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EIGENSCHAPPEN VAN EEN VIERVECTORVELD IN INTERAKTIE 

MET EEN I.H.A. NIET BEHOUDEN STROOM. 

Verslag van het afstudeerwerk van J.A.G. le Blanc, 

onder leiding van B.J. Verhaar in de groep Theoretische 

natuurkunde. 
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a. samenvatting 

De bedoeling is een lagrangedichtheid en bijbehorende veldvergelijkingen 

opte stellen voor een vier-vectorveld in interaktie met een niet behouden 

stroom,met als een van de condities de eis van invariantie onder de inho

mogene lorentzgroep. Bestudeerd wordt op welke wijze de spin-0 en spin-1 

delen van het vectorveld aan de stroom gekoppeld kunnen zijn. 

Om verschillende redenen is dit onderzoek van belang: 

a) Door Weinberg (1) is aangetoond op basis van de quantumelectrodynamica 

dat een verdwijnende rustmassa van het"aangeklede" foton de behoudswet 

van electrische lading impliceert. (analoog impliceert het verdwijnen van 

de rustmassa van het aangeklede graviton het behoud van massa ) 

Omgekeerd zou een niet behoud van electrische lading dan een niet verdwij

nende rustmassa van het aangeklede foton impliceren. Wij zouden graag wil

len inzien, dat in die omstandigheid ook de rustmassa van het naakte foton 

niet nul is, d.w.z. dat een rustmassaterm in de lagrangedichtheid en de 

veldvergelijkingen voorkomt. De gebruikelijke argumentatie voor deze laatste 

uitspraak is gebaseerd op een bepaalde vorm van de lagrangedichtheid en 

veldvergelijkingen. In dit verslag wordt aangetoond dat een algemenere 

vorm mogelijk is. Het blijkt verder echter dat ook hiervoor uit het niet 

behouden zijn van de lading volgt dat de rustmassa van het naakte foton 

ongelijk nul is. 

b) In de literatuur zijn diverse sugesties gedaan om te begrijpen dat 

de zogenaamde quarks,deeltjes met fraktionele lading di~lveel van de 

systematiek van de sterk wisselwerkende deeltjes kunnen verklaren,als 

ze inderdaad bestaan, zich tot nu toe aan de waarneming onttrekken.Door 

Verhaar (2) is gesugereerd dat quarks zouden kunnen vervallen in deelt

jes met heeltallige lading door toedoen van een zodanige ekstra term 

in de zwakke interaktie , dat de gewone processen tussen deeltjes met 

heeltallige lading hierdoor slechts in uiterst geringe mate worden be

invloed. Dit afstudeer werk vormt de eerste aanzet voor een diepergaan

de studie van de effecten van een dergelijke niet-ladingsbehoudende 

interaktie. 

c) Door Boulware en Gilbert (3) is nagegaan hoe het formalisme van de 

quantumelectrodynamica met een rustmassaloos foton en ladingsbehoud ver

kregen kan worden uit de quanturnteorie van een vectorveld met rustmassa 

ongelijk nul, en niet ladingsbehoud d.m.v. een limietovergang. 
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Hun beschouwing is gebaseerd op de zelfde beperkte vorm van de lagran

gedichtheid en veldvergelijkingen als die genoemd onder a}. De algeme

nere vorm van beide verkregen in dit verslag zou konsequenties kunnen 

hebben voor hun beschouwing 

De beschouwingen in dit verslag zijn nog beperkt tot het volledig klas

sieke probleem, dit is een niet gequantiseerd vier-vectorveld gekoppeld 

aan een niet gequantiseerde stroom. 

Het verslag begint met het eenvoudige probleem van het vectorveld in de 

driedimensionale ruimte. Gewezen wordt op enkele typische verschillert 

met het relativistische vierdimensionale vectorveld, die in essentie het 

gevolg zijn van het driedimensionaal zijn van de verzameling punten in de 
. "" p-ru1mte, waarvoor p p = 0 tegenover het ene punt in de driedimensiona-

/"'" 
• J 

le ru1mte waarvoor/pi= 0 

(1) S.Weinberg Phys.Rev. ~B(l964)1049 

(2) B.J,Verhaar Progr. Theor. Phys; 45(197.1) 1689 

(3) D.G.Boulware en W.Gilbert Phys. Rev. 126 (1962) 1563 
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I. Het driedimensionale vectorveld 

1. Het splitsen van een vectorveld in delen, invariant onder de euclidische 

groep ö(3} 

1.1. De euclidische groep 0(3} 

Beschouw de driedimensionale vectorruimte R3• Punten hierin worden aangegeven 

met x= (x
1

,x
2

,x
3
), de metrische tensor is b,k (Kronecker delta). We maken dus 

geen onderscheid tussen covariante en contravariante componenten. We passen 

de sommatieconventie toe. 

Beschouw de verzameling van reële lineaire transformaties (actieve transfor

maties) 

waarvoor de afstand tussen twee willekeurige punten invariant is. 

{ZJ 

Uit (I) en (2) volgt Ril< Ri.rn =- ~k.m m.a.w. R -~::. R T , dus R is een ortho

gonale matrix met det R = ± 1. 

We geven in het vervolg een lineaire transformatie die voldoet aan (2) aan met 

(a,R) . Het produkt van twee zulke transformaties is weer een transformatie uit 

de zelfde verzameling: 

(3j 

...... ~ 

want twee achtereenvolgende transformaties )(...,.. 'f.- 1 
.... x 11 van het type ( 1) 

leveren op 

I/ n '2 I .._ r. ,l 
x~ :::: f<.,. i~< x Yf , (À w 

..... 
Verder bevat de verzameling een eenheidselement: (O,I), I is eenheidsmatrix. 

Voorts bevat de verzameling bij elk element (a,R) het inverse element 
-i -1 (-R ,R ), want volgens (3): 
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De produktoperatie (3} is tenslotte associatief: 

ca'l R. 3
) (co.~ t!. "LJt-6.~ R')) = (cà. 3 R.'JJta 1 R~){ 0..'> R') 

-1 

zoals met (3) is te verifiëren. 

Op grond hiervan vormen de transformaties (a,R) een groep, de z.g. euclidische 

groep 0(3). 

Een ondergroep van de euclidische groep is de groep Oh(3) van homogene lineaire 

transformaties, d.w.z. alle draaiingen,en draaiingen gecombineerd met ruimte-
_. 

inversie: (O,R). 

Een andere ondergroep is de groep van translaties T: (i,I). 

Een derde ondergroep is de groep 0 (3) van alle draaiingen en translaties: 
+ 

(ii,R ) met det R = +I 
+ + 

Een gemeenschappelijke ondergroep van Oh(3) en 0+(3) LS de draaigroep Oh+(3). 
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1.2. Het vectorveld A(x) 

Aan ieder punt "i wordt een drietal reeële functies A(~l j•J,2,3, toege-
J 

kend. Op de aard van deze functies komen we zodadelijk terug. Bij elk ele-

ment (i,R) van 0(3) definieren we een afbeélding van een dergelijk drie

tal functies ~f~) op een i.h.a. ander drietal Af~) d.m.v. de vergelijking: 

(4) 

Een drietal functies A(~) met deze transformatie-eigenschap vormen samen 
J 

een zogenaamd polair vectorveld. 

We beschouwen in het vervolg vectorvelden ,aan:te geven als goede vector

velden, waarvan de componenten goede functies zijn,en vectorvelden waar

van de componenten getemperde distributies zijn, aante geven als GD-vector

velden. 

Een goede functie l)is een overal onbeperkt differentieerbare functie, die 

evenals al zijn afgeleiden in het oneindige sneller naar nul gaat dan iede-
~ ~-N ~ re willekeurige inverse macht van \xJd.w.z. O(!xl } alsrxt~~ voor alle po-

sitieve N. De verzameling van alle goede functies~(~) vormen een liniaire 

ruimte S. 

d d . . . d d. f. . .. d213) . . . . Een getemper e ~str1but1e wor t ge ~ 1n~eer als een cont1nue l~n~a~re 

functionaal op S, Dit betekent dat een distributie zeg f aan iedere goede 

functie cpOh ES een i.h.a. complex getal,notatie (f,rp} toekent met de eigen

schappen (f ,a.cp+b'f )=a(f ,!f)+b (f ,'f) voor iedere willekeurigerpen <fuit S en 

limiet (f,~) =(f,f) voor iedere rij van goede functies~ (~) uit S waar-
n~oo n 4) In 

voor Cf> n (~} in een bepaalde zin convergeert naar 9' (i) uit S, 

De verzameling van alle continue liniaire functionalen op S noemt men de 
• I duale ru~mte S • 

Een equivalente definitie 1 ~ waarvan we in het vervolg uitsluitend gebruik 

zullen maken , van een getemperde distributie kan worden gegeven a.h.v. 

rijen { fn f van goede functies fn uit S. Convergeert voor elke çP Cib uit S 

de rij van getallen ~fn(i)~(i) d3x dan wordt hierdoor een continue lini

aire functionaal op S gedefinieerd : (f ,f!J)= lim. jf (~} Çt7 (~)d 3x. 
n~GO n 

Omgekeerd correspondeert met elke getemperde distributie f een dergelijke 

rij{fn}van goede functies(ref. 3) blz.60 en 69.) 
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Het begrip drager voor goede functies en getemperde distributies zullen 

we in het vervolg hanteren in de gebruikelijke betekenis2)3) 4) .Een goede 

functie of een getemperde distributie noemen we geconcentreerd op een deel.:.. 

verzameling van R3 als de drager daarin bevat is. 

