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Samenvatting 

1 Wat is natuurkunde? 

Dit proefschrift beschrijft mijn promotieonderzoek in de snaartheorie. De hoofdtekst is 
geschreven voor specialisten, en vereist derhalve de nodige wis- en natuurkundige voorken
nis. Het doel van deze samenvatting is om ook voor niet-natuurkundigen uiteen te zetten 
wat de snaartheorie inhoudt, en hoe mijn eigen onderzoek in het grote geheel van die snaar
theorie past. De lezer die op de middelbare school het vak natuurkunde heeft gevolgd, 
of die enkele populair-wetenschappelijke boeken over dit vakgebied heeft gelezen, zou in 
staat moeten zijn om deze tekst te volgen. Laat ik daarbij wel benadrukken dat de 
natuurlijke taal om natuurkunde te presenteren cle taal van de wiskunde is. Populair-
wetenschappelijke teksten zijn een vertaling van deze wiskundige beschrijving in beelden 
die dichter bij het dagelijks leven staan - en zoals bij vertalingen altijd het geval is gaat 
daarbij een deel van de oorspronkelijke ideeën verloren. De kunst van de popularisatie is 
om de beelden zo goed mogelijk te kiezen, maar het gevaar is daarbij altijd dat de lezer 
de beelden te letterlijk gaat nemen, of zelfs gaat denken dat het beoefenen van de na
tuurkunde niets anders is dan het verzinnen van dergelijke beelden, hetgeen tot ontelbare 
voorbeelden heeft geleid van •'leunstoel-natuurkundigen" die ervan overtuigd zijn dat hun 
"Why Einstein Was Wrong" een nieuwe natuurkundige revolutie teweeg zal brengen. De 
lezer zij dus gewaarschuwd: mijn doel met deze samenvatting is weliswaar om u een beeld 
te schetsen van wat snaartheoreten in het algemeen doen. en in het bijzonder van het 
onderzoek dat ik zelf gedaan heb. maar mocht mijn tekst u niet overtuigen, dan is de kans 

groot dat dat niet aan de achterliggende natuurkunde ligt. maar aan de door mij gekozen 
i . „ „ ï , ] . . „ „ . . i — . 

Alvorens aan een zeer beknopte uiteenzetting van de snaartheorie te beginnen is het goed 
om nog een stap terug te doen. en te beschrijven hoe de snaartheorie zelf binnen het grote 
geheel van de theoretische natuurkunde past. Om de rol van de snaartheorie binnen de 
natuurkunde te begrijpen is het belangrijk te beseffen dat er een groot verschil is tussen de 
natuurkunde en de meeste andere wetenschappen, gelegen in het feit dat de natuurkunde 
geen andere "meer fundamentele"' wetenschap heeft om op terug te vallen. In de meeste 
wetenschappen gaat men uit van een bepaald aantal basisbegrippen, waarover men vragen 
formuleert die men vervolgens probeert te beantwoorden. De psychologie stelt bijvoorbeeld 
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de menselijke geest centraal, en probeert daar diverse aspecten van te begrijpen. In de 
wiskunde gaat men uit van een bepaald systeem van aannames (zogenaamde axioma's). 
waarna men op zoek gaat naar interessante gevolgen daarvan. Een groot deel van de 
natuurkunde wordt op deze zelfde manier bedreven, maar een van de interessante aspecten 
van de natuurkunde is dat men vanuit de basisbegrippen niet alleen "omhoog" redeneert, 
maar ook voortdurend •"omlaag": van elk basisbegrip kan weer gevraagd worden waaruit 
het is opgebouwd, hoe het ontstaat, en wat de beste manier is om het te definiëren. 
Het begrip "tijd" is bijvoorbeeld een belangrijk instrument in de gehele natuurkunde, 
maar tegelijk is het een begrip waarover enorm veel onbeantwoorde fundamentele vragen 
bestaan. 

