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SAMENVATTING

In zekere zin probeert de fysica nog steeds te herstellen van de revolutie die Max Planck 1896
in Berlijn begonnen is en die, na wat versterking in Göttingen, de wereld veroverd heeft: de
uitvondst van de kwantummechanica. Het feit dat objecten op hele kleine schaal zoals atomen,
atoomkernen en fotonen zich kwalitatief heel anders gedragen dan onze dagelijkse ervaring
verbaast niet alleen de leek maar leidt ook onder fysici nog steeds tot hevige discussies. Een
hele belangrijke vraag is hoe deze theorie past bij de andere grote vondst van het begin van de
vorige eeuw, namelijk de relativiteitstheorie.

KWANTUMMECHANICA EN RELATIVITEIT

De twee grote theorie en die we in de natuurkunde kennen zijn in zekere zin antagonisten. Om
dit te begrijpen is het belangrijk erbij stil te staan, dat elke theorie van de natuurkunde een
domein van geldigheid heeft. Voor een specifieke vraag is er een passende theorie of, zo niet,
kan die bedacht worden. Het mooie is dat een theorie meestal niet alleen voor éen specifieke
vraag van toepassing is, maar voor een hele klasse ervan. We weten ook welke vraagstukken bij
dezelfde klasse horen en dus op dezelfde manier onderzocht moeten worden. Anders hebben
we een raadselachtige tegenspraak. De verschillende klasses zijn meestal gekarakteriseerd door
de een of andere parameter, bijvoorbeeld een energieschaal.

In het geval van de kwantummechanica is deze parameter de constante van Planck ~, die
verschrikkelijk klein is ten opzichte van alle andere grootheden die we in alledaagse situa-
ties tegenkomen. Maar hij is van dezelfde orde van grote als grootheden op een atomaire
schaal. Alle vraagstukken, waarvoor ~ een aanzienlijk getal is, moeten kwantummechanisch
beschouwd worden. In het geval van de speciale relativiteitstheorie is de karakteristieke pa-
rameter de lichtsnelheid. De verbijsterende effecten van de speciale relativiteitstheorie zijn
allemaal onderdrukt en onzichtbaar als de snelheden die in een vraagstuk voorkomen klein
zijn ten opzichte van de lichtsnelheid, zoals in alledaagse situaties. Ze worden wel zichtbaar
bij kosmische straling, ultra-snelle treinen of de warpaandrijving. Er is echter éen nieuw in-
zicht, die voor de speciale relativiteitstheorie heel substantieel is en de manier waarop we
sinds de tijd van Newton over de natuurkunde nadenken voorgoed veranderd heeft. Dat is
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Figuur 3.4: Het standaardmodel van de deeltjesfysica bevat en beschrijft alle elementaire deeltjes die
we vandaag de dag kennen. Bron: Fermilab

de waarneming dat ruimte en tijd, waarmee vastgelegd wordt waar en wanneer iets gebeurd
is, niet onafhankelijk van elkaar zijn, maar dat zij veeleer heel nauw verweven zijn en niet
onafhankelijk van elkaar beschouwd worden, en zelfs niet eens bestaan kunnen. Speciale rela-
tiviteitstheorie houdt in dat het idee van de ruimte zelf verruimd moet worden en tot ruimtetijd
wordt.

Het is heel interessant om de motivatie te begrijpen, die Einstein naar de ontdekking van de
speciale relativiteitstheorie geleid heeft. Wat hem dwars zat is dat de wetten van de klassieke
mechanica, zoals door Newton vastgesteld, niet strookten met de wetten van de elektrodyna-
mica volgens Maxwell. De motivatie om de speciale relativiteitstheorie te ontwikkelen was om
twee theorie en te verenigen, die op hun eigen domein volstrekt klopten maar elkaar tegen-
spraken als ze allebei van toepassing waren.

