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VOOR~ 

Observabelen met niet-cernmuterende operatoren worden in de 

quanturnmechanica (QM) verondersteld niet gelijktijdig meetbaar 

te zijn. Deze these zullen wij onderzoeken aan de hand van de 

theorie van Park en Margenau. 

Park en Margenau stellen zich in "Simultaneous Measurability in 

Quanturn Theory" op het standpunt, dat observabelen met 

niet-cammuterende operatoren gelijktijdig gemeten kunnen worden. 

Zij beschrijven enkele experimenten die zij interpreteren als 

meetprocedures voor gelijktijdige metingen. Voorts stellen zij 

een moàificatie in de axiomatisering van de QM voor, teneinde de 

gelijktijdige metingen te kunnen verklaren en te kunnen 

voorspellen. ~ 

Uit ons onderzoek blijkt dat de experimenten van Park en Margenau 

niet als gelijktijdige meetmethoden voor observabelen met 

niet-cernmuterende operatoren gekarakteriseerd kunnen worden. Voorts 

is gebleken, dat de modificatie in de axioma's van de QM het niet 

mogelijk maakt gelijktijdige metingen te verklaren en te voorspellen. 

Dit resultaat impliceert niet, dat wij de bovengenoemde these 

onderschrijven. Het lijkt mogelijk een gedachten-experiment te 

construeren dat als tegenvoorbeeld voor deze these kan worden 

beschouwd. 

Wij zullen laten zien, dat aan het probleem van de gelijktijdige 

metingen een fundamenteel probleem ten grondslag ligt, dat de 

logische structuur van de QM betreft. 

Voor hun bijdrage aan het tot stand komen van deze scriptie wil ik 

graag enkelen hartelijk bedanken; met name Wim de Muynck, Helen Nota 

en Joop Doorman. 
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HJOFDSTUK I 

AXICMA.TISERING VAN DE QUANTLM'1ECHANICA 

Om het artikel "Sirnultaneous Measurability in Quanturn Theory" van 

Park en Margenau (1968) te reconstrueren, hebben wij enig 

basismateriaal nodig. Wij zuilen dit presenteren in de vorm van een 

korte schets ,van de "traditionele" opvatting over de axiornatisering 

van een theorie. Met "traditioneel" doelen wij op de axiornatisering 

volgens de methode van Hilbert. Op grond van recente publicaties 

over de logische structuur van theorieën van de rnathematische 

fysica (Sneed (1971)) kunnen meer opvattingen over 

axiomatisering traditioneel genoemd worden; deze zijn voor ons betoog 

echter niet v~n belang. Op de door Sneed ontwikkelde 

ideeën gaan wij in hoofdstuk VI nader in. 

Wij onderscheiden twee varianten van de Hilbert-axiomatisering: 

1. een informele axiomatisering, 

2. een formele axiomatisering. 

Ad 1. 

Er is sprake van een informeel geaxiomatiseerd systeem ~ indien er 

een klasse ~ en een klasse n is zodat: 

~ een eindige klasse is van uitspraken, geformuleerd in de gewone 

omgangstaal, over relaties tussen elementen van één of meer 

verzamelingen van objecten; 

n de klasse is van alle uitspraken die 'logisch uit ~ volgen. 

I: is zo samengesteld, dat geldt ~ = ~ U n. De elementen van ~ 

worden de axioma's van het systeem I: genoemd. 

Als een voorbeeld van een informeel geaxiomatiseerd systeem kan de 

meetkunde genoemd worden. 

De axioma's van de meetkunde hebben betrekking op objecten zoals 

"punt", "rechte lijn" en "vlak". Deze begrippen worden slechts 

gedefinieerd door de eis, dat zij moeten voldoen aan de axioma's 

De axioma's zijn geformuleerd in de omgangstaal met behulp van relaties 

als "liggen tussen", "samenvallen met" en "congruent zijn met". 

Zonder op welke wijze dan ook beroep te doen op intuïtieve 

voorstellingen van de genoemde objecten en relaties, kunnen uit de 



axioma's alle stellingen van de meetkunde gededuceerd worden. 

Ad 2. 

Voor de formele axiomatisering van een theorie T is een formele taal L 

nodig. Deze taal wordt als een syntactisch systeem opgebouwd. 

De syntaxis van L kan worden vastgelegd met een quintupel 

< S, U, W, A(L), R > , hierin is: 

s een verzameling van primitieve symbolen, 

u een verzameling van uitdrukkingen, 

w een verzameling van.welgevormde uitdrukkingen, W ~U, 

A(L) een verzameling van logische axioma's van L, 

R een verzameling van logische afleidingsregels. 

Om een theorie T formeel te axiomatiseren moet aan de verzameling A(L) 

van logische axioma's een verzameling A(T) van niet-logische axioma's 

worden toegevoegd, die betrekking hebben op de theorie T. 

Veronderstel dat T een fysische theorie is. Teneinde met behulp van T 

iets te kunnen asserteren over de fysisch waarneembare realiteit 

dient vervolgens een semantiek van L gespecificeerd te worden. Daartoe 

. wordt aan L een interpretatie I toegevoegd. Deze interpretatie 

I = [~, D] bestaat uit een domeinD van objecten waarnaar L geacht 

wordt te verwijzen en een toevoeging $ die definieert wat met de 

verschillende syntactische categorieën bedoeld kan worden. 

Indien onder een interpretatie I alle axioma's A(T) overgaan in ware 

beweringen, dan wordt I een model voor de theorie genoemd. 

Wij onderzoeken nu hoe een formele axiomatisering (2) van de QM er 

uit zou moeten zien. Daartoe maken wij gebruik van de analyses van 

Beth (1948) en van Van Fraassen (1974). 

Wij onderscheiden (Beth (1948)) drie stelsels van beweringen: 

het stelsel van beweringen over resultaten van macro-fysische 

metingen, 

de formele taal waarin de QM geformuleerd is, 

het mathematisch formalisme ofwel he~ formalisme van de 

Hilbertruimte. 

Om fysische systemen te karakteriseren wordt in de QM gebruik gemaakt 

van meetbare fysische grootheden. Deze fysische grootheden worden in 

de taal PQ observabelen genoemd. PQ bevat minimaal elementaire 

beweringen van de vorm: aan een observabele m is op een zeker tijdstip 

de waarde r toe te kennen; we gebruiken hiervoor de notatie 



U = U(m,r,t) of U = U(m,r) indien we de tijd buiten beschouwing laten. 

De algemene structuur van de formele t aal PQ wordt nu gegeven door: 

ä. Syntaxis van PQ: De verzameling zinnen van PQ bevat tenminste een 

verzameling elementaire beweringen U(m,r); 

b. Semantiek van PQ: 

(i) Met 

(ii) Met 

PQ is een toestandsruimte H geassocieerd (de Hilbertruimte) 

i edere elementaire bewering U(m,r) is een hermitische 

operator M op H geassocieerd; r denoteert een eigenwaarde 

van M. · 

(iii) Een interpretatiè voor PQ is een geordend paar K = < X,f > ; 

hierin is X een element waaraan de functie f een f(X) toekent 

in H. (f(X) is de toestandsvector voor een ensemble). 

(iv) De elementaire bewering U(m,r) is waar in de interpretatie 

K = < X,f > d.e.s.d.a. voor de vector x = f(X) geldt Mx = r x , 

hierin is x een eigenvector van M. 

een Wij merken op, dat zowel de syntaxis als de semantiek van PQ in 

aantal cpzichten zuinig gespecificeerd is. Zo is in de syntaxis de 

· mogelijkheid opengelaten, dat er zinnen in PQ voorkomen die geen 

elementaire beweringen zijn. In de semantiek is alleen gegeven 

wanneer elementaire beweringen waar zijn onder een interpretatie maar 

niet wanneer de ze onwaar zijn. Echter PQ is voor ons doel voldoende 

gespecificeerd. Voor mogelijke uitbreidingen van de syntaxis en de 

semantiek (waarover nogal wat verschil van mening bestaat!) verwijzen 

wij naar Van Fraassen (1974). 

Met betrekking tot de theorie T hebben wij aangegeven hoe voor de 

taal L een interpretatie I gespecificeerd kan worden, teneinde iets 

over de fysisch waarneembare realiteit te kunnen asserteren. Aan de 

interpretatie (iii), die wij met betrekking tot PQ hebben 

gekarakteriseerd, kan niet de zelfde functie toegekend worden als 

aan I. 

Om te onderzoeken hoe wij dan toch met de QM uitspraken kunnen doen 

over de fysisch waarneembare realiteit bekijken wij het volgende schema. 

j' 
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(b) 
~----~ < 

laborat oriumtaal: 

experimentele 

macro-fysische data 

meetresultaten 

de formele taal, 

waarin alle beweringen 

van de QM over 

micro-fysische 

systemen worden 

geformuleerd 

observabelen 

') 

het mathematische 

formalisme van de QM: 

het formalisme van de 

Hilbertruimte 

hermitische operatoren 

Op basis van de semantiek (b) van PQ worden met alle observabelen 

hermitis che operat oren geassocieerd. Deze fysische observabelen 

verwijzen nog op geen enkele wijze naar de fysische realiteit. Dit kan 

evenwel gebeuren door een correspondentie aan te geven tussen 

observabelen en meetopstellingen. Om zulk een correspondentie aan te 

i duiden kunnen verschillende begrippen gebruikt worden (Nagel ( 1961)): 

"epistemologische regel", 

"co~respondentieregel", 

"brugprincipe", 

"operationele definitie". 

Een correspondentie in deze betekenis, die wij in hoofdstuk II zullen 

aanduiden met (C 2 ) associeert met een observabele één of meer 

specifieke meetopstellingen. Deze correspondentie kunnen we een 

"tweede semantiek" van PQ noemen. Deze tweede semantiek stelt ons in 

staat met de QM iets over de fysisch waarneembare realiteit te 

asserteren. 

Bij een axiomatisering van de QM heeft men wat betreft de semantiek 

te maken met problemen van tweeërlei soort: 

Ten eerste m·et de soort problemen die zich voordoen bij het nader 

specificeren van de semantiek (b) van PQ; 

ten tweede met de soort problemen die zich voordoen bij het nader 

specificeren van de correspondentie (C
2

). 

Bij deze laatste soort gaat ·het feitelijk om de constructie van een 

adequate meettheorie. 

Park en Margenau axiomatiseren de QM met behulp van drie postulaten 

op een wijze die op het eerste gezicht analogie vertoont met de 

informele axiomatisering (1). Park (1968) maakt met betrekking tot 

deze postulaten de volgende opmerkingen: 
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"Hoewel onze presentatie van de quantwntheorie" door naar primitieve 

termen" postulaten en theorema's te refereren" sterke gelijkenis 

vertoont met mathematische systemen zoals zuivere geometrie" moeten 

op verscheidene punten verschillen geconstateerd worden. Wanneer de 

geometrie zorgvuldig wordt geaxiomatiseerd" dan zijn de primitieve 

termen werkelijk ongedefinieerd; punt" Zijn" congruentie" enz." zijn 

geheel ontdaan van experimentele betekenis. Iedere relatie tussen de 

primitieve termen is geformuleerd in de axioma's en deze relaties 

belichamen alle eigenschappen die met deze termen geassocieerd kunnen 

worden. Deze informatie alleen" tezamen met zuivere logica leidt tot 

een groot aantal" initieel verborgen relaties tussen de termen" nl. 

de theorema's. Indien de primitieve termen voorzien worden van een 

empirische tegenhanger via operationele definities" dan wordt het 

totale schema fysische geometrie. In het ideale geval zou wellicht 

iedere wetenschappelijke discipline" inclusief de QM" in deze 

mathematisch utopische vorm moeten worden geformuleerd; maar in feite 

gebruiken zelfs de relatief weinige fysici" die zich verplicht voelen 

tot logische strengheid" in het algemeen niet axiomaschema's die zo 

puur zijn als in het buitengewone geval van de geometrie. Helaas is 

de const~uctie van zulke wiskundige systemen gebaseerd op een 

aanzienlijk overzicht en is daarom niet toepasbaar in de formatieve 

stadia van een theorie ". 

Wij trekken hieruit de conclusie, dat Park de mening is toegedaan, 

dat zelfs een informele axiomatisering van de QH volgens (1) nog 

niet haalbaar is. Opvallend is echter, dat de axiomatisering van 

Park en Margenau ons inziens zeer dicht de algemene structuur van een 

formele taal PQ benadert, zoals die in een formele axiomatisering 

volgens (2) gehanteerd wordt. Aan de axioma's zoals Park en Margenau 

die formuleren ligt een mathematisch formalisme MQ ten grondslag 

zoals boven geschetst. Uit de wijze waarop zij de primitieve termen 

karakteriseren blijkt, dat slechts het begrip "preparatie" belast is 

met een (macro-)fysische interpretatie (Hoofdstuk II). 

Park en Margenau spreken bij hun axiomatisering van de QM over 

correspondentie van hermitische operatoren met fysische observabelen. 

Deze formulering suggereert, dat zij doelen op een semantiek (b) zoals 

wij die hebben aangegeven. Karakteristiek voor die semantiek is dat 

met elke observabele een hermitische operator wordt geassocieerd. 

Wij zullen zien, dat Park en Margenau het begrip "fysische observabele" 

in een aantal gevallen gebruiken op het niveau van WQ. 
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Deze observabelen echter corresponderen volgens hen niet met 

hermitische operatoren. In die gevallen benadrukken Park en Margenau 

ons inziens de correspondentie (C 2) van meetresultaten met observabeler 

en heffen zij de relatie, gespecificeerd op basis van (b), tussen de 

observabelen en hermitische operatoren op. Op dit punt constateren wij 

een belangrijke divergentie ten aanzien van P
0

. 

Wat is nu de methodologische implicatie van de vooronderstelling van 

Park en Margenau, dat de QM vooralsnog niet geaxiomatiseerd kan 

worden, hetzij formeel, hetzij informeel? 

Naar onze mening voelen Park en Margenau zich niet geroepen eerst 

de problemen die de axiomatisering in de weg staan te verhelderen. Zij 

richten zich direct op het probleem van de gelijktijdige meetbaarheid 

van observabelen met niet-cammuterende operatoren en veronderstellen 

dit probleem te kunnen oplossen. 

Dit is ons inziens niet mogelijk. Het probleem van de gelijktijdige 

.meetbaarheid hangt nauw samen met de problemen die rijzen bij het 

nader specificeren van de syntaxis (a) en de semantiek (b) van PQ en de 

,
1 correspondentie ( c2 ). Het voorbijgaan aan deze problemen resulteert 

bij Park en Margenau in een verwarring van (b) en (C2 ). 

Wij zullen nu eerst proberen de theorie van Park en Margenau te 

reconstrueren; in hoofdstuk VI zullen wij in verband met het begrip 

"quantum logica" op de bovengeschetste problematiek terugkomen. 
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HJOFDSTUK I I 

DE 11-IEORIE VAN PARK EN MARGEt.JAU 

Park en Margenau axiomatiseren de QM met behulp van drie fysische 

postulaten. Daarmee introduceren zij de theorie als een 

geïnterpreteerd, formeel systeem. Zij gaan er vanuit, dat het 

vooralsnog niet mogelijk is de opbouw van de QM te beschrijven 

volgens de opzet zoals die geschetst is in hoofdstuk I. Zij 

pretenderen noch volledigheid wat betreft de benodigde primitieve 

termen, noch volledigheid wat betreft de af te leiden theorema's. 

Het is de bedoeling van Park en Margenau aan te tonen dat: 

a. door wijziging van één van de drie fysische postulaten, zoals 

zij die in ·eerste instantie formuleren, de QM "volledig" 

gelijktijdige metingen van observabelen met niet-cernmuterende 

operatoren kan beschrijven; 

b. er een aantal experimentele meetmethoden voor zulke gecombineerde 

metingen bestaan; 

c. de QM geen redenen oplevert om de distributieve wet van de logica 

te verwerpen. 

Wij introduceren nu eerst de door Park en Margenau voorgestelde 

fysische postulaten; vervolgens zullen wij de argumentaties 

onderzoeken, welke zij op basis van die axioma's aanvoeren ter 

verdediging van de genoemde beweringen. Hierbij dient te worden 

opgemerkt, dat wij het eerste postulaat hebben aangepast. Het bevat 

evenwel alle elementen die Park en Margenau terzake aanvoeren. 

§1 De fysische postutaten 

,, 
11 
t: 
" I' 
i 

PlS; correspondentie-postulaat: sommige lineaire hermitische 

operatoren, op de Hilbertruimte, die een compleet stel 

orthonormale eigenvectoren bezitten, corresponderen met fysische 

observabelen. Alle fysische observabelen corresponderen met 

hermitische operatoren. Indien de operator A correspondeert met de 
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observabele A, dan correspondeert de operator F(Ä) met de 

observabele F(A), met F een willekeurige functie. 

Wij voeren het symbool ++ in om de correspondentie-relatie aan te 

geven ; derhalve betekent A ++ A: de operator A correspondeert met 

de observabele A. De functie F van de operator Ä, indien Ä ++A, is 

op de volge~~e wijze te construeren: 

Indien de spectrale ontwikkeling van A gegeven is door 

dan wordt F(Ä) gegeven door 

F(Ä) = :t F(ak) P 
k ak 

hierin is een eigenwaarde en P de projectie-operator op de 
ak 

deelruimte, opgespannen door de vector ak. 

P2; gemiddelde waarde postulaat: met ieder ensemble van identiek 

geprepareerde systemen correspondeert een reële, lineaire , 
1 functionaal van hermitische operatoren m(Ä) , zodat de waarde van 

m(Ä) het rekenkundig gemiddelde is van de resultaten van A-metingen 

verricht aan de deelsystemen van het ensemble, indien Ä ++A. 

Uit PlS en P2 zijn de volgende belangrijke theorema's af te leiden: 

(Voor de bewijzen, zie Park en Margenau (1968). Het bewijs voor 

theorema 4 is in appendix I opgenomen). 

