
Chapter 9

Yang-Mills theorie: het bestaan van
gluonen

In het vorige Hoofdstuk hebben we gezien dat de eis van lokale ijkinvariantie direct leidt tot
het bestaan van het Maxwell veld, en daarmee de electromagnetische interactie tussen alle
geladen deeltjes een oorsprong gegeven. De vraag dringt zich op of de andere interacties
tussen deeltjes ook het gevolg zijn van een symmetrie van de Lagrangiaan. In het geval
van de sterke interactie blijkt dit inderdaad het geval te zijn. Dat zullen we in deze sectie
bestuderen.
De methode die we zullen gebruiken lijkt erg veel op de afleiding van het bestaan van
het Maxwell-veld en fotonen, zoals besproken in de vorige sectie. Ook nu zullen we eerst
op zoek gaan, gestuurd door fysische argumentatie, naar wiskundige symmetrie van de
Lagrangiaan, gevolgd door het lokaal ijkinvariant maken van de theorie. Een saillant detail
is deze keer, dat we niet te maken hebben met één enkele Lagrangiaan voor de beschrijving
van een gegeven type deeltje (zoals het geval was in bovenstaande voorbeelden), maar drie.
Er bestaan immers drie kleuren quarks, en ieder voldoet aan zijn eigen Lagrangiaan. Om de
eerderbehandelde theorie te kunnen toepassen, zullen we daarom eerst de drie afzonderlijke
Lagrangianen samen moeten voegen tot één enkele. Deze aanpak is een voorbeeld van een
wiskundig stappenplan dat bekend staat als Yang-Mills theorie.

9.1 De drie quarkkleuren in één Lagrangiaan

Net als in het geval van de fotonen, zullen we de behandeling beginnen met het beschouwen
van de Lagrangiaan van de deeltjes; door het eisen van een symmetrie zal dan volgen dat
deze deeltjes een interactie met elkaar aangaan via een nieuw veld, dat geintroduceerd moet
worden om aan de symmetrieeis te voldoen. De deeltjes waar we het hier over hebben zijn
de quarks. Zoals eerder besproken behoren zij tot de klasse van fermionen, en, gezien
onze eerdere conclusies, worden deze beschreven door de Dirac-vergelijking. Om quarks
te bestuderen zullen we daarom de Lagrangiaan Eq.(??) beschouwen. Echter, aan één
enkele Lagrangiaan hebben we niet genoeg: we weten immers ook dat quarks bestaan in

1



2 CHAPTER 9. YANG-MILLS THEORIE: HET BESTAAN VAN GLUONEN

drie kleuren, zodat we een Lagrangiaan moeten introduceren voor elk van de kleuren rood
(aangegeven met het subscript ’R’), groen (aangegeven met het subscript ’G’), en blauw
(aangegeven met het subscript ’B’):

LR = iψ̄Rγ
µ∂µψR −mψ̄RψR (9.1)

LG = iψ̄Gγ
µ∂µψG −mψ̄GψG (9.2)

LB = iψ̄Bγ
µ∂µψB −mψ̄BψB (9.3)

elk van deze leidt tot de Diracvergelijking voor de betreffende kleur quark, door de betref-
fende Lagrangiaan in te vullen in de Euler-Lagrangevergelijking. Zoals eerder gezien is het
echter toegestaan om de bijdragen bij elkaar op te tellen, zodat er één enkele Lagrangiaan
ontstaat die alledrie de kleuren tegelijk beschrijft:

L =
∑

j=R,G,B

(
iψ̄jγ

µ∂µψj −mψ̄jψj
)
. (9.4)

Uiteraard bestaan er ook zes verschillende flavors van quark, dus deze uitdrukking zou
eigenlijk nog eens verzesvoudigd moeten worden, waarin elke term een der quark-flavors
beschrijft (met de massa m aangepast aan de betreffende flavor). De zo resulterende
Lagrangiaan zou de meest algemene zijn: zowel alle flavors als alle kleuren. We zullen ons
echter in het vervolg van deze sectie concentreren op een enkele flavor, die we niet zullen
specificeren. Dit is enerzijds omdat ze geinteresseerd zijn in quantumchromodynamica (die
zich louter met de kleuren bezighoudt), en anderzijds omdat de te ontwikkelen wiskunde
eender is voor elke flavor.
Onze experimentele kennis wijst uit dat de quarks van verschillende kleuren maar van
dezelfde flavor dezelfde massa hebben. Dit betekent dat in bovenstaande Lagrangiaan
elke term dezelfde waarde voor m bevat. Dit stelt ons in staat om de Lagrangiaan nog
eenvoudiger op te schrijven. We definieren hiertoe een ’spinor-vector’ ~ψ (een vector van
drie compenenten, waarvan elk een Dirac spinor is1) als volgt

~ψ =

 ψR
ψG
ψB

 , (9.5)

en zijn adjoint als volgt:

~̄ψ ≡ ( ~ψ+)γ013

= (ψ+
R ψ+

G ψ+
B)γ013

= (ψ+
Rγ

0 ψ+
Gγ

0 ψ+
Bγ

0)

= (ψ̄R ψ̄G ψ̄B). (9.6)

1De naam ’spinor-vector’ is gekozen door de auteurs met de bedoeling haar betekenis expliciet te maken.
De naam wordt buiten dit dictaat niet gebruikt.
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Met deze notatie volgt dat de Lagrangiaan geschreven kan worden als

L = i ~̄ψγµ∂µ ~ψ −m~̄ψ~ψ. (9.7)

De notatie kan wat verwarrend zijn. Het is belangrijk om het vectorpijltje (dat aangeeft dat
het een vector betreft) te blijven onderscheiden van het streepje (dat aangeeft dat het object

geadjoint is). Een term als ~̄ψ ~ψ betekent dat een vector ~ψ, dat de drie spinoren ψR, ψG, ψB
als componenten heeft, geadjoint moet worden, en daarna via een matrixvermenigvuldiging
een produkt moet vormen met de vector ψ. Er staat dus

~̄ψ ~ψ = (ψ̄R ψ̄G ψ̄B)

 ψR
ψG
ψB

 = ψ̄RψR + ψ̄GψG + ψ̄BψB, (9.8)

wat simpelweg een scalar is (hetgeen ook zou moeten, aangezien het deel uitmaakt van een
Lagrangiaan). Op eenzelfde manier volgt dat

i ~̄ψγµ∂µ ~ψ = i(ψ̄R ψ̄G ψ̄B)γµ

 ∂µψR
∂µψG
∂µψB


= iψ̄Rγ

µ∂µψR + iψ̄Gγ
µ∂µψG + iψ̄Bγ

µ∂µψB, (9.9)

wat ook weer een scalar is (hetgeen zou moeten, als deel van een Lagrangiaan). Wanneer
Eqs.(9.8) en (9.9) worden samengevoegd, vinden we precies onze eerdere notatie Eq.(9.4)
terug. We zijn er dus in geslaagd om de drie kleuren samen te voegen in een enkele
Lagrangiaan. De volgende stap in ons programma is het vinden van een symmetrie.

