
Chapter 6

Relativistische quantummechanica

6.1 De Klein-Gordon vergelijking

6.1.1 Afleiding van de Klein-Gordon vergelijking

In het voorgaande hebben we gezien dat we een klassieke bewegingsvergelijking kunnen
veranderen in een quantummechanische versie door de grootheden E en ~p te vervangen
door afgeleides, en wel via de regel

~p→ −i~∇, E → i∂0. (6.1)

In het geval van de klassieke energievergelijking, E = ~p 2

2m
, leverde deze handeling de

Schrodingervergelijking op. De prijs die we hiervoor moesten betalen, is dat de energie
en de impuls niet meer gegeven worden als getallen, maar als operatoren, werkend op een
nieuw object, de Schrodinger golffunctie ψ. Deze nieuwe interpretatie leidde, inter alia, tot
het moeten verlaten van het idee dat energie en impuls gegeven worden door vaste waarden
in een gegeven systeem. In plaats daarvan was de golffunctie Ψ nu een wiskundig object
geworden waar, met behulp van eigenwaardevergelijkingen en het construct |Ψ|2 = Ψ∗Ψ,
ten beste een kansverdeling berekend kan worden die het gedrag van een quantummecha-
nisch deeltje beschrijft.
De Schrodingervergelijking bleek uiterst succesvol in het voorspellen van het gedrag van
eenvoudige quantummechanische systemen: het waterstofatoom en de chemische bindin-
gen van atomen kunnen, tot op zekere hoogte, met goede nauwkeurigheid worden verk-
laard door het oplossen van de betreffende Schrodingervergelijking. Echter, het feit dat
de vergelijking is gebaseerd op de klassieke relatie tussen impuls en energie maakt dat de
quantummechanica niet in staat is om ook in rekening te nemen dat deeltjes met hoge
snelheid kunnen bewegen. Om zulke effecten in rekening te nemen moet de speciale rela-
tiviteitstheorie worden ingebouwd in het raamwerk van de quantummechanica.
De meest voor de hand liggende methode daartoe is door niet de klassieke relatie tussen
energie en impuls te nemen als startpunt van de afleiding van een quantummechanische
vergelijking, maar de relativistische energievergelijking, die al was afgeleid in een eerder
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2 CHAPTER 6. RELATIVISTISCHE QUANTUMMECHANICA

Hoofdstuk (en in het volgende Hoofdstuk nog eens herleid zal worden, met behulp van het
formalisme van Lagrange),

E2 = ~p 2 +m2. (6.2)

Deze kan worden geschreven als

−E2 + ~p 2 +m2 = 0. (6.3)

Als we hierin de quantummechanische operatoren van Eq.(6.1) introduceren en het geheel
laten werken op een functie φ, vinden we daarvoor de differentiaalvergelijking(

∂20 − ~∇2 +m2
)
φ(t, ~x) = 0, (6.4)

of, als contractie geschreven via ∂20 − ~∇2 = ∂µ∂µ ≡ �2 (hierin wordt �2 de l’Ambertiaan
genoemd), vinden we (

�2 +m2
)
φ(t, ~x) = 0. (6.5)

Deze vergelijking heet de Klein-Gordon vergelijking, en de oplossing φ heet de Klein-Gordon
golffunctie, of het Klein-Gordon veld. Beide spelen een hoofdrol in de relativistische quan-
tummechanica.

Hiermee zijn we erin geslaagd om een quantummechanische vergelijking te vinden die
voldoet aan de regels van de speciale relativiteitstheorie. (Dit is nog eens expliciet te zien
omdat elke term in de Klein-Gordonvergelijking een scalar is: �2 is immers een contractie
van twee 4-vectoren, en m is een invariant.) De vraag dringt zich vervolgens op wat de
fysische betekenis is van de oplossing φ. Het ligt voor de hand te denken dat het, net als
de oplossing ψ(t, ~x) van de Schrodingervergelijking, een maat is voor de kans dat er een
deeltje wordt gevonden op positie ~x en op tijdstip t. We zullen echter later zien dat dit
niet het geval is. Om dit expliciet te maken, is het eerst nodig om de algemene oplossing
van de Klein-Gordonvergelijking te vinden.

6.1.2 Oplossingen van de Klein-Gordon vergelijking

De Klein-Gordon vergelijking dicteert dat een som van tweede afgeleides van de oplossing
φ naar de tijd- en ruimtecöordinaten gelijk moet zijn aan (m2 maal) de oplossing zelf. Dit
suggereert dat de oplossing de vorm aan zal nemen van een e-macht. Het feit dat de tijd-en
ruimteafgeleiden een relatief minteken kennen geeft aan dat de tijd-en ruimteafhankelijkhe-
den in de exponent van de e-macht eveneens een onderling relatief minteken hebben. Het
ligt dan ook voor de hand om de exponent te schrijven als een contractie van xµ met een
andere 4-vector, en een natuurlijke keuze is voor deze de energie-impuls vector pµ te nemen.
We gokken dan ook dat de oplossing φ(t, ~x) gegeven wordt door

φ(t, ~x) = u(p) e±ipµx
µ

, (6.6)
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waarin u(p) een, tot zover, onbekende scalaire functie is.
Wanneer deze gok wordt ingevuld in de Klein-Gordon vergelijking wordt gevonden(

�2 +m2
)
φ = u(p)

(
− E2 + ~p 2 +m2

)
e±ipµx

µ

= 0, (6.7)

waaruit volgt dat er zou moeten gelden dat E2 = ~p 2 + m2, wil Eq.(6.6) een oplossing
zijn. Hier is, uiteraard, altijd aan voldaan, en wel voor elke keuze van de scalaire functie
u(p), en voor elk van de twee mogelijke waarden van het ± in de exponent. Hiermee
hebben we aangetoond dat de Klein-Gordon vergelijking twee oplossingen kent, die elk
voldoen aan de klassieke relativistische energievergelijking. Het is eenvoudig om in te zien
dat deze oplossingen geen veelvoud van elkaar zijn, en daarom lineair onafhankelijk. De
algemene oplossing van de Klein-Gordon vergelijking is een lineaire combinatie van deze
twee oplossingen:

φ(t, ~x) = u(p) e−ipµx
µ

+ v(p) eipµx
µ

. (6.8)

6.1.3 Problematische interpretatie

Nu de oplossingen van de Klein-Gordon vergelijking bekend zijn, kan de vraag worden
gesteld wat de oplossingen betekenen: wat is de fysische interpretatie van het Klein-
Gordonveld φ? In de niet-relativistische quantummechanica had de Schrodinger-golffunctie
de betekenis van een kansdichtheid, wat betekent dat het kwadraat |ψ(t, ~x)|2 = ψ∗(t, ~x)ψ(t, ~x)
de kans geeft dat het beschreven deeltje zich op tijdstip t op de positie ~x bevindt. Het
ligt daarom voor de hand om aan te nemen dat een soortgelijke interpretatie van de Klein-
Gordon golffunctie ook zal gelden in de relativistische quantummechanica. Deze gedachte
wordt kracht bijgezet door het feit dat de Klein-Gordongolffunctie φ over zal moeten gaan
in de Schrodingergolffunctie ψ, wanneer we de klassieke, niet-relativistische limiet nemen.
We zouden daarom kunnen postuleren dat de kansdichtheid van het Klein-Gordonveld
gegeven wordt door de uitdrukking |φ|2 = φ∗φ. We lopen dan echter tegen twee funda-
mentele problemen aan.
Ten eerste kan de uitdrukking φ∗φ negatief worden, zoals blijkt wanneer we de algemene
oplossing Eq.(6.8) invullen:

φ∗φ =
(
u∗(p)e−ipµx

µ

+ v∗(p)eipµx
µ
)(

u(p) eipµx
µ

+ v(p) e−ipµx
µ
)

= |u(p)|2 + |v(p)|2 +
(

2u∗(p)v(p) e−2ipµx
µ

+ c.c.
)

= |u(p)|2 + |v(p)|2 − 2C(p) cos(2pµx
µ), (6.9)

waarin voor notationeel gemak is geschreven C(p) = Re(u(p))Re(v(p))+Im(u(p))Im(v(p)).
Deze uitdrukking kan inderdaad, bij bepaalde keuzes voor de constanten u(p) en v(p),
negatief worden. Dat diskwalificeert φ∗φ als een kansdichtheid.
Ten tweede is deze uitdrukking niet in lijn met de essentie van de speciale relativiteits-
theorie. In die theorie geldt immers dat tijd-en ruimtecomponenten van een 4-vector aan



4 CHAPTER 6. RELATIVISTISCHE QUANTUMMECHANICA

elkaar gerelateerd moeten zijn via Lorentz-transformaties. De ruimtecomponenten ~j van
de kansdichtheid waren in het geval van de Schrodingergolffunctie Ψ gegeven door

~j = − i

2m

(
Ψ∗~∇Ψ−Ψ~∇Ψ∗

)
, (6.10)

en het is duidelijk dat onze aanname voor de relativistische kansdichtheid niet in dezelfde
4-vector thuishoort als de ruimtelijke componenten.
Dit laatste probleem zou kunnen worden opgelost door de kansdichtheid opnieuw te definieren,
en wel volgens een definitie van dezelfde vorm als die van ~j:

ρ ∝ i

2m
(φ ∂0φ

∗ − φ∗ ∂0φ) . (6.11)

Helaas blijkt ook dan weer dat deze uitdrukking negatief kan worden, hetgeen direkt volgt
door de algemene oplossing Eq.(6.8) in te vullen:

i

2m
(φ ∂0φ

∗ − φ∗ ∂0φ) =
E

2m

(
u(p) eipµx

µ

+ v(p) e−ipµx
µ
)(
u∗(p) e−ipµx

µ − v∗(p) eipµxµ
)

−c.c.

=
E

2m

(
|u(p)|2 − u(p) v∗(p) e2ipµx

µ

+ v(p)u∗(p) e−2ipµx
µ − |v(p)|2

)
−c.c.

=
E

2m

(
|u(p)|2 − |v(p)|2

)
, (6.12)

wat, inderdaad, negatief kan worden voor bepaalde keuzes van de constanten u(p) en v(p).
Bovendien zou deze keuze voor de kansdichtheid ons afdwingen dat het Klein-Gordonveld
louter complex mag zijn, omdat reële uitkomsten van de Klein-Gordonvergelijking een ρ
van nul opleveren. Al met al voldoet dus ook de uitdrukking Eq.(6.11) niet als kans-
dichtheid van het Klein-Gordonveld.

We staan nu voor een keuze: verlaten we oude interpretatie van de golffunctie φ door op
zoek te gaan naar een nieuwe fysische betekenis va deze grootheid, of zullen we proberen
φ te blijven zien als een maat voor de kansdichtheid maar passen we de onderliggende
relativistische quantummechanica aan die ons de golffunctie oplevert? De pioniers van de
quantumtheorie kozen voor de laatste aanpak, en hoopten de Klein-Gordonvergelijking te
vervangen door een andere relativistische quantummechanische golfvergelijking, die, zo was
de hoop, wel degelijk toestaat dat de oplossing een maat is voor de kansdichtheid. Deze
aanpak leidde tot een nieuwe vergelijking, genaamd de Dirac vergelijking, die we in detail
zullen bestuderen in de volgende sectie. De Dirac-vergelijking is, zo zal blijken, uiterst
succesvol in het beschrijven van fermionen en leidt tot allerlei wonderlijke en diepzinnige
voorspellingen over de aard van materie (waaronder de beroemdste het bestaan van an-
tideeltjes is). Helaas zullen we zien dat ook de oplossing van Dirac-vergelijking, net als
die van de Klein-Gordonvergelijking, niet onze oude interpretatie van kansdichtheden toes-
taat. Dit betekent dat we, straks, geen andere keus hebben dan alsnog een geheel nieuwe
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fysische interpretatie te moeten bedenken voor de betekenis van de oplossingen van beide
vergelijkingen. Dit alles zullen we bestuderen in Hoofdstuk ??. We zullen dan, met behulp
van die nieuwe fysische interpretatie, zien dat de oplossingen van zowel de Klein-Gordon
vergelijking als de Dirac-vergelijking een uiterst succesvolle beschrijving geven van de fysica
van de kleinste deeltjes.

6.2 De Dirac vergelijking

6.2.1 Afleiding van de Diracvergelijking

Zoals besproken in de vorige sectie kent de Klein-Gordonvergelijking een aantal funda-
mentele problemen wanneer de haar oplossing proberen te interpreteren als een kans-
dichtheid: we zagen daar dat het onmogelijk bleek een kansdichtheid te definieren die
zowel voldeed aan de essentie van de speciale relativiteitstheorie, als aan de voorwaarde
dat de kansdichtheid niet negatief mag worden. Goed beschouwd is dit een direkt gevolg
van het feit dat de Klein-Gordonvergelijking een tweede-orde differentiaalvergelijking is:
hierdoor bestaan er (voor elke specifieke energie en impulswaarde) twee lineair onafhanke-
lijke oplossingen. Hierdoor bestaat de uiteindelijke uitdrukking voor de kansdichtheid uit
een som van meerdere termen, die samen kunnen optellen tot iets negatiefs. Als de differ-
entiaalvergelijking van eerste orde was geweest, zou er (voor elke waarde van de energie
en impuls) slechts een oplossing zijn geweest, en zou de uiteindelijke uitdrukking voor de
kansdichtheid altijd hebben bestaan uit een enkele, positieve, term. (Dit is expliciet te
zien in Eq.(6.9) of Eq.(6.12), door een van de oplossingen op nul te stellen, u(p) = 0 of
v(p) = 0. )
Het lijkt dan ook voor de hand te liggen om op zoek te gaan naar een relativistische, quan-
tummechanische vergelijking die louter eerste afgeleides kent. Dit is mogelijk: startpunt
is opnieuw de relativistische energievergelijking E2 = ~p 2 + m2, maar deze keer zullen we
die eerst factoriseren alvorens de quantummechanische operatoren ~p → −i~∇, E → i∂0 te
introduceren. Dit doen we als volgt: de relativistische energievergelijking

E2 −m2 − ~p 2 = 0, (6.13)

kan worden geschreven als
pµpµ −m2 = 0. (6.14)

De factorisatiestap wordt gemaakt door aan te nemen dat deze vergelijking geschreven kan
worden als een produkt van twee factoren die ieder de grootheden E en p tot de eerste
macht bevatten. Deze aanname gaat als volgt:(

βµpµ +m
)(

γλpλ −m
)

= 0, (6.15)

waarin γµ en βµ constanten zijn die, op dit moment nog, onbekend zijn.
Wil de linkerzijde gelijk zijn aan nul, dan mogen we de inhoud van een van de sets haakjes
gelijk stellen aan nul. Als we in deze voorwaarde vervolgens de quantummechanische
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operatoren ~p → −i~∇, E → i∂0 introduceren, houden we een differentiaalvergelijking over
die, zoals gewenst, uit louter eerste afgeleides bestaat.
Alvorens de quantummechanische operatoren te introduceren, zal eerst worden onderzocht
wat de waarden zijn van de constanten γµ en βµ om überhaupt de factorisatiestap in
Eq.(6.15) te mogen maken. Hiertoe werken we in Eq.(6.15) de haakjes uit en vinden we

βµγλ pµpλ −mβµpµ +mγλpλ −m2 = 0. (6.16)

Wil dit gelijk zijn aan Eq.(6.14), dan moeten de middelste twee termen elkaar uitwissen,
wat het geval is als

βµ = λµ. (6.17)

Verder moet de eerste term gelijk zijn aan pµpµ, wat alleen kan als er voldaan wordt aan
de vergelijking

pµpµ = γµγνpµpν . (6.18)

Deze voorwaarde laat zien dat de factoren γµ niet gegeven kunnen worden door getallen;
een produkt van twee getallen kan immers geen matrix ηµν opleveren. In plaats daarvan
zullen de γµ’s zelf ook 4x4 matrices moeten zijn. Ze worden dan ook de γ-matrices ge-
noemd.
Op het eerste gezicht zou Eq.(6.18) opgelost kunnen worden door te eisen dat het matrix-
produkt van twee γ-matrices gelijk is aan de Minkowski-metriek, oftewel dat γµγν = ηµν .
Het feit dat de Minkowski-metriek symmetrisch is onder verwisseling van zijn twee indices,
legt dan wel de eis dat de γ-matrices commuteren, oftewel dat γµγν = γνγµ zodat hun
matrixprodukt symmetrisch is onder verwisseling van hun indices. Matrices commuteren
in het algemeen niet met elkaar, en het ligt daarom meer voor de hand om de rechterkant
van de eis Eq.(6.18) te herschrijven naar een vorm die wel altijd symmetrisch is. Hiertoe
schrijven we

γµγν → 1

2
(γµγν + γνγµ) . (6.19)

Op deze manier kan de eis op de γ-matrices worden geschreven als

{γµ, γν} = 2 ηµν , (6.20)

waarin de anticommutator is gedefinieerd als

{A,B} ≡ AB +BA. (6.21)

Relatie Eq.(6.20), genaamd de Clifford algebra, definieert waar de γ-matrices aan moeten
voldoen opdat er een differentiaalvergelijking voor relativistische quantumvelden bestaat
die uit louter eerste orde afgeleides bestaat. Het mag geen verrassing zijn dat deze relatie
direkt gerelateerd is aan de Minkowksi-metriek omdat die, zoals we in het hoofdstuk over
speciale relativiteitstheorie hadden gezien, alle informatie draagt over deeltjes die zich met
(nagenoeg) de lichtsnelheid bewegen.
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Er zijn meerdere sets matrices die aan de Clifford algebra voldoen. Een veelgemaakte keuze
is de volgende:

γ0 =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

 , γ1 =


0 0 0 1
0 0 1 0
0 −1 0 0
−1 0 0 0

 ,

γ2 =


0 0 0 −i
0 0 i 0
0 i 0 0
−i 0 0 0

 , γ3 =


0 0 1 0
0 0 0 −1
−1 0 0 0
0 1 0 0

 . (6.22)

Deze keuze kan worden samengevat als een set van 2x2 matrices, waarvan elk element
danwel een 2x2 eenheidsmatrix is, danwel een der drie Pauli matrices σi:

γ0 =

(
12 0
0 −12

)
, γi =

(
0 σi

−σi 0

)
. (6.23)

Het voordeel van deze notatie is, ten eerste, dat het de notatie aanzienlijk versimpelt, en
ten tweede dat het laat zien dat de Dirac-vergelijking, via de aanwezigheid van de Pauli-
matrices, een direct verband kent met deeltjes met spin 1

2
. Voor later gebruik is het handig

om alvast op te merken dat de γ-matrices samengevoegd kunnen worden in 4-vectornotatie

γµ =

(
γ0

~γ

)
, ~γ = (γ1, γ2, γ3), (6.24)

en dat deze inderdaad op de gebruikelijke manier transformeert als een 4-vector trans-
formeert onder Lorentz-transformaties) kan expliciet worden gecheckt door aan te tonen
dat de getransformeerde γ-matrices γ′ µ, gegeven door

γ′ µ = Λµ
ν γ

ν , (6.25)

ook weer aan de Clifford Algebra voldoen. Dit gaat als volgt:

{γ′ µ, γ′ ν} = γ′ µγ′ ν + γ′ νγ′ µ

=
(

Λµ
α γ

α
)(

Λν
β γ

β
)

+
(

Λν
α γ

α
)(

Λµ
β γ

β
)

=
(

Λµ
α Λν

β

)
γαγβ +

(
Λν
α Λµ

β

)
γαγβ. (6.26)

Vervolgens contraheren we beide kanten met ηµν en gebruiken we dat voor Lorentz-transformaties
per definitie geldt dat ηµνΛ

µ
αΛν

β = ηαβ. Er volgt dan

ηµν{γ′ µ, γ′ ν} = ηµν

(
Λµ
α γ

α
)(

Λν
β γ

β
)

+ ηµν

(
Λν
α γ

α
)(

Λµ
β γ

β
)

= ηαβΛαβγαγβ + ηβαΛαβγαγβ

= ηµν{γµ, γν}. (6.27)
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Door tenslotte de contractie met de Minkowski-metriek ηµν weer ongedaan te maken, vin-
den we dat er geldt

{γ′ µ, γ′ ν} = {γµ, γν}. (6.28)

Hier staat dat als de oorspronkelijke γ-matrices voldoen aan de Clifford Algebra, de
Lorentz-getransformeerden γ′ µ eveneens voldoen aan de Clifford Algebra. Dit maakt ex-
pliciet dat de γµ = (γ0, ~γ) transformeert als een 4-vector.

Nu de juiste γ-matrices zijn gevonden, is het nog maar een kleine stap om de gezochte
eerste-orde relativistische bewegingsvergelijking te vinden. Hiertoe vullen we de matrices
in in Eq.(6.15), en stellen we een van de twee sets haakjes gelijk aan nul. Conventioneel
wordt de set haakjes genomen met het relatieve minteken (beide keuzes leveren uiteindelijk
dezelfde fysica op): (

γµpµ −m
)

= 0, (6.29)

oftewel
γ0E + γipi −m = 0. (6.30)

Tenslotte doen we de gebruikelijke quantummechanische vertaling E → i ∂0, p
i → −i ∂i

waardoor de energie en impuls worden vervangen door operatoren, en introduceren we de
Dirac functie ψ waar deze operatoren op werken:(

iγ0∂0ψ + iγi∂iψ −mψ
)

= 0. (6.31)

Dit kan, tenslotte, eenvoudiger worden opgeschreven door een contractie te introduc-
eren, γ0∂0 + γi∂i = γµ∂µ. De zo verkregen formule voor de Dirac functie ψ heet de
Dirac vergelijking :

(iγµ∂µ −m)ψ = 0. (6.32)

We zijn er hiermee in geslaagd een quantummechanische vergelijking te vinden die louter
eerste orde afgeleiden kent, en die geheel voldoet aan de wetten van de speciale relativiteit-
stheorie. (Dit kan ook weer expliciet worden gezien door op te merken dat elke term in de
vergelijking een scalair is: γµ∂mu is immers een contractie, en m is een invariant.)
De Dirac vergelijking en haar oplossingen spelen een hoofdrol in de relativistische quan-
tummechanica en de deeltjesfysica. De reden is dat, zoals zojuist al even was gesuggereerd,
dat de oplossingen deeltjes beschrijven met spin 1

2
, en, omdat we dit er expliciet in de aflei-

ding hebben gebruikt, wel zodanig dat aan de wetten van de speciale relativiteitstheorie is
voldaan. Uit experiment blijkt dat alle ons bekende elementaire deeltjes, de quarks en de
leptonen, spin 1

2
hebben. Fysisch komt het er dan ook op neer dat

de oplossingen van de Dirac vergelijking een volledige beschrijving geven van alle quarks en
alle leptonen, en dit bij alle energieën en bij alle snelheden.
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De vraag dringt zich nu op op welke manier deze beschrijving gegeven wordt door de
oplossingen ψ. De Dirac vergelijking is een 4x4 matrixvergelijking, zodat de oplossingen ψ
vectoren zijn met vier componenten. Het is dan meteen duidelijk dat we niet de gebruike-
lijke, niet-relativistische, interpretatie van een golffunctie kunnen gebruiken: een produkt
van een oplossing met zijn complex geconjugeerde kan niet de fysische interpretatie kan
hebben van een kansdichtheid. We zitten dan ook in hetzelfde schuitje als in het geval van
de Klein-Gordonvergelijking: we hebben weliswaar een relativistische quantummechanis-
che vergelijking gevonden, maar het is nog niet duidelijk hoe we de oplossingen ψ fysisch
moeten interpreteren. Zoals beloofd op het eind van Sectie 6.1.3 zullen we deze vraag
pas kunnen beantwoorden in Hoofdstuk ??, waar zal blijken dat de Dirac-vergelijking een
uiterst succesvolle beschrijving geeft van deeltjes met spin 1

2
.

Nog enkele woorden over de Dirac-functie ψ: wat betekent het dat de oplossing een vector
is? Het duidelijk dat ψ geen normale (ruimtelijke) vector is (die hebben immers slechts drie
componenten), maar ook zal dadelijk blijken dat het geen 4-vector is: ψ gedraagt zich niet
op de definierende manier onder Lorentz-transformaties, zoals besproken in het Hoofdstuk
over de speciale relativiteitstheorie. De Dirac functie gedraagt zich op geheel nieuwe wijze
onder Lorentz-transformaties, en dit nieuwe type vector wordt dan ook aangeduid met een
eigen naam: een spinor. De eigenschappen, en daarmee een idee van de fysische beteke-
nis, van spinoren kunnen we het best bestuderen wanneer we er expliciete uitdrukkingen
voor hebben gevonden. We zullen dan ook nu verder gaan met het oplossen van de Dirac-
vergelijking.

6.2.2 Oplossingen van de Diracvergelijking

De Diracvergelijking Eq.(6.32) is een matrixvergelijking waarin, via de contractieterm γµ∂µ,
meerdere termen staan. Elk van deze termen bevat een afgeleide van de oplossing ψ, en de
vergelijking dicteert dat deze som van afgeleides gelijk is aan (de massa maal) de oplossing
zelf. Dit suggereert sterk dat de oplossing een e-macht moet zijn, waarin de exponent
een som van de componenten van de 4-vector xµ bevat. De aanwezigheid van de factor i
suggereert vervolgens dat de e-macht een complexe exponent heeft. Tenslotte mogen we
verwachten dat de exponent een scalar is, omdat de Dirac-vergelijking immers Lorentz-
invariant is. Het ligt dan ook voor de hand om een oplossing van de volgende vorm te
proberen

ψ = u(p) e±ipµx
µ

, (6.33)

waarin u(p) een spinor is met vier componenten die afhankelijk is van de vier componenten
van de 4-vector pµ. We zullen deze gok substitueren in de Dirac-vergelijking, en uitwerken
wat de uitdrukking voor de spinor u(p) moet zijn opdat Eq.(6.33) inderdaad een oplossing
is. Er geldt (

iγµ∂µ −m
)
ψ =

(
∓ γµpµ −m

)
e±ipµx

µ

= 0, (6.34)

waaruit volgt dat er moet gelden(
∓ γµpµ −m

)
u(p) = 0. (6.35)
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Merk op dat we u(p) niet mogen wegdelen alsof het een getal (mits ongelijk aan nul)
zou zijn: het is immers een matrixvergelijking! Met behulp van de uitdrukkingen van de
γ-matrices kan worden berekend dat de term γµpµ wordt gegeven door:

γµpµ =

(
1 0
0 −1

)
E +

(
0 σi

−σi 0

)
pi =

(
E σipi
−σipi −E

)
, (6.36)

en dus dat Eq.(6.35) de volgende vorm aanneemt:(
∓E −m ∓σipi
±σipi ±E −m

)
u(p) = 0, (6.37)

of, equivalent, (
(E ±m) σipi
−σipi −(E ∓m)

)
u(p) = 0. (6.38)

We gaan nu op zoek naar de uitdrukking voor de spinor u(p) die aan deze vergelijking
voldoet. Aangezien we de matrix als een 2x2-matrix van 2x2 matrices hebben geschreven,
kiezen we eenzelfde notatie voor de spinor u(p), en we schrijven u(p) = (uboven(p), ubeneden(p)),
waarin uboven(p), ubeneden(p) ieder twee componenten hebben. In deze notatie uitgedrukt
wordt Eq.(6.38) een set van twee gekoppelde vergelijkingen

(E ±m)uboven(p) = −(σipi)ubeneden(p),

(E ∓m)ubeneden(p) = −(σipi)uboven(p), (6.39)

die gezamenlijk moeten worden opgelost. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de vergeli-
jkingen in elkaar te substitueren. Als bijvoorbeeld de tweede vergelijking van Eq.(6.39)
wordt geschreven als

ubeneden(p) = − σipi
E ∓m

uboven(p), (6.40)

dan kan deze worden ingevuld in de eerste vergelijking van Eq.(6.39) zodat er volgt

(E ±m)uboven =
(σipi)

2

E ∓m
uboven(p),

=
~p 2

E ∓m
uboven(p), (6.41)

(waarin is gebruikt dat (σipi)
2 = ~p 2, hetgeen makkelijk te bewijzen is met behulp van de

expliciete uitdrukkingen voor de Pauli-matrices.) De resulterende vergelijking neemt dan
de simpele vorm aan

(E2 −m2 − ~p 2)uboven(p) = 0. (6.42)

Aan deze vergelijking is altijd voldaan, zonder enige extra eis te hoeven leggen op uboven(p):
de uitdrukking tussen haakjes levert immers, via de relativistische energievergelijking, zelf
al nul op. We hebben dan ook gevonden dat elke keuze voor uboven(p) een goede oplossing
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oplevert. Voor elke keuze vinden we, via de tweede vergelijking van Eq.(6.39), de bijbe-
horende uitdrukking voor ubeneden(p). Er bestaan ten hoogste twee lineair onafhankelijke
uitdrukkingen voor uboven, en een natuurlijke keuze is de volgende uboven(p) = (1, 0) en
uboven(p) = (0, 1). De zo gevonden spinoren u(p) = (uboven(p), ubeneden(p)) zijn dan

u(p) =
1

E ∓m


E ∓m

0
pz

px + ipy

 , u(p) =
1

E ∓m


0

E ∓m
px − ipy
−pz

 . (6.43)

Hiermee lijken vier oplossingen (elk van deze twee uitdrukkingen laten twee keuzes toe
van de tekens ± en ∓) te zijn gevonden voor Eq.(6.39), en daarmee, via Eq.(6.33), van de
Diracvergelijking. Echter, er is een fysische complicatie: de bovenste keuze van de tekens
is niet toegestaan! Immers, we weten dat de energie E gegeven wordt door E2 = ~p 2 +m2

waardoor, voor een waarnemer die stilstaat ten opzichte van het Dirac-systeem, de noemer
(E ∓ m)van de coëfficient de waarde nul aanneemt. De oplossingen gaan daardoor naar
oneindig, en kunnen geen fysische realiteit voorstellen. Het heeft geen zin ons kunstmatig
te beperken tot waarnemers die niet stilstaan ten opzichte van het systeem, aangezien de
essentie van de speciale relativiteitstheorie is dat we fysica moeten kunnen bedrijven in elk
Lorentzstelsel. We zijn dan ook verplicht om het onderste teken van ± en ∓ te kiezen.
Hiermee hebben we dus pas twee van de vier mogelijke oplossingen gevonden, en we zullen
op zoek moeten gaan naar de twee andere. Dit kan door terug te keren naar Eq.(6.39) en
deze opnieuw op te lossen, maar deze keer door de eerste in de tweede in te vullen. Als dat
wordt gedaan en uitgewerkt op eenzelfde manier als zojuist gedemonstreerd, vinden we

u(p) =
1

E ±m


pz

px + ipy
E ±m

0

 , u(p) =
1

E ±m


px − ipy
−pz

0
E ±m

 . (6.44)

Een soortgelijk argument gaat nu op als bij de eerder gevonden oplossingen: om te voorkomen
dat de noemer in de coëfficient nul wordt voor waarnemers in Lorentzstelsels die stilstaan
ten opzichte van het Dirac-systeem, zijn we verplicht het bovenste teken van ± en ∓ te
kiezen.
Hiermee hebben we allevier de lineair onafhankelijke oplossingen voor de spinor u(p) gevon-
den, en daarmee, via Eq.(6.33), de vier lineair onafhankelijke spinoren ψ die de Dirac
vergelijking oplossen. Voor de overzichtelijkheid staan ze hier nog eens bij elkaar. De vier
oplossingen van de Dirac-vergelijking worden gegeven door:

ψ = N u(1,2)(p) e−ipµx
µ

, ψ = N v(1,2)(p) eipµx
µ

, (6.45)
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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

 ,

(6.46)

v(1)(p) =
1

E +m


pz

px + ipy
E +m

0

 , v(2)(p) =
1

E +m


px − ipy
−pz

0
E +m

 .

Enige opmerkingen over de notatie. Het is in de literatuur gebruikelijk om de spinoren
met een min-teken in de exponent aan te duiden met u, en de spinoren met een plus-
teken met het symbool v; afgezien van deze nieuwe benaming zijn dit nog altijd precies de
oplossingen die we afgeleid hadden. Verder is er een factor N ingevoerd. Deze is wiskundig
toegestaan (aangezien de Dirac-vergelijking een lineaire differentiaalvergelijking is geldt
dat een oplossing altijd met een constante mag worden vermenigvuldigd), en speelt de rol
van een normalisatie. Het is voor toekomstig gebruik van de gevonden oplossingen prettig
om de constante N zodanig te definieren dat er geldt

ū(1)(p)u(1)(p) = 1, ū(2)(p)u(2)(p) = 1, (6.47)

waarin de adjoint ψ̄ van een spinor ψ is gedefinieerd als de hermitisch geconjugeerde maal
de matrix γ0:

ψ̄ ≡ ψ+γ0. (6.48)

Merk op dat een adjoint spinor altijd een liggende vector is.
Het is eenvoudig om aan te tonen dat aan Eq.(6.47) is voldaan wanneer de normalisatiecon-
stante N wordt gekozen als

N =

√
E +m

2m
. (6.49)
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Er geldt dan immers inderdaad dat N2u(1)(p) (en daarmee de bijbehorende ψ(p) ) genor-
maliseerd is:

N2ū(1)(p)u(1)(p)

=

(
E +m

2m

)
1

(E +m)2


E +m

0
pz

px + ipy


+ 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1




E +m
0
pz

px + ipy



=
1

2m(E +m)
(E +m, 0, pz, px − ipy)


E +m

0
−pz

−(px + ipy)


=

1

2m(E +m)

(
(E +m)2 + ~p 2

)
=

1

2m(E +m)

(
2m(E +m)

)
= 1. (6.50)

Dezelfde conclusie volgt ook voor u(2)(p), zodat we nu weten

N2ū(1) u(1)(p) = 1, N2ū(2) u(2)(p) = 1, (6.51)

Tenslotte houdt deze keuze voor de normalisatie in dat de spinoren v(1,2)(p) voldoen aan:

N2 v̄(1)(p) v(1)(p) = −1, N2 v̄(1)(p) v(1)(p) = −1. (6.52)

Hiermee is de afleiding van de oplossingen van de Dirac-vergelijking afgerond.

6.2.3 De fysische betekenis van spinoren?

Nu we de Dirac-vergelijking hebben opgelost, kunnen we ons buigen over de vraag wat
de fysische betekenis is van de gevonden uitdrukkingen. In het voorgaande hebben we al
opgemerkt dat de Dirac-vergelijking een natuurlijke connectie lijkt te kennen met deeltjes
met halftallige spin. Zulke deeltjes worden, in de niet-relativistische quantummechan-
ica, beschreven door vectoren met twee componenten, waar de oplossingen van de Dirac-
vergelijking vier componenten hebben. Het lijkt er dan ook op dat een Dirac-spinor twee
typen deeltjes beschrijft, beide met spin 1

2
en beide met dezelfde massa m. Eén verschil

tussen deze deeltjes kan al worden vastgesteld wanneer we het Dirac-systeem waarnemen
vanuit een Lorentz-systeem waarin het veld in z-richting beweegt (zodat px = 0, py = 0.
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De oplossingen worden in dat Lorentz-stelsel gegeven door:

ψu1(p) ∝


E +m

0
pz
0

 e−ipµx
µ

, ψu2(p) ∝


0

E +m
0
−pz

 e−ipµx
µ

,

ψv1(p) ∝


pz
0

E +m
0

 eipµx
µ

, ψv2(p) ∝


0
−pz

0
E +m

 eipµx
µ

. (6.53)

Een natuurlijke vier-dimensionale uitbreiding van de spin operatoren σi is de volgende

Σi ∝
(
σi 0
0 σi

)
. (6.54)

Het is nu eenvoudig om aan te tonen dat de vier lineair-onafhankelijke oplossingen van de
Dirac-vergelijking eigentoestanden van de z-component van de algemene spin-operator Σ
zijn. Zo volgt, bijvoorbeeld, dat oplossing ψu1(p) de eigenwaarde +1 heeft:

Σzψu1(p) ∝
(
σi 0
0 σi

)
ψu1(p)

=


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −1




E +m
0
pz
0

 e−ipµx
µ

=


E +m

0
pz
0

 e−ipµx
µ

= ψu1(p). (6.55)

Hetzelfde geldt voor de oplossing ψv1. De spinoren ψu1(p) en ψv1(p) beschrijven dus, in het
Lorentz-stelsel waarin het Diracveld louter in z-richting beweegt, deeltjes met spin up. Op
dezelfde manier kan worden aangetoond dat de oplossing ψu2 een eigentoestand is van de
z-component van de algemene spin-operator Σ met eigenwaarde −1:

Σzψu2(p) ∝
(
σi 0
0 σi

)
ψu2(p)

=


1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 −1




0
E +m

0
−pz

 e+ipµx
µ

=


0

−(E +m)
0
pz

 eipµx
µ

= −ψu2(p). (6.56)
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Hetzelfde geldt voor de oplossing ψv2. De spinoren ψu2(p) en ψv2(p) beschrijven dus, in het
Lorentz-stelsel waarin het Diracveld louter in z-richting beweegt, deeltjes met spin down.
Deze observaties maken expliciet dat de algemene oplossing (de som van allevier de eigen-
toestanden) inderdaad twee typen deeltjes beschrijft, elk met halftallig spin, maar tegen-
overgestelde waarde van een der componenten van hun spins. Wat is het verschil tussen deze
twee deeltjes? Dat kan op dit moment nog niet worden vastgesteld; we zullen daarvoor,
moeten wachten tot Hoofdstuk ?? (waarin de interactie van het Diracveld met elektro-
magnetische velden zal worden bestudeerd) en Hoofdstuk ?? (waarin de correcte fysische
interpretatie van het Diracveld wordt vastgesteld).