Theoroema 1 

Bij iedere gemiddeldewaardefunctionaal m(Ä) bestaat een hermitische 

operator p zodat 

m(Ä) = Tr (pÄ) 

De dichtheidsoperator p belichaamt de statistische eigenschappen 

van het ensemble. 

Theoroema 2 

Tr p = 1 
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Theorema 3 

De waarschijnlijkheid WA(ak; p) dat een meting van de observabele A 

aan een systeem van een ensemble met dichtheidsoperator p, de 

eigenwaarde ak zal opleveren, met A ak 
dk 

wordt gegeven door 

= Tr (p PH ) 
k 

= 

Hierin is PH de projectie-operator op de deelruimte Hk, die wordt 
k 

opgespannen door de vectoren ak die behoren bij de eigenwaarde ak. 
dk 

Theorema 4 

De enig mogelij ke resultaten van A-metingen zijn de eigenwaarden van 

de corresponderende operator A. 

Theorema 5 

De dichtheid~operator is semi-definiet positief. 

Van groot belang is het begrip zuiver of homogeen ensemble. Een 

ensemble wordt zuiv~r of homogeen genoemd indien i edere herverqeling 

in deelensembles resulteert in subensembles die fysisch identiek zijn 

aan de oorspronkelijke. Een ensemble dat niet homogeen is heet een 

mengsel. 

Theorema 6 

p is homogeen d.e.s.d.a. p = P~ , waarbij P~ de projectie-operator is 

op de ééndimensionale deelruimte H~, opgespannen door de vector ~. 

Theorema 7 

Voor homogene ensembles met toestandsvector ~' p = 
~ 

P~, geldt 

ij < ~, A~ > 
m(Ä) = 

< ~,~ > 

Hierin is < , > het scalaire product. ~ is in het algemeen 

genormeerd zodat < ~,~ > = 1. 

Hieruit volgt dat 

m(Ä) = < ~,Ä~ >. 

De bovenstaande theorema's bevatten de minimale ingrediënten van de 

quanturn statistiek, die zo genoemd wordt, omdat alle beweringen die 

ermee te doen zijn, verwijzen naar één enkel tijdstip. 
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Quanturnmechanische causaliteit wordt belichaamd door de temporele 

ontwikkeling van p volgens P3. 

p3; dynamische postulaat: met ieder soort gesloten quanturnsysteem 

is een lineaire, unitaire operator T te associëren, de 

evolutie-operator, zodat de temporele ontwikkeling van de 

dichtheidsoperator p voor een ensemble van zulke systemen gegeven 

wordt door 

= 

In de drie bovengenoemde postulaten komen zeven primitieve termen 

voor die een belangrijke rol spelen in de algemene quantumtheorie: 

"systeem", 

"observabele", 

"meting", 

"meetresultaat", 

"preparatie", 

"ensemble", 

"toestand". 

Het concept "systeem" wordt beschouwd als het feitelijke object 

van onderzoek. Epistemologisch wordt het beschouwd als de drager 

van "observabelen". Deze observabelen dienen om de quantitatieve 

resultaten te benoemen indien aan systemen "metingen" verricht 

worden. Iedere observabele is gekoppeld aan een meetprocedure die, 

indien toegepast op een systeem, numerieke resultaten, de 

"meetresultaten" oplevert. Observabelen kunnen hierom fysische 

grootheden genoemd worden. 

Reproduceerbaarbeid van meetresultaten wordt in de QM gewaarborgd 

met behulp van een fysisch proces dat "preparatie" van systemen 

genoemd wordt. Meetresultaten verkregen uit metingen aan individuele 

systemen zijn in het algemeen niet reproduceerbaar. Slechts in het 

geval van metingen aan een groot aantal identiek geprepareerde 

systemen heeft het zin om over reproduceerbaarbeid te spreken. Zulk 

een groot aantal identiek geprepareerde systemen wordt een "ensemble" 

genoemd. Op het ensemble is het begrip "toestand" van toepassing, 

waarvan de temporel~ ontwikkeling beschreven kan worden met behulp 

van de evólutie-operator. Een quanturntoestand refereert niet naar 

een individueel systeem, maar alleen naar een ensemble. Een ensemble 

wordt gedefinieerd door de wijze van preparatie en gekarakteriseerd 

door de statistische meetresultaten verkregen uit metingen aan de 
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deelsystemen ervan. 

Park en Margenau vatten de QM op als een theorie over meetrescltaten. 

Dit betekent dat volgens hen de interpretatie van meetresultaten 

alleen mogelijk is met betrekking tot het primitieve concept 

"meting M
1
". Daarom maken zij een onderscheid tussen dit concept 

"meting M
1

" en het concept "meting M
2
": 

M
1 

verwijst naar het concept "meting" zoals het op basis van de 

postulaten gebruikt wordt bij het doen van uitspraken met behulp 

van de QM; M
2 

verwijst naar de handelingen die verricht worden om 

met meetopstellingen iets waar te nemen. 

De uitspraken die de QM kan doen over ensembles zijn van de vorm: 

"Indien aan een ensemble van identiek geprepareerde systemen metingen 

van de observabele A worden verricht, M
1

(A)-metingen, dan zullen de 

uitkomsten met een bepaalde relatieve frequentie de waarde a hebben". 

De uitspraken die de QM kan doen over individuele systemen zijn van 

de vorm: 

"Indien aan één systeem van een ensemble van identiek geprepareerde 

systemen een meting van de observabele A wordt verricht, een 

M
1

(A)-meting, dan zal de uitkomst met een bepaalde kans de waarde 

a hebben". 

Ensembles (en a fortiori systemen) bezitten geen eigenschappen. Het 

is volgens Park en Margenau slechts mogelijk te spreken over 

"latente" eigenschappen die aan het licht komen door middel van 

metingen. Park en Margenau verzetten zich tegen de door Bohr en 

Heisenberg geïnspireerde interpretaties van de QM waar het gaat om 

de gedachte dat de laboratoriumtaal noodzakelijk klassiek is. Zij 

gaan er van uit dat de QM niet een algemeen geldend postulaat hoeft 

te bevatten over de koppeling van macrofysische meetsystemen aan 

microfysische objectsystemen. 

In het bovenstaande hebben wij kort weergegeven wat de belangrijkste 

elementen van de theorie van Park en Margenau zijn. Wij zullen in de 

volgende paragrafen ingaan op het begrip "correspondentie" in 

verband met het voorstel van Park en Margenau om het postulaat PlS 

te wijzigen. Wij zullen tevens aangeven wat daarvoor hun motivering 

is. 
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§2 Correspondentie 

Het begrip "correspondentieregel" wordt in de QM op t\'lee 

verschillende manieren gebruikt: 

(C
1

) Correspondentieregels geven de relatie aan tussen de 

hermitische operatoren van het formalisme van de Hilbertruimte 

en de klassieke functies van het formalisme van de faseruimte; 

(c
2

) Correspondentieregels geven de hermitische operatoren van 

het formalisme van de Hilbertruimte betekenis in termen van 

waarneembare grootheden ofwel fysische observabelen. 

Ad c c
1

): 

correspondentieregels kunnen in de betekenis van (C
1

) gebruikt worden 

voor de zogenaamde "eerste quantisatie" van een bepaalde klassieke 

theorie. Er is hardnekkig naar deze regels gezocht om uniek en 

consistent de relaties tussen hermitische operatoren en klassieke 

functies te kunnen bepalen. De vele voorstellen die zijn gedaan 

stuiten alle op problemen. Wij verwijzen hiervoor naar de uitgebreide 

literatuur over dit onderwerp en noemen met name Groenewold (1946), 

Shewell (1959), Cohen (1973), Srinivas en Wolf (1975). Op de betekenis 

van deze regels voor de berekening van distributiefuncties die 

gebruikt kunnen worden om op klassieke wijze de verwachtingswaarde 

van twee quanturnmechanische observabelen te berekenen, komen wij in 

hoofdstuk V terug. 

Alleen het voorstel van Von Neumann (1955) zullen wij nader bekijken. 

De problemen die er uit voortvloeien keren terug in de theorie van 

Park en Margenau. 

Ad (C
2

): 

In de betekenis van (C2 ) kunnen correspondentieregels beschouwd 

worden als operationele definities. 

Ten aanzien van correspondentieregels in de betekenis van (C
2

) 

formuleren wij de volgende these: 

Indien het mogelijk zou zijn correspondentieregels, in de betekenis 

van operationele definities, expliciet te formuleren, dan zou dat 

consequenties kunnen hebben voor meetprocedures. Bepaalde relaties 

tussen hermitische operatoren zouden dan in beginsel restricties 
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kunnen opleggen aan de mogelijkheden om corresponderende observabelen 

te meten. 

In de Qt-1 wordt dikwijls verondersteld dat observabelen, die 

corresponderen Eet niet-cernmuterende operatoren, niet gelijktijdig 

gemeten kunnen worden. Wij vragen ons af hoe deze veronderstelling 

gerechtvaardigd kan worden. 

Von Neumann heeft er een bewijs voor gegeven. Hij gaat uit van twee 

regels voor de correspondentie van hermitische operatoren met wat 

hij noemt "fysische grootheden". 

De twee correspondentieregels luiden: 

(i) Indien Ä ++A dan F(Ä) ++ F(A), met F een willekeurige 

functie. 

(ii) Indien Ä ++A en B ++ B dan ook 

a. A + SB ++ aA + SB 

Weliswaar geeft hij niet duidelijk aan wat hij bedoelt met fysische 

grootheden doch waar het gaat om de implicaties van relaties tussen 

operatoren bli jken deze grootheden ons inziens beschouwd te kunnen 

worden als mathematische grootheden. 

Wij ko~en tot deze veronderstelling naar aanleiding van de volgende 

premisse, die Von Neumann gebruikt bij zijn bewijs: 

Premisse: 

Een gelijktijdige meting van de fysische grootheden A en B is tevens 

een meting van de fysische grootheid A+B. 

Wij veronderstellen dat Von Neumann als volgt redeneert: 

Indien A en B gelijktijdig meetbaar zijn, dan kan men gelijktijdig 

over twee meetresultaten beschikken. Deze meetresultaten, dit zijn 

eigenwaarden van de operatoren Ä en B, kunnen opgeteld worden. De 

som van de twee eigenwaarden is dan het meetresultaat van de meting 

van A+B. 

Met regels (i) en (ii) en de genoemde premisse bewijst Von Neumann 

de volgende stelling: 

SteUirt.g (S
1
J: 

Voor de gelijktijdige meetbaarheid van twee fysische grootheden is 

de commutativiteit van de corresponderende operatoren een 

noodzakelijke en voldoende voorwaarde. 
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Het· bewijs van (S
1

) is opgenomen in appendix II. Wij vragen ons 

af of dit bewijs werkelijk restricties impliceert voor de 

gelijktijdige meetbaarheid van fysische grootheden die corresponderen 

met niet-cernmuterende operatoren. 

Volgens (ii) correspondeert de operator A+B met de fysische 

grootheid A+B. Von. Neumann bewijst nu dat Ä+B uitsluitend de som 

a+b van de respectievelijke eigenwaarden a en b als eigenwaarde 

heeft, indien [Ä,B] = 0. 

Dit bewijs is zuiver mathematisch. Het gelijktijdig beschikken ove~ 

twee meetresultaten a en b is geenszins noodzakelijk om het 

wiskundige probleem op te lossen welke operator F(Ä,B) de eigenwaarde 

a+b heeft. 

Wat dwingt ons op fysische gronden te veronderstellen dat twee 

fysische grootheden A en B alleen dan gelijktijdig meetbaar zijn 

indien er een operator A+B bestaat met eigenwaarde a+b. Dit kan niet 

de correspondentie met fysische grootheden zijn die, waar nodig, 

beschouwd worden als optelbare mathematische grootheden. 

Naar onze mening heeft Von Neumann niet de stelling (S1 ) bewezen, 

maar de stelling (S
2

). 

Stel:ling (S
2

): 

De operator A+B heeft uitsluitend de som a+b van de 

respectievelijke eigenwaarden a en b als eigenwaarde, indien 

[Ä,Ël = o. 

Wij concluderen dat het bewijs van Von Neumann geen restricties 

impliceert voor de gelijktijdige meetbaarheid van fysische 

grootheden die corresponderen met niet-cernmuterende operatoren. 

Het bewijs van Von Neumann kan nog op een andere wijze opgevat 

worden en wel als bewijs voor de onderlinge strijdigheid van beide 

regels, Groenewold (1946), Shewell (1959). 
i: 

Wij citeren de formulering van Groenew#ld. 

~ 

Zij gegeven een ring met elementen A. Zij gegeven een ring met 

elementen A. Zij voorts gegeven, dat tussen de elementen Ä en de 

elementen A een één-één-correspondentie bestaat die voldoet aan de 

regels van Von Neumann, dan zijn beide ringen isomorf. 

Het bewijs van (S3 ) is opgenomen in appendix II. Uit (S
3

) volgt, 

dat de correspondentieregels van Von Neumann strijdig zijn indien 

één van beide ringen commutatief is en de andere niet-co~mutatief. 
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Na deze inleiding over correspondentie zullen wij laten zien hoe 

Park en Margenau uit PlS en P2 de stelling (Sl) van Von Neumann 

afleiden. 

In de postulaten PlS en P2 wordt niet verwezen naar gelijktijdige 

met i ngen of naar metingen van gecombineerde observabelen. Om zulke 

metingen te kunnen definiëren gaan Park en Margenau uit van metingen 

van ~~kelvoudige observabelen. Voor de s amengestelde observabele 

F(A,B) geven zij de volgende operationele definitie: 

Meet è.e o2servabelen A en B gelijktijdig, substitueer de resultaten 

a en b in de functie F(a,b); de waarde f = F(a,b) is dan het 

resultaat van een F(A,B)-meting. 

Het correspondentiepostulaat PlS garandeert dat met elke observabele 

een hermitische operator correspondeert. Om deze operator te kunnen 

bepalen f ormuleren Park en Margenau een consistentiecriterium. 

(C) Indien F ++ F(A,B) dan 

L W(ak,bl;P). F(ak,bl) = Tr(pF) voor iedere p. 
k,l 

Dit criterium (C) is analoog geformuleerd aan het theorema Th
1 

voor 

enkelvoudige observabelen. Voor de samengestelde observabele 

F(A,B) = A+B is nu gemakkelijk te bewijzen (appendix III) dat geldt 

A + B ++ A + B 

Dit is niets anders dan de correspondentieregel (ii) van Von Neumann. 

Park en Margenau gaan in PlS alleen uit van de correspondentieregel 

(i) en vrij waren zich daardoor van formeie problemen zoals die zich 

voordoen indien (i) en (ii) beide verondersteld worden (zie stelling 

(S3)). Met het consistentiecriterium (C) en hun operationele definitiE 

van een samengestelde observabele committeren zij zich echter aan de 

correspondentieregel (ii). Daar de operationele definitie van een 

samengestelde observabele van Park en Margenau hetzelfde impliceert 

als de premisse van Von Neumann zijn alle elementen gegeven om 

stelling (Sl) te bewijzen. Park en Margenau geven dat bewijs. 

Het probleem waarvoor zij zich dan geplaatst zien formuleren wij als 

volgt: 

Enerzijds is uit de postulaten PlS en P2, de operationele def initie 

van een samengestelde observabele en het consistentiecriterium (C) 

te bewijzen, dat observabelen met niet-cernmuterende operatoren niet 

gelijktijdig meetbaar zijn; 

anderzijds menen Park en Margenau meetprocedures voor de gelij ktijdigE 
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meting van obser•vabelen met niet-cammuterende operatoren te kunnen 

construeren. 

Volgens Park en Margenau kan deze strijdigheid in hun theorie alleen 

volgen uit de veronderstelling die geformuleerd wordt in PlS: 

alle fysische observabelen corresponderen met hermitische operatoren. 

Derhalve zwakken zij het postulaat PlS af tot het zwakke 

correspondentiepostulaat Pl. 

Pl; zwakke correspondentiepostulaat: sommlge operatoren 

corresponderen met fysische observabelen en sommige fysische 

observabelen corresponderen met hermitische operatoren. 

Wij zullen in de volgende hoofdstukken ingaan op de mogelijkheden . 

die zwakke correspondentie biedt om het probleem van de 

gelijktijdige meetbaarheid van observabelen met niet-cammuterende 

operatoren te analyseren. 
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tOOFDS11JK I I I 

MffiN1 GELIJKTIJDIG METEN EN COM>1UTATIVITEIT 

Het is nog niet precies duidelijk welke relatie er bestaat tussen 

de begrippen "hermitische operator" en "fysische observabele". We 

zullen voorlopig de tot nu toe gehanteerde ruwe interpretatie 

gebruiken. De hermitische operatoren worden daarbij beschouwd als 

niet-geïnterpreteerde grootheden van het formalisme van de 

Hilbertruimte. De fysische observabelen worden daarbij beschouwd 

als interpretaties van die operatoren teneinde iets te kunnen 

asserteren over de waarneembare realiteit. 

Metingen geven quantitatief uitdrukking aan qualitatieve asserties 

.over de waarneembare realiteit. We beschouwen nu de volgende these: 

Meetresultaten zijn altijd eigenwaarden van de betrokken operator. 

In sommige formuleringen van de QM wordt deze these gepostuleerd. In 

i de opzet van Park en Margenau wordt de these als theorema (Th
4

) 

afgeleid. Aan de these ligt de volgende overweging ten grondslag. 

Meetresultaten worden uitgedrukt met behulp van reële getallen. 

Hermitische operatoren zijn gedefinieerd op een complexe ruimte, maar 

hebben reële eige~waarden. Hermitische operatoren worden beschouwd 

als de mathematische representatie van de latente eigenschappen van 

micro-fysische systemen. De reële eigenwaarden kunnen derhalve 

quantitatief aan deze latente eigenschappen uitdrukking geven. 