9.2 Globale ijkinvariantie van de kleuren-Lagrangiaan

Aangezien de drie kleuren op gelijke voet staan in onze beschrijving van de quarks, zou
moeten gelden dat we de kleuren door onderling zouden mogen verwisselen zonder dat de
Lagrangiaan van vorm verandert. Met andere woorden, de Lagrangiaan zou symmetrisch
moeten zijn onder de transformatie

~ψ → U ~ψ (9.10)

waarin U een 3x3-matrix is die de componenten van de spinor-vector onderling verwisselt.
Een voorbeeld van een ’verwissel-matrix’ zou zijn

U =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0

 . (9.11)

Deze verwisselt rood met blauw, groen met rood, en blauw met groen:

~ψ =

 ψR
ψG
ψB

→ U ~ψ =

 0 0 1
1 0 0
0 1 0

 ψR
ψG
ψB

 =

 ψB
ψR
ψG

 . (9.12)
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De Lagrangiaan is inderdaad invariant onder deze transformatie. Immers, als

~ψ → U ~ψ =

 ψB
ψR
ψG

 (9.13)

geldt voor de transformatie van de adjoint ~̄ψ

~̄ψ → (ψ̄B ψ̄R ψ̄G). (9.14)

Deze twee resultaten ingevuld in de Lagrangiaan Eq.(9.7) laten zien dat deze inderdaad
niet verandert:

L = i ~̄ψγµ∂µ ~ψ −m~̄ψ~ψ

→ i(ψ̄B ψ̄R ψ̄G)γµ∂µ

 ψB
ψR
ψG

−m(ψ̄B ψ̄R ψ̄G)

 ψB
ψR
ψG


= iψ̄Bγ

µ∂µψB + iψ̄Gγ
µ∂µψG + iψ̄Rγ

µ∂µψR −m(ψ̄BψB + ψ̄RψR + ψ̄GψG),

(9.15)

wat gelijk is aan de Lagrangiaan van vóór de kleurenverwisseling plaatsvond. Dus, zo is
aangetoond dat de Lagrangiaan inderdaad invariant is onder de kleurenverwisselingsmatrix
U van Eq.(9.11).
Uiteraard zijn er vele kleurenverwisselingen te bedenken waaronder de Lagrangiaan in-
variant mag verwacht worden te zijn: elke onderling gelijke verwisseling van kleuren zou
moeten zijn toegestaan. Hiermee wordt bedoeld dat er na de verwisseling evenveel groene
(respectievelijk rode, respectievelijk blauwe) quarks zouden moeten zijn als ervoor. Dit
levert een voorwaarde op waar een algemene kleurverwisselingsmatrix U aan moet vol-
doen: hij zou de ’hoeveelheid kleur’ moeten behouden. Het kan worden aangetoond dat
een kleurverwisselingsmatrix U aan deze eis voldoet wanneer ervoor geldt

U+U = 13, (9.16)

oftewel wanneer geldt dat de adjoint van de matrix gelijk is aan zijn inverse (zulke matrices
heten unitaire matrices). Het bewijs is eenvoudig, en zullen we hier voor het gemak geven
in het geval dat er maar twee kleuren bestaan en de matrices 2x2 zijn. (Het bewijs voor drie
kleuren en 3x3 matrices verloopt op dezelfde manier.) We zullen de 2x2 matrix schrijven
als

U =

(
a b
c d

)
, (9.17)

waarin de elementen a, b, c, d complexe getallen zijn. We zullen die niet nader bepalen of
een waarde toekennen; we zullen louter de definitie van een unitaire matrix gebruiken om
relaties tussen de elementen te vinden. Er volgt dat er voor de vier elementen a, b, c, d
moet gelden

a∗b = −d∗c, a∗a+ c∗c = 1, b∗b+ d∗d = 1. (9.18)
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Deze kleurverwisselingsmatrix zal worden toegepast op een vector die twee spinoren beschri-
jft met de kleuren rood en groen: ~ψ = (ψR, ψG).

Wanneer deze matrix U op een kleurenvector ~ψ = (ψR, ψG) wordt toegepast wordt gevon-
den (

a b
c d

)(
ψR
ψG

)
=

(
aψR + b ψG
c ψR + dψG

)
. (9.19)

De kleuren zijn gemixt geraakt: de componenten van de vector beschrijven niet langer
elk één enkele (zuivere) kleur. De hoeveelheid kleur (roodheid R en groenheid G in dit
voorbeeld) is echter hetzelfde gebleven. Dit kan worden gemeten door de lengte van de
vector te bepalen: op deze manier kan worden bepaald hoeveel elke component van de
vector bijdraagt aan de lengte. Doorgaans wordt de lengte van een vector bepaald de
Stelling van Pythagoras: men kwadrateert de x-component van de vector en telt die op
bij het kwadraat van de y-component van de vector (en zo verder, afhankelijk van het
aantal dimensies); de uitkomst is het kwadraat van de lengte van de vector. In wiskundige
notatie is dit simpelweg het inprodukt van de vector ~v met zichzelf (met in dit voorbeeld
een vector van twee dimensies x en y)

(lengte van vector v)2 = ~v · ~v = x2 + y2, (9.20)

of, identiek, het matrixprodukt van de getransponeerde ~v Tvan de vector met de vector ~v:

(lengte van vector v)2 = ~v T ~v = (x y)

(
x
y

)
= x2 + y2. (9.21)

Echter, in het huidige geval zijn de vectoren complex: de componenten bevatten doorgaans
een reeël en een imaginair deel. Kwadrateren van de componenten zal dan ook negatieve
bijdragen kunnen opleveren, zodat hun som negatief kan zijn. Dat is geen goede maat voor
de lengte van de vector. Dit euvel kan worden verholpen door de lengte te herdefinieren
als het matrixprodukt van de hermitisch geconjugeerde ~v+van de vector met de vector
~v. Immers, de hermitisch geconjugeerde bevat een complexe conjugatie, waardoor elke
component in de uiteindelijke som wordt vermenigvuldigd met zijn complex geconjugeerde;
als gevolg is de lengte een som van louter reële getallen. De lengte is dan:

