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Nederlandse Samenvatting

Het eerste gedeelte van dit proefschrift behandelt de constructie van de ijktheo-
rie die op een enkel D-braan leeft alsmede superzwaartekrachtstheorieën die kun-
nen ontstaan als laag-energetische effectieve beschrijvingen van snaartheorie en M-
theorie. Van deze laatste wordt gedacht dat ze consistente quantumzwaartekrachts-
theorieën zijn, welke de vier verschillende krachten unificeren en zo quantumvelden-
theorie (QFT) en algemene relativiteitstheorie (GR) met elkaar verenigen. Het tweede
gedeelte van het proefschrift is gewijd aan het afleiden van braanoplossingen van (su-
per)zwaartekrachtstheorieën, welke een essentiële rol blijken te spelen in het versterken
van ons geloof in dualiteiten in de niet-perturbatieve limiet. Om de verschijning en
de verdienste van snaar- en M-theorie en ook de ontdekking van dualiteiten volledig
te kunnen waarderen, zullen we eerst de historische ontwikkeling van de deeltjes- en
de hoge-energie fysica weergeven.

Het grootste gedeelte van de theoretische natuurkunde van de twintigste eeuw
wordt gedomineerd door twee grote mijlpalen die allebei een radicale verandering
veroorzaakten: quantummechanica en algemene relativiteitstheorie.

In de twintiger en dertiger jaren van die eeuw werd quantummechanica geformu-
leerd als de theorie die het gedrag van deeltjes op (sub)atomaire schaal beschrijft, het
is daarom de theorie die van toepassing is als men met elementaire deeltjes van doen
heeft. Gebaseerd op experimenten werd opgemerkt dat alle deeltjes in de natuur een
fundamentele eigenschap, genaamd spin, hebben, waarvan de waarde deze deeltjes
verdeelt in twee categorieën: bosonen en fermionen. De fermionische sector bevat alle
materie en bestaat uit drie generaties, die elk weer twee quarks en twee leptonen (een
electron en een neutrino) bevatten. Bijna alle ons bekende materie bestaat uit de
lichtste variant van deze drie generaties.

Tussen 1905 en 1916 stelde Einstein zijn relativiteitstheorie voor. Hij stelt dat de
wetten van de natuur voor iedere observator hetzelfde moeten zijn en dat deze daarom
in een observator-onafhankelijke manier geformuleerd dienen te worden (covariant).
De relativiteitstheorie bestaat uit twee delen: de speciale relativiteitstheorie welke
onze noties van tijd en ruimte radicaal veranderde en laat zien hoe deze concepten op
een gecompliceerde manier verbonden zijn, en de algemene relativiteitstheorie (GR)
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welke de ruimtetijd als dynamische entiteit beschrijft: het metrische veld. In GR
manifesteert de zwaartekracht zich als kromming van de ruimtetijd, veroorzaakt door
de aanwezigheid van massa en energie.

Een combinatie van de speciale relativiteitstheorie en quantummechanica leidde
uiteindelijk rond 1970 tot het standaardmodel (SM), welke vrij succesvol de interacties
tussen elementaire deeltjes beschrijft. Het standaard model is een specifieke quan-
tumveldentheorie (QFT) uit oneindig veel mogelijke quantumveldentheorieën. Hierbij
speelt het concept van ijktheorie een belangrijke rol. Door symmetrietransformaties
lokaal te maken, dat wil zeggen door coordinaat-afhankelijke transformatieparame-
ters te introduceren, ontstaan spin 1 ijkbosonen welke de krachten tussen deeltjes
dragen. Eigenlijk hebben bovengenoemde materiedeeltjes hun interactie middels het
uitwisselen van bosonen: de electromagnetische, de zwakke en de sterke krachten wor-
den beschreven door het uitwisselen van respectievelijk fotonen, W/Z intermediaire
vectorbosonen en gluonen. De groep van het SM is SU(3) × SU(2) × U(1). De ex-
perimentele bevestiging van het SM is verbijsterend goed tot energieën van 102GeV.
Echter, er resteren enkele problemen. Ten eerste is de Higgs-sector, verantwoorde-
lijk voor het geven van massa aan de andere elementaire deeltjes, tot dusver nog
niet waargenomen1. Ten tweede zijn er dwingende theoretische argumenten om de
zoektocht naar verdere uitbreiding voort te zetten: allereerst bevat het SM negentien
nauwkeurig afgestemde parameters2 die niet voorspeld kunnen worden en dientenge-
volge is het geen fundamentele theorie. Verder is het moeilijk om te verklaren waarom
de Higgs-massa zo ontzettend klein is (met mH ≤ 1TeV/c2), dit wordt ook wel het
hiërarchie-probleem genoemd. Ook is het nog niet begrepen waarom er drie generaties
materiedeeltjes bestaan. Bovendien blijkt dat de drie ’running coupling constants’ die
worden geassociëerd met de SM-ijkgroep ongeveer gelijke waarden aannemen bij de
enorm hoge energie van 1015GeV. Dit suggereert dat de drie krachten bij deze energie
geünificeerd geraken in een enkele ’grote geünificeerde theorie’ (GUT) die is geba-
seerd op een simpele ijkgroep. Merk op dat het SM de vierde fundamentele kracht,
de zwaartekracht, niet bevat omdat de andere drie krachten veel sterker zijn dan de
zwaartekracht.