Velen jaren later bleek er een soortgelijk probleem tussen de speciale relativiteitstheorie en
de theorie van de kwantummechanica te zijn. Toen men probeerde de symmetrie en van de
ruimtetijd met de fysica van de atomen te combineren bleek het geheel meer te zijn dan de
som van zijn delen. Dit nieuwe ding nam de vorm aan van een kwantumveldentheorie. Dit
is een theorie die het ontstaan en vergaan, het gedrag en de wisselwerkingen van elemen-
taire deeltjes beschrijft. Het standaardmodel van de deeltjesfysica, waarin alle materie en alle
krachten op een fundamentele manier door deeltjes beschreven worden, is in de taal van de
kwantumveldentheorie opgeschreven. Bepaalde symmetrie en relateren de eigenschappen van
verschillende deeltjes aan elkaar en staan toe om ze in families en generaties in te delen zoals
dit in figuur 3.4 afgebeeld is.

De volgende revolutie was de ontdekking van de algemene relativiteitstheorie, die we nog
steeds als de beste beschrijving van de zwaartekracht beschouwen. We gebruiken hem om
de banen van planeten te berekenen, de signalen van GPS satellieten te corrigeren en om de
ontwikkeling van de kosmos te beschrijven. Deze uitbreiding van de speciale relativiteitstheorie
is op Einstein’s inzicht gegrond dat versnelling, die men bijvoorbeeld in een achtbaan voelt
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door in je stoel gedrukt te worden, hetzelfde effect heeft als de zwaartekracht, die vrij vallende
objecten versnelt of hen een gewicht geeft als ze door iemand vastgehouden worden. Als
men hierop doorgaat, blijkt het vierdimensionale continu um van ruimte en tijd niet vlak en
statisch is, maar gebogen, gekromd en helemaal niet vast. De beweging van een lichaam
wordt beschouwd als een beweging op het kortste pad door de ruimtetijd. Elke massa in dit
continu um zorgt voor enige deformatie, voor een kromming, net zoals een zware bol een
rubber plaat zou verbuigen. Een lichter object zoals een planeet die langs een zwaarder object
heengaat, bijvoorbeeld de zon, kan deze verbuiging voelen en zal zijn pad aanpassen zodat
deze de kortst mogelijke blijft. Als men dit op de driedimensionale ruimte projecteert lijkt het
net alsof hij om het zwaardere object draait vanwege de zwaartekracht die ervan uitgaat.

GENESIS

Omdat ruimte en tijd niet meer vastliggen, maar volgens de wetten van de algemene relativi-
teitstheorie kunnen ontwikkelen en veranderen, hebben we nu de fascinerende mogelijkheid
om de genesis van het universum zelf te bestuderen. Afhankelijk van de beginvoorwaarden,
de hoeveelheid en soort materie in het universum, kan men zijn ontwikkeling berekenen, die
heel verschillend kan uitpakken. Als het goed is, kan men deze theoretische resultaten dan met
experimentele vondsten vergelijken en zo de echte natuur van de natuur leren.

Een klassiek en heel belangrijk voorbeeld van zo’n waarneming is dat het licht, dat van andere
sterrenstelsels komt, rood verschoven is. Dat betekent dat zijn frequentie lager is dan wij
normaal gesproken zouden verwachten. Dit komt door hetzelfde effect dat ervoor zorgt dat de
sirene van een naderende ambulance hoger klinkt dan die van een vertrekkende, namelijk het
Doppler effect. Het licht van verre sterrenstelsels toont aan dat deze van ons wegvliegen,
en we kunnen dus concluderen dat het universum uitdijt. De theorie heeft daadwerkelijk
een oplossing, die een uitdijend universum beschrijft. Deze wordt door de Hubbleparameter
gekarakteriseerd, die het percentage aangeeft waarmee de afstanden in het universum groter
worden.

Als men deze waarneming terug in de tijd extrapoleert wordt de kosmos steeds kleiner en alle
sterrenstelsels komen steeds dichter en dichter op elkaar te zitten. Op een gegeven moment
komen ze samen en de dichtheid neemt continu toe. Ondertussen word het universum steeds
heter. Op den duur gaat de materie zijn gestalte en toestand veranderen, eerst gaan de atomen
desintegreren, dan de atoomkernen totdat alle materie een heet en dicht plasma wordt, dat
zelfs voor licht ondoordringbaar is. Als men in deze extrapolatie nog verder gaat komt men een
singulariteit tegen, waar de theorie zijn geldigheid verliest. Dit betekent dat de concentratie
van de materie de ruimtetijd oneindig sterk kromt. Dit kan de algemene relativiteitstheorie niet
aan. Dit is ook het punt, waar onze mogelijkheid stopt om binnen hetzelfde paradigma nog
verder terug te gaan in de tijd. We beschouwen dit punt als het begin van het universum en
stellen hem ons voor als de oerknal, een spontane, heel energieke explosie, die genoeg energie
ter beschikking stelt om de kosmische expansie sindsdien aan te drijven.
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SOMMIGE SLEUTELVRAGEN VAN DE COSMOLOGIE