(lengte van vector v)2 = ~v + ~v = (x∗ y∗)

(
x
y

)
= x∗x+ y∗y, (9.22)

wat inderdaad een reeël getal is.
In het huidige geval van de lengte van de kleurenvector ~ψ = (ψR, ψG) ontstaat er een
scalair die aangeeft hoeveel ψR (’roodheid’) er in de vector is, en hoeveel ψG (’groenheid’).
De lengte is

(~ψ)+ ~ψ = ψ+
RψR + ψ+

GψG. (9.23)

Wil de kleurverwisseling de hoeveelheid van elke kleur hebben behouden, dan moet gelden
dat de vector na de kleurwisseling dezelfde uitdrukking voor de lengte heeft. Dat dit het
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geval is, volgt eenvoudig:(
aψR + b ψG
c ψR + dψG

)+(
aψR + b ψG
c ψR + dψG

)
= (a∗ψ+

R + b∗ψ+
G)(aψR + bψG) + (c∗ψ+

R + d∗ψ+
G)(cψR + dψG)

= (a∗a+ c∗c)ψ+
RψR + (b∗b+ d∗d)ψ+

GψG + (ab∗ + cd∗)ψ+
RψG + (a∗b+ c∗d)ψ+

GψR

= ψ+
RψR + ψ+

GψG, (9.24)

waarin in de laatste stap gebruik is gemaakt van de relaties Eq.(9.18) tussen de elementen
a, b, c, d van U . Zo is aangetoond dat de lengte van de spinor-vector niet is veranderd door
de matrix U : het eindresultaat heeft nog net zoveel ’roodheid’ en ’groenheid’ als het be-
gin. We hebben hiermee aangetoond dat verwisseling van kleuren door middel van unitaire
matrices inderdaad de hoeveelheid kleur behoudt.
Vervolgens is het eenvoudig om aan te tonen dat de Lagrangiaan invariant is onder een
unitaire kleurentransformatie: hiertoe vervangen we de spinor-vector ~ψ door zijn ’kleurver-

wisselde’ U ~ψ (en zijn adjoint ~̄ψ door zijn ’kleurverwisselde’ ~̄ψ U+),

~ψ → U ~ψ, ~̄ψ → ~̄ψU+, (9.25)

en merken dan op dat de Lagrangiaan niet verandert:

L = i ~̄ψγµ∂µ ~ψ −m~̄ψ~ψ → i( ~̄ψ U+)γµ∂µ(U ~ψ)−m( ~̄ψ U+) (U ~ψ)

= i ~̄ψγµ∂µ ~ψ −m~̄ψ~ψ, (9.26)

waar is gebruikt dat de matrix U unitair is. Unitaire matrices zijn daarom een symmetrie
van de Lagrangiaan, precies wat we wilden aantonen. Tenslotte kan worden opgemerkt
dat het hier een globale symmetrie betreft: de matrices U bestaan louter uit getallen en
zijn niet plaats-of tijdafhankelijk. (In de afleiding is dit impliciet gebruikt door ∂µ(U ~ψ) te

schrijven als U(∂µ ~ψ).)
Fysisch betekent dit dat de kleurenverwisseling heeft plaatsgevonden voor alle quarks in het
universum, en dit voor alle quarks tegelijkertijd: alle groene, blauwe, en rode quarks zijn
tegelijkertijd en op dezelfde manier verwisseld door een nieuwe combinatie van kleuren; de
symmetrie van de Lagrangiaan onder deze verwisseling betekent dat er geen meting bestaat
die de kleurverwisseling aan kan tonen. Protonen blijven protonen, neutronen blijven zich
hetzelfde gedragen, en zo verder: alle hadronen vertonen hetzelfde gedrag als zij deden
vóór de kleurenverwisseling plaatsvond.

9.3 Lokale ijkinvariantie van de kleuren-Lagrangiaan

De volgende stap in ons programma is het invariant maken van de Lagrangiaan Eq.(9.7)
onder lokale ijktransformaties. We stellen ons dus de vraag: wat als de kleurverwisseling
op verschillende plekken en/of tijdstippen een andere vorm heeft? Wat als we in het ene
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hadron de kleuren anders omwisselen dan in een ander hadron? Zo zouden we ons kunnen
voorstellen dat we in een gegeven proton het rode quark verwisselen door een blauw, het
groene door een rood, en het blauwe door een groen (zoals beschreven door een matrix
U die gelijk is aan Eq.(9.11)), en in een gegeven neutron de kleuren onverwisseld laten
(zoals gegeven door een matrix U die gelijk is aan de eenheidsmatrix 13). Aangezien elk
van deze nucleonen zijn eigenschappen te danken heeft aan de flavor van de quarks en niet
aan de kleuren, zouden deze plaatselijke kleurveranderingen geen verschil mogen maken.
Eveneens zou het niet uit hoeven maken dat we de kleurverwisseling in het proton op een
ander moment doen dan in het neutron.
We verwachten dan ook dat de Lagrangiaan Eq.(9.7) invariant is onder unitaire kleurver-
wisselingen die tijd- en/of plaatsafhankelijk zijn: U = U(x). Dit is echter niet het geval,
zoals we kunnen zien aan Eq.(9.26), waar we gebruikten dat U bestond uit louter constante

getallen zodat we konden schrijven ∂µ(U ~ψ) = U(∂µ ~ψ); als U = U(x) is deze stap niet meer
toegestaan, en is de kleurverwisselde Lagrangiaan niet meer gelijk aan de oorspronkelijke.
We zullen dus, net als we deden in de behandeling van het Maxwell-veld, de Lagrangiaan
kunstmatig moeten aanpassen om haar lokaal ijkinvariant te maken, en net als daar kan
dit alleen door nieuwe velden in te voeren.
De manier waarop dat moet gebeuren is een stuk ingewikkelder dan voorheen, omdat de La-
grangiaan een beschrijving geeft van een vector-spinor in plaats van een spinor, en daarom
de ijktransformaties deze keer zijn gegeven door matrices in plaats van een scalaire func-
tie. De afleiding van de lokaal ijkinvariante versie van de Lagrangiaan wordt in wat volgt
gepresenteerd. Dit wordt in een drietal stappen gedaan, die ieder een eigen subsectie tot
zijn beschikking krijgt. De stappen die zulen worden genomen zijn geinspireerd door onze
eerdere ervaringen met het lokaal ijkinvariant maken onder faseverschuivingen, te weten:
we zullen een minimale substitutie toepassen op de Lagrangiaan (waarbij ijkvelden zullen
worden geintroduceerd), waarna er een bijdrage aan de Lagrangiaan zal worden toegevoegd
die de vrije ijkvelden beschrijven. Teneinde dit alles overzichtelijk te doen, zal allereerst
de kleurverwisselingsmatrix U in een nieuwe vorm worden geschreven, die bovenstaande
stappen het eenvoudigst toelaat.

