q splitsen in de ééndimensionale projekties P . en QnJ·· De par-

m n tj ij tj ml. 
tièle isometrièn worden dan Pki en Qki" Voor de Pki heeft de gwv de waar-

den: 

ij 
W (Pk.) = 

mn l. 
( 7 .1) 

Dus niet alleen voor diagonaalelementen zijn de W ~0, maar voor een stel 
mn 

blokken langs de diagonaal. We verliezen dus informatie, zoals te ver-

wachten was. We hoeven gelukkig ook niet zoveel te bewijzen als bij niet

ontaarde spektra: operatoren A en B met ontaarde spektra geven meer vrij

heid in het kiezen van eigenvektoren, zodat we gemakkelijker een gemeen-
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schappelijke basis zouden moeten kunnen vinden. Op die manier is dit m.i. 

wel op te lossen. Het invoeren van kontinue spektra zal meer moeilijkheden -

met zich meebrengen. We worden dan gekonfronteerd met het nie~ bestaan 

van eigenvektoren in de Hilbertruimte. Waarschijnlijk zal in dat geval 

het hele verhaal zodanig veranderd moeten worden, dat er helemaal geen 

gebruik meer wordt gemaakt van eigenvektoren, maar gewerkt wordt met 

spektrale representaties (vergelijk Jauch, lit. 1, hoofdstuk 4). 

2. De in 5.3 gebruikte meetgebieden zijn altijd konstant van vorm en 

plaats in de tijd. Er is dus een zekere beperking opgelegd aan gebieden 

c~ en D~ waarin de veldobservabelen gemeten worden, tenzij men de aflei

ding (6.6) - (6.12) gebruikt. Nu is het wiskundig gezien best mogelijk 

om meetapparaten te gebruiken die gelokaliseerd zijn in een gebied C' (t) 

dat op een willekeurige manier ïn"de tijd variëert. Als C' (t) en D' (t) 

helemaal buiten elkaars lichtkegel vallen, is er zelfs geen enkele moei

lijkheid te verwachten bij het afleiden van non-disturbance. Alleen valt 

het praktische nut te betwijfelen, want dergelijke meetapparaten zijn 

natuurlijk onmogelijk te maken. Al zou misschien een meetapparaat dat 

zich verplaatst in de tijd wel onderzocht moeten worden, zodat op die 

manier expliciet de Lorentz-kovariantie van het voorgestelde formalisme 

geverifiëerd kan worden. 

3. We zijn voor ons meetschema altijd uitgegaan van een succesvolle me

ting. In voorwaarde· 1c van hoofdstuk 6 eisen we namelijk dat elke meting 

een wijzerpositie oplevert, die korrespondeert met een van de eigentoe

standen van het systeem. Dat is natuurlijk een heel redelijke eis omdat 

het alternatief een haperend meetapparaat is, dat af en toe oninterpre

teerbare wijzertoestanden heeft, ofwel het betekent dat de meter heLem~aL 

niet in de gelegenheid is geweest om met het veld te interageren. Dat 

laatste is misschien. voor te stellen als gedurende een hele meting het 

objekt gelokaliseerd is buiten het meetapparaat. Het is echter heel twij

felachtig of dergelijke gelokaliseerde veldtoestanden in werkelijkheid 

los bestaan. Immers zelfs het vakuüm wordt in de quantumvelg~ntheorie 

niet voorgesteld door de 0-vektor, maar door de vakuümvektor, die niet 

daaraan gelijk is. En zelfs als ze wel bestaan dan kunnen we de onsucces

volle meting nog interpreteren als een meting van de absolute nultoestand 

ter plaatse van de meter, waarbij we de ruststand gewoon interpreteren 

als een nieuwe wij zertoestand-. 
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Een met onsuccesvolle metingen samenhangend punt is normering van de gwv 

en ontbinding van de eenheidsoperatoren in de apparaatruimten. Oók als we 

van een succesvolle meting uitgaan en dus de gwv gesommeerd over alle 

wijzertoestanden op 1 mogen normeren, is het niet zeker dat de relaties 

(2.47) gelden. Immers uit 

Tr(pFIO I Em I Fn) = 1 = Tr(pFIOIAIB) (7. 2) 

