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Samenvatting 
( summary in Dutch) 

Het onderwerp van dit proefschrift is de relatie tussen stringtheorie en supersymmetrische 
ijktheorieën. In het bijzonder wordt er een begin gemaakt met een effectieve beschrij
ving van stringtheorie met behulp van Yang-Mills theorie. Voordat ik uitleg waarom 
deze herformulering nuttig is, wil ik eerst iets meer vertellen over de achtergronden van 
stringtheorie. 

De motivatie om de theorie van supersnaren te bestuderen is tweeledig. Ten eerste 
willen natuurkundigen de krachten die in de natuur voorkomen kunnen beschrijven met 
één theorie. Een tweede belangrijke reden is onze gebrekkige kennis van de zwaartekracht. 
Gravitationele krachten op lange afstanden worden uiterst nauwkeurig beschreven door 
klassieke mechanica en algemene relativiteitstheorie. Met deze theorieën kunnen we bij
voorbeeld de banen van planeten verklaren en de baan van een ruimteraket vantevoren 
berekenen. 

Op zeer kleine afstanden weten we echter nog maar heel weinig van de zwaartekracht. 
Op lengteschalen zoals de Plancklengte (~ 10~33cm) is de algemene relativiteitstheorie 
niet meer toereikend omdat voor zulke afstanden quantummechanische correcties belang
rijk zijn. Het blijkt echter dat het niet zo gemakkelijk is om een quantumtheorie van de 
zwaartekracht te formuleren. 

Een bijkomend probleem is dat de omstandigheden op de Planckschaal zo extreem 
zijn, dat ze niet gerealiseerd kunnen worden in laboratoria. Daarom zijn experimenten 
die ons iets leren over de zwaartekracht op zeer kleine afstanden vooralsnog niet mogelijk 
(maar niet totaal uitgesloten). Alleen consistentie van het model waar we mee werken 
kan ons verder helpen. Ondanks het feit dat in de praktijk blijkt dat consistentie een 
verrassend krachtig middel is, blijft het natuurlijk moeilijk om vooruitgang te boeken. 

Toch is het van belang dat we het proberen, alleen al omdat de extreme condities op 
de Planckschaal vandaag de dag weldegelijk in het heelal voorkomen, bijvoorbeeld in de 
buurt van zwarte gaten of bij zeer zware sterren. Ook waren de fysische omstandigheden 
in het prille universum erg extreem. Om de ontwikkeling van het heelal te begrijpen is 
daarom een betere kennis van de zwaartekracht onontbeerlijk. 

De quantummechanica van niet-gravitationele krachten wordt succesvol beschreven 
door quantumveldentheorieën. In deze theorieën worden krachten en deeltjes op dezelfde 
wiskundige manier beschreven, namelijk met behulp van quantumvelden. Hiermee kunnen 
nauwkeurige voorspellingen worden gedaan, die uitgebreid experimenteel geverifieerd zijn. 
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Pogingen om een quantumveldentheorie van gravitatie te formuleren zijn echter tot 
nog toe altijd gestrand. Wanneer men probeert de gravitatiekracht te beschrijven met 
een quantumveld (het graviton) en een veldentheorie probeert op te stellen die onder 
andere een beschrijving geeft van deeltjes die onderling een graviton uitwisselen (elkaar 
gravitationeel aantrekken), dan blijkt dat door de puntvormigheid van de elementaire 
deeltjes er akelige oneindigheden ontstaan in de berekeningen. Oneindigheden in een 
theorie hoeven geen problemen te geven, zolang de meetbare grootheden maar zinvolle 
waarden aannemen, zoals bij veldentheorieën van niet-gravitationele krachten. In analoge 
modellen voor zwaartekracht zijn de oneindigheden echter fataal en kunnen er geen zin
volle voorspellingen worden gedaan. 

Om dit op te lossen is een drastische, nieuwe aanpak vereist. 

*L 
(a) (b) 

Figuur 1 Een puntdeeltje beweegt langs een wereldlijn (a). De baan van een 
string vormt een cylindervormig oppervlak in de tijd (wereldoppervlak) (b). In
teracties van puntdeeltjes vinden plaats op een zeker tijdstip (a), terwijl string-
interacties uitgesmeerd worden (b). 

Op dit moment is er één methode bekend die op succesvolle wijze de zojuist genoemde 
singulariteiten kan opheffen. Deze methode is stringtheorie, waarbij in plaats van punt
deeltjes, strings (snaren) als elementaire bouwstenen worden gebruikt. Het idee hierbij is 
dat de ruimtelijke uitgebreidheid van de strings de korte-afstand singulariteiten uitsmeren. 
De verschillende trillingen van de strings komen overeen met de elementaire deeltjes en 
krachten in de natuur. 

