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Samenvatting

De Nederlandse vertaling van de titel van dit proefschrift luidt ‘Dirichlet branen, effec-
tieve acties en supersymmetrie’. Dirichlet branen, afgekort D-branen, zijn objecten
in snaartheorie en hebben een rol gespeeld in bijna alle belangrijke ontwikkelingen
binnen dit vakgebied in de laatste tien jaar. De snaartheorie is een onderdeel van de
theoretische hoge-energie fysica1, de tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met
de wiskundige beschrijving van de fundamentele bouwstenen van de natuur. Ik zal
eerst een beknopt overzicht geven van een aantal aspecten van dit vakgebied alvorens
verder in te gaan op snaren, D-branen en de rol van effectieve acties en supersymme-
trie in de wiskundige beschrijving van deze objecten.

Aan het eind van de 19e eeuw werd het gaandeweg duidelijk dat de klassieke
mechanica van Newton slechts bij benadering een goede beschrijving levert van de
natuur. Newton’s mechanica volstaat (meestal) voor de beschrijving van fysische
systemen die een groot aantal deeltjes bevatten. Systemen met slechts een klein
aantal deeltjes gedragen zich echter volgens de wetten van de quantummechanica. Een
belangrijk aspect van de quantummechanica is dat zij slechts uitspraken doet over de
kans dat bepaalde processen plaatsvinden, hetgeen in schril contrast staat met het
deterministische karakter van de klassieke mechanica. Een ander belangrijk gegeven
binnen de quantummechanica is dat het bestuderen van almaar kleinere structuren
steeds hogere energieën vergt2. Zo is bijvoorbeeld de ordening van atomen in een
metaal niet te achterhalen met behulp van zichtbaar licht, maar wel door het metaal
te beschieten met fotonen met een hogere energie (Röntgenstraling).

Een ander noodzakelijk ingrediënt van theorieën die deeltjes beschrijven is de spe-
ciale relativiteitstheorie: de hoge energieën gaan gepaard met snelheden die dicht bij
de snelheid van het licht liggen. Volgens de speciale relativiteitstheorie zijn ruimte en
tijd niet twee afzonderlijke concepten zoals ze dat in de klassieke mechanica zijn, maar
zijn ze verenigd in ruimtetijd. De klassieke mechanica vertelt ons dat de energie E
van een deeltje met massa m gerelateerd is aan zijn impuls p volgens E = p2/2m. Als

1Ook wel bekend als de elementaire deeltjesfysica.
2Vandaar de naam hoge-energie fysica voor het vakgebied dat de kleinste bouwstenen van de

natuur onderzoekt.
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het deeltje in rust is (p = 0), is de energie nul. Volgens de speciale relativiteitstheorie
geldt echter de volgende relatie tussen energie en impuls: E2 = m2c4 + p2c2 (∗), met
c de lichtsnelheid. Als het deeltje in rust is, geldt dus E = mc2. Een consequentie
van deze relatie is dat als lichte deeltjes botsen met voldoende hoge energie, er nieu-
we, zwaardere deeltjes geproduceerd kunnen worden. Dit noemen we een interactie.
Zo kunnen (quantummechanica!) twee voldoende energetische fotonen als ze botsen
omgezet worden in een elektron en zijn antideeltje, het positron. Deze laatste deeltjes
hebben beide een massa van 511 keV/c2. De totale energie van de fotonen moet dus
tenminste 1022 keV zijn om dit proces te laten plaatsvinden.

De theorie die de wisselwerking van elektrisch geladen (anti)deeltjes met fotonen
beschrijft heet de quantumelektrodynamica (QED) en is een zogenaamde relativisti-
sche quantumveldentheorie. In quantumveldentheorieën worden deeltjes beschreven
als manifestaties van velden. Zo wordt in QED het foton beschreven door het elek-
tromagnetische veld en het elektron en positron door het Dirac veld. De gevestigde
theorieën in de hoge-energie fysica zijn allemaal quantumveldentheorieën.

