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Kvanttisähködynamiikka (engl. Quantum Electrodynamics - QED) oli en-
simmäinen kenttäteoria, joka yhdisti kvanttimekaniikan ja suppean suhteel-
lisuusteorian. QED selittää varattujen hiukkasten vuorovaikutuksia, kun
välittäjähiukkasena toimii fotoni. Vuorovaikutustapahtumia laskettaessa
käytetään apuna polkuintegraaleja, perturbaatioteoriaa sekä Richard Feyn-
manin kehittämiä Feynman-diagrammeja. Näiden avulla on onnistuttu laske-
maan muun muassa erilaisia hiukkassirontoja sekä elektronin magneettinen
momentti.

Paul Dirac laski aikoinaan elektronin magneettisen momentin suoralla
reitillä paikasta A paikkaan B ja sai arvoksi -1µB. Vuonna 1983 teoreetti-
seksi arvoksi saatiin -1,00115965246(20)µB, kun laskuissa oli mukana yli
900 Feynman-diagrammia, eli yli 900 eri mahdollista reittiä virtuaalifotoni-
vuorovaikutuksineen paikasta A paikkaan B. Kokeelliseksi arvoksi saatiin
-1,00115965221(4)µB. Feynman kommentoi tuloksia: “This accuracy is equiva-
lent to measuring the distance from Los Angeles to New York, a distance of over 3000
miles, to within the width of a human hair”. Nykyään elektronin magneettisen
momentin arvoksi on saatu -1,00115965218091(26)µB.

QED:ssa hiukkassirontojen vuorovaikutusalan (engl. cross section) las-
kemiseen käytetäänkin Feynman-diagrammeja seuraavin algoritmein: ensin
piirretään halutut diagrammit, minkä jälkeen diagrammeja ja Feynman-
sääntöjä noudattaen saadaan amplitudi M, joka sijoitetaan differentiaalisiron-
tavuorovaikutusalasyhtälöön. Tästä saadaan integroimalla sirontavuorovai-
kutusala.

Arthur Compton havaitsi vuonna 1923 uuden ilmiön, Comptonin siron-
nan. Comptonin sironnassa fotoni törmää varattuun hiukkaseen, yleensä
elektroniin, ja siroaa siitä epäelastisesti siten, että fotoni antaa törmäyksessä
energiaa hiukkaselle ja täten fotonin aallonpituus kasvaa. Vuonna 1929 Klein
ja Nishna käyttivät QED:ta differentiaalisirontayhtälön laskemiseksi saaden
ensimmäisiä tuloksia, jotka vahvistivat QED:n toimivuuden.

Vuonna 1932 tanskalainen Christian Møller laski oletuksiinsa perus-
tuen elektroni-elektroni-törmäyksen poikkileikkauksen. Myöhemmin sama-
na vuonna Bethe ja Fermi laskivat saman asian käyttäen QED:ta. Møllerin
sironnassa elektroni törmää elektroniin ja QED:n mukaan vaihtaa virtuaalifo-
tonin. Tämä on toiminut teoreettisena mallina sille, miksi heliumatomi hylkii
ulkopuolisia elektroneja. Møllerin sironta vahvistettiin vasta vuonna 1950

mittauksin, kun QED:n renormalisaatio oli ymmärretty ja säteilykorjauksia
(engl. Radiative corrections) pystyttiin mittaamaan. Kaikki säteilykorjauksia
sisältävät Feynman-diagrammit sisältävät silmukoita.

Vuonna 1936 intialainen Homi Bhabha laski ensimmäiseksi Bhabhan siron-
nan: elektroni ja positroni vaihtavat virtuaalifotonin keskenään, annihiloituvat
fotoniksi ja parinmuodostuksen kautta siroavat elektronina ja positronina.

QED ei sovellu käytettäväksi erittäin korkeissa energioissa, koska kyt-
kentävakio menee äärettömäksi. Energioita mitattaessa lasketaan itse asias-
sa vain energian muutoksia, sillä tyhjiöllä on ääretön energia. QED:lla ei
myöskään pysty ennustamaan elektronin massaa, ja se on siten epätäydellinen
teoria. QED:n kehityksestä myönnettiin vuonna 1965 Nobelin fysiikan pal-
kinto Feynmanille, Sin-Itiro Tomonagalle ja Julian Schwingerille.
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