In principe is de keuze voor strings willekeurig, het is a priori niet duidelijk waarom 
stringtheorie zou werken. Men zou bijvoorbeeld ook membranen kunnen bestuderen. Na 
enig onderzoek blijkt echter dat membranen problemen opleveren terwijl stringtheorie 
aantrekkelijke eigenschappen heeft. Deze eigenschappen zijn ondermeer: stringtheorie 
bevat het gravitonveld (bevat algemene relativiteitstheorie); stringtheorie heeft een con
sistente storingsrekening (dit in tegenstelling tot eerdere voorstellen); er zijn geen vrije 
parameters; de theorie is rijk genoeg om een kandidaat te zijn voor unificatie van de vier 
fundamentele krachten in de natuur. 
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Consistentie vereist dat strings supersymmetrisch zijn. Supersymmetrie is een sym
metrie tussen bosonische en fermionische vrijheidsgraden. Bosonen zijn deeltjes (velden) 
met heeltallige spin, fermionen hebben halftallige spin. Het blijkt in de praktijk dat su
persymmetrie zijn naam eer aan doet. Concrete berekeningen worden namelijk vaak sterk 
vereenvoudigd door supersymmetrie. 

Supersymmetrie voorspelt het bestaan van superpartners van de bekende elementaire 
deeltjes en kan daarom een experimentele test voor stringtheorie zijn. Tot nog toe zijn 
deze superpartners niet gevonden in experimenten. Maar dat is niet verwonderlijk, als 
we aannemen dat supersymmetrie gebroken is voor de energieschalen die op dit ogenblik 
haalbaar zijn in laboratoria en ongebroken voor hele hoge energieën. 

Superstrings leven in tien dimensies. Dit kan men als nadeel opvatten. Tien dimensies 
kunnen echter gereduceerd worden tot vier door er zes op te rollen (heel klein te nemen). 
Deze zogenaamde compactificaties geven een hele rijke structuur aan de theorie, zodat 
het mogelijk wordt om realistische modellen te construeren uit stringtheorie. 

Er zijn 5 superstringtheorieën die gerelateerd zijn door een web van dualiteitstrans
formaties. Ze zijn in feite manifestaties van één 11-dimensionale theorie, die M-theorie 
wordt genoemd, in verschillende sectoren. 

De afgelopen jaren hebben stringtheoretici veel vooruitgang geboekt met het verzame
len van bewijs voor de dualiteiten tussen de 'verschillende' stringtheorieën en het bestaan 
van M-theorie. Eén van de verrassende ontdekkingen is dat M-theorie in een bepaalde lim
iet, een beschrijving lijkt te hebben in termen van een betrekkelijk eenvoudig model. Dit 
model dat matrix (string)theorie wordt genoemd, is een zogenaamde Yang-Mills theorie 
(een quantumveldentheorie). 

We zijn nu dus weer terug bij een veldentheorie, maar we zijn niet terug bij af. Matrix 
stringtheorie is namelijk een welgedefinieerde quantumtheorie. 

Matrix stringtheorie heeft matrixwaardige scalarvelden die gesloten strings beschrij
ven. Wanneer de strings ver vanelkaar verwijderd zijn commuteren deze matrices. Het 
is dan mogelijk om alle matrices simultaan te diagonaliseren. De eigenwaarden die op de 
diagonaal staan worden geïnterpreteerd als de coördinaten van de strings. Als de strings 
dichter bij elkaar komen gebeurt er iets opmerkelijks: in het algemeen commuteren de 
matrices dan niet meer. De ruimte-tijd krijgt een fuzziness, de coördinaten commuteren 
niet. Dit is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met wat er gebeurt met de klassieke 
faseruimte in quantummechanica en daarom enigzins suggestief. 

Een andere reden waarom matrix stringtheorie interessant is de natuurlijke wijze 
waarop niet-perturbatieve vrijheidsgraden van stringtheorie aanwezig zijn. Stringtheo
rie heeft een consistente perturbatieexpansie, dat wil zeggen een expansie in termen van 
een dimensieloze parameter e die kleiner is dan 1. Zo'n expansie is een veelgebruikte tech
niek in de natuurkunde, maar vaak zijn er ook vrijheidsgraden die niet in deze expansie 
voorkomen, bijvoorbeeld deeltjes met een massa die evenredig is met l /e (zogenaamde 
solitonen). Een voorbeeld van een soliton is een magnetische monopool in Yang-Mills 
theorie. Monopolen komen niet voor in de storingsreeks, maar maken wel deel uit van de 
theorie. Ze zijn een voorbeeld van niet-perturbatieve vrijheidsgraden. Kennis hiervan is 
noodzakelijk voor een volledig begrip van de theorie. 

