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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt verschillende geijkte supergravitaties die een rol spelen binnen
de snaartheorie en haar uitbreiding, de M-theorie. Om deze wellicht raadselachtige zaken te
verduidelijken geven we eerst een historisch overzicht van de deeltjes- en hoge-energiefysica.

De deeltjesfysica kwam in 1897 tot leven met Thompson’s ontdekking van het elektron,
om vervolgens in de twintigste eeuw te volgroeien. Inmiddels weten we dat de elementaire
deeltjes van de natuur zijn onderverdeeld in bosonen en fermionen, die sterk van elkaar ver-
schillen. De fermionen vormen de bouwstenen van alle materie, en zijn opgesplitst in drie
families, die ieder twee quarks, een elektron en een neutrino tellen. De verschillende ma-
teriedeeltjes beïnvloeden elkaar door het uitwisselen van bosonen, die als krachtdeeltjes of
boodschappers fungeren. De elektromagnetische, zwakke en sterke krachten worden doorge-
geven door respectievelijk fotonen, W± en Z0 vector bosonen en gluonen.

Deze bosonen en fermionen zijn elegant vervat in het Standaard Model (SM) van de deel-
tjesfysica, dat werd vervolmaakt in de 1970’er jaren. Het SM is een zogenaamde quantumvel-
dentheorie (QVT) en omvat derhalve de quantummechanica en de speciale relativiteitsleer,
beiden stammend uit het begin van de 20e eeuw. Dergelijke QVTen worden vaak geplaagd
door onzinnige oneindigheden in bepaalde berekeningen, waardoor zij onbruikbaar zijn; in
deze gevallen wordt een theorie niet-renormaliseerbaar genoemd. Het werk van ’t Hooft en
Veltman bewees dat dit niet het geval was voor een bepaalde klasse van QVTen, waarvan de
interacties op ijksymmetrieën zijn gebaseerd. Het succesvolle SM is hiervan een voorbeeld,
met de specifieke ijkgroepSU(3)× SU(2)× U(1).

Het Standaard Model beschrijft drie van de fundamentele krachten. Er is echter nog
een vierde kracht, de zwaartekracht, die niet opgenomen is in het SM. Voor situaties met
lagere energieën is dit een bijzonder goede benadering, aangezien de drie SM-krachten in dit
regime veel sterker zijn dan gravitatie. Dit is geïllustreerd in figuur B.1, waar de sterktes van
de verschillende krachten als functie van de gebruikte energie worden weergegeven.

De experimentele bevestiging van het SM tot energieën van102 GeV is uitmuntend. Ech-
ter, het zogeheten Higgs-deeltje, dat verantwoordelijk is voor de massa’s van alle andere
deeltjes, is nog niet experimenteel aangetoond. Daarnaast is er een aantal theoretische ar-
gumenten om het SM niet als de ultieme theorie te zien. Ten eerste verwacht men in een
dergelijke theorie niet al te veel parameters aan te treffen, terwijl het SM er negentien heeft.
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Bovendien valt in figuur B.1 te zien dat de sterktes van de drie krachten min of meer sa-
menkomen bij een energie van ongeveer1014 GeV, wat een gemeenschappelijke afkomst
suggereert; dit is echter in het SM niet exact het geval. Wellicht het belangrijkste bezwaar
tegen het SM, vanuit ons oogpunt, is dat het een beschrijving is van slechts drie krachten,
terwijl de zwaartekracht buitenspel staat.
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Figuur B.1: Een schets van de verschillende sterktesa1,2,3 van de drie SM-krachten enαG

van gravitatie bij verschillende energieën. Uit [3].

Men kan het Standaard Model uitbreiden met een bepaald soort symmetrie, genaamd
supersymmetrie (waarop we later nog terugkomen). Het invoeren van supersymmetrie zorgt
onder andere voor een perfect samenkomen vanα1,2,3 in figuur B.1. Echter, het brengt ook
een aantal nieuwe deeltjes met zich mee: de supersymmetrische partners van de deeltjes van
het SM. Als supersymmetrie inderdaad bestaat moet het in een zogeheten gebroken fase zijn,
waardoor de extra deeltjes zwaarder zijn dan die van het SM. Er bestaat sterke hoop dat deze
zullen worden ontdekt in de LHC-versneller van het CERN te Genève, die naar verwachting
in 2006 van start zal gaan.

Naast de ontwikkeling van de QVT en het SM in de deeltjesfysica is in de 20e eeuw
ook een beschrijving van de zwaartekracht opgesteld: Einstein publiceerde zijn Algemene
Relativiteitstheorie (ART) in 1914. Deze theorie beschrijft gravitatie door de kromming van
ruimte en tijd en is van toepassing op kosmologische processen, waarbij de zwaartekracht de
drie krachten van het SM domineert.