m n 

mogen we alleen de konklusie EE =I en EF =I trekken indien pF een wil-
m A n B 

lekeurige toestand is. Maar we zijn uitgegaan van een_sucç~svolle meting, 

en dat betekent dat de interaktie de dichtheidsoperator vanuit een be

paalde rusttoestand naar een orthogonaal daarop staande wijzertoestanden

deelruimte draait. Er zijn dan behalve E en F nog andere apparaattoe~ 
m n 

·standen, namelijk die in de "rustruimte". Alleen is de kans daarop gelijk 

aan 0 als we een succesvolle meting verrichten. Het feit dat EE en EF 
m n 

niet meer de eenheidsoperatoren zijn, deert ons overigens niet. In (5.70{ 

en (5.83) kunnen we rustig IB als zodanig laten staan, juist omdat de 

aan Fn voor IB ontbrekende termen toch met een kans 0 korresponderen en 

zonder meer bij de som over n gevoegd kunnen worden. 

4. Het is mogelijk dat niet iedereen de noodzaak inziet om het meetap

paraat essentiëel in de beschouwing te betrekken. Welnu, in lit. 16, 

hoofdstuk 2, is het äl vermeld: er rijzen moeilijkheden als men een-gwv 

wil definiëren zonder meettheorie te gebruiken, dus door het objekt af

zonderlijk te bekijken. Immers als de operatoren A en B niet kommuteren, 

en de eigentoestanden korresponderen met de projekties P en Q , dan koro-
m n 

muteren ook die niet. Het is dus principiëel fout om een gwv te definië-

ren als Tr(pP Q ) . We komen zo middenin de volgordeproblematiek te zit-
m n 

ten~·Ook de in lit. 16 behandelde funktienalen van Jauch blijken-niet te-

werken. Hoe natuurlijk is het dan om het te onderzoeken objekt te laten 

wisselwerken ~t twee verschillende meetapparaten. Op die manier worden 

de observabelen overgedragen naar de meters met eigentoestanden E en F , 
m n 

en bijbehorende beslissingsobservabelen E en F • Omdat we dan in ver-
m n 

schillende Bilhertruimten zitten kunnen we de gwv recht-toe-recht-aan 

definiëren als de verwachtingswaarde van E ®F , waarbij de operator E ®F 
m n m n 

hoort (voorwaarde 1b hoofdstuk 6) • Deze kommuteren automatisch en geven 

geen volgordeproblemen. Zo is de wens een gwv in te voeren dus een sterk 

argument vóór het gebruiken van meettheorie. 

Wel moet worden opgemerkt dat Wim Graef in zijn afstudeerverslag (lit. 28) 

gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdelingen onderzoekt, juist voor 
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kompatibele observabelen. Hij komt tot de konklusie dat er verschillende 

soorten van kommutativiteit bestaan voor de operatoren behorende bij de 

observabelen. Zo kommuteren in de eerste plaats operatoren di~ uit ver

schillende Hilbertruimten stammen, en in de tweede plaats operatoren die 

beide als funktie van een derde operator kunnen worden geschreven. Vol

gens postulaat P1 in 1.1 is een meting van een bepaalqe opservaqele me

teen een meting voor willekeurige funkties van die observabele. Volgens 

Wim Graef stuit dit echter op moeilijkheden, waardoor het niet mogelijk 

is een gemeenschappelijke meting van twee kommuterende operatoren, die 

als funktie van een derde te schrijven zijn, tot een enkelvoudige meting 

van die derde operator terug te brengen. Bij kommuteren van operatoren 

uit verschillende Hilbertruimten rijzen die moeilijkheden gelukkig niet. 