Een van de weinige direct te meten observabelen in de QM is de 

plaatsöbservabele Q. We zullen in Hoofdstuk VI verder ingaan op 

het vage begrip "direct te meten". De meeste andere fysische 

observabelen worden gemeten met behulp van speciaal geprepareerde 

meetopstellingen. Deze meetopstellingen worden vaak zo geprepareerd, 

dat er een correlatie is tussen de plaatsobservabele en de te meten 

observabele. Uit een meting van Q kan dan het meetresultaat van de 

betrokken observabele bepaald worden. We kunnen zulke meetopstellingen 

beschouwen als operationele definities van die observabelen. Een 

voorbeeld hiervan is het meten van de spin-observabele met behulp 

.van een Stern-Gerlach opstelling. 

We laten één enkele, niet gepolariseerde bundel spin-;-deeltjes door 

een SG-magneet gaan. We verkrijgen dan twee ruimtelijk gescheiden, 
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gepolariseerde bundels . Indien we het inhomogene magneetveld in 

de z-richting kiezen, dan kunnen we de bundels associëren met de 

eigenwaarden ± 1 van de spinoperator cr • 
z 

Een plaatsmet ing met behulp van een fotografische plaat S, fig.l 5 

levert twee donkere vlekken : de bovenste is veroorzaakt door de 

bundel met "deeltjes spin-omhoog", eigenwaarde+ 1; de onderste is 

v-eroorzaakt door de bundel met "deeltjes spin-omlaag" , eigenwaarde - 1. 

- - - - - - - - - - - - - - ___ '\}, 
0'' 
SG z 

fig. 1 

+1 ... 
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..... 
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Wij stellen ons nu de vraag of het mogelijk i? een ensemble zo te 

prepareren, dat het resultaat van één enkele meting aan een 
\ 

individueel systeem van het ensemble de eigenwaarde van verschillende 

operatoren laat berekenen. Zo een meting zullen we een triviale 

gelijktijdige meting van verschillende observabelen noemen. 

Aan welke voorwaarden moeten de corresponderende operatoren voldoen 

bij deze soort metingen? 

Wij zullen dit nu onderzoeken en volgen daarbij de formulering van 
I, 

~ Park en Margenau ( 1986). !i 

Veronderstel de correspondentie F(Ä) ++ F(A). 

Veronderstel voorts dat er een observabele C is, zodat de observabelen 

A en B geschreven kunnen worden als een functie van C. 

A = f(C) B = g(C) (3.1) 

_ ; 
We passen de correspondentie toe met C-+4 c en Cyk = ckyk . 

f(C) +4 f(ê) = I: f(ck) p 

k; yk (3.2) 

g(c) +4 gCë> = L: g(c ) p 
n Yn n 
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Lemma 

Twee verschillende operatoren kunnen niet corresponderen met dezelfde 

observabele. 

Bewijs 
-Indien A ~A 

1 
en A2 ~A dan geldt voor iedere p 

< A > = Tr (pÄl) = Tr (pÄ2) 

. 
Al = A2 .. 

Uit het lemma volgt dat 

A = f(ë) en B = g(ë) (3.3) 

Voor de commutator van A en B geldt nu 

[Ä,Ë] = I: f( ck) g( en) [P ,P ) = 0 
k,n yk yn 

(3.4) 

Om twee observabelen A en B gelijktijdig, dat wil zeggen aan één 

systeem, door middel van een meting van een observabele C te bepalen, 

als geldt A = f(C) en B = g(C) is noodzakelijk dat [Ä,Ël 

Indien [Ä,Ël t 0 dan is het niet mogelijk een c ~ c, f, 

·vinden zodat A~ A = f(ë) en B ~ B = g(ë) triviaal 

gelijktijdig gemeten kunnen worden door middel van C. 

Op .grond van de statistische spreidingsrelatie voor operatoren 

Ä A • Ä B ~ 
2 

~ I < [Ä,ËJ > I 

= o. 
g te 

(3.5) 

wordt dikwijls verondersteld, dat observabelen met niet-cammuterende 

observabelen op geen enkele wijze gelijktijdig aan één systeem gemeten 

kunnen worden. De statistische spreidingsrelatie geeft aan hoe groot 

het product is van de spreidingen in de meetresultaten bij metingen 

van twee observabelen aan een ensemble van identiek geprepareerde 

systemen. Voor het geval van bijvoorbeeld de plaatsoperatoren Q en 

de impulsoperator P wordt de commutator :, 
i 

_ !j i = PQ - QP 

Invullen in (3.5) levert: 

Ä p • Ä Q tr 
~ -2 

tr l (3.6) 

(3.7) 

Dit betekent dat een ensemble van micro-fysische systemen slechts zo 

te prepareren is dat het homogeen is of 'wat betreft de plaats of 

wat betreft de impuls, maar niet met betrekking tot beide. Hieruit 

kunnen echter geen uitspraken afgeleid worden voor gelijktijdige 

metingen aan individuele systemen. 
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We gaan nu verder met het geval van de cammuterende operator en met 

een discreetspectrum. Het gaat erom om een f,g en een C ++ ë te 

vinden zodat 

en 
A ++ A = f(ë) ++ f(C) 

B ++ B = g(ë) ++ g(C) 
(3.8) 

Indien Ä en B een, in de zin van Dirac, volledig stelsel cammuterende 

operatoren vormen dan 

By = b y nm m nm (3.9) 

Indien . {ckl} een verzameling verschillende reële getallen vormt dan 

kunnen we f en g als volgt definiëren: 

a = f(cnl) b = g( ckm) n m ( 3. 10 J 

De gevraagde c wordt nu 

ë = !: c p 
k,l kl ykl 

(3.11) 

Hieruit volgt: 

f(ë) = !: f(ckl) p = !: ak p = A 
k,l ykl k,l kl 

g(ë) = !: g(ckl) p = !: bk p = B 
k,l ykl k,l kl 

Om nu de gemeenschappelijke waarschijnlijkheid W(ak,b
1

;p) te vinden, 

dat de kans dat een meting van A en B aan een ensemble de waarde 

(ak,bl) zal opleveren, berekenen we W(ck
1

;p), de kans dat een meting 

van C aan dat ensemble p de waarde ckl zal opleveren. 

= 

We zien dat W(ak,b
1

;p) 

ensemble p. 

= Tr {p P 
;\ yk ,, 
r ;; 
tl 
H 

= Tr (p P ) 
ykl 

uniek bepaald wordt door de toestand van het 

Het bovenstaande verhaal over de gelijktijdige metingen en observabelen 

met cammuterende operatoren kunnen we ook houden zonder daarbij een 

beroep te doen op correspondentieregels. Het bepalen van de functies 

f en g en de operator ë zodat Ä = f(ë) en B = g(ë) en de berekening 

van een W(ak,b
1

;p) zijn formele problemen, waarbij de 

correspondentieregels geen randvoorwaarden leggen. De correspondentie

regels leveren niets meer dan een mogelijke fysische interpretatie 
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en stellen ons in staat de eigenwaarden van de operatoren als mogelijke 

meetresultaten te beschouwen. Wat het fysisch betekent dat er een C 

bestaat met Ä = f(ë) en B = g(ë) is een experimenteel probleem in de 

vorm van een vraag naar de constructie van een meetopstelling voor ë. 

Tot zover hebben wij metingen bekeken van observabelen met 

cernmuterende operatoren. In het vervolg zullen wij ons 

richten op metingen van observabelen met niet-cernmuterende operatoren. 

Daarbij zullen de volgende punten centraal staan: 

1. Wat rechtvaardigt een meetmethode als gelijktijdige meetmethode? 

2. Hoe kan voor gelijktijdige metingen een gemeenschappelijke 

waarschijnlijkheidsverdeling geconstrueerd worden? 

3. Speelt bij de constructie van een ge~eenschappelijke 

waarschijnlijkheidsverdeling correspondentie een rol? 

Wij zullen ons bij ons onderzoek op het standpunt stellen dat het 

zoeken naar een quanturnmechanische grootheid die de rol kan 

vervullen van een gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling 

een puur formeel en intern quanturnmechanisch probleem is. In 

hoofdstuk V zullen we nader op dit probleem ingaan. 

Allereerst geven wij nu een voorbeeld van een gedachten-experiment dat 

ons inziens als gelijktijdige meetmethode beschouwd kan worden. 

We bekijken de observabelen P en Q en onderzoeken of het mogelijk is 

de impuls van een systeem te bepalen zonder daarbij een beroep te 

doen op de plaats ervan. Hiermee bedoelen we het meten van de impuls 

door middel van een meetmethode, waarbij de waarde ervan niet 

berekend wordt uit de plaatsfunctie. 

Dit is in principe mogelijk door een meetsysteem te prepareren in 

een metastabiele energietoestand. Verstoring van dit metastabiele 

evenwicht door een kleine te meten impulsoverdracht kan dan een 

evenredige, relatief grote energieverandering in het meetsysteem 

veroorzaken. 

Een voorbeeld van zulk een meetmethode is de Geiger-MÜller teller. Met 

dit instrument is het niet alleen mogelijk systemen te tellen, maar 

tevens de impuls of energie ervan te bepalen. De Geiger-MÜller teller 

bestaat uit een gas in een ionisatiekamer met een punt of lijnvormige, 

centrale electrode die ten opzichte van de aarde op een zeer hoge 

spanning gehouden wordt. Primaire ionisatie, veroorzaakt door een 

invallend micro-fysisch systeem (deeltje) leidt wegens het sterke 
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veld tot een secundaire ionisatie (lawine effect) die direct gemeten 

kan worden als spanningsval over een grote weerstand. Bij een juiste 

electrodespanning is deze gemeten spanningsval evenredig met de 

energie of impuls van het invallende systeem. 

Indien we: 

een ensemble van systemen prepareren; 

de metingen verrichten op een vast tijdstip gerekend vanaf het moment 

van preparatie; 

zorgen voor een voldoende diafragmering; 

het hele interval waarover wij willen meten, op het genoemde tijdstip 

instantaan "vullen" met Geiger-MÜller tellers; 

dan kunnen wij deze "Geiger-MÜller teller methode" beschouwen als een 

methode om aan een ensemble van identiek geprepareerde systemen, 

gelijktijdige metingen te verrichten van de plaats- en de 

impulsobservabele. Hierbij zij opgemerkt, dat een meting aan elk 

systeem een waarde van de plaats en de impuls van dat systeem oplevert, 

waarvoor geldt öp öx < tr. 
x 

(Zie hiervoor, naar aanleiding van gesprekken met De Muynck, 

appendix IV). 

In het volgende hoofdstuk zullen wij de voorbeelden van Park en 

Margenau bekijken. 
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1-DOFDSTUK IV 

DE GELIJKTIJDIGE r~ETH.JGEN VAN PARK EN MARGENAU 

Park en Margenau geven een viertal voorbeelden van meetmethoden 

om gelijktijdig observabelen met niet-cernmuterende operator en te 

meten. Hiervan zullen wij er twee bespreken. Deze twee zijn wat 

betreft de bezwaren die wij er tegenin zullen brengen representatief 

voor de twee andere. Eerst onderzoeken wij het looptijd-experiment; 

vervolgens onderzoeken wij het experiment dat wij het 

correlatie-experiment zullen noemen. 

Park en Margenau geven een voldoende voorwaarde voor de gelijktijdige 

meetbaarheid van twee observabelen. Deze voldoende voorwaarde luidt: 

De observabelen A en B zullen gelijktijdig meetbaar genoemd worden, 

indien er een M2(A,B) bestaat. Dat wil zeggen, dat er een 

meetprocedure moet zijn die twee getallen a en b oplevert met die 

waarschijnlijkheden die de QM laat berekenen voor de proposities: 

een meting M
1

(A) zal de waarde a opleveren; een meting M1(B) zal de 

waarde b opleveren. De beide M
1

1 s dienen daarbij naar hetzelfde 

tijdstip te refereren. 

De voorwaarde heeft betrekking op een experimentele conditie. Wij 

vragen ons af: 

1. impliceert de voorwaarde dat de meetprocedure experimenteel twee 

getallen a en b moet opleveren; 

2. impliceert de voorwaarde dat de meetprocedure experimenteel één 

getal moet opleveren waaruit het andere met behulp van de QM 

berekend kan worden; 

3. laat de voorwaarde (1) zowel als 

. ft 

IJ 
( 2) ,toe? 

~ 

Park en Margenau sluiten later in hun betoog (1) op basis van formele 

overwegingen uit. Daarmee blijft alleen (2) over. Wij splitsen (2) 

in twee gevallen: 

2a. Elk gelij ktij dig meetresultaat kan .~orden beschouwd als een 

gelijktijdig meetresultaat voor een individueel systeem. · 

2b. Een gelijktijdig meetresultaat kan niet worden beschouwd als 

een meetresultaat voor een individueel systeem. 
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Ad 2a. 

Van (2a) kan alleen sprake zijn in het geval van triviale 

gelijktijdige metingen. Immers, dan alleen is er een relatie 

mogelijk tussen de betrokken hermitische operatoren om uit één 

meetresultaat het andere te berekenen. De condities voor triviale 

gelijktijdige metingen kunnen alleen dan gerealiseerd worden indien 

de toestand p van het ensemble waaraan gemeten wordt, beperkt is 

tot een deelruimte van de Hilbertruimte. Op deze deelruimte moeten 

de betrokken operatoren comm~teren. Deze condities zijn bij de 

voorbeelden van Park en Margenau niet gerealiseerd. 

Ad 2b. 

(2b) laat alleen uitspraken toe van de vorm: de kans om aan een 

systeem, bij meting van de observabele A, de waarde a te vinden is 

p
1 

en de kans om aan dat systeem, bij meting van de observabele B, 

de waarde b te vinden is p
2

• Hierbij dienen beide metingen naar 

hetzelfde tijdstip te refereren. 

Het is Park en Margenau om deze interpretatie van de voorwaarde te 

doen. Daar er echter alleen een relatie tussen de getallen a en b 

gerealiseerd kan worden op basis van statistische grootheden is 

naar onze mening de voorwaarde niet een voldoende voorwaarde voor 

gelijktijdige meetbaarheid. De voorwaarde legt condities op waaraan 

een operationele definitie moet voldoen. Wij zullen dit bij de 

bespreking van het looptijd-experiment nader preciseren. 

Het "compatibiliteitsprobleem" waar het Park en Margenau om te doen 

is formuleren zij als volgt: 

Is het quanturntheoretisch mogelijk dat er een M
2

(A,B) bestaat indien 

[Ä,Ël t o. 

A 
" Wij zullen proberen aan te geven wat Pa~k en Margenau naar onze mening 
' ~ 

kunnen bedoelen met het begrip "quantumtheoretisch mogelijk zijn". 

Daartoe gaan wij in op het begrip "meettheorie" zoals Park en Margenau 

.dat gebruiken. 

Een klassieke meettheorie van bijvoorbeeld een snelheidsmeter zou 

moeten bestaan uit een mathematische analyse van het meetinstrument. 

Deze analyse zou een bewijs moeten leve~en voor de correlatie tussen 

de meteruitslagen van het instrument en de snelheden van het te meten 

systeem. In de klassieke theorie kunnen we zeggen dat systemen 

eigenschappen bezitten. In de QM kunnen we dat niet zeggen. Volgens 
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Park en Hargenau zijn de waarden, die aan observabelen zijn toe te 

kennen, alleen met die observabelen te associëren via het concept 

"meting H
1

" . 

Wij bekijken nu een quanturnmechanische snelheidsmeter. Een 

quantu~rr:echanische neettheorie hiervan zou wederom een mathematische 

analyse van het meetinstrument moeten geven. Deze analyse zou 

volgens Park en l·:argenau een bewijs moeten leveren voor- de correlatie 

tussen àe waarschijnlijkheid, dat een meting M
1 

van de meteruitslag 

een bepe.alde Haa!'èe zou opleveren en de waarschijnlijkheid, dat een 

meting M1 van de snelheidsobservabele van het objectsysteem een 

bepaalde waarde zou opleveren. 

Een meetschema M2 wordt, zo redeneren Park en Margenau, dus 

quanturntheoretisch verklaard in termen van het primitieve concept 

"meting M1", mèt behulp van een meettheorie. 

Wij vragen ons af onder welke omstandigheden Park en Margenau een 

beroep moeten doen op zo een meettheorie. In hun theorie van de QM 

over enkelvoudige observabelen postuleren Park en Margenau 

correspondentie tussen die observabelen en hermitische operatoren. 

De gepostuleerde correspondentie in de betekenis van operationele 

definities doet feitelijk het werk van een meettheorie. Als Park en 

Margenau de QM een theorie over meetresultaten noemen dan bedoelen 

zij daarmee dat de theorie van de QM de operationele definities 

niet kan en hoeft te verklaren. Als zij de QM opvatten als een 

theorie over meetresultaten dan hoeven zij naar onze mening geen 

beroep te doen op een meettheorie. 

In hoofdstuk V zullen wij echter zien dat Park en Margenau toch een 

beroep doen op een of andere meettheorie. Wij reconstrueren de wijze 

waarop zij deze meettheorie gebruiken als volgt: 

De meettheorie is noodzakelijk omdat correspondentie ten behoeve van 

gelijktijdige metingen van observabelen met niet-cernmuterende 

operatoren buiten spel is gezet; de meettheorie moet verklaren waarom 

bepaalde experimenteer-situaties geïnterpreteerd worden als 

gelijktijdige meetschema's; de meettheorie kan noch met de 

oorspronkelijke versie (PlS) noch met de gewijzigde versie (Pl) van 

de QM verklaard worden; de meettheorie wordt niet in algemene vorm 

gepostuleerd, maar per experiment ad hoc toegevoegd. 

Wij concluderen hieruit dat het "quantumtheoretisch mogelijk zijn" 

op basis van een meettheorie, bij Park en Margenau, niets te maken 

heeft met de QM. Wij komen hierop in Hoofdstuk V terug. 
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Wij zullen nu de twee experimenten bespreken. 

§1 Het looptijd-experiment 

Met behulp van een electrenenkanon wordt een ensemble van electrenen 

zodanig geprepareerd, dat de zuivere toestand ervan beschreven wordt 

door p = P met 
'V 

'V(x,t) = / m 2niht 

. 2 +oo 
1mX I 

exp 2ht 
-oo 

We veronderstellen dat de toestandsvector 'V(x,t = 0) een begrensde 

drager heeft. Dit betekent dat 

'V(x,o) t 0 voor 

dat geldt 

x E (-x ,x ). 
0 0 

h ' . 1' s F (X ) -- mX 1er1n 
t 

'V(x,o) = 0 voor x ~ (-x ,x ) en 
0 0 

Het is nu te bewijzen (appendix V) 

( lj.. 