Laten we eens teruggaan naar GR. De experimentele en theoretische successen van
GR zijn net zo ontzagwekkend als die van SM. Ter illustratie, GR verklaart het buigen
van licht door massieve voorwerpen zoals onze zon. Ook voorspelt GR het bestaan
van ruimtetijd singulariteiten binnen zwarte gaten3. Tevens speelt GR een sleutelrol
in de hedendaagse kosmologie, waar het bijvoorbeeld de waargenomen kosmologische
roodverschuiving van licht dat afkomstig is van verre sterrenstelsels verklaart, ten-
gevolge van de uitbreiding van het heelal. Tot dusver wordt GR gebruikt als een

1Dit is een van de belangrijkste doelen van de nieuwe LHC versneller van CERN, die de experi-
mentele energieschaal verhoogt tot ∼ 104GeV.

2Bijvoorbeeld de parameters die corresponderen met de massa’s van elementaire deeltjes.
3Zwarte gaten zijn objecten die zo massief zijn, dat ze achter een waarnemingshorizon verscholen

zijn, een oppervlak waardoor zelfs licht niet kan ontsnappen (tenminste volgens de klassieke theorie).
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klassieke veldentheorie. Een poging om de zwaartekracht te quantiseren met gelijk-
soortige quantisatietechnieken zoals gebruikt voor het SM is mislukt. De theorie gaat
gebukt onder singulariteiten welke, in tegenstelling tot bij SM (’t Hooft en Veltman
[1]), niet in de hand gehouden kunnen worden. Dit kan worden ingezien vanwege het
feit dat de koppelingsconstante van de zwaartekracht κ = 8πG/c4 niet dimensieloos
is, deze is daarom ongeschikt om te gebruiken in een storingsreeks. De schaal waarop
quantumzwaartekracht belangrijk wordt, is de Planck schaal, gegeven door

lPlanck =

√
8πGh

c3
∼ 4.1 · 10−35m, MPlanck =

(
hc5

8πG

)1/2

∼ 1018GeV, (D.0.1)

met h Planck’s constante. Zoals men kan zien, ligt de Planck schaal erg dicht bij de
GUT schaal (1015GeV). Deze observatie laat zien dat er een ”quantumzwaartekrachts-
theoriëıs vereist die alle vier fundamentele krachten gelijktijdig kan behandelen.

Als een eerste poging dachten fysici aan een theoretische verbetering van SM mid-
dels de introductie van een ander type symmetrie, genaamd supersymmetrie. Dit is
een symmetrie tussen bosonen en fermionen die voorspelt dat er bij ieder boson in
de natuur een fermionische partner bestaat, zo ook vice versa. De eerste motivatie
om zulk een symmetrie te gebruiken is dat het hiërarchie-probleem ermee omzeild
wordt; het is aangetoond dat de Higgs-massa wordt afgeschermd van quantumcorrec-
ties door supersymmetrie. Echter, supersymmetrie transformaties introduceren ook
vele nieuwe deeltjes-’sdeeltjes’ die niet zijn geobserveerd4. Een gedeeltelijk succes in
het samenbrengen van alle fundamentele krachten werd bereikt in 1976 door theorieën
te beschouwen die gebaseerd zijn op lokale supersymmetrie. Zulke theorieën worden
superzwaartekrachtstheorieën genoemd, uitbreidingen van GR theorie die zich beter
gedragen bij hoge energieën; de oneindigheden worden namelijk gedeeltelijk opgehe-
ven. Het spin 2 ijkboson dat verantwoordelijk is voor de dracht van de zwaartekracht
wordt het graviton genoemd. Zijn supersymmetrische partner is het gravitino5.

