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• 
De geest van de Ho zeide: "Alle denkers ter wereld 

verklaren, dat het kleinste geen lichamel~ke vorm heeft en 
het grootste niet kan worden omvat. Is dat werkel~k zo?" 
De zeegod antwoorde: "Zien we van het kleine naar het grote 
dan kunnen. w~ het niet omvatten; zien wij van het grote naar 
het kleine, dan is de waarneming onduidel~k. De ljle essence 
is het uiterst kleine en de uitgebreide massa het uiterst 
grote.Verschillend, hebben deze begrippen naar omstandigheden 
hun toepassel~kheid. Maar het ljle en het grove onderstellen 
beide een lichamel~ke vorm. Waar geen vorm bestaat, is ook 
geen mogel~kheid van telbare verdeling; waar het niet mogel~k 
is de massa te omvatten, kan ook niet naar aantal worden 
geschat. Wa~rover in woorden kan worden gesproken is de grofheid 
der dingen. Waar men in woorden niet over spreken kan, wat 
niet met scherpe begripsonderscheiding kan worden benaderd, 
heeft noch met ~lheid noch met grofheid te doen." 

Tsjwang-tze 
(4de eeuw v. c.) 
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1 

Inleiding. 

Het probleem b~ quantisatie van niet-lineaire systemen 
is vdoral het bepalen van de juiste volgorde van de operatoren. 

. Broer en Kobussen ([1], [12]) beschr~ve; de overgang ~an 
massa naar plaatscoördinaten in de continuurnmechanica als een 
kanonieke transformatie, gegenereerd door een genererende functie 
q(q,p). In massacoÖrdinaten (x=x(m;t) ) is de bewegingsvergel~king 

en de hamiltonfunctionaal luidt 

1f {p,x} = J [~i+ E(x,..)] dm 

Hierin is E(xm) de deformatieenergiedichtheid en~(Y~) = 
dE/d~ de spanning. Dit is lineair als E{xm) =}x~ • 

Overgang naar plaatscoördinaten ( m=m(x,t) ) levert 
een niet-lineaire bewegingsvergelljking met de hamiltonfunctio-

na al 
ïl = j[t:"'x,rf+ m,.E(mxl] dx 

Het idee voor dit afstudeerwerk was te onderzoeken 
of deze kanonieke transformatie ook quanturnmechanisch beschreven 
kan worden,wat dan een transformatie van een lineaire naar een 
niet-lineaire quantumveldentheorie zou opleveren. 

Daarblj zou dan volgens het volgende schema van 
ttconsistente quantisatien te werk gegaan moeten worden. 

klassr:k,lin, 

quant.m.,lin. 

__ _;c...1 ___ •• klassiek, ni e t-lin. 

4 12 

~--~----~~~ quant.m.,niet-lin. 

De p~len hebben daarblj de volgende betekenis: 
1 en 4: kanonieke transformaties resp. in de klassieke en 

de quanturnmechanische beschrljving. 

3 en 2: quantisatie resp. in het lineaire en het niet-lineaire 
geval. 

Het idee van de consistente quantisatie is daarblj dat we door 
de verschillende wegen (1,2) en (3,4) te volgen tot hetzelfde 



re sul taat:·m.oeten komen voor de niet-lineaire quanturnmechanische 

theorie. 
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~ Voor de quantisatie 3 kunnen de bekende quantisatieregels 

word~h toegepast, zowel voor deeltjes als voor.velden. De 
transformatie 1 kan worden beschreven met behulp van genererende 
functies of functionalen (zie b.v.[l]). Rosen[2] genereert de 
transformatie 1 met behulp van een observabele ( w(q,p) voor 
deeltjes, w(~,~) voor velden), en gebruikt de gequantiseerde 
vorm hiervan (w(q,-ihd/d,q) resp. w(~,-ïh~j.SqS)) voor de tr~ns
formatie 4. Het probleem is ook hier de volgorde (ordening) 
van de ·operatoren. Hoe men uit een gegeven w(q,p) de genererende 
functie q(q,p) kan bepalen wordt beschreven door Testa [3](hfst.5) 

Gruber ~] postuleert een quantisatiemethode voor 
deeltjes (voor de quantisatie 2), die ook voor velden analoog 
kan worden opgesteld (hfst.3 en 4). De resultaten zullen gelijk 
moeten zijn aan die, verkregen door de weg (3,4) te volgen. 
Gruber toont aan dat dit voor zjjn methode in orde is, als de 
hamiltoniaan van het klassieke lineaire geval de vorm H=im~p~ 

. i ( 
heeft, en het niet-lineaire geval verkregen wordt door een 
zuivere coÖrdinatentransformatie. De transformatie 4 kan dan 
ook als coÖrdinatentransformatie uitgevoerd worden.De methode 
van consistente quantisatie is algemener. 

Er blijven nog verschillende problemen liggen om het 
bovenstaande, hetgeen in dit verslag uitgewerkt wordt, toepas
baar te maken op de overgang van massa naar plaatscoÖrdinaten. 

De methode van Testa om uit een bekende w(q,p) de genererende 
functieq(q,p) te bepalen zou gegeneraliseerd moeten worden 
naar functionalen. Bovendien zou het van belang zijn te weten 
hoe men nu omgekeerd uit een bekende q de bijbehorende w kan 
vinden. Het· is trouwens nog de vraag of er bjj iedere g een w 
te vinden is. De problemen bij het toepassen van de methode 
van Gruber op de verwisseling van afhankelijke en onafhankelijke 
variabele liggen bij het bepalen van de verschillende termen 
in (4. 38). 



*· Representatie van functionalen, functionaalintegralen en 

trái1sfo rma ties. 
1 
'· .. 

1.1 Functionalen. .. 
Met F[q;x] geven we een functionaal aan die zowel van 

de vorm van de functie q(x), als van x afhangt. F[q;x] is dus 
een functionaal van q en een functie van x (b.v.:F[q;x]=q(x)). 
Een·functionaal kwadratisch in q is b.v;: 

F[q] =JJ q(x) f(x, y) q(y) dxdy 
-

Lineair in q zljn: 

F[q;x] = J f(x,y)q(y)dy 

F(q]= j f(x)q(x)dx 

Functionaaldifferentiatie wordt besproken in appendix A. 

1.2 Representatie van functionalen met behulp van functies 
van een oneindig aantal variabelen. [5] 

We beschouwen functies die ontwikkeld kunnen worden 
naar een orthogonaal stelsel 

q (x) = .E q Vl co ( )() 
1'\ 1\"1 (1.1) 

{Cf.,Cx)j is een oneindig stelsel functies dat voldoet aan de 
orthonormaliteitsrelatie 

f <f"' C><) Cfvrt Cx) d 'X::: S"'...,. 

en aan de volledigheidsrelatie 

L. Cf (x) Cf C Y) ~ $ ( l( - y) 
VI V) VI 

(1.2) 

(1.3) 

Voor .eengegeven verzameling van orthorrormale functies ~l'l(x) 

zljn de functies (1.1) volledig bepaald door de oneindige 
verzameling van ontwikmelingscoëfficienten qVl. Hiermee kunnen 
we een functionaal van q als volgt representeren 

F['t]::::. F [~ 'ln cp\IJ 
_ m ( I 2. L ) 
- ':1::: <I ,q. J ••••• ,4,,···· (1.4) 

De functie p( q', q~ •••• ) kunnen we beschouwen als de limiet 
van een functie met een eindig aantal variabelen als we q(x) 
beschouwen als de limiet van de eindige reeks 

"' , qN (x)=~ {' cpVl (x) 

3 



Dan is 

p (-t',cr\ .... ) = t~ (j:N (~', ~\ ... '<j.N) 
w aari'p: N ~ c-o 

q;N Cl', ... ' '1-N ) = F t ~ ~VI cf" J • 
De overgang naar een ander orthonormaal stelsel G7~(x) 
correspondeert met een lineaire transformatie van de variabelen 

in P ( q1
, q~ •••• ) . . 