In het vervolg zullen we ook gebruik maken van het begrip redelijk goede 

functie I). Hieronder wordt verstaan een overal onbeperkt differentieer

bare functie ,die evenals al zijn afgeleiden in het oneindige 0( ,"SQ N) zijn 
...) . . als \Xl~DO voor ~ pos1t1eve N. Het produkt van een goede functie en een 

redelijk goede functie is een goede functie. 

De verzameling van alle goede vectorvelden vormt een liniaire ruimte S 

met S=S 1~s2~s3 • De verzameling van GD-vectorvelden een liniaire ruimte 
/ I I 1 

S=S 1"1-Sf- s3 • 

Zowel goede functies als getemperde distributies bezitten fouriergetrans

formeerden1) .In dit opzicht onderscheiden zich getemperde distributies 

van distributies in het algemeen. Fouriertranformatie is een één-één dui

dige afbeelding vanS op Sen van S1 op sf Hetzelfde geldt voor de lini

aire ruimten van goede- en GD-vectorvelden • 

Met de 

. F" • .... ....:> 

~(p) 
-(. p·x. 

=- A(x) e 
('t o/l:t 

......... 
"A<i) I J ~, t.p·x. 

=- a(p) e 
[1. 11/it 

transformatie (~) correspondeert een 
,; .... ;t 

~...) p -1J 
~(p) = e RjK a~R p) 

a'Jx 

3.J 
Cl.? 

....>..l 
transformatie van a(p): 

.... .J 
Ook a(p) zullen we aanduiden met goed resp. GD-vectorveld. 

(S l 

(6) 

* We ·difinieren de complex toegevoegde f van een getemperde distributie f 

a.h.v. de rij van goede functies f* waarbij f _". f in distributionele zin. 
n n 

D.w.z. voor elke w(i) uit S : (f~ t:p )=lim. (f , </f'=lim. (fn7'< ,~) • tÓt;.;J 
1 .,..,.co n n-~>q:;~ 

Met behulp hiervan kunnen we het complex toegevoegde GD-vectorveld defi-

nieren. Omdat A(i) reeël is geldt voor het vectorveld i(p) 

..J ..I)"!~;- ...J ( ... ) a(p =a -p 

De transformatie (~) is zowel voor goede vectorvelden als voor GD-vector

velden te definieren. Voor een goed vectorveld is de betekenis duidelijk, 

want als de functies Afi) goede functies zijn, is ~(i) ,gedefinieerd 

door ( 't ) weer een goede functie. 



Zijn 

voor 

eren 

de componenten Aj(i) getemperde distributies, dan kunnen we eerst 

een willekeurige goede functie Cfé: S , Aj (5ê)"' A J. (R -l (x-a)) de fini-
I rv "' ...\ -" _. 2) 

door (Aj, 1f> ) := (Aj, <f ) met <f (x)= <f(Rx+a). Bewezen kan worden dat 

opnieuw een getemperde distributie is. Hetzelfde geldt voor het rechter

lid van (t), zodat(~) inderdaad een transformatie in s1voorstelt. 

I) M.J. Lighthill. Introduetion to fourier analysis and generalised functions 

2) V.S. Vladimirov. Equations of mathematical physics. 

3) Mathernaties applied to physics Chapter II. E.M. de Jager:Theory of distr. 

4) M.Gel'fand en G.E. Shilov. Generalized functions Vol.I pag:3 
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1.3. Reductie van het vectorveld; probleemstelling 

We volgen hier in essentie de nethode van Wigner I), ~et dit verschil dat we 

ons baseren op het gebruik van distributies, waarmee de representatietheorie 

voor de inhomogene groepennakkelijker te formuleren is. Bij het bestuderen 

van de homogene groepen (1.4) kunnen we gebruik 1D.aken van de begrippen uit 

de representatietheorie zoals die in diverse leerboeken over groepentheorie 

te vinden zijn. 

De transformatie ~n de lineaire rui~te van GD-vectorvelden volgens (4) vormt 

een continue lineaire representatie van de groep 0(3), d.w.z. geeft ~en de 

transformatie (~) weer ~et 

;::Ç. _.) 

R = T (a, R) A 

dan is de transformatie T lineair en T voldoet aan 

!(<r~~'I.JTCa';J?.') = T((Èt",R~J(0.',R.')) 

terwijl tevens de afbeelding 

continu ~s. 

( c9) 

( 'j_) 

Deze laatste uitspraak betekent, dcd: met elke rij van 

groepselementen (an ,Rn) die konvergeert naar een groepsele~_e_nt (a,R) een rij 

van transformaties correspondeert,die convergeert naar T(~,R) 

( ''.) 
_l 

Met de laatste convergentie is bedoeld, dat voor elk GD-vectorveld A geldt: 

(I 'J..) 

De konvergentie van een rij van getemperde distributies op zijn beurt wordt 

gedefinieerd in termen van de convergentie van de betreffende functionalen. 

Onder deze voorwaarden heet de afbeelding (1~ een continue lineare representatie. 

De continuiteitseigenschap (11 ) is voor de transformaties T van vergelijking 

(4) als volgt aan te tonen. Beschouw een willekeurige goede functie ~(x) r: S 

en definieer de getransformeerde functies 

(ftlc ~):: 'j/( R.n X t Q. ".J 

(f ( ;;. ) = c,P( fi. x t a: ) 
1-:):--E-.-w-=-i-gn_e_r:--A:-n-n-a7l-s -o-f::--m_a_.t hema tics 40 ( J 93 9} 3 9 

(I~) 
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Vanwege de continuiteit van ~ zal de rij cptiJ naderen_ tot (/5(~) 

Voor een component ~van het GD-vectorveld A in (1.2.} zal dus gelden 

.Uit) 

Analoog aanpa~~ kunnen we de getransformeerde GD-vectorvelden 

I 

/jlr ( x) = {I~ ( R. -I {-;- Q. )) 

definiëren: 
I 

[f/..,.'P) = (jtt .. , !fj 

Uit (14) en R~ R 
Jl1" ~ Jw kunnen we concluderen 

waaruit volgt 

(I 7) 

en dus vergelijking (12). 

De continue lineaire representatie, geleverd door een lineaire ruimte van 
I I I 

GD-vectorvelden s
1 

x s
2 

x s
3 

of een lineaire deelruimte daarvan heet irre-

ducibel .als de ruimte geen lineaire deelruimte bevat, die invariant is, d.w.z. 

dat elk GD-vectorveld uit de lineaire deelruimte door de transformaties 

T(aJR) transformeert binnen de deelruimte. 

In alle andere gevallen heet de continue lineaire representatie reducibel. 

De kontinue lineaire representatie, geleverd door een lineaire ruimrevan 

GD-vectorvelden, heet volledig reducibel als er disjuncte invariante deel

ruimten zijn aan te geven, die samen de hele lineaire ruimte omspannen en elk 

irreducibel z~Jn. 
I I I 

De kontinue lineaire representatie van 0(3) geleverd door s
1 

X s
2 

X s
3 

is 

reducibel. Het gemakkelijkst is dit in te zien aan de hand van het Fourier 

getransformeerde GD-vectorveld a(p}. Een invariante lineaire deelruimte be

staat uit alle t(p) waarvan de componenten in een gegeven boloppervlak (pp)=c 

geconcentreerd zijn. In het geval van de translatiegroep T vormen zelfs 

alle ~(p) die geconcentreerd zijn in een gegeven punt p een invariante deel-
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ruimte, zoals volgt uit (6). Als de draaiingen en de ruimteinversie 

aan T worden toegevoegd, geldt deze laatste invariantie niet meer,omdat 

dan een GD (getemperde distrióutie). geconcentreerd in p wordt over-

gevoerd in een GD geconcentreerd in een ander punt van het zelfde 

boloppervlak. 

Zoals we zullen zien, zijn deelrepresentaties, corresponderend met elk 

van de boloppervlakken {pp)=constant reducibel. Om dit in te zien 

introduceren we eerst het begrip "little" groep. 

\ 
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1.4 De "little" groep 

Bij elke willekeurige dochvaste p definieren we een zogenaamde 

"little" groep. Dit is: de ondergroep -van Oh(3}, bestaande uit alle 

elementen (O,R) waarvoor Rp=p • Voor Jpi>O bestaat de 11little" groep 

uit alle draaiingen in het -vlak_Lp en alle spiegelingen t.o.-v. elk 

vlak door p . Voor p =0 uit alle draaiingen gecombineerd met ruimte

inversie. 

De reduktie van het GD-vectorveld kan tot stand worden gebracht,door 
~(J) 1 . . eerst een goed vectorveld a p ter p aatse van een w~llekeur~ge 

....) J 
doch vaste p (b.v. p// z-as ) te bestuderen onder de "little" groep 

bij p . Een element (O,R) van de "little" groep wordt afgebeeld op 
...> ..) I 

de transformatie van de vector a(p) volgens (Q) 

Voorlpl>O , tot welk geval we ons beperken, is deze representatie 

reducibel. De vectoren// p,resp. lp ,vormen twee invariante deel

ruimten.Een willekeurige vector a(p) is te reduceren volgens 

met 

--' --' JO -'/ 
O.C.p) = Q ( p) ;-Ct. Cpj 

Q°Cp) = LG.Cp)·J~)F 
c p r) 

-" I -') -l ...l ..Jr, 0 ..Jo 

ûCp:::: QCpj-Q.CP) 

(I 'j ) 

(Z. 0 ) 

('l.. I) 

.....10 ..J, Deze twee representaties zijn irreducibel. Wat betreft a (p) is 

dit zonder meer duidelijk, want dit is een ééndimensionale represen
~ I _. 

tatie. Zou de twee-dimensionale representatie, geleverd door a (p) 

reducibel zijn, dan zou er een ééndimensionale invariante deelruimte 

aan ta geven zijn. Geeft men een 
_. -' _. 

vector daarin aan met al +bi (I en 
x y x 

_) 

I eenheidsvectoren // aan de x- en y-assen) dan blijkt uit het gedrag 
y 

onder spiegelingen dat (a=O)v(b=O) • Invariantie van de deelruimten 

onder draaiingen leidt dan tot een tegenspraak. 