Ook de experimentele confirmatie van de ART is uitstekend. Naast andere testen heeft
zij de verandering van de baan van Mercurius en de afbuiging van licht door bijvoorbeeld de
zon nauwkeurig voorspeld. Toch kan Einstein met de ART niet het laatste theoretische woord
hebben. De ART is een klassieke theorie en kan niet worden ingepast binnen een QVT: de
theorie is niet-renormaliseerbaar.

Door haar niet-renormaliseerbaarheid is de ART slechts toepasbaar bij lagere energieën.
Men hoopt dat er een modificatie van de ART bestaat die geldig is voor alle energieën. Deze
langgezochte theorie van quantumgravitatie is derhalve slechts vereist voor extreme situaties,
die zich echter voordoen in het universum. De ART voorspelt bijvoorbeeld het bestaan van
zogeheten zwarte gaten, waarbij het zwaartekrachtsveld oneindig sterk wordt. Hierdoor is
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de benadering van het SM niet meer geldig. Dit is het geval voor deeltjes met een energie
van 1019 GeV, wat de Planck-energie wordt genoemd. De bijbehorende lengteschaal is de
Planck-lengte van ongeveer10−33 cm. Omdat dergelijke energieën ook voorkwamen in het
erg jonge heelal (zo’n10−43 seconden na de Big Bang), is een theorie van quantumgravitatie
van groot belang voor de kosmologie.

Naast grote verschillen zijn er ook veel overeenkomsten tussen het Standaard Model en de
Algemene Relativiteitstheorie. Een belangrijke overeenkomst is dat beiden zijn gebaseerd op
ijksymmetrieën: in het geval van het SM zijn dit de interne symmetrieënSU(3)× SU(2)×
U(1), terwijl dit voor de ART de symmetrie onder coördinatentransformaties is. Beide sym-
metrieën transformeren bosonen naar bosonen en fermionen naar fermionen, maar mengen de
twee soorten niet. De bovengenoemde supersymmetrie is een interessante uitbreiding: deze
symmetrie relateert bosonen en fermionen via

δ(boson) = fermion, δ(fermion) = d(boson) , (B.43)

waard de translatieoperator is. Aangezien de laatste geen veld onberoerd laat, transformeren
alle velden onder supersymmetrie; om deze reden vereist supersymmetrie gelijke aantallen
bosonen en fermionen.

Gelet op de grote successen van ijktheorieën als het SM en de ART lijkt het logisch
om ook theorieën met locale supersymmetrie te beschouwen. Aangezien deze aanleiding
geeft tot locale translaties, zie (B.43), zal ook de zwaartekracht worden meegenomen; om
deze reden worden ze supergravitatietheorieën genoemd, waarvan de eerste in 1976 werd op-
gesteld. Aanvankelijk was er groot enthousiasme toen bleek dat supersymmetrie bepaalde
oneindigheden ophief. Inmiddels is het geloof in de renormaliseerbaarheid van supergravi-
tatie weggeëbd: met ziet geen reden om aan te nemen dat bepaalde funeste termen zullen
wegvallen.

Op het moment wordt de snaartheorie als de meest veelbelovende kandidaat voor het
verenigen van de QVT en de ART gezien. In de snaartheorie worden elementaire objecten
niet als puntdeeltjes gezien maar als kleine snaren, van de Planck-grootte. Door hun kleine
omvang zien wij deze snaren als deeltjes. Er is echter een groot verschil: een snaar kan op
verschillende manieren trillen. De verschillende trillingstoestanden worden waargenomen als
verschillende elementaire deeltjes. Eén van de massaloze trillingstoestanden is een graviton,
dat het krachtdeeltje van de zwaartekracht is: de snaartheorie omvat gravitatie. Ook zijn er
verschillende vector bosonen en een oneindig aantal massieve deeltjes met een massa van de
Planck-orde.

Door de aanwezigheid van het graviton werd de snaartheorie als veelbelovend gezien.
De eerste constructie had echter ook een aantal nadelen, waaronder een tachyonisch deeltje.
Daarom werden al snel supersymmetrische versies van de snaartheorie opgesteld. In deze
supersnaartheorieën wordt het graviton vergezeld door een voltallig supergravitatiemultiplet
(naast de massieve deeltjes). In de laagenergetische benadering verschijnt inderdaad super-
gravitatie als effectieve theorie. Snaartheorie kan dus worden gezien als een modificatie van
supergravitatie bij hoge energieën, zoals geïllustreerd in figuur B.2. Een andere opvallende
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eigenschap van de supersnaartheorie is het feit dat zij slechts in negen, in plaats van de ge-
bruikelijke drie, ruimtelijke dimensies kan bestaan. De zes extra dimensies worden erg klein
gekozen en hebben om die reden ontdekking ontlopen.

graviton

a) b)

Figuur B.2: De interacties van a) supergravitatie en b) snaartheorie: de uitwisseling van
een graviton in het linker diagram kan worden gezien als de laagenergetische benadering
van het samensmelten en opsplitsen van de snaren in het rechter diagram. Uit [3].