Een nieuwe notatie voor de kleurverwisselingsmatrix

In deze subsectie zullen we de kleurverwisselingsmatrices U in een nieuwe notatie te
beschouwen. We schrijven de unitaire matrix U eerst in exponentionele notatie als volgt

U = eiH , (9.27)

waarin H zelf een matrix is. Dit lijkt een gekke notatie: e-machten zijn immers gelijk aan
getallen, en kunnen niet gelijk worden gesteld aan een matrix! Het is echter slechts een
definitiekwestie: de e-macht van een matrix H is gedefinieerd als

eiH ≡ 1 + iH +
1

2!
(iH)2 +

1

3!
(iH)3 + . . . (9.28)

(oftewel: op dezelfde manier als de e-macht van een getal gedefinieerd kan worden). Dat een
unitaire matrix U altijd op deze manier geschreven kan worden is eenvoudig aan te tonen
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door te laten zien dat de e-macht kan voldoen aan de definierende eigenschap U+ U = 1
van een unitaire matrix. Hiertoe vullen we Eq.(9.28) in in de eigenschap en werken we uit:

U+ U =
(
eiH
)+ (

eiH
)

=

(
1 + iH +

1

2!
(iH)2 +

1

3!
(iH)3 + . . .

)+(
1 + iH +

1

2!
(iH)2 +

1

3!
(iH)3 + . . .

)
=

(
1− iH+ − 1

2!
(H2)+ +

i

3!
(H3)+ + . . .

)(
1 + iH − 1

2!
H2 − i

3!
H3 + . . .

)
=

(
1− iH+ − 1

2!
(H+)2 +

i

3!
(H+)3 + . . .

)(
1 + iH − 1

2!
H2 − i

3!
H3 + . . .

)
,

(9.29)

waar gebruikt is dat voor elke matrix H en elke macht n geldt dat (Hn)+ = (H+)n. Als
we vervolgens de haakjes uitwerken en gelijke machten van de matrix H en H+ bij elkaar
zoeken, vinden we

U+ U = 1 + (iH − iH+)− 1

2!

(
(H+)2 − 2H+H +H2

)
− i

3!

(
H3 + 3(H+)2H − 3(H+)H2 − (H+)3

)
+ . . . (9.30)

wat gelijk is aan de gewenste 1 wanneer we aannemen dat de matrix H hermitisch is:
H+ = H. Zo is gevolgd dat we inderdaad elke unitaire matrix U mogen schrijven als een
e-macht eiH , mits er geldt dat de matrix H hermitisch is.
Vervolgens kunnen onze unitaire matrix U nog verder herschrijven, door gebruik te maken
van het feit dat elke hermitische 3x3 matrix H geschreven kan worden als

H = a0 13 +
∑
j=1

aj λj. (9.31)

waarin a0 en aj een aantal vrij te kiezen constanten zijn, en λj een evenzogroot aantal 3x3
matrices. Het aantal benodigde matrices λi is acht: dit komt omdat een hermitische 3x3
matrix H negen elementen heeft2, zodat het aantal vrij-te-kiezen reële constanten a0, aj
ook gelijk moet zijn aan negen. Met a0 al gebruikt, blijven er acht aj over, en evenzoveel
matrices λj. Dat de omschrijving Eq.(9.31) altijd mogelijk is, is eenvoudig te bewijzen

2Dit is niet simpelweg omdat 3× 3 = 9. De elementen van de matrix H mogen complexe getallen zijn
die elk bestaan uit een reëel en een imaginair deel, zodat een complexe 3x3 matrix eigenlijk uit 18 reële
getallen bestaat. Echter, door de definitie van hermiticiteit wordt gevonden dat alle diagonaal-elementen
reëel zijn, zodat hun imaginaire bijdragen gelijk zijn aan nul. Van de overgebleven 15 reële constanten zijn
er een aantal aan elkaar gerelateerd door de definitie van hermiticiteit, waardoor er nog eens zes constanten
vastliggen door de keuze van de overgebleven negen. Al met al bestaat een hermitische 3x3-matrix uit
slechts negen vrij-te-kiezen reëele constanten. Dit maakt ook expliciet waarom in het vervolg zal worden
gebruikt dat de constanten aj reëel zijn.
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door aan te tonen dat de rechterzijde van de vergelijking voldoet aan de definitie van
hermiticiteit, H −H+ = 0:

H −H+ =
(
a0 13 +

8∑
j=1

aj λj

)
−
(
a0 13 +

8∑
j=1

aj λj

)+
=

(
a0 13 +

8∑
j=1

aj λj

)
−
(
a0 13 +

8∑
j=1

aj λ
+
j

)
=

8∑
j=1

aj

(
λj − λ+j

)
, (9.32)

(waarin is gebruikt dat a+0 = a0 en a+j = aj; dit is waar omdat we al hadden gezien dat de
getallen a0 en aj reëel waren; zie ook de voetnoot.) De resulterende uitdrukking is gelijk
aan nul voor elke vrije keuze van de aj wanneer er geldt dat de acht matrices λi per stuk
hermitisch zijn. Er bestaan vele keuzes van zulke matrices λi: elke set van acht lineair
onafhankelijke, hermitische 3x3 matrices is toegestaan. Conventioneel wordt de volgende
keuze gebruikt:

λ1 =

 0 1 0
1 0 0
0 0 0

 , λ2 =

 0 −i 0
i 0 0
0 0 0

 , λ3 =

 1 0 0
0 −1 0
0 0 0

 ,

λ4 =

 0 0 1
0 0 0
1 0 0

 , λ5 =

 0 0 −i
0 0 0
i 0 0

 , λ6 =

 0 0 0
0 0 1
0 1 0

 ,

λ7 =

 0 0 0
0 0 −i
0 i 0

 , λ8 =
1√
3

 1 0 0
0 1 0
0 0 −2

 . (9.33)

Deze specifieke set matrices λj heten de Gell-Mann matrices. Zo is gevolgd dat we inder-
daad elke hermitische matrix H mogen schrijven als in Eq.(9.31), waarin de λj gegeven
worden door de Gell-Mann matrices.