1.5. Reductie van een GD-vectorveld geconcentreerd op het 

boloppervlak {pp)=c)Q 

Om een GD-vectorveld ~(p} geconcentreerd in het boloppervlak (~p)=c 
. 1 . GD ld --'O(...J) _,] (-'' • 0 

u~teen te eggen ~n -ve en a p en a p1 ,zou ~en ~n eerste ~nstan-

tie te werk willen gaan analoog aan (1~) en voor alle p de GD-vector-

ld ..l 0 (...1) --' 1 ( ..... ) 0 0 ve en a p en a p def~n~eren volgens 

_, .... ....J)-' 
~0 (Ï~) = 

(..CtCp)of J: 
(p ~) 

~] {p) 
...l ...1 .... o....) 

= a(p) -a {p) ( 'Z 3) 

/ ~.t. Hierbij doet zich echter het probleem voor dat de functie pj p~ p geen 

goede functie is (niet continu in de oorsprong ) zodat produkten van de 

vorm a.{p)p, p /p 2niet zonder meer gedefinieerd zijn • 
J J &.< 

Daarom definieren we een goede funtie I( (p): 

Een klasse van mogelijke 

= { 1 /p 2 
in een omgeving 

0 in een omgeving 

functies X {p) bestaat uit 

{
~ ->z = p 

0 daarbuiten. 

van .J 
lp\= c 

~ 

van \PI= o 

y 
Hierin is"t(P) een goede funtie Jdie één is in een omgeving van !PI=c 

en nul voor q>1 {"c-6 efl IPI~C-tÓ. 

In plaats van (~1) en (2~) definieren we nu de GD-vectorvelden met 

behulp van de goede functie 'X.ik(p) =pj PH' ')({p) 

(longitudinaal deel ) 

(transversaal deel ) 

(2 {,) 

( ~ 1) 

Deze definities zijn onafhankelijk van de preciese definities van~(p). 

Om invariantiebeschouwingen te vergemakkelijken kiezen we een -"L{p} die 

slechts afhangt van lpl . 

Zoals in (16) tot uitdrukking is gebracht tranformeren de componenten 
...l --' 

alp) A/1-f{p) als de componenten van een GD-vectorveld. 
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_. 
Imm 1 d he f d ld rv.a.,p...~). ers ,a s e componenten van t getrans ormeer e ye \ gegeven 

worden door vergelijking ( 6 Y dan geldt 
. _, .... 

_. =t <..pa. I ... 
(a (i)) .x (p) )j = e R.tx a~~.(R- P) 'X.ij(p) = a~R -I p) (R _, P )I((R -r P ) .. ~eR.-' P) Rj., e t'f·a = 

tp<i - [ -' ::d -1 _.l = e . Rjn (a(R p) .'X,(R p»" (:t ó'l 

D.m.v. (t8) is tevens bewezen dat 

.,...._ 
-'0 (...>) = a P 

(z<fa.) 

Waaruit v~a (lJ) m.b.v. de liniariteit van de transformatie (b) volgt 

Door (26) en (~r) is dus een invariante opsplitsing gedefinieerd. 

De zo gedefinieerde invariante liniaire deelruimten van GD-vectorvelden 

zijn op de keper beschouwd nog niet irreducibel. Invariante deelruimten 

worden b.v. gevormd door de GD-vectorvelden, die geschreven kunnen wor

den als goede functies vermenigvuldigd met 6(p~-c),resp. goede funties 

' vermenigvuldigd met 6 (p1.-c) • We zullen de reductie echter niet verder 

voortzetten, integendeel , we zullen in de volgende paragraaf juist een 

stap teruggaan, omdat we in het vervolg niet zijn geïnteresseerd in een 

reduktie naar (pp). We zullen ons laten inspireren door de hier gevon

den uiteenlegging in longitudinale en transversale delen. 

I)Vladimirov .V.S. Equations of mathematical physics pag.66,67. 
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1.6. Reductie van een goed vectorveld 

Met het oog op de toepassingen in paragraaf 2 zijn we geïnteresseerd 

in een invariante opsplitsing in de hele p-rui~te van een willekeurig 

goed vectorveld 'i(p) in longitudinale en transversale stukken.(GD-vec

torvelden zonder consentratiepunt of oppervlak ) 

Wedefinieren een rij van redelijk goede funties'X"(p) (n=l,2,3, ••• ) 

analoog aan ( 15) 

C" <P> I p• 
....) 

1: 
... 

voor p 0 x "(p) = 

..J .... 
0 voor p = 0 

1) 
Hierin is ~n(p) de redelijk goede funtie die analoog aan ref. 

correspondeert met het gebied G van de p-ruimte buiten de bol met 
-"' 

straal /PI= 1/n en met E"=1/6n 
n _. 

0 ~ "'l. (p) ~ 1 

"1_"(p) = voor !"P!~l/n 
IY),_n (p) = 0 voor lP I ~ 1 /2n 

('bi) 

We laten zien dat de rij X~p) van goede functies convergeert in distri

butionele zin d.w.z. voor alle ~(p) uit S convergeert de rij van getallen: 

Beschouw namelijk het verschil van het (n+1)e 

J 'X 1'11"' qs J 4' L P) Cl, p - J "X n <: p) 'f c p) tP I=> 

S 
")(Y\tl Lp) tpq)J cl lp - J -xl")c fJ tfC.PJ cJ'lp 

_. ..> I 
IP/(: 1/n IPI~/n 

e en het (n) getal 

Het verschil is in absolute zin kleiner of gelijk aan 

(31) 



- ll--

Zodat de rij (jl} convergeert. De lümiet is de integraal 

](~,_)'fCp)v\'lp. 0'0 

waarmee de getemperde distributie (1/p2)gedefinieerd is • 
.J"l. 

Nu is ook Pc: p~ / p een getemperde distributie. Net behulp hiervan defi-

n~eren we nu de uiteenlegging van een goed vectorveld a(p) in 

GD-vectorvelden: 

_., ..l _. ...J ...... 0 _,. 

a (p) = Q c r:>J - a ( p) 

De getemperde distributie (1/p~) is invariant, want definieer de ge-
"......__ 

transformeerde distributie (1/p~) door de vergelijking 

voor een willekeurig goede funktie ~(p)E~. 

We beschouwen het linkerlid en het rechterlid als limieten van de ~n

tegralen ()l) en vinden dan 

Het veld a(p) transformeert als vectorveld,d.w.z. a(p) transformeert 
....IQ _. _.} _. 

volgens (6). Hieruit vinden we dat a (p) en a (p) transformeren als vec-

torvelden: 

(.) <J ) 

Uit deze vergelijkingen volgt tevens dat de opsplitsing invariant is. 
De verzameling van GD-vectorvelden die elk volgens ~>) corresponderen 

met een willekeurig goed vectorveld a(pl vormt een liniaire ruimte. 

Deze ruimte is reducibel ,want beschouw b .·v. de deelverzameling van 
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longitudinale delen van goede Yectorvelden i(p} geconcentreerd op een 

vaste bolschil. Dit is ook een liniaire ruimte. Deze is tevens invari

ant, want als de goede Yectorvelden 5
1

(p) en a
2

(pJ geconcentreerd zijn 

op de bolschil, dan is ook 1\ ä'1 (p1 +~"ä2 (p1 -À en_.M.complexe getallen 

geconcentreerd op dezelfde bolschil, en 

Met behulp van C óo..) definieren we ook het complextoegevoegde GD-vector

veld Uit ( 1-) volgt dan 

-" _, _. x ...... "'.., =a(-p). (p) 
:j 

Met f.. (p) reeël zodat 

... o J * ->0 .... ...} ... ~ ....>} _,. 
(a·(p)) =a (-p) en (a (p)) =a (-p) ("'I) 

Zoals opgemerkt in paragraaf 1.2. is voor elke getemperde distributie 

een fouriergetransformeerde te definieren. 
1) 

Voor (1/p~) geven we deze zonder bewijs ref. blz.I37 

........ 

f{ .l-) tp·x 3 (n)t _j_ 
;:;- 1 e d p = 7 r ... I ~I 

Met a(p)(I/pt) correspondeert dus de fouriergetransformeerde 

-' Ljfl 

-'0 _. 
De fouriergetransformeerde van a (p} is dan 

( '1 'l) 

A jo(~)-=- - àj uk J d~'X.' A_,l( c!'J 
'111 I )L-)L'l 

-' 0 -' . ( 3 I I:' j A (Xj = qractdlll Cl X fl v 
J ttnlx-x'J C'-t~-1 ; 



en van 

l..., \) 

In het voorafgaande hebben we een uiteenlegging gedifinieerd van het goede 

vectorveld ~(p) in de hele p-rui~te, geinspireerd door de uiteenlegging 

van het GD-vectorveld in de vorige paragraaf. Daartoe was het nodig 1/p~ 

die op het boloppervlak lpl =c als gewone functie te beschouwen was voort 

te zetten tot een getemperde distributie in de hele p-rui~te,die buiten 

de oorsprong samenvalt met de gewone functie 1/p~ . De meest algemene voort

zetting zou zijn 

(l/p 2
) +( getemperde distributie geconcentreerd in de oorsprong ) 

De invariante delen van een goed vectorveld zijn blijkens (44) en (~~ 

reguliere getemperde distributies in de ~-ruimte. Ze vallen samen met gewo-

ne functies. Om deze reden kunnen we in het vervolg kwadratische uitdrukkingen 

~n deze invariante delen beschouwen, alhoewel het produkt van twee getemperde 

distributies i.h.a. niet gedefinieerd is. 