'\Cx)=-f q~c(l,(x) :::::~ ~'cpz(l() 
- t ,· k ' 
<t -.:: f c.k q_ 

waarin 
- c ~ -= f Cf i (x) Cfk (x) ~ x 

En dus 
F[cr,l= w-cï'}q,t, .... ) = fPC'l-','(.Z, ••.. ) 

(1.5) 

(1.6) 
Vanwege de orthonormaliteit van beide _stelsels is de trans
formatie (1.5) orthogonaal, met det c~ =+1 (tenminste als o/;(x) 
en cf; (x) reëel zjjn). Voor de N-de benadering geldt niet de 
relatie (1.6) vanwege het feit dat in het algemeen iede!e qt 

t garepresenteert wordt .door de hele verzameling van de qt en 
omgekeerd. 

~ Functionaal integratie. 

Aansluitend op de representatie van functionalen zoals 
deze hiervoor is gegeven definieren wedefunctionaalintegraal 
als volgt ([5]): 

J [ J !,::,; I 2 ...o • 
F q d ( q) : = '±" ( q, q, •••• ) è~t dq t 

·- lim r{P.(q',q; ••• ,qVI) _,;;. dq' (1.7) 
"'~co J: n ''='' 
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Deze definitie is invariant voor de overgang van het orthonormale 
stelsel ~,(x) naar een willekeurig orthonormaal stelsel l;(x) 

q(x) = f- q1 f:(x) = t- q' ,(;(x) =ft q; c~ cfk(x) (1.8) 

met 

X.(x) ~ k 
= ei <fk (x) l k 

(1.9) 

en dus 
. 

-k q'= 2 I 

ck q 
k. 

(1.10) 

De jacobiaan van deze transformatie is de absolute waarde van 
de determinant 

~ CJ.' 
. 

det ' .~(1.11) det à~k = ck 



en is gel~k aan 1 vanwege de orthonormaliteit van 
--. stelsels Cfï (x) en ti (x) 

, ~· ~ik= J l;Cx) Xk(x) dx 

en dus 

ofwel 

=t: ~ c; < frr't (x) r~(x) dx 

= L c: c~ 
{. 

det c~ = ±1 
l 

• 

Hiermee geldt dus ~- ·': 

f iJ5 Cq',q~ •••• > f, dq' = j§?cq~q~ .... >,~,dil.~ 
waarin 

,rl; c-' -2 > ';1::' qt q, ..... 
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de twee 

(1.12) 

(1.13) 

(1.14) 

(l.l5) 

(1.16) 

In de quantumveldentheorie zullen we in het algemeen nog een 
normalisatieconstante N moeten invoeren. We gebruiken dan de 
maatfunctie J5 ( q) = N d( q), waarmee we dan de functionaal-
integraal als volgt schrljven . 

JF[q] ~(q):= fçp(q',q~ •••• ) Ni~ dq; 

~on voorbeeld van het bepalen van de normalisati~ 

~onstante wordt gegeven in appoBdix B, en wel voor hot een 
A • • 1 •• 
"u~mentnonaxe rec:te oealarveld. 

1.4 Transformaties. 

(1.17) 

We gaan nu na wat er gebeurt bjj een lineaire symmetrische 
transformatie volgens 

q(x) =~J{ (x,y) q(!) dy (l.l8) 

( q = "}Cq) 

Onze functionaalintegraal wordt 

J F[J-\q] d(J\q) (1.19) 



We zoeken nu het verband tussen de twee maatfuncties d(J{q) 
~ en d(~). Met (1.18) vinden we 
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( q(x) = f qk <Mx). = J'X<x,y) f qj <f'ï(y) '!Y (1. 20) 

Vermenigvuldigen met Cf;(x) en integreren over x levert met de 
orthonormaliteitsrelatie (1.2) 

(1.21) 

waarin 

Kj = Jf Cfi (x)j{(x,y) 9j(y) dx dy (1.22) 

. Hiermee geldt 

(1.23) 

en we vinden voor de maatfunctie 

d( q) ~, . 
= ldet"dëïi Tldqt 

= ldet K~l d(q) (1.24) 

\det K~j is de jacobiaan van de transformatie. Deze kunnen we 
uitdrukken in termen van eigenwaarden vanJ\, of in termen van 
het spoor van de logaritme van de kern. We gaan daartoe over 
van het orthonormale stelsel Cf; (x) naar het orthonormale stelsel 
X~(x) van eigenfuncties van de integraalvergel~king 

J 1{ (x,y) xk(y) dy = J{k 'X~(x) (1.25) 

We nemen ~(x,y) reëel en symmetrisch, dan zljn z'n eigenwaarden 
reëel. ([6], p.89) In dit stelsel is 

K~ = ffxk(x(}[(x,y) xr.&x dy = ,Çik 1{1( (1.26) 

De twee stelsels ~·(x) en XL(x) zljn verbonden door een orthogonale 
transformatie 

k rJJi.(x) =2:c.1'(x) 
7 k ( k ' 

k det c. = ± 1 
l 

(1.27) 

Zo'n transformatie laat de waarde van de jacobiaan onveranderd. 



k 
det K! = det J J cpk(x)j{ (x,y) C{1(y) dx dy 

i .i -; 
J = de t ~ '%- ck c .t K i I 

l\ ( J 

k 2 -i • -· = (det c 1) (det Kj) = det Kj 

En hiermee vinden we 

ldet K~l =I det K~l = J!, IJ1:kl= )5, e
1
" jek I 

= I exp { Ï, ln ){ k J ( 

(1.28) 

(1.29) 

We kunnen nu terug gaan naar het oorspronkel~ke stelsel, gebruik 
makend van het feit dat het spoor van een matrix invariant is 
met betrekking tot een orthonormale transformatie. We schr~ven 
nu (1.25) in de symbolische vorm 

Dan geldt 

Beschouw nu h~t spoor van de matrix cp, f(1{) Cfk : 

Tr. f("J{) :2:rO.f(1{)co, =2:.~2.c~c~Á.f(1\.)/tk 
Ï7i. 7t i. j I<; t LJ 

= 2:" 1.f('1t )X,. = ~ f(1f.) t L l ~ L 

waarb~ gebruik is gemaakt van de unitariteit. 
. 1 

f('){ ) = ln 1{ = (1\ -1) - tl{-,)2. + (1{- J) 
.2. 3 

dan wordt (1.29) 

en vinden we voor de maatfunctie {1.24) 

d(q} = I exp { Tr. ln1t1l d(q) 

Nemen we nu 

- ...... 

(1.30) 

(1.31) 

(1.32) 

(1.33} 

(1.34) 

(1.35) 

Vanwege het lineaire karakter van de transformatie (1.18) is 

7 



__ de kern 1t niet afhankeljjk van q en kunnen we de factor 
· \exp~Tr.lnJ{)/ buiten de integraal halen 

i\ JF[q] d( q) = J exp{Tr,ln ){} 1/F [<i] d(ëi) ' 

8 

We gaan nu kjjken naar een niet-lineaire transformatie 

q(x) = G[q;x] (1.37) 

De kern van de transformatie is nu afhankeljjk van de functie 
q(x). In.de differentiaalvorm wordt dit 

bq(x) = /'Ji.[q;x,y] ~q(y) dy (1.38) 

waarin 

Met de ontwikkeling~van q(x) en q(x) naar ~i(x) kunnen we 
schr:ijven 

. 
cSq (x) = ~ dq' cfc(x) 

~ . 
cSq (x) = 2:. dqt <f;( x) 

l 
waarmee (1.38) wordt 

en 

waarin 

T; 

f dq
1 re< x) = r]{[q;x,yl ~ dq' cp1(y) dy 

de}<= l 'f dqJ q<x) cp.<x) dx 

= 1 l{[q;x,y] ~ dqi er~ (y) crk<x> dy dx 

~ ~1(~ dqt 
• L 
L 

De verandering van de maatfunctie wordt 

d(q) = j det K~ [èi] j d(ëî) 

(1.39) 

(1.40) 

(1.41) 

(1.42) 

(1.43) 

(1.44) 