De algemene structuur van quantumveldentheorieën verklaart waarom er antideel-
tjes bestaan en waarom er twee typen deeltjes zijn in de natuur: bosonen en fermionen.
De bosonen hebben altijd een heeltallige spin3 en vertonen het soort collectieve ge-
drag dat we associëren met krachtvelden. Fermionen hebben een halftallige spin en
vertonen in het algemeen juist geen collectief gedrag vanwege het uitsluitingprincipe
van Pauli. Materie is opgebouwd uit fermionen. Een andere generieke eigenschap
van quantumveldentheorieën is dat de sterkte van de interacties tussen deeltjes onder
meer afhangt van de energie van de deeltjes. Zo blijkt de elektromagnetische interactie
steeds sterker te worden op korte afstanden.

De wiskundige beschrijving van een veldentheorie wordt vaak gebaseerd op een
zogenaamde actie – aangegeven met een S. Er bestaat een recept om, gegeven de actie
van een veldentheorie, te achterhalen wat het ‘spectrum’ van deeltjes is dat beschreven
wordt door de veldentheorie in kwestie en hoe de interacties tussen deze deeltjes
verlopen. Het blijkt helaas meestal onmogelijk om de vergelijkingen die in dit recept
een rol spelen exact door te rekenen. We zijn dus genoodzaakt benaderingen te maken.
De belangrijkste benaderingsmethode is de storingsrekening of perturbatietheorie. In
deze methode wordt de actie opgesplitst in een deel waarvoor het recept wel exact
doorgerekend kan worden, Svrij, en een resterend deel, Sint. We schrijven S = Svrij +
Sint. Voor Svrij kunnen we het deeltjesspectrum precies bepalen. Het blijkt dat ieder
veld dat in Svrij voorkomt precies één type deeltje beschrijft en dat deze deeltjes vrij
zijn, d.w.z. geen interacties met elkaar hebben. Als we vervolgens Sint behandelen als
een correctie op Svrij, dan volgt dat Sint op zijn beurt de interacties of koppeling tussen
de uit Svrij verkregen deeltjes beschrijft. De sterkte van de verschillende koppelingen

3Spin is een zogenaamd quantumgetal. Verschillende typen deeltjes onderscheiden zich van elkaar
door middel van hun quantumgetallen. Andere voorbeelden van quantumgetallen zijn massa en
elektrische lading. De spin van een deeltje is altijd een veelvoud van 1

2
.
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tussen de deeltjes wordt gegeven door de zogenaamde koppelingsconstante4. In QED,
bijvoorbeeld, is de koppelingsconstante de elektrische lading van het elektron.

De storingsrekening is alleen bruikbaar zolang het gerechtvaardigd is om Sint als
een kleine verstoring te behandelen, d.w.z. bij energieën waarbij de koppelingscon-
stanten klein zijn. Als de koppelingsconstanten groot worden, is het in algemeen niet
langer mogelijk om veldentheorieën analytisch door te rekenen5. Het is dan vaak niet
eens mogelijk het deeltjesspectrum van de theorie te bepalen. Het bekendste voor-
beeld is quantumchromodynamica (QCD), de theorie van de sterke kernkracht. Deze
theorie bevat twee velden, het gluonveld en het quarkveld. Bij hoge energieën is de
koppeling klein en bestaat het spectrum van de theorie dus uit quarks en gluonen.
Het blijkt echter dat de koppelingsconstante van QCD steeds groter wordt naarma-
te de energie lager wordt. Uit experimenten weten we dat bij die lage energieën de
quarks en gluonen niet meer voorkomen als afzonderlijke deeltjes, maar dat het dan
protonen, neutronen en pionen zijn die een rol spelen in de sterke kernkracht. Deze
deeltjes kunnen gezien worden als gebonden toestanden van quarks en gluonen, een
verschijnsel dat bekend is onder de naam confinement. Het vinden van een theoreti-
sche beschrijving van confinement is één van de belangrijkste onopgeloste problemen
in dit vakgebied.