Uit ( '+.2) volgt, dat de kans bij een meting van de impuls p op tijdstip 

t = 
een 

mx 
t 

0 de waarde p E (pl,p2) 

meting van de observabele 

te vinden gelijk is aan de kans bij 
mX op tijdstip t-.oo de waarde 
t 

Daar de observabele P een constante van de beweging is, geldt 

hierin is t > 0. 

Uit ('+.2) en ('+.3) volgt 

('+. 

('+.'+) impliceert, dat de kans om bij een meting van de observabele P 

de waarde p E (p
1

,p
2

) met t --. oo te vinden gelijk is aan de kans om 
mx 

bij een meting van de observabele F(X) de waarde ~ E (p
1

,p 2) met 

t --. oo te Vinden. 

Onder de aangegeven beginconditie is het, gezien ('+.'+) mogelijk om 

voor zeer grote t (bij benadering) de waarschijnlijkheidsverdeling 

van de observabele P te berekenen uit de gemeten waarschijnlij khe ids-
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verdeling van de observabele X, en wel des te nauwkeuriger naarmate 

t groter is. Hieruit kan echter niet de conclusie getrokken worden 
mx 

dat een meting van de observabele P de waarde p = -- zou hebben 
mX t 

opgeleverd indien een meting van de observabele ~ , met t ~ m, de 
mx heeft opgeleverd. waarde 
t 

Niettemin interpreteren Park en Margenau het looptijd-experiment als 

een meetmethode om gelijktijdig de impuls P en de plaats X te bepalen. 

Ter ondersteuning en verklaring van hun interpretatie van (4.4) 

maken zij twee opmerkingen: 

1. Indien, bij t zeer groot, een electron op een fotografische plaat 

ter plaatse x terechtkomt, dan zou een meting van de impuls de 

t 
hebben opgeleverd. waarde 

mx 

2. De QM kan alleen statistische voorspellingen doen; er is daarom 

geen garantie verder nodig dat deze methode werkelijk P-metingen 

oplevert. 

De beide opmerkingen zijn strijdig. De p-waarden worden statistisch 

berekènd uit de experimentele x-waarden. Hieruit volgt niet dat 

p = mx bij een meting van een individueel systeem. 
t 

1 Wij stellen de volgende experimentele conditie voor: 

Twee observabelen zijn gelijktijdig meetbaar indien er een meetmethode 

bestaat welke per meting twee getallen oplevert die geïnterpreteerd 

kunnen worden als de waarden van twee observabelen voor een 

individueel systeem. 

Aan deze conditie voldoet het looptijd-exp~riment niet. 

De opmerking (2) van Park en Margenau onderstreept naar onze mening 

de veronderstelling, dat het looptijd-experiment een goede 

operationele definitie is van P-metingen in termen van X-metingen. 

Zij noemen zelf op basis van alleen (4.2) het looptijd-experiment 

een operationele definitie van P-metingen voor het tijdstip t = 0. 

Op basis van (4.3) kan het ons inziens bovendien geïnterpreteerd 

worden als een operationele definitie van P-metingen voor ieder 

tijdstip t > 0. Deze operationele definitie is als zodanig 

quanturnmechanisch niet verder analyseerbaar. 

Park en Margenau verdedigen .echter, dat juist op .basis van (4.3) het 

looptijd-experiment geïnterpreteerd kan worden als gelijktijdige 

meetmethode. Afgezien van het bovengenoemde bezwaar, is hiertegen 

in te brengen, dat voor dit experiment in de theorie van Park en Margen 
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niet een gemeenschappelijke waarschijnlijkheidsverdeling (g.w.v.) 

kan worden afgeleid om proposities te doen van de vorm: de kans 

dat een meting aan een individueel systeem de waarde x voor de 

observabele X en de waarde p voor de observabele P zal opleveren 

1S • • • • 

Indien wij het looptijd-experiment willen verdedigen als operationele 

definitie dan kunnen wij: 

a. een waarschijnlijkheidsverdeling voor de x-waarden berekenen, 

b. op basis van de aangegeven beginconditie de gelijkheid (4.2) 

bewijzen. 

Wij behoeven vervolgens alleen te veronderstellen dat de statistische 

correlatie van x- en p-waarden, gerealiseerd door (4.2), een voldoende 

voorwaarde is om het experiment een operationele definitie te noemen. 

In de theorie van Park en Margenau is er geen operator die kan 

worden toegevoegd aan een gelijktijdige meting van observabelen met 

niet-cammuterende operatoren. Een g.w.v. voor deze soort metingen 

kan daarom niet uit het formalisme van de QM worden afgeleid. Bij 

Park en Margenau is een g.w.v. naar onze mening een term op het 

niveau van observaties. In de g.w.v. die zij aan het looptijd 

experiment toevoegen weerspiegelt de ö-functie hun interpretatie van 

het experiment als P-meter voor een individueel systeem. 

= mx ö(p - -) 
t 

( 4. 5 

Uit deze verdelingsfunctie W(x,p; Vt) zijn de marginale distributies 

W(x; Vt) en W(p; Vt) te berekenen. 

2 mx) 2 W(x; Vt) = flvt(x)l ö(p dp = IVt(x)l t 
2 mx) W(p; Vt) = ftvt(x)l ö(p dx = t 
2 pt f I V ( x ) I ö (- - x ) dx = t m 

IVt ( .E! )12 
m 

(4.6 

Voor 
"pt 

x = indien 
m 

t ~ ~ geldt dat 

Hieraan is voldaan bij het looptijd-experiment. 

Zoals wij reeds opmerkten motiveert de gelijkheid W(x; 'ft) = W(p; 'ft) 

onze interpretatie van het looptijd-experiment als operationele 

definitie van impuls-metingen in termen van plaatsmetingen. 



Opmerking . 

Bij ons onderzoek hebben wij het volgende bewezen (Appendix V). 

lim 
t -+ 0) 

-0> Ht 
-i 

I I <- ih a~ - m_;) e h 'i'< x ,o) 12 dx = o 
+0) 

'i'(x,o) = o voor x
1 

~ (-x ,x ) 
0 0 

hierin is H de Hamiltonoperator voor het vrije deeltje. 

Het ging hier om de vraag of onder de gegeven beginconditie de 

toestand van het ensemble zodanig beperkt bleef tot een deelruimte 

van de Hilbertruimte, dat zou gelden 

voor p beperkt 

Daar uit ( 6. 7) volgt 

- i Ht 

( i 
a mx ) e h 0 t-+e> - h at = voor 

t 

( 4. 7) 

(4.8 

concluderen wij, dat op basis van dit bewijs niet besloten kan worden 

tot (4.8). Wat het bewijs verder impliceert is ons op dit moment niet 

duidelijk. 
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§2 Het correlat ie-experiment 

Het correlatie-experiment zullen wij onderzoeken door metingen te 

beschouwen aan spin-~-deeltjes. Het experiment zoals wij dat 

beschrijven vertoont grote overeenkomsten met de versie van het 

gedachten-experiment van Einstein, Podolsky en Rosen (EPR) (1935) 

zoals Bohm (1951) dat heeft geïntroduceerd. 

We beschouwen een ensemble S van een groot aantal identiek 

geprepareerde systemen die elk bestaan uit twee gecorreleerde 

spin-~-deeltjes. Dit ensemble S is te verkrijgen door uit te gaan 

van een instabiel e begintoestand met totale spin gelijk aan nul. 

Het ensemble ontwikkelt zich volgens de Schrödinger-vergelijking 

in een ensemble van gecorreleerde systemen. Deze gecorreleerde 

systemen bestaan ieder uit twee ruimtelijk gescheiden spin-~-deeltjes 

1 en 2, waarvan de totale spin behouden is. We onderscheiden een 

bundel met deeltjes 1 en een bundel met deeltjes 2, die we 

respectievelijk de deelensembles s
1 

en s
2 

noemen. 

Laten x1±(a) en x2±(a) de spinfuncties zijn voor de 

respectievelijke ensembles s1 en s2• a is een willekeurige orientatie. 

De toestandsvector voor het ensemble wordt dan voor wat betreft de 

spin 

x( a) 

Aan elk van beide systemen kunnen we de spin componenten o1(e,~) en 

o2 (e,~) meten met behulp van Stern-Gerlach magneten. Ten opzichte 

van een gegeven coördinatenstelsel kiezen we voor de richtingen van 

de inhomogene magneetvelden van de SG-magneten e
1 

resp. e2 , met 

~1 = ~2 = o. 
Voor de spinfuncties ten opzichte van e

1 
en e

2 
gebruiken we de 

afkortingen x1±Ce 1 ) = Xl± en x2±(e2 ) = x2±. De toestandsvector 

voor de spin wordt nu (Groenewold (1972)) 

_ 1 e 
x - ~ {cos 2 [Cx1+ ® x2_) - <x1_ ® x2+)] + 

sin% <x1+ ® x2+) - <x1_ ® x2_)]} (4.8 : 
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~ig. 2 

.: ,De wisselwerking van de SG-magneten met de bundels deeltjes verstoort 

de correlatie tussen de individuele systemen die wij gemakshalve ook 

s
1 

resp. s
2 

zullen noemen. (Bij een SG-magneet is natuurlijk een 

essentiëel deel van de verstoring, dat de bundels ook ruimtelijk 

gescheiden worden. Wij laten dit echter buiten beschouwing}. 

We zullen aannemen, dat de verstoring is te beschrijven met behulp 

van onbepaalde fases n1+, n1_, n2+' n2_ (Groenewold (1972)). De 

spintoestand na de wisselwerking wordt nu gegeven door 

1 {cos e [ ( e 
inl+ 

® 
in

2
_ 

) (e 
in

1
_ 

® 
in2+ 

x2+ )J x = -- xl+ e x2-
.,. 

xl- e 
V2 2 

e [ ( e 
inl+ 

® 
in2+ 

x2+) (e 
in

1
_ 

® 
in

2
_ 

)]} sin - xl+ e x1- e x2-2 

+ 

De dichtsheidsoperator p van het mengsel wordt na middeling over 
x' 

de onbepaalde fases 

p = 1 cos2 !p + 1 cos2 !p + 
X I 2 2 x1+ ® x2-

2 2 ·x ® x2+ 1-

(4 . 

1 sin2 e p 1 sin2 !p (4. 2 
® x2+ 

+ 2 
® x2-2 xl+ 2 xl-

De coëfficienten -2
1 cos 2 ! en 1 sin2 ! kunnen we hesehouHen als de 

2 2 2 
relatieve frequenties van meetresultaten verkregen uit metingen, met 

twee SG-magneten onder een hoek e, aan het ensemble S. 

Om te onderzoeken hoe de correlatie tussen de afzonderlijke deeltjes 

1 en 2 door de wisselwerking met de SG-magneten wordt beïnvloed 
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berekenen we voor drie gevallen de correlatie- coëfficient C 

c = 

hierin is a
1 

de spinobservabele ten opzichte van e
1 

en a
2 

de 

spinobservabele ten opzichte van e
2

. 

(1) P = Px(a) : 

x(a) = 1 

V2 

( 4.1 

c = -1 

Dat wil zeggen dat voor de wisselwerking de correlatie maximaal is. 

(2) lJ = 0 

: c = -1 

Indien aan beide deelensembles s
1 

en s
2 
~emeten wordt met behulp van 

twee SG-magneten met gelijke orientatie, dan blijft de correlatie 

behouden. We kunnen hieruit de conclusie trekken, dat een meting 

aan s 2 in de richting e
2 met zekerheid de eigenwaarde -1 zal opleveren 

indien de meting aan s
1 

in de richting e
1

, met e
1 

= e2 , de eigenwaarde 

+1 heeft opgeleverd. 

(3) 
TT e = 
2 

Indien we uit 

deelensembles 

pl = Tr2 

p2 = Trl 

(4.7) de 

s
1 

resp. 

p 
x(a) = 

p 
x(a) = 

dichtheidsoperatoren 

s2 berekenen 

~p + ~p 
xl+ xl-

~p + lp 
x2+ 2 x 

2-

dan kunnen we voor p schrijven 

c = 0 

Pl en P2 voor de 

(4.1 

( 4.1: 

(4.13) impliceert, dat de correlatie geheel verdwenen is. Als nu een 

meting aan sl in de richting el de waarde +1 heeft opgeleverd dan 

weten we met zekerheid dat een meting aan s
2 

in de richtingen 



- :>:> -

a
2 

met ja
1
-e

2
! =% met de kans~ de waarde +1 of -1 zal opleveren, 

Park en Margenau noemen het correlatie-experiment een meetmethode 

om gelijkti jdig aan één van beide deelsystemen s1 of s
2 

twee 

observabe len met niet-cernmuterende operatoren te meten . Wij kunnen 

daarvoor in ons voorbeeld de spincomponenten in twee onderling 

loodrec~te richtingen kiezen. Wij geven de interpretatie van Park en 

Margenau als volgt weer: 

De oorspronke lijke toestand, voor wat betreft èe spin, van het 

ensemble S wordt in een deelruimte H
0 

= H
1 

® H
2 

van de Hilbertruimte 

H beschreven door (4.7). H
1 

en H
2 

zijn de deelruimten opgespannen door 

de vectoren xl± resp. x2±' 

[ a, ® 1 , 1 ® a2 l = = 0 (4.14) 

Hieruit volgt, dat er een operator C te vinden is zodat a
1 

= f
1
(ë) 

en a
2 

= f
2
(ë). Voor C kunnen wij nemen 

(4.15) 

Op de deelruimte H
0 

= H
1 

~ H
2 

geldt nu 

01 ® 1 = - <l ~ a2) ( 4.16) 

immers 

(o1 ® 1) { ~ [(xl+ ® x2_) <xl~ ® x2+)]} = 

1 
V2 [(xlt ~ x2_) + <x1- ® x2+)] (4.17) 

s 
en 

<1 ® 02) { 
. 1 

x2_) - <x1- ® x2+)]} V2 [<xl+ ® = 

1 
-x ) <xl- x2+)] Y2 [(xl+ ~ ® = 2-

1 
- V'ï [(~1.+ ® x2_) + <x1- ® x2+)) (4.18) 

zodat 

(o1 ® l)x = -cl ® o2)x (4.19) 
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Uit (4.19) volgt, dat het, voor een ensemble beschreven door de 

toestandsvector x(a), om het even is of cr
1 

of -cr2 gemeten wordt. 

Met ar~dere Koorden, de correlatie is maxi maal en negatief. 

De gelijkti jdige meting die Park en Margenau construeren komt op 

het volgenèe neer. 

Laten de spincomponenten in de x- en de z-richting worden aangeduid 

door cr 
x 

sl niet 

van cr1x 

aan s2 

resp . cry. Meet dan aan s2 de waarde van cr2x. Daarbij wordt 

verstoord. Als deze waarde -1 blijkt te zijn dan zou meting 

aan s
1 

èe \</aarde +1 hebben opgeleverd (4.19 ). Door een meting 

uit te voeren kan aldus de waarde van cr
1

x bepaald worden 

zonder daarbij sl te verstoren. 

Meet vervolgens aan s
1 

dan de waarde van cr
1

z. Het resultaat van deze 

meting samen met èe waarde van crlx, die volgt uit de voorgaande 

meting aan s
2 

is dan het meetresultaat van de gelijktijdige meting 

van cr1x en o1z aan S. 

Deze meetmethode zou inderdaad een gelijktijdige meting van de 

spincomponenten cr1x en cr1z kunnen opleveren indien de meting cr1z 

de correlatie op grond waarvan de waarde van cr
1

x bepaald wordt, 

niet verstoort. 

In dat geval zou zowel voor als na de wisselwerking een meting van 

crlx met zeker heid hetzelfde meetresultaat opleveren. De waarde 

daarvan zou bepaald kunnen worden door een meting van cr2x. We hebben 

evenwel gezien dat die correlatie wel degelijk verstoord wordt 

indien onder verschillende hoeken aan s
1 

en s
2 

gemeten wordt en zelfs 
TT geheel verdwijnt voor e = 2. 

Het meetresultaat van de meting van cr
1

x kan na de wisselwerking niet 

op grond van de correlatie met zekerheid bepaald worden. Wij kunnen 

dit meetresultaat daarom niet aanvaarden als tweede meetresultaat 

voor de gelijktijdige meting van cr1x en cr1z aan s
1

• 

Bij deze weerlegging van het correlatie-experiment als gecombineerde 

meetmethode van observabelen met niet-cammuterende operatoren hebben 

wij verondersteld, dat op dit experiment de meettransformatie van 

toepassing is. We kunnen de overgang van (4.8) naar (4.11) opvatten 

als een gevolg van de meettransformatie, die beschouwd kan worden 

als een beschrijving van de wisselwerking tussen een ensemble van 

macro-fysische meet instrumenten en een ensemble van micro-fysische 

objectsystemen. Indien het micro-fysische ensemble voor de meting 

beschreven wordt ten opzichte van een operator Ä door 



p = 

hierin zijn PAi en PAj projectie-operatoren, dan geldt na de 

wisselwerking (Lüders (1951)) 

(4.20) 

(4.21) 

Indien we dit toepassen op p = P (~) dan geldt na de wisselwerking 

met twee SG-magneten in dezelfde richting 

" -+ p = E p P P ··· -- --- x_.: --x x+_ +,- -

Hieruit volgt dat (4.22) gelijk is aan (4.10) voor e = 0. 

(4.22) 

Park argumenteert in "Quantum Theoretical Concepts of Measurement" 

. . (Par.'k. _(J96JU} dat .de .meettransforma..tie .. noch....als, .. algemene beschrijving 
' 

van het meetproces, noch als criterium voor de interne consistentie 

van de QM beschouwd mag worden. Het impliceert volgens Park, dat 

gelijktijdige metingen van observabelen met niet-cammuterende 

operatoren niet mogelijk zijn (appendix VI). 