Ook hier nemen we aan dat de kern symmetrisch (en r~ëel) is 

(1.45) 
• 

We vinden dan weer b~ het stelsel orthonormale eigenfuncties 
X;[q;xl reële eigenwaarden "_Xl[q] 

. f ){ [q;x,y] 1; [<i;Y] dy = 1fJëi] 'X1[q;xl (1.46) 

Op dezelfde manier als blj de lineaire transformatie vinden we 
hier 

en 
--T det K~ [q:] I = \ exp [~1 ln J{t[q ]~ 

Tr.ln 1{[q] = f: ln 1{.[q J 
l ":.1 t 

zodat we voor de maatfunctie kunnen schrijven 

d(q) = j exp{Tr.lnll[<ï]} j d(q) 

(1.47) 

(1.48) 

(1.49) 

De factor exp{Tr.lnl{(q]} is hier afhankelijk van de integratie
variabele q(x), zodat hij onder de integraal moet blijven 

JF(q] d(q) =/F[q1Jexp{Tr.lnJt[qJJI d(ij_) (1.50) 

9 



II. Kort overzicht van de veldentheorie. 

2~1 klassieke veldentheorie. .. 
Voor een lokale veldentheorie is het mogeljjk de ,, · 

Lagrangiaan te schrjjven als 

1=/-fdx ; L = 1[97, Y'95)_&) 

waarin J: de lagrangedichtheid 

Met behulp van de definitie van de veldimpulsdichtheid 

kunnen we de hamiltoniaan invoeren 

H = H [ç5, n] ~ := j ~(x).'ll(x) dx - L 

10 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2. 4) 

De toestand van het systeem wordt bepaald door de veldamplitude
functies 

cj) = <j; (x, t) = ( ç5, (x, t), sb2(x, t), •••• , sih<x, t)) 

In het lagrangeformalisme worden de bewegingsvergeljjkingen 
gegeven door de Euler-Lagrange veldvergeljjkingen 

Hie~van gebruikmakend vinden we uit (2.4) 

r ·/[• r..,..,. bL. J uH= $P(x).ólt(x) - ~<P(x)•$p(x) dx 

waaruit de hamiltonse veldvergelijkingen volgen 

<}>(x) 

. 
r;r (x) 

~H 
= 8'1!(X) 

SH 
= - Z~(x) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

Met behulp van (2.8) kunnen we voor de tijdafgeleide van een 

.-



- o bservabele f = f [ çzS ;rr] schrjjven 

df • [ J - = f = f ,H p 
dt 

(2.9) 
• 

met de veldtheoretische Poissonhaak, die gedefinieerd is door 

r. :1 /{ lL . _0t_ - H_ . 1.1_ J 
L f' gJ-p = ó 1Jct> eS rr(x) J 7T&) á rf;Ct) d X (2.10) 

Voor de componenten van~ en~ gelden ·de volgende Poissonhaak-
relaties 

[<Pï(x,t), <P.(y,t~ = ['Tli(x,t), 1T.(y,tB = 0 
J 'P J 'P 

r <;6!. (x, t)' 'IT.(y' t)l = ~-. cS(x-y) 
L J ~P 'J 

(2.11) 

2.2 Quantumveldentheorie. 

We vervangen de klassieke Hamiltoniaan ~1 = Hk1[c.zi,'Tt] 
door de quanturnmechanische Hamiltoniaan 

(2.12) 

De toestand van het systeem wordt bepaald door de golffunctionaal 

11 = yr [ sz5; t] (2.13) 

De waarschjjnljjkheidsdichtheid voor het vinden van de amplitude
functie rp(x, t) wordt gegeven door 

(2.14) 

De quanturnmechanische bewegingsvergeljjking is de SchrÖdinger
vergeljjking 

ih 'd~\~ ;!] = H'f[Ç); t] (2.15) 

De verwachtingswaarde van een observabele f = f( cp ,'TC) wordt 
in het schrÖdingerbeeld gegeven door 

< f > = /..Pr <~>; tJ f( <P. -ihá/á<P > :r c<~>; tJ 'Jj <<~>> , 2.16) 

11 
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met -· 

y [~; t] = ( exp-i tH/fl) 'f'[gS ;o] (2.17) 

en ;f}( <P) gedefinieerd door (1.1?) • 
In het heisenbergbeeld wordt deze verwachtingswaarde 

gegeven door 

<f> = f'![tf>;o] r "([4>;~ i/J < <P l (2.18) 

waarin s 
f := (exp itH/11) f(cf> ,-ili~) (exp -itH/li) 

= f( cp '1[) (2.19) 

Hieruit vinden we voor de tijdafgeleide van de observabele 

<f> = J '([Q\ ;o] i 'T[V> ;o] ;D < cp l (2. 20) 

waarin 
~. df tl 
Î = dt = [ !,HJ_ 

De commutator wordt gedefinieerd door 

[r,g]_ = (ili)1 (fg-gf) 

(f en g zijn operatoren ) 
Voor de componenten van ~en ~ geldt analoog aan (2.ll) 

[epi (x,t), i>j(y,t~- = ['iTr(x,t),•rr/y,t~- = 0 

[QSi(x,t),7rj(y,t~- = JijS(x- y) 

(2.21) 

(2.22) 
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III. Qpantumtheorie voor deeltjes in gegeneraliseerde coÖrdinaten. 

3.1 Transformatie in de klassieke beschrUving. 
•, 
!\ We geven cartesische coÖrdinaten aan met 

11' 

gegeneraliseerde coÖrdinaten met qk • We bekljken 
qk en 
een trans-

formatie met coëfficienten 

k ~k 
O(i = d~t (3.1) 

Deze coëfficienten kunnen functies z~n van de plaats (van q of 
q ; niet lineaire trsf.), maar we nemen ze onafhankeljjk van t 

(t~donàfhankel~ke transformaties). Voor de snelheid qk kunnen 
we dan schrijven 

•k :L. k .!.. ~ ~ q 
i 

<Xi q + 
à~ 

(3.2) 

waaruit volgt 
ó q_k 

k 

à-q' = ()(., 
t 

. . 
Onder een coördinatentransformatie van q' naar qL transformeert 
de metrische tensor als volgt (b.v.[?] p.73) 

d qWI d q~ 
gt.k :22.. ,_.-.ç-=kg' (3.4) 

W\ .i C) q L () q VVI"\. 

. 
Nemen we als hierboven voor qL de cartesische coördinaten dan 
is met g'W\t = sw.! 

Wl W\ 
0( 0( 

k 
(3.5) 

Voor de determinant g van gik geldt dan 

- k 2. l ~ ( q' 'q2..,. ••• ) 12 
g =· ( detoe..) = 2. '·-· 

' Ó(q',q , •••• ) 
(3.6) 

laet ~~I is de jacobiaan van de transformatie. Geven we het 
volumeelement in cartesische coÖrdinaten aan door dq = dq1 dq! •• dq~ 
dan wordt de transformatie van het volumeelement gegeven door 

à ( q 1 'q~' •••• ) 
dq = 

~(-1 -'l. ) 
0 q ,q , •••• 

(3.7) 



k 
Onder deze coördinatentransformatie (met de beperking~~ =0) 

. geldt voor de kinetische energie T ( [ 8], p.l82-183) 

;; ..::;- k2 cç .!..Î .:..j 
'I T :: 1 L mk ( q ) . :: t L M.. q q 

waarin 
M·· Jl 

k . •,s ~J 

k k = M . . ::: L:: m IX.. oe. • 
'.l k k ~ J 

• 

(3.9) 

Beschouwen we voor de eenvoud een enkel massapunt (3 dim.) 
dan kunnen we schrijven 

3 • 

(3.8) 
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tmL g .. ~l ~j 
i,j=r 'l 

(3.10) 

met 
3 k k 

gjt = gi\ = 2: o<. a<. 
" k" I J 

De bij qi behorende impuls p~ wordt gegeven door 

à T 3 ..:..j 
P • = """\'7 • = m 2. g.. q 

l oqL i=-1 '~ 

Als we nu gebruik maken van 

gik = ( cofactor van gik ) / g 

dan volgt uit (3.12) 

1 l 'k = __:_ L. g' Pk 
m k=r 

Met (3.12) en (3.13) kunnen we voor (3.10) schrijven 
. l 

T 1 ' -ik - -= ~m L- g p. Pk 
i !(.... I. 