Er zijn echter ook theorieën waarbij het wel mogelijk is om met behulp van ana-
lytische methoden informatie te verkrijgen over het nonperturbatieve regime van de
theorie. Het idee is grofweg om bepaalde grootheden te berekenen in het perturbatieve
regime en de resultaten te extrapoleren naar het regime waarin de koppelingsconstan-
te groot is. Dit kan alleen maar als de grootheden ‘beschermd’ zijn door zogenaamde
nonrenormalisatie stellingen. Deze stellingen zijn over het algemeen het gevolg van
bepaalde symmetrieën die deze theorieën bezitten6. In snaartheorie blijkt het de
supersymmetrie te zijn die leidt tot nonrenormalisatie stellingen.

Voor het beschrijven van zwak gekoppelde deeltjes is het gebruik van de velden-
theoretische actie handig, maar niet noodzakelijk. Het blijkt namelijk mogelijk de
interacties van de deeltjes te beschrijven zonder een beroep te doen op veldentheorie.
Het extrapoleren van resultaten behaald bij zwakke koppeling naar het nonperturba-
tieve regime is echter gebaseerd op de zogenaamde semi-klassieke methode, waarbij
het gebruik van een veldentheoretische actie essentieel is. We zullen zien dat dit
belangrijke consequenties heeft voor snaartheorie.

Er is nog één veldentheoretisch begrip dat we moeten bespreken voordat we toe
zijn aan de snaartheorie. Het komt vaak voor dat we alleen maar gëınteresseerd zijn
in het gedrag van een veldentheorie bij lage energieën. We beschouwen als voorbeeld
weer de verstrooiing van twee fotonen. We kunnen besluiten de fotonen alleen te

4Deze is niet echt constant, omdat de interactiesterktes energieafhankelijk zijn.
5We zijn dan genoodzaakt numerieke benaderingsmethoden m.b.v. de computer te gebruiken.
6Een theorie bezit een symmetrie, als een verandering van de variabelen waarmee we de theorie

beschrijven de vorm van de actie niet verandert.
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bestuderen bij energieën ver onder de 1022 keV. Hoewel de fotonen dan niet meer
omgezet kunnen worden in een elektron-positron paar, kunnen ze volgens QED wel
botsen met elkaar doordat ze onderling virtuele elektronen en positronen uitwisselen7.
Het eindproduct van de botsing bestaat dus uit twee of meer8 fotonen, maar bevat
geen elektronen en positronen. Feitelijk zijn de fotonen dus de enige deeltjes die we
nog echt waarnemen bij lage energieën en maken de elektronen en positronen hun
bestaan alleen maar kenbaar via de interacties die de fotonen onderling met elkaar
hebben.

We kunnen hier op een alternatieve manier tegen aan kijken. Stel hypothetisch
dat we alleen metingen zouden kunnen doen aan licht bij lage energieën, die wel zo
nauwkeurig zijn dat we de verstrooiing van fotonen kunnen waarnemen. We heb-
ben dus geen weet van het bestaan van elektronen en positronen. Om de fotonen
te beschrijven stellen we een veldentheorie op. De interacties tussen de fotonen zijn
zwak, dus we kunnen storingsrekening gebruiken. Omdat we alleen fotonen zien, moet
Svrij het elektromagnetisch veld bevatten, maar niet het Dirac veld. Het deel van de
actie dat de interacties beschrijft, Sint, bevat zodoende ook alleen het elektromagne-
tische veld; de fotonen koppelen direct aan elkaar. We nemen immers geen elektronen
en positronen waar en zouden nooit op het idee komen deze als virtuele deeltjes te
gebruiken in ons model.

Het bovenstaande is een voorbeeld van het gebruik van een laagenergetische effec-
tieve veldentheorie. We spreken in dit verband dan ook over effectieve acties. Zoals
uiteengezet in de inleiding en het eerste hoofdstuk van dit proefschrift, zijn er door-
slaggevende theoretische en experimentele aanwijzingen dat de veldentheorieën die
de op dit moment bekende deeltjes en wisselwerkingen beschrijven slechts effectieve
theorieën zijn.