We vinden singulariteiten niet leuk. In plaats van dat ze fysisch iets betekenen signaleren ze
dat we de fysica van het probleem nog niet begrepen hebben. Ook wil zich onze natuurlijke
nieuwgierigheid niet laten verbieden om vragen te stellen, zoals wat er dan voor de oerknal
was. in anderen woorden, we willen de singulariteit van de oerknal oplossen. We willen een
theorie die op een gecontroleerde manier de ontwikkeling van de kosmos niet alleen na, maar
ook tijdens en misschien zelfs voor de oerknal beschrijft.

Maar ook in de tijd na de oerknal, waar de algemene relativiteitstheorie van toepassing is en
voorspellingen doet, passen deze niet heel goed bij de waarnemingen. Er zijn drie klassieke
problemen met de oerknalkosmologie, die het noodzakelijk maken het kosmologische scenario
op een cruciale manier aan te passen. Dit zijn het probleem van de vlakheid, het probleem van
de horizon en het probleem van de monopolen.

Metingen tonen aan dat het universum heel vlak en plat is. Grote delen ervan zijn leeg en de
deformaties van de ruimtetijd door materie zijn ver verspreid en heel klein ten opzichte van de
schaal van het universum. Maar deze uitkomst is volgens de standaard kosmologie, afgeleid
van de algemene relativiteitstheorie, heel onwaarschijnlijk. Dit gebrek aan plausibiliteit wordt
het probleem van de vlakheid genoemd.

Bovendien, als we de oudste fotonen die men kan waarnemen bekijken, de kosmische ach-
tergrond straling, blijkt opvallend genoeg dat hun temperatuur uniform is. We kunnen hun
dezelfde temperatuur toewijzen ongeacht uit welke richting van de hemel de straling vandaan
komt. In het algemeen hebben fysische systemen wat tijd nodig om dezelfde temperatuur aan
te nemen, met andere woorden, om in evenwicht te komen. Als je een kopje koffie inschenkt is
zijn temperatuur aanzienlijk hoger dan de temperatuur van de kamer waarin je je bevindt. Je
kan alleen van lekkere warme koffie genieten, omdat het een tijdje duurt voordat de tempera-
tuur van de koffie en de temperatuur van de kamer in evenwicht komen, en je kunt dus maar
beter zorgen dat je voor die tijd je koffie opgedronken hebt. Verder raakt die kop koffie alleen
in evenwicht met zijn omgeving maar niet met de lucht in het huis van je buren. De verschil-
lende regio’s, vanwaar de kosmische achtergrondstraling uit verschillende richtingen vandaan
komt, hadden echter nooit contact. Dit zou, om in het plaatje te blijven, alleen kunnen, als
je een afspraak met je buren hebt gemaakt om de verwarming precies even hoog te zetten.
Zo’n samenzwering in het vroege universum lijkt heel onwaarschijnlijk, wat men dan ook het
probleem van de horizon noemt.

Monopolen, tenslotte, zijn zoiets als elektronen maar in plaats van elektrische hebben ze mag-
netische lading. Doorgaans hebben magneten altijd een noord- en een zuidpool. Als men deze
uit elkaar knipt krijgt men niet éen deeltje met een noord en éen met een zuid-“lading”, maar
twee magneten met elk een noord- én een zuidpool. Deze asymmetrie tussen elektrische en
magnetische kracht wordt geacht te verdwijnen bij energie en die veel hoger zijn dan wat we
vandaag de dag met deeltjesversnellers kunnen bereiken, maar veel lager dan die in het vroege
universum voorkwamen. Dat betekent, dat er toen net zoveel magnetische monopolen als elek-
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tronen hadden moeten zijn. Tot nu toe hebben we er echter nog geen gevonden. De vraag waar
ze naartoe zijn staat bekend als het probleem van de monopolen.

