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Samenvatting

Dacht men aan het einde van de 19de eeuw dat atomen de kleinste bouwstenen
waren, in de loop van de 20ste eeuw bleek al snel dat een atoom is opgebouwd
uit een atoomkern en daaromheen cirkelende elektronen. De atoomkern is opge-
bouwd uit protonen en neutronen en de protonen en neutronen zijn opgebouwd
uit de zogenaamde quarks, waarvan men nu aanneemt dat ze ondeelbaar zijn. Uit
bovenstaande blijkt dat wat men elementaire of kleinste bouwstenen noemt onder-
hevig kan zijn aan veranderingen in de loop der tijd. De theoretische elementaire–
deeltjesfysica is die tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met het opstellen
en bestuderen van wiskundige modellen die de eigenschappen en wisselwerkingen
beschrijven van de kleinste bouwstenen der natuur.

De bewegingen van deze deeltjes in ruimte en tijd worden bepaald door de
eigenschappen van de verschillende deeltjes en hun onderlinge wisselwerkingen.
Zeer kleine en snelle objecten blijken zich op een fundamenteel andere wijze te
gedragen dan we gewend zijn van macroscopische objecten, waarvan het gedrag
nauwkeurig kan worden beschreven met behulp van de wetten van Newton. Bij
afstanden die de grootte van een atoom benaderen (� 10�10 meter) of bij snelhe-
den in de buurt van de lichtsnelheid (3:108 meter per seconde) dienen de wetten
van Newton aangepast te worden.

Microscopische objecten worden beschreven door de kwantummechanica. De
natuur laat zich volgens deze theorie bij zeer kleine afstanden niet meer precies
voorspellen. In plaats daarvan beschrijven de uitkomsten van kwantummecha-
nische berekeningen slechts de kans dat een bepaald proces zich voordoet. Een
ander specifiek gevolg van de kwantummechanica is dat in veel omstandigheden
allerlei meetbare grootheden, zoals bijvoorbeeld energie, slechts discrete waarden
aannemen. De toestanden die overeenkomen met deze discrete waarden worden
vaak aangeduid als kwantumtoestanden. Hoe kleiner de afstanden, des te doel-
treffender wordt de kwantummechanische beschrijving. Hoe groter de afstanden,
des te meer komt de kwantummechanische beschrijving overeen met de klassieke
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Samenvatting

mechanica van Newton1.
Wanneer de snelheden van objecten de lichtsnelheid benaderen dient de me-

chanica van Newton te worden vervangen door de speciale relativiteitstheorie van
Einstein. De speciale relativiteitstheorie veronderstelt dat de lichtsnelheid ge-
meten door verschillende waarnemers die ten opzichte van elkaar met constante
snelheid bewegen, altijd dezelfde is. Gebruikmakend van deze symmetrie kunnen
de relativistische bewegingswetten worden opgesteld2, waaruit bijvoorbeeld blijkt
dat de lichtsnelheid bovendien de maximaal bereikbare snelheid is. In de limiet
van relatief kleine snelheden vinden we de klassieke mechanica van Newton weer
terug.

De kwantummechanica en de speciale relativiteitstheorie zijn toepasbaar op
een groter gebied van afstanden en snelheden dan de mechanica van Newton en
in die zin beschouwen we deze theorieën als fundamentelere beschrijvingen. In
de huidige elementaire–deeltjesfysica wil men processen beschrijven die zowel
op kleine schaal als bij zeer hoge snelheden plaatsvinden. Dit vereist een verdere
aanpassing van de wetten der mechanica, namelijk één die de kwantummechanica
en de speciale relativiteitstheorie verenigt. Het resultaat wordt kwantumvelden-
theorie genoemd en deze theorie is in staat gebleken, althans formeel, vele eigen-
schappen van elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen met grote precisie te
beschrijven. Zoals de kwantummechanica en de speciale relativiteitstheorie af-
zonderlijk fundamentelere beschrijvingen zijn vergeleken met de mechanica van
Newton, zo is kwantumveldentheorie wederom een fundamentelere beschrijving
van de natuur, aangezien ze een nog groter bereik heeft.