Natuurlijk zijn in de meeste andere wetenschappen de basisbegrippen ook aan onderzoek 
en dus aan verandering onderhevig de aannames van een negentiende-eeuwse psycholoog 
zullen totaal anders zijn dan die van een hedendaagse psycholoog - maar het verschil met 
de natuurkunde is dat in veel andere wetenschappen een bepaald niveau bestaat waaron
der veel van de basisbegrippen aan andere wetenschappen ontleend kunnen worden. De 
psycholoog kan bijvoorbeeld informatie uit de biologie gebruiken; de bioloog kan bepaalde 
scheikundige resultaten als uitgangspunt nemen, en de scheikundige kan op natuurkundige 
wetten voortbouwen. Ik wil hiermee zeker niet het reductionistische standpunt verdedigen 
dat al die wetenschappen puur bestaan uit toepassingen van de "onderliggende" weten
schappen, maar ik wil het omgekeerde benadrukken: in de natuurkunde is het niet mo
gelijk om basisbegrippen aan andere wetenschappen te ontlenen; de natuurkunde is altijd 
gedwongen haar eigen fundamenten te definiëren1. Wat dat betreft is de natuurkundige 
vergelijkbaar met de nieuwsgierige kleuter die op elk zorgvuldig geformuleerd antwoord 
van zijn ouders weer de vervolgvraag "Maar waarom dan?" stelt. 

Deze eigenschap van de natuurkunde steekt bijvoorbeeld de kop op wanneer men op zoek 
gaat naar een definitie van wat natuurkunde precies onderzoekt. In de meeste defini
ties wordt het onderzoeksgebied van de natuurkunde alleen ;'naar boven" begrensd: een 
bekende definitie is bijvoorbeeld dat de natuurkunde de levenloze natuur onderzoekt 
waarbij het onderzoeksterrein dus wordt beperkt tot alles wat niet door de biologie wordt 
beschreven. De Dikke Van Dale laat het onderzoeksgebied van de natuurkunde ophouden 
bij de scheikunde: natuurkunde is "de wetenschap die zich bezighoudt met alle verschijn
selen in de natuur waarbij geen chemische veranderingen optreden". We zien dat in beide 
definities de natuurkunde alleen naar boven begrensd wordt; de wetenschap zal zelf haar 
eigen basis zal moeten definiëren. 

Dit is een eerste belangrijke eigenschap van de natuurkunde die ik wil benadrukken. Een 
tweede, hiermee nauw verbonden eigenschap is dat natuurkunde, in tegenstelling tot wat 
vaak - mede dankzij allerlei zweverige "populair-wetenschappelijke" boeken gedacht 
wordt beslist geen filosofische wetenschap is. Het doel van de natuurkunde is niet om zaken 
te verklaren (merk op dat Van Dale al heel bewust het werkwoord "bezighouden met" 

1 Sommige wetenschappers zullen wellicht de wiskunde nog als fundament voor de natuurkunde willen 
zien. Persoonlijk zie ik de wiskunde (naast als bijzonder interessante op zichzelf staande wetenschap) 
eerder als een hulpmiddel dan als een fundament voor de natuurkunde; ik geloof zeker niet in het beeld 
dat de volledige natuurkunde uiteindelijk puur op basis van wiskundige consistentie afgeleid kan worden. 
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gebruikt), maar om verschijnselen te beschrijven, om aan de hand van die beschrijvingen 
patronen te vinden en om met behulp van die patronen soortgelijke verschijnselen te 
voorspellen. De relatie met mijn voorgaande opmerkingen is dat een verklaring zoiets is 
als "het geven van een afleiding uit algemeen aanvaarde aannames", maar dat het in de 
na tuurkunde nu juist deze aannames zijn die zelf aan onderzoek onderhevig zijn. Het doel 
van de natuurkunde is dus puur het vinden van basisbegrippen (analoog aan de wiskundige 
axioma s) waaruit waarnemingen afgeleid en voorspeld kunnen worden, maar niet het 
uitleggen, of afleiden van deze aannames zelf2. Een verzameling van basisaannames in de 
na tuurkunde wordt een "theorie" genoemd, en we zouden de natuurkunde dus kunnen 
definiëren als de zoektocht naar theorieën die uiteindelijk alle waarnemingen beschrijven. 
Een theorie die dit in voldoende bevredigende mate doet is een goede natuurkundige 
theorie; of die theorie ook de "waarheid" is (en in het geval van meerdere theorieën die 
even goede resultaten boeken: welke theorie "waar" is) is geen natuurkundige, maar een 
filosofische vraag. 