Het is essentieel om het karakter van deze problemen te begrijpen. Ze bewijzen niets en ze
maken de algemene relativiteitstheorie ook niet ongeldig. Het zijn problemen, hoe “natuurlijk”,
of hoe waarschijnlijk, het is dat onder de aanname van de theorie, een universum zoals die
van ons is ontstaan. De natuurlijkheid van de waargenomen wereld binnen een model wordt
beschouwd als een maat van het begrip dat een bepaald model heeft.

INFLATIE ALS HET NIEUWE KOSMOLOGISCHE PARADIGMA

Tegenwoordig is het meest populaire mechanisme om deze problemen op te lossen kosmische
inflatie. Het idee erachter is dat als er aan het begin een fase van snelle expansie (uitdijing)
was, de voorgenoemde problemen opgelost of ge elimineerd zouden zijn. Tijdens zo’n snelle
expansie zou het universum van het ene moment op het ander tot zo’n 1028 keer van zijn oor-
spronkelijke grootte gegroeid zijn. Dit zou groot genoeg zijn dat de hele waarneembare kosmos
uit hetzelfde stukje van de oersoep (of -koffie) is ontstaan. Dan is het niet meer verrassend,
dat de temperatuur overal hetzelfde is en het probleem van de horizon is opgelost. Dit zou ook
elke oorspronkelijke kromming van het universum gereduceerd hebben en onwaarneembaar
hebben gemaakt, net zoals de kromming van de aarde op alledaagse schaal niet wordt waarge-
nomen, omdat de diameter van onze planeet te groot is (zie ook figuur 3.5(a)). In dit plaatje is
het probleem van de vlakheid opgelost. Ook zouden magnetische monopolen, die in het begin
van de evolutie er wel geweest zouden zijn, door de uitbreiding hom eopatisch verdunt zijn,
zodat het geen verrassing is dat we ze niet waarnemen, waarmee tenslotte ook het probleem
van de monopolen er niet meer is.

Het blijkt dat de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie de mogelijkheid van zo’n
snelle uitdijing toestaan. Deze kosmische inflatie zou door een deeltje veroorzaakt worden, het
inflaton, dat in het begin van het universum een hele hoge potenti ele energie heeft. Deze
zou het universum opblazen tot hij op een punt zijn potenti ele energie in kinetische energie
omgezet heeft en het universum verder met rust laat.

Laten we nog een goed ernaar kijken wat voor een soort oplossing kosmische inflatie is. Meer-
dere problemen van nauwe, handmatige afstemming van de beginvoorwaarden van ons uni-
versum worden vervangen door de dynamica van éen fysisch veld, het inflaton. De periode
van inflatie maakt de kosmische evolutie onafhankelijk van de precieze vorm van de begin-
voorwaarden en verhoogd de natuurlijkheid van ons universum. In plaats van het afstemmen
van enkele parameters tot een gepaste waarde is de taak van de kosmoloog nu om de fysische
dynamica van een nieuw gepostuleerd veld te bestuderen en met een voorstel te komen om
zijn bestaan experimenteel aan te tonen.2

2Als een noot toegevoegd in de proefdruk merken we op dat heel recentelijk de spectaculaire resultaten
van de PLANCK-satellietmissie het inflationaire paradigma op een tot nu toe ongekende nauwkeurigheid heeft
bevestigd.
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(a) Kosmische inflatie wordt ge-
acht het universum in een hele
korte tijd op een veelvoud van
zijn oorspronkelijke grootte op-
geblazen te hebben. De krom-
ming van het universum is al-
leen waarneembaar als zijn ra-
dius niet te groot is ten opzichte
van de schaal van ons experi-
ment. Dus ziet het universum na
inflatie er vlak uit. Bron: Griffith
Observatory, Caltech.

(b) Een schets van de uitdijing van de kos-
mos van de oerknal tot vandaag. Dit proef-
schrift gaat over het deel helemaal links
tot de formatie van de kosmische micro-
golf achtergrond. Bron: LAMBDA archives
WMAP.

Figuur 3.5: Kosmische inflatie

Ik wil opmerken dat inflatie niets zegt over wat we met de oerknalsingulariteit moeten doen. De
periode van inflatie zal de oerknal zeker aan onze waarneming onttrekken. Omdat de evolutie
nu ook niet meer sterk van de beginvoorwaarden afhangt, die op het tijdstip van de oerknal
hadden moeten worden vastgelegd, lijkt het uit het oogpunt van de waarnemingen minder
belangrijk om de oerknal te begrijpen. Het blijft echter een inconsistentie van de theorie waar
men een oplossing voor dient te vinden.