De combinatie van kwantumveldentheorieën die alle waargenomen deeltjes
en hun wisselwerkingen beschrijven wordt het Standaard Model genoemd. In het
Standaard Model kan men onderscheid maken tussen materiedeeltjes (elektronen,
quarks en neutrinos, ook wel fermionen genoemd), waaruit alle macroscopische
objecten zijn opgebouwd, en krachten uitwisselende deeltjes (bosonen), die uit-
gewisseld worden wanneer er een interactie plaatsvindt tussen materiedeeltjes. Er
bestaan drie soorten krachten uitwisselende deeltjes in het Standaard Model. De
fotonen zijn verantwoordelijk voor de elektromagnetische wisselwerking, de mas-
sieve vectorbosonen beschrijven de zwakke wisselwerking en de sterke wissel-
werking komt tot stand door uitwisseling van gluondeeltjes. De kwantumvelden-

1In sommige gevallen kan dit aangetoond worden, in andere gevallen is het zeer moeilijk (wis-
kundig) te bewijzen. In dat opzicht is de kwantummechanica nog geen gesloten (en zeker niet
begrepen) boek.

2Met als absoluut meest bekende resultaat de equivalentie tussen massa en energie, uitgedrukt
in de vergelijking E = mc2.
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theorieën in het Standaard Model die deze deeltjes en hun interacties beschrijven
hebben de belangrijke eigenschap dat ze onveranderd blijven onder zogenaamde
ijktransformaties en worden kwantumijkveldentheorieën genoemd.

Al meer dan twintig jaar beschrijft het Standaard Model met (veelal onge-
kende) precisie allerlei botsingsexperimenten tussen elementaire deeltjes in de
verscheidene experimentele versnellerinstituten, zoals CERN in Genève (Zwit-
serland), SLAC in Stanford en Fermilab in Chicago (beide Verenigde Staten). In
dat opzicht is het Standaard Model een van de succesvolste natuurkundige theo-
rieën ooit en is er op dit moment zeker geen experimentele noodzaak om theorieën
te ontwikkelen (of te bestuderen) die beter of fundamenteler, in de zin zoals eerder
uitgelegd, zouden zijn dan het Standaard Model3. En toch zijn er velen die denken
dat er iets aan het Standaard Model mankeert.

Voor een fundamentele theorie die de kleinste bouwstenen van de materie
beschrijft, bevat het Standaard Model veel vrije parameters die bepaald moeten
worden door een experiment te doen. Velen binnen de theoretische elementaire–
deeltjesfysica verwachten (of hopen) dat een fundamentele theorie van de natuur
weinig mogelijkheden voor variatie toelaat, en dus een minimum aan vrije para-
meters bevat. Op die manier zou het heelal zijn zoals het is omdat er gewoon
geen andere mogelijkheden zijn, wat voor veel theoretisch natuurkundigen een
afdoende verklaring is. Aangezien dit voor het Standaard Model niet geldt, wordt
vaak verondersteld dat het Standaard Model slechts een effectieve beschrijving is,
geldig voor processen beneden een bepaalde energie. Voor processen boven die
energie (die ook wel de Grand Unified Theory (GUT)–energie wordt genoemd)
zou een fundamentelere theorie geldig zijn die minder vrije parameters bevat. Dit
idee wordt ondersteund door experimentele data die laten zien dat de drie ver-
schillende koppelingconstanten, die de sterkte van de drie verschillende wissel-
werkingen tussen de elementaire deeltjes weergeven, als functie van de energie
naar elkaar toe bewegen bij hogere energie. Dit betekent dat het niet onmogelijk
is dat de drie wisselwerkingen hun oorsprong vinden in een theorie met slechts
één koppelingconstante, een Grand Unified Theory. Omdat de GUT–energie ver
boven de bereikbare experimentele energieën ligt, kan dit idee niet direct getoetst
worden en is een veelgehoorde kritiek op de bovenstaande argumenten dat ze
gebaseerd zijn op esthetische principes die a priori helemaal niets met de werke-
lijkheid te maken hoeven hebben. Er zijn echter meer redenen om aan te nemen