Resumerend hebben we de unitaire kleurverwisselingsmatrix U geschreven als

U = eiH = eia0 ei
∑8

j=1 λjaj , (9.34)

of, als de constanten aj als een acht-dimensionale vector ~a worden geschreven en de matrices

λj in een acht-dimensionale vector-van-matrices ~λ, als volgt

U = ei a0 ei
~λ·~a. (9.35)

Tot nu toe hebben we nog niets aan nieuwe fysica gedaan: deze herschrijving was louter
het introduceren van een nieuwe notatie voor de unitaire kleurverwisselingsmatrix U . De



10 CHAPTER 9. YANG-MILLS THEORIE: HET BESTAAN VAN GLUONEN

reden dat we hier zoveel tijd aan hebben besteed, is dat deze nieuwe notatie ons in staat
stelt de fysische eigenschappen van de kleurverwisselingsmatrix te bestuderen.
Ten eerste is direct in te zien dat de tijd-en plaatsafhankelijkheid van de kleurverwisseling
tot uiting komt in een tijd-en plaatsafhankelijkheid van de constanten a0 en aj: vanaf nu
zullen we schrijven a0 = a0(x) en aj = aj(x).
Verder is ook te zien dat de kleurverwisselingsmatrix U automatisch leidt tot een interactie
van de quarks met het elektromagnetische veld. Immers, de eerste factor ei a0(x) in Eq.(9.35)
is precies van dezelfde vorm als de complexe faseverschuiving die we al hadden onderzocht
in de behandeling van lokale ijkinvariantie onder complexe faseverscuivingen, waar we
hadden gezien dat die leidde, na het lokaal ijkinvariant maken door minimale substitutie,
tot het bestaan van het Maxwell-veld en de correcte interactie daarvan met de deeltjes.
We kunnen dan ook direct concluderen dat de quarks elektrisch geladen deeltjes zijn, en
dat ze een interactie hebben met het elektromagnetische veld. Deze conclusie wordt, zoals
beschreven in eerdere hoofdstukken, geheel ondersteund door experiment.

9.3.1 Minimale substitutie

De nieuwe notatie stelt ons in staat de Lagrangiaan lokaal ijkinvariant te maken door
ijkvelden toe te voegen. Het is een hele opgave om uit te zoeken hoe dit voor elkaar te
krijgen, maar we kunnen inspiratie opdoen uit onze ervaringen met de lokale ijkinvariantie
onder complexe faseverschuivingen. Daar hadden we gezien dat een Lagrangiaan lokaal
invariant gemaakt kan worden door een minimale substitutie ∂µ → Dµ uit te voeren. In
navolging van die methode zullen we hier een minimale substitutie introduceren, die we
zullen gokken: we vervangen ∂µ door

∂µ ~ψ → Dµ
~ψ ≡ ∂µ ~ψ + iq

(
~λ · ~Aµ

)
~ψ. (9.36)

Hierdoor neemt de Lagrangiaan de volgende vorm aan:

L = i ~̄ψγµDµ
~ψ −m~̄ψ ~ψ, (9.37)

ofwel
L = i ~̄ψγµ

(
∂µ ~ψ + iq

(
~λ · ~Aµ

)
~ψ
)
−m ~̄ψ ~ψ. (9.38)

Deze gok is niet geheel lukraak: hij voldoet aan twee belangrijke voorwaarden. Ten eerste
bevat het de acht Gell-Mann matrices, omdat er immers acht verschillende tijd-en plaat-
safhankelijkheden in de unitaire kleurverwisselingen U kunnen voorkomen. We kunnen
dan ook verwachten dat er acht ijkvelden Aj,µ, (j = {1, . . . , 8}) nodig zullen zijn. Ten
tweede is de vorm van de minimale substitutie zodanig gekozen, dat de bijdrage van de
Lagrangiaan een getalletje is (in plaats van een vector, of een matrix, etc). Ten derde
is deze constante een scalair, oftewel de bijdrage is onafhankelijk van het Lorentz-stelsel
waarin zij beschouwd wordt (hetgeen zal moeten, wil de resulterende formules voldoen aan
het Relativiteitsprincipe). Deze laatste twee voorwaarden zijn wat moeilijk om in te zien,
omdat de notatie verwarrend kan zijn. De gegokte minimale substitutie is namelijk een
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uiterst ’gemengd object’: er staan zowel spinoren in (de afzonderlijke componenten van de

kleurvector ~ψ) als vectoren met drie componenten (de kleurvector ~ψ zelf) als vectoren met

acht componenten (de vector ~Aµ van ijkvelden en de vector ~λ van Gell-Mann matrices).
Met name wordt er geen onderscheid gemaakt in de notatie van drie-dimensionale en acht-
dimensionale vectoren: beide worden aangegeven met een vectorpijltje (~ ), en het moet
maar uit de context blijken welk van de twee typen vector er wordt bedoeld. Het kan dan
verhelderend zijn om de termen uit te schrijven, om zo aan te tonen dat de voorgestelde
minimale substitutie inderdaad leidt tot een scalaire bijdrage aan de Lagrangiaan. Zo komt

er in de term iq ~̄ψγµ(~λ · ~Aµ)~ψ een inprodukt voor tussen twee (acht-dimensionale) vectoren
~λ en ~Aµ, zodat:

iq ~̄ψ γµ(~λ · ~Aµ)~ψ = iq ~̄ψγµ
(
λ1A1,µ + · · ·+ λ8A8,µ

)
~ψ. (9.39)

De Gell-Mann matrices λj werken ieder alleen op de (3-dimensionale vector) ~ψ, en de
γ-matrices contraheren alleen met de Aj,µ, zodat er staat

iq ~̄ψ γµ
(
λ1A1,µ + · · ·+ λ8A8,µ

)
~ψ = iq ~̄ψ

(
(γµA1,µ)(λ1 ~ψ) + · · ·+ (γµA8,µ)(λ8 ~ψ)

)
. (9.40)