Weliswaar, zo stelt Wim Graef, zijn de bijbehorende observabelen formeel 

te schrijven als een funktie van de produktobservabele. Maar meting van 

deze produktobservabele is alleen mogelijk juist door eerst de beide fak

torobservabelen te meten en het produkt uit te rekenen. Onze kompatibele 

meetapparaatobservabelen zijn van dit type en we hoeven dus geen proble

men te verwachten. Behalve dan misschien het feit dat we het produkt 

E ®F geen observabele mogen noemen. m n 

<ABABABABABABAB> 
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Appendix A: 3 Equivalente QM voorstellingen 

In 1.1 is met postulaat P3 de tijdevolutie van een quantummechanisch sy

steem vastgelegd. We hebben daar gezien dat de tijdontwikkeling van golf

vektor of dichtheidsoperator beschreven werd door een unitaire operator 

S(t
1
,t

0
). De operatoren, behorende bij de observabelen, werden geacht 

niet van de tijd af te hangen •. Dit is echter maar één manier om een sy

steem te beschrijven. We noemen de beschrijving in 1.1 het Schrödinger

beeld. Er zijn andere voorstellingen mogelijk, die volkomen equivalent 

zijn, maar in sommige gevallen handiger werken. Dat kömt Ömdat de enige 

kontroleerbare elementen van de theorie de verwachtingswaarden van cbser

vahelen zijn. 

Zo is in het Heisenbergbeeld de toestand een tijdonafhankelijke grootheid, 

en zijn de observabelen tijdafhankelijk. Laat op een bepaald moment to de 

toestand beschreven worden door de dichtheidsoperator p(t0 ). We noemen de 

operator A behorende bij observabele A op dat ogenblik A(t 0 ). De tijdont

wikkeling van· ·de verwachtingswaarde van A. is volgens ( 1. 3) e11_ ( 1. 11) : 

<A(t1)> = Tr[S(tl,to)P(to)S(tl,to)tA(to)] = Tr[p(to)S(tl,to)tA(to)S(tl,to)] 
(A. 1) 

Omdat in een trace de operatoren cyclisch verwisseld mogen worden, zien 

we dat we in (A.1) evengoed de dichtheidsoperator konstant kunnen nemen, 

en de operator A tijdafhankelijk volgens: 

(A. 2) 

Naar analogie van (1.14) en (1.16) is het te verwachten dat de differen

tiaalvergelijking voor A is: 

i'!l dA(t) = [A(t),H_] 
dt 

(A. 3) 

Een derde manier van formuleren is een tussenvorm van Schrödinger- en 

Heisenbergbeeld, het heet Diracbeeld ofwel interaktiebeeld. Deze laatste 

term spruit voort uit de in dit formalisme gebruikte opsplitsing van de . 

Hamiltoniaan in een nulde-orde operator en een interaktieterm: 

(A.4) 

In het interaktiebeeld gaan we ervan uit dat de tijdevolutie van de ope

ratoren beschreven wordt door de H
0 

alleen. Dit met de opzet, dat de toe

stand zich ontwikkelt in de tijd volgens ·ui-tsluitend de interaktie. Dat 
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is handig als speciaal deze interaktie ons interesseert, en we de HO af 

willen scheiden om het beeld minder troebel te maken. Als we definiëren: 

(A. 5) 

dan is dus de tijdafhankelijke operator, behorende bij een observabele 

in dit beeld: 

(A.6) 

Analoog (A.3) is nu de differentiaalvergelijking: 

(A. 7) 

Met (A.6) moet de verwachtingswaarde (A.1) weer invariant blijven, dus 

t t = Tr[S(tl,t0 )p(t0 )S(tl,to) u0 (tl,to)AI(tl)u0 <tl,to) ] = 

t t = Tr[u
0

<tl,to) S(tl,t0 )p(to)S(t1 ,to) u
0

<t1 ,t0 )AI(t1 )] (A. 8) 

De tijdafhankelijke dichtheidsoperator moet dus zijn: 

We weten overigens, dat (vgl. (1.14)): 

(A.10) 

Als we (A.S) en (A.lO) invullen in (A.9) is het verleidelijk de exponen

ten op te tellen, zodat de interaktiedichtheidsoperator vereenvoudigt tot: 

? 
pi(ti)= exp(-iH1 (tl-t0 )/h)p(to)exp(iH

1 
(tl-to)/~) = 

= u
1 

(tl,to)p
0

u 1 (tl,to) t (A.ll) 

Het is echter bekend, dat operatoren in exponenten alleen opgeteld mogen 

worden als ze kommuteren. Daarom is (A.11) in het algemeen niet waar. 