Overigens zelfs als de invariante delen geen reguliere getemperde distribu

ties zijn laat zich het variatieprincipe van par. 2. formuleren. 

De kwadratische lagrangedichtheid 1 en de aktie integraal S zijn te defini-
-'AO (x_,) __, I _,) • • eren voor goede vectorvelden en A (x , d~e echter n~et te beschouwen 

zijn als invariante delen van een goed vectorveld. 
-'0 ->] 

De variatie~ S is vervolgens te definieren voor variaties l>A en ÓA , die 
->0 --"] 

goede vectorvelden zijn, en A en A zelf, die GD-vectorvelden zijn. 

1 )Vl d. . V S ' . · a ~m~rov. . • Equat~ons of mathemat~cal phys~cs pag. 66 en 67 
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2. Lagrangedichtheid en de veldvergelijkingen. 

2.1. Het vrije veld. 

We leiden nu veldvergelijkingen af voor het vectorveld a.h.v. een 

lagrangedichtheid L en bijbehorende aktieintegraal S. Aan L leggen 

we de volgende eisen op : 

a) L is een kwadratische functie van camponemten van invariante 
-IQ ..>. ....J 1 ... ..... .... 

delen A (x) en A (x) van het goede vectorveld A(x), en de bijbeho-

rende eerste orde partiële afgeleiden: L( AmJ (i) ,ÖA~(x) ,x ),waar
K J 

in L in eerste instantie via de coefficienten van de kwadratischefunctie 
< • • .J 
nog expl1c1et van x zou kunnen afhangen. De index m staat voor o,I. 

en (\voor bI Ó xl( 

b) L transformeert als een scalaire functie onder 0(3) : 

.......,( m( .... ) \ m ... ) ~ L A. x , o A . (x , x 
~ "" ) 

k (x..l) ortweg: L 

c) L reeël • 

Met eis a) bereiken we dat de veldvergelijkingen liniaire tweede orde 

partiele differentiaalvergelijkingen in de componenten van de inva

riante delen worden. Met eis b) dat de veldvergelijkingen invariant 

zijn onder 0(3). Uit het stationair zijn van de aktieintegraal 

over een willekeurig volume, volgt immers het stationair zijn van 

-=::m J "-'ffi-" \/Vm_. 3 S(A )= L(Aj (x) ,oKAj (x) ,'x) d x 

voor een willekeurig volume, zodat voor elk stel oplossingen A0 (~) 
...) 1 (,...,.) d ld 1' . . ;;;::- 0 ..... en A x van e ve verge 1Jk1ngen, de getransformeerde velden A (x) _.. 

,...,A I (..i) 1 • ' • • ) • en x eveneens op oss1ngen Z1Jn. Door e1s c wordt bere1kt dat de 
- ..lO(J -'l _. -reeele velden A x) en A (x) voldoen aan reeele veldvergelijkingen. 
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We beginnen met eis b) speciaal op te leggen m.b.t. de translatie

ondergroep van 0(3). De eis (~t) wordt dan : 

( m_,_. ~ m_, .... ---') m_.~ _, m_...l __. ....... 
L A j (x-a), oK A j (x-a), x =L{ Aj (x-a), ol( Aj (x-a), x-a ) ( s-o) 

....l 
Waaruit blijkt dat we een expliciete afhankelijkheid van x kunnen uit-

sluiten. 
....l 

Vervolgens stellen we de eis dat L(O) invariant is onder Oh(3). Dus 
-' 

moet L{O) een scalaire combinatie zijn, onder de groep Oh{3) van de 
-"m-' _.~ .... 

vectoren A {0) en de tensoren VA (0) ter plaatse van de oorsprong. 

Samen met de eis a) leidt dit tot de vorm 

~ r -'111i-' -'mü-' ..lm1-> -'mü-" 4m/-' ~~..J 
L= ~ L .. A (O).A ,O)+ •.• A (O).rotA ,O)+ •.• div.A {O).div.A \Ü)+ 

""•l"f'l2. 

-'m1 -' -"lllb-' ....> -'m1 -' --' ~m ..... l 
+ •.• rot.A (O).rot.A 1,0)+ ••. (\7 A (0)):("\7 A:i(O)) ) 

ss ss 
( ~·J 

Waarin de laatste term het scalair produkt voorstelt van twee symetri

sche spoorloze (ss) tensoren. 

Zoals blijkt uit vergelijking (4~) en{~S) is div.A 1(0)=0 en rot.A0 (0)=0 
-'0 -" ..l] __. -'0 ...l -->] _. 

Verder zijn de combinaties A (O).A (0) en A (O).rotA (O) te schrijven 

als een div. ,dragen niet bij tot Ó S en kunnen dus worden weggelaten. 

De enige m1 en m~ combinatie die bijdraagt tot de tweede term is ge-

l •• k -'l(__.O) -'A 1 (0-') ' . d 1 ' d ' ' ~J aan A .rot, • D~t ~s een psue osca a~r on er ru~mte~nver-

sie t.o.v. de oorsprong, en moet dus worden weggelaten. De bijdragen 

van de laatste term in (~/) kunnen worden herleid tot de derde en de 

vierde term afgezien van een div.,die weer buiten beschouwing gelaten 

kan worden. 

De resulterende vorm voor L is nu: 

-->0 -' 2 ~1 .... 2 -"0 _I, 2 ....) ] ~ 2 
L= M0 .(A (x)) +M1.(A (x)) +N0 (div.A {x)) +N 1.(rot.A {x)). (S2) 

Waarin de coefficienten ,gezien eis c) reeël zijn,en gezien eis a) niet 
....l van x afhangen. 

Eenvoudig is in te zien dat (~2) voldoet aan eis b) 
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2. 2 Hf~t vectorveld gekoppeld aan een stroomterm 

Analoog aan de koppeling van de electramagnetische viervectorpotenti

aal aan een electrische stroom, voegen we nu aan de lagrangedichtheid 

van het vrije vectorveld een "stroomterm" toe waarvan we eisen dat hij 

biliniair is in Am(~) en de invariante delen Jm(~) van een gegeven 

reeële "stroomdichtheid" J(x), waarvan de componenten goede functies 

zijn. De eisen b) en c) blijven gehandhaafd. Een analoge redenering 

als in par.2.1. leidt tot de volgende totale lagrangedichtheid:· 

(S3) 

met reeële constanten s] en sa . 

De bijbehorende veldvergelijkingen ,die volgen uit 

JL 
..=0 

~A j'd.J 
zijn 

( S"6) 

Deze vergelijkingen zijn equivalent met: 

...lQ ...l ......), 
rot.A (x) = 0 

. J} j, 
, d~v.A (x) = 0 

~I _.:~ 
(N

1
.ó- M

1
).A (x) = I -'I ..l 

2. S 
1

• J (x) 

A., d~o<.c)~<<. 
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2.3. Lagrangedichtheid kwadratische functie in A(i) en~ A(x). 

Indien we de eis a) van par.2.1. vervangen door de eis datLeen kwa

dratische functie is van de componenten van A(~) zelf, en hun eerste 

orde partiële afgeleiden,komen we via een analoge redenering tot de 

volgende lagrangedichtheid 

L M ( .... ( ... ) )2 ...... ..l 2 ' ..... .... 2 ..... _. ........ = ·A x +N0 .(d~vA(x)) +N
1
.(rotA(x)) +S.A(x).J(x). (bo) 

en de veldvergelijkingen 

( 6t ) 

We vinden dus een biezonder geval van de voorafgaande resultaten geka

rakteriseerd door 

= M 
1 

( 6-Z.) 



II. Het vierdimensionale probleem. 

I. Het splitsen van het viervectorveld in delen invariant onder de 

inhomogene lorentzgroep c((4) 

1.1.De inhomogene lorentzgroep 

Beschouw de vierdimensionale vectorruimte R4• Punten hierin worden 
0 1 2 3 aangegeven door ~=(ct,x,y,z,)=(x ,x ,x ,x ) .Komponenten van een 

viervector zullen we aangeven met griekse indices ,komponenten van 

een driedimensionale vector met latijnse indices. 

De metrische tensor is g"'fl ,gedefinieerd door gK"t =-ó'K.e , g.o~ 0 =g""' =&"' 

We maken onderscheid tussen covarian~e en contravariante grootheden. 

Pas de sommatie conventie toe. 