Na de eerste toepassing van snaartheorie als theorie van quantumzwaartekracht door
Scherk en Schwarz in 1974 zijn er twee periodes in het bijzonder geweest waarin veel ont-
dekkingen werden gedaan. De eerste vond plaats in 1984-85, waarin belangrijke eigenschap-
pen van de supersnaren werden ontdekt. Na deze periode wist men dat er vijf verschillende
theorieën zijn, die type I, IIA, IIB, HetSO(32) en HetE8 × E8 worden genoemd. De-
ze vijfvoudige mogelijkheid voor de veronderstelde unieke en allesomvattende theorie werd
als teleurstellend ervaren. Daarnaast beschikte men slechts over perturbatieve beschrijvin-
gen, analoog aan de eerste quantisatie van een quantummechanisch deeltje in een klassieke
achtergrond.

Deze situatie veranderde tijdens de tweede opleving in het midden van de jaren ’90. De
verschillende snaartheorieën bleken gerelateerd door middel van zogeheten dualiteiten. De
kern van dit idee is dat twee theorieën op verschillende achtergronden gelijke fysica kunnen
opleveren (zogeheten T-dualiteit). Hetzelfde geldt voor twee theorieën met verschillende kop-
pelingsconstanten (zogeheten S-dualiteit). Uiteindelijk bleken alle vijf theorieën gerelateerd
aan een unieke elfdimensionale theorie, die tot M-theorie werd omgedoopt. De betekenis van
M kan variëren van Matrix of Membraan tot zelfs Moeder of Mysterie. In dit plaatje zijn de
verschillende snaartheorieën perturbatieve expansies in verschillende parametergebieden van
de onderliggende M-theorie, zoals aangegeven in figuur B.3.

De afgelopen jaren hebben dus een verbeterd begrip van de verschillende snaartheorieën
en de opkomst van M-theorie laten zien. Desalniettemin blijft er een aantal open vragen.
Een van de belangrijkste hiervan is de relatie met de experimenteel getoetste theorieën: is
het mogelijk om bv. het SM uit te leggen aan de hand van M-theorie? Een andere onder-
zoeksrichting betreft de kosmologie. Zoals eerder aangegeven speelt de quantumgravitatie
een belangrijke rol in het vroege universum, en de snaartheorie zal daarom voorspellingen
kunnen doen aangaande inflatie, de expansie van het universum en de versnelling van deze
uitdijing (mits recente astronomische waarnemingen bestand blijken tegen de tand des tijds).
Derhalve hebben de kosmologische implicaties van M-theorie de laatste tijd veel aan belang-
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Figuur B.3: M-theorie en de verschillende hoeken in de parameterruimte. Meer gedetail-
leerde informatie over de verschillende symbolen wordt in sectie 2.3 gegeven.

stelling gewonnen.
Bij deze onderzoeksvragen blijft de effectieve beschrijving van snaar- en M-theorie bij

lage energieën, supergravitatie, een belangrijk instrument. Veel van de cruciale eigenschap-
pen zoals de dualiteiten van snaartheorie zijn ook aanwezig in de supergravitatielimiet. In het
bijzonder kan supergravitatie goed worden gebruikt voor het construeren van verschillende
lagerdimensionale effectieve theorieën. Deze worden verkregen door zogeheten dimensio-
nele reducties, waarbij een aantal van de ruimtelijke dimensies als een compacte en interne
variëteit wordt gezien. Door deze reducties op verschillende manieren uit te voeren worden
verschillende effectieve beschrijvingen verkregen.

In sommige gevallen zijn deze beschrijvingen zogeheten geijkte supergravitaties. Onge-
ijkte supergravitatietheorieën hebben een globale symmetriegroep, welke een gevolg is van
de S- en T-dualiteiten van de onderliggende snaartheorieën. In geijkte supergravitatie wordt
een subgroep van deze globale symmetrie lokaal gemaakt: door het invoeren van een extra
parameter ontstaan de vereiste structuren, zoals covariante afgeleiden, voor de extra ijksym-
metrie. Daarnaast leidt de combinatie van locale supersymmetrie en de extra ijksymmetrie
tot een nieuw ingrediënt: een potentiële energie voor de scalaire velden van de theorie.

Deze zogeheten scalaire potentiaal geeft aanleiding tot interessante eigenschappen van de
geijkte supergravitatie. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat de vlakke Minkowski-metriek niet
langer een oplossing is: afhankelijk van de potentiaal wordt de ruimtetijd nu gegeven door
Anti-de Sitter, een domeinvlak of een kosmologische oplossing. Deze spelen een belangrijke
rol in de zogeheten AdS/CFT equivalentie van Maldacena, haar DW/QFT generalisatie en
modellen voor het versneld uitdijende universum. Een classificatie van geijkte supergravita-
tietheorieën zou daarom vanuit verschillende perspectieven van grote waarde zijn.