Toch is de bovenstaande omschrijving van de natuurkunde nog niet helemaal volledig, 
want hoewel de natuurkunde zelf geen filosofie is. heeft de natuurkunde wel een min of 
meer filosofische aanname in zich: de aanname dat de natuur één geheel is, en dat de 
na tuurkunde dus één enkel bestaand systeem beschrijft. Deze aanname is natuurlijk sterk 
verbonden met de aanname dat een natuurkundige theorie alle gedane waarnemingen 
moet beschrijven, maar is er toch niet equivalent mee. zoals blijkt uit de situatie die 
zich voordoet in de hedendaagse fundamentele theoretische natuurkunde. We hebben 
momenteel een verzameling van fundamentele aannames die vrijwel alle waarnemingen 
die wc doen met enorme precisie beschrijven, en die ook de resultaten van een groot 
aantal experimenten bijzonder nauwkeurig voorspellen. Deze aannames zijn verenigd in 
twee theorieën: de algemene relativiteitstheorie en de quantumveldentheorie. Het feit dat 
het hier twee theorieën betreft zou bij de lezer echter al argwaan moeten wekken: de twee 
theorieën lijken namelijk niet in één theorie verenigbaar te zijn. zoals we in meer detail 
zullen zien in de volgende sectie. Volgens onze oude "definitie" van de natuurkunde is dit 
geen probleem, omdat we met de twee apar te theorieën toch alle gedane waarnemingen 
kunnen beschrijven en voorspellen, maar wanneer we ervan uitgaan dat de na tuur een enkel 
systeem is dat met een enkele theorie beschreven zou moeten worden leidt het natuurlijk 
wel tot allerlei problemen. Er zouden in de natuur dan immers situaties moeten zijn 
waarin we beide groepen van aannames nodig hebben - in de volgende sectie zullen we 
expliciete voorbeelden van zulke situaties zien - en hoewel we momenteel nog niet in 
s taat zijn zulke situaties te creëren is hun theoretische bestaan toch al voldoende om te 
concluderen dat er iets zal moeten gebeuren om de natuurkunde weer met zichzelf in 
het reine te brengen: uiteindelijk zijn we op zoek naar een enkele "theorie van alles" die 
dezelfde voorspellingen doet als de relativiteitstheorie en de quant umveldentheorie in hun 
respectievelijke bereiken doen. maar die ook in staat is om het (vooralsnog niet direct 
waarneembare) overgangsgebied te beschrijven. 

2 Wanneer ik het heb over "de natuurkunde" bedoel ik steeds de fundamentele theoretische natuur
kunde. Natuurlijk zijn er diverse takken van de natuurkunde die wel op bepaalde resultaten voortbouwen 
- neem bijvoorbeeld de thermodynamica - maar dit zijn dan steeds resultaten die zelf weer afkomstig zijn 
uit andere takken van de fvsica. 
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De snaartheorie is een eerste aanzet tot een dergelijke •'theorie van alles . Om te kun
nen beschrijven wat die snaartheorie inhoudt, moeten we eerst iets dieper ingaan op 
de problemen die we tegenkomen wanneer we de (algemene) relativiteitstheorie en de 
quantumveldentheorie proberen te verenigen tot één theorie. We laten de filosofische 
beschouwingen dus voorlopig even achter ons. en gaan (met in het achterhoofd de waar
schuwing uit de eerste alinea) nu over tot de "echte natuurkunde". Nadat ik de al
gemene relativiteitstheorie, de quantumveldentheorie en de snaartheorie in een notendop 
heb beschreven zal ik iets zeggen over hoger-dimensionale objecten en dualiteiten in de 
snaartheorie - twee kreten die ook in de titel van dit proefschrift terugkomen. Aan de hand 
daarvan zal ik vervolgens kort samenvatten wat de belangrijkste thema's van dit proef
schrift zijn. In de laatste sectie kom ik dan terug op de vraag in hoeverre de snaartheorie 
nu als kandidaat-theorie van alles kan dienen. 

2 De fundamenten van de moderne natuurkunde 

De tak van de natuurkunde die de bewegingen van voorwerpen beschrijft, en voorspelt hoe 
deze bewegingen zullen zijn in bepaalde externe omstandigheden, zoals in de aanwezigheid 
van een zwaartekrachtveld, heet de mechanica. De basis van de mechanica werd in de 
zeventiende eeuw gelegd door een aantal natuurkundigen waaronder de bekende fysicus 
Isaac Newton. De zogenaamde ••wetten van Newton" worden vandaag de dag nog steeds 
gebruikt om bewegingen op allerlei schalen te beschrijven en te voorspellen. 