Beschouw de verzameling van reële liniaire transformaties (aktieve 

transformaties): 

( I ) 

Waarvoor de relativistische afstand tussen twee willekeurige punten 

inavriant is: 

( 'Jt'·-yat) ( x"'-y"'-) =(xi'-yK) (xr-yl) 

Uit ( I ) en ( 2 ) volgt /\ e "'- ;\~ • Ö~ 
We kunnen dit schrijven als A"'\ r <3 olf' 1\ e. () ;:. ~ if~ 

( 2 ) 

( .} ) 

( ~) 

Zodat detA=.:!:_ 1 ,waarin het element r:Î.K van de matrix/\gegeven wordt 

door /\""i 
We geven in het vervolg een reële liniaire transformatie die vol

doet aan ( J... ) aan met (_§!,A ) 

Analoog aan I. t.t. kunnen we laten zien dat de reële liniaire trans

formaties die voldoen aan twee een groep vormen de z.g. inhomogene 

lorentzgroep J:(4). 

Een ondergroep van de inhomogene lorentzgroep is de groep o(h(4) van alle 

homogene transformaties (Q,A ) 
De ondergroep ~(4) kan worden verdeeld in niet samenhangende delen, 

die gekarakteriseerd worden door det A en A (I D• Er zijn vier van zulke 

delen corresponderend met de mogelijke combinaties van det A =+1 en /\
0

" 7J I 

of/\0 o~;/. 
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Het gedeelte met det 1\ =+I enA;~I is een ondergroep[h+(4) van[h(4). 

Elementen hieruit worden lorentztransformaties genoemd en aangegeven 

met (0,;\+). Een laatste ondergroep vano((4) die we noemen is de 

groep J: (4) ,van alle lorentztransformaties en translaties :(a A) 
+ ~ + 

met det /\=+I en 1\~711 ;-
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1.2. Het viervectorveld ~(x)_ 

Aan ieder punt x wordt een viertal reeële funcies A~xl toegekend. Bij ieder - -
element (~,A) vanJC9pefinieren we een afbeelding van een dergelijk viertal 

~ ~w 

functies A(~) op een i.h.a. ander viertal functies A(x), d.m.v. de verge-

lijkiJ,lg: 

Een viertal functies A~(~) met deze transformatie eigenschap noemt men een 

polair viervectorveld. 

De transformatie (5) is ook hier zowel voor goede als GD-viervectorvelden 

te definiëren op een analoge manier als in I 1.2. ,met dien verstande dat 

alle beschouwingen vier dimensionaal worden 

Hieronder verstaan we 11~11 = -r Yc-y...•) 1 t (x) 2 

....). . 
,en I x I vervangen wordt door 11 x 11 

- l 
7 

De touriergetransformeerden van het viervectorveld zijn 

. "' Waar1n .E.~ = p x~ 

a(n)= .L ~~lfX A(_x) e -c.. p. ~ 
- .&... l1 n) 'l. 

Met de transformatie (S) correspondeert een transformatie van ~(p) 

l, p. ·9. 

aot(E) = e !\ J a ~~'c /\ 1
.E_) 

We merken verder nog op dat uit het reeël zijn van !(x)volgt: 

* ~(E) = ~(-p) 

(6) 

(1) 



1.3. Reduktie van het viervectorveld 

De transformatie (r) in de liniaire ruimte van GD-viervectorvelden vormt 

een continue liniaire representatie van de groep [llf). Geven we de transfor-
,...,. 

ma tie ( 'S) weer door A(x) =T (~,A )_!(x) ,dan is T liniair en voldoet aan: 

De afbeelding (!_,A) .-",T(~/\) is continu. De betekenis van de laatste uit

spraak, en het bewijs ervan verlopen analoog aan I 1.3. 

De continue liniaire representatie Von J:C4) geleverd door S~ 'f.. S~ X S~ X S~ is 

reducibel. Een invariante liniaire deelruimte bestaat uit alle a(p) waar

voor de componenten geconcentreerd zijn op de hyperboloÏde p2= c~-
We zullen zien dat deelrepresentaties corresponderend met elk van de hyper

boloÏden ~2= c met c 1 0 reducibel zijn 
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1.4. De "little" groep 

We definieren hij iedere vaste doch willekeurige g_ een zogenaamde "little" 

groep. Hieronder verstaan we de ondergroep van Ch(4) die bestaat uit alle 

elementen (Q, 1\) waarvoor 1\ p = p. 
2 

Voor p =c 70 is de little groep isomorf met de groep Oh (3). 

Om dit in te zien is het voldoende één handige vector î) te bekijken op de 

hyperboloïde p2 =c. Inuners als g = 1\(p) 'E, dan kan met de afbeelding A =À"<:~)t\A(p) 
de groep van transformaties die p invariant laten isomorf worden afgebeeld 

IV-

op de groep van transformaties 1\ ,die p invariant laten. Voor de vector I 
0 ] 2 3 - "'• ~K kiezen we ( p ,p ,p ,p ) = (Vc,O,O,O) • Dan volgt J\io=1 enl\ ,=0 • 

Verder volgt m. b, V, ( 4-) voor '( =k, ~ =0 dat Î\01(=0 en voor Ç = K, f = i dat Î{",_)\~= ÓKe 
,..... 

zodat de matrix A de vorm 

heeft, waarin R een orthogonale matrix is met elementen RKe= A K 11.. 

Voor p2 =c <O, kan m.b.v. de speciale keuze ~ = (O,O,O,f.=C) analoog worden 

ingezien dat de little groep isomorf is met de driedimensionale homogene 

lorent zgroep /.h( 3) 
2 u ~ 

Voor p =0, kan men inzien dat de little groep isomorf is met de tweedimen-

sionale euclidische groep 0(2). Als we analoog aan het voorafgaande de spe

ciale vector f = (1,0,0,1) kiezen, correspondeert het homogene gedeelte van 

de groep 0(2) met de draai-spiegelgroep in het 1-2 vlak. Met elke trans

latie van 0(2) correspondeert een zekere combinatie van een lorentztrans

formatie in het O-k vlak met een draiing in het k-3 vlak. (k=1,2.) 

2 Om een GD-viervectorveld geconcentreerd op de hyperboloïde E =c c~O te redu-

ceren beschouwen we eerst het gedrag van een goed viervectorveld. ~(l) ter 
• • IJ • 11 • , plaatse van een vaste doch w~llekeur~ge ~ , onder de l~ttle groep b~J ~ • 

Met een element (Q,/\) van de little groep correspondeert een transformatie 

van het viervectorveld volgens: 

(IQ) a../ (.E_) = !\rA i a I (.E_) 

2 Beperken we ons tot het geval p =c met c~O ,dan is de representatie (10) re-

ducibel. 
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De viervector evenwijdig aan p vormt een ééndimensionale, en de vier-

vector loodrecht op peen driedimensionale invariante deelruimte.(lood-

recht en evenwijding in de zin van de metriek gedefinieerd door. g~t ) 

De viervector ~(p) is dan als volgt te reduceren: 

0 a (p) =(a(p}.p}p 
..R2. 

1 
a (p) --

(I I ) 

( 12) 

2 De representaties (11 ) en (12.) zijn irreducibel voor het geval 1:. =c >0. 

Voor ~0 (p) is dit duidelijk. We noemen deze representatie de spin-0 repre

sentatie (s=O) • Zou de representatie ~1 (p) , die we de spin-I representatie 

noemen(s=l) ,reducibel zijn, dan moeten er invariante deelruimten bestaan 

van dimensie één of twee. Het is voldoende te bewijzen dat er geen één-

dimensionale invariante deelruimte is, want het bestaan van een twee-

dimensionale invariante deelruimte impliceert dat de eendimensionale 

loodrechte deelruimte ook invariant is. We beperken ons tot de speciale 

keuze p =(ic:,O,O,O ). Neem aan dat er een ééndimensionale invariante deel-

ruimte bestaat. Geef een viervector daarin aan met al +bi +cl , waarin de 
-x -y -z 

vectoren I ,I ,I eenheidsvectoren langs de drie ruimtelijke assen in R4 
-x -y -z 

zijn.Analoog aan 1.1.4. blijkt uit invariantie onder spiegeling t.o.v. 

/ I 

de x-y ,y-z en z-x vlakken dat slechts een van de coefficienten a,b, of c 

ongelijk nul kan zijn. luvarintie onder rotatie leidt dan tot tegenspraak. 

Voor .E.2=C<tlis de representatie ( 11 )irreducibel. Men kan laten zien dat (1.2) 

reducibel is, maar niet volledig reducibel. 
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l.S. Reduktie van een GD-viervectorveld geconcentreerd op de hyper
. 2 

boloide ,g. =cf:O 

Bij deze reductie doet zich dezelfde moeilijkheid voor als in I. 1. 5, 
2 

namelijk dat p~pt /~ geen goede functie is. Een extra moeilijkheid 

is nu dat het niet duidelijk is hoe een (redelijk) goede functieA1(E) 

te construeren, die gelijk aan één is op de hyperboloïde en gelijk nul 

is in een omgeving van de lichtkegel. De hyperboloïde nadert immers 

voor grote \P 1 tot de lichtkegel. 
0 

Om deze reden is een ingewikkelder aanpak nodig. Deze komt er in es-

sentie op neer dat we een getemperde distributie f ,geconcentreerd 

op ~tt. = c ;: o, definiëren d.m.v. een rij goede functies, waarvan 

de drager disjunkt is met de lichtkegel, zodat de singulariteit 1/p2 

geen kwaad kan. 

Eerst laten we z~en dat het mogelijk is om bij een getemperde distri

butie f, geconcentreerd op de hyperboloïde p2=c > 0 ,een getemperde 

distributie f /p2 te definiëren. Voor c < 0 verloopt de redenering ana

loog. 

