
Chapter 10

Quantumveldentheorie

In het voorgaande hebben we de relativistische quantummechanica in groot detail bestudeerd.
We hebben gezien hoe we de speciale relativiteitstheorie kunnen inbouwen in de wetten
van de quantummechanica, hebben bewegingsvergelijkingen afgeleid voor de verschillende
typen deeltjes, en hebben gezien hoe de interactie van deze deeltjes met ijkvelden tot stand
komt door te eisen dat de wiskunde lokaal ijkinvariant is. Op deze manier zagen we dat
het Maxwell veld moet bestaan, en dat er acht verschillende kleuren gluonen moeten zijn.
Al met al hebben we een groot deel van de gehele deeltjesfysica, te weten het gedrag
van de quarks en van de leptonen, een solide wiskundige basis gegeven. Tot nu toe heeft
de quantummechanica nog geen uitgesproken grote rol gespeeld: slechts op één moment
hebben we haar toegepast, te weten toen we de impuls ~p en energie E in de relativistische
energievergelijkingen vervingen door hun quantummechanische operatoren −i ~∇ en i ∂0,
respectievelijk. Het is verbazend hoeveel we hebben kunnen opbouwen uit zo’n kleine set
aannames!
Er zijn echter een aantal details die uitgewerkt moeten worden, en die voor de theorie
in haar huidige vorm niet tot fysische acceptabele uitkomsten zullen leiden. Dat is niet
verbazend: we hebben immers nog niet het volledige apparaat van de quantummechanica
benut: de kern van de theorie wordt gevormd door de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg.
Het zal dan blijken dat een tweede quantummechanische kunstgreep vereist is; deze stap
staat bekend onder de naam tweede quantisatie. In woorden is deze kunstgreep simpel:
we zullen de oplossingen van de Klein-Gordon- en Dirac vergelijking, φ en ψ, zelf weer
opvatten als operatoren, waarna we deze operatoren dwingen te voldoen aan de onzeker-
heidsrelaties van Heisenberg. Als we dat hebben gedaan, zal blijken dat de resulterende
theorie, de quantumvelden theorie, voldoet aan alle fysische aannames die we verlangen van
een theorie die de deeltjesfysica dient te beschrijven.
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2 CHAPTER 10. QUANTUMVELDENTHEORIE

10.1 Tweede Quantisatie van het reële Klein-Gordon

veld

10.1.1 Fouriernotatie

Ter inleiding zullen we eerst het reële Klein-Gordonveld bestuderen. Het complexe Klein-
Gordonveld en het Diracveld zullen later volgen.
Zoals we hadden gezien is de algemene oplossing van de Klein-Gordonvergelijking een
lineaire combinatie van twee complexe e-machten e±ipµx

µ
. De waarde van de coefficienten

bleek hierbij irrelevant: voor elke waarde van ~p bleek de algemene oplossing te voldoen
aan de relativistische energievergelijking E2 = ~p 2 +m2. We kunnen hierdoor de oplossing
nog algemener opschrijven, te weten als een som van de oplossingen bij elke mogelijke
impulswaarde ~p; de impulswaarden hebben een continue spectrum, dus de som is eigenlijk
een intergaal. Al met al is de oplossing gegeven door

φ =

∫
d3p

(2π)32E

(
b(~p ) e−ipµx

µ

+ a(~p ) eipµx
µ
)
. (10.1)

Dit is precies de vorm van een Fourier-integraal! Blijkbaar is de algemene oplossing van
de Klein-Gordonvergelijking een som van alle mogelijke oscillerende golven, ieder met zijn
eigen waarde voor de impuls.
Aangezien het veld reëel is geldt per definitie φ∗ = φ, wat alleen kan als de coëfficienten
elkaars complex geconjugeerden zijn: b(~p) = a+(~p). We schrijven daarom

φ =

∫
d3p

(2π)32E

(
a+(~p ) e−ipµx

µ

+ a(~p ) eipµx
µ
)
. (10.2)

Door de coëfficienten waarden te geven kan deze integraal elke functie φ aannemen.
We hebben nu nog geen enkele nieuwe fysica gedaan; we hebben louter aan ons Klein-
Gordonveld een nieuwe notatie toegekend. Deze nieuwe schrijfwijze stelt ons in staat tot
diepere inzichten te komen, en is de meest handige manier om de stap van de Tweede
Quantisatie uit te voeren. We zullen dan de coëfficienten a(~p) en a+(~p) opvatten als opera-
toren in plaats van als functies, en deze laten voldoen aan de Onzekerheid van Heisenberg.
Daardoor wordt het Klein-Gordon veld zelf ook een operator, en wel een die de volledige
essentie bevat van de quantummechanica.
Eerst zullen we de energie van het Klein-Gordonveld herschrijven in deze Fourier-representatie.
Hiertoe dienen we Eq.X in te vullen in de uitdrukking voor de Hamiltoniaan H die we
hadden afgeleid voor het Klein-Gordonveld door gebruik te maken van het Theorema van
Noether. We vinden voor de afgeleides ∂0φ en ~∇φ:

∂0φ = −i
∫

d3p E

(2π)32E

(
a(~p) e−ipµx

µ − a∗(~p) eipµxµ
)
,

~∇φ = i

∫
d3p ~p

(2π)32E

(
a(~p) e−ipµx

µ − a∗(~p) eipµxµ
)
. (10.3)
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Hun kwadraten zijn produkten van twee integralen, oftewel een dubbele integraal over de
twee impulsen ~p en ~p ′. Zo volgt voor het kwadraat van de tijdsafgeleide ∂0φ :

(∂0φ)2 = −

(∫
d3p E

(2π)32E

(
a(~p) e−ipµx

µ − a∗(~p) eipµxµ
))
·(∫

d3p′ E ′

(2π)32E ′

(
a(~p ′) e−ip

′
µx

µ − a∗(~p ′) eip′µxµ
))

= −
∫ ∫

d3p E

(2π)32E

d3p′ E ′

(2π)32E(
a(~p) e−ipµx

µ − a∗(~p) eipµxµ
)
·
(
a(~p′) e−ip

′
µx

µ − a∗(~p′) eip′µxµ
)

= −
∫ ∫

d3p E

(2π)32E

d3p′ E ′

(2π)32E

(
a(~p)a(~p′) e−i(pµ+p

′
µ)x

µ − a(~p)a∗(~p ′) e−i(pµ−p
′
µ)x

µ

+ c.c.