Snaartheorie is het meest veelbelovende voorstel waarmee de quantumzwaarte-
kracht beschreven kan worden. Snaartheorie vervangt deeltjes door de trillingstoe-
standen van relativistische snaren6. Opmerkelijk is dat het graviton en niet-Abelse
ijkvelden noodzakelijkerwijs deel van het spectrum uitmaken. Zo verenigt snaarthe-
orie op een natuurlijke manier de zwaartekrachtsinteractie met Yang-Mills theorie
(niet-Abelse versie van Maxwell theorie). Daarbij levert snaartheorie een discrete
maar oneindige toren van massieve trillingstoestanden. Hun massa-schaal is van de
orde van de Planck-massa. In supersymmetrische versies van snaartheorie (supers-

4Als supersymmetrie bestaat, dan moet die spontaan gebroken zijn opdat er superdeeltjes met
een hogere massa uit voortkomen. Er bestaat een sterke hoop dat deze zullen worden ondekt in de
LHC.

5Om deze deeltjes waar te nemen zouden energieën nodig zijn die ver buiten het bereik van onze
huidige versnellers vallen.

6Merk op dat de snaar een typische lengte ls van de orde van de Planck lp lengte heeft.
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naartheorieën) wordt het graviton op het massaloze niveau vergezeld door de super-
zwaartekrachtsveld sector. Inderdaad werd gevonden dat de laag-energetische limiet
van supersnaartheorie wordt gegeven door superzwaartekracht. Er bestaat een intui-
tieve reden waarom supersnaartheorie vrij van oneindigheden is. Deze oneindigheden
verschijnen meestal in singuliere punten, maar een snaar beweegt in een ruimtetijd
over een twee-dimensionaal oppervlak. Dit feit zorgt er precies voor dat interacties
niet in een enkel punt plaatsvinden, maar zijn uitgespreid over een kleine oppervlakte.
Het blijkt dat de perturbatieve snaarinteracties UV-eindig zijn7.

Snaartheorie heeft naast supersymmetrie zes extra dimensies nodig om consistent
te kunnen worden opgezet. Dit kan men eerder als deugd opvatten dan als een kwaad.
Het is al lange tijd bekend dat hoger-dimensionale theorieën een aantal aantrekke-
lijke eigenschappen hebben. In de twintiger jaren van de twintigste eeuw hebben
Kaluza en Klein [2,3] geprobeerd om Einstein en Maxwelltheorie te verenigen door
vier-dimensionale zwaartekracht en electromagnetisme in een vijf-dimensionale ruim-
te in te bedden. Precies zo nemen we in snaartheorie de zes interne dimensies erg
klein zodat ze niet waar te nemen zijn in hedendaagse experimenten. Deze procedure
heet Kaluza-Klein dimensionele reductie.

Helaas heeft snaartheorie ook zo zijn nadelen. Ze is slechts perturbatief gede-
finiëerd; verstrooiingsamplitudi worden uitgedrukt als een oneindige ontwikkeling
in machten van de snaarkoppelconstante gs die is geassocieerd met de Feynman-
diagrammen van snaartheorie. Het grootste minpunt werd echter duidelijk toen er
vijf verschillende supersnaartheorieën leken te zijn terwijl er werd gehoopt op een
enkele, unieke theorie van quantumzwaartekracht. Dit betekent dat perturbatieve
snaartheorieën slechts een gedeelte van het gehele plaatje verschaffen.

Gelukkig is er veel progressie geboekt op dit punt. De grootste stap voorwaarts was
de ontdekking van dualiteiten, symmetrietransformaties die de verschillende snaar-
theorieën verbinden. Ze relateren in sommige gevallen het regime van zwakke kop-
peling met dat van sterke koppeling zo dat perturbatieve berekeningen in de eerste
theorie niet-perturbatieve informatie verschaffen over de tweede theorie (genaamd S-
dualiteit). Daarnaast werden snaartheorieën op verschillende achtergronden equiva-
lent bevonden (T-dualiteit). Een belangrijke rol werd gespeeld door de zogenaamde
braanoplossingen van snaartheorie. Dit zijn solitonische objecten die kunnen wor-
den gezien als hoger-dimensionale generalisaties van snaren8. Een belangrijke klasse
van branen zijn Dirichlet-branen, kortweg D-branen. Deze zijn speciaal omdat ze
aan enerzijds verschijnen als hypervlakken waarop snaren kunnen eindigen en aan
de andere kant als stationaire oplossingen van (super)zwaartekrachtstheorieën. Er
is nog een klasse van braanoplossingen, S-branen (ruimtelijke branen) welke tijdsaf-
hankelijke oplossingen zijn van (super)zwaartekrachtstheorieën. De vijf ogenschijnlijk

7Er is geen noodzaak om een ultraviolette cut-off te introduceren en de theorie is consistent tot
op hoge energieschalen, daarom is ze fundamenteel.