I 

~ Quanturntheorie in gegeneraliseerde coördinaten door 
generalisatie van de laplaceoperator. 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

We kunnen nu de quantumhamiltoniaan in gegeneraliseerde 
coÖrdinaten opstellen (d.w.z. tenminste voor coördinaten die 
door een transformatie als hiervoor beschreven uit cartesische 
coÖrdinaten kunnen worden verkregen ). Omdat de potentiele 
energie geen functie is van de impulsen, en dus geljjk is aan 
zijn klassieke vorm, laten we deze weg. We beperken ons ook hier 
tot ~ên deeltje en nemen dus voor de klassieke hamiltoniaan 

·""' 



uitdrukJ:..ing (3.10). De quantumhamiltoniaan in cartesische 

coördinaten is bekend 
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De hamiltoniaan in gegeneraliseerde coördinaten kunnen we 
hieruit vinden door de coördinatentransformatie hierop toe te 
passen [9] • Voor de laplaceoperator \74

moeten we dan de gegene-~ 
raliseerde laplaceoperator invullen (b.v.[?], p.75) waarmee 

(3.15) 

De normalisatie van de golffunctie luidt in gegeneraliseerde 
coÖrdinaten 

f ryr*cyr g'i. dq = 1 (3.16) 

Podolsky [91 gaat nog na hoe de hamiltoniaan er uit komt te zien 
als wevoor de golffunctie nemen 

waarmee de normalisatie wordt 

jy«-y d'ij = 1 

Deze hamiltoniaan luidt 

_, -1i1. c:;- --i d (-! 
H = 2iii Ö{ g dG{i g (3.19) 

De aanpak van Podolsky ljjkt niet aantrekkelijk omdat deze de 
covariantie geweld aan doet. 

~ Methode van Gruber voor de guantisatie in het niet-lineaire 
geval. 

Als q de gegenera.liseerde coördinaat en p de bijbehorende 
gegeneraliseerde impuls voorstellen, dan kunnen we de "meetbaren 
quanturnmechanische operator, corresponderend met p niet voor
stellen door p = -it Ó/dq, zoals dit bjj cartesische coördinaten , 
het geval is (deze vorm is hier niet hermi tisch ) • ·.:_. 
Gruber [4] postuleert dat de 11meetbare 11operator gerepresenteerd 

~·. 
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wordt door het hermitische deel van p 

PH = t( P + pt) (3.20) 

Het antihermitische deel wordt gegeven door • 

(3.21) 

Hierin is pt de geadjungeerde van p. De geadjungeerde van een 
operator definieren we door 

(3.22) 

voor alle functies f\{/( q), ifJ ( q), met dq het volumeelement in 
cartesische coÖrdinaten. Als we dit transformeren naar gege-

• I 

neraliseerde coÖrdinaten vinden we dq = g~ dq waarin g~ de 
jacobiaan voorstelt, die een functie is van q. De definitie 
van de geadjungeerde wordt dan 