In de afgelopen eeuw is echter gebleken dat in bepaalde omstandigheden de newtonse 
mechanica niet nauwkeurig genoeg de waarnemingen beschrijft. Dit is een verschijnsel 
dat vaak voorkomt in de natuurkunde (en in de wetenschap in het algemeen): bepaalde 
theorieën zijn bruikbaar zolang men zich beperkt tot een bepaald scala aan omstandighe
den, maar vertonen daarbuiten duidelijke afwijkingen van het waargenomene. In deze 
gevallen is dus een nieuwe theorie nodig die ook onder de nieuwe omstandigheden de 
waarnemingen goed beschrijft. In het geval van de newtonse mechanica werden er op 
twee gebieden afwijkingen gevonden, en ontstonden er ook twee aanvullende theorieën. 
Om te beginnen wijken de wetten van Newton af van het gedrag dat de natuur vertoont 
wanneer we op zeer kleine schaal of bij erg grote energieën experimenteren; hier is een 
beschrijving van de natuur in termen van de quantummechanica en de daarop gebaseerde 
quantumveldentheorie nodig. Ook bij erg grote massa's of grote versnellingen blijkt de 
newtonse mechanica slechts een benadering te zijn: in dit regime gebruikt de moderne 
natuurkundige de algemene relativiteitstheorie. 

2.1 Quantumtheorieën 

De quantummechanica zegt dat alle processen in de natuur kansprocessen zijn. Dit lijkt op 
het eerste gezicht een heel natuurlijke aanname: wanneer we bijvoorbeeld met een zuivere 



2. DE FUNDAMENTEN VAN DE MODERNE NATUURKUNDE 195 

dobbelsteen gooien, weten we dat de kans op elke uitkomst een op zes is. Natuurkundige 
processen worden dus heel vaak door kansprocessen beschreven, maar het bijzondere aan 
de quantummechanica is dat hierin de kansprocessen een fundamenteel karakter hebben. 
Wanneer ik maar precies weet hoe huid en hoe hoog ik een dobbelsteen gooi. en hoe het 
oppervlak waarop ik de steen gooi eruit ziet. kan men zich voorstellen dat ik ook precies 
kan berekenen wat de uitkomst van de worp zal zijn. De quantummechanica zegt echter 
dat zo'n uitkomst nooit exact vooraf bepaald zal zijn. Elk natuurkundig proces heeft 
in die theorie verschillende mogelijke uitkomsten, die elk een zekere kans op verschijnen 
hebben. Zodra ik de uitkomst van het proces meet, wordt een van die mogelijke uitkomsten 
gekozen, maar dit gebeurt op een volkomen willekeurige manier, en hangt dus niet meer 
af van wat voor externe parameters dan ook. Met andere woorden: ik kan tweemaal een 
dobbelsteen op exact, dezelfde manier gooien, maar de uitkomst kan toch tweemaal anders 
zijn! 

Dit op ons wat vreemd overkomende gedrag van de natuur heeft vooral invloed op de 
natuurkunde op zeer kleine schaal. Denk om dit in te zien eens aan bijvoorbeeld een 
bowlingbal. Zo'n bal bestaat uit een enorm aantal atomen: het precieze aantal verschilt 
natuurlijk van bal tot bal (en van moment tot moment), maar het is een getal van zo'n 
26 cijfers. De plaats van elk van die atomen is onderhevig aan een quantummechanisch 
kansproces, en is dus niet exact bepaald. Wanneer we de plaats van een atoom meten 
zal het atoom zich ergens bevinden in een gebiedje dat de orde van grootte heeft van een 
tiende nanometer (een tienmiljoenste deel van een millimeter), maar waar in dat gebiedje 
het atoom zich precies bevindt is vooraf niet te bepalen. We zeggen dan dat de positie 
van een enkel atoom een "onzekerheid" van een tiende nanometer heeft. Natuurlijk is 
dit al een verschrikkelijk kleine afstand, maar dergelijke afstanden zijn in nauwkeurige 
experimenten wel te meten, en dus kunnen we in experimenten niet losse atomen duidelijk 
de gevolgen zien van de quantummechanica. 