Dit betekent, dat we door een beroep te doen op de meettransformatie 

om het correlatie-experiment van Park en Margenau te weerleggen 

als meetmethode van gecombineerde metingen, een bewijsmiddel 

gebruiken dat voor Park niet acceptabel is. 

Nu is de meettransformatie een omstreden aspect van de QM. Scheibe 

(1973) maakt een onderscheid tussen orthodoxe en niet-orthodoxe 

interpretaties van de QM, waar het gaat om het wel dan niet 

accepteren van een of andere vorm van de meettransformatie. Met dit 

onderscheid kan de interpretatie van Park en Margenau ondergebracht 

worden bij de niet-orthodoxe. Het is evenwel op dit moment nog niet 

duidelijk wat van doorslaggevende betekenis kan zijn voor de 

verdediging van de verschillende standpunten. Om nu de meettransformati 

niet te gebruiken in onze argumentatie kunnen we proberen een 

tegenvoorbeeld te construeren in de vorm van een experiment, dat 

eenzelfde interpretatie toelaat als het correlatie-experiment, maar 

dat nooit is opgevat als meetmethode voor de gecombineerde meting 

van twee onderling loodrechte spincomponenten. 

We laten een bundel spin-~-deeltjes door een SG-magneet met het 

inhomogene magneetveld in de z-richting gaan (fig. 3). 
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-
V ---- < 0 ....... .._ ...... 

fig. 3 ..... 

Het zo geprepareerde ensemble i s dan niet te ondersche iden, wat 

betreft de spin, van het ensemble s1 geprepareerd door 

opeenvolgende met ingen aan s
2

. We meten immer s met een kans gelijk 

aan 1, dat een meting van de z-component van de spin van de deeltjes 

behorende tot de bovenste resp. de onderste bundel de meetresultaten 

+1 resp. -1 zal opleveren. 

Voeren we deze meting echter niet uit, maar bepalen we de 

x-component van de spin, dan hebben we volgens de theorie van Park 

en Margenau een gelijktijdige meting van de spincomponenten zowel in 

de x- als de z-richting verricht (fig. 4). 

SG / ~n: er x+ 
/ x / 

ln:er v" 
/ 

t z+ --tr ..... 
2 ..... ~n: er u-deeltjes - ..... 

_'9_...--.-. ...... x--- - - - - Cl .................. 
_" .. ~n: er - x+ 

~n:er- -- -SG - "Sl"' z z- 1f j ........ ;: 
...... ' SG '! ....._ 

~n: er x !! 
.~. 

x-
i' 
' fig. 4 I 
fi 

De "g.w.v." laat zich nu gemakkelijk be:r>ekenen en is exact gelijk 

aan die welke Park en Margenau construeren voor hun voorbeeld. 

Een fractie - 1 - 2 van de deeltj es is geprepareer d in de 

xz+ toestand en de kans om aan dit deelensemble hetzij "spin omhoog" 

in de x-richting, hetzij "spin omlaag" in de x-richting te vinden, 

i• 
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De "gemeenschappelijke waar schijnlijkheden" worden nu 

W(+l,+l;p) = W(+l,-l;p) = W(-l,+l;p) = W(-1,-l;p) = 

lckj2 l<xz+(el),xx+(e2)>j2 = lckl2 l<xz+(el)'xx_(e2)>j2 = 

lckj2 l<xz_Cel)'xx+(e2)>12 = lckl2 l<xz_(el)'xx_(e2)>j2 

Voor de operator x werkend op een t wee-dimensionale Hilbertruimte 

wordt W = ~-
Dit is dezelde waarde als die welke voor de relatieve frequentie 

1T 
uit (4.9) volgt met 8 = 2· 
Het boven beschreven experiment kunnen we opvatten als een meetschema 

voor conditionele metingen van verschillende spincomponenten. 

De bijbehorende waarschijnlijkheidsverdeling is dan te interpreteren 

als een conditionele waarschijnlijkheidsverdeling die aangeeft 

hoe groot de kans is een bepaalde waarde voor een spincomponent te 

vinden indien met zekerheid die van een andere spincomponent te 

voorspellen is. 

Wij maken nog een korte opmerking naar aanleiding van de 

meettransformatie. 

De meettransformatie is te beschouwen als een quanturnmechanische 

beschrijving van een correspondentie (C
2

). Voor een dergelijke 

beschrijving beschikken wij niet over een algemene meettheorie. Wij 

kunnen derhalve het standpunt van Park onderschrijven dat de 

meettransformatie niet in het algemeen geldig is. 

Evenwel kunnen er meetprocedures bestaan waarvoor aangetoond kan 

worden, dat de meettransformatie wel van toepassing is. Het 

Stern-Gerlach experiment lijkt hiervan een voorbeeld te zijn. Bij dit 

experiment is sprake van een preparatie, waarvan quanturnmechanisch 

kan worden aangetoond, dat deze preparatie . (bij benadering) voldoet. 

aan de meettransformatie. (Blokhintsev (1968), wij hebben deze 

analyse niet bestudeerd, doch zijn slechts van het bestaan ervan op 

de hoogte.) 

Indien derhalve de meettransformatie van toepassing is, dan heef t 

Park een ander bewijs gegeven voor de onmogelijkheid de betrokken 
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observabelen triviaal gelijktijdige te meten. Dit is in 

overeenstemming met ons resultaat. 

' ·, ., 

··-' f 
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I-OJFDS11JK V 

GEMEENSCHt\PPELIJKE ~IAARSCHIJNLIJKHEIDSVERDELINGEN 

We hebben gezien hoe Park en Margenau het looptijd-experiment en 

het correlatie-experiment interpreteren als meetmethoden voor de 

gelijkt ijdige meting van observabelen met niet-cammuterende 

operatoren. Deze experimenten vormen voor hun de aanleiding om 

de postulaten ván de QM zo te veranderen, dat gelijktijdige 

mètingen van observabelen met niet-cammuterende operatoren door de 

QM beschreven kunnen worden. Een voldoende en noodzakelijke 

mcdificatie is volgens hun het afzwakken van het correspondentie 

postulaat PlS tot Pl. Door deze modificatie worden observabelen 

toegelaten die niet corresponderen met hermitische operatoren. 

Het probleem is nu hoe voor gelijktijdige metingen van observabelen 

met niet-cammuterende operatoren een g.w.v. berekend kan worden. 

Wij zullen eerst onderzoeken hoe Park en Margenau dit probleem 

aanpakken. Vervol gens zullen wij kort het onderzoek van Janssen (1975) 

bespreken en aangeven in welke opzichten dat afwijkt van de aanpak 

van Park en Margenau. 

§1 G.w.v. 's 9E basis van zwakke correspondentie 

Er zij·n veel pogingen gedaan om op basis van correspondentie van het 

formalisme van de QM met het faseruimteformalisme g.w.v.'s te 

construeren~ Srinivas en Wolf hebben bewezen, dat het niet mogelijk 

is de Q!-i te formuleren als een stochastische theorie in de faseruimte. 

Park en Margenau interpreteren dit als evidentie tegen de sterke 

correspondentie zoals die gepostuleerd wordt in PlS. Dit kunnen zij 

doen door het begrip "corre-spondentie" in de betekenis van (Cl) te 

gebruiken, daar waar zij nader ingaan op het probleem van de 

constructie van een g.w.v. Op dit dubbelzinnige gebruik van het 

begrip "correspondentie" gaan wij hier niet verder in. Om de rol van 

zwakke correspondentie in de theorie van Park en Margenau te kunnen 

bestuderen reconstrueren wij opnieuw, in het kort het betoog van 
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Park en Margenau: 

Er bestaan quanturnmechanische meetprocedures voor de gelijktijdige 

meting van observabelen A en B met [Ä,Bl ~ 0; 

Indien er een correspondentie van de vorm F ++ F(A,B) bestaat 

om deze experimenten te beschrijven, dan moet deze correspondentie 

voldoen aan het consistentie-criterium (C); 

Aan deze correspondentie kan alleen voldaan worden indien [Ä,Bl = 0. 

Derhalve, zo concluderen Park en Margenau, is de correspondentie 

F ++ F(A,B) niet mogelijk. 

Wij vragen ons af, of dit wel de enig mogelijke uitweg is. 

Is (C) wel een plausibel criterium? 

Veronderstel dat wij beschikken over een hermitische operator om een 

g.w.v. te berekenen voor een experimentele situatie waarin de 

observabelen A en B, met [Ä,Bl ~ 0, gelijktijdig gemeten kunnen worden. 

Wat dwingt ons dan te veronderstellen, dat deze operator zodanig 

uit Ä en Ë moet zijn samengesteld dat voldaan kan worden aan (C)? 

(C) impliceert dat uit de eigenwaarden van twee afzonderlijke 

operatoren Ä en Ë de verwachtingswaarde van een of andere, rekenkundig 

te construeren nieuwe observabele is te berekenen. Mathematisch is 

dit alleen mogelijk indien [Ä,Ël = 0. Deze eis is op zichzelf al 

voldoende om (C) te verwerpen. (Stelling (S
3

)). 

Fysisch is het evenzeer te betwijfelen of deze nieuw geconstrueerde 

observabele ons iets zegt over de fysische realiteit. Veronderstel 

dat wij een meetinstrument kunnen construeren dat gelijktijdig 

twee observabelen P en Q, met [P,Ql ~ 0, kan meten. Veronderstel 

verder dat het instrument de meetresultaten optelt en de som op een 

ponskaart aan ons presenteert. Aan de hand van het getal op de 

ponskaart kunnen wij niet reconstrueren welke twee getallen de 

gelijktijdige meting van P en Q heeft opgeleverd. 

Uit het bovenstaande concluderen wij, dat de plausibiliteit van (C) 

ernstig betwijfeld moet worden. Er is bovendien in principe een operato 

mogelijk die niet voldoet aan (C) maar wel een g.w.v. laat berekenen. 

Wij gaan verder met het betoog van Park en Margenau. 

Om een g.w.v. te construeren laten Park en Margenau het criterium (C) 

los. Zij doen dit echter om een andere reden dan bovengenoemd. Nadat 

zij op basis van (C) besloten hebben tot zwakke correspondentie, is 

(C) niet meer nodig. Immers, in hun theorie zijn er geen operatoren 

om gelijktijdige metingen te beschrijven. Als deze operatoren niet 

bestaan kunnen zij ook niet voldoen aan (C). 



Park en Margenau verschuiven daarom de basis van het onderzoek naar 

g.w.v. 's naar de marginale distributiewetten. Het is dan de vraag 

.of de marginale dist ributiewetten behalve een noodzakelijke ook een 

voldoende voorwaarde betekenen voor de unieke constructie van 

een g.w.v. 

Voor een zuivere toestand p = P~ en operatoren met een 

discreet spectrum worden de marginale distributiewetten 

r W(ak, b
1

; p) 
1 

~ W( ak, b1 ; p) 

= 

= 

< ak' ~ > 12 

I < s1 , ~ > 12 

Er is tenminste één oplossing voor deze vergelijkingen 

= 

\ 

(5.1 

(5.2 

Deze distributiefunctie impliceert geen enkele correlatie en is niet 

in strijd met de QM. De spreidingsrelatie voor A en B kan uit 

W' (ak, b
1

; ~) worden afgeleid. 

<A > )2 
1 

ll.Ah.B = [ :r (Ak W' (ak, bl; ~) ]2. 
k,l k 

>• .... 

1 
[ :r (Bl <Bl>)2 W' (ak, bl; ~) ]2 = 

k,l 
1 

[ :r (Ak - <A >)2 <ak; ~> 12 P. 
k k 

1 

[ :r (Bl - <Bl>)2 I <S . ~> 12 ]2 = 
1 1' 

< (A - <A>)2 
1 

>2 < (B - <B>) 2 
1 

>2. 

Is W' uniek of zijn er andere W's die voldoen aan (5.1)? Park -en 
'i ,. 

Margenau laten aan de hand van een voorbeeld zien, dat de marginale 

distributiewetten niet voldoende zijn om een unieke W te bepalen. 

Hieruit trekken zij de conclusie, dat g.w.v. 's niet gespecificeerd 

kunnen worden door de axioma 1 s van de Ql1 noch door een of andere 

regel, voor zover bekend. Als mogelijke reden hiervoor noemen Park 

en Margenau het feit dat samengestelde operaties (gelijktijdige 

metingen!) r esultaten opleveren die dikwijls afhangen van fysi s che 

omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen zijn: het karakter van 

de toestand p; de wijze van waarnemen~ 
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Hen zou dac.:r'om, volgens Park en Margenau, niet moeten verwachten, 

dat er een algemene verzameling axioma's is, die de mathematische 

representatie van deze metingen kan produceren. 

Hoe kunnen gelijktijdige metingen dan wel gerepresenteerd worden? 

Naar de mening van Park en Margenau zijn er in principe twee 

mogelij kheden : 

1. Voor ie~e~e p is er een unieke W(ak, b1 ; p). 

2. De toestand p bepaalt niet de gemeenschappelijke 

waarschij~lijkheidsverdeling van A~ B-resultaten. 

Wij gaan kort in op deze twee mogelijkheden. Met een geaxiomatiseerde 

theorie worden voorspellingen gedaan op basis van berekeningen met 

het formali s~e va~ die theorie. (1) lijkt ons daarom een zeer 

aannemelijk uitgangspunt voor de bepaling van een g.w.v. Bovendien 

is (1) geheel in overeenstemming met de wijze waarop de 

waarschijnlijkheidsverdelingen voor metingen van enkelvoudige 

; observabeler: en voor gelijktijdige metingen van observabelen met 

cernmuterende operatoren berekend worden. Daar (1) en (2) elkaar 

uitsluiten concluderen wij dat (2) niet in aanmerking komt. 

Voor Park en Mar genau ligt dit anders. Naar hun opvatting kan wel 

degelijk een g.w.v. bestaan indien (2) het geval is. Zij redeneren 

als volgt: 

"ObseY"'..Jabelen met cammuterende operatoren zijn gelijktijdig meetbaar~ 

dus bestaat er een g.w.v." 

Ons is niet duidelijk wat Park en Margenau bedoelen: 

willen zij zeggen, dat er een experimentele W bestaat; bedoelen zij 

dat er een g.w.v. bestaat die niet is af te leiden uit het formalisme 
' van de Qt1; of menen zij dat beide het geval zijn? 

Wij veronderstellen, dat zij bedoelen dat beide het geval zijn. Tot 

deze conclus i e komen wij naar aanleiding van de volgende opmerking 

die Park en Margenau maken met betrekking tot (2): 

"(2) suggereert dat W niet bestaat als furwtionaal van de toestand p 

en dat gelijktijdige metingen in een of andere zin theoretische 

anomalieën zijn. Deze anomalieën zijn niet te traceren me t een of 

andere uitgebreide~ universele theorie die gelijkenis vertoont met 

de quanturntheorie van enkelvoudige metingen. "· 

Park en Margenau stellen zich ten doel te laten zien '~oe empirische 

meetmethoden van observabelen met niet-cammuterende operatoren 

functio neren als onderdeel van complete mathematische structuren". 
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Dit willen zij doen in de context van hun meettheorie, waarin het 

primitieve concept "meting M
1

11 functioneert als niet verder te 

analyseren element. Zij motiveren dit als volgt: 

"Om:lat ieder fysisch proces - en dus ieder meetschema" enkelvoudig 

of gemeenschappelijk - een quanturntheoretische beschrijving heeft" 

lijkt het redelijk" dat" wat de juiste g.w.v. 's ook zijn" deze 

afleidbaar moeten zijn in het kader van een quanturnmechanische theorie 

over meetprocessen M
2

• Indien een bepaalde procedure M
2

(X,P) beschouwd 

kan worden als een methode voor de gelijktijdige meting van X en P" 

dan moet M
2

(X,P) gerechtvaardigd worden door een theorie die de 

relaties aangeeft tussen uitspraken M1(X) en M1(P) enerzijds en 

'directe meteraflezingen' anderzijds. Deze directe meteraflezingen 

zijn juist die aflezingen" die de basis vormen voor de constructie 

van de gelijktijdige M
1

(X) en M
1
(P)-meetresultaten. Uit deze analyse 

zou het in principe mogelijk moeten zijn om de waarschijnlijkheid 

te vinden voor het plaatsvinden van 'meteraflezingen' die een of ander 1 

paar van X- en P-waarden impliceren. 

Deze 'meettheoretische' benadering tot het probleem van de g.w.v. 

gaat voorbij aan de moeilijkheid, die gekoppeld is aan de 

operator-observabele correspondentie. Deze correspondentie vormde 

de belemmering voor de eerder onderzochte methode". 

De bovengenoemde M2(X,P) is volgens Park en Margenau alleen mogelijk 

voor het geval van experimenten van het "historische type". Bij dit 

soort experimenten wordt gebruik gemaakt van informatie over het 

"verleden" van het ensemble; bijvoorbeeld de toestand van het 

ensemble p(t
0

) op het tijdstip t = 0 en de fysische omgeving van het 

ensemble tijdens het interval (t
1
-t0 ) m7t t 1 > t 0 . Een voorbeeld 

" hiervan zou het looptijd-experiment zij~. Op basis van 

V(x,t = 0) ~ 0 voor x E (-x
0

,x
0

) wordt bewezen, dat het experiment 

een operationele definitie oplevert voor impulsmetingen in termen 

van plaatsmetingen die verricht worden bij t ~ ~. Immers: 

. I 

Door vervolgens gebruik te maken van het feit, dat de impuls een 

constante van de beweging is 
,, 
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·kan het experiment getypeerd worden als "historisch". Het 

historische looptijd-experiment is volgens Park en Margenau te 

interpreteren als gelijktijdige meetmethode van P en X. Bij het 

correlatie-experiment is er sprake van correlatie tussen de 

deelsystemen 

= 

s1 en s2 voor de toestand 

1 
~ CCxl+ ® x2_) + Cxl- ® x2+)). 

De correlatie maakt het experiment tot een meetmethode van het 

historische type. 