/<A"f)*ljl gi dq =I "f"'<iij) gi dij 

Nu is 

~~~ ("f''ljl gL) = ~~ç! gt + ~; ""gl.+ 'lf"SJS ~~ 
Integreren we dit over alle qt, en kiezen we tl.f' en ~ zodanig 
dat ~*~g± nul wordt aan de grenzen van de qi, dan vinden we 
voor Pi= -i1i d/Jq: 

fP,'Vrf rp gi ctq = 

(3.25) 

Definitie (3.23) geeft hier dus: 

t à 1' . "- ( ~ . 1 à o:i 
Pc = (-it ~t) = -ln äqc+ ~i ~t) (3. 26) 

Met (3.20) vinden we ~ 

(3e27) 

Omdat 
(3.28) 



kunnen we in plaats van (3.28) ook schrijven 

J 
i( 

H I I 

- --;;- -4 p, = g P· g 
' l 
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(3.29) 

Gruber toont aan dat deze operator de enige he~itische operator 
is van de vorm (1/f(qi.) plf(q'), (f(ql) reëel). Gruber gaat 
verder na hoe we met behulp van deze resultaten de quanturn
mechanische hamiltoniaan kunnen vormen uit de klassieke hamil
toniaan ( [4] b ) • 

De klassieke hamiltoniaan voor een vr~ deeltje wordt 
in gegeneraliseerde coördinaten gegeven door (zie (3.14) ) 

(3.30) 

Omdat H positief definiet is, is het volgens Gruber algemener 
en correcter om H te schr~ven als 

Een aannemelijke vorm voor de quanturnmechanische hamil ton
operator l~kt nu 

H = :t~ 2. p:t gtk Pk 
• k l 
l, 

Vullen we p: uit (3.26) in 
l 

1;2. d 1 
H = - .tm L (dqt + ë3"i 

i,!( ö 

dan vinden we 

(3.31) 

(3.34) 

Dit is hetzelfde resultaat als verkregen door de transformatie 
van d~ laplaceoperator (3.15). 



IV. Quanturntheorie voor niet-lineaire velden. 

4.1 Transformatie van de guantumhamiltoniaan van het lineaire 
' veld naar het niet-lineaire veld. 

• 
We gaan de quantisatie onderzoeken van velden die 

volgens de transformatie (1.37) uit een lineair veld verkregen 
zljn. Met de representatie (1.4) 

F[q] = F ( ~ qvt<fvo 1 = cp(q',q~ ••• ,q', •••• ) 

is het enige verschil met de deeltjesmechanica de oneindige 
dimensionaliteit van het probleem. Analoog aan par. 3.2 kunnen 
we hier de laplaceoperator in "gegeneraliseerde coördinaten" 
opstellen. We nemen daartoe de variatie van F[q] 

(4.1) 
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Het de orthonormaliteitsrelatie (1.2) en met cSq(x) =~ dct....,q>...(x) 
wordt dit 

ó F [q] = Jz;;.?; ~~ cp t~ (x) dqm ct,.,(x) dx 

(4.2) 

Waarmee we de functienaaiafgeleide van F kunnen schrljven als 

~F[g] 
Jq(x) 

dP 
= 2:.~ lp.,(x) 

VI 0 <j 

Hier weer de variatie van nemen geeft 

Waarmee 

Ó (· cS'F [gl ) = 2:: L d: ip Cfn(x) dq~ 
dq(x) "' ~M d<J de{ 

J 
óq(y) 

(4.3) 

(4.5) 



en 

Jq(x Csq(x) := lim 
y~x óq(y <Sq(x) 

• 

(4. 6) 

De functienaai laplace-operator kunnen we hiermee representeren 
door 

dx = L (4. 7) 
.,." 
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Dit betekent dus dat in de q-taal het lineaire probleem inderdaad 
correspondeert met de ~-operator in een oo -dim. ruimte. 

Een niet-lineaire transformatie wordt gegeven door 

(1.37 - 43) 

K~ ["q] = (4.8) 

Nemen we voor de metrische tensor van het lineaire geval b'(lm , 
dan wordt de metrische tensor van het getransformeerde geval 
(analoog aan (3.5) ) 

(4.9) 

De determinant hiervan is 

[] ( k)2. f q = det Kh (4.10) 

Als nude quantumhamiltoniaan van het lineaire geval gegeven 
wordt door ( cp (x) is de (reëele) veldamplitude, die nu in de 
plaats komt van de !unctie q(x) ) 

~r {~ . 
H = -'tj à95(x) S 91 (x) dx 

(4.11) 

dan is analoog aan (3.15) de hamiltoniaan in het getransformeerde 
geval 
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(4.12) 

. "'"" . Hierin is de matrlX F de lnverse van Fnm 
'\ .. 

F nWI = ( ) / cofactor van Fn.., f (4.13) 

Willen we weer terug naar de functionaalformulering dan kunnen 
we met (4.13) niet veel beginnen, maar 

"""' F = ~ K11 
K\N\ 

k k k 
(4.14) 

waarin 

(4.15) 

j{-1is gedefinieerd door de inverse transformatie van (1.38) 

bq(x) = J1{1
[q ;y,x] bq(y) dy 

waaruit analoog aan (1.21-23) volgt 

nm 
Voor F kunnen we nu sc4r~ven 

r' [<;i>] = "{-/!!! cf.,.(y) 1(
1[fl5 ;y, ~ ~(u) Cfi:(X), 

(4.16) 

(4.17) 

.Jt1
[ çS ;x, z] )PWI( z) dx dy dz du 

= W-IJ! Cf.(y) l{
1
[r> ;y,x) j{[_rp;z,~ 'f..(z) dx dy dz 

= !! <f" (y) 1"1[ Çj ;Y, ~ Cf,. ( z) dy dz (4,18) 

waarin 

'f1
[s:tS;y,z] = /1{1

[?>;y,x]1C[çt>;z,x] dx (P9) 

Invullen van (4.18) in 4.12) levert 

.-
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= --h JJ é ~ 'f à~· <'fn (y) [ ri w-lsb' z]} ~Cf.,( z) dy dz 

= -t Jfé ~)[ rl.f-1
[ ~;y,zLst~} dy dz (4.20) 

waarbij we gebruik hebben gemaakt van (4.B) 

SF[~] 
:S Ç3(x) (4.21) 

(4.20) ~s de quantumha~iltoniaan die we hebben gevonden door 
de weg (3,4) te volgen. De methode van Gruber kunnen we genera
liseren voor velden en hiermee deze hamiltoniaan ook via de weg 
(1~2) vinden. 

4.2 Generalisatie van de methode van Gruber voor guantisatie 
van het niet-lineaire veld. 

Als cp (x) een (reële) veldamplitude voorstelt, dan 
wordt de bij de veldimpulsdichtheid behorende operator gerepre
senteerd door '1t (x) = -ïh Ó I eS ~(x). Evenals b:ij de deeltjes
mechanica postuleren we hier dat de 11meetbare 11 impulsoperator 
wordt gerepresenteerd door het hermitische deel van ~(x) 

- H 
1t (x) = t( 1t (x) + 11: (x)t) 

De geadjungeerde Atvan 
(vergelijk met (3.23) ) 

fA 'f" [ sV ; t} { 

een oiterator A definieren we door 

= 

(4.22) 

J 1f I (4.23) 
= y r ~; tJ <At ;p r ~; tJ ) r"i. :IJ< (j> ) 

1 

waarin f1 een functionaal van rJ> is (zie (4.10) en (1.43)), 
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en dJ ( 1>) gedefinieerd is volgens (1.7) en (1.17). 

Analoog aan (3.2lt) en (3.25) bepalen we 'Jt' (x)t 

~I~ ( "y- if? é- ) lH 9Î ) = j(Jii) <p /i :Jj (/J ) 

+J"l' (f h,,} é- J5 < ~l + jrotP ri{}Jr~) ri :/J<il 
(4.24) 

Waarmee we voor de geadjungeerde van de impulsoperator vinden 

(4.25) 

Dettmeetbare" impulsoperator wordt hiermee 

(4.26) 

We gaan nu na hoe de klassieke hamiltoniaan er na transformatie 
uitziet. We gaan uit van 

Hk.e = î]1T(x)-rc(x) dx 

v· . = 1 ij; (x) )ZS(x) dx (4.27) 

Omdat we de transformatie t~donafhankel~k kiezen volgt uit (1.37) 

• d --
C/>(x) = Jr G[cJi;x] 

(-zie.. 1tos.~l'l [l] 
1 

f.>·\0<.:7) 

-fcSa[~ ~x] d ?J(y) dy 
- ~ ~ y) • dt 

= I 1\. [ rjJ ;x,y]. ~ (y) dy (4.28) 



De lagrangiaan luidt: 

' Lk1 = J#(x) '!t(x) dx- Hk1 = ·!,I{P(x) ~(x) dx 

i\ 
en met (4.28) wordt de getransformeerde hierva~ 

L,. = 11f[ (ft;x,y] '}f [~ ;x,i] ç,(y) ~ (y') dxdydy' 