Elke f(E) uit S splitsen we in twee functies: 

waarin 
2 

(J) ~ (p) een goede functie is die 0 is voor _P q c 
lf ((. - 2 

(zelfs drager '{' f'l <c C gebied !: < c ) 

tD t fp) een goede functie is die 0 is voor p2 .( 0 
1 i' ')-à-- _.. 

(zelfs drager Cf:~ 7 0 Cgebied p_
2 

'> 0) 

en 

Dit is het analogon van het decompositie theorema, zoals behandeld in 

Gel'fand en Shilov I blz142 e,v., maar dan voor alle goede functies~ 

uit S i.p.v. uit D, en voor niet begrende gebieden die R4 samen over

dekken. 

Bewijs:Beschouw een rij van gebieden U. (i=O,l,2,3, ••• ) in R
4 

gedefini
~ 

eerd door 

..l 

{ pk +I+- Ó } u2k rl( _ ó < 1 p, 

( 13) 

( /'t) 

{~l:e2)o 

{ J:j ~2 <c 
..l 

(IS) 

u2k+t = Pk- Ó·< I PI < Pw+l.,.. Ó J 

6>0 fo-::: ó . fl1' - co. monotoom toenemend 



4 
Deze overdekken de hele R , want 

schouw nu bij elke U. een gebied 
1 

elke p ligt in minstens één U .• Be-
- 1 

V. CU. , zodanig dat ook V .c. U. , en 4 1 1 2 1 
R overdekken (neem b.v. p "?ie , . de gebieden V. samen ook de hele 

2 1 
resp. p < ~c, en p -! Ó<JPI <:P +! 6) 

- I( 1-'1-tl 

Dan beschouwen we voor elk gebied V. een overal onbeperkt differen-
1 

tieerbare redelijk goede "7_-functie (0~'1,~P) .s: 1) met een zodanig 

kleine E';. dat"'_i.=I op Vi en~~ =0 buiten Ui (zelfs drager'1(.; CUi) 

De som 

<-"-0 

bevat in elke begrensde ongeving van een willekeurige p een eindig aan-

tal termen(hoogstens 4 als de omgeving klein genoeg is}. Deze som is 

dus ook een redelijk goede functie ( oneindig vaak differentieerbaar 

en overal .!{. 4). 

Het zelfde geldt voor 

De functie (I b) is in elk punt p minstens een, omda.t elke p in min-

stens één V. ligt. 1 
We definieren nu redelijk goede functies e t (E) en e_e<,)E) volgens 

~ <.c 

00 {)1:1 

e f1>o C fl ~ ];o "1.'""(\?J / ;z;, "'[i Cf). 

Duidelijk 1s dat voor elke ~ 

e 2 ( )? ) + e D '~-':>' (J (. _P) _f (C +-
= 1. 

(in elk punt ~ doen slechts eindig aantal termen van de reeksen in 

de teller mee, dus de volgorde van de termen mag veranderd worden) 

( tél) 



De uiteenlegging van een willekeurige Cf E; S volgens ( 1 ~) wordt nu gede

finieërd door de goede functies 

cp ..e 1. < c.. C ~) = <f C p) e -1? ~< c c .V 

~.1?'1 70(~) = <fCE) · e .e270 cfJ 

Deze functies voldoen kennelijk aan (f)) en (/y) 

We definieren nu deelverzamelingen s 
pt< c en S t 

0 
als volgt: als 'f 

P:? 
de hele ruimte S doorloopt, heet S l - de 

p < c 
verzameling van alle bijbe-

horende CP '2 (p) functies. Aanlaag-S ~ 
0

.Dus S 1 CS en S 2 O C.. S • 
lp<C- p/' p<c P> 

Opmerking: S z en S t 
0 

hebben gemeenschappêlijke elementen bij-
pl.c PI' 

voorbeeld IY'l (p) ·'1. Ce) 
l·u1 - 'Zk+l 

Een getemperde distributie 

goede functies f E S 'l,;:. 
0

, 

J 
n p 4 

tallen fn C:e) <p (,:e) d p 

perde distributies noemen 

f op S ~ 
0 

wordt gedefinieërd door een rij 
p > 

waarvoor bij elke ~6 sp~?O de rij van ge-

convergeert. De verzameling van deze getem-
/ I 

we S 2 0 . Analoog S t" 
p > p <... c 

( ?.t) 

(n) 

I f t 
Bij elke fES zijn getemperde distributies f l> 0 ~ S '1. 

0 
en f t ES 2< 

. . .E .• :e ~ ~ <c n E c 
te definieren, d.m.v. de opspl~ts~ng van een r~J goede funct~es f ~ S, 

die corr·espondeert met f: 

.PI').= ..p'> t-
T T~1 ~ 0 

Voor willekeurige f E SpZ)'O geldt nu (Spt.<:' c analoog ) 

::: 

en de rij van deze integralen convergeert omdet e '{/'" 
0

cp E: S. 

Omgekeerd kan bij elk paar fpt./'O E S~t)'O en fp~<:: E S~l<c 
worden gedefinieërd door de-rij 

n t~ ep1 (_J?J·f (p) -te, (p2 ( P) 
- >o ~zl>'o - _E ~c - f <C-

I 
een f f S 

Waarin de functies fn in het rechterlid de afzonderlijke distributies 

definieren. Voor een willekeurige tf t: S convergeert dan de rij 

Ltl'l·lf):: (e~'l./"of~tl>'o,'f) t (e~z<c r;l(C I 'P) 

= ( f;'l./'ollf_,e1'7o) 1" [ f;1cc ''f~,,c) -7 

~ ( f .r t,. 0 , r 1 'l > 0 J + f .e< l -~ er '" l < , J - . ( f . lf ) 

('t3) 

( z ~) 

(H) 

(2~) 



P4Uen 

We ~it toe op een f tE S 
1 
die geconcentreerd is op de hyperboloide p2=c)0 

Dan liggen de corresponderende functionalen f 1 en f ~ vast d.m.v.(Z3) 
P <c P '>0 

De tweede term in het rechterlid van (l~) is dan nul,wänt voor wille-

keurige tf é S p~ < c geldt voor de rij fn e: S, fn__,. f 

Vervolgens kan de afzonderlijke functionaal f ~ 
0
! p2 op S t O 

P > - g > gede-

finieërd worden • (I I !:..2 
gedraagt zich in Spt >" ~ als redelijk goede fun

tie ), en de afzonderlijke functionaal ft- I p2 op S ~/ 
p<c - _:e ... c 

Met behulp van (lS) definieren we de getëmperde distr1butie f/p2 op S : 

(tB) 

Waarin Cf p'L/'OI:e
2 

een goede functie is omdat p
2 

"7 0 op de drager van <p P" )'Û 

Omdat p n een redelijk goede functie is , is ook f P. R,lp2 een gete~ 
A~ ~~-

perde distributie, die weer voldoet aan vergelijkingen analoog aan (t8) 

Deze redenering toepassend op elke component van het GD-viervector

veld ~(~) geconcentreerd op de hyperboloide ,kunnen we de GD-vector

velden a0 (p) en a 1(p} definieren: - - - -
0 a (p) --

Als ~(p) als vectorveld transformeert volgens 
I -

0 ( 7- )' , trans formeren ~ ~) 

en a (p) ook als vectorvelden, want --
rvO 
(~) (p) =(:O)p) 

Waaruit ook voor a 1 (p) volgt 

(a)l(p} = (;})<p) (31) 

Vergelijking (~I) betekent immers 



f 
Dze gelijkheid is bewezen als we laten zien dat elk paar functionalen 

die corresponderen met een component van het linker en rechterlid, af-

zonderlijk gelijk UJn voor S '1. 0 en S t • Voor S l zijn beide fun-
p)' p<c P<C - -

ctionalen nul ,en voor S 7 0 verloopt de redenering analoog aan (1&) 
p ? 

van 1.1.5., omdat daarvoor~ 1 1~2 als een redelijk goede functie te 

hanteren is. 

Blijkens (31) en ( 31) wordt door (~9) en (~o) een invariante opsplit

s~ng van het GD-viervectorveld a(p) gedefinieerd 
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1.6. Reduktie van een goed viervectorveld. 

De probleemstelling is hier analoog aan die van I.1.6 •• We beginnen 

met te bewijzen dat een getemperde distributie is te definieren, die 

overeenkomt met de hoofdwaarde van l/p2 : P (l/p2) • 

We beschouwen voorn =1,2,3, •.•• de gebiedenG , gegeven door 
n 

waarin de getallen R en 6 resp. naar oneindig en nul gaan voor n 
n n 

gaat naar oneindig. Bij ieder gebied Gn behoort een goede functie l)~1~ 

voor pEG .. 
- n, .. l'\ 

voor P$G ~ 
- n,':!.c.r'l 

0>) 

waarin E een positief getal is, zodanig dat G ~.geen punten van de n n,':l • ., 

lichtkegel bevat. 

Wedefinieren verder de rij van goede functies~n(p): 

n 2 
Î\n(p) = li'V)_ (E)/~ voor p E Gn,'l E" 

0 daarbui ten 

Voor een willekeurige goede functie ~(E) zullen we de getallenrij: · 

vergelijken met de getallenrij 

We zullen laten zien dat bij geschikte keuze van R en l het verschil n n 

van de getallen (3]) en (38) naar nul nadert. 

Vervolgens zullen we laten zien dat de rij (~g) convergeert. 



De limiet wordt gewoonlijk genoteerd volgens: 

Het verschil van (3J) en (38) wordt gegeven door 

J ""tn<_,tl) ~) cl'ï~ - J ~ cl~ f 
.!?'l. ~1. 