Lange tijd waren de niet-perturbatieve aspecten van stringtheorie onduidelijk. Deze 
onduidelijkheid werd pas opgeheven in het najaar van 1995 toen Polchinski zich realiseerde 
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dat zogenaamde Dirichlet-branen of kortweg D-branen hiervoor verantwoordelijk zijn. D-
branen waren eerder bekend als hyperoppervlakken waarop open strings kunnen eindigen, 
maar Polchinski realiseerde zich dat ze dynamische niet-perturbatieve objecten (solitonen) 
in stringtheorie zijn. D-branen kunnen allerlei dimensies hebben, van 0 (D-particles) tot 
9 dimensies (9-branen), een verrassende uitkomst omdat we immers met 1-dimensionale 
objecten waren begonnen. 

De lage-energie dynamica van D-branen worden beschreven door supersymmetrische 
Yang-Mills theorieën, die nauw gerelateerd zijn aan het hierboven genoemde model, matrix 
stringtheorie. 

Zoals gezegd bevat matrix stringtheorie zowel perturbatieve als niet-perturbatieve 
stringtheorie. Dit maakt het mogelijk om niet-perturbatieve correcties te berekenen op 
bekende processen. Met name voor verstrooiing van strings die elkaar naderen tot op 
korte afstanden zijn deze correcties belangrijk, omdat dan storingrekening niet meer goed 
werkt. 

Na deze lange inleiding volgt dan nu eindelijk de eigenlijke samenvatting van dit proef
schrift. Ik waarschuw de argeloze lezer: in het nu volgende wordt nog meer jargon naar 
uw hoofd geslingerd dan hierboven al het geval was. 

Hoofdstuk 1 begint met een introductie tot perturbatieve stringtheorie, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op de geometrie van stringtheorie in de lichtkegelijk. Tevens wordt 
stringtheorie in de discrete lichtkegelijk (DLCQ) behandeld. Vervolgens wordt een herfor
mulering van strings in termen van een conforme veldentheorie op een orbifold uitgelegd. 
Dit ter voorbereiding op de laatste sectie van hoofstuk 1, waar alvast aannemelijk wordt 
gemaakt dat strings door matrices kunnen worden beschreven in matrix stringtheorie. 

In hoofdstuk 2 worden stringdualiteiten, D-branen, M-theorie en matrix stringtheorie 
behandeld. Hierna laten we zien dat bepaalde symmetrieën van stringtheorie (zogenaamde 
U-dualiteitssymmetrieën) ook aanwezig zijn in Yang-Mills theorie. In het bijzonder zijn 
de degeneraties van zogenaamde BPS-toestanden (een speciaal soort quantumtoestanden) 
van een bepaalde YM theorie invariant onder de U-dualiteitsgroep van stringtheorie in 
7 dimensies. Dit kan worden afgeleid door gebruik te maken van het feit dat Yang-
Mills modellen een effectieve beschrijving geven van D-branen. We laten zien dat de 
invariantie een uitbreiding is van de bekende electromagnetische dualiteitssymmetrie met 
Nahm-dualiteit. 

Hoofstuk 3 heeft stringverstrooiing in de hoge energie limiet als onderwerp. In het 
bijzonder wordt afgeleid hoe een elementaire stringinteractie (zoals weergegeven in figuur 
lb) kan worden beschreven in matrix stringtheorie. Dit is een kleine maar belangrijke stap 
in de richting van een bewijs dat matrix stringtheorie ook daadwerkelijk strings beschrijft. 
De stringinteractie in figuur l b is elementair in de zin dat alle perturbatieve interacties in 
stringtheorie opgebouwd zijn uit zulke geometrische processen, waarbij 2 strings samen 1 
string vormen of waarbij 1 string zich splitst in 2 strings. 

Aan het einde van hoofdstuk 3 beargumenteren we waarom de matrix stringbeschrij-
ving van stringinteracties een goede benadering is in de hoge energie limiet. 

In de secties hiervoor berekenen we een niet-perturbatieve correctie, namelijk de creatie 
van een D-particle en een anti D-particle uit twee gravitonen. Dit proces kan worden 
vergeleken met de creatie van een elektron en een positron uit twee fotonen zoals in 
quantumelectrodynamica, en is een nieuw fenomeen in de natuurkunde. 
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