3Hier dient te worden opgemerkt dat recentelijk experimenteel is aangetoond dat niet alle neu-
trino deeltjes massaloos zijn, zoals wordt verondersteld in het Standaard Model. De wijziging van
het Standaard Model die dit echter tot gevolg heeft zouden wij in de context van dit proefschrift
niet willen betitelen als een fundamentele verbetering van het Standaard Model.
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dat er iets mis is met het Standaard Model.
De opmerkzame lezer zal het opgevallen zijn dat in het lijstje van wisselwer-

kingen of krachten die opgenomen zijn in het Standaard Model de zwaartekracht
ontbreekt. De zwaartekracht wordt beschreven door de algemene relativiteitstheo-
rie die een extensie is van de speciale relativiteitstheorie, eveneens ontwikkeld
door Einstein. Het blijkt dat wanneer we steeds grotere massa’s (of energieën)
beschouwen, de speciale relativiteitstheorie niet langer van toepassing kan zijn en
we over moeten stappen naar de algemene relativiteitstheorie. Speciale relativi-
teitstheorie moet dus worden opgevat als een redelijke benadering van algemene
relativiteitstheorie wanneer de energieën of massa’s niet te groot zijn. De alge-
mene relativiteitstheorie beschrijft met zeer grote precisie de processen die met
zwaartekracht te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de banen van de planeten om
de zon, de afbuiging van licht door sterren en de evolutie van het heelal. De alge-
mene relativiteitstheorie en het Standaard Model vormen samen de hedendaagse
pijlers van de theoretische hoge–energiefysica en hebben, ieder in hun eigen ge-
bied van geldigheid, vele experimentele toetsen met glans doorstaan.

Voor elementaire deeltjes speelt de zwaartekracht geen rol omdat de massa’s
van deze deeltjes te klein zijn. Alle andere interacties zijn veel sterker en de
zwaartekracht is dus verwaarloosbaar. Maar omdat volgens de speciale relativi-
teitstheorie massa en energie equivalent zijn, zal op een bepaald moment wanneer
we de energieën van de elementaire deeltjes steeds groter maken de zwaartekracht
wel degelijk een rol gaan spelen. Hoewel deze energie, ook wel de Planck energie
genoemd, ver buiten het huidige experimentele bereik ligt moeten de energieën
een fractie na het ontstaan van het heelal (ongeveer vijftien miljard jaar geleden
als gevolg van een enorme explosie, de Big Bang) van vergelijkbare grootte zijn
geweest. Het is dus van (theoretisch) belang het effect van de algemene relati-
viteitstheorie op de elementaire deeltjes in het Standaard Model te bepalen. Dit
betekent dat gezocht moet worden naar een theorie die de algemene relativiteits-
theorie en de kwantummechanica verenigt. Op algemene gronden kan men aanne-
men dat die theorie een graviton dient te bevatten, het deeltje dat verantwoordelijk
is voor de gravitationele wisselwerking.

Er bestaan standaard (technische) procedures om een theorie te verenigen met
de kwantummechanica. Alhoewel dit in veel gevallen gepaard gaat met allerlei
technische problemen, is het in het geval van het Standaard Model gelukt om een
betekenisvolle theorie (dat wil zeggen dat de theorie uitkomsten geeft die tussen
de 0 en 100 procent liggen) op te zetten4. Past men deze kwantisatiemethode

4Voor het oplossen van deze technische problemen in het Standaard Model kregen de Neder-
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echter toe op de algemene relativiteitstheorie dan is het resultaat een onzinnige
kwantumtheorie (dat wil zeggen dat men oneindigheden berekent). Hoewel dit
misschien slechts een technisch probleem lijkt, zijn er ook fundamentelere pro-
blemen bij het kwantiseren van de algemene relativiteitstheorie. De algemene
relativiteitstheorie beschrijft zwaartekracht als een gevolg van de kromming van
de ruimte en tijd. Kwantisatie van de algemene relativiteitstheorie is daarom het-
zelfde als kwantisatie van de ruimte en tijd. Of aan dat laatste een betekenisvolle
interpretatie kan worden gegeven is maar de vraag. De heersende opvatting is
dat een betekenisvolle constructie van een kwantumtheorie van de zwaartekracht
radicaal nieuwe natuurkunde zal bevatten.