In elke term staat tussen de eerste set kleine haakjes een 4x4-matrix (een som van γµ−matrices
vermenigvuldigd met de scalaire functies Aj,µ), en tussen de tweede set haakjes een 3-

dimensionale vector (een Gell-Mann matrix λj vermenigvuldigd met de kleurvector ~ψ). De

context verraadt dat de 4x4 matrix niet werkt op de 3-dimensionale vector ~ψ zelf (dat

is immers een wiskundige onmogelijkheid), maar wel op elke component van de vector ~ψ
(elke component is immers een spinor). Elke set dubbele haakjes staat daarom voor een
3-dimensionale vector waarvan elke component een spinor is: de uitdrukking tussen de
grote haken is dus een spinor-vector. Wanneer deze wordt matrixvermenigvuldigd met de

adjoint spinor-vector ~̄ψ levert dit, zoals we eerder hadden gezien, inderdaad een getalletje
op, en bovendien dat deze een scalair is.
Al met al hebben we nu gegokt dat de Lagrangiaan Eq.(9.38) lokaal ijkinvariant is onder
lokale ijktransformaties U = U(x). Over de geintroduceerde ijkvelden A′µ weten we op
dit moment nog niets meer dan dat het er, volgens onze gok, acht stuks zijn. Door de

spinor-vector ~ψ te vervangen door zijn ’kleurverwisselde’ U(x)~ψ (en zijn adjoint ~̄ψ door

zijn ’kleurverwisselde’ ~̄ψ U+(x) ) kunnen we checken of de Lagrangiaan Eq.(9.38) inderdaad
lokaal ijkinvariant is, en wat de daarvoor benodigde eigenschappen van de ijkvelden zijn.

Hiertoe vervangen we de spinor-vector ~ψ (en zijn adjoint ~̄ψ) door zijn ’kleurverwisselde’

~ψ → U(x) ~ψ, ~̄ψ → ~̄ψ U+(x), (9.41)

en de ijkvelden ~Aµ door zijn, alsnog onbekende, ’kleurverwisselde’ versie ~A ′µ:

~Aµ → ~A ′µ. (9.42)
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Wanneer we dit invullen in de Lagrangiaan en uitwerken, zullen we vanzelf zien aan welke
kleurverwisseling de ijkvelden dienen te voldoen.

L → L ′ = i ~̄ψ′γµ
(
∂µ ~ψ′ + iq

(
~λ · ~A′µ

)
~ψ′
)
−m ~̄ψ′ ~ψ′

= i( ~̄ψU+)γµ
(
∂µ(U ~ψ′) + iq

(
~λ · ~A′µ

)
(U ~ψ)

)
−m ( ~̄ψU+) (U ~ψ′)

= i ~̄ψγµ∂µ ~ψ + i ~̄ψγµU+(∂µU)~ψ − q ~̄ψγµ
(
~λ · ~A′µ

)
~ψ −m ~̄ψ′ ~ψ. (9.43)

De eis dat er lokale ijkinvariantie is onder de kleurverwisseling U , betekent dat uitdrukking
gelijk moet zijn aan de oorspronkelijke Lagrangiaan. Dit is het geval als de derde term
gelijk is aan

q ~̄ψ
(
~λ · ~A′µ

)
U ~ψ = i ~̄ψU+ (∂µU) ~ψ + q ~̄ψ

(
~λ · ~Aµ

)
~ψ, (9.44)

of, wat een equivalente uitspraak is, als er voor het getransformeerde ijkveld ~A′µ geldt(
~λ · ~A′µ

)
= U

(
~λ · ~Aµ

)
U+ +

i

q
(∂µU)U+. (9.45)

Dit geeft ons een voorschrift waar de transformatie ~Aµ → ~A′µ aan dient te voldoen, en biedt
daarmee een mogelijkheid om de ijkvelden te bestuderen. Het is wiskundig erg ingewikkeld
om de precieze vorm van de kleurgetransformeerde ~A′µ te bepalen, maar wat wel eenvoudig
kan, is bepalen wat deze transformatie is wanneer de kleurtransformatie heel erg klein is.
Hiermee wordt bedoeld dat de mixing van de kleuren slechts heel mild is: de elementen van
de 3x3-matrix U nemen maar kleine waarden aan. Dit betekent dat de acht componenten
van de vector ~a(x) heel dicht in de buurt van de nul zijn. Deze aanname stelt ons in staat
om de reeksontwikkeling van de uitdrukking Eq.(9.35) voor de kleurverwisselingsmatrix
(en die van de adjoint U+) af te kappen na de eerste term ∝ ~a :

U = ei
~λ·~a ≈ 1 + i

(
~λ · ~a

)
, U+ =

(
ei
~λ·~a
)+
≈ 1− i

(
~λ · ~a

)
, (9.46)

en zo ook voor de tijdruimteafgeleide ∂µU :

∂µU = ∂µe
i~λ·~a ≈ i

(
~λ · (∂µ~a)

)
. (9.47)

Hierdoor neemt de voorwaarde Eq.(9.45) een wiskundig vriendelijker vorm aan:

~λ · ~A′µ =
(

1 + i(~λ · ~a)
)(

~λ · ~A′µ
)(

1− i(~λ · ~a)
)

≈ ~λ · ~Aµ −
1

q

(
~λ · ∂µ~a

)
+ i
[(
~λ · ~a

)
,
(
~λ · ~Aµ

)]
, (9.48)

die een stuk eenvoudiger is om op te lossen. Zo is meteen duidelijk dat de kleurverwisselde
ijkvelden moeten voldoen aan

~A′µ = ~Aµ −
1

q
∂µ~a+ ~Bµ, (9.49)
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omdat deze vorm automatisch de eerste twee termen van Eq.(9.48) verklaart. De commu-

tator in Eq.(9.48) moet worden verklaard met behulp van de vector ~Bµ door te eisen

~λ · ~Bµ = i
[(
~λ · ~a

)
,
(
~λ · ~Aµ

)]
. (9.50)

Door substitutie kan worden aangetoond dat de volgende uitdrukking voor ~Bµ aan deze
voldoet:

~Bµ = 2~λ ·
(
~a× ~Aµ

)
, (9.51)

waarin het produkt × van twee vectoren ~B en ~C is gedefinieerd als een nieuwe vector
waarvan de i-e component wordt gegeven door

( ~B × ~C)|i ≡ fijkBjCk, (Sommatie over j en k van 1 t/m 8), (9.52)

en waarin fijk de structuurconstanten heten, en worden gegeven door

f123=1, f147 = f246 = f257 = f345 = f516 = f637 =
1

2
, f458 = f678 =

√
3

2
, (9.53)

en er geldt dat
fijk = fjik (9.54)

(oftewel dat de structuurconstanten van teken wisselen wanneer twee naastelkaargeleden
indices verwisseld worden).
Dat Eq.(9.51) inderdaad aan Eq.(9.50) voldoet kan eenvoudig worden bewezen: de linkerz-
ijde van Eq.(9.50) levert op