HET VROEGE UNIVERSUM ALS EEN LABORATORIUM VOOR KWANTUM ZWAAR-
TEKRACHT

Traditioneel gebruiken kosmische modellen alleen algemene relativiteitstheorie als grondslag.
Dit is een goede theorie om de late ontwikkeling van het universum te bestuderen. Als men
het vroege universum onderzoekt zijn de typische lengteschalen echter klein dat de effecten
van de kwantummechanica belangrijk worden en zwaartekracht niet toegepast kan worden
zonder met hun rekening te houden. Het vroege universum is een tijdperk, waar gravitatie
sterk en lengteschalen klein zijn. De wetten van de kwantummechanica moeten dan op de
zwaartekracht toegepast worden.

Dat is een grote uitdaging. Het verschil tussen zwaartekracht en de andere krachten is dat
gravitatie overal aan koppelt, aan elk energie, aan elke massa en zelfs aan zichzelf. Terwijl we
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Figuur 3.6: Elementaire deeltjes worden geinterprete erd als trillingen van minuscule snaren. Bron:
University of Oregon

voor de andere krachten maar een klein aantal koppelingsconstanten dienden te meten zijn er
oneindig veel voor de zwaartekracht. Daarom is het moeilijk om zwaartekracht te kwantiseren.
De manier om het alsnog te doen, die in dit proefschrift gebruikt wordt, is snaartheorie. Het
idee erachter is om de elementaire puntdeeltjes door uitgerekte objecten te vervangen, zoals
het in figuur 3.6 gesuggereerd wordt. Deze objecten kunnen net zoals de snaren van een vi-
ool trillen. Verschillende deeltjes zijn dan interpretaties van verschillende boventonen van de
vibratie van deze snaren. Deze snaren hebben een hele hoge spanning zodat ze bij alledaagse
energie en net op punt deeltjes lijken, doordat ze volledig opgerold zijn. Maar bij de hoge ener-
gie en van het vroege universum zijn ze uitgerekt. Snaartheorie heeft een hele rijke structuur
en bevat een graviton, het kwantumdeeltje van de zwaartekracht.

Dit idee heeft echter ook zijn problemen. Wiskundige consistentie vergt dat de theorie in tien
dimensies wordt geformuleerd in plaats van de vier dimensies waartoe onze kosmos zich ont-
wikkeld heeft. Om met de wereld om ons heen te stroken moeten we de extra zes dimensie
kwijt zien te raken. De manier om dit te doen is door ze heel klein op te rollen, veel kleiner
dan de nauwkeurigheid van onze experimenten. Pas bij hoge energie en zouden deze extra
dimensies waarneembaar kunnen zijn. Onderzoek heeft tijdens de afgelopen decennia aange-
toond dat er een enorme hoeveelheid van mogelijkheden is om van tien naar vier dimensies
te gaan en heel veel onderzoek in zowel natuur- als ook wiskunde houdt zich bezig met de
structuren die erdoor kunnen ontstaan. Deze vraagstukken zijn hier niet van belang. Voor ons
is de belangrijke waarneming dat door het compactificie eren van extra dimensies een heleboel
nieuwe parameters in de theorie ge introduceerd worden. In principe liggen de grootheid, de
gedaante en de exacte vorm van de compactificatie niet vast. Deze parameters zijn nieuwe
objecten in de theorie, zogeheten modulivelden. Dit is zowel goed als ook slecht nieuws voor
de kosmologie. Aan de ene kant zouden deze velden het inflaton kunnen zijn, waarvan we
eerder vereist hebben dat het bestaat. Aan de andere kant is het helemaal niet duidelijk hoe
deze extra velden de dynamica van de kosmos be invloeden.
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OPLOSSING VAN DE SINGULARITEIT EN INFLATIE IN DIT PROEF-
SCHRIFT

Gaat snaartheorie ons helpen om de oerknal te beteugelen? Dit is het eerste vraagstuk waarover
ik me in mijn proefschrift buig.