Door tenslotte (A.9) formeel te differentiëren is eenvoudig af te leiden 

(A.12) 

Overigens zijn uit de hier gegeven formules gemakkelijk de betrekkingen 

voor golffunkties te vinden, we zullen d~t daarom achterwege laten. 
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Appendix B: Algebra's van operatoren.op de Hilbertruimte 

B. 1 Algebra • s 

In deze appendix zullen we die kenmerken van algebra's behandelen, welke 

voor ons doel belangrijk zijn. De meeste feiten zijn gehaald uit lit. 14, 

hoofdstuk 22. 

Een algebra A is een verzameling elementen, gesloten voor de volgende 

operaties: 

(a) Optelling: A,B E A + A+B E A 

(b) Vermenigvuldiging met komplexe skalars: a E c, A E A + aA E A 

(c) Vermenigvuldiging: A,B E A + AB E A 

De genoemde operaties moeten aan de volgende eigenschappen voldoen: 

(a) Optelling 

1. u+v = v+u 

2. u+(v+w) = (u+v)+w 

(kommutativiteit) 

(associativiteit) 

3. Als Q de ruimte is waarin de optelling is gedefiniëerd (bijv. de 

algebra A) , dan is 

u E Q, v E Q + 3xjxEn: u+x = v 

We schrijven dan x = v-u 

Uit 3. volgt nog: 

Er bestaat een uniek 0-element in Q zodaL voor alle uEQ geldt 

u+O = u. 

Voor elke uEn bestaat er een inverse -u, zodat u+(-u) = 0. 

Deze twee eigenschappen kunnen ook in plaats van 3. gebruikt worden. 

(b) Vermenigvuldiging met skalars 

1. l.u = u voor Vu E Q 

2. À(~u) = (À~)u, VÀ,~EC,VuEQ 

Relatie tussen optelling en vermenigvuldiging 

De in (a) en (b) gedefiniëerde optelling en vermenigvuldiging moeten 

samen nog voldoen aan de volgende distributieve eigenschappen: 

1. (À+~)u = Àu+~u, À,~ E c, u E Q 

2. À(u+v} = Àu+Àv, À E c, u,v E Q 

Uit de basiseigenschappen in (a) en (b) volgt ook: -
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O.u = 0, (-1) .u = -u. 

Bij een algebra gelden bovendien de volgende distributieve wetten met 

betrekking tot vermenigvuldiging van elementen: 

1. (a1A1 + azAz)B = a1 (A1B) + az(AzB) 

2. A(SlBl + SzBz) = sl (ABl) + Sz(ABz) 

(B. 1) 

(B. 2) 

Meestal praten we over een associatieve algebra. Dat is een algebra waar

voor geldt 

(AB) C = A (BC) (B. 3) 

Een *-algebra (algebra met involutie} is een associatieve algebra, waar

bij aan elk element een geadjungeerd· element in diezelfde algebra is toe

gevoegd: A~ A*. Bij een algebra van operatoren op een Hilbertruimte is 

dit toegevoegde element de hermitisch geadjungeerde At.van A. De toevoe

ging voldoet aan de volgende eigenschappen: 

(aA) * = a*A* 

(AB)* = B*A* 

(A+ B)* =A* + B* 

(A*)*= A 

(B .4) 

(B. 5) 

We kunnen in A een ~ I A I definiëren van elke A in A. Een norm is een 

funktionaal, die standaard aan de volgende eigenschappen voldoet (À E c, 

u,v E n> : 

1. Positieve homogeniteit: IÀul = IÀI .Jul 

2. Driehoeksongelijkheid: lu+vl < lul + lvl 

3. Definietheid: lul = 0 + u'= 0 

Uit (B. 6) volgt het omgekeerde van (B. 8) : 

u= 0 = o.u ~ lul = jo.ul = lol .jul = o 

En uit (B.6) en (B.7) kunnen we afleiden: 

lul = ~lul + ~l-ul > !~u - ~ui = 0 

..:-

(B .6) 

(B. 7) 

(B .8) 

(B. 9) 

(B. 10) 

De norm is dus positief semi-definiet. Als we bovendien (B.8) gebruiken 

hebben we: 

u 'Î a + lul > 0 (B. 11) 

Dus een norm is zelfs positief definiet. -rndien de "funktionaal slechts 

aan (B.6) en (B.7} voldoet, en niet aan (B.8), noemen we het een semi-
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norm. Daarvoor gelden wel de eigenschappen (B.9) en (B.10), maar niet (B.11). 