)
(10.4)

Dit kan worden opgeschoond door gebruik te maken van het feit dat, dadelijk, deze uit-
drukking in zijn geheel geintegreerd gaat worden over de hele ruimte. In de integrand
van deze integratie komen er dan termen te staan van het type

∫
epµx

µ
d3x. Zulke termen

(feitelijk Fourier-getransformeerden van het getal 1) zijn identiek aan δ−functies:∫
ei~p·~xd3x = (2π)3δ3(~p). (10.5)

Bovenstaand kwadraat zal daarom, wanneer geintegreerd over de gehele ruimte, alle ruimtelijke
e-machten vervangen door δ−functies.∫

(∂0φ)2d3x = −
∫ ∫

d3p

2

d3p′

2(2π)3
·(

a(~p)a(~p′) e−i(E+E′)tδ3(~p+ ~p ′)− a(~p)a∗(~p ′) e−i(E−E
′)tδ3(~p− ~p ′) + c.c.

)
.

(10.6)

Vervolgens kunnen we de definierende eigenschap van de δ−functie gebruiken om een der
impuls-integralen te doen. Dit levert voor de eerste term op dat ~p ′ = −~p, en voor de tweede
term ~p ′ = ~p. In beide gevallen geldt, via de relativistische energierelatie E2 = ~p2 +m2, dat
de energieen E en E ′ aan elkaar gelijk zijn. Zodoende vinden we tenslotte:∫

(∂0φ)2d3x = −
∫

d3p

4(2π)3

(
a(~p)a(−~p) e−2iEt − a(~p)a∗(~p) + c.c.

)
. (10.7)

Op soortgelijke manier kan het kwadraat van de plaats-afgeleiden ~∇φ worden uitgerekend,∫
(~∇φ)2d3x =

∫
d3p ~p 2

4(2π)3E2

(
a(~p)a(−~p) e−2iEt + a(~p)a∗(~p) + c.c.

)
, (10.8)
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en het kwadraat van het Klein-Gordon veld zelf:∫
(mφ)2d3x =

∫
d3p m2

4(2π)3E2

(
a(~p)a(−~p) e−2iEt + a(~p)a∗(~p) + c.c.

)
. (10.9)

Opgeteld leveren deze termen samen de energie op van het Klein-Gordon veld:

H =∫
d3p

4(2π)3E2

(
(−E2 + ~p2 +m2)a(~p)a(−~p) e−2iEt + (E2 + ~p2 +m2)a(~p)a∗(~p) + c.c.

)

=

∫
d3p

2(2π)3

(
a(~p)a∗(~p) + c.c.

)
, (10.10)

waar in de laatste stap de relativistische energierelatie E2 = ~p 2 +m2 is gebruikt.

Ter herinnering: dit alles is geen nieuwe fysica, het is louter een herschrijving van eerdere
resultaten (te weten: in termen van Fouriertransformaties). Zoals beloofd doet de nieuwe
fysica haar intrede wanneer we de stap van de Tweede Quantisatie maken: we zullen vanaf
nu de Klein-Gordon velden opvatten als operatoren, en wel die voldoen aan de onzeker-
heidsrelatie van Heisenberg: we zullen aannemen dat het veld φ(x) en zijn impuls ∂0φ(x)
voldoen aan de commutatoren

[φ(t, ~x), ∂0φ(t, ~x ′)] = iδ(~x− ~x ′),

[φ(t, ~x), φ(t, ~x ′)] = 0, [∂0φ(t, ~x), ∂0φ(t, ~x ′)] = 0. (10.11)

Deze commutatoren kunnen niet worden afgeleid: het is een aanname die gedaan wordt op
grond van het feit dat de velden aan de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg dienen te vol-
doen. Nu is het met velden zo dat we niet de oude, bekende, Relaties kunnen gebruiken:
die zijn immers alleen van toepassing binnen de theorie van Schrodinger, oftewel bij de
quantummechanica van enkele deeltjes. We hebben dan ook geen keus nieuwe Onzek-
erheidsrelaties te poneren die, bij wijze van goede gok, dezelfde vorm aannemen als de
Schrodinger-varianten, maar die van toepassing zijn op velden die de hele ruimte mogen
innemen. Bovenstaande keuze voldoet aan deze eisen.
Deze operatoren kunnen vervolgens worden uitgedrukt in hun Fourier-representaties, en
geven, na wat algebra, een equivalente set commutatoren voor de operatoren voor de
Fourier-coefficienten: [

a(~p), a+(~p ′)
]

= (2π)3 2E δ3(~p− ~p ′),
[a(~p), a(~p ′)] = 0,[

a∗(~p), a+(~p ′)
]

= 0. (10.12)

Wat betekent het fysisch dat de velden nu zelf operatoren zijn? Operatoren moeten ergens
op werken, zodat deze nieuwe situatie vereist dat we op zoek zullen moeten gaan naar
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toestanden, in bracket notatie: |toestand >; pas als een spectrum is gevonden, kunnen we
ons buigen over de vraag wat de fysische betekenis van zulke toestanden is, en wat het
fysisch betekent als de Klein-Gordon operator φ op zo’n toestand werkt. Het spectrum
aan eigentoestanden zullen we nu bestuderen.