Een bijzondere eigenschap van veel veldentheorieën is dat ze hun eigen gebied van
geldigheid voorspellen. Dit werkt als volgt. Een belangrijke eigenschap van quan-
tummechanische theorieën is unitariteit, hetgeen zoveel wil zeggen als dat de kans
dat een gegeven proces plaatsvindt nooit kleiner kan zijn dan 0 en nooit groter dan
1. Deze ogenschijnlijk flauwe eigenschap blijkt in de praktijk erg belangrijk te zijn,
omdat de acties van veldentheorieën aan een aantal stringente mathematische eisen
moeten voldoen, willen ze een unitaire theorie opleveren. Daarnaast blijkt dat be-
paalde soorten interacties (de zogenaamde niet-renormaliseerbare interacties) slechts
unitaire theorieën leveren bij lage energieën. In het geval van ons voorbeeld van de
effectieve theorie voor de fotonen binnen QED uit zich dit als volgt. We kunnen met
die theorie de kans op een bepaald verstrooiingsproces bij een gegeven energie van de
fotonen berekenen. Bij de lage energieën waarvoor de effectieve theorie ontworpen was

7Virtuele deeltjes zijn deeltjes die niet voldoen aan de relatie (∗), dit in tegenstelling tot fysische
deeltjes. Virtuele deeltjes kunnen nooit optreden als eindproduct van een botsingsproces.

8Omdat fotonen massaloos zijn, kan er een arbitrair aantal van geproduceerd worden. Het eind-
product bevat wel altijd een even aantal fotonen, een resultaat dat volgt uit QED en dat bekend
staat als Furry’s stelling.
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gaat dit goed. Als we echter – op papier (!) – de energie opvoeren, dan zien we dat
bij precies 1022 keV de theorie onzinnige resultaten produceert en niet langer unitair
is. We zien dus dat de effectieve theorie zelf voorspelt dat ze slechts een effectieve be-
schrijving levert van een andere, onderliggende theorie – in ons voorbeeld QED. Hoe
die onderliggende theorie er dan precies uitziet, kunnen we niet achterhalen op basis
van de effectieve theorie alleen, maar we kunnen de effectieve theorie wel gebruiken
om bepaalde aspecten van de onderliggende theorie te bestuderen.

Een ander beroemd voorbeeld van een niet-renormaliseerbare quantumveldenthe-
orie is de Algemene Relativiteitstheorie (ART), die het zwaartekrachtsveld beschrijft.
Zoals bij andere quantumveldentheorieën, is in de ART de waarde van koppelings-
constante – Newton’s zwaartekrachtconstante G – afhankelijk van de energieschaal
waarop we de theorie bestuderen. In de ‘alledaagse’ hoge-energie fysica die bestu-
deerd wordt in deeltjesversnellers is de zwaartekracht veel zwakker dan de andere drie
bekende natuurkrachten en kan zij verwaarloosd worden9. Echter, bij extreem hoge
energieën wordt de zwaartekracht net zo sterk als de andere interacties en moet zij
op gelijke voet worden behandeld. En, omdat zwaartekracht niet-renormaliseerbaar
is, komt er een moment dat de ART niet langer unitair is en vervangen moet worden
door een onderliggende theorie. Dit gebeurt bij de zogenaamde Planck energie, 1018

GeV.

Er zijn in het verleden vele pogingen ondernomen om een theorie op te stellen die
de ART en de andere quantumveldentheorieën zou kunnen vervangen bij energieën
boven de Planck energie10. De meeste van deze pogingen waren weinig succesvol. Op
dit moment zijn er slechts twee kandidaten voor zo’n theorie en van deze twee is alleen
de snaartheorie in staat alle bekende interacties te beschrijven11.

Snaartheorie is in beginsel een perturbatieve theorie. Dat wil zeggen dat vrije
snaren als uitgangspunt genomen worden12 en vervolgens bekeken wordt of er een
consistente (d.w.z. unitaire) manier bestaat waarop de snaren met elkaar kunnen
interageren. Dit blijkt op slechts vijf verschillende manieren te kunnen.

De vijf verschillende perturbatieve snaartheorieën vereisen allemaal het bestaan
van zes extra ruimtelijke dimensies naast de drie die we heden ten dage waarnemen.
Daarnaast zijn deze theorieën allemaal supersymmetrisch13.

9De reden dat de zwaartekracht toch zo belangrijk is voor bijvoorbeeld astronomische verschijn-
selen, is dat de andere drie krachten effectief onzichtbaar zijn. De zwakke en sterke wisselwerkingen
werken alleen over afstanden kleiner dan een atoomkern en astronomische objecten zijn elektrisch
neutraal.