Voor een (*-)algebra moet de norm bovendien voldoen aan: 

(B. 12) 

Voor een operatoralgebra kunnen we verschillende normén definiëren, bij

voorbeeld lAl is het kleinste getal M waarvoor geldt 

vlw> EH: (B. 13) 

Operatoren, waarvoor deze norm eindig is, heten begrensd. Een strengere 

norm is de trace-norm: 

t ~ I A I : = { Tr (A A) } (B. 14) 

Als A normeerbaar is volgens (B.14), dan is hij begrensd. Echter, niet 

elke begrensde operator heeft volgens (B.14) een eindige norm. Zo geldt 

voor een unitaire operator S: 

'(tiJ EH: 

zodat js! = 1. Echter·met (B.14) is de norm: 

jsl = {Tr(sts)}~ = {L <f. jf.>}~ = oo 
. . ~ ~ 

l. 

B.2 Konvergentie en von Neumann-algebra's 

Een c*-algebra is een *-algebra met een norm waarvoor geldt 

Soms bevat hij een eenheidselament I met 

IA = AI = A 

(B. 15) 

(B .16) 

- (B-.11) -

(B. 18) 

(Deze I is dan uniek, e.n I*= I; verder kunnen we stellen I I I a-1) • Tenslotte 

moet de algebra gesloten zijn in de sterke norm topologie, dat wil zeggen 

voor elke Cauchyrij {A } E A met 
n 

lim jAn- ~~ = o 
n,k~ 

(B .19) 

bestaat er een AE A zodanig dat 



lim IA -Al = a 
n 

~ 

- 1aa -

(B. 2a) 

Voor een algebra van operatoren op een Hilbertruimte H kunnen we diverse 

soorten van konvergentie onderscheiden. 

(a) Zwakke konvergentie: A +A indien 
n 

Vf,g EH: <fjA I g> -+ <fjAj g> 
n 

(b) Sterke konvergentie: A -+A indien 
n 

Vf EH: I (A - A) f I -+ 0 
n 

(c) Norm of uniforme konvergentie: ''A ..,.-A indien 
: .. n 

(B. 21) 

(B. 22) 

jA - Aj -+a (B.23) 
n 

Er geldt (c) -+ (b) en (b) -+ (a) . Er zijn dus veel meer rijen, die konver

geren volgens (a), dan volgens (b), en daarin weer meer dan in (c). Een 

algebra A die kompleet is volgens de zwakke topologie (a) moet alle ele

menten bevatten, die volgens (a) limiet zijn van een rij A • ~Ïndien in A . . n 
een rij A -+ A, dan is ook A -+ A, du·s A E A. Dus als A kompleet is vol-

n n 
gens (a) , dan ook volgens (b) , en kompleetheid volgens (b) impliceert 

weer kompleetheid volgens (c). 

Een algebra die kompleet is voor zwakke konvergentie heet een von Neumann

algebra, en een algebra, kompleet voor norm-konvergentie is een konkrete 

c*-algebra. Dit laatste in tegenstelling tot de in het begin van deze pa

ragraaf gedefiniëerde abstrakte C*-algebra, die onafhankelijk is van ope

ratoren en Hilbertruimte. Uit het voorgaande volgt dat elke von Neumann

algebra een C*-algebra is, maar dat het omgekeerde niet geldt-. 

Van elke abstrakte c*-algebra A kunnen we representaties maken in de ver

zameling begrensde operatoren B(H) op een Hilbertruimte H. Dit zijn kon

tinue afbeeldingen: 

R: A -+ B (H) (B. 24) 

die alle algebra-eigenschappen ongemoeid laten, behalve eventueel de norm. 