In het Standaard Model worden de elementaire deeltjes beschreven als punt-
deeltjes, objecten die geen vorm of grootte hebben. Al in de jaren ’70 speelde men
met het idee om deeltjes als de verschillende kwantumtoestanden van een snaar te
beschrijven. Deze resonantiemodellen, zoals ze genoemd werden, waren bedoeld
om een onderdeel van het Standaard Model, namelijk de sterke wisselwerking
waarvan men op dat moment nog weinig wist, beter te begrijpen. Deze modellen
werden al snel aan de kant geschoven omdat bleek dat bepaalde toestanden van de
snaar niet voorkwamen in de theorie van de sterke wisselwerking. Na een korte
stilte traden de snaarmodellen weer op de voorgrond, maar nu met een volstrekt
ander doel. Men was er namelijk achter gekomen dat een van de toestanden van
de snaar alle eigenschappen had van een graviton, het deeltje dat verantwoorde-
lijk is voor de gravitationele wisselwerking. De snaartheorie bleek een consistente
beschrijving van de kwantum–zwaartekracht te kunnen geven in een benadering
waarin de zwaartekracht niet te sterk mag zijn.

In een snaartheorie worden alle elementaire–materiedeeltjes en de deeltjes ver-
antwoordelijk voor de uitwisseling van krachten beschouwd als de verschillende
(harmonische) toestanden van één enkele snaar. Voor de opzet van een beteke-
nisvolle snaartheorie is een aantal theoretische concepten vereist. Zo is het nood-
zakelijk om supersymmetrie in te voeren. Supersymmetrie is een symmetrie die
elementaire–materiedeeltjes (fermionen) en krachten uitwisselende deeltjes (bo-
sonen) met elkaar verbindt. In een supersymmetrische theorie heeft elk boson-
deeltje een fermion superpartner deeltje en omgekeerd. Om contact te maken met
het Standaard Model moet worden aangenomen dat supersymmetrie een gebroken
symmetrie is omdat superpartners vooralsnog niet zijn waargenomen.

Alle consistente supersnaartheorieën zijn gedefinieerd in tien ruimte– en tijd-
dimensies. Om contact te maken met onze vierdimensionale ruimte en tijd, wordt

landers ’t Hooft en Veltman in 1999 de Nobelprijs!
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aangenomen dat zes dimensies opgerold en zeer klein zijn, zodat we ze niet kun-
nen waarnemen5. Gebruikmakend van supersymmetrie en extra dimensies is tij-
dens de zogenaamde eerste supersnaar revolutie (1984–1985) aangetoond dat er
vijf verschillende supersnaartheorieën in tien ruimte– en tijddimensies bestaan. Al
deze supersnaartheorieën bevatten een betekenisvolle beschrijving van kwantum-
gravitatie en zijn daarnaast in principe in staat om de verschillende kwantumijk-
veldentheorieën in het Standaard Model te beschrijven. Snaartheorie lijkt daarom
uitermate geschikt als kandidaat voor een geunificeerde elementaire–deeltjestheo-
rie.

Het grote probleem in supersnaartheorie is dat deze slechts bij benadering ge-
definieerd is. Dat wil zeggen alleen wanneer de snaarkoppelingconstante klein
is, wat equivalent is aan niet al te grote zwaartekracht. Zeer waarschijnlijk ver-
hindert deze restrictie ons ook om direct contact te maken met het succesvolle
vierdimensionale Standaard Model. Reproduktie van het Standaard Model is na-
tuurlijk van uitermate groot belang voor snaartheorie als serieuze kandidaat voor
een geunificeerde elementaire–deeltjestheorie. Het huidige onderzoek in snaar-
theorie is dan ook bijna volledig geconcentreerd op het begrijpen van het gedrag
van snaren wanneer de snaarkoppelingconstante groot is (het niet–perturbatieve
regime). De laatste tijd is er enorme vooruitgang geboekt op dit gebied door de
ontdekking van dualiteiten in snaartheorie.