2~λ ·
(
~a× ~Aµ

)
= 2λifijkajAµ,k, (9.55)

waar de rechterzijde voldoet aan

i
[(
~λ · ~a

)
,
(
~λ · ~Aµ

)]
= i (λiAµ,i) (λjaj)− i (λiai) (λjAµ,j)

= iλiλjAµ,iaj − iλiλjAµ,jai
= i [λi, λj]Aµ,iaj

= −2fijkλkAµ,iaj = 2fijkλiAµ,kaj (9.56)

(waarin gebruik is gemaakt van de definierende commutatorrelatie van de Gell-Mann ma-
trices, en het feit dat de structuurconstanten fijk antisymmetrisch zijn onder verwisseling
van elke twee naast-elkaargelegen indices). Dit is inderdaad gelijk aan de linkerzijde.
Resumerend hebben we nu gevonden dat de Lagrangiaan Eq.(9.38) invariant is onder

kleurverwisselingen wanneer de acht ijkvelden ~Aµ voldoen aan de transformatieregel

~Aµ → ~A′µ , waarin ~A ′µ ≈ ~Aµ −
1

q
∂µ~a+ 2~λ ·

(
~a× ~Aµ

)
. (9.57)

Nu de Lagrangiaan lokaal ijkinvariant is gemaakt, kan de volgende stap van het stappenplan
worden gemaakt: het toevoegen van een term aan de Lagrangiaan die louter de ijkvelden
beschrijft (en geen interacties).
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9.3.2 De bijdrage van de vrije ijkvelden

Als laatste stap in ons plan om de Lagrangiaan invariant te maken onder lokale ijktrans-
formaties, moeten we een bijdrage bedenken aan de Lagrangiaan die de dynamica van de
vrije ijkvelden beschrijft en die zelf ijkinvariant is.
In de studie van het Maxwellveld hadden we kunnen beargumenteren dat de bijdrage
aan de Lagrangiaan van de vrije Maxwell-velden noodzakelijkerwijs de vorm F µνFµν aan
moest nemen, waarin de stress-tensor F µν opgebouwd moest zijn uit afgeleiden van het
Maxwell-veld. In het huidige geval zullen we een soortgelijke gok doen. Echter, deze
keer zal de gok iets ingewikkelder zijn, omdat we nu immers te maken hebben met acht
ijkvelden in plaats van één enkel. Het ligt daarom voor de hand dat de F µν deze keer zelf
een vector zal zijn van acht componenten, waarvan elke component een stress-tensor is:
~F µν = (F 1,µν , F 2,µν , . . . , F 8,µν). De scalaire vorm die de bijdrage aan een Lagrangiaan is,

moet dan de vorm ~F µν · ~Fµν hebben. De vraag is op welke manier de ’vector-stresstensor’

is opgebouwd uit afgeleiden van de acht ijkvelden ~Aµ. Het is eenvoudig om aan te tonen
dat we niet dezelfde definitie van de stress-tensor kunnen gebruiken als we deden bij het
Maxwell-veld:

~F µν · ~Fµν is niet lokaal ijkinvariant als ~F µν ≡ ∂µ ~Aν − ∂ν ~Aµ, (9.58)

wat gecheckt kan worden door de ijkvelden te vervangen door hun kleurverwisselden vol-
gens Eq.X en dan op te merken dat er niet volgt dat ~F ′µν · ~F ′µν = ~F µν · ~Fµν .
Een keuze voor de definitie van de vector-stresstensor die wél een lokaal ijkinvariante uit-
drukking voor ~F µν · ~Fµν oplevert, is de volgende:

~F µν · ~Fµν is lokaal ijkinvariant als ~F µν ≡ ∂µ ~Aν−∂ν ~Aµ−q
(
~Aµ × ~Aν

)
, (9.59)

waarin de produktoperatie × van Eq.(9.51) is gebruikt.

Dat deze claim waar is, is het eenvoudigst te bewijzen door eerst de transformatie ~F µν →
~F ′µν af te leiden, en dit resultaat daarna te gebruiken om te zien dat er inderdaad geldt
dat ~F ′µν · ~F ′µν = ~F µν · ~Fµν . Hiertoe vullen we de transformatieregel voor de ijkvelden in,
en doen we weer de aanname dat de kleurverwisseling klein is zodat we alle termen met
hogere machten van ~a kunnen verwaarlozen. Er wordt dan gevonden

~F ′µν = ∂µ ~A′ν − ∂ν ~A′µ − q
(
~A′µ × ~A′ν

)
= ∂µ

(
~Aν − 1

q
∂ν~a+ 2~λ ·

(
~a× ~Aν

))
+ ∂ν

(
~Aµ − 1

q
∂µ~a+ 2~λ ·

(
~a× ~Aµ

))

− q

(
~Aµ − 1

q
∂µ~a+ 2~λ ·

(
~a× ~Aµ

))
×

(
~Aν − 1

q
∂ν~a+ 2~λ ·

(
~a× ~Aν

))
≈ ~F µν + 2 q~a×

(
∂ν ~Aµ − ∂µ ~Aν

)
+ 2 q2 ~Aµ ×

(
~a× ~Aν

)
+ 2 q2

(
~a× ~Aµ

)
× ~Aν .

(9.60)
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Voor de produktoperatie × geldt associativiteit (oftewel: de haakjes mogen willekeurig

worden verplaatst) en commutiviteit (oftewel: ~A × ~B = ~B × ~A ), zodat de laatste twee

termen optellen tot 4 q2~a× ( ~Aµ × ~Aν). Al met al volgt er zodanig

~F ′µν = ~F µν − 2 q~a×
(
∂µ ~Aν − ∂µ ~Aν − 2 q ( ~Aµ × ~Aν)

)
= ~F µν − 2 q

(
~a× ~F µν

)
. (9.61)

Nu bekend is hoe de vector-stresstensor transformeert, is het tenslotte eenvoudig om aan
te tonen dat ~F µν · ~Fµν invariant is onder kleurverwisselingen:

~F ′µν · ~F ′µν =
(
~F µν − 2 q

(
~a× ~F µν

))
·
(
~Fµν − 2 q

(
~a× ~Fµν

))
≈ ~F µν · ~Fµν + 4 q ~F µν ·

(
~a× ~F µν

)
= ~F µν · ~Fµν , (9.62)

waarin is gebruikt dat voor de produktoperatie × geldt dat ~B ·
(
~a× ~B

)
= 0 voor elke

vector ~B. Er geldt namelijk

~B ·
(
~a× ~B

)
= Bi

(
~a× ~B

)
i

= BifijkajBk

= B1(f1jkajBk) + · · ·+B8(f8jkajBk). (9.63)

Hierin komen, onder andere, de termen B1f123a2B3 en B3f321a2B1 voor, die samen optellen
tot nul omdat er immers geldt dat f123 = −f321. Op deze manier is te zien dat voor elke
term in de som er een term bestaat met tegenovergesteld teken, zodat de totale reeks optelt
tot nul.
Op deze manier is aangetoond dat Eq.(9.62) inderdaad geldt, zodat nu duidelijk is dat

de vrije ijkvelden ~Aµ een lokaal ijkinvariante bijdrage leveren aan de Lagrangiaan via een
term van de vorm ~F µν · ~Fµν .