8Branen kunnen ook worden beschouwd als hoger-dimensionale generalisaties van zwarte gaten.
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verschillende theorieën en hun braanoplossingen worden verbonden middels een web
van dualiteiten. Gedurende de negentiger jaren van de vorige eeuw werd geleidelijk
duidelijk dat deze vijf theorieën allen verschillende limieten in de parameterruimte
van een enkele onderliggende theorie, genaamd M-theorie, representeerden. De fun-
damentele vrijheidsgraden van M-theorie blijven grotendeels onbekend. In plaats van
een voltooide theorie, blijft M-theorie vooral werk in progressie.

Aldus hebben we wat inzicht verkregen en een wat beter begrip opgedaan van
perturbatieve en niet-perturbatieve snaartheorie. Echter, er zijn nog veel interes-
sante open stukken. Ten eerste is er het gebrek aan experimentele ondersteuning.
Inderdaad, alle beloften ten spijt levert snaartheorie geen enkele harde, controleerba-
re voorspelling. De rivaliserende quantumzwaartekrachtstheorieën doen dit trouwens
ook niet. Het is mogelijk om configuraties in snaartheorie te construeren die erg op het
SM lijken, bijvoorbeeld door snijdende D-branen te gebruiken. Echter, tot op heden
is er nog geen manier gevonden om deze modellen uit te lichten als voorkeursvacua.
Daarnaast, omdat snaartheorie zwaar leunt op supersymmetrie en supersymmetrie
wordt gedeeld met veel andere theorieën, vooral met het supersymmetrische SM, zou
de experimentele ontdekking van supersymmetrie nauwelijks een volledige bevestiging
van snaartheorie zijn. Vanwege de extreem hoge energieën die hierbij betrokken zijn,
ligt de toekomst van experimentele verificatie wellicht niet bij deeltjesversnellers maar
in astrofysische en cosmologische ontwikkelingen. Merk op dat snaartheorie al een be-
langrijke toets heeft doorstaan door op een quantummechanische manier een probleem
deels op te lossen dat verschijnt bij het beschrijven van een typisch algemeen relativis-
tisch object, een zwart gat: ze berekent succesvol de semi-klassiek voorspelde entropie
van een supersymmetrisch zwart gat middels het optellen van zijn micro-toestanden.
Helaas blijven er nog vele harde noten te kraken in deze domeinen zoals de verklaring
voor de geobserveerde kleine positieve cosmologische constante en de constructie van
snaartheorie in tijdsafhankelijke achtergronden (bijv. S-braanoplossingen).

Echter, in de discussie is tot dusver achtergehouden dat snaartheorie soms een
ongeloofelijk krachtig gereedschap is in andere velden van de natuur- en wiskunde. In
deze beperkte ruimte kunnen we slechts een paar voorbeelden geven. Meest succesvol
is de connectie met ijktheorieën. Het blijkt dat veel eigenschappen van ijktheorie
een geometrische interpretatie hebben in termen van D-branen. Enige tijd geleden
beargumenteerde ’t Hooft dat ijktheorieën in de limiet van N groot [4] erg op een
snaartheorie lijken. Een eerste concrete realisatie van zo’n verband was de AdS/CFT
dualiteit9. Andere voorbeelden zijn de inlijving van Montonen-Olive dualiteit [6]
van ijktheorie in de grotere S-dualiteit van snaartheorie en de recente progressies in
de niet-perturbatieve berekening van de chirale sector van N = 1 Super-Yang-Mills
theorie. Hoe dan ook, vele van deze verbanden zijn niet bevestigd op een stricte
mathematische manier. Zo zijn bijvoorbeeld de AdS/CFT correspondentie en S-

9Deze betrekking stelt dat N = 4 Super-Yang-Mills theorie duaal is aan snaartheorie op
AdS5×S5 [5].
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dualiteit feitelijk vermoedens waarvoor inmiddels wel een indrukwekkende hoeveelheid
indirecte aanduidingen zijn gevonden.

De lage-energie limiet (veldentheorie limiet) van snaartheorie blijft een belangrijk
gereedschap om de verschillende verschijnselen in de snaartheorie te bestuderen. Veel
kenmerken van snaar- en M-theorie zijn ook aanwezig in de lage-energie limiet, zoals
D-branen en dualiteiten, en daarom is het interessant om deze effectieve beschrijving
te bestuderen.