Kijk nu eens naar figuur 6.1. Hierin zijn 25 stippen getekend, op willekeurige plaatsen in 
een gebiedje ter grootte van het grote vierkant. Elke stip stelt een atoom voor. en elke stip 
kan dus in principe op elke plaats in het vierkant aangetroffen worden. De onzekerheid 
in de bepaling van de plaats van het atoom is dus de grootte van het vierkant. Maar 
laten we nu eens kijken naar het zwaartepunt van de 25 atomen - dat wil zeggen naar de 
gemiddelde positie van de 25 stippen. Sommige stippen zitten wat rechts van het midden, 
andere weer wat links, en sommige boven en beneden, maar wanneer we de gemiddelde 
positie van de 25 stippen bepalen (aangegeven met het cirkeltje) komen we toch aardig 
dicht bij het midden van het vierkant uit. Natuurlijk is het zwaartepunt niet precies het 
midden van het vierkant: in dit voorbeeld vinden we bijvoorbeeld 16 stippen boven het 
midden en maar 9 eronder, en het zwaartepunt ligt hier dan ook iets boven het midden. 
Maar waar het om gaat is dat het zwaartepunt wel dichtbij het midden ligt - en wanneer 
we tienduizend stippen tekenen in plaats van 25 zal dit effect alleen maar sterker zijn. 
Voor wie van wiskunde houdt: het kan aangetoond worden dat de nauwkeurigheid in elk 
van de coördinaten verbetert met een factor die de wortel is van het aantal stippen, dus 
het zwaartepunt van 25 willekeurig geplaatste stippen zal zich vrijwel altijd bevinden in 
het gestippelde gebiedje waarvan de zijde 5 maal zo klein is als die van het oorspronkelijke 
vierkant, en het zwaartepunt van 10.000 stippen zal liggen in een gebiedje waarvan de 
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zijde 100 maal zo klein is. 

• • • 

è_._.J 

Figuur 6.1: De vijfentwintig zwarte stippen zijn op willekeurige posities binnen het grote 
vierkant geplaatst. Het cirkeltje geeft de gemiddelde positie van de stippen aan. In het 
algemeen zal de gemiddelde positie ergens binnen het gestippelde vierkant met de vijf 
maal zo kleine zijde liggen. 

In het geval van de bowlingbal zal het zwaartepunt van de hele bal dus enorm veel 
nauwkeuriger bepaald zijn dan het zwaartepunt van een individueel atoom - de factor 
waarmee de nauwkeurigheid verbetert is de wortel van het getal van 26 cijfers, dus een 
getal dat zelf zo'n 13 cijfers heeft. (Bij het worteltrekken halveert ruwweg het aantal 
cijfers.) In millimeters uitgedrukt zal de onzekerheid in de plaats van de bowlingbal een 
getal zijn met eerst negentien nullen achter de komma, waar de onzekerheid in de plaats 
van een enkel atoom "slechts"' zes nullen achter de komma heeft. Het verschil met een 
"klassieke'' beschrijving, waarin de plaats van het zwaartepunt van de bal exact bepaald 
kan worden, is dus vreselijk klein, en in de praktijk niet meetbaar. Met andere woor
den: voor "macroscopisch grote" voorwerpen speelt de quantummechanica nauwelijks een 
rol: alleen wanneer we de natuurkunde op de schaal van atomen en kleiner bestuderen 
merken we iets van de verschillen tussen de klassieke mechanica van Newton en de quan
tummechanica. Dit is ook de reden dat de voorspellingen van de quantummechanica op 
ons vaak wat vreemd overkomen (en de reden dat er zoveel "filosofische" onzin over de 
quantummechanica geschreven is): in het dagelijks leven merken we helemaal niets van de 
quantumaspecten van de wereld, en dus is onze fysische intuïtie totaal niet geschikt voor 
het "aanvoelen" van de voorspellingen die de quantummechanica doet. 

In het geval van complexere systemen - bijvoorbeeld systemen waarin het aantal atomen 
niet constant is gebruikt de natuurkundige niet de quantummechanica. maar een ge
neralisatie daarvan die de quantumveldentheorie genoemd wordt. De precieze details van 
deze theorie doen hier niet ter zake: wat van belang is voor ons is dat ook in de quan
tumveldentheorie alle processen en uitkomsten van metingen door fundamentele kansen 
en onzekerheden worden beschreven. 
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2.2 De algemene relativiteitstheorie 