waarmee 

'it (x') = lJ:- = fJ1[ ~ ;x,y] J1 [~;x,x'] ~ (y) 
[;(/;(x') 

= J g:[ <j; y ,x'] if;(y) dy 

Uit (4.31) volgt de inverse relatie 

dxdy 
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(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

{LJ (x) = j f[J2S ;y,x] 'Ir (y) dy (4.32) 
-1 

Deze inverse is gelijk aan de 5F gedefinieerd door (4.19), 
want uit (4.31) volgt 

'lt (x) = IJ 1{ [tjj ;Y, z] 1( ( sz1; z, >9 ~ (y) dydz 

en dan (met (4.16)) 

J ~ ( y) 1{ [ g5 ; y, x] dy = /rr ( z) 1{
1 
[ çJ ; z, x) dz 

en 

itJ (x) = !! Jt[ g5 ;y ,z] J([çs ;x, z] 'lt (y) dydz 

(4.33) 

= j 'f_, [ Çll ;y ,x] 7r (y) dy ( 4.35) 



Met (4.31) en (l+.32) wordt (4.29) 

1r ( z) dy dz 

• 
We postuleren nu dat de quanturnmechanische hamiltonoperator 
wordt gegeven door 

24 

- I_ fJ- :t c:ë1
[- 1 -H = Ï.j J 'J! ( Y) J q) ; y, ZJ <TC ( z) dy dz (4.37) 

Vullen we nu TI(z) = -ili ó;f>rp(z) en 'Tl(y)t volgens (~ .• 25) in 
dan vinden we 

2.11 .! s ( J -t 5 ) = -1i :f.t -=- r''· r [~ ;y' z] --::- dy dz 
2.. J ~ (y) 5 Ç?j{:z) 

(4.38) 

Dus hetzelfde resultaat als (4.20). 
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'i...!.. Het verband tussen de klassieke~- en w-transformatie. 

5.1 Samenvattingvan het artikel van Testa [3]. 
' 

Eindige kanonieke transformaties· kan me~ genereren do·or 

genererende functies waarvan er vier, door Legendretransformaties 
verbonden, typen bestaan ([1]). Voor ons is alleen g(q,p) = Fz(q,p) 
van belang. Hiermee is de identieke transformatie mogel~k,n.l. 
metg(q,p) =q.p. Dit is noodzakelljk om een verband te kunnen 
leggen met de infinitesimale kanonieke transformaties, die 
gegenereerd worden dooreen willekeurige observabele w(q,p), 
en wel als volgt ([2]): 

fcr = T(tt) • f (5.1) 

met 

Voor~= 0 vinden we hiermee de identieke transformatie. Om een 
verband tussen w(q,p) en .F2,(q,p) te vinden wordt eerst F2 gege
neraliseerd 

met 

p( q, Ptt 'r) (5.2) 

Testa leidt nu af dat 

(5.3) 

waarmee we bij gegeven w( q, p) de genererende functie ']i kunnen 
bepalen, waarblj we tevens gebruik kunnen maken van de rand
voorwaarden voor ~ = 0 

J;.< q ' p't" ' 0 ) = q • Pee = q • p 

w( q, Poz-) (5.4) 



B~ iedere infinitesimale transformatie is een eindige 

transformatie te vinden. Of het omgekeerde ook geldt is niet 
duidel~k. 

5. 2 Verder onderzoek naar het verband tussen de•g- en de w

transformatie. 

Als de ~-transformatie niet expliciet van t afhangt, 
dan geldt voor de getransformeerde hamiltoniaan H 

~ H(q,p) = H(q(q,p), p(q,p)) + d~ 

= H(q,p) ( 5. 5) 

Met de w-transformatie vinden we (zie [3], appendix) 

H (q,p) = H(a ,p ) <r ."'"'t" 't" (5.6) 
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De getransformeerde h~~iltonianen zijn niet hetzelfde. Numeriek 
zijn ze immers gelijk aan de oude hamiltoniaan in verschillende 
punten·.wan de faseruimte: bij (}het punt (q,p), b)j w het punt 
(qT,p't"). De functionele vorm van H~(q,p) (als functie van q en p) 
is in het algemeen verschillend van de functionele afhankelijkheid 
van H(q,p) (als functie van q en p). Dat ze toch hetzelfde 
probleem kunnen beschrjjven komt doordat de structuur van de 
faseruimten (q,p) en (q,p) geheel verschillend is. 

Wegens 

geldt 

(5.7) 

Vergelijken we dit met (5.5) dan zien we dat 

H(q,p) = H (q ,p ) 
-'t" 'r <t; (5.8) 

en met q = q1 , p = p1 wordt dit 

H(q,p) = H (q,p) 
-I (5.9) 



Het verschil tussen de uitdrukkingen voor H en H~ komt voort 
uit een verschil in betekenis van de transformaties.' Het is 
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te v~~rgeljjken met het verschil tussen een actieve en een passieve 
tran~forma tie. Bij de g -transformatie transformE!ert ( q, p) naar 
(q,p), terwijl H numeriek niet veranderdt. Dit is dus een soort 
coördinatentransformatieinde faseruimte (passieve transformatie),; 
Bij de w-transformatie gebeurt precies het tegengestelde: we 
blijven de oorspronkelijke coÖrdinaten q,p gebruiken, maar de 
hamiltoniaan verande~: H(q,p) ~H~(q,p) (actieve transformatie). 
De nieuwe bewegingsvergeljjking wordt dan 

(5.10) 

Dit is een andere vergelijking dan 

d~ f( q, p) = [ f( q,p), H( q,p)] 
. ,~ 

omdat Hcr(q,p) f. H(q,p). Nu kan men natuurlijk gebruik maken 
van fcr(q,p) = f(q~,p~) en de getransformeerde bewegingsver
geljjking schrijven als 

d~ f(q't,p'r)~: [f(q't"_,p't"), :g(qT,p-z-)1 
lJ't,'f,. 

(5.11) 

waarbij de Poisson-bracket genomen mag worden naar qT en pT 

(Rosen [1], (1.45)). Wat men dan echter doet is zowel de actieve 
als de passieve transformatie uitvoeren, zodat er niets verandert, 
behalve dat de coördinaten een andere naam hebben gekregen, n.l. 
qT, p~ in plaats van q,p. Het is echter duidelijk dat (5.11) 
gewoon de oorspronkelijke bewegingsvergeljjking is. De verge
lijkingen (1.50) van Rosen zjjn, hoewel correct, nogal misleidend. 
Voluit geschreven luiden ze 

q~ = JH~(q(q~,p~), p(q .. ,p~)) 
~ :P..-

= dH ( q ... , p,.) 

~ 1?-r 

p' = _ dH~(q(q<t-,Pcr), p(q<t",ptt-)) = _ aH(qcr,P<r) (5.12) 
~ Óq~ dq~ 

Dit zijn de oorspronkelijke bewegingsvergeljjkingen, alleen hebben 
de coördinaten een andere naam (qcr,p~) gekregen. De suggestie 
die Rosen wekt, dat het de getransformeerde vergelijkingen 



zouden zijn, is niet correct. De getransformeerde bewegings

vergelijkingen volgen direct uit ( 5. 8). 

• = d Ii't"( qr, P..,) 
q'r 

df-c-
" ! 
'\ 

• 
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. 
P = 't 

(5.13) 

Dit wordt in de voorbeelden van de volgende hoofdstukken 

toegelicht. 



VI: Voorbeeld: Transformatie met behulp van w(q,p) = qtp 

6.1 Klassieke beschrijving van de transformatie. 
'i 

I;h het geval dat W(q,p) = q?.p Vinden we VOOC ~(voor de 

afleiding zie Testa [3] ) 

zodat 

g (q,p) = ~ (q,pl ,1) = pq(l-qf
1 

Uit (5.2) en (6.1) volgt 

-1 
q = ql = q(l-q) , 

' 

2. 
p = p1 = p(l-q) 

-c -)2. p = p l+q 

(6.1) 

(6.2) 

Als de oorspronkeljjke hamil toniaan gegeven is door H = -ip~ , 
dan vinden we voor de getransformeerde hamiltoniaan 

H(q,p) = H(q(q,p), p(q,p)) 

(6.2) en (6.3) zjjn gevonden met de q-transformatie. Met de 

w-transformatie vindt men 

-1 
q = q(l-<rq) 

er 

Per = p( l-'rq)
2 

Hez- = tp2 
( l-Tq)

4 = -ip~ 

inderdaad geldt hier H_/ q, p) = H( q, p). 

(6.3) 

(6 .. 4) 

29 