Supersymmetrie zorgt ervoor dat sommige objecten, BPS–objecten genoemd,
massa’s en ladingen dragen die geen correcties krijgen wanneer de koppelingcon-
stante groot wordt. Deze BPS–gegevens zijn dus volkomen onafhankelijk van de
perturbatieve definitie van snaartheorie. Het blijkt dat BPS–objecten veel voor-
komen in snaartheorie. Bovendien ontdekte men dat sommige van deze objec-
ten microscopisch beschreven konden worden met behulp van open–snaartheorie.
Door aan te nemen dat de eindpunten van een open snaar eindigen op een p–
dimensionaal vlak, bleek men in staat een BPS–Dp–braan6 te beschrijven. Ge-
bruikmakend van de BPS–eigenschap van deze objecten kwam men erachter dat
er zeer waarschijnlijk allerlei verbanden bestaan tussen de vijf verschillende snaar-
theorieën en deze verbanden worden dualiteiten genoemd.

Het meest opvallend zijn die dualiteiten die een sterk gekoppelde snaartheorie
relateren aan een zwak gekoppelde (niet noodzakelijk andere) snaartheorie. Tij-
dens de zogenaamde tweede supersnaar revolutie (1994–1996) ontdekte men dat

5Denk aan een tuinslang. Van dichtbij is deze tweedimensionaal, maar wanneer je er van een
flinke afstand naar kijkt begint de tuinslang steeds meer op een ééndimensionale lijn te lijken.

6Deze randcondities op een open string worden Dirichlet randcondities genoemd, vandaar de
naam D–branen.
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alle vijf de snaartheorieën verbonden zijn met elkaar en de verschillende pertur-
batieve (zwakke koppeling) limieten beschrijven van een unieke elfdimensionale
theorie die M–theorie wordt genoemd. Hoewel dit een enorme vooruitgang is7,
ontbreekt er tot op de dag van vandaag een microscopische formulering van M–
theorie. In dit proefschrift bestuderen we een voorstel voor een microscopische
definitie van M–theorie, Matrix theorie genoemd, en laten we zien dat Matrix
theorie in staat is het spectrum van BPS–objecten van M–theorie grotendeels te
reproduceren.

Als vervolg op deze ontwikkelingen, gebruikmakend van dezelfde technieken,
werden allerlei onverwachte relaties (wederom dualiteiten genoemd) ontdekt tus-
sen kwantumijkveldentheorieën die, zoals reeds vermeld, ook onderdeel zijn van
het Standaard Model, en snaartheorieën gedefinieerd op Anti–de Sitter–ruimtes
(dit zijn oplossingen van de bewegingsvergelijkingen van algemene relativiteits-
theorie met een negatieve kosmologische constante). In een bepaalde limiet lei-
den deze dualiteiten tot de verrassende conclusie dat sommige kwantumijkvel-
dentheorieën tevens beschreven kunnen worden door supergravitaties gedefinieerd
op Anti–de Sitter–ruimtes. A priori hadden deze dualiteiten ook ontdekt kunnen
worden zonder enige kennis van snaartheorie, maar in dat geval lijkt het onwaar-
schijnlijk dat dit zou hebben geleid tot het huidige begrip van dit verschijnsel. In
dit proefschrift laten we bovendien zien dat snaartheorie het mogelijk maakt deze
relaties tussen gravitatie en kwantumveldentheorie systematisch af te leiden en
presenteren we enkele nieuwe gevallen.

De laatste tien jaar bleek snaartheorie in staat ons allerlei diepe inzichten te
geven in de eigenschappen van kwantumgravitatie en kwantumveldentheorieën.
Het lijdt nauwelijks twijfel dat deze resultaten ook hun invloed zullen hebben bui-
ten de snaartheorie. Snaartheorie lijkt namelijk bij uitstek geschikt om ons allerlei
concrete en handelbare voorbeelden te geven van nieuwe ideeën over ruimte en
tijd en kwantumveldentheorie, die bijvoorbeeld door theoretisch natuurkundigen
niet werkend aan snaartheorie geopperd zijn8. Het valt te hopen en te verwachten
dat er de komende jaren nog vele nieuwe ontwikkelingen zullen volgen.

7Voorheen waren er vijf ongerelateerde snaartheorieën en bestond er dus geen unieke geunifi-
ceerde theorie.

8Voorbeelden daarvan zijn het Holografische principe van ’t Hooft en de niet–commutatieve
meetkunde van Connes.
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