Naar onze mening willen Park en Margenau bij een bepaalde methode 

voor de gelijl<tijdige meting van observabelen met niet-cernmuterende 

operatoren, een theorie formuleren die aangeeft dat zij die 

meetmethode als zodanig interpreteren. Deze theorie noemen zij 

een meettheorie. In het kader van deze meettheorie moet volgens 

hen een g.w.v. afleidbaar zijn. Dit is wellicht noodzakelijk om 

te laten zien "hoe empirische meetmethoden kunnen functioneren 

als onderdeel van complete mathematische structuren". 

Wij kunnen slechts concluderen dat zij dit niet doen en dat wij ook 

niet begrijpen hoe dat mogelijk zou kunnen zijn! 

i• 

f: 
!i 
r! 
f 
' ' -
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§2 G. w. v. 's 91?.. basis van he t formalisme van de Q.M. 

Met de experimenten van Park en Margenau is het niet mogelijk 

gelijktijdige metingen van observabelen met niet-cernmuterende 

operatoren te verrichten aan individuele systemen. Het 

gedachten-experiment met de Geiger-MÜller tellers lijkt echter 

het vermoeden te rechtvaardigen, dat het mogelijk is zulke 

metingen te verrichten. Wat betekent dit voor de theorie? 

Hebben Park en Margenau afdoende aangetoond, dat op basis van 

het formalisme van de Hilbertruimte het onmogelijk is een g.w.v. 

te construeren voor niet-cernmuterende operatoren die als uniek 

kan worden beschouwd voor een bepaalde toestand? 

Zo gesteld moet de vraag ontkennend beantwoord worden. Park en 

Margenau gaan uit van zwakke correspondentie zodat bepaalde 

experimentele situaties niet noodzakelijk met behulp van 

operatoren door de QM beschreven hoeven te worden. Zij hebben 

niet onderzocht of niet-commutativiteit een noodzakelijke en 

· voldoende voorwaarde is voor het niet kunnen construeren van 

een g.w.v. 

Is het mogelijk om met alleen het formalisme van de Hilbertruimte 

een quanturnmechanische grootheid te construeren, die 

geïnterpreteerd kan worden als g.w.v.? Deze vraagstelling heeft 

centraal gestaan bij het onderzoek van Janssen en De Muynck 

(Janssen (1975)). 

Zij zijn uitgegaan van de theorie van Jauch (Jauch (1968)), 

volgens welke het formalisme van de QM beschreven kan worden met 

behulp van tralietheorie. Hierin wordt het tralie van de QM 
i; 

formeel voorgesteld door een zwak-modulair, orthocomplementair 
·, 

tralie van projectie-processen, die werken op deelruimten van de 

Hilbertruimte. 

' -. ! 
' ,1 
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Jauch gaat er van uit, dat het tralie van exper i mentele ja-nee 

proposit ies geli j k is aan het tralie van projectie-operat oren. Dat 

wil zeggen , dat hij uitgaat van een correspondentie, waarbij de 

projectie-operatoren beschouwd worden als ja-nee proposities: 

zij gegeven A = L ak P , 
k (lk 

dan correspondeer t met de 

proposit ie die met "ja" wordt beantwoord, indien een meting van A 

de waarde ak oplevert en die met "nee" beantwoord wordt indien 

dit niet het geval is. 

Wij merken op, dat Jauch deze correspondentie als vaststaand 

beschouwd, terwijl de correspondentie niet meer dan een veronderstellin 

kan zijn. Er is nog niet een bevredigende semantische analyse van het 

formalisme van de Hilbertruimte gegeven. 

Met de interpretatie van Jauch formuleren Janssen en De Muynck het 

probleem als volgt. Is het mog~lijk voor niet-cammuterende operatoren 

een quanturnmechanische grootheid, een g.w.v., te construeren, zodat: 

(a) vol daan is aan de marginale distributiewetten; 

(b) de g.w.v. uniek geïnterpreteerd kan worden als 

waarschijnlijkheidsverdeling van proposities, dat een meting 

aan een sys t eem de waarde x E ~ resp. de waarde y E ~ 
x y 

opl evert. Hierin zijn ~ en ~ borelverzamelingen van de reële 
_x_ y 

getallenrechte en is [X,Yl t 0. 

In termen van tralietheorie: is er een boole-deeltralie te vinden 

in het laatste tralie dat gegenereerd wordt door de bereiken 

B en B van de operatoren X en Y met [X,Yl t 0. 
x y 

Een boole-tralie wordt geïnterpreteerd als een tralie, waarvan de 

proposities compatibel zijn. 

Het onderzoek heeft het volgende resultaat opgeleverd. 

Zij gegeven dat X en Y hermitische, lineaire operatoren zijn met een 

begrensd discreet spectrum. 

Zij voorts gegeven dat p een bepaalde toestand is, beperkt tot een 

deelruimte van de Hilbertruimte en dat M en N deelruimten zijn van 

die deelruimte, dan kan de quanturnmechanische grootheid Tr(pPMnN) 

geïnterpreteerd worden als g.w.v. 

Bovendien als Vf, f EH &· ft 0: [X,Yl ft 0 dan kan er in 

bepaalde gevallen ook sprake zijn van een g.w.v. 

Vooral dit laatste lijkt interessant indien het gegeneral iseerd kan 

worden voor operatoren met een niet-begrensd, continu spectrum 
- -zoals P en Q. 

Hoe deze generalisatie gerealiseerd moet worden is op dit moment nog 



niet bekend. Verder is nog niet onderzocht wat de bovenstaande 

resultaten betekenen voor de experimentele fysica. 

Het onderzoek van Janssen en De Muynck is op .de volgende twee 

belangrijke punten te onderscheiden van dat van Park en Margenau: 

1. Janssen en De Muynck formuleren het probleem van de gelijktijdige 

metingen van observabelen met niet-cammuterende operatoren als 

een mathematisch probleem: de constructie van een g.w.v. met 

behulp van het formalisme van de Hilbertruimte. 

Park en Margenau gaan uit van een experimentele formulering: een 

meetsituatie die op een of andere wijze met behulp van een 

mathematische formulering beschreven moet kunnen worden. Deze 

formulering hoeft niet noodzakelijkerwijs afleidbaar te zijn uit 

het formalisme van de QM. 

2. Janssen en De Muynck introduceren de fysica alleen om, op basis 

van een veronderstelde ·correspondentie tussen projectie-operatoren 

en experimentele proposities, restricties op te leggen aan de 

mathematische formuleringen en resultaten. 

Park en Margenau voeren op basis van fysische omstandigheden 

nieuwe mathematische constructies in. 
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tooFDSTUK VI 

WAARNB-Ut-.~EN., OBSERVABELEN EN HERMITISCHE OPERATOREN 

In de hoofdstukken II t/m V hebben wij getracht de theorie van Park en 

Margenau te reconstrueren. Met betrekking tot de in hoofdstuk I 

geschetste axiomatisering van de QM zullen wij nu onderzoeken wat de 

consequenties zijn van zwakke correspondentie. Voorts zullen wij probere 

te reconstrueren wat Park en Margenau verstaan onder "quantum logica". 

Tenslotte zullen wij trachten enige suggesties te doen voor verder 

onderzoek, dat mogelijk kan leiden tot enige verheldering van de 

probleoen rond de syntaxis en de semantiek van een taal waarin de QM 

geformuleerd kan worden. 

In Appendix VII geven wij nog een illustratie van de diffuse relatie 

tussen fysische observabelen en hermitische operatoren. 

§1 De eonseauenties van zwakke correspondentie 

In de theorie van Park en Margenau en in de quanturntheorie in het 

algemeen is er sprake van correspondentie van hermitische operatoren me 

fysische observabelen. Wij hebben de hermitische operatoren gekarakteri

seerd als de theoretische termen van het formalisme van de QM. Wat is 

evenwel hun semantische status? Anders gezegd, wat is de relatie tussen 

die operatoren en de fysische observabelen? Volgens de theorie van Park 

en Margenau zijn aan individuele micro-fysische systemen alleen latente 

eigenschappen toe te kennen. Deze latente eigenschappen worden fysische 

observabelen genoemd. Zij komen aan het licht door middel van metingen. 

Park en t-1argenau formuleren dit als volgt: 

'~e objecten van onderzoek in de QM worden fysische systemen genoemd. 

Met deze systemen worden constructies geassocieerd die observabelen 

heten. Deze observabelen worden via epistemologische regels 

(correspondentieregels of brugprincipes) gecorreleerd met empirische 

operaties die getallen leveren. Zulke operaties heten metingen. De 

getallen die zij produceren worden meetresultaten genoemd. Het is de 

taak van de QM deze te ordenen" te interpreteren en te voorspellen". 



Deze formulering suggereert ons inziens dat observabelen niet op 

één lijn gesteld kunnen worden met meetopstellingen; zij worden 

zodanig geassocieerd met meetopstellingen dat die geïnterpreteerd 

kunnen worden als meters voor de betrokken observabelen. Dit 

impliceert, dat met één observabele verschillende meetprocedures 

geassocieerd kunnen \·lorden. Om de observabelen mathematisch te 

representeren worden ze met hermitische operatoren geassocieerd 

(Cf. semantiek (b) van P
0

). 

Park en Hargenau gebruiken dan ook constructies als: 

"eigenHaarden van observabelen", 

"niet-commuterende observabelen". 

Naar onze mening impliceert dit, dat Park en Margenau de volgende 

betekenis aan het concept "observabele" toekennen: 

een fysisch meetbare grootheid wordt een quanturnmechanische observabele 

genoemd d.e.s.d.a. er een hermitische operator is om de observabele 

mathematisch te representeren. 

In deze betekenis is het concept "observabele" geheel in overeenstemminÉ 

met de theorie van de QM zoals Park en Margenau die formuleren. 

Zij introduceren de theorie als een geïnterpreteerd formeel systeem. 

Met zulk een systeem zijn alleen dan beweringen te doen over 

fysische grootheden, indien deze formeel gerepresenteerd Horden. Om 

dit te onderstrepen maken Park en Margenau de volgende opmerking 

aangaande de theorema's die zij uit PlS en P2 afleiden: 

'~e inhoud van deze theorema's is weliswaar overbekend; het feit dat 

het theorema's zijn~ afleidbaar uit PlS en P2~ wordt zelden erkend. 

Daarentegen worden zij dikwijls als extra postulaten gegeven (of 

heuristisch te voorschijn getoverd). Zulk een benadering wekt 

gemakkelijk de indruk dat PlS en P2 niet meer dan Zeidraden zijn~ 

terwijl zij in feite aUe algemene proposities van de quanturnstatistiek 

imp Z iceren ". 

Deze theorema 's zijn volgens Park en Margenau niet alleen afleidbaar 

uit PlS en P2, maar ook uit Pl en P2. Er is ons inziens niets tegen 

te postuleren, dat er observabelen bestaan die niet corresponderen 

met hermitische operatoren; ·evenwel deze observabelen kunnen niet 

op basis van de zeven theorema's van Park en Margenau beschreven 

worden met de Qt1 (formele taal P Q). 

Het name theorema 4 is niet afleidbaar voor observabelen die niet 

corresponderen met een hermitische operator. Juist dit theorema is 

cruciaal om, met betrekking tot metingen, proposities te doen over de 
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microfysica met behulp van de QM. 

Wij vragen ons daarom af wat de zin is van het zwakke 

correspondent iepostulaat in een geïnterpreteerd formeel systeem. 

Wat is de status van waarneembare grootheden die op genoemde wijze 

ontkoppeld worden van de theorie? 

In hoofdstuk I hebben wij aangegeven, dat naar onze mening op basis 

van de semantiek (b) van PQ elke observabele geassocieerd wordt met 

een hermitische operator. Zulk een observabele wordt op basis van de 

correspondentie (C 2 ) operationeel gedefinieerd. Met de taal PQ kunnen 

dan voorspellingen met betrekking tot die observabele gedaan worden. 

Indien op het niveau (b) geen relatie bestaat tussen een observabele 

en een operator dan kunnen met PQ geen beweringen gedaan worden over 

die observabele. Deze komt ons inziens dan ook niet in aanmerking 

"observabeleu genoemd te worden. Als er desalniettemin op het niveau 

van w
0 

sprake is van observabelen, dan kunnen deze niet met de QM 

beschreven worden. 

Wij merken op, dat niet alle hermitische operatoren noodzakelijk 

corresponderen met fysische observabelen. Wiek, Wightman en Wigner 

' (1952) veronderstellen deze asymmetrische correspondentie op basis 

van superselectieregels. Park en Margenau houden hiermee zowel in 

PlS als in Pl rekening door het onbepaalde voornaamwoord "sommige" te 

gebruiken. Wij kunnen derhalve de klasse van fysische observabelen 

voorstellen als een deelverzameling van de klasse van hermitische 

operatoren. 

Het gaat er nu om welke klasse van experimenten met de QM is te 

verklaren en te voorspellen. 

Park en Margenau voeren Pl in om de QM vrij te maken van inconsistenties 

die de gelijktijdige meetbaarheid van observabelen met 

niet-cernmuterende operatoren betreffen. Het resultaat hiervan is, dat 

metingen van enkelvoudige observabelen en gelijktijdige metingen van 

observabelen met cernmuterende operatoren als te voren met de QM 

beschreven kunnen worden; gelijktijdige metingen van observabelen 

met niet-cernmuterende operatoren kunnen echter nog altijd niet met 

de QM beschreven worden. 

De QM van Park en Margenau beschrijft daarmee geen observabelen die 

niet corresponderen met hermitische operatoren. De gelijktijdige 

metingen van Park en Margenau worden beschreven met mathematische 

constructies die wel analogie vertonen met het formalisme van de QM, 

maar er ad hoc aan zijn toegevoegd. Park en Margenau veroordelen met 

deze "oplossing" van het probleem hun eigen opzet. Langs de weg die 
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zij kiezen kunnen gelijktijdige metingen van observabelen met 

niet-cammuterende operatoren niet ondergebracht worden in hun 

theorie van de Q!1 . 

Tot zover hebben wij de consequenties onderzocht van zwakke 

correspondentie. Wij gaan nu in op de premisse die Von Neumann 

gebruikt bij het bewijs voor stelling (S1 ). Deze premisse ligt ten 

grondslag aan het consistentiecriterium (C). Dit criterium (C) vormde 

de uiteindelijke reden voor Park en Margenau zwakke correspondentie 

te postuleren. 

In hoofdstuk I hebben wij geschetst hoe de QM volgens de klassieke 

opvattingen geaxiomatiseerd zou moeten kunnen worden. Wij hebben 

daar drie stelsels beweringen onderscheiden: w0 ~ PQ en M
0

. Met 

betrekking tot PQ hebben wij een syntaxis (a) en een semantiek (b) 

gespecificeerd. Wij vergelijken nu, zij het slechts intensioneel~ 

deze semantiek (b) met de semantiek die Von Neumann hanteert. Deze 

semantiek levert moeilijkheden op die onder andere weerspiegeld 

worden in het probleem van de gelijktijdige metingen. 

Wij bekijken de volgende stelling. 

Stelling (S
1
b): 

De niet -commutativiteit van twee hermitische operatoren impliceert 

dat de corresponderende observabelen niet gelijktijdig meetbaar zijn. 

Het bewijs voor deze stelling (S
1
b) (zie appendix II) steunt ons 

inziens op een diffuse premisse omtrent de aard van fysische 

observa:Oelen. 

Premisse: 

Indien de observabelen A en B gelijktijdig meetbaar zijn, dan is A+B 

ook een observabele. 

Von Neumann neemt aan dat het gelijktijdig beschikken over twee 

meetresultaten van A en B voldoende is om A+B een observabele te 

noemen. Wij betwijfelen dit. Welke redenen kunnen wij hebben om A+B 

als een observabele te beschouwen? Ons gebrek aan redenen illustreren 

wij met de volgende vragen. 

Is de observabele een fysische grootheid die op basis van theoretische 

overwegingen geconstrueerd wordt? 
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Is het redelijk te veronderstellen dat de observabele de empirische 

inhoud van de theorie vergroot? 

Met andere woorden, kan met behulp van deze observabele een nieuwe 

klasse van experimenten verklaard worden? 

Of wordt met behulp van deze observabele "fysica gecreëerd? 

Worden er nieuwe fysische grootheden gepostuleerd en moeten op grond 

daarvan nieuwe mathematische representaties geconstrueerd worden? 

Heeft dit wel iets te maken met de praktijk van de fysica? 

Wij vragen ons af waar wij de constructie van de observabele 

kunnen localiseren in onze axiomatisering van de QM. 

Veronderstel dat wij erin geslaagd zijn twee grootheden A en 

als fysische observabelen te karakteriseren. Dat impliceert, 

op basis van de semantiek (b) van PQ deze observabelen elk 

geassocieerd hebben met een hermitische operator. 

A+B 

B 

dat wij 

Veronderstel voorts, dat wij, op basis van de correspondentie (C 2 ) 

tussen WQ en PQ' een operationele definitie geconstrueerd hebben 

voor de respectievelijke observabelen A en B. De corresponderende 

meetopstellingen (het kan er in principe ook één zijn) zijn zo 

geconstrueerd, dat per meting aan één systeem twee meetresultaten 

a en b geproduceerd worden. 

Dè beide resultaten a en b tellen we op en we veronderstellen voorts 

dat a+b het meetresultaat is van een meting van de observabele A+B. 

De constructie van deze observabele A+B moet dan in onze 

axiomatisering van de QM gelocaliseerd worden op het niveau van de 

relatie tussen WQ en PQ. Met andere woorden, de observabele van 

Von Neumann en van Park en Margenau wordt geconstrueerd op basis van 

de correspondentie (C 2 ). 

Wat betreft de consequenties hiervan divergeren de opvattingen 'ran 

Von Neumann en die van Park en Margenau. 