6.2 Quanturnmechanische beschr~ving van de transformatie. 

De getransformeerde hamiltoniaan zullen we nu op drie 
manié~en bepalen 

1. coÖrdinatentransformatie 
2. Gruber-methode 
3. wop -transformatie (consistente quantisatie) 

1. CoÖrdinatentransformatie. 
De oorspronkel1jke hamil toniaan luidt (m:::l) 

H 
1 +-.~ "ó'l. 

::: --zn n 
q 

We vinden uit (6.2) 

2_ :::: Óq . l-
'dq ë)q ()q 

en 
'\2. "'\ 
0 0 -2. d 

"de{::: óq((l-q) ()q) 

'3 à - 4 'd2 

== 2(l+ëV óq + (l+q) aq,2. 

waarmee 
'l 

H ::: -t1t [ (l+q)lt ;ql + 2(l+ql è)~ } 

2. Gruber-methode. 
Uit q::: (l+qfq volgt 

dq ::: ( 1 +q)2 dq 

waaruit we zien (§3.1) 

Invullen in (3.34) geeft 

·t2. - 2. è) -2 4 d 
H = -tn (l+q) aq(l+q).(l+q) oq 

2 [ 4 d"l. 3 d } = -til < 1 +q) 'dq_' + 2( 1 +<D ()9. 

·*"' 
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( 6. 5) 

(6.6) 

( 6. 7) 

!;6.8) 

(6.9) 



Dat coÖrdinatentransformatie en Gruber-methode hetzelfde 
- resultaat op zouden leveren wisten we natuurlijk al. · 

3. Woi' -transformatie (consistente quantisatie ). 
De klassieke hamil toniaan na de w-transformatie~ luidde ( 6. 4) 

Quanturnmechanisch zou de hamiltoniaan er na transformatie 
als volgt uit zien (Rosen [2],p.47) 
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(6.10) 

We eisen nu 

We moeten nu voor de operatoren p~P , (p2 q)op = A, (p2 q'- ).,f' = B, 
(p

2
q3 )e." = c, (p1 q4 )or = Den (q2 p).,P = E een representatie 

vinden, zodanig dat aan (6.11) is voldaan. Daartoe ontwikkelen 
we naar machten van ar. Dit geeft de vergel:ijkingen 

-4A = i [E, p~ .. rJ _ 

3B = i [A, E] -

2C = i [B, E] _ 

D = i [ C, E] _ 

0 = [n, E] -
of na eliminatie van A, B, C,en D 

(6.12) 

We z:ijn voorlopig tevreden als we 2 operatoren E en p:P hebben 
gevonden die aan (6.12) voldoen. Er z:ijn mischien wel meerdere 
oplossingen (het is tenslotte een soort 5e-graadsvergel:ijking), 
maar de betekenis daarvan is niet duidel~k. Men kan verifieren 
dat de operatoren 
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en 
• 

aan ( 6.12) voldoen. Nu E '1 
en Pep bekend zjjn, zjjn A, B, C en D 

te berekenen 

A = pqp 
.. 

t(p2. q'l. + '2 2) ?.i{ B = q p +-s-

c = t(p2 q3 + q3 p2.) + 2Îl2 q 

t(p2. q4 + q4 p'-) + 4hz q2 ( 2. 
D = = ( qpq) ) 

Hiermee wordt 

I\-= t [ p'-- 2cr(p 2 q + 2. 2[ 2. 2. qp ) +"r 3(p q + 2 2. t/ q p ) + 4 + 

- zcz:-s[P2. q3 + q3 P'J. + 4Îi2 q} +CZ:4Ü·<p2. qtt + q4 P2 ) + 4112. q2J J 
(6.13) 

In de limiet t--.o, waa.rin [q,p]_ = 0, reduceert dit naar de 
klassieke Hcz:- • 

Door in (6.13) p = -ihd/Jq te stellen wordt H~een differ
entiaaloperator. We hebben dan de schrÖdingerrepresentatie 
in een niet getransformeerde faseruimte. Dat wil zeggen het 
inproduct is gewoon/;*(q)~(~) dq en p = -ihd/oq is een . ..." 
hermitische operator (g = 1). 

We laten nu zien dat de hamiltonoperator (6.13) equivalent 
is aan (6.6) en (6.9). Hfst. 5 leert ons dat we hier~= -1 

moeten nemen, en (q,p) moeten vervangen door (ij,~). Invullen 
in (6.13) en omwerken levert 

\ 1~2 [ ( -,
2 

( -)3 ~ ( -,4 J'l J (6 14) H_1 = -zn 2 l+q + 4 l+q aq_ + l+q ()ëj1 ., 
r·- ~ - ·- ~-- . r 
Dit -~{s nog niet g~ljjk aan (6. 6) omdat we hier in een ruimte' 
met g=l werken. Podolsky heeft al aangegeven hoe we (6.6) 
moeten formuleren in dit geval (zie (3.19)). 
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f 

Vullen we in (3.19) g11 =(l_+q)4 en ·it'=(l+ëD in, dan vinden we 

inderdaad 

"H~ = -tii (l+ël);ïï [ (1+~)2 o~ (l+<D} 
• 

= -ti{[z(l+qf· + 4(l+q} d~ +(l+q)
4 dd~'2. J ( 6.15) 



VII~ Voorbeeld: transformatie met behulp van w(q,p)=qp, 

?.1 K+assieke beschr~ving van de transformatie • 

• We gebruiken de 

behorende ~ ( q, P-c- , 'L) 

methode van Te sta (hfst. 5) om de bij w( q, p) 

} y:; ) y:; 
;> '1:" = w(a:P-. ' 

Stel z= J J?q; = ln 
'P<c 

en dus 

----- d -

dPrr 
d 

Per~ 
opcz:-

à$ d~ 
Jq- ë);z 

waarmee 

te vinden. 

) J ~ 
Per- = è>pq:- • p ec-

p~, dan 

!,_= a(q,z+'l") + f(q) 

Voor~=O moeten we de identieke transformatie hebben 

a(q, ln p~) + f(q) = q~ 

dus 
r(q) = o 

a(q~ln p~) = q.exp(ln p~) 

Voor Si vinden we dus 

·~ ( q, per, er-) = q. exp(cr+ ln pt-) 

En hiermee 

P. = q: 
ë'tp 

' q<["= etr q 

p = e ft" Ptt 
' 

q = ë"qtt" 

er 
= e qp-r 

(7.1) 

(7.2) 

(7 • .3) 
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We vinden met deq-transformatie (we nemencz-=1) 

ÏÏ ( ëï, p) = H ( q, p) = tp~ = te?. p 2 

en met de w-transformatie 
" I '· '\ 

1 2 1 -l't" 2 Htr(q,p) = zP't"" = ze p • 

En dus ook weer 

H(q,p) = H_1( q,p) 

(7.4) 

(7~5) 

(7.6) 

VIII. Deeltje in een homogeen electrisch veld. Transformatie 
naar een meeversneld co5rdinatenstelsel. 

We zullen eerst uit de klassieke transformatie Ç ( q,p) 

bepalen en daarna uit de quanturnmechanische beschrljving een 
uitdrukking vinden voor w(q,p), waaruit we dan met de methode 
van Te sta ook q ( q, p) vinden. 

8.1 Bepaling vanÇ ( q, p, t) uit de klassieke transformatie. 

De hamiltoniaan voor een geladen deeltje (lading-~) in 
een homogeen electrisch veld luidt 

H(q,p) = P'i2m - eEq 

We stellen m=l en eE=À, waarmee de hamiltoniaan wordt 

H(q,p) = lp- Àq 

De hamiltonvergelljkingen luiden 

. ~~-~ 
q =~ = p ·af 
., à J.l 
p = - ;)q = À 

en de bewegingsvergel~king 

(8.1) 

(8.2) 

. . "\ 
q = .A. (8.4) 

De lagrangiaan van het probleem is 

L = pq - H = ·H/ + Àq (8.5) 

35 
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We voeren een transformatie in naar een meeversneld coördinaten

stelsel. De versnelling vinden we uit 

! F = -d/dq(-Àq) = -À= a 
il 

De transformatie moet dus luiden 

waarmee 
q = q - 1\t 

q=q-À=O 

' 
2 

q = q + tÄt 

Door substitutie in de oude lagrangiaan vinden we 

•2 cl'\ 1 23 = tq + df (At q + S X t ) 

..6.. 
De transformatie van L naar L is een "restricted canonical 
transformation", want 

W - ; = ~L dt - ~t dt = 0 

(8.6) 

(8.7) 

(8.8) 

(8.9) 

We willen een transformatie naar het vrjje deeltje, d.w.z. naar 
L=tq2

• Uit (8.8) en (8.9) volgt (zie ook [1], §2.3) 

- {, ~- jd - I 'l~ W-W=;Ldt- Ldt= cJ~(Àtq+iÀt)dt (8.10) 

en dus ( [1] , p. 33) 

f< Pii-H) dt + Jco.~+ÏÏ) dt = ~d~ (/. tq +:i A\'+ qp) dt 

= /dtq<q,p,t) dt 

fi ~<t .!. ~ " ~ ft = Jp • p + ()q. q + 6t ) dt (8.11) 

Hieraan is voldaan door (met (8.6)) 

(8.12) 

en we vinden de volgende transformatie 