10Deze theorie zou dan met recht de ‘theorie van alles’ genoemd mogen worden.
11De zogenaamde loop quantum gravity beschrijft alleen de zwaartekracht en niet de andere drie

natuurkrachten. Daarnaast lijkt deze theorie op dit moment nog niet in staat om de laagenergetische
processen zoals die beschreven worden door de ART correct te reproduceren.

12De andere ingrediënten van snaartheorie zijn quantummechanica en de speciale relativiteitsthe-
orie, net als in de deeltjesfysica.

13Supersymmetrie verschilt van andere symmetrieën in dat het bosonische en fermionische varia-
belen met elkaar mengt.
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Net als de snaar van een gitaar hebben de ‘supersnaren’ een oneindige, maar aftel-
bare, hoeveelheid eigentoestanden. De verschillende trillingstoestanden van dezelfde
snaar kunnen opgevat worden als verschillende typen deeltjes. Alle supersnaren heb-
ben een eindig aantal massaloze deeltjes en een oneindig aantal massieve. Onder de
massaloze deeltjes bevindt zich er in iedere snaartheorie één dat zich bij lage ener-
gieën14 precies zo gedraagt als het graviton – het deeltje dat geassocieerd is met het
zwaartekrachtsveld uit de ART. Andere van de massaloze bosonische deeltjes lijken
in hun gedrag erg op de wisselwerkingdeeltjes van de andere drie natuurkrachten en
bepaalde fermionische deeltjes op de ons bekende materie.

De situatie in snaartheorie is anders dan bij de veldentheorieën. Daar begonnen
we met een actie en waren vervolgens genoodzaakt een benadering toe te passen.
Het resultaat is een set regels om de interacties tussen deeltjes te beschrijven. In
snaartheorie beginnen we met die set regels. Een onderliggende actie waar die regels
uit afgeleid kunnen worden is niet bekend, m.a.w. de niet-perturbatieve formulering
van snaartheorie is nog een raadsel. We hebben een paar bladzijden geleden gezien dat
deeltjes manifestaties van velden zijn. Eén van de grote vragen binnen de snaartheorie
is zodoende wat er op de plaats van de stippellijn moet komen in het volgende: “snaren
zijn manifestaties van . . .”.

Toch is het mogelijk om informatie over het niet-perturbatieve regime van de
snaartheorieën te verkijgen. Bij lage energieën worden de massieve trillingstoestanden
van de snaar niet geproduceerd in botsingsprocessen en kunnen we ons – zoals bij
QED – beperken tot een effectieve beschrijving van de massaloze toestanden alleen.
Deze gedragen zich dan in essentie hetzelfde als puntdeeltjes en zodoende kunnen we
voor de massaloze toestanden van de snaar wel een actie opschrijven. Op die actie
kunnen we dan vervolgens de eerder genoemde semi-klassieke methode loslaten om
niet-perturbatieve informatie te verkrijgen.

Zonder in detail te treden (zie hoofdstuk 2 van dit proefschrift voor meer in-
formatie) leert dit ons het volgende: de vijf perturbatieve supersnaartheorieën zijn
verschillende limieten van één unieke niet-perturbatieve overkoepelende theorie. In
afwachting van haar uiteindelijke formulering is ze alvast M-theorie gedoopt.

Het formuleren van M-theorie is onder andere interessant om de volgende reden.
Om contact te maken met de gevestigde theorieën in de hoge-energie fysica moeten de
zes extra dimensies effectief onzichtbaar zijn bij relatief lage energieën. Eén manier
om dit te bereiken is te veronderstellen dat de extra dimensies compact zijn en een
heel klein volume hebben – bijvoorbeeld ‘opgerold’ tot kleine cirkeltjes. Echter, het
aantal manieren waarop deze compactificatie gerealiseerd kan worden is zeer groot.
Slechts een beperkt aantal van de mogelijke scenario’s geeft resultaten die in meer
dan alleen grote lijnen overeenkomen met de gevestigde theorieën. Het formuleren
van M-theorie zal zonder meer leiden tot een beter begrip van het mechanisme achter
compactificatie.