Von Neumann eist, dat de observabele A+B alleen dan kan bestaan, 

indien op het niveau van PQ een hermitische operator te associëren 

is met A+B. Dat is het geval indien [Ä,Bl = 0. Von Neumann acht een 

terugkoppeling naar syntaxis (a) en de semantiek (b) van PQ 

noodzakelijk om A+B een observabe.le te kunnen noemen. Zo is het hem 

mogelijk steiling (S1b) te bewijzen. Daar wij echter de constructie 

van de obs·ervabele A+B op het niveau WQ op fysische gronden niet 

kunnen onderschrijven, concluderen wij (zie ook hoofdstuk II), dat 

Von Neumann niet stelling (S
1
b) heeft bewezen, maar stelling (S 2 ). 



Bij de gelijktijdige meting van observabelen A en B met [Ä,Ë} = 0 

wordt overigens niet gebruik gemaakt van de operator A+B! Wij merken 

op, dat voor de constructie van de observabele A+B op het niveau van 

PQ de syntaxis (a) van PQ uitgebreid moet worden. Immers, alleen 

elementaire beweringen -worden geassocieerd met een hermitische operator 

Derhalve moeten aan de elementaire beweringen, beweringen van de 

vorm U(m
1

+m
2

, r
1
+r

2
) worden toegevoegd. Wij gaan daar nu verder niet 

op in. 

Park en Margenau achten een terugkoppeling naar het niveau van de 

syntaxis (a) en de semantiek (b) van PQ niet noodzakelijk om A+B een 

observabele te kunnen noemen. De constructie A+B op het niveau van w
0

, 

is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde om met betrekking tot 

de QM het bestaan van observabelen te postuleren. Deze observabelen 

worden niet gerepresenteerd door hermitische operatoren. 

Wij zien dat de observabelen die met de QM van Park en Margenau zijn 

te beschrijven, geconstrueerd worden op het niveau van de 

semantiek (b). Observabelen van de vorm A+B, die zij eveneens 
1 willen kunnen beschrijven met de QM, worden echter geconstrueerd op 

niveau van de correspondentie (C
2

). Voor deze beschrijving, op basis 

van de formele taal P
0

, is niet alleen een meettheorie nodig zoals 

zij argumenteren, doch evenzeer een relatie met hermitische operatoren. 

Deze ontbreekt. Wij concluderen dat Park en Margenau de semantiek (b) 

en de correspondentie (C
2 ) door elkaar gebruiken. 

§2 Quanturnlogica en quanturnmechanica 

Park en Margenau formuleren de volgende these: 

De QM noodzaakt niet de constructie van een quantumlogica. 

Om te reconstrueren wat Park en Margenau met deze these kunnen 

bedoelen moet een onderscheid gemaakt worden tussen de logica van de 

QM en de algebraïsche structuur van het formalisme van de Hilbertruimte. 

Wij bekijken daartoe de volgende stelling. 

Stelling: 

Tussen de gesloten lineaire deelruimten van een separabele 

Hilbertruimte en de loodrechte projecties daarop bestaat een 

één-één relatie. 
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Voor het bevlijs verwijzen wij naar Janssen (1975). 

Laten M, N en K lineaire gesloten deelruimten zijn van de 

Hilbertruimte H. Laten PM' PN en PK loodrechte projecties zijn op 

respectievelijk M, N enK. Uit de stelling volgt, dat M n N 

correspondeert met PM n N en dat M U N correspondeert met PM U N 

Verder geldt (Janssen (1975)) 

= 

= 

(6.1) 

(6.2) 

indien P~M = l - PM en l de indentiteitsoperator is. De distributieve 

wet wordt gegeven door 

M n (N U K) = (M n N) U (M n K) (6.3) 

Wij onderzoeken nu onder welke voorwaarde deze wet geldig is. Daartoe 

formuleren wij (6.3) met behulp van de projectie-operatoren PM, PN en 

PK op basis van bovenstaande correspondenties. 

Met (6.1) en (6.2) volgt uit (6.3) 

= (6.4) 

Hieraan kan alleen worden voldaan indien [PM,PNl = 0. 

In dat geval noemen wij de deelruimten M en N compatibel. 

Daar de projectie-operatoren in het algemeen niet cammuteren geldt de 

distributieve wet niet in het formalisme van de Hilbertruimte. De 

algebraïsche structuur van het formalisme van de QM is dus 

niet-distributief. 

Wij onderzoeken wat dit impliceert voor de logica van de QM. 

1. Veronderstel dat wij met de projectie-operatoren experimentele 

ja -nee propos i ties kunnen associëren. ;\ 

2. Veronderstel voorts dat wij terecht hebben vastgesteld dat de 

algebraïsche structuur van het formalisme van de QM niet-distributief 

is. 

3. Laten wij ons voorts op het standpunt stellen, dat een logica van 

een theorie T het systeem van axioma's en/of regels is, die de 

verzameling van geldige uitspraken en de verzameling van .correcte 

argumentaties karakteriseert voor de taal waarin T is geformuleerd. 

Vraag: Zijn (1) en (2) voldoende om te concluderen tot het 
,, 

niet-klassieke karakter van de logica van de QM? 

Zij die de vraag bevestigend beantwoorden, argumenteren aldus: 
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Uit (1) en (2) volgt, dat het tralie van experimentele ja-nee 

proposities een niet-Boole karakter heeft; de formele theorie van 

de klassieke logica heeft de algebraische .structuur van Boole-algebra's; 

derhalve! 

Echter, om een logische structuur van de QM te identificeren moet 

met betrekking tot de taal PQ, waarin QM wordt geformuleerd, aan de 

volgende vereisten zijn voldaan (Beth (1948)): 

1. De syntaxis (a) van PQ' bestaande uit elementaire beweringen, moet 

worden aangevuld met regels voor de constructie van samengestelde 

beweringen. 

2. Met betrekking tot de semantiek (b) van PQ moet voor iedere 

connectief (resp. iedere quantor) dat als "logisch" wordt 

gekarakteriseerd, een dwingend gemotiveerde semantische 

karakterisering gegeven worden, in de vorm van regels, welke ons 

vervolgens in staat stellen om: 

3. Een waarheidsbegrip respectievelijk een concept van 

"gevolgelijkheid" te definiëren, waarvoor een adequaatheidsbewijs 

geleverd kan worden. 

Eerst in het licht van een dergelijke constructie kan worden vastgesteld 

of er een plausibele logica voor de QM is, die een niet-klassieke 

structuur bezit. 

Voor suggesties die tot nu toe met betrekking tot (1), (2) en (3) 

gedaan zijn verwijzen wij naar Van Fraassen (1974). 

Wij gaan nu in op de these van Park en Margenau. 

Park en Margenau betrekken de distributieve wet direct op experimentele 

proposities en beschouwen deze als observabelen. Indien P, Q en R 

zulke observabelen zijn dan wordt de distributieve wet gegeven door 

P n (Q U R) = (P n Q) U (P U R) 

De correspondentie van de observabelen P, Q en R met de 

projectie-operatoren P, Q en R wordt gegeven door 

P U Q ++ P + Q - PQ 

P n Q ++ PQ 

(6.5 

(6.6 

Het probleem met (6.5) is nu volgens Park en Margenau, dat P n (Q U R) 

wel te representeren is door een operator, maar (P n Q) U (P n R) 
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alleen dan indien [P,Ql = 0. 

Dit is volgens Park en Margenau hetzelfde probleem als de representatie 

van de som-observabele A+B door de operator S. 

Immers, de operator S = A + B komt alleen in aanmerking voor A+B 

indien [Ä,Bl = 0; analoog is er alleen een voor P n Q een operator 

indien [P,Q} = 0. Het feit dat er voor het geval [P,Ql 1 0 geen operator 

is die P n Q kan representeren maakt evenwel de distributieve wet 

volgens Park en Margenau niet onjuist. 

Hun oplossing is opnieuw zwakke correspondentie: 

"Indien PlS vervangen wrdt door Pl_, dan tJOrdt duidelijk dat het 

zoeken naar een "quantwn logica" niet gesteund wordt door de 

quantwnfysica". 

Met betrekking tot deze conclusie volstaan wij op te merken, dat wij 

in het voorafgaande voldoende ons standpunt hebben geschetst. 

§3 Suggesties voor verder onderzoek 

Wij hebben in het voorgaande het probleem van de gelijktijdige 

meetbaarheid van observabelen met niet-cammuterende operatoren 

onderzocht. Dit probleem wordt veroorzaakt door de 

niet-commutativiteit van hermitische operatoren. Deze 

niet-commutativiteit komt tot uiting in de niet-distributiviteit van 

de algebraïsche structuur van het formalisme van de QM. 

Het probleem van de gelijktijdige meetbaarheid kunnen we daarom 

formuleren als een algemener probleem: 

Wat impliceert de niet-distributiviteit van het formalisme van de QM 

voor de logische structuur van de taal waarin de QM geformuleerd wordt; 

In hoeverre impliceert de niet-distributiviteit van het formalisme 

van de QM restricties voor experimentele metingen op het niveau van 

de macrofysica? 

In de axiomatisering van de·QM zoals wij die in hoofdstuk I geschetst 

hebben, kunnen wij deze problemen formuleren op het niveau van de 

syntactische en semantische specificaties van PQ enerzijds en op het 

niveau van de constructie van de meettheorie anderzijds. 

Een theorie, geformuleerd in een formele taal, kunnen wij beschouwen 

als een klasse van beweringen waartussen logische relaties bestaan. 
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In de taal PO met name, worden beweringen gedaan met betrekking 

tot observabelen . Deze observabelen kunnen wij karakteriseren als 

t heoretische termen van de taal P
0

. Zij ontlenen hun fysische 

betekenis niet aan de taal PO zelf, maar aan de correspondentie (C2 ). 

Met betrekking tot de ze observabelen formuleren wij twee vragen: 

Wat is de feitelijke rol van de observabelen in theoretische 

verklaringen en voorspellingen? 

Wat is op basi s van de correspondentie (C
2

) precies hun semantische 

status? 

Wij zullen proberen deze vragen enigszins te illustreren met enkele 

voorbeelden . 

Stel dat wij een quanturnmechanisch experiment uitvoeren waarbij een 

plaatsmet ing verricht wordt. Kunnen wij deze meting, zonder een beroep 

te doen op hetz ij een quanturnmechanische theorie, hetzij een 

niet-quanturnmechanische theorie, interpreteren als een meting van de 

plaatsobservabele 0? 

Laten we voorlopig veronderstellen, dat dit mogelijk is en laten wij 

derhalve Q een niet-theoretische observabele noemen. 

Vraag: Zijn er andere observabelen die voor een dergelijke 

1 
interpretatie in aanmerking komen? 

Wij bekijken een spin-meting met behulp van een SG-magneet. Om deze 

meetopstelling met de QM te verklaren moeten wij de geldigheid van de 

QM vooronderstellen. Immers, met behulp van de taal PQ beschrijven 

wij de correlatie tussen de plaatsobservabele en de spin-observabele. 

De afhankelijkheid van de QM geldt voor elke observabele waarvoor een 

correlatie met de plaatsobservabele moet worden geconstrueerd, wil 

een meting geëffectueerd kunnen worden. Is de impulsobservabele P 

ook zulk een observabele? 

Wij hebben het looptijd-experiment gekarakteriseerd als een operationele 

definitie voor impulsmetingen in termen van plaatsmetingen. Dit 

experiment d·uidt derhalve op een OM-afhankelijkheid van de 

impulsobservabele P. Bij het Geiger-MÜller experiment lijkt dit anders 

te zijn. De impulsobservabele wordt daar niet bepaald uit een 

plaatsmeting. De impuls veroorzaakt ionisatie die wegens het sterke 

veld aanleiding geeft tot een spanningsval over een grote weerstand. 

Bij deze methode lij kt derhalve de bepaling van de i mpulsobservabele 

wel theorie-afhankelijk te zijn maar niet OM-afhankelijk. 

Wij trekken uit deze voorbeelden de voorlopige conclusie dat er een 

aantal observabelen als QM-afhankelijk gekarakteriseerd kan worden en 

een aantal, zoals de plaats- en de impulsobservabele als niet 
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QM-afhankelijk. 

Het probleem van de theorie afhankelijkheid is niet specifiek voor de QM. 

In de klassieke mechanica doet het zich reeds voor met betrekking tot de 

massa-functie. Beschouw een balans in evenwicht met twee massa's 

m
1 

en m2 , op een afstand x
1 

resp. -x
2 

van het draaipunt van de arm. 

Indien wij willen claimen dat de balans een succesvolle toepassing is van 

de theorie m
1

x1 + m2x2 = 0, dan moeten wij de geldigheid van die theorie 

vooronderstellen. De plaatsfunctie kunnen wij als niet-theoretisch 

karakteriseren. De massa-functie ontleent in een bepaalde toepassing 

derhalve zijn betekenis aan de vooronderstelde geldigheid van de 

theorie waarin deze functie als theoretische term voorkomt! 

Dit probleem wordt in de wetenschapsfilosofie het probleem van de 

theoretische termen genoemd: noch hun semantische status noch hun 

feitelijke rol in theoretische verklaringen en voorspellingen kan 

bevredigend worden beschreven. 

Zeer recent is een theorie ontwikkeld over de logische structuur van 

theorieën van de mathematische fysica. In "The Logical Structure of 

Mathematical Physics" introduceert Sneed een karakterisering van de logische 

structuur van theorieën van de mathematische fysica met behulp van een 

zogenaamd verzamelings-theoretisch predicaat. De genoemde karakterisering 

is gebaseerd op de logische structuur van rekenprocedures van functies, 

waarmee een onderscheid tussen theoretische en niet-theoretische functies 

geassocieerd kan worden. Het is van belang er in dit verband op te wijzen, 

dat dit onderscheid derhalve niet gebaseerd is op epistemologische 

overwegingen als die welke aan het bovengeschetste onderscheid tussen 

theoretische en niet-theoretische termen ten grondslag liggen. 

Het begrip "theorie" dat Sneed invoert is van een essentieel ander 

karakter dan het begrip theorie zoals dat op basis van een formele taal 

gekarakteriseerd wordt als een klasse van beweringen. Een theorie bestaat 

volgens Sneed uit een mathematische grondstructuur en een klasse van 

bedoelde toepassingen. Met betrekking tot de mathematische grondstructuur 

kunnen een aantal "verscherpingen" gespecificeerd worden. Deze verscherpinger 

zijn te karakteriseren als speciale wetten (Cf. tweede hoofdwet van Newton 

(behoort tot grondstructuur) vs. gravitatiewet (verscherping)). Een bewering 

die met deze theorie gedaan wordt, claimt dat een fysisch systeem behoort 

tot de klasse van bedoelde toepassingen van de theorie. 

De theorie van ·Sneed wordt gekarakteriseerd als de "non-statement viev;" 

versus de klassieke opvattingen die als "statement view" worden 

gekarakteriseerd. 

Sneed richt zich in zijn boek alleen op theorieën van de klassieke 
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mathematische fysica. De verheldering die hij geeft van een aantal 

problemen met betrekking tot de klassieke mechanica doet ons vermoeden 

dat ook de geschetste problemen ten aanzien van de QM met de theorie 

van Sneed verhelderd kunnen worden . 

Het lijkt ons daarbij van belang allereerst een aantal experimenten 

·grondig te analyseren teneinde de feitelijke rol van de verschillende 

observabelen bij het doen en het interpreteren van waarnemingen te 

kunnen vaststellen. Hij denken hierbij aan wat meer gecompliceerde 

experimenten dan de gebruikelijke gedachten-experimenten. 

j 

,! 
_I! 

{i 
fl 
t1 

~ 
t · ,· 
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Het bewijs van Park en Margenau (1968) voor theorema 4 

Theore~a 4 

De enig mogelijke resultaten van A-metingen zijn de eigenwaarden 

{ak} van de corresponderende operator Ä. 

Bewijs: 

De waarschijnlijkheid Z dat een A-meting een getal zal opleveren 

dat niet een eigenwaarde is van de operator A is gelijk aan de 

verwachtingswaarde van de observabele G(A) met 

1, indien a niet een eigenwaarde is van A 

G(a) = 
0, indien a een eigenwaarde is van Ä. 

De operator die met G(A) correspondeert is 

G(Ä) = = r (0) PH 
n n 

= 0 

Hieruit volgt dat 

z = Tr (p 0) = 0 

Zoals gebruikelijk in wetenschappelijke toepassingen van 

waarschijnlij kheidsrekening wordt verondersteld, dat een 

waarschijnlijkheid gelijk aan nul betekent, dat een gebeurtenis nooit 

zal plaatsvinden. 
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Het bewijs van Von Neumann - (1955) voor stelling (S1J 

Stelling (S
1

): 

Voor de gelijktijdige meetbaarheid van twee observabelen is de 

commutativiteit van de corresponderende operatoren een noodzakelijke 

en voldoende voorwaarde. 

Bewijs: 

Wij splitsen de stelling: 

la. Indien twee operatoren commuteren, dan zijn de corresponderende 

observabelen gelijktijdig meetbaar. 

1b. Indien tv1ee observabelen gelijktijdig meetbaar zijn, dan 

cernmuteren de corresponderende operatoren. 

Stelling (la) hebben wij in hoofdstuk III bewezen.· Indien twee 

operatoren commuteren, dan zijn de observabelen triviaal gelijktijdig 

meetbaar. 

Von Neumann geeft voor stelling (lb) het volgende bewijs. 

Beschouw twee observabelen A en B. (Wij nemen aan, dat de operatoren 

Ä en B een discreet spectrum hebben. Voor operatoren met een 

continus spectrum is heb bewijs niet essentieel anders.) 

Een gelijktijdige meting van de observabelen A en B is tevens een 

meting van de observabele A + B. 

Indien er een operator S is die correspondeert met A + B, dan is de 

verwachtingswaarde voor A + B gelijk aan < 'i', S 'i' >-. 