Snaartheorie heeft ons met een verbijsterend inzicht gezegend: De fysica van de snaartheo-
rie in een bepaalde ruimtetijd kan door een kwantumveldentheorie op diens rand beschreven
worden. Deze nieuwe techniek word de AdS/CFT-correspondentie of ijk-gravitatie dualiteit ge-
noemd. De informatie over wat er in een ruimtetijd zoals onze kosmos gebeurd, kan herkregen
worden door een goed begrepen theorie op diens rand te bestuderen. Gelukkig gedraagt zich
deze theorie des te beter en is beter begrepen hoe sterker de zwaartekracht gekoppeld is. Merk
op dat het grootste probleem met de oerknal was dat de zwaartekracht daar oneindig sterk
wordt.

Ik bekijk een hele specifieke realisatie, een gesimplificeerd model van de oerknalsingulariteit
en onderzoek hoe deze in de veldentheorie eruit ziet die erbij hoort. Het blijkt dat de vel-
dentheorie de singulariteit van de gravitatie repliceert. De oerknal verschuilt zich achter een
instabiliteit in de veldentheorie. Dit is echter alleen het geval in het limiet, waar de snaren
door puntdeeltjes benaderd worden. Ik heb een berekening gedaan waarin met de koppeling
tussen twee snaren rekening wordt gehouden, waarvan we verwachten, dat hij in het vroege
universum een belangrijke bijdrage geeft. Het blijkt dat het meenemen van deze snaartheorie-
effecten de veldentheorie regularizeert en de oerknal een fatsoenlijk concept maakt. Het heeft
dan zelfs zin om te vragen wat er voor de oerknal was, ook al zijn we nog ver van een antwoord
op dit soort vragen.

Het tweede deel van mijn proefschrift gaat over kosmische inflatie. De effectiviteit hiervan
hangt heel sterk van de specifieke vorm van de potentiaal van het inflatonveld af. Het moet erg
vlak zijn om de kosmische inflatie lang genoeg te drijven, totdat de kosmologische problemen
opgelost zijn. Om een daadwerkelijk natuurlijke verklaring van deze fase van de kosmologie
te hebben zou men de potentiaal het liefst van een fundamentele theorie zoals snaartheorie
afleiden. Alleen dan zou inflatie ook echt de problemen omtrent de afstemming van parameters
oplossen omdat alleen dan het fenomeen vanuit een dieper begrip natuurlijk verklaard wordt.

De proliferatie van velden, die snaartheorie door de compactificatie vertoont, maakt het heel
moeilijk om een model in alle details te onderzoeken. Daarom worden meestal alle velden,
die niet interessant lijken weggegooid met de veronderstelling dat men dit kan doen zonder de
conclusies van het model in twijfel te trekken.

De vraag die ik samen met mijn collega’s bekeken heb is of deze velden wraak nemen. We
laten zien dat het effect dat deze vrijheidsgraden op het model hebben meestal ver onderschat
worden. Alleen onder hele specifieke omstandigheden is het toegestaan om deze velden te
verwaarlozen. In de fysisch relevante gevallen komen deze voorwaarden – andermaal – er op
neer om hele specifieke voorwaarden te kiezen. Dus lijkt de afstemming, die de kosmische
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inflatie overbodig zou maken, alleen onder het tapijt geveegd te zijn, en door onze grondigere
analyse weer tevoorschijn gehaalt.

CONCLUSIE

Onderzoek over de kosmologie van het hele vroege heelal vanuit een fundamentele theorie
zoals snaartheorie is noodzakelijk en meeslepend maar ook gevaarlijk. Aan de ene kant heeft
snaartheorie nieuwe eigenschappen en technieken, die het toestaan om kosmologische vraag-
stukken op een kwalitatief nieuwe manier te onderzoeken. Mijn resultaten duiden aan, dat
snaartheorie iets kan bijdragen aan de oplossing van de meest zware problemen. Aan de an-
dere kant is snaartheorie moeilijk te controleren. Men moet opletten dat men met alle relevante
effecten rekening heeft gehouden, die anders stilletjes de problemen weer naar voren toveren
die men eigenlijk dacht opgelost te hebben.

Ondertussen zijn de vooruitgangen in de kosmologie, zoals deze, waarover dit proefschrift
gaat, er goed toe in staat om de menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen en de grens van de
verkenning is weer een klein stukje verlegd.
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