Gn, .:H" '\ Gl'l,f" (11 fll)' IZ. ... )" ( IJ?
1
!7ÓV'I) 

( '10) 

We schatten eerst de tweede term af: 

\tweede term I ~ ]1 integrand I cJ'1p. 

Omdat ~een goede functie is bestaan er voor elke N positieve getallen R 

en C, zodanig dat \ Cf(r)l f:. C/li~IIN voor IIPJI>R. De waarde van N laten we 

nog even in het midden, en we kiezen R 7 R • Dan geldt: 
n 

Breiden we vervolgens de integratie uit tot alle IIPII;>R dan vinden we 
- n 

als afschatting 

\tweede termj ( Cf(RN-4.ó) 
' n n 

I 
C onafh. van n 

Kies N =6 en R =1/c 
n on 

De absolute waarde van de eerste tern LS willekeurig klein te rnaken 

door t voldoende klein te kiezen. We zorgen ervoor dat op deze rnanier 
n 

(~I) 

\eerste termj~c~èn (~ l) 

Uit (tiJ) en (42) blijkt dat P,J) convergeert, als we kunnen bewijzen 

dat (~~) convergeert. 

Dit gaan we nu aantonen. We beschouwen het verschil van het (n+l)e en 

het (n)e getal uit de rij (~8) 



Omdatfeen goede functie is, is het mogelijk bij een gegeven N ,posi~ 

tieve constanten C en R aan te geven , zodat : 

I Cf'Cp)) < c I liPJIN l 
- - a\s ll p11 >R. 

I cJ,,.IPC_p)l <. c I llfi\N -

/V ::: 0 1 11 11 ':!1 

Het integratiegebied in (43) verdelen we nu in vier gebieden( zie fig.) 

I. ( cf f'l+/ < ~1. ( cÎ" ) A (o <. pt·c cfn) 

II. ( 6 t\tf <. - f2 l. ó" ) 1\ ( Ól'lt) < f.::: dn) 

liL ( ÓY\+1 <. 'l?l/ ( Ón A. ( ÓYl t.. ~'l < Rl) 

IV. ( & ~ t-1 < I ~ll .( cl n ) 1\ ( R" <. -'1. < óa) r 
I 

f'o 

We beperken deze gebieden tot het p0 )' 0 deel van de .!:-ruimte. De af

schatting voor p0 .<( 0 verloopt analoog. 

( '1 s) 

We gaan achtereenvolgens voor ieder van deze gebieden de bijdrage tot (4j) 

afschatten. 

I. 

I I Cf(.?) cJltp \ ~ yY\Q")( llfl f j_. ~ df dp 
~1. l.po [:l. 

I I 

waarin we voor max.lfl de maximale waarde vanl~/in R4 nemen. We heb-

ben gebruik gemaakt van de transformatie: 

2 ...l 

Po'Pl ,p2,p3' ~ E. ,p 
4 2 ~ 

d P =(I/2p0 ).d~ .dp 



Georuik makend van \fii))Ón vinden we 

J I (J ( d .5} t eS n 
::: '() I o~ (-

ot~-r 1 
) :: 

I 

I I. Analoog aan ( ~') na integratie over .12.. p: 

I (I~ \'V\O'J(l'fl JJ_ .!_ d.j? 1 t.tnJPjtcL1pJ l t J>0 ~ 1 ·I 

rr rr 
met de transformatie: 

2 ....l 2 
P , lP! ~ P ,p0 

en de afschattingen 

V p 0t _ ? 1 ~ V eS "
1 

vinden we 

I j I = 
1I 

lil. 

Verder geldt 

Zodat 
_, l 1 ....l ~ ... '2 ~ 

I J / (:: 2~ma"clàolfl } J.f..l, CÁ.f' cJ.Ifl t '1ryYVI~XI'PJ IPJ . ot~t~IPJ 
m por., op/(rc-tr,') 

Gebruikmakend van Po7tfP) en p0+pb )j p0+ cfn,.p en overgaand van de inte

gratievariabele }PI naar p
0 

vinden we 

I I I - (J l {<Î rl - eS~-~-· ) I O<j 

1IT. 
) = cJ{~). 



IV. Analoog aan lil., maar de afschatting van 'f en zijn afgeleiden 

m.b.v. ('i~). Resultaat na het kiezen van een Nltl 

I ) I (SJ) 

oc 

Blijkens (~8), (4J),(So) en (b/) convergeert de getallenrij (38).De 

limiet heet de hoofdwaarde van 

(.n) 

in welke laatste schrijfwijze tot uitdrukking is gebracht dat P(l/p2) 

afzonderlijk als een getemperde distributie kan worden beschouwd. 

Ook p p P(l/p2) is dus een getemperde distributie. Aan de hand hier
d. t -

van definieren we de volgende uiteenlegging van een goed viervector-

veld ~~) in GD-viervectorvelden, de zgn. spin-0 en spin-I delen: 

!!,o(_r) =(~cp)·E) ~) ~'\ 

a 1(p) = a(p) - a0 (p) - - -- - -

( S'.3) 

We stellen eerst vast dat P(1/p2) een invariante distributie is. De 

getransformeerde distributie P(TÎp2) wordt hier gedifinieërd door 

de vergelijking 

voor een willekeurige goede functie 1· Beide leden beschouwend als 

limieten van integralen ()~), vinden we: 

~ 

P (1/p2) = P(l/p2) 



Uit het feit dat a(p) transformeert als viervectorveld ,d.w.z. volgens --
vergelijking <1 ), vinden we dat ~0 (R) transformeert als viervector-

veld : 
",...,.__ 

(~)o(p) = < ~o }(p) 

1 analoog voor ~ (E) 

Vergelijking (rb) geeft tevens aan dat de opsplitsing invariant is. 

Ook hier kunnen we analoog aan I (~/) de complextoegevoegde velden 

0 1 
van a (p) en ~ ~) definieren . 

De fouriergetransformeerde van P(I/p2) geven we hier zonder bewijs ~) 

I f {I ) L~'f 
('ln)1 p ~~ E' cJ'i p :::-

Met ~ (__E)P (1 /p2) correspondeert dus de fouriergetransformeerde: 

De fouriergetransformeerde van ~0 (p} is dan: 

Verder 

Ook hier is eveneens als in I.t.6. de gevonden voortzetting van de 

functie I/p2 met p2 i 0 niet eenduidig, De meest algemene voortzet-

ting zou zijn : 

P(I/p2) +(getemperde distributie geconcentreerd . -
op de lichtkegel.) ( 61) 

De invariante delen van het góede viervectorveld zijn blijkens (~J) 

en(io) reguliere getemperde distributies in de x-ruimte. 

I )Vl d. ' V S . f . a ~m1rov .•• F.auat~ons o math. ohvs1r~ oag.~~ en~7 
2) 

De Jager .E.M. SIÀM, Appl.Math, 15(1967) 944 
blz.962 
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2. Lagrangedichtheid en de veldverselijkin~en. 

2.1. Het vrije viervectorveld. 

We leiden de veldvergelijkingen af met behulp van een lagrangedicht-

heid L, en een aktie integraal S. We leggen aan L de volgende eisen 

op, waarvoor de motivatie analoog is als die in I.2.1. 

a) L is een kwadratische functie van componenten van invariante delen 

te weten A0 (~) en ~1 (~) van het goede viervectorveld~(~), en de bij

behorende partiele eerste orde afgeleiden :L( A!(:~), '?>rA!(~),~) , 

waarin L in eerste instantie via de coefficienten van de kwadratische 

functie nog expliciet van x zou kunnen afhangen. De index s staat 

voor 0,1. ent voor 

b) L transformeert als een scalaire functie onder cl:_ (4) 

~) = 
s -I 

A.J.. (A ~-~)) , ~-~) 

c) L reeël. 

We leggen eis b) speciaal op voor de translatie ondergroep van ~(4), 

dan moeten we evenals in I.2.1. een expliciete afhankelijkheid 

s .\ s van x uitsluiten. De eis dat L(A.". (Q), "t A.,..(~) ,Q._ ) ,kortweg L(Q) in-

variant is onderoLh(4) leidt analoog als in I.2.1. tot de vorm: 

waarin F~{(Q) (D!((Q)) de componenten in de oorsprong zijn van ten

soren, evenredig met het antisymetrische( symetrische spoorloze) deel 

s van de tensor V ~ (!) : 

s 
F'"'<l' (~) 

s 
Da~.t(!) 
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l~ I J 0 . 0 
Uit de vergelijkingen (55) en (ta) volgt o AcJ. (Q)=O en urJ... A~(Q)-diA,,.,(Q)=..Q. 

zodat in de tweede term alleen s,=s2 =0 en in de derde term alleen s,=I 

en st=I combineren.In de eerste term kunnen we combinaties van s
1

=0 

en s2=I schrijven als een vierdivergentie. De laatste term kan worden 

herleid tot de voorafgaande en een vierdivergentie, zodat de laatste 

term buiten beschouwing gelaten kan worden. 

De resulterende vorm wordt nu: 

De co~fficienten zijn reeel vanwege eis c), en hangen niet van~ af 

vanwege eis a). Deze L voldoet aan eis b) zoals direct duidelijk is 

met behulp van de transformatiewij ze van t:_ 
0 (~) en t:..,1 (~). 

in (62) is een factod toegevoegd aan de laatste term ,om de veldvergelijkingen 

eenvoudige~ te maken. 
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2.2.Het viervectorveld gekoppeld aan een in het algemeen niet 

behouden stroom • 

We voeren de koppeling van het viervectorveld ~(~) met een gegeven 

reeële stroomdichtheid~(~), waarvan de componenten goede functies zijn, 

in door aan de lagragedichtheid een extra term toe te voegen. 