14D.w.z. ‘laag’ in vergelijking met de Planck energie.
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Het blijkt dat M-theorie zich niet alleen maar manifesteert als snaren maar ook
als andere hoger-dimensionale objecten. Deze worden aangeduid als p-branen, waar p
staat voor de dimensionaliteit van deze objecten. Zo is een 0-braan een puntdeeltje,
een 1-braan een snaar en een 2-braan een membraan. Deze p-branen zijn hoger-
dimensionale generalisaties van zwarte gaten en worden in het algemeen geassocieerd
met niet-perturbatieve effecten15.

De best begrepen klasse van p-branen zijn de D-branen. Dit is omdat de D-branen
in tegenstelling tot de andere branen beschreven kunnen worden met behulp van de
perturbatieve snaartheorie als hypervlakken waar open snaren aan bevestigd zijn. Bij
lage energieën manifesteren de open snaren zich als een veldentheorie die ‘leeft’ op de
braan. Deze veldentheorie vertoont overigens sterke overeenkomsten met de effectieve
beschrijving van de fotonen in QED die we eerder bespraken.

Systemen met meerdere D-branen vertonen een zeer opmerkelijk gedrag. Ze er-
varen ruimtetijd op een manier die op een ingrijpende manier verschilt van wat we
gewend zijn: volgens D-branen is ruimtetijd niet-commutatief (zie hoofdstuk 1 van
dit proefschrift). Dit gedrag is op dit moment nog niet volledig begrepen, maar is
belangrijk omdat het ons iets vertelt over hoe ruimtetijd uiteindelijk behandeld zal
moeten gaan worden in M-theorie.

In de eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift ga ik uitgebreid in op de for-
mulering van snaartheorie en haar laagenergetische beschrijving in termen van super-
zwaartekrachttheorieën. Ik behandel D-branen zowel vanuit hun rol als hypervlakken
in de perturbatieve snaartheorie als vanuit hun rol als zwarte gaten in superzwaar-
tekrachttheorieën. Vervolgens bespreek ik kort hoe de vijf snaartheorieën aan elkaar
gerelateerd zijn via dualiteiten.

Ik concentreer me in dit proefschrift in het bijzonder op de beschrijving van syste-
men met één of meerdere D-branen in termen van de laagenergetische veldentheorieën
die leven op de D-branen. Ik laat zien hoe de niet-renormaliseerbare interacties in
deze deeltjestheorieën gebruikt kunnen worden om typisch snaartheoretisch gedrag
te onderzoeken.

In hoofdstuk 3 beschouw ik een systeem met één D-braan en vat ik samen wat er in
de literatuur bekend is over de effectieve theorie die leeft op de D-braan. Vervolgens
presenteer ik nieuwe tot dus ver onbekende bijdragen aan die effectieve theorie en
beschrijf ik hoe deze resultaten verkregen zijn met een mix van veldentheoretische en
snaartheoretische methoden. Ik benadruk het gebruik van supersymmetrie.

In hoofdstuk 4 beschouw ik systemen met meerdere D-branen. Over de niet-
renormaliseerbare interacties in de effectieve theorie voor meerdere D-branen is veel
minder bekend. Wederom behandel ik de literatuur en presenteer ik nieuwe bijdragen.
Daarbij bespreek ik een snaartheoretische test voor deze resultaten.

Uiteindelijk vat ik in het nawoord het werk van hoofdstuk 3 en 4 samen en vergelijk

15p-branen blijken zogenaamde BPS objecten te zijn, dat zijn objecten die beschermd worden door
de eerder vermelde supersymmetrische nonrenormalisatie stellingen.
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ik de invalshoek die ik in dit proefschrift gekozen heb met andere methoden.
Dit proefschrift wordt gecompleteerd door twee appendices. De eerste appendix

bevat een uitgebreide behandeling van de mathematische machinerie die onontbeerlijk
is voor berekeningen aan hoger-dimensionale supersymmetrische theorieën. De tweede
appendix bevat de afleidingen van een aantal kleinere resultaten die ik op verschillende
plaatsen in de tekst gebruik.