10.1.2 Constructie van de Fock-ruimte

Uit het hoofdstuk over niet-relativistische quantummechanica weten we dat we elke toe-
stand kunnen schrijven als een lineaire combinatie van basis-toestanden, mits deze basis-
toestanden maar een complete set vormen. Een manier om een complete set te vinden is
door op zoek te gaan naar de eigentoestanden van een hermitische operator, oftewel een
operator N waarvoor geldt N+ = N . Duidelijk is meteen dat de operatoren a(~p en a∗(~p)
hier niet aan voldoen: ze zijn elkaars hermitisch geconjugeerden maar niet die van zichzelf.
We kunnen deze operatoren dan ook niet gebruiken om een basis te vormen waaruit we elke
andere toestand kunnen opbouwen. Echter, een produkt van de operatoren a(~p) en a+(~p) is
wel hermitisch. Immers, er geldt dan (a+(~p) a(~p))+ = (a(~p))+(a+(~p))+ = a+(~p) a(~p). Het
ligt dan ook voor de hand om een nieuwe operator N(~p te definieren als een produkt van
a+(~p) en a(~p) :

(2π)3 2E δ3(0)N(~p) ≡ a+(~p) a(~p), (10.13)

zodat deze nieuwe operator N(~p) wel degelijk hermitisch is. De ’evenredigheidsconstante’
heeft een zonderling voorkomen: er staat de δ-functie in en wel geevalueerd op het ruimtepunt
(x, y, z) = (0, 0, 0), wat overeenkomt met oneindig! Dit oogt als een vreemde keuze, maar
we zijn vrij die te maken (elke evenredigheidsconstante levert ons een hermitische operator
N(~p) op). Het zal dadelijk blijken waarom juist deze keuze handig is.
Nu we een hermitische operator hebben gevonden, is de volgende stap het bepalen van de
eigentoestanden; deze vormen dan een basis. Als we de eigentoestand van N(~p) aangeven
met |n~p > en de bijbehorende eigenwaarde met de constante n(~p) (merk op dat deze reeel
is; dit is immers altijd het geval voor eigenwaarden van hermitische operatoren), dan geldt
per definitie de volgende relatie

N(~p)|n~p >= n(~p)|n~p >, (10.14)

en vormen de toestanden |n~p > een basis waarin elke andere toestand kan worden uitge-
drukt.
De fysische betekenis van de operator N(~p) kan worden uitgezocht door de Hamiltoniaan
te schrijven in termen van deze nieuwe operator. Dit kan door de integrand te herschrijven
als

a+(~p) a(~p) + a(~p) a+(~p) = 2 a+(~p) a(~p) +
[
a(~p), a+(~p)

]
= 4 (2π)3E δ3(0)N(~p) + (2π)3 2E δ3(0)

= 4 (2π)3E δ3(0)

(
N(~p) +

1

2

)
, (10.15)
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waarin in de tweede regel de commutator van de operatoren a+(~p) en a(~p) en de definitie van
de operator N(~p) is gebruikt. Het is in deze stap waar de keuze voor de evenredigheidscon-
stante in Eq.(10.13) duidelijk wordt: door deze keuze konden N(~p) en 1/2 samengevoegd
worden binnen de haakjes.
Met dit resultaat kan de Hamiltoniaan worden geschreven als

H =

∫
d3pE δ(0)

(
N(~p) +

1

2

)
. (10.16)

Wanneer we deze operator laten werken op de eigentoestanden |n~p > krijgen we terug dat
de energie die hoort bij deze toestand gegeven wordt door

H|n~p ′ > =

∫
d3pE δ(0)

(
N(~p) +

1

2

)
|n~p ′ >

=

(
E δ(0)n(~p ′) +

∫
d3p δ3(0)

1

2

)
|n~p ′ > . (10.17)

Oftwel: de totale energie is de eigenwaarde van de toestand |n~p ′ >. Deze waarde is, zoals
gegeven in deze vorm, oneindig groot: zowel de factor δ3(0) als de integraalterm geven
oneindig grote bijdragen. De factor δ3(0) kan echter worden geabsorbeerd in de definitie
van de eigentoestand |n~p ′ > (dit mag; er geldt immers dat een constante maal een eigentoe-
stand een nieuwe eigentoestand oplevert met dezelfde eigenwaarde). De oneindige bijdrage
ten gevolge van de integraal heeft geen fysische betekenis (er geldt immers dat alleen en-
ergieverschillen fysische betekenis hebben; de constante bijdrage valt daarom altijd weg),
en wordt daarom altijd genegeerd. Zonder verlies van fysische betekenis mag bovenstaande
vergelijking daarom worden geschreven als

H|n~p ′ >=
(∫

d3pE N(~p)
)
|n~p ′ >, (10.18)

en, omdat de eigenwaarde n(~p) alleen een niet-nulwaarde oplevert bij de eigentoestand
|n(

~p ′) >, volgt dat uit deze integraal volgt

H|n~p ′ >=
(
EN(~p ′)

)
|n~p ′ > . (10.19)

Zo zien we dat de energie van de toestand |n~p ′ > gegeven wordt door n(~p) maal de energie
behorende bij de impulswaarde ~p ′. Dit suggereert sterk dat de eigenwaarde n(~p) de fysische
interpretatie heeft van het aantal deeltjes met impuls ~p. Dit maakt van N(~p) de operator
die de ~p -impuls deeltjes telt, en van |n~p > de toestand die dit aantal deeltjes beschrijft.
Deze interpretatie kan kracht worden bijgezet door aan te tonen dat de eigenwaarden n(~p)
louter bestaan als gehele getallen. Het bewijs hiervan bestaat uit twee stappen: ten eerste
zullen we laten zien dat de eigenwaarden bij verschillende eigentoestanden alleen in gehele
eenheden van elkaar kunnen verschillen. Ten tweede zullen we van ëën toestand laten laten
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zien dat de eigenwaarde zelf een geheel getal is. Die twee feiten samen dicteren dan dat de
eigenwaarde van elke eigentoestand een geheel getal moet zijn.
De eerste stap kunnen we laten volgen uit de betekenis van de operatoren a+(~p) en a(~p).
Het is namelijk eenvoudig om aan te tonen dat het laten werken van a+(~p) op de toestand
|n~p > de eigenwaarde van de toestand verhoogt in stapjes van 1, en dat het laten werken
van a(~p) de eigenwaarden verlaagt in stapjes van 1. Om dit te laten zien hoeven we alleen
maar de operatoren te laten werken op een toestand |n~p en, daarna, de operator N(~p)
toe te passen om te zien dat de nieuwe eigenwaarde een stapje hoger is geworden. We
construeren daarom de toestand

a+(~p)|n~p >, (10.20)

en berekenen hiervan de eigenwaarden met behulp van de operator N(~p):