Van deze extra term eisen we in analogie met het electromagnetische ge

val, dat hij biliniair is in As(~), en de componenten van de invariante 

s 
delen~(~) , van de stroomdichtheid l(x). 

Het niet behouden zijn van de stroom komt tot uiting , doordat niet 

overal()"" J(x)=O geldt, d.w.z. J 0 (x) is niet overal nul. 
al- - -

De eisen b) en c) handhaven we. Analoog als in de vorige paragraaf 

komen we tot de volgende totale lagrangedichtheid: 

(IJ) 

I! 11 f. . met reeele coef 1c1enten. De factor ~ is toegevoegd aan N
1 

omdat elke 

combinatie van~ en cr (~1 ~) in de betreffende term twee keer voorkomt. 

De veldvergelijkingen worden nu: 

Dze vergelijkimgen zijn equivalent met : 

\ ol 1 ...... ~ 0 
o Ad. (~)=0 , o Fe>~.~ (~)=_g 

(N0 0 -M0).A0~ (~t) =!S0 .J~ (1!) (bf) 

1 _1 8 JI (N1D -M 1 ).Ac~.(!) -:z 1• o( (!S} (68) 

met CJ = o'" àa~. 



In de veldvergelijkingen (66), ( 6f) en (6~ is aan de reële con

stanten M1 en M0 nog geen enkele beperking opgelegd. 
l 

Uit vergelijking (b8) zien we dat A (x) alleen in interaktie is - -
met het behouden deel van de stroom, want Ó~J1(~) =0 overal in 

de x-ruimte. 

• 
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2.3. Lagrangedichtheid kwadratische functie in A(~) enjzä(x) zelf. 

Vervang ~n 2.1. e~s a) door de eis datLeen kwadratische functie 

is van de componenten van~(~) zelf, en hun eerste orde partiële 

afgeleiden. Via een analoge redenering, komen we dan tot de volgen

de lagrangedichtheid: 

en de veldvergelijkingen: 

Die equivalent zijn met de veldvergelijkingen 

0 !S. JoL (~). 

1 ( I 1 (N 1.0 -M)Aol_:) = 2S.Jol. (x) 

!cl. 1 
voor de s=O en s=1 delen van ~(~) (waarvoor geldt o A ex (~) =0 

\o{ 0 
en o F o< i (~) =g, ) . 

Dit is een speciaal geval van (Ó6), (6/),en (Óf) met M
1

=M
0

=M 

en S0=S1 =S 

(Jo) 

Een veelal gebruikte speciale vorm J) van de veldvergelijking (Óg) 

voor het vectorveld AC~) , gekoppeld aan een i.h.a. niet behouden 

stroom ~(~) wordt gegeven door : 

Uit ( p.) volgt 

zodat M essentieel niet nul mag zijn omdat de stroom i.h.a. niet 

behouden ~s 

I ) . I 
D.G. Soulware en W.1ilbert. Phys.Rev. 126 (1962) 1563 



Een zelfde resultaat is af te leiden voor de algemenere lagrange

dichtheid (68a). Door fouriertransformatie volgt namelijk uit de 

vergelijkingen (70) en (71) 

M).a0 (p) =-!s.j 0
(p) ex_ ol.._ 

M).a~(~) =-!S.j~(~) 
zijn j 0 (p) en j

1
(p) de fouriergetransformeerden 

ex.- o( -
Hierin 0 1 

van Jo<.(~) en J~ (x), 

dus ook getemperde distributies. Deze zullen i.h.a. alleen buiten de licht

kegel samenvallen met gewone functies. 

Buiten de hyperboloiden p2=-M/N
0 

resp. ~2=-M/N 1 , wordt de oplossing van de 

vergelijkingen gegeven door de gewone functies: 

.... 
1 

ao~(.!:_) 

=-! S ~ I ) j~ ( !:) 
No~'l.+H 

=-!s (- ~· j ~ (~) 
IY, Pz tH 

~ 0 
Voor M#O is het mogelijk ·om aol. (~) voort te zetten tot een getemperde 

distributie: 

0 l 1 0 
a (p) =--S.P( ).j~(~) 

o<. _ 
2 No _p'-t-H 

analoog 

(aan elk van de hoofdwaarden zou nog een getemperde distributie 

geconcentreerd op de hyperboloiden p2=-M/N
0 

resp p2=-M/N kunnen 
- - 1 

worden toegevoegd.) 

Voor M=O is echter het 2 
produkt van P(1/p ) met de hoofdwaarde-

2 
factor P(1/p ), die in j~(p) en j~(p) voorkomt, niet gedefinieerd. 

Vandaar dat M#O moet zijn. 

Een analoge opmerking als deze kunnen we maken t.a.v. de vergelijkin

gen (67) en (68) met betrekking tot de coeffitienten M en M . 
0 1 



Conclusie, dit betekent(II.2.4.) , dat de rustmassa. m0 en m
1 

voor de 

spin-0 en spin-t velden niet nul mogen zijn bij een niet behouden 

stroom. 

We zullen een conditie aangeven ,waaronder de speciale vergelijking(]t) 

volgt uit (6,). Beschouw de vergelijkingen (}~) en (7/). Laat ~(~)=9 

voor~ buiten een bepaald begrensd gebied G in de~-ruimte. In het 

algemeen zullen dan J 0 (x) en J 1 (x) niet overal buitenG nul zijn. - - - -
Wel zal J..c. J(x)=O buiten G, zodat ook J.t J~ (x)=O buiten G. We eisen o.-

voor het veld A(x): 

èfJ. A(x) = 0 voor x t G 
.... -

D.w.z. we eisen dat het totale veld zich buiten G gedraagt als spin-I veld 

voor willekeurige stroomverdelingen l(~). We gaan na onder welke voor

waarde de oplossingen van vergelijking (1o)aan (J~) voldoen voor wil

lekeurige goede functies .J. (.,!). Stel N0 1= 0. Vergelijking (7 a )luidt 

na fouriertransformatie ,en inwendig vermenigvuldigen met p 

L 7~ J 

Hierin is het rechterlid een goede functie en p~a0~ (E), zijnde de fou

riergetransformeerde van een getemperde distributie met campakte 

drager ~), een redelijk goede functie. Daaruit zou volgen dat het 
2 2 rechterlid nul zou moeten zijn overal waar N0~ +M=O d.w.z. voor ~ =-M/N0 

Dit is voor willekeurige stroomverdelingen J~) echter niet het ge-

val (neem b.v. J(x)=( J0 (x),O,O,O) J0 (x) een willekeurig goede functie) -- - -
Uit deze tegenspraak volgt dus N

0 
=0 

Dit is te interpreteren als een oneindige rustmassa voor het spin-0 

veld. 

Conclusie ,als N0 is nul volgt de speciale vergelijking (J1) uit de 

vergelijking (6g). 

~) Vladimirov V.S. Equations of mathematical physics pag. 117. 
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2.4. Korte beschouwing over de reële coefficienten in de lagrangedichtheid. 

Het is mogelijk de lagrangedichtheid afgeleid in 2.2. te gebruiken in de 

quanturnvelden theorie. In de klassieke mechanica is het toegestaan de la

grangedichtheid te vermenigvuldigen met een constante zonder dat daardoor 

de oewegingsvergelijkingen veranderen. 

In de quanturnvelden theorie zullen door het vermenigvuldigen van L met een 

constante de "bewegingsvergelijkingen", die dan opgevat worden als operator

vergelijkingen niet veranderen. 

Echter de dynamica van een systeem kan dan worden beschreven a.h.v. een pro

pagator K, waarvan de vorm gegeven wordt door een feynman functionaal inte

graa11). 

I A" { "> K( !;, _, t-t 

Waarin S de aktieintegraal is. 

-fxp iS 
1'i 

D(~) 

Hieraan zien we dat vermenigvuldiging van L met een costante in essentie 

neerkomt op een andere waarde van ~. 

We willen nu een aantal coeffitienten in de lagrangedichtheid laten ver

vallen door herdefinitie van~(~) en~(~). De lagrangedichtheid mag onder 

deze herdefinitie niet veranderen. 

Beschouw de lagrangedichtheid (68a): 

..( ~/ 2 1 ot.; p( L = M.A..:<2t)A (~)+N0 • ( At~)) + 2N 1 .Fa~;;- (l!:)F (~)+S.A"- (~)J (~). 

Herdefinieer nu ~(l!:):=V-2N/.!(~) en J(~):=(S/V -2N;)~(~), 
en voer in m0 = {M/N0

1 m1 =ifM7N{. We kiezen de positieve (positief 

imaginaire ) wortels. 

De lagrangedichtheid wordt nu , na het weglaten van de bovenste strepen: 

2 ""- m2 \."' 2 ... pil ""-L = -!m1 .A a~.. (~)A (x)-!~. (o ~(=)) -! .FDL{'~)t- (~)+Joi (!)A (x). 
mo 

en de veldvergelijkingen: 

2 0 m0 )Zo 
(O-ma ).A_,(~) =·(m· Jo~.<2:>· 

I 

(76) 

voor de s=O en s=l delen van A(~, waarin m0 en m1 kunnen worden geinterpre

teerd als de rustmassa van de corresponderende s=O en s=I deeltjes. 

l)G.Rosen .Formulations of classical and quantum dynamical theory pag. 70. 