De relativiteitstheorie bestaat uit twee onderdelen: de speciale en de algemene relativi
teitstheorie. Ook deze beide relativiteitstheorieën zijn theorieën die correcties vormen op 
de klassieke newtonse mechanica. De speciale relativiteitstheorie behandelt de effecten die 
we kunnen waarnemen wanneer objecten ten opzichte van een waarnemer bewegen met 
enorm grote snelheden - van de orde van de snelheid van het licht. Het licht zelf plant zich 
voort met 300.000 kilometer per seconde (een snelheid waarmee we bijvoorbeeld in één 
seconde ruim zeven maal rond de aarde zouden kunnen reizen), dus ook hier gaat het om 
omstandigheden die we in ons dagelijks leven nooit meemaken, en wederom is dit de reden 
dat de voorspellingen van de relativiteitstheorie voor ons erg onnatuurlijk aanvoelen. 

Bij dergelijke enorme snelheden blijkt bijvoorbeeld onze intuïtie over begrippen als ruimte 
en tijd niet meer geheel juist te zijn. In het bijzonder blijken ruimte en tijd geen twee 
afzonderlijke concepten te zijn. maar twee delen van een geheel dat we de ruimte-tijd noe
men. Het voorstellen van de ruimte-tijd is niet erg lastig: vergelijk het met grafiekpapier 
(zie figuur 6.2a), waarop in één richting de afstand die een auto aflegt wordt uitgezet (dat 
wil zeggen: de ruimte), en in een andere richting de tijd. Volgens de speciale relativiteits
theorie vormen ruimte en tijd samen een dergelijk soort grafiekpapier. Het bijzondere, 
en veel minder intuïtief begrijpelijke feit is nu dat de manier waarop dit papier in een 
ruimte- en een tijdrichting is opgesplitst volgens de speciale relativiteitstheorie verschilt 
van waarnemer tot waarnemer. Wat voor de ene waarnemer ruimte- en tijdrichtingen op 
het papier zijn. kunnen voor de andere waarnemer schuine richtingen zijn - zie figuur 
6.2b. Dit gebeurt in het bijzonder wanneer twee waarnemers met een enorme snelheid 
ten opzichte van elkaar bewegen: onder normale omstandigheden zal het verschil in de 
oriëntatie van de assen nauwelijks merkbaar zijn. 

afstand 
afstand 

(a) (b) 

Figuur 6.2: (a) De ruimte-tijd is vergelijkbaar met een stuk grafiekpapier, (b) Voor een 
tweede, snel bewegende waarnemer is de opsplitsing van de ruimte-tijd in ruimte en tijd 
anders. 

De algemene relativiteitstheorie gaat nog verder dan dit: hierin wordt gesteld dat het 
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niet alleen mogelijk is om de assen van liet grafiekpapier te draaien, maar ook om het 
papier te krommen in allerlei richtingen, bijvoorbeeld zoals is weergegeven in figuur 6.3. 
Gevolg hiervan is dat waarnemers die voor hun gevoel allebei stilstaan dus waarnemers 
die geen afstand afleggen, en voor wie de grafiek samenvalt met de verticale lijnen op het 
grafiekpapier - toch uit elkaar bewegen. Volgens de algemene relativiteitstheorie is dit 
verschijnsel precies wat we merken wanneer de zwaartekracht zich manifesteert: wanneer 
van twee waarnemers er een zich in de buurt van een zware ster bevindt zal hij naar die 
ster toe vallen, en zich dus van de andere waarnemer af bewegen, maar door de bekende 
"gewichtloosheid" in de ruimte zal hij hier niets van merken. 

Figuur 6.3: In de algemene relativiteitstheorie kan het "grafiekpapier'' waaruit de ruimte
tijd bestaat ook nog eens gekromd zijn; de gevolgen hiervan ervaren we als zwaartekracht. 

Net als de quantummechanische verschijnselen zijn de effecten van het beschrijven van 
zwaartekracht als gekromde ruimte-tijd in plaats van met de wetten van Newton nauwe
lijks merkbaar in ons dagelijks leven. Ze spelen echter een belangrijke rol in bijvoorbeeld 
de astronomie, waar we te maken hebben met de enorme massa's van sterren en sterren
stelsels, en dus met grote krommingen van de ruimte-tijd. 