Algemeen geldt: 

De verwachtingswaarde van som = som van de verwachtingswaarden 

derhalve 

<'i', A 'i'> + <'i', B 'i'> = <'i', A+ B 'i'> 
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Hieruit volgt met de bovenveronderstelde correspondentie 

< ~, S ~ > = < ~' A + B ~ > 

Dit moet gelden voor iedere ~, dus 

S = A+ B 

Op analoge wijze kunnen, door gebruik te maken van de correspondentie 

(i) F(T) F(T) 

de volgende correspondenties geconstrueerd worden: 

A+B A+B 
++ 

2 2 

A-B ++ A-B 
2 2 

(A+B)2 ++ (A+B)2 Ä2+82+ÄË+ËÄ 
= 2 2 4 

(A-B)2 ++ (A-B)2 = Ä2+Ë2_ÄË-ËÄ 
2 2 

4 

AB (A+B)2 Ct..-B)2 ++ {A+B)2 (A-B)2 AB+ BA = = 2 2 2 2 2 

Bekijk nu de volgende observabele A2B. Voor deze observabele kunnen 

twee correspondenties geconstrueerd worden. 

Enerzijds 

anderzijds 

Uit het lemma (hoofdstuk III) volgt 

= 

ABA = 
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Echter, dit geldt voor iedere functie F(A) en G(B). 

F(Ä) G(B) F(Ä) = ~ [F2(Ä) G(B) + G(B) r2(Ä)] (1) 

Met 

= 

= 

kunnen de functies Fk en G
1 

als volgt gedefinieerd worden: 

= 

= 

Voorts geldt: 

Fk(A) ++ Fk(Ä) = L: ö ak p = p 
n anak a ak n 

(2) 

G
1

(B) ++ Gl(B) = L: öb b bl PB = PB 
m m 1 m 1 

(3) 

Substitutie van (2) en ( 3) in ( 1) geeft voor iedere k, 1 
2 2 

p p p = 1 (P PB + PB p ) 
ak Bl ak 

2 
ak ak 1 1 

maar 

p2 = p 
' 

p2 = PB ak ak Bl 1 

derhalve 

p PB p = 1 (P PB + PB p ) 
ak ak 

2 
ak ak 1 1 1 

('+) 

Vermenigvuldig ('+) van links met P 
ak 

p p p = 1 (P PB + p PB p ) 2 
ak Bl cxk ak 1 ak 1 ak 

(5) 

Vermenigvuldig ('+) van rechts met p 

k 
p p . p = 1 (P PB p 

+ ~81 
p ) 

ak Bl ak 
2 

ak ak cxk 1 
(6) 
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Trek (6) af van ( 5): 

p PB PB p = 0 
ak 1 1 cxk 

derhalve 

[Ä,Ël = L ak bl [P ' PB 1 = 0 
k,l cxk 1 
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Het bewijs van Groenewold (1946) voor stelling (S3J 

Stelling (3): 

Zij gegeven een ring met elementen A. Zij gegeven een ring met 

elementen A. Zij voorts gegeven, dat tussen de elementen Ä en de 

elementen A een één-één-correspondentie bestaat, die voldoet aan de 

regels van Von Neumann, dan zijn beide ringen isomorf. 

Bewijs: 

(i) Indien A ++A, dan F(Ä) ++ F(A) 

(ii) Iridien A ++A en B ++ B dan A+B ++ A+B 

Uit (i) en (ii) volgt 

(A+B)2 ~ A2-B2 = AB+BA ++ AB+BA 

Uit (i), (ii) en (1) volgt 

A(AB+BA) + (AB+BA)A A2B - BA2 = 2ABA ++ 2ÄBÄ 

Uit (i), (ii), (1) en (2) volgt 

(AB+BA)2 - B(2ABA) - 2(ABA)B = -(AB-BA)2 ++ -(ÄB-BÄ)2 

Hieruit volgt 

(AB-BA) . ++ ± (ÄB-BÄ) 

en met (1) 

AB ++ AB of AB ++ BA 

Derhalve zijn beide ringen isomorf. ~ 

' .. j 

.. . 

' 

t! 
~ 
~ : 
\·' 
! 
;: 

(1 

(2 
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Gegeven: 

F ++ F(A,B) 

F(A,B) = A+B 

L W(ak,b1 ;p) F(ak,bl) = Tr(pF) voor iedere p 
k,l 

Te bewijzen: 

F = A+B ++ A+B 

Bewijs: 

Substitueer (2) in (3) 

Uit W(ak,b
1

;p) zijn de marginale distributies WA(ak;p) en 

WB(b
1

;p) te construeren. 

= 

= 

Substitueer (5) en (6) in (4) 

= 

= 

Tr(pPe ) 
1 

Tr(p P ) 
ak 

L Tr(pP )ak + L Tr(pP
0 

)b
1 

= Tr(pF) 
k ak 1 ~1 

= Tr(p Lak P ) + Tr(p L b1 P0 ) 

k ak 1 ~1 

= Tr(pÄ) + Tr(pB) 

Tr(pF) = Tr[p(Ä+B)] voor iedere p. 

Hieruit volgt: 

F = A + B. 

( 2 ) 

( 3 ) 

(5) 

(6) 
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De e...."Pez"V'~!ilente Ze onnau:..ukeurigheden óx en óp bij een meting met 
x 

een Geiqer-MülZer teller. 

Bij dit experiment geldt 

E = eV = 
p2 
2m 

óp em óV = 
p 

Veronè e::'.stel: 

óx = 10-3m 

ov = 11.N = 10 - 6v 

e = lo-19c 

m = lo-31kg 

E = 10 keV ... p = 10-23 kgm;s 

Hieruit volgt: 

op = 10-33 kgrn;s 

Voor het product van de onnauwkeurigheden óx en óp geldt nu x 

óx.op 
x = << h (h = 6 10-34 kgrn2/s). 
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Het bewijs voor wp = WF(X) 

Gegeven: 

'Y(x,t) 
I · 2 +~ = I m J..mx I im x12 V 2rriht exp 2ht exp [- ~t(xxl- --2--)) 'Y(xl,O)dxl 

-co 

'Y(x,O) = 0 voor x d ( ) 1 ,:. -xo,xo 

Te bewijzen: 

Bewijs: 

m 
= 2rrht 

x = pt 

-

I 
-x 

0 

m 

p2t/m 

I dx 

p1t/m 

p2 

I dp 
2rrh 

pl 

-co 

I 
-co 

p 2t/m 

= I I '~'<x , t ) 12 dx = 
p

1
t/m 

De limiet t -. ~ en de integraal mog::!n verwisseld worden. 

Het resultaat is dan: 

(1) 

(2) 



x 

WF(X) ( 
mx E (p

1
,p

2
); 'l'(x,t), t-+..,] = t 

p2 +00 

= f f exp(-ipx1/h '!'(x1)dx1 12 dp 
v< 2nn) 

p1 -00 

Voor de waarschijnlijkheidsdichtheid wp(p;'l') voor een meting M1(P) op 

het tijdstip van preparatie geldt 

+oo 

w (p;'l') < 1T ,'1' > 1
2 = I f dx 

1 ipx 
'I'( x) 12 = exp(- -) p p y( 21Th) 1'1 

-oo 

hierin is 1T = (21Th) -~ ipx 
exp p h 

Hieruit volgt 

p2 
f wp(p;'l'(x,O)]dp = Wp[p E (p1 ,p2); 'l'(x,O)] 

p1 

Uit (3) en (4) volgt 

= 

Het bewijs voor 

+oo 
lim f I <-i ha:- ~x) 'l'(x,t) 12 dx = 0 

t-+oo 
-co 

(3 

(4) 

(5) 

indien (x,t) gegeven is door (1) en voldoet aan de beginconditie (2). 

Gegeven: (1) en (2) 

Te bewijzen: 

+oo 
lim f I ( . a mx) 

-~ n---
t -+ 00 dX t 

-oo 

Bewijs: 

'l'(x,t) 12 

H 
r: 
!I 
f! 
il 
~i 

J ;: 

dx 
' . f 
p 

= 0 

Op basis van de gegeven beginconditie (2) veronderstellen wij 



ld 

xo 

J ~(x1 ,o)dx1 12 = K 

-xo 

Substitueer (1) in het linker deel van (5) 

lim 

lim 

lim 

t ... co 

lim 

t ... 00 

lim 

t ... 00 

+oo 

-mx1 Jl t /
,--2-rr-mih_t_ +xo J exp[i(x-x ) 2~] ~(x,O)dx1 12 dx 

1 2ht 
-oo 

J 
m3 

K--- -2rri11t3 
-oo 

+00 
Km3 J dx 2rrint 3 

-oo 

m2 
+xo 

K- J dx
1 t2 

--x 
0 . 

m2 
+xo 

K- J dx1 t2 
-x 

0 

+x -
0 

J 

+xo 

J dx 1 

= 

+xo 

J dx1
1 exp[ 2m i(x '-x )x]. 

2tit 1 1 
-xo -x 

0 
mi (x 2_x '2)] exp[2hT 1 1 

+xo 
[ mi J dx

1 ' exp 2ht (x 2_x t2)] ö(x
1
-x

1
') = 1 1 

-x 
0 

x 2 = 0 1 

-r 
;-

= 

= 
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Het bewijs van Park (1968) 

Stelling: 

De meettransformatie i mpliceert, dat twee observabelen A en B 

gelijktijdig meetbaar zijn d.e.s.d.a. [Ä,Bl = 0. 

Bewijs: 

Volgens de meettransformatie ondergaat de dichtheidsoperator 

p = Po/ van een zuiver ensemble door meting van de observabele A aan 

dat ensemble een toestandsverandering die beschreven wordt door 

Indien de meetransformatie een algemene eigenschap is van metingen 

i dan levert een gelijktijdige meting van de observabelen A en B aan 
! 

een ensemble p = P~ de volgende transformatie op 

P = p -+ ~ = E l<a ,o/>1 2 P = E 1<8 ,o/>1 2 P 
o/ k k ak 1 1 el 

A Voor de observabele B geldt, onafhankelijk van de representatie van p, 

enerzijds 

A 
Wébl;p) = 

en anderzijds 

Hieruit volgt 

Tr(~ 
8 

) = 
1 

= 

A Tr(pP
8 

) = 
1 

l<ak,o/>12 Tr(P Pe ) E 
k ak 1 

E l<ak,o/>j2 l<el,ak>j2 
k 
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Dit geldt niet voor iedere~' {ak} en {8
1

}. Bekijk, om de voorwaarden 

te vinden waaronder het correct is 

De meettransformatie is derhalve alleen van toepassing op gelijktijdige 

metingen A en B indien 

= 0 

Hieruit volgt dat de meettransformatie alleen gelijktijdige metingen 

kan beschrijven van bepaalde paren observabelen, en wel die waarvan 

de eigenvectoren voldoen aan (1) voor iedere ~. 

Om de relatie te bepalen tussen de stelsels eigenvectoren {ak} en 

{8
1

} bekijken we bepaalde ~'s. 

Stel ~ = 

Stel ~ = 

1 

V2 

1 

V2 

Substitutie in (1) levert 

= 

N 'I K. Substitutie in (1) levert 

= 

= 0 

(1) 
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Hieruit volgt, dat (1) vervangen kan worden door de eenvoudiger 

restrictie 

Omdat {ak} en {S1 } stelsels eigenvectoren zijn bevat geen van beide 

de nul-vector. Derhalve heeft elke aM de eigenschap dat 

<S1 ,aM> t 0 voor een of andere waarde van 1, zeg 1=1. 

(2) impliceert, dat <an,B
1

>= 0, n t M, d.w.z. B is orthogonaal ten 

opzichte van elke element ·van {ak} 
".". Echter {ak} is op een na, aM. een 

compleet stelsel; daarom moeten aM en B1 op een fasefactor na aan 

elkaar gelijk zijn. Dit geldt voor alle waarden van L. Dus is ieder 

element van het volledige stelsel {B
1

} een element van het volledige 

stelsel {ak}; de stelsels eigenvectoren van de observabelen A en B 

zijn identiek. 

Hieruit volgt dat de operatoren A en B die corresponderen met de 

gelijktijdig meetbare A en B, noodzakelijk commuteren. 

Hiermee is bewezen, dat de meettransformatie 

(2) 

gelijktijdige metingen van observabelen met niet-cernmuterende operatoren 

verbiedt. 

' ., i 
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Quanturnmechanica en fysische realiteit 

De geschetste problematiek van de relatie tussen herrnitische 

operatoren en waarneembare fysische grootheden weerspiegelt zich 

ook in discussies over het begrip "fysische realiteit". 

Einstein, Podolsky en Rosen (EPR) stelden in hun beroemde artikel 

"Can Quanturn-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered 

Complete?" (1935) het probleem van de volledigheid van de ~-functie · 

aan de orde in verband met het begrip "fysische realiteit". Wij zullen 

op dat aspect van hun artikel niet ingaan. Wij zijn slechts 

geïnteresseerd in de implicaties van hun conclusie voor het begrip 

"fysische realiteit" in verband met observabelen die corresponderen 

met niet-cernmuterende operatoren. 

EPR formuleren de volgende voldoende voorwaarde voor het begrip 

"fysische realiteit". 

"Indien UJij, zonder op een of andere un.Jze een systeem te verstoren, 

met zekerheid (= kans gelijk aan één) de waarde van een fysische 

grootheid kunnen voorspellen, dan bestaat er een element van fysische 

realiteit dat correspondeert met deze fysische grootheid". 

EPR gaan uit van de volgende premisse: 

a "Indien twee fysische grootheden A en B corresponderen met 

niet-cammuterende operatoren [Ä,Bl t o, dan sluit precieze kennis 

van de waarde van één van beide grootheden, precieze kennis uit 

van de waarde van de andere observabele. Iedere poging om de waarde 

van één van beide experimenteel te bepalen zal het systeem zodanig 

veranderen, dat de mogelijkheid de oorspronkelijke waarde van de 

andere te meten vernietigd is". 

Uitgaande van deze premisse (a) besluiten EPR tot twee alternatieven: 
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(1) "àf de quantummechanische beschrijving van realiteit gegeven door 

de '!!-functie is niet compleet"" 

(2) '~f observabelen die corresponderen met niet-cammuterende 

operatoren kunnen niet gelijktijdig fysische realiteit hebben". 

De argumentatie die EPR aanvoeren voor deze exclusieve disjunctie 

(notatie (1) v (2)) is de volgende: 

"Ste l dat de beide observabeZen gelijkti jdig reali teit en dus bepaalde 

waarden hebben; dan zouden deze waarden in een complete beschrijving 

gebruikt . kunnen worden. 

Indien de '!!-functie nu een complete beschrijving zou geven van de 

realiteit" dan zou '!! deze waarden bevatten en zov~en deze waarden 

voorspelbaar zijn. 

Dit is niet het geval (zie (a)) en dus blijft over (1) v (2) 11
• 

Deze conclusie is niet te rechtvaardigen. Immers: 

aF ï ( I (1) A ï (2)) 

hieruit volgt dat 

a F (1) v (2) 

Er is derhalve niet sprake van een exclusieve disjunctie maar van een 

inclusieve disjunctie. 

EPR laten vervolgens zien dat (1) het geval is. 

Wij gaan niet in op het bewijs dat zij daarvoor geven. De kat-paradox 

van Schrödinger geeft ons inziens een voldoende motivering voor (1). 

(Zie ook Einstein (1949)). 

Uit de exclusieve disjunctie die EPR construeren ten opzichte van 

(1) en (2) zou volgen dat I (2) het geval is. 

Dit betekent dat observabelen die correi.ponderen met niet-cernmuterende 
( . 

operatoren gelijktijdig fysische realiteit kunnen hebben. 

Om deze implicatie van het betoog van EPR .is het ons te doen. 

Deze implicatie plaatst Mittelstaedt (1974) voor het volgende probleem: 

enerzijds zijn observabelen met niet-cormnuterende operatoren in het 

algemeen niet gelijktijdig te "objectiveren"; 
i 

anderzijds zijn observabelen met niet-cammuterende operatoren in een 

experimentele situatie zoals EPR die beschrijven wel te "objectiveren". 

Mittelstaedt geeft een analyse van het experiment van EPR analoog aan 
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ons voorbeeld van het correlatie-experiment in hoofdstuk IV. Hij 

komt vervolgens tot de conclusie dat de spin-observabele zowel in 

de x- als in de z-richting gelijktijdig te "objectiveren" is. 

Om zijn probleem op te lossen geeft hij de volgende voldoende 

voorwaarde voor "objectiviteit" van een observabele: 

Een observabele A is objectief te noemen ten opzichte van een toestand 

p indien geldt 
p = 

hierin is PA. een projectie-operator. 
1 

Voor de toestand p
1 

van het ensemble s
1 

impliceert (6.8) 

p = 1 
+ lp 

2 x 
1-

(6.8 

(6. 

Dit is geheel in overeenstemming met (4.12). De ontwikkeling (6.9) 

naar projectie-operatoren is niet uniek en geldt voor willekeurige e
1

• 

De voorwaarde (6.8) voor "objectiviteit" van een observabele 

impliceert derhalve, dat zowel de spin in de x- als in de z-richting 

is te "objectiveren". 

Wat betreft de spin-observabele impliceert de objectiviteitsvoorwaarde 

. ;van Mittelstaedt dat een deeltje "spin" kan hebben en dat deze in 

alle richtingen (het is een vectoriële grootheid) even objectief is. 

Wij zijn niet in staat een betere definitie voor "objectiviteit" of 

"fysische realiteit" te geven; echter wij kunnen de voorwaarde van 

Mittelstaedt niet aanvaarden. 

Op basis van meetresultaten valt meer te zeggen over de grootte 

van fysische observabelen, zij het met betrekking tot ensembles. 

Afgezien van onze twijfel ten opzichte van de plausibiliteit van (6.8), 

is het probleem van Mittelstaedt een pseudo-probleem. De analyse van 

EPR impliceert immers niet een exclusieJe disjunctie maar een 
f! 

inclusieve disjunctie. 11 

f 
! : 

Wij hebben tot zover de geldigheid van de premisse (a) onbesproken 

gelaten. Evenwel op basis van onze analyse van het probleem van de 

gelijktijdige meetbaarheid van observabelen met niet-cammuterende 

operatoren, kan de geldigheid van (a) in twijfel getrokken worden. 

Hiermee wordt eens te meer geïllustreerd, dat zolang wij niet 

beschikken over een bevredigende semantische analyse van het 

formalisme van de QM, uitspraken over begrippen als "objectiviteit" 

tenminste als hypotheses geformuleerd dienen te worden. 
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