In dit proefschrift zullen we eerst de lage-energie limiet van de snaartheorie bestu-
deren. In het bijzonder zullen we laten zien, hoe de snaren zichzelf manifesteren als
een ijktheorie die leeft op het D-braan. We zullen zien hoe de correcties op de leidende
orde van de Maxwell actie interessante informatie verschaffen over de ’snaar-achtige’
aspecten van D-braan fysica. We zullen vervolgens proberen om deze correcties in
te perken, gebruikmakend van de electromagnetische dualiteitssymmetrie. Ook zullen
superzwaartekrachts-acties in dit proefschrift worden gepresenteerd als de lage-energie
boom-niveau effectieve actie van snaartheorie voor langzaam variërende kromming.
Afgeleide-correcties, in het bijzonder correcties van de orde α′ op heterotische snaar-
theorie10, zullen worden onderzocht.

Terug naar de braanoplossingen. Het tweede doel van dit proefschrift is om bra-
nen te bestuderen die oplossingen zijn van (super)zwaartekrachtstheorieën. Zoals we
zullen zien, vormen de dimensies van het uitgebreide object het wereldvolume van de
braan. De overige ruimtetijd dimensies vormen de transversale ruimte. We maken
onderscheid tussen twee soorten branen: indien de tijd deel uitmaakt van het we-
reldvolume wordt de braan ”tijdachtige”p-braan genoemd. De p staat hier voor het
aantal ruimtelijke richtingen van het wereldvolume. Het totale aantal dimensies van
het wereldvolume is p + 1. Als de tijd niet is bevat in het wereldvolume wordt de
braan ”ruimtelijke”Sp-braan genoemd. Voor zulke branen is het totale aantal dimen-
sies p + 1, welke allemaal ruimtelijk zijn. Zo refereert in beide gevallen p naar een
p+ 1-dimensionaal wereldvolume.

Het onderzoeken van braanoplossingen middels het direct oplossen van de bewe-
gingsvergelijkingen die volgen uit de (super)zwaartekrachtsactie is verre van triviaal.
In plaats daarvan gaan we kijken naar braanoplossingen van welke de dynamica slechts
van één parameter afhangen (deeltjes-achtige oplossingen). We zullen zien dat deze
parameter een van de coordinaten van de transversale ruimte is. Dit betekent dat
de wereldvolume coordinaten niet expliciet in de oplossingen zullen voorkomen. Dit
impliceert dat men de oplossing effectief dimensioneel kan reduceren over het we-
reldvolume11. Dit projecteert een p-braan op een (−1)-braanoplossing. Indien we

10Heterotische snaartheorie is één van de eerdergenoemde vijf perturbatieve supersnaartheorieën.
11De reductie over het wereldvolume van de braan geeft aanleiding tot een massaloze lager-

dimensionale theorie, terwijl de reductie over de transversale richtingen van de braan een scalar-
potentiaal zal genereren in de lager-dimensionale theorie. Indien de lager-dimensionale massieve
theorie leeft in een Minkowski-ruimtetijd, dan zijn er twee afzonderlijke oplossingen: tijdsafhankelij-
ke oplossingen (kosmologie) en tijdsonafhankelijke oplossingen (domeinmuren).
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reduceren over een Euclidische torus reduceren, is de resulterende lager-dimensionale
theorie een Minkowski-theorie en de corresponderende oplossing is een S(−1)-braan.
Als de reductie geschiedt over een Minkowski-torus (welke een tijdachtige richting
bevat) dan leeft de lager-dimensionale theorie in een Euclidische ruimtetijd en heeft
deze een (−1)-braan (instanton) als oplossing12.

Het aantal globale symmetrieën wordt groter en groter als men het aantal dimen-
sies kleiner maakt. Dit kan worden gebruikt om onze zoektocht naar braanoplossingen
verder te vereenvoudigen. De (−1)-braanoplossingen van de lager-dimensionale the-
orie worden gedragen door de metriek en de scalaire velden. We zullen laten zien
dat men de zwaartekrachtsveldvergelijkingen kan ontkoppelen van de scalarveldver-
gelijkingen. Daardoor kan men onafhankelijk voor de metriek en voor het scalarveld
oplossen. De oplossing-genererende techniek zal ons in staat stellen om de meest
algemene scalarveld-oplossingen te vinden.

12In deze analyse beschouwen we enkel consistente reducties. Dit houdt in dat we altijd de reduc-
tiestappen ongedaan kunnen maken zodanig dat we ervan verzekerd zijn dat we ook een oplossing
hebben van de actie waarmee we begonnen zijn. Zo zou men een hoger-dimensionale oplossing kunnen
verkrijgen via het opliften (oxidatie) van een lager-dimensionale oplossing.