2.3 Een scheurtje in het bouwwerk 

We hebben nu twee correcties op de newtonse mechanica gezien: de quantummechanica. 
die een rol speelt bij processen op zeer kleine schaal, en die zegt dat die processen fun
damentele kansprocessen zijn. en de algemene relativiteitstheorie, die een rol speelt bij 
processen waarbij zeer zware objecten betrokken zijn. en die zegt dat de zwaartekracht 
beschreven wordt door de ruimte en de tijd aan elkaar te plakken en het resulterende 
""grafiekpapier" te krommen. We kunnen ons nu afvragen wat er zou gebeuren wanneer 
we experimenten doen onder omstandigheden waar we allebei de theorieën nodig hebben. 
Dit zijn dus omstandigheden waarin zeer kleine objecten toch een zeer grote massa hebben. 
Zulke omstandigheden worden bijvoorbeeld aangetroffen in een zwart gat: een ster die on
der zijn eigen gewicht is ineengeklapt tot een heel klein bolletje van enorm geconcentreerde 
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materie. Zulke zwarte gaten zijn nog nooit direct experimenteel waargenomen, en het is 
ook onmogelijk ze in laboratoria te maken, maar volgens de huidige theorieën en volgens 
vele indirecte waarnemingen (via naburige sterren of precieze massabepalingen) zouden ze 
wel degelijk moeten bestaan. Het is dus. ondanks het gebrek aan directe waarnemingen, 
een legitieme vraag hoe zulke systemen beschreven moeten worden. 

Voor het beschrijven van kleine zwarte gaten hebben we zowel de quantumveldentheorie 
als de relativiteitstheorie nodig, maar zoals ik in de inleiding al zei doet het vervelende 
feit zich voor dat de beide correcties op de newtonse mechanica bepaald niet eenvoudig te 
verenigen zijn. Wanneer we de gekromde ruimte-tijd (het belangrijkste ingrediënt van de 
relativiteitstheorie) willen beschrijven als het resultaat van een kansproces (het belangrijk
ste ingrediënt van de quantummechanica) stuiten we op enorme wiskundige problemen. 
Het opschrijven van exacte formules voor zo'n theorie is vooralsnog niet mogelijk gebleken 
- iets wat overigens ook voor heel veel andere quantummechanische systemen geldt - en dus 
is het beste wat we kunnen doen het gebruik maken van de zogenaamde "storingsrekening". 
Dat wil zeggen dat we een moeilijk probleem waarvan we de uitkomst willen berekenen 
eerst benaderen door een eenvoudiger probleem dat wel oplosbaar is (bijvoorbeeld een 
probleem waarin we doen alsof een bepaalde natuurconstante nul is), en vervolgens vanuit 
die oplossing het oorspronkelijke probleem proberen te benaderen in ons voorbeeld door 
de constante net iets groter dan nul te maken, en te kijken hoe de oplossing dan verandert 
ten opzichte van de vorige oplossing. De antwoorden die uit zo"n storingsrekening volgen 
zijn dan correcties op correcties op correcties op... enzovoort, en uiteindelijk moeten al 
die correcties tot een acceptabel antwoord leiden. Om een voorbeeld te geven: uit een 
berekening die als resultaat het getal 2 heeft, zou in een storingsrekening-benadering iets 
komen als 

1 + 2 + 4 + 8 + H 5 + 3 2 + -
en wie de deelsommen uitrekent ziet dat het antwoord inderdaad steeds dichter nadert tot 
het getal 2. 

Het vervelende van de quantummechanica is dat de uitkomsten van berekeningen vaak 
afhankelijk zijn van een aantal parameters (zoals de elektrische lading van bepaalde deel
tjes, of de grootte van de kracht tussen twee kerndeeltjes in een atoom), en dat we bij een 
bepaalde keuze van die parameters ook uitkomsten kunnen krijgen die eruit zien als 

1 + 2 + 4 + 8 + 1 6 + 32 + ... 

Het is duideli'k dat deze som nooit tot een bepaald antwoord zal naderen, omdat iedere 
volgende bijdrage groter is dan de voorgaande. We zeggen in dit geval dat de storingsreeks 
divergeert. 

In veel gevallen kan met behulp van allerlei geavanceerde wiskunde (de zogenaamde renor-
malisatieprocedure) uit divergerende storingsreeksen toch nog nuttige informatie afgeleid 
worden, maar het blijkt dat juist in het geval van de zwaartekracht deze procedures tot 
niets leiden, en de antwoorden van de berekeningen betekenisloos blijven. We stuiