
Chapter 8

IJkinvariantie: het bestaan van
fotonen

8.1 Globale ijkinvariantie van het Klein-Gordon veld

Het complexe Klein-Gordon veld φ is een complexe functie: het kan, zoals elke complexe
functie, worden beschreven door een fase θ en een modulus R (die beide reëele functies
zijn) als φ = Reiθ. Een complex veld klinkt niet erg fysisch, maar is toegestaan omdat we
nooit het veld zelf meten, maar alleen de kansdichtheid. Zoals besproken bij de afleiding
van de Klein-Gordonvergelijking is het niet erg duidelijk wat de betekenis is van de ’kans-
dichtheid’ ρ gegeven door Eq.(??). In Hoofdstuk ?? zullen we zien dat deze uitdrukking
wel degelijk een meetbare betekenis kent, en we mogen daarom eisen dat het een reële
waarde heeft. Het is eenvoudig om te laten zien dat het in principe toegestaan is om
het veld te vermenigvuldigen met een complexe functie e−iλ met modulus 1, omdat deze
vermenigvuldiging de waarde van ρ niet verandert. Met andere woorden, het complexe
Klein-Gordon veld φ en het veld e−iλφ voorspellen dezelfde uitkomsten van experimenten.
Het ligt daarom voor de hand dat de Lagrangiaan van het complexe Klein-Gordon veld,
Eq.(??), deze verstoring van het veld zou moeten toestaan.
Het is eenvoudig te checken dat dit inderdaad het geval is mits de faseverschuiving λ een
constante is. Voor de verstoring van het veld δφ geldt dan

φ→ e−iλφ ≈ (1− iλ)φ

= φ+ δφ waarin δφ ≡ −iλφ, (8.1)

en waarin de eerste orde Taylorbenadering is gebruikt om te schrijven e−iλ ≈ 1 − iλ. De
verstoring van het veld ingevuld in de Lagrangiaan Eq.(??) laat dan direct zien dat de
Lagrangiaan inderdaad niet verandert:

L → ηµν∂µ(φ+ δφ)∂ν(φ+ δφ)∗ −m2(φ+ δφ)∗(φ+ δφ)

= ηµν(∂µφ)(∂νφ)∗ −m2φ∗φ+ ηµν {(∂µφ)(∂νδφ
∗) + (∂µφ

∗)(∂νδφ)} −m2 (φδφ∗ + φ∗δφ)

= L + δL , (8.2)
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waarin
δL ≡ ηµν {(∂µφ)(∂νδφ

∗) + (∂µφ
∗)(∂νδφ)} −m2(φδφ∗ + φ∗δφ). (8.3)

Wanneer we de uitdrukking voor δφ invullen, vinden we dat δL gelijk is aan nul.
De Lagrangiaan voldoet dus aan onze eis dat het voor de fysica niet uit zou moeten maken
of het veld een faseverschuiving e−iλ kent. Merk op dat hierbij expliciet gebruik is gemaakt
van het feit dat λ een constante is (hierdoor mocht deze in de uitwerking van L buiten
de afgeleides worden geplaatst). Fysisch betekent dit dat de verandering van de fase van
het complexe Klein-Gordon veld op elk punt van het veld dezelfde waarde heeft. Zulke
faseveranderingen worden aangeduid als globale ijktransformaties. De waarde van de con-
stante λ is irrelevant: bovenstaande afleiding is onafhankelijk van de waarde van λ.
Hiermee aangetoond dat de globale ijktransformatie een symmetrieoperatie is van het com-
plexe Klein-Gordon veld (met F µ = 0) en dat daarom, aldus het Noether Theorema, er
een Noetherstroom jµ bestaat, gegeven door Eq.X. Dit levert de volgende uitdrukking op:

jµ =
∂L

∂(∂µφ)
δφ = −i(∂µφ∗)λφ. (8.4)

De complexe Klein-Gordon Lagrangiaan beschrijft het veld φ en zijn complex geconjugeerde
φ∗ gelijkwaardig, en er is daarom ook een Noetherstroom j∗µ op te schrijven voor het
complex geconjugeerde veld:

j∗µ =
∂L

∂(∂µφ∗)
δφ∗ = i(∂µφ)λφ∗. (8.5)

De totale Noetherstroom Jµ = jµ+j∗µ is de som van de twee deelstromen, en is gedefinieerd
als:

Jµ ≡ −i(∂µφ∗)φ+ i(∂µφ)φ∗ (8.6)

Een aantal opmerkingen: ten eerste moge het duidelijk zijn dat deze som voldoet aan
∂µJ

µ = 0, aangezien elk van de deelstromen dat doet. Verder wordt de constante factor
λ conventioneel niet meegenomen in de definitie van Jµ. De waarde is immers irrelevant
voor de fysica die door het veld beschreven wordt, en wordt daarom weggelaten. Tenslotte
kan worden opgemerkt dat de Noetherstroom Jµ, als som van een term en zijn complex
geconjugeerde, een reële functie is.
De fysische betekenis van de Noetherstroom kan op dit moment nog niet worden vast-
gesteld. Hiertoe zal eerst een uitbreiding van de ijktransformaties moeten worden behan-
deld. Dit is het onderwerp van de volgende Sectie.

8.2 Lokale ijkinvariantie van het Klein-Gordon veld

In de vorige sectie hadden we gezien dat de Lagrangiaan van het complexe Klein-Gordon
veld de globale ijktransformatie als symmetrieoperatie heeft, en hadden we beargumenteerd
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dat dit te verwachten was op basis van het feit dat, wat de meetbare grootheid φ∗φ betreft,
de fase van het veld irrelevant is. Hetzelfde argument zou moeten gelden voor het geval de
faseverschuiving λ geen constante is, maar op elke plek in het veld een andere waarde mag
aannemen: λ = λ(x). Ook dan geldt immers dat de meetwaarde φ∗φ niet verandert als φ→
e−iλ(x)φ, zoals eenvoudig kan worden aangetoond: (e−iλ(x)φ)∗(e−iλ(x)φ) = ei(λ(x)e−iλxφ∗φ =
φ∗φ. Zulke plaatsafhankelijke veranderingen van de fase van het quantumveld worden
lokale ijktransformaties genoemd.
Er is nog een tweede reden waarom we zouden verwachten dat een Lagrangiaan invariant is
onder lokale ijktransformaties. De globale ijktransformaties van de vorige sectie suggereren
dat de faseverschuiving van het quantumveld op elke plek en op elk moment plaatsvindt,
maar dit suggereert dat er informatie instantaan overgedragen wordt tussen alle punten
van het veld. Dit is in strijd met het experimentele feit dat er een maximale snelheid
bestaat. Een lokale ijktransformatie, daarentegen, breekt deze regel niet. Het ligt daarom
voor de hand om te eisen dat een Lagrangiaan invariant is onder lokale ijktransformaties.
Het is eenvoudig aan te tonen dat de Lagrangiaan van het complexe Klein-Gordon veld
niet aan deze eis voldoet. Wanneer we het quantumveld een faseverschuiving geven, geldt
voor de verstoring van het veld weer Eq.(8.1),

φ→ eiλ(x)φ = φ+ δφ waarin δφ ≡ −iλ(x)φ, (8.7)

en de resulterende verstoring van de Lagrangiaan wordt weer gegeven door Eq.(8.2),

L → L + δL , (8.8)

waarin
δL ≡ ηµν {(∂µφ)(∂νδφ

∗) + (∂µφ
∗)(∂νδφ)} −m2(φδφ∗ + φ∗δφ). (8.9)

In tegenstelling tot het geval van globale ijktransformaties, is δL deze keer niet gelijk
aan nul: wanneer we de uitdrukking voor δL invullen en in rekening nemen dat λ een
plaatsafhankelijke functie is, volgt dat δL kan worden uitgedrukt in de Noetherstroom
van Eq.X,

δL = i ηµν(∂µλ)Jν , (8.10)

waarin de afgeleide ∂µλ ongelijk is aan nul. Deze uitdrukking is niet van de vorm Eq.(??),
en dus zijn lokale ijktransformaties geen symmetrieoperaties van de Lagrangiaan van het
complexe Klein-Gordon veld. De Lagrangiaan voldoet daarom niet, en zal moeten worden
aangepast.
Hoe dit te doen? Het is duidelijk dat een term toegevoegd moet worden aan de La-
grangiaan, en wel een die, wanneer het veld φ wordt verstoord volgens Eq.(8.1), een extra
bijdrage aan levert die precies de eerdere verstoring δL uitwist. Het is echter niet mo-
gelijk dit te doen door de extra bijdrage aan de Lagrangiaan te construeren uit het veld
φ en/of zijn complex geconjugeerde (en/of hun afgeleides). We hebben daarom geen keus
een nieuw veld te introduceren. Een voor de hand liggende keuze is een extra bijdrage L1

aan de Lagrangiaan van de vorm

L1 = −qηµνJµAν , (8.11)
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waarin Aµ het nieuwe veld is en q een constante. Deze keuze wordt afgedwongen, omdat
zijn verstoring,

δL1 = −q ηµνJµδ(Aν)− q ηµν(δJµ)Aν , (8.12)

een eerste term oplevert van de vorm van Eq.(8.10), die daarom gebruikt kan worden om
de eerdere δL uit te wissen. Merk op dat het feit dat een Lagrangiaan een scalair dient te
zijn, ons verplicht om het nieuwe veld Aµ te contraheren met de stroom Jµ. Dit dwingt af
dat Aµ een vectorveld is. Verder zijn we verplicht aan te nemen dat δAµ = 1

q
(∂µλ), oftewel

dat het veld Aµ als volgt wordt verstoord:

Aµ → Aµ + δAµ, met δAµ =
1

q
∂µλ. (8.13)

Onder deze aannames volgt dat de eerste term van de verstoring Eq.(8.12) gebruikt kan
worden om Eq.(8.10) uit te wissen. De nieuwe Lagrangiaan L + L1 is dan helaas nog
altijd niet invariant onder lokale ijktransformaties: de verstoring van de nieuwe bijdrage
L1 levert namelijk ook nog de tweede term in Eq.(8.12), en ook die zal moeten verdwijnen
wil de Lagrangiaan invariant zijn. Deze term heeft de volgende vorm:

−q ηµν(δJµ)Aν = −2q(φ∗φ)ηµν(∂
µλ)Aν . (8.14)

We moeten daarom nóg een bijdrage L2 toevoegen aan de Lagrangiaan, en wel een waarvan
de verstoring δL2 de term 2q(φ∗φ)ηµν(∂

µλ)Aν uitwist. Ook hier geldt weer dat het feit dat
een Lagrangiaan een scalair is ons verplicht een bijdrage te bedenken die een contractie
is, en wel een die op zijn minst het vectorveld Aµ bevat. De keuze ηµνA

µJν valt af (deze
hadden we al gebruikt), evenals een combinatie van ∂µφ en Aµ (deze levert geen verstoring
met daarin φ∗φ), en de enige andere mogelijkheid voor een contractie is daarom ηµνA

µAν .
Ook zal L2 een scalaire bijdrage van het veld φ en zijn complex geconjugeerde moeten
bevatten, aangezien Eq.(8.14) dat ook doet. De voor de hand liggende keuze is daarom

L2 ∝ ηµνA
µAν(φ∗φ). (8.15)

Het is eenvoudig om aan te tonen dat de verstoring δL2 van deze keuze inderdaad de
bijdrage Eq.(8.14) uitwist. Immers:

δL2 ∝ ηµνδ(A
µAν)(φ∗φ) + ηµν(A

µAν)δ(φ∗φ)

=
2

q
ηµν(∂

µλ)(Aν)(φ∗φ) (8.16)

waarin via (8.13) gebruikt is dat δ(φ∗φ) = 0 en ηµνδ(A
µAν) = 2

q
ηµν(∂

µλ)(Aν). We zien dat

bijdrage L2 inderdaad een verstoring δL2 oplevert die precies Eq.(8.14) uitwist, en dat we
de waarde van de evenredigheidsconstante moeten kiezen als q2.
Resumerend hebben we nu de oorspronkelijke Lagrangiaan L aangevuld met twee extra
termen L1 en L2 en wel zodanig, dat het eindresultaat invariant is onder lokale ijktrans-
formaties. Er kan nog één laatste bijdrage L3 worden toegevoegd, te weten die van de
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contractie van de afgeleides ∂νA
µ met zichzelf. De reden een bijdrage als deze toe te voe-

gen is simpelweg compleetheid, de wens de Lagrangiaan zo algemeen mogelijk te maken
zonder de invariantie onder lokale ijktransformaties in gevaar te brengen. De volgende
bijdrage voldoet daaraan:

L3 = −1

4
ηµνηαβF

µαF νβ, waarin F µν ≡ ∂µAν − ∂νAµ. (8.17)

(de waarde van evenredigheidsconstante −1/4 is conventie; de reden dat deze keuze wordt
gemaakt volgt dadelijk.) Immers, de verstoring van L3 ten gevolge van lokale ijktransfor-
maties is gelijk aan nul:

δL3 ∝ ηµνηαβδ(F
µαF νβ)

= 2ηµνηαβδ(F
µα)F νβ

= 2ηµνηαβ(∂µδAα − ∂αδAµ)F νβ

=
2

q
ηµνηαβ(∂µ∂αλ− ∂α∂µλ)F νβ = 0, (8.18)

waar in de laatste stap Eq.(8.13) is gebruikt.
Alles samengenomen, L + L1 + L2 + L3, hebben we een Lagrangiaan gevonden die het
complexe Klein Gordon veld beschrijft op een manier die invariant is onder lokale ijktrans-
formaties:

L = ηµν(∂µφ)(∂νφ)−m2φ∗φ− q ηµνJµAν + q2ηµνA
µAν(φ∗φ)− 1

4
ηµνηαβF

µαF νβ. (8.19)

Vanaf nu zullen we met het symbool L deze ijkinvariante Lagrangiaan bedoelen, en niet
meer de oorspronkelijke, niet-ijkinvariante versie. Het is gebruikelijk om deze Lagrangiaan
eenvoudiger op te schrijven met behulp van wat nieuwe notatie. Als we de covariante
afgeleide definieren als

Dµφ ≡ ∂µφ+ iq Aµφ, (8.20)

kan de Lagrangiaan versimpeld worden opgeschreven als

L = ηµν(D
µφ)(Dνφ)∗ −m2φ∗φ− 1

4
ηµνηαβF

µαF νβ. (8.21)

De prijs die we moesten betalen voor het invariant maken van de Lagrangiaan is de intro-
ductie van een nieuw vectorveld Aµ. De fysische betekenis van de nieuwe Lagrangiaan zal
nu worden bestudeerd.

8.3 Betekenis van Aµ: het Maxwell veld

De lokaal ijkinvariante Lagrangiaan L van een ingewikkelder vorm dan de oorspronkeli-
jke, globaal-ijkinvariante, versie, en zal daarom andere fysica voorspellen. Ten eerste zal
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de Lagrangiaan nu drie afzonderlijke bewegingsvergelijkingen opleveren voor het Klein-
Gordon veld φ, zijn complex geconjugeerde φ∗, en het vectorveld Aµ. Ten tweede zullen de
velden, ten gevolge van de termen in de Lagrangiaan die zowel (de afgeleide van) het veld
Aµ als (de afgeleide van) de velden φ en φ∗ bevatten, hun opwachting maken in elkaars
bewegingsvergelijking! Dit vertelt ons dat de velden een interactie met elkaar hebben:
ze beinvloeden elkaars gedrag. We zullen dat nu onderzoeken, en daardoor een fysische
interpretatie kunnen toekennen aan het veld Aµ.
De bewegingsvergelijkingen voor de velden φ, φ∗, en Aµ worden, zoals altijd, afgeleid met
behulp van de Euler-Lagrange vergelijking, Eq.(??). Voor het Klein-Gordon veld en zijn
complex geconjugeerde gelden de Euler-Lagrange vergelijkingen

∂L

∂φ
= ∂ν

(
∂L

∂(∂νφ)

)
,

∂L

∂φ∗
= ∂ν

(
∂L

∂(∂νφ∗)

)
, (8.22)

en voor het vectorveld Aµ geldt de Euler-Lagrange vergelijking

∂L

∂Aµ
= ∂ν

(
∂L

∂(∂νAµ)

)
. (8.23)

Wanneer de Lagrangiaan wordt ingevuld, worden de volgende bewegingsvergelijkingen
gevonden voor φ en φ∗:

(�2 +m2)φ+ 2iq Aµ ∂µφ+ iq (∂µA
µ)φ− q2 ηµνAµAνφ = 0, (8.24)

(�2 +m2)φ∗ − 2iq Aµ ∂µφ
∗ − iq (∂µA

µ)φ∗ − q2 ηµνAµAνφ∗ = 0. (8.25)

Dit zijn de oude Klein-Gordon bewegingsvergelijkingen, met extra bijdragen ten gevolge
van de interactie met het vectorveld. Merk op dat de twee bewegingsvergelijkingen elkaars
complex geconjugeerden zijn.
Voor het vectorveld geeft de linkerkant van Eq.(8.23):

∂L

∂Aλ
= iqφ (∂λφ

∗ − iqAλφ∗)− iqφ∗ (∂λφ+ iqAλφ)

= iqφ∂λφ
∗ − iqφ∗∂λφ+ 2q2|φ|2Aλ

= −qJλ, (8.26)

waarin we hebben gedefinieerd

J λ ≡ i
(
φ∗Dλφ− φDλφ∗

)
. (8.27)
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De rechterkant van de Euler-Lagrangevergelijking voor het vector veld Aµ wordt als volgt
uitgewerkt:

∂κ

(
∂L

∂(∂κAλ)

)
= −1

4
∂κ

(
∂

∂(∂κAλ)
(ηαµηνβFµνFαβ)

)
= −1

4
∂κ((∂

κAλ − ∂λAκ)− (∂λA
κ − ∂κAλ)

+ (∂κAλ − ∂λAκ)− (∂λA
κ − ∂κAλ))

= −∂κ (∂κAλ + ∂λA
κ)

= −∂κF κ
λ. (8.28)

Linker- en rechterzijde samengenomen geeft dan de volgende bewegingsvergelijking voor
het vectorveld:

∂µF
µν = qJ ν . (8.29)

Hiermee zijn de drie bewegingsvergelijkingen voor de velden φ, φ∗ en Aµ gevonden. Zoals
al aangekondigd was, is te zien dat het complexe Klein-Gordonveld gekoppeld is aan het
vectorveld. Het vectorveld heeft daarom fysische betekenis : haar aanwezigheid beinvloedt
direct het gedrag van de deeltjes die beschreven worden door het Klein-Gordonveld. Omge-
keerd geldt hetzelfde: de bewegingvergelijking van het vectorveld wordt bepaald door de
aanwezigheid van de Klein-Gordondeeltjes. Met andere woorden: er vindt een fysisch
meetbare interactie plaats tussen het Klein-Gordonveld en het vectorveld. We zullen nu
aantonen dat deze interactie de elektromagnetische interactie is, en dat het vectorveld Aµ

de beschrijving is van het elektromagnetische veld.
Hiertoe wordt allereerst de observatie gemaakt dat de tensor F µν , zoals die gedefinieerd is
in Eq.(8.17), antisymmetrisch is: er geldt F µν = −F νµ. (Deze definitie was geen keuze; het
was noodzakelijk om de Lagrangiaan lokaal ijkinvariant te maken.) De tensor F µν heeft
twee indices en daarom 16 elementen, maar de antisymmetrie dicteert dat vier ervan, F 00,
F 11, F 22, F 33, gelijk zijn aan nul en dat van de overgebleven twaalf elementen, er maar zes
onafhankelijk zijn. Het is daarom mogelijk om de tensor zonder verlies van algemeenheid
als volgt te schrijven

F µν =


0 −E 1 −E 2 −E 3

E 1 0 −B3 B2

E 2 B3 0 −B1

E 3 −B2 B1 0

 . (8.30)

Hierin zijn de E i en Bi de namen van de zes onafhankelijke elementen; de plaatsing in de
tensor is in principe vrij, maar we hebben zo zodanig geplaatst dat de latere resultaten
overeen zullen komen met onze fysische interpretatie. Deze notatie kan compacter worden
opgeschreven als:

F 0i = −Ei, F ij = εijkBk. (8.31)

De bewegingsvergelijking Eq.(8.29) dicteert vervolgens aan welke regels de elementen E i
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en Bi voldoen. Zo zegt de vergelijking, met ν = 0, dat er geldt:

∂µF
0µ = ∂iE

i = ~∇ · ~E
= qJ 0, (8.32)

oftewel
~∇ · ~E = qJ 0. (8.33)

Dit heeft precies de vorm van de eerste vergelijking van Maxwell.
De drie ν = i componenten van de bewegingsvergelijking Eq.(8.29) leveren op:

∂µF
µ1 = −∂0E 1 + ∂yB

2 − ∂zBy,

∂µF
µ2 = −∂0E 2 + ∂xB

z − ∂zBx,

∂µF
µ3 = −∂0E 3 + ∂xB

y − ∂yBx. (8.34)

oftewel

−d
~E

dt
+ ~∇× ~B = q ~J . (8.35)

Dit heeft precies de vorm van de vierde vergelijking van Maxwell.
De bewegingsvergelijking voor het vectorveld levert vergelijkingen op die precies de vorm
aannemen van twee van Maxwells vergelijkingen voor elektrische velden ~E en magnetische
velden ~B. Dit is nog niet genoeg om te mogen concluderen dat de elementen E i en Bi

van de tensor F µν daadwerkelijk de fysische betekenis van de elektrische- en magnetische
velden hebben: de elementen dienen daartoe ook nog te voldoen aan de twee resterende
Maxwell-vergelijkingen, ~∇ · ~B = 0 en ~∇× ~E = −∂0B.
Dat ze dat doen, volgt echter direct uit puur wiskundige overwegingen. Uit de eerdere
vergelijkingen F ij = ∂iAj − ∂jAi en F ij = εijkBk volgen

Bx = F zy = ∂zAy − ∂yAz,
By = F xz = ∂xAz − ∂zAx,
Bz = F yx = ∂yAx − ∂xAy, (8.36)

oftewel
~B = ~∇× ~A. (8.37)

Deze vergelijking voldoet aan de tweede Maxwellvergelijking ~∇ · ~B = 0, wat direct volgt
na invulling. Er geldt namelijk dat de divergentie van een rotatie altijd gelijk is aan nul:
~∇ · (~∇ × ~A) = 0 is een wiskundige identiteit voor elke vector ~A. Op deze manier is
aangetoond dat aan de tweede Maxwellvergelijking is voldaan door de elementen Bi.
Ook voldoen de elementen E i en Bi aan de laatste Maxwellvergelijking, ~∇× ~E = −∂0 ~B.
Door Eq.(8.37) in deze vergelijking in te vullen vinden we namelijk

~∇×
(
~E + ∂0 ~A

)
= ~∇× (~∇A0) (8.38)
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waarin de definitie van F µν is gebruikt om te schrijven ∂0Ai = F0i+∂iA0, en dat F 0i = −E i.
De resterende uitdrukking is gelijk aan nul omdat de rotatie van een gradient altijd gelijk
is aan nul: ~∇× (~∇A0) = 0 is een wiskundige identiteit voor elke scalarfunctie A0. Op deze
manier is aangetoond dat aan de derde Maxwellvergelijking is voldaan door de elementen
E i en Bi.
Samenvattend hebben we nu gezien dat de elementen van de tensor F µν , Eq.(8.30), voldoen
aan allevier de Maxwellvergelijkingen, en dus dat deze tensor en zijn bewegingsvergelijk-
ing Eq.een volledige beschrijving vormen van de gehele leer van de Elektrodynamica! Het
vectorveld Aµ wordt dan ook het Maxwellveld genoemd.
Deze conclusie kan extra kracht worden bijgezet door het deel van de Lagrangiaan te
beschouwen dat het vrije Maxwell-veld beschrijft, L = −1

4
ηµνηαβF

µαF νβ, en hiervan de
energie te berekenen volgens het Noether-theorema. Hiertoe vullen we de vrije Lagrangiaan
in in Eq.X: ∫

T 0
0 d

3x =

∫ {
∂L

∂0Aλ
∂νA

λ −L

}
d3x

=

∫ {
−F 0λ∂0A

λ +
1

4
F µνFµν

}
d3x. (8.39)

Hierin is de eerste term gelijk aan:

F 0
λ∂0A

λ = F 00∂0A
0 − F 0i∂0A

i

= −F 0i∂0A
i

= −F 0i
(
F 0i − ∂iA0

)
= −(F 0i)2

= − ~E 2. (8.40)

waarin is gebruikt dat F 00 = 0, F 0i = E i en dat in de Lorentz-gauge geldt dat ∂iA
0 = 0.

In de tweede term geldt:

F µνFµν = ηαµηβνF
µνFαβ

= ηβνF
0νF 0β − ηβνF iνF iβ

= (F 00)2 − (F 0i)2 − (F i0)2 + (F ij)2

= −2(F 0i)2 + (F ij)2

= −2 ~E 2 + (F ij)2, (8.41)

waarin is gebruikt dat F 00 = 0 en F 0i = E i. De overgebleven term kan worden uit-
geschreven door gebruik te maken van het feit dat F ij = −εijkBk:

(F ij)2 = εijkεijlBkBl

= (2δ3kδ3l + 2δ2kδ2l + 2δ1kδ1l)BkBl

= 2B3 + 2B2 + 2B1

= 2 ~B2. (8.42)
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Zo is gevolgd dat

F µνFµν = −2 ~E 2 + 2 ~B2. (8.43)

De energie van het Maxwell veld is nu gevonden:

∫
T 0
0 d

3x =

∫ {
~E 2 +

1

4

(
−2 ~E 2 + 2 ~B2

)}
d3x

=
1

2

∫ {
~E 2 + ~B2

}
d3x. (8.44)

Deze uitdrukking is precies de uitdrukking voor de elektromagnetische energie zoals die
ook gevonden wordt in de gebruikelijke (dit wil zeggen, niet-Lagrangiaanse) beschrijving
van de elektrodynamica. Dit komt volkomen overeen met onze eerdere conclusie dat het
vector-veld Aµ het electromagnetische veld beschrijft.

8.3.1 Minimale substitutie

Het is op dit punt goed om even pas op de plaats te maken om in woorden samen te vatten
wat er is gebeurd. Het startpunt was de Lagrangiaan van het complexe Klein-Gordonveld.
Dit leek in eerste instantie louter een herformulering, via de regels van de Lagrangiaanse me-
chanica, van de Klein-Gordonvergelijking die ons al bekend was uit Hoofdstuk ??. Echter,
deze formulering stelde ons in staat om te eisen dat de fysica van het veld onafhankelijk
moest zijn van een verschuiving van de complexe fase van het veld, en dat deze onafhanke-
lijkheid ook moet gelden wanneer de faseverschuiving op elke plaats een andere waarde
had. Immers, het veld moet voldoen aan de eis dat de faseverschuiving niet op elke plaats
op hetzelfde moment mag plaatsvinden, omdat dit de regel zou breken dat er in de natuur
een maximale snelheid bestaat. Deze eis dicteerde vervolens een aanpassing van de La-
grangiaan, en dwong ons om een nieuw vectorveld in te voeren dat aangetoond kon worden
een volledige beschrijving te zijn van de elektrodynamica.
Er is dus gebleken dat de eis van lokale ijkinvariantie van het Klein-Gordonveld leidt tot
de noodzakelijkheid van het bestaan van elektromagnerische velden. In het bijzonder volgt
dat licht bestaat, en, aangezien dit is ingebouwd in de Maxwellvergelijkingen, daarmee
de gehele speciale relativiteitstheorie! Dit is een verstrekkende conclusie, volgend uit de
simpele eis1 dat quantumvelden lokaal ijkinvariant dienen te zijn.

1Bovenstaande argumentatie zou kunnen worden opgevat als een cirkelredenering. Immers, de eis van
lokale ijkinvariantie werd gemotiveerd door de aanname dat er een eindige snelheid bestaat in de natuur;
allicht is dat dan ook wat er uit onze nieuwe Lagrangiaan zal volgen? Echter, merk op dat de eis veel milder
is dan de uiteindelijke conclusie. Immers, de aanname is louter dat er een maximale snelheid bestaat, maar
zegt niets over het moeten bestaan van elektrische of magnetische velden, de manier waarop die interactie
hebben met elkaar en/of (zoals zal worden besproken in de volgende sectie) met materie, of de speciale
relativiteitstheorie met al haar verstrekkende gevolgen over tijd en ruimte.
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8.3.2 Het complexe Klein-Gordonveld en haar interacties

Nu de betekenis van het Maxwellveld is vastgesteld, kan worden teruggekeerd naar de
bewegingsvergelijkingen Eq.(8.25) van het complexe Klein-Gordonveld, en kan nu een fy-
sische betekenis worden toegekend aan de termen die er automatisch bijkwamen nadat de
Lagrangiaan invariant was gemaakt onder lokale ijktransformaties.
Zoals eerder besproken stellen de termen met daarin zowel (de afgeleides van) φ of φ∗

en (afgeleides van) het veld Aµ een interactie voor; het is nu duidelijk dat het de elek-
tromagnetische interactie betreft. Nu kunnen deeltjes alleen een interactie aangaan met
elektromagnetische velden wanneer zij een lading hebben. Op deze manier volgt dat het het
complexe Klein-Gordonveld elektrisch geladen deeltjes beschrijft. Verder is aan de vorm van
de resulterende Maxwellvergelijkingen, Eq.(8.33) en Eq.(8.35), af te lezen dat qJ 0 de lad-

ingsdichtheid ρ voorstelt, en q ~J de elektrische stroom. De Noetherstroom J ν van Eq.X
is blijkbaar de 4-vector die de elektrische stroom beschrijft; de constante q is dan de lading
van de deeltjes beschreven door het Klein-Gordonveld. (Deze laatste observatie wordt ver-
sterkt door het feit dat alle interactie met het Maxwellveld verdwijnt wanneer de constante
gelijk wordt gekozen aan nul.) Bovendien volgt uit het feit dat de bewegingsvergelijkingen
Eqs.(8.25) louter van elkaar verschillen in het teken voor de constante q, dat zij deeltjes
met precies tegenovergestelde lading beschrijven: waar φ deeltjes beschrijft met lading
q, beschrijft φ∗ deeltjes met lading −q. De twee bewegingsvergelijkingen bevatten wel
dezelfde waarde voor de massa m: de beschreven deeltjes zijn elkaars antideeltjes ! Beide
deeltjes worden, tezamen met het Maxwell veld en alle onderlinge interacties, beschreven
door slechts één enkele Lagrangiaan.

8.3.3 De Diracvergelijking en haar interacties

In de voorgaande sectie hebben we gezien dat de Lagrangiaan van het complexe Klein-
Gordon veld lokaal ijkinvariant gemaakt kan worden door het ijkveld Aµ in te voeren door
middel van minimale substitutie. Dit leverde op een natuurlijke manier op dat de Klein-
Gordon deeltjes geladen deeltjes zijn die interactie aangaan met het elektromagnetische
veld. We hebben echter nog niet gekeken naar het Dirac veld, en de vraag bestaat dan
ook of ook diens Lagrangiaan lokaal ijkinvariant gemaakt kan worden door een minimale
substitutie uit te voeren. Dat zullen we nu onderzoeken. Hiertoe maken we de gok dat
ook in de Dirac Lagrangiaan ∂µ vervangen moet worden door Dµ ≡ ∂µ + iqAµ, en deze
aan te vullen met de uitdrukking voor de Lagrangiaan van het vrije veld, wordt de nieuwe
Lagrangiaan gevonden:

L = iψ̄γµ
(
∂µ − iqAµ

)
ψ −mψ − 1

4
F µνFµν

=
(
iψ̄γµ∂µψ −mψ̄ ψ

)
+ qψ̄γµAµψ −

1

4
F µνFµν . (8.45)

waar in de tweede regel tussen de grote haken de oorspronkelijke Dirac Lagrangiaan staat.
Het is nu eenvoudig om aan te tonen dat deze nieuwe uitdrukking inderdaad invariant is
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onder de complexe faseverschuiving:

ψ → e−iλψ ≈ (1− iλ)ψ

= ψ + δψ, waarin δψ ≡ −iλψ, (8.46)

(met deze keer de Dirac spinor ψ in plaats van het Klein-Gordon veld φ). Voor de adjoint
spinor ψ̄ geldt

ψ̄ → e+iλψ̄ ≈ ψ̄ + δψ̄, waarin δψ̄ ≡ iλψ̄, (8.47)

en voor het ijkveld Aµ geldt weer de verschuiving:

Aµ → Aµ + δAµ, met δAµ =
1

q
∂µλ. (8.48)

We vullen de verschuivingen δψ en ψ̄ in en we werken het resultaat uit tot eerste orde in
δψ, δψ̄ en δAµ:

L → i
(
ψ̄ + δψ̄

)
γµ∂µ

(
ψ + δψ

)
−m

(
ψ̄ + δψ̄

)(
ψ + δψ

)
+q
(
ψ̄ + δψ̄

)
γµ
(
Aµ + δAµ

)(
ψ + δψ

)
− 1

4
F ′µνF ′µν

=
(
iψ̄γµ∂µψ −mψ̄ ψ

)
+ qψ̄γµAµψ − 1

4
F µνFµν

+i
(
ψ̄γµ∂µδψ + δψ̄γµ∂µψ

)
−m

(
ψ̄δψ + δψ̄ψ

)
−q
(
ψ̄γµAµδψ + δψ̄γµ∂µψ

)
− qψ̄γµδ(γµAµ)ψ. (8.49)

In de eerste regel na het gelijkteken staat de oorspronkelijke Lagrangiaan. Wil de uit-
drukking lokaal ijkinvariant zijn, dan moeten de resterende regels optellen tot nul. Wan-
neer de uitdrukkingen voor δψ en δψ̄ worden ingevuld, wordt gevonden dat er vele termen
inderdaad optellen tot nul, en er overblijft:

ψ̄(γµ∂µ)ψ − qψ̄δ(γµAµ)ψ. (8.50)

Deze is inderdaad gelijk aan nul: omdat er geldt δ(γµAµ) = γµδAµ = 1
q
γµ∂µλ (waar de

transformatieregel van het ijkveld Aµ is gebruikt), tellen deze termen op tot nul. Zodoende
is nu aangetoond dat de minimale substitutieregel die de Lagrangiaan van het complexe
Klein-Gordon veld lokaal ijkinvariant maakte, ook gebruikt kan worden om de Lagrangiaan
van het Dirac veld lokaal ijkinvariant te maken.
Nu de Lagrangiaan van het Dirac veld lokaal ijkinvariant is gemaakt, kan via de Euler-
Lagrangevergelijkingen onderzocht worden hoe de Dirac-deeltjes interactie hebben met het
elektromagnetische veld Aµ. Op de gebruikelijke manier vinden we dat de Dirac-velden ψ
voldoen aan de bewegingsvergelijking:(

iγµ∂µ −m
)
ψ + qγµAµψ = 0, (8.51)
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en het elektromagnetische veld Aµ aan de bewegingsvergelijking

∂κF
κ
µ = qψ̄γµψ. (8.52)

Beide bewegingsvergelijkingen laten zien dat er een interactie plaatsvindt tussen de Dirac-
deeltjes en het elektromagnetische veld: de uitkomst van de bewegingsvergelijking van
de een hangt af van de uitkomst van de bewegingsvergelijking van de ander. In het bij-
zonder geldt, door Eq.(8.52) te vergelijken met Eq.(8.29), dat de uitdrukking q ψ̄γ0ψ de
aanwezigheid van elektrische lading voorstelt: q speelt, net als het geval was bij de Klein-
Gordon vergelijking, de rol van elektrische lading. De componenten J i ≡ q ψ̄γiψ hebben
dan de fysische betekenis van elektrische stroom in de ruimtelijke richting i.
Het is op dit punt dat we kunnen terugkeren naar de vraag die al in Sectie ?? werd
gesteld: wat is het verschil tussen de twee type deeltjes die door het Dirac-veld ψ worden
beschreven? Dit kan worden onderzocht door elk van de vier lineair onafhankelijke oplossin-
gen van de Dirac-vergelijking eens in te vullen in de uitdrukking voor de elektrische stroom
J i. Voor het gemak kiezen we weer, zoals in Sectie ??, voor het Lorentzstelsel waarin het
Diracveld louter beweegt in z-richting, zodat de vier oplossingen gegeven worden door
Eq.(??). We hadden al gezien dat ψu1 en ψv1 twee verschillende deeltjes beschrijven met
spin up, en dat ψu2 en ψv2 deze deeltjes met spin down. Door de oplossingen ieder eens in te
vullen in de elektrische stroom J i blijkt, voor de deeltjes met dezelfde spin, dat de stroom
gegeven wordt door dezelfde uitdrukking. Zo vinden we dat zowel de oplossing ψu1 als de
oplossing ψv1 de volgende uitdrukking oplevert voor de elektrische stroom Jz in z-richting:

Jz ∝ q pz , voor deeltjes met spin up, (8.53)

(normalisatie wordt even genegeerd), en dit eveneens voor de oplossingen ψu2 en ψv2:

Jz ∝ q pz , voor deeltjes met spin down. (8.54)

Dit laat zien dat de waarde van de spin van de deeltjes niet uitmaakt voor de elektrische
stroom; dit is natuurlijk wat we fysisch zouden verwachten. Bovendien is te zien dat de
elektrische stroom in de richting staat van de beweging van het Diracveld; ook dit is, uit-
eraard, wat we fysisch mogen verwachten. Tenslotte laat dit resultaat zien dat de twee
typen deeltjes dezelfde stroomsterkte opleveren. Dit lijkt te suggereren dat de twee typen
deeltjes dezelfde elektrische lading hebben. Dit is echter niet het geval: de exponenten van
de deeltjes beschreven door ψu1 en ψu2 hebben een relatief minteken vergeleken met die van
de deeltjes beschreven door ψv1 en ψv2, wat aangeeft dat zij tegengestelde impulswaarde
~p hebben (of, in dit voorbeeld, tegengestelde waarden voor pz ). Twee verschillende deelt-
jes die, ondanks dat zij in tegenovergestelde richting bewegen, dezelfde elektrische stroom
opleveren, moeten tegenovergestelde lading hebben! Op deze manier hebben we aange-
toond dat de oplossingen ψu1,2 en ψv1,2 elkaars antideeltjes beschrijven. Deze conclusie
zullen we expliciet maken in Hoofdstuk ??.
Tenslotte nog een subtiliteit: q is geintroduceerd in onze theorie als een noodzakelijke
evenredigheidsconstante in een der stappen in het lokaal ijkinvariant maken van de La-
grangiaan, maar de waarde is geen inherente eigenschap dan Diracs fysica. In plaats
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daarvan moet de waarde van buitenaf opgelegd worden, bijvoorbeeld met behulp van een
meting. Wat wel een inherente eigenschap van Diracs theorie is, is dat de hoeveelheid
ladingsdragende deeltjes gegeven wordt door de combinatie ψ̄γ0ψ. Het is immers in deze
combinatie dat de Dirac-spinor voorkomt in de Maxwell-vergelijkingen. Dit suggereert
sterk dat ψ̄+ψ een maat is voor het aantal deeltjes dat wordt beschreven door het Dirac-
veld. Deze conclusie zullen we in Hoofdstuk ??, waarin we het Diracveld volledig gaan
quantiseren, expliciet maken.