N(~p)
(
a+(~p)|n~p >

)
=

1

(2π)2 2E δ3(0)
a+(~p)a(~p)a+(~p)|n~p >

=
1

(2π)2 2E δ3(0)

(
a+(~p)a+(~p)a(~p)|n~p > +a+(~p)

[
a(~p, a+(~p))

]
|n~p >

)
= a+(~p)N(~p)|n~p > +a+(~p)|n~p >
= a+(~p)n(~p)|n~p > +a+(~p)|n~p >

=
(
n(~p) + 1

)
a+(~p)|n~p > (10.21)

In de eerste stap we de definitie van de operator N(~p) gesubstitueerd, en in de derde
stap gebruik gemaakt van de commutator-relatie tussen de operatoren a(~p) en a+(~p). De
resulterende vergelijking,

N(~p)
(
a+(~p)|n~p >

)
=
(
n(~p) + 1

)
a+(~p)|n~p >, (10.22)

is een eigenwaardevergelijking, en laat zien dat de toestand a+(~p)|n~p > een eigentoestand
is van de operator N(~) en wel met eigenwaarde (n(~p) + 1). Dit maakt expliciet dat de
operator a+(~p) inderdaad een eigentoestand van N(~p) verandert in een nieuwe eigentoes-
tand waarvan de eigenwaarde toegenomen is met 1. Op soortgelijke manier is te laten zien
dat de operator a(~p) een eigentoestand van N(~p) verandert in een nieuwe eigentoestand
waarvan de eigenwaarde met 1 is afgenomen:

N(~p)
(
a(~p)|n~p >

)
=
(
n(~p)− 1

)
a(~p)|n~p > . (10.23)

Hiermee is aangetoond dat de eigenwaarden bij verschillende eigentoestanden van N(~p)
louter in gehele eenheden van elkaar kunnen verschillen. We hoeven nu alleen nog maar
te laten zien dat één van die eigenwaarden zelf een natuurlijk getal is. Dit is eenvoudig:
uit het feit dat de Hamiltoniaan de waarde nul kan aannemen (zoals direkt volgt uit de
Noether-uitdrukking) volgt dat er een eigentoestand moet bestaan met eigenwaarde gelijk
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aan nul.
Dit bewijst expliciet dat de eigenwaarden van de operator N(~p) natuurlijke getallen zijn, en
geeft extra kracht aan de interpretatie dat de eigenwaarden overeenkomen met het aantal
deeltjes dat door de eigentoestand wordt beschreven.
Bovendien hebben we hiermee een recept te pakken om tussen alle eigentoestanden te
springen: we hoeven daartoe alleen maar de operatoren a+(~p) en a(~p) toe te passen. In
onze fysische interpretatie betekent dit dat de operator a+(~p) een Klein-Gordon deeltje met
impuls ~p creeert, en de operator a(~p) een deeltje met impuls ~p vernietigd. De operatoren
a+(~p) en a(~p) worden dan ook creatie- respectievelijk annihilatieoperatoren genoemd.
Tenslotte volgt, uit het feit dat de Hamiltoniaan geen negatieve waarden kan opleveren dat
de eigenwaarde nul de laagste eigenwaarde is die voor mag komen. Er geldt daarom:

a(~p)|0 >= 0. (10.24)

Fysisch komt de bijbehorende eigentoestand |0 >, het vacuum genaamd, overeen met een
toestand zonder deeltjes. Alle andere eigentoestanden |n~p = 1 >, |n~p = 2 >, . . . met
eigenwaarden n(~p) = 1, n(~p) = 2, . . . volgen uit de vacuumtoestand door herhaaldelijke
toepassing van de creatieoperator a+(~p).
Hiermee is het hele spectrum aan eigentoestanden en eigenwaarden van de operator N(~p)
gevonden, en, aangezien de operator hermitisch is, kan elke willekeurige toestand van
het Klein-Gordon systeem worden geschreven als een lineaire combinatie van deze eigen-
toestanden. De eigentoestanden |n~p = 1 >, |n~p = 2 >, . . . vormen dan ook een basis
van de complete oplossingenruimte van de Klein-Gordon vergelijking. Deze ruimte van
vaste-hoeveelheid-deeltjes toestanden heet de Fock -ruimte (genoemd naar de Russische
wiskundige Vladimir A. Fock, 1898-1974). De Fock-ruimte is oneindig dimensionaal (de
basis bestaat immers uit oneindig veel toestanden |n~p = 1 >, |n~p = 2 >, . . . , |n~p = ∞ >),
en elke basistoestand ligt op eindige afstanden van de andere basistoestanden.
Een willekeurig punt in de Fock-ruimte is een lineaire combinatie van eigentoestanden die
ieder een vast aantal deeltjes beschrijft; de lineaire combinatie is dus een mix van verschil-
lende hoeveelheden deeltjes:

|willekeurige toestand >=
∑
i=1

|n(~p) = i > . (10.25)

Net zoals het in het geval van een meting aan een punt in de Hilbert-ruimte niet vantevoren
garandeert welk van de termen uit de lineaire combinatie gevonden wordt als meetwaarde,
zal een meting aan een toestand in de Fock-ruimte niet vantevoren garanderen hoeveel
Klein-Gordon deeltjes er in de meting zullen worden gevonden. Dit gegeven vormt een
van de grondslagen van het opstellen van de Feynman-regels in een latere sectie, en is een
direkt gevolg van het opvatten van het Klein-Gordon veld als operator en het postuleren
van de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg op deze operatoren. De Tweede Quantisatie
heeft dus als gevolg gehad dat het aantal deeltjes van een Klein-Gordonveld niet meer vast
staat!
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10.2 Tweede Quantisatie van het complexe Klein-Gordon

veld

10.2.1 Fouriernotatie

Het complexe Klein-Gordon veld kan, net als zijn reële evenknie, worden herschreven als
een Fourierintegraal:

φ =

∫
d3p

(2π)32E

(
a(~p ) e−ipµx

µ

+ b+(~p ) eipµx
µ
)
. (10.26)

Deze keer is het veld echter niet reëel, zodat we niet mogen concluderen dat de coëffi-
cienten a(~p) en b(~p) aan elkaar zijn gerelateerd via een hermitische conjugatie. In plaats
daarvan moeten we de twee typen coëfficienten opvatten als ongerelateerd, en een aparte
Fourierintegraal opschrijven voor de complex geconjugeerde φ∗ van het Klein-Gordon veld:

φ∗ =

∫
d3p

(2π)32E

(
b(~p ) e−ipµx

µ

+ a+(~p ) eipµx
µ
)
. (10.27)

De Hamiltoniaan H van het complexe Klein-Gordonveld kan als een Fourierintegraal wor-
den geschreven door deze Fourierintegralen in te vullen in de uitdrukking die we gevonden
hadden door gebruik te maken van het Theorema van Noether. Op een manier soortgelijk
aan voorgedaan in de vorige sectie vinden we voor het produkt van de tijdsafgeleiden van
de velden∫

(∂0φ)(∂0φ
∗)d3x =

−
∫

d3p

(2π)3 4

(
a(~p) b( ~−p) e−2iEt − a(~p) a+(~p)− b+(~p) b(~p) + b+(~p)a+(−~p) e2iEt

)
,

(10.28)

voor het produkt van de gradienten van de velden:∫
(~∇φ) · (~∇φ∗)d3x =∫
d3p ~p 2

(2π)3 4E2

(
a(~p) b( ~−p) e−2iEt + a(~p) a+(~p) + b+(~p) b(~p) + b+(~p)a+(−~p) e2iEt

)
,

(10.29)

en voor het produkt van de velden zelf:

m2

∫
(φφ∗)d3x =∫
d3p m2

(2π)3 4E2

(
a(~p) b( ~−p) e−2iEt + a(~p) a+(~p) + b+(~p) b(~p) + b+(~p)a+(−~p) e2iEt

)
.

(10.30)
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Deze termen opgeteld geven, na wat algebra en de relatie E2 = ~p 2 +m2, de Hamiltoniaan
H van het complexe Klein-Gordon veld:

H =

∫
d3p

(2π)3 2

(
a(~p) a+(~p) + b+(~p) b(~p)

)
. (10.31)

10.2.2 Tweede Quantisatie

Tot nu toe is er nog geen nieuwe fysica bedreven: we hebben louter ons oude resultaat
uitgedrukt in een nieuwe notatie. De nieuwe fysica vindt plaats door de stap van Tweede
Quantisatie te maken. De Tweede Quantisatie volgt geheel dezelfde stappen als het geval
van het reële Klein-Gordonveld: de Fouriercoëfficienten a(~p), a+(~p), b(~p), b+(~p) zullen nu
worden opgevat als operatoren, waardoor het Klein-Gordonveld en zijn complex gecon-
jugeerde zelf ook operatoren worden. Voor de velden postuleren we weer de Onzekerheid-
srelatie van Heisenberg

[φ(t, ~x), ∂0φ(t, ~x ′)] = iδ(~x− ~x ′),
[φ(t, ~x), φ(t, ~x ′)] = 0,[

∂0φ(t, ~x), ∂)φ(t, ~x ′)
]

= 0. (10.32)

en

[φ∗(t, ~x), ∂0φ
∗(t, ~x ′)] = iδ(~x− ~x ′),

[φ∗(t, ~x), φ∗(t, ~x′)] = 0,

[∂0φ
∗(t, ~x), ∂0φ

∗(t, ~x ′)] = 0. (10.33)

Ook nu weer is deze keuze voor de commutatoren equivalent aan een set commutatoren
voor de Fourier-coëfficienten:

[a(~p), a∗(~p ′)] = (2π)3 2E δ3(~p− ~p ′),
[a(~p), a(~p ′)] = 0,

[a∗(~p), a∗(~p ′)] = 0, (10.34)

en

[b(~p), b∗(~p ′)] = (2π)3 2E δ3(~p− ~p ′),
[b(~p), b(~p ′)] = 0,

[b∗(~p), b∗(~p ′)] = 0. (10.35)

Het verschil met het geval van het reële Klein-Gordonveld is dat er nu twee sets van zulke
operatoren zijn en twee sets commutatorrelaties. De wiskundige vorm is echter exact
hetzelfde als eerder bestudeerd, en daarom mogen we al onze eerdere conclusies direkt
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overnemen: ook nu weer kunnen we hermitische operatoren Na(~p) en Nb(~p) definieren
volgens

(2π)3 2E δ3(0)Na(~p) ≡ a+(~p) a(~p), (2π)3 2E δ3(0)Nb(~p) ≡ b+(~p) b(~p), (10.36)

waarvan de eigenwaarden de fysische interpretatie hebben van aantallen deeltjes van het
type ’a’ en het type ’b’, respectievelijk, dat door de bijbehorende eigentoestanden worden
beschreven. Ook mogen we weer concluderen dat de operatoren a+(~p), b+(~p) deeltjes van
type ’a’ respectievelijk type ’b’ met impuls ~p creëeren, en de operatoren a(~p), b(~p) deeltjes
van type ’a’ respectievelijk type ’b’ met impuls ~p annihileren. Bovendien volgt, op eenzelfde
manier als eerder voorgedaan, dat de Hamiltoniaan geschreven kan worden als

H =

∫
d3pEδ3(0)

(
Na(~p) +Nb(~p) + 1

)
, (10.37)

waaruit volgt dat de twee typen deeltjes ieder op gelijke voet bijdragen aan de totale energie
die in het complexe Klein-Gordon veld is opgesloten.
Uit de eerdere behandeling van het complexe Klein-Gordonveld was al duidelijk geworden
dat het veld zowel deeltjes als anti-deeltjes beschrijft. Het ligt dan ook voor de hand om
te concluderen dat de deeltjes van type ’a’ en die van type ’b’ elkaars antideeltjes zijn.
Dat dat inderdaad de juiste conclusie is, kunnen we expliciet maken door de elektrische
lading van het veld te berekenen. Eerder al hadden we de Noetherstroom berekend die het
gevolg was van de ijkinvariantie van de Klein-Gordon Lagrangiaan, en hadden we gezien
dat die de fysische interpretatie had van de elektrische stroom. De behouden grootheid
die daarmee geassocieerd wordt is de ruimtelijke integraal van de nulde component van de
stroom 4-vector, oftwel de uitdrukking

Q =

∫
J0 d3x, waarin J0 ≡ i

(
φ∗∂0φ− ∂0φ∗φ

)
= i φ∗∂0φ+ h.c. (10.38)

De uitdrukking voor
∫
J0 d3x kan worden uitgeschreven in zijn Fourier-representatie. Er

geldt

Q ≡
∫
iφ∗∂0φ d

3x+ h.c.

=

∫
d3p

(2π)32

d3p′

(2π)32E ′
·(

a(~p) e−ipµx
µ − b+(~p) eipµx

µ

)(
b(~p′) e−ip

′
µx

µ

+ a+(~p′) eip
′
µx

µ

)
d3x+ h.c.

= . . .

=

∫
d3p

(2π)32E

(
a(~p) b(−~p) e−2iEt + a(~p) a+(~p)− b+(~p) b(~p)− b+(~p) a(−~p) e2iEt

)
+ h.c. ,

(10.39)
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(een aantal tussenstappen zijn overgeslagen; het betreft het gebruiken van de Fourier-
representatie van de δ-functie en het vervolgens doen van een der impuls-integralen met
behulp van diens definierende eigenschap). Voor de hermitisch geconjugeerde geldt dat
de complexe e-machten van teken wisselen en dat voor elk produkt van operatoren geldt
(AB)+ = B+A+ :

h.c. =

∫
d3p

(2π)32E

(
b+(−~p) a(~p) e2iEt + a(~p) a+(~p)− b+(~p) b(~p)− a+(−~p) b(~p) e−2iEt

)
.

(10.40)
Als tenslotte wordt gebruikt dat in elke afzonderlijke term de tekens van de impuls ~p mogen
worden omgedraaid (er wordt immers toch over elke waarde van de impuls geintegreerd),
volgt dat vele termen in de som elkaar uitwissen en er overblijft:

Q =

∫
d3p

(2π)3E

(
a(~p) a+(~p)− b+(~p) b(~p)

)
. (10.41)

Tenslotte kunnen de produkten van de creatie- en annihilatieoperatoren worden vervangen
door de operatoren Na(~p) en Nb(~p), zodat de uitdrukking uiteindelijk is:

Q =

∫
d3p δ3(0)

(
Na(~p)−Nb(~p) + 1

)
. (10.42)

Dit is de elektrische lading van het complexe Klein-Gordonveld. Zoals is te zien, bestaat die
uit de som van het aantal type-’a’ deeltjes minus de som van het aantal type ’b’ deeltjes. Dit
is, uiteraard, precies wat we verwachten als het veld zowel deeltjes als anti-deeltjes beschri-
jft. Hiermee is expliciet aangetoond dat de operatoren operatoren a+(~p), a(~p) deeltjes met
impuls ~p creëeren respectievelijk annihileren, en dat de operatoren b+(~p), b(~p) anti-deeltjes
met impuls ~p creëeren respectievelijk annihileren.

10.3 Tweede Quantisatie van het Dirac veld

10.3.1 Fouriernotatie

In een eerder Hoofdstuk hebben we de oplossingen van de Dirac-vergelijking afgeleid,
alsmede de normalisatie. Voor de overzichtelijkheid worden ze hier nog eens herhaald.
De vier lineair onafhankelijke oplossingen worden gegeven door

ψ = N u(1,2)(p) e−ipµx
µ

, ψ = N v(1,2)(p) eipµx
µ

, (10.43)
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waarin

u(1)(p) =
1

E +m


E +m

0
pz

px + ipy

 , u(2)(p) =
1

E +m


0

E +m
px − ipy
−pz

 ,

(10.44)

v(1)(p) =
1

E +m


pz

px + ipy
E +m

0

 , v(2)(p) =
1

E +m


px − ipy
−pz

0
E +m

 ,

en waarin de normalisatie N is gekozen als

N =

√
E +m

2m
. (10.45)

Een willekeurige oplossing van de Dirac-vergelijking kan worden geschreven als een lineaire
combinatie van deze oplossingen,

ψ =
∑
α=1,2

(
b(α)u

(α)(p) e−ipµx
µ

+ d(α)u
(α)(p) eipµx

µ
)

(10.46)

waarin b1, b2 de coëfficienten zijn van de oplossingen met positieve energie, en da, d2 de
coëfficienten van de oplossingen met negatieve energie. De waarde van de impuls pµ bleek
hierbij irrelevant: voor elke uitdrukking voor pµ (waarvan de componenten voldoen aan de
relativistische energievergelijking) was de oplossing gevonden. Dat betekent bovenstaande
oplossing nog algemener kan worden geschreven, te weten als een som van alle mogelijke
impulswaarden. Aangezien impulsen continue zijn, wordt dit een integraal, zodat de meest
algemene oplossing van de Dirac-vergelijking wordt gegeven door

ψ =

∫
d3p

(2π)3
m

E

∑
α=1,2

(
b(α)u

(α)(p) e−ipµx
µ

+ d+(α)v
(α)(p) eipµx

µ
)

(10.47)

Hierin is de integratiemaat d3p
E

gekozen omdat deze relativistisch invariant is; de factor (2π)3

is conventie, en de factor m is relativistisch invariant en mag daarom worden toegevoegd
zonder daarmee de invariantie van de integratiemaat in gevaar te brengen. De keuze dit te
doen, is omdat dadelijk, door de eerder gemaakte keuze van de normalisatie van de lineair
onafhankelijke oplossingen, deze keuze het meest simpele resultaat oplevert.
Nu de meest algemene oplossing is geschreven als een Fourierintegraal, kan ook de corre-
sponderende adjoint spinor ψ̄ worden opgeschreven:

ψ̄ =

∫
d3p

(2π)3
m

E

∑
α=1,2

(
b+(α)ū

(α)(p) eipµx
µ

+ d(α)v̄
(α)(p) e−ipµx

µ
)
. (10.48)
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Eerder hadden we gezien dat Noether’s Theorema dicteerde dat de Hamiltoniaan van het
Dirac-veld gegegen wordt door

H = i

∫
ψ̄γ0∂0ψ. (10.49)

Wanneer de uitdrukkingen voor de algemene oplossingen ψ en ψ̄ worden gesubstitueerd
en de gepostuleerde Onzekerheidsrelaties van Heisenberg in acht worden genomen, wordt,
na een eenvoudige (maar lange) uitwerking gevonden dat de Hamiltoniaan wordt gegeven
door

H =

∫
d3p

(2π)3
m
∑
α=1,2

(
b+(α)(p)b(α)(p)− d(α)(p)d

+
(α)(p)

)
. (10.50)

10.3.2 Tweede quantisatie

In navolging van onze resultaten bij het Klein-Gordon veld zijn we op zoek naar operatoren
die hermitisch zijn, opdat de eigentoestanden ervan een basis vormen waarin we alle andere
oplossingen van het Dirac veld kunnen uitdrukken. De operatoren b en d voldoen niet,
aangezien die niet hermitisch zijn. Wel voldoen de produkten b+ b en d+ d aan deze eis, en
we definieren daarom de operatoren Nb en Nd als volgt:

(2π)3
E

m
δ3(0)Nb ≡ b+(~p) b(~p), (2π)3

E

m
δ3(0)Nd ≡ d+(~p) d(~p). (10.51)

De opmerkelijke keuze voor de ’evenredigheidsconstanten’ zal dadelijk duidelijk worden.
Omdat deze operatoren hermitisch zijn, geldt dat hun eigentoestanden een basis vormen.
We gaan daarom op zoek naar de eigentoestanden van Nb en Nd, oftewel naar de toestanden
|nb(~p) > en |nd(~p) > waarvoor geldt

Nb(~p) |nb(~p) >= nb(~p) |nb(~p) >, Nd(~p) |nd(~p) >= nd(~p) |nd(~p) >, (10.52)

waarin de (reële) constanten nb(~p) en nd(~p) de eigenwaarden zijn bij de betreffende eigen-
toestanden.
Het ligt voor de hand om, in navolging van de resultaten bij het Klein-Gordonveld, deze
operatoren te identificeren als de operatoren die tellen hoeveel deeltjes van type ’b’ en type
’d’ er zich in een gegeven eigentoestand bevinden, de eigenwaarden de hoeveelheden deeltjes
zijn, en de operatoren b+, d+ en b, d de creatie respectievelijk annihilatieoperatoren zijn van
de deeltjes van type ’b’ en type ’d’. Voor deze interpretatie om fysisch acceptabel te zijn,
moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: ten eerste moet er een vacuumtoestand
|0 > bestaan met een kleinste eigenwaarde, die bovendien gelijk is aan nul (overeenkomend
met de situatie waarin er geen deeltjes van type ’b’ of type ’d’ voorkomen); ten tweede
moet er gelden dat de eigenwaarden louter in positieve, gehele waarden voorkomen (omdat
deeltjes alleen in gehele aantallen kunnen bestaan); ten slotte mag de Hamiltoniaan geen
negatieve waarden aannemen (om te voorkomen dat de energie negatief wordt).
In het geval van het Klein-Gordonveld werd automatisch aan de laatste twee voorwaarden
voldaan door te postuleren dat het Klein-Gordonveld aan de Onzekerheidsrelatie voldeed;
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het bestaan van de vacuumtoestand volgde uit de eis dat al eerder eens was aangetoond dat
de Hamiltoniaan niet negatief kon worden. In het huidige geval van het Diracveld blijkt
echter meteen dat het gebruikelijke postulaat voor de Onzekerheidsrelatie van Heisenberg
niet de gewenste resultaten oplevert: als[

d(~p), d+(~p ′)
]
∝ δ3(~p− ~p ′), (10.53)

volgt namelijk voor de tweede term in de integrand van de Hamiltoniaan:

−d(~p) d+(~p) = −
( [
d(~p), d+(~p)

]
+ d+(~p) d(~p)

)
∝ −

(
δ3(0) +Nd(~p)

)
. (10.54)

De integrand van de Hamiltoniaan zal dan (afgezien van de oneindige bijdrage, die, zoals
al eerder eens beargumenteerd was, geen fysische betekenis heeft) bestaan uit het verschil
van de operator Nb(~p) en de operator Nd(~p). Dat betekent dat danwel de voorwaarde
wordt gebroken dat de Hamiloniaan positief is, danwel dat de voorwaarde wordt gebroken
dat de eigenwaarden van de operatoren niet positief zijn. Het is dan ook niet mogelijk om
tegelijkertijd te voldoen aan de laatste twee voorwaarden als de gebruikelijke keuze voor
de commutator wordt gemaakt.
Echter, er kan wel aan de laatste twee voorwaarden worden voldaan wanneer de commutator
in de Heisenberg Onzekerheidsrelatie wordt vervangen door een anti-commutator. De anti-
commutator van twee operatoren A en B is gedefinieerd als {A,B} = AB + BA. Dit
levert bovenstaande berekening een extra minteken op in de term met de operator Nd(~p)
zodat de Hamiltoniaan louter positieve bijdragen in zijn integrand heeft. We zijn daarom
verplicht, teneinde aan alle voorwaarden te voldoen, een anti-commutator te introduceren
in de Onzekerheidsrelaties van Heisenberg. We postuleren daarom

{b(~p), b+(~p ′)} = (2π)3
E

m
δ3(~p− ~p ′),

{d(~p), d+(~p ′)} = (2π)3
E

m
δ3(~p− ~p ′). (10.55)

Hiermee kunnen we de Hamiltoniaan van het Diracveld herschrijven, en uitdrukken in
termen van de operatoren Nb(~p), Nd(~p). Deze wordt dan:

H =

∫
d3pEp

∑
α=1,2

(
N

(α)
b (p) +N

(α)
d (p)− δ3(0)

)
. (10.56)

Deze uitdrukking brengt ons een stap dichter bij het voldoen aan de voorwaarde dat de
Hamiltoniaan niet negatief kan worden (zoals gewoonlijk negeren we de constante oneindige
bijdrage, aangezien deze geen fysische betekenis heeft), mits we kunnen aantonen dat
de eigenwaarden van N positief zijn. Om dit laatste aan te tonen laten we eerst zien
dat aan de eerste vorwaarde is voldaan, oftewel dat er een vacuumtoestand bestaat met
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eigenwaarde |0 >. Dat dit zo is volgt direkt uit de oorspronkelijke Noether-uitdrukking voor
de Hamiltoniaan, waarvan we weten dat die de waarde nul kan aannemen. Vervolgens laten
we zien dat dan de operator b+(~p) de vacuumtoestand |0 > van de operator Nb(~p) verandert
in de eigentoestand met een eigenwaarde gelijk aan 1. Dit volgt uit de gepostuleerde
Onzekerheidsrelatie van Heisenberg: we construeren daartoe eerst de nieuwe toestand

b+(~p) |0 >, (10.57)

en laten daarop de operator Nb(~p) werken om aan te tonen dat deze nieuwe toestand de
eigenwaarde 1 heeft. Er wordt dan gevonden

Nb(~p)
(
b+(~p) |0 >

)
=

1

(2π)3(E/m)δ3(0)

(
b+(~p) b(~p) b+(~p)

)
|0 >

=
b+(~p)

(2π)3(E/m)δ3(0)

(
{b(~p), b+(~p)} − b+(~p) b(~p)

)
|0 >

= b+(~p)
(

1−Nb(~p)
)
|0 >

= 1 ·
(
b+(~p)|0 >

)
. (10.58)

Oftewel: de operator b+(~p) verandert de vacuumtoestand |0 > in een nieuwe eigentoestand
met eigenwaarde 1. Op eenzelfde manier volgt uit de gepostuleerde Onzekerheidsrelatie
van Heisenberg dat de operator b(~p) deze nieuwe eigentoestand weer terugverandert naar
de vacuumtoestand |0 >. Dit bewijst expliciet dat de eigenwaarden van de operatoren
Nb(~p) en Nd(~p) gehele getallen zijn. Tenslotte dient nog te worden aangetoond dat de
eigenwaarden van Nb(~p) en Nd(~p) niet negatief kunnen worden. Immers, als dit het geval is
zou de energie van het Diracveld nog altijd negatief kunnen worden! Aan deze voorwaarde
kan niet worden voldaan door de al gepostuleerde Onzekerheidsrelatie van Heisenberg (via
een berekening analoog aan de voorgaande kan worden aangetoond dat de eigentoestand
(b(~p))|0 > een eigenwaarde heeft die gelijk is aan 1), en we moeten daarom een nieuwe
relatie afdwingen: we zullen verder postuleren dat er geldt dat

{b(α)(p), b(α′)(p
′)} = 0, {d(α)(p), d(α′)(p

′)} = 0, (10.59)

oftewel dat er geldt dat

b(p)b(p) = 0, d(p)d(p) = 0. (10.60)

Fysisch zeggen deze relaties dat er een laagste energietoestand bestaat. Immers, er volgt
nu dat de toestand b(p)|0 > een eigentoestand is van de operator Nb met eigenwaarde gelijk
aan nul:

Nb(p) (b|0 >) ∝ b+(p)b(p)b(p)|0 >= b+(p) 0|0 > . (10.61)

We kunnen nu concluderen dat de eigenwaarden van de operatoren Nb(~p), Nd(~p) inderdaad
de fysische betekenis hebben van het aantal deeltjes van type ’b’ en type ’d’ dat door het
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Diracveld wordt beschreven, dat de operatoren b+(~p), d+(~p) deeltjes van type ’b’ respec-
tievelijk ’d’ creëren, en dat de operatoren b(~p), d(~p) deeltjes van type ’b’ respectievelijk type
’d’ annihileren. We hadden eerder al gezien dat het Diracveld zowel deeltjes als antideeltjes
beschrijft, en het ligt voor de hand om te concluderen dat deze twee typen deeltjes elkaars
antideeltjes zijn. Dat dit inderdaad zo is, kunnen we nu expliciet maken door ons te herin-
neren dat uit de ijkinvariantie van de Dirac Lagrangiaan een Noether-stroom Jµ = ψ̄γµψ
werd gevonden, en dat die de fysische interpretatie had van de elektrische stroom. De
ruimteintegraal van de nulde component ψ̄γ0ψ = ψ+(γ0)2 ψ = ψ+ ψ van deze stroom is een
behouden grootheid, en komt overeen met de elektrische lading Q die is opgesloten in het
Diracveld:

Q =

∫
d3 ψ+ ψ. (10.62)

Deze lading kunnen we nu uitdrukken in de operatoren Nb(~p) en Nd(~p). Hiertoe vullen we
de Fourier-uitdrukkingen van het Diracveld en zijn geconjugeerden in, en werken we uit.
We vinden dan de uitdrukking

Q =

∫
d3p

(2π)3
m

E

(
b+(~p) b(~p)− d(~p) d+(~p)

)

=

∫
d3x δ3(0)

(
Nb(~p)−Na(~p) + 1

)
, (10.63)

waarin in de laatste stap de anticommutator en de definitie van de operator Nd(~p) zijn
gebruikt om te schrijven

d+(~p) d(~p) = {d(~p), d+(~p)} − d+(~p) d(~p) = (2π)3(E/m)δ3(0)(1−Nd(~p)). (10.64)

Dit laat zien dat de lading opgeslagen in het Diracveld gelijk is aan het aantal deeltjes van
type ’b’ minus het aantal deeltjes van type ’d’. Dit maakt expliciet dat de deeltjes van type
’b’ en type ’d’ tegenovergestelde lading hebben. Ze zijn dus inderdaad elkaars antideeltje.