..... ·. 



Y? 

d~ ~ -
p = Ciq = Àt + ?- ' 

p = p - Àt 

- ~ 1 -,..._:2. 
q = dfl = q - zA"' (8.13) 

H H li 1-~ = + 'dt: = -z:;:: • 

Dus inderdaad de ha"'lil';::.:::niaan voor een vrij deelt;}n, 

8.2 Bepaling van w(q,"::') uit de quantummechanischo_=transformatie. 

Transformatie naar ee::. .... ,eeversneld coÖrdinatenstnJr:wl. 
·-

De quantummechanis::::::e vorm van de hamiltonüwn (8. 2) luidt 

(we nemen 11=1 en gebr:.:-'"-~,en coördinaten (x,y,z) i.p.v. q) 

H = -tLl-Àx (8.1~-) 
met 

De transformatie naar e-sn meevers-n-eld coÖrdinatonlltelsel (8. 6) 

x = x - tÀt'Z 

t = t 
x = x + tAt

1 

t = t 

levert voor de hamiltc=2aan H(x,p)=H(x,p) 

en 

i-f V7 = i ó y;; at 

(8.15) 

(8.16) 

Dat deze hamiltoniaa.n. e'8n vrjj deeltje beschrijft hunnen we no 1_;; 

àls volgt controlere~ -:-voor de hamiltoniaan in 8(-ltl electra

magnetisch veld geldt a.J.gemeen 

H = (~-,_A)z. + fjf 

= -tE+ ti( i"_?+ v.i\> + :!11 + q; 

= -tLl + 



( ~ ~ 

als tenminste v.A=O) Dit komt overeen met (8.16) als 

.. 
·' '\ 

A- = A- = 0 y z 
2.-2 

<:P= -Àx -Àt 

==~ Dan is ook voldaan aan~.A=O. Met (8.18) geldt 

~ ~ ~ 

B = VxA = 0 
~ ..... ~ 

E =- dA/Jt -'V~= 0 

Dus we hebben nu inderdaad te maken met een vrjj deeltje. 

38 

(8.18) 

(8.19) 

Voor de operator U die deze transformatie beschrjjft moet 
gelden (nu alles in x-t representatie) 

<f (x, t) = U l.f(x, t) = 'f'(x+tAt\ t) 

dus 
~ 

U = exp( tÀt J/à x) 
_, 1 

U = exp(-tÀt d/Jx). 
' 

We kunnen controleren dat we met deze operator de juiste H 
(in x-t representatie) krijgen. 

- , u·' 
H = UHÛ

1 
- iU t-

+ i( exp( tÀ t'lJ/dx)) .Àtd/ox( exp( -t)l'J;a x)) 

= -tLl-À(x-t~e-) + iÀtà/~x 

In overeens~emming met (8.16). 

IJktransformatie (Jauch [lo],p.237) 
We voeren de volgende ijktransformatie in 

I 

Ax = Ai<- À t 
r 

Ay = Ay 
I 

A:z = A2 

(8.20) 

(8.21) 

(8.22) 

<P' = ~ - < -Àx->te- ) = ,..,( - )çP- 0 
)V ~l: -

(8.2.3) 



waaruit volgt 

en ;1 

ct< x, t) = -ft..tx - fXt3 • 

Voor de golffunctie geldt dan de volgende transformatie 
(in x-t representatie) 

' 
V= exp(i1(x,t)) 

Na de jjh:transformatie wordt de hamiltoniaan 
_, 

n 
n = V-HV-1 . H 'clV 

- lv at 

= exp(i)O) ( -tfl +i). tfx ·-À(x+tÀt1 )) exp( -i<f) + 

= -tA- iÀtd/àx + it'72 - À t( -iO/dx +À t) + 

- .À(x+tÀe) - (-Àx-X"t2.) 

= -tb. 

Gecombineerde transformatie. 

Voor de gecombineerde transformatie vinden we de volgende 
operator (met [11] , p.l02) 

VU = exp(iCf(x, t)). exp( t>l JjJx) 

= exp(i(-Àtx-~Xf)).exp(tÀiJ/àx) 

We stellen nu (zie eind ·van dit hoofdstuk) 

VU= exp(i~w(x,p,t)), 
waarmee we vinden 

met 'l"':::-1 

x '\ 1'2.3 2. 
w()t,p, t) = Atx +iîXt + tÀtp 

39 

(8.24) 

(8.25) 

(8.26) 

(8.27) 

(8.28) 



en weer terug naar co3rd. q i.p.v. (x,y,z) 

. 
' i\ 

8.3 Vergel~king van w(q,p,t) en (q,~,t). • 
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(8.29) 

We gaan uit van w(q,p,t) volgens (8.29). Volgens Testa geldt 
dan 

De algemene oplossing hiervan is 

Ji = r(-~Àt'<r +ql + < ~Àe >ju.tq+&Xt3 
l dq 

want (met X=-i-À lor +q) 

~~ = : + (tll.t'-r' (Àtq+t~~t3 ) 
en dus 

We hebben dus 

Voor~=o moeten we de identieke transformatie hebben 

~(q,p,o) = qp 

waarmee 
( 

-/ 2. I '\ 
f q) = qp - t q - 6/\ t q 

ofwel 

(8.30) 

(8.31) 

(8.32) 

(8.33) 

(8.34) 

( 
1 !l 1 -1 ~ 1. I 2. f -zÀt<L+q) = p.(-iÀttz:-+q)- t(-tÄt<r+q) -6Àt(-tÄt-r-+q) 

(8.35) 
Voor er =1 vinden we nu 

-1 1. , '\ + tq + {; 1\ tq 

1 À+2.- - '\ t I '\2.t:3 = -z: t..p + pq +A q -{;/\ (8.36) 

En dit is geljjk aan ( 8 .12). 

,,..'. 
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A-ppendix A. 

Kort overzicht van het functionaaldifferentieren. 
' i\ 

Een functionaal F=F[fCxB is continu in f(x) als• 

lim F [f(x) + E a-(x)l ± F [f(x)] 
é._,.o 'J 

De functionaalafgeleide bF/Óf(x) wordt impliciet gedefinieerd 

door 

~f Flf(x)+fo-(x~L= 1<t(x). [.SF;br(xl] dx 

Beschouwen we F [f(x)+ E o-(x)] als een functie van E , dan kunnen 

we deze in een Haclaurinreeks outwiltitelen 

F[f(x)+E<r(xD = F[r<xB + ~e. F[f(x)+E.cr'(xJf.€ + O(E
2

) 

t.=o 

Stellen we nu t.a-(x)= Óf(x)(de variatie van f(x)), dan wordt 

de variatie van F[f(x~ 

bF[f(x)] := F[f(x)+Óf(x)] - F[f(x)J 

= J [SF! Óf(x~ • br(x) dx 

Voor een uitgebreidere behandeling vervnjzen we naar Rosen [2lp. 96. 

Daar wordt ook de tweede-orde functionaal differentiatie :r 
besproken, met als belangrijkste operator de functionaal Laplace
operator 

j J ~ - (, s2. 
J f(x) • S f(x) dx :J }1~ 6f(x) Ó f(y) dx 



APPENDIX B. Poging tot quantisatie van de ideaal elastische 

balk in locale coÖrdinaten • . 
' 

4'L 

W~ gaan uit van de volgende hamiltoniaan in~massacoördinaten 

'1- = jctP' + ECx~>J dm CB,l) 

met bjjbehorende hamiltoniaan in locale coÖrdinaten 

~= jftmxP1
+ m,Ë(mx>J dx (B.2) 

(zie [12] en de inleiding) De transformatie van massa naar 
locale coÖrdinaten wordt getransformeerd door de functionaal 
(zie [12]) 

Dan 

en 

met 

q {P, q) = jpcx, t)'q(x) dx (b, 3) 

vinden we (zie (1.37) en (1.38)) 
. á 
q(x) =ópCx) q = q(x) = cf1[q;x] 

J <i.( x) = J 1{1 [q;x,~ Óq(m) dm 

= J G-
1 [g~x] _ Jq(x) 

ó q(m - CS q(m) 

= - ( d(lJt) f J(m-q(x)) 

= - d~~x) J (m-q(x)) 

(B.4) 

( B. 5) 

(B. 6) 

(zie ook [1] (6.2.10)). J{'[êi;x,~ is niet symmetrisch in x en m. 
Met (B.6) vinden we 

:'f'[<ï;x, z] = J J{'[q;x,m) 1\'[<ï:; z,ml dm 

=Je d'}J.m) )' J(m-'if(x)) ( d'JJt> ï' b(m-\j'(z)) dm 



= ( B. ?) 

-I 
We zien dat ~ [q; x, zl wel symmetrisch is in x en z. Hiermee 

i\ 
kunnen we in principe f bepalen, want (met (4.1~) en (1.47-48)) 

} = det F
11

"' = exp [ Tr ln 1'[q] J (B.8) 

Daarmee vinden we dan voor de quanturnmechanische ha~iltoniaan 
in locale coördinaten 

H =/[--11-t f -~ . [ii dq(y) _! } + dg(y)Ë(dq(y))l dy 
' 2 óq(y) dy Óq(y) dy dy ~ 

· (B.9) 

De moeilijkheid zit in het bepalen van f. Als men (B.8) wil 

toepassen zou men als volgt te werk kunnen gaan 

(!r'c<J] 'f-') (x) =/f'(q;x,y] 'f' (y) dy 

=I d~~ x) ,S (x-Y) 'f ( Y) dy 

= dq(x) ll/(x) 
dx r 

_, 
Dus 'f [CI] betekent vermenigvuldigen met 

J'"'[q] =}-x dfxl fx><"xl 

dq(x) 
dx 

Dan betekent lnT-fqJ vermenigvuldigen met ln d~x) , waarmee 

Tr 1nf-
1
(q] =/dydx ln d~~x) <Yix><xly> 

Omdat dit oneindig is zal men renormalisatie toe moeten passen. 
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