Een representatie R is cyclisch als er een !~>EH bestaat zodat R(A) I~> 

dicht in H ligt. De verzameling elementen die op de a-operator worden af

gebeeld heet de kern, en bevat die alleen het a-element, dan is de af

beelding getrouw (een-eenduidig) • 
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De kommutant van een deelverzameling 0 van een algebra A, notatie 0', is 

de verzameling elementen van A, die met alle elementen van 0 kommuteren. 

De kommutant is altijd een algebra. Indien 0 gesloten is voor de *-opera

tie, is de kommutant een *-algebra. Voor een van Neumann algebra geldt 

0''=0. Dixmier (lit. 29, hoofdstuk 1) gebruikt dit zelfs als definitie 

voor een van Neumann algebra. 

B.3 Funktienalen op algebra's 

Een funktienaal voegt aan elk element van een algebra een kamplex getal 

toe. Een voorbeeld hiervan is de norm. Voor een lineaire funktienaal F 

geldt: 

F(aA + bB) = aF{A) + bF(B) (B. 25) 

Een lineaire funktienaal F op een c*-algebra A is positief indien voor 

alle A E A: 

F(A*A) ~ 0 (B. 26) 

Een positieve lineaire funktienaal heeft de volgende eigenschappen: 

F(Af) = F(A)* (B. 27) 

voor zelf-geadjungeerde A is de funktienaal F dus reëel. Indien er in A 

een eenheidselement I is, dan is een positieve lineaire F(A) begrensd 

met norm F(I}: 

I F (A) I 2. F (I) I A I (B. 28) 

Tenslotte voldoet de positieve lineaire funktienaal F aan de ongelijkheid 

van Cauchy: 

IF(A*B) 1
2 2 F(A*A)F(B*B) (B.29) 

mits F begrensd is. Hiervoor geven we het volgende 

Bewijs: Men kan gemakkelijk laten zien dat de bilineaire vorm 

(A,B) := F (A*B) (B.30) 

een positief semi-definiet (we noemen dat zwa~) inwendig produkt is. Hier-
-

voor gebruikt men gewoon de lineariteit (B.25) en de positiviteit (B.26). 

We definiëren 



~ 
[A] := (A,A) 
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(B. 31) 

Deze vorm voldoet aan eigenschappen (B.6) en (B.7). Omdat (B.12) nog niet 

is geverifiëerd weten we niet of het een semi-norm is. 

Laat A,B E A, b E C, met [B]fO. Dan is 

[A+ bB] 2 = (A+ bB, A+ bB) = [A] 2 + lbi 2 (B] 2 + b(A,B) +-b*(B,A) = 

I (A,B) 1
2 

[B] 2 

We zien dat deze funktie voor 

b = -(B,A)/(B] 2 

(B. 32) 

(B. 33) 

zijn absolute minimum aanneemt. Omdat voor alle b de funktie (F is een 

positieve lineaire funktionaal!) niet-negatief is, geldt dat ook voor het 

minimum: 

(B. 34) 

Hergroeperen geeft dan meteen het gewenste resultaat, de vertaling van 

(B.29}. Is echter [B]=O dan is de uitwerking (B.32) onzin. Indien [A]fO 

dan verwisselen we eenvoudig A en B en het bewijs gaat onverkort op. Maar 

als [A] en [B] beide 0 zijn, moeten we dat apart bekijken (was (B.30) een 

normaal sterk inwendig produkt, dan hadden we deze moeilijkheid niet, om

dat dan A=B=O was, en (B.29) triviaal). We gaan als volgt te werk: 

b(A,B) + b*(B,A) > 0 (B.35) 

Neem voor b achtereenvolgens 1, -1, i en -i: 

-
Re(A,B) > 0,. Re(A,B) 2. 0, Im(A,B) ~ 0, Im(A,B) > 0 (B. 36) 

zodat (A,B)=O. Dus ook nu is (B.29) juist, QED. Achteraf zien we, dat [A] 

inderdaad een semi-norm is. 