9.3.3 De lokaal ijkinvariante Lagrangiaan voor quarks

We zijn nu in staat om alle conclusies van de vorige secties samen te voegen, en een
samenvatting te geven. We hebben, na de minimale substitutie en de afleiding van de
bijdrage ten gevolge van het vrije veld, gevonden dat de lokaal ijkinvariante Lagrangiaan
voor quarks gegeven wordt door

L = i ~̄ψγµ
(
∂µ ~ψ + iq

(
~λ · ~Aµ

)
~ψ
)
−m ~̄ψ ~ψ − ~F µν · ~Fµν , (9.64)

waarin
~F µν ≡ ∂µ ~Aν − ∂ν ~Aµ − q

(
~Aµ × ~Aν

)
(9.65)
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en waarin de vector-spinoren ~ψ, hun adjoints ~̄ψ, en de ijkvelden Aµ transformeren onder

kleurverwisselingen U(x) = ei
~λ·~a(x) als

~ψ → U(x) ~ψ, ~̄ψ → ~̄ψ U+(x), ~Aµ → ~A ′µ ≈ ~Aµ − 1

q
∂µ~a+ 2~λ ·

(
~a× ~Aµ

)
. (9.66)

9.3.4 Bewegingsvergelijkingen van QCD

Nu de Lagrangiaan van de gekleurde quarks bekend is, en die lokaal ijkinvariant is gemaakt
onder kleurverwisseling, kan het gebruikelijke Lagrange formalisme worden toegepast om
de fysische betekenis van de ijkvelden ~Aµ te achterhalen. In het geval van elektrodynamica
bleek het ijkveld gelijk te zijn aan het Maxwellveld, waarmee was aangetoond dat elektrisch
geladen deeltjes interactie met elkaar aangaan door middel van fotonen. Het ligt voor
de hand om te raden dat, op eenzelfde manier, de huidige acht ijkvelden ~Aµ de deeltjes
beschrijven waarmee gekleurde quarks interactie met elkaar aangaan. Dat zal in wat volgt
inderdaad het geval blijken te zijn.
Om dit aan te tonen zullen we de bewegingsvergelijking van de quarks afleiden uit de
Lagrangiaan. Hiertoe vullen we, zoals gebruikelijk, de Lagrangiaan in in de vergelijking
van Euler-Lagrange:

∂L

∂ ~̄ψ
= ∂µ

(
∂L

∂(∂µ
~̄ψ)

)
. (9.67)

Dit is eenvoudig: de Lagrangiaan bevat geen termen evenredig met ∂µ
~̄ψ, zodat rechterzijde

van de Euler-Lagrange vergelijking gelijk is aan nul. De linkerzijde is gelijk aan

∂L

∂ ~̄ψ
= iγµ∂µ ~ψ − qγµ

(
~λ · ~Aµ

)
~ψ −m~ψ. (9.68)

Hiermee is de bewegingsvergelijking van het veld ~ψ gevonden: de vector-spinor ~ψ voldoet
aan de Dirac-vergelijking met een bronterm:

(iγµ∂µ −m)~ψ = qγµ
(
~λ · ~Aµ

)
~ψ. (9.69)

Het is verstandig even pas op de plaats te maken en de bronterm te interpreteren. Ten
eerste kan worden opgemerkt dat de term een vector-spinor is: een vector van drie compo-
nenten, waarvan elk een spinor is. Dit is in te zien door te herinneren dat ~λ een 3x3-matrix
is, die, werkend op ~ψ, een vector met drie componenten oplevert. Op elk van die compo-
nenten werkt de 4x4-matrix γµAµ, en de uitkomst voor elk van de componenten is daarom
inderdaad een spinor.
De gevonden bewegingsvergelijking is een combinatie van drie vergelijkingen: voor elk
van de drie kleurcomponenten ψR, ψG, ψB één. Het is interessant om op te merken dat
de bronterm zich niet beperkt tot een van de kleuren. Immers, de aanwezigheid van de

3x3-matrix
(
~λ · ~Aµ

)
verwisselt, via de acht Gell-Mann matrices ~λ, de kleuren door elkaar.
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Fysisch betekent dit dat het gedrag van, zeg, een rood quark wordt beinvloed door de aan-
wezigheid van groene en blauwe quarks (en zo ook voor de andere twee kleuren quarks).
De mate van wederzijdse beinvloeding wordt, blijkbaar, bepaald door twee factoren: de
kleurverwisselingsmatrices ~λ maar ook door de acht ijkvelden ~Aµ. Goed beschouwd vormt
het ijkveld Ai,µ de mate waarin de kleurverwisseling λi een rol speelt in de interactie

tussen twee quarks van gegeven kleur. De ijkvelden ~Aµ spelen daarmee inderdaad de rol
van deeltjes die de interactie tussen de quarks bepalen. Deze deeltjes worden de gluonen
genoemd. Zoals is te zien, hoeft het bestaan van gluonen niet te worden gepostuleerd.
In plaats daarvan zijn zij een consequentie van de eis dat de kleuren van de quarks ver-
wisseld zouden mogen worden. Het aantal verschillende typen gluonen wordt geheel door
wiskundige argumentatie vastgelegd: het zijn er acht. Tenslotte volgt, wanneer de be-
wegingsvergelijking van de ijkvelden ~Aµ zou worden afgeleid uit de Lagrangiaan, dat zij
voldoen aan een Klein-Gordonvergelijking waarin geen massa-term een rol speelt. Hieruit
volgt dat gluonen massaloos zijn en dat zij daarom, volgens de gebruikelijke argumentatie
uit de Speciale Relativiteitstheorie, altijd bewegen met de lichtsnelheid. Hiermee is de
Lagrangiaan van de gehele quantumchromodynamica gevonden.