We zijn echter alleen geïnteresseerd in geijkte supergravitaties die te verkrijgen zijn uit
snaar- of M-theorie. De procedure van dimensionele reductie biedt een nuttig instrument
hiervoor: verschillende geijkte supergravitaties kunnen vanuit de achterliggende theorieën
worden afgeleid. Onze aanpak bestaat uit het dimensioneel reduceren van 11D en 10D maxi-
male supergravitatie tot lagerdimensionale geijkte maximale supergravitatie (met maximaal
wordt het aantal superladingen bedoeld, te weten 32). Hierbij hebben we gebruik gemaakt
van verschillende reducties, die allemaal supersymmetrie behouden. Het merendeel hiervan
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is gebaseerd op het gebruik van symmetrieën, zoals door Scherk en Schwarz gepropageerd
is. We bespreken ook de zogeheten cosetreducties, die niet op een symmetrie gebaseerd zijn.

De opbouw van deze dissertatie is als volgt. Als inleiding wordt in hoofdstuk 1 de his-
torische achtergrond geschetst. Hoofdstuk 2 bestaat uit een inleiding in de snaar- en M-
theorie, gevolgd door een uitvoeriger behandeling van de verschillende supergravitaties en
hun relaties in hoofdstuk 3. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de verschillende dimensionele
reducties uit de doeken gedaan, waarbij we ons beperken tot procedures die supersymme-
trie behouden. In het bijzonder besteden we in secties 4.3-4.5 aandacht aan de zogeheten
reducties met een twist, over een groepvariëteit en over een cosetvariëteit, respectievelijk.
Sectie 4.6 is gewijd aan de mogelijkheid dat bewegingsvergelijkingen worden verkregen die
niet uit een actieprincipe volgen. Dit besluit het algemenere gedeelte van dit proefschrift.

In hoofdstuk 5 worden bovengenoemde reducties toegepast bij de constructie van geijkte
maximale supergravitaties in diverse dimensies. Primair worden in secties 5.3 en 5.4 de ver-
schillende ijkingen in respectievelijk negen en acht dimensies onderzocht, die tot stand komen
door reducties met een twist of over een groepvariëteit. Het blijkt dat de reducties tot negen
dimensies met eenSL(2,R)-twist aanleiding geven tot drie verschillende geijkte theorieën,
wiens ééndimensionale ijkgroepen de subgroepen vanSL(2,R) zijn. Daarnaast construeren
we een vierde geijkte supergravitatie in negen dimensies, waarvan de bewegingsvergelijkin-
gen niet uit een actieprincipe volgen. Deze theorie heeft een tweedimensionale niet-Abelse
ijkgroep. In acht dimensies vallen de verschillende ijkingen in de Bianchi classificatie van
driedimensionale Lie groepen. We stellen vijf verschillende theorieën op met driedimensio-
nale ijkgroepen die binnenSL(3,R) liggen. Verder vinden we vijf geijkte theorieën die niet
uit een Lagrangiaan volgen, waarvan de driedimensionale ijkgroepen binnenGL(3,R) lig-
gen. Secundair komen in sectie 5.5 de zogehetenCSO-ijkingen in verschillende dimensies
en hun relatie tot M- of snaartheorie aan bod. Deze worden verkregen door reducties over
coset- of andere variëteiten. De nadruk wordt gelegd op de sector van deze theorieën met
het graviton en de verschillende scalairen; in het bijzonder bespreken we de relatie tussen de
dimensionele reductie en de scalaire potentiaal.

Daarnaast worden de domeinvlak-oplossingen van de geijkte theorieën geconstrueerd in
hoofdstuk 6. Het D8-braan bijt het spits af in sectie 6.1, waarbij brontermen worden behan-
deld en de relatie met type I′ snaartheorie duidelijk wordt gemaakt. Vervolgens construeren
we de domeinvlakken vanCSO-geijkte theorieën in sectie 6.2. Hierbij wordt de nadruk
wordt gelegd op de relatie tussen geijkte supergravitaties en de verschillende branen van M-
en snaartheorie. Het blijkt dat de dimensionele oxidatie van veelCSO-domeinvlakken be-
staat uit distributies van M- of D-branen. In secties 6.3 en 6.4 wordt dieper ingegaan op de
bijzondere eigenschappen van de domeinvlakken in negen en acht dimensies en de correspon-
derende distributies. Tot besluit worden intersecties van domeinvlakken, snaren en deeltjes
in zowel tien als negen dimensies beschouwd in sectie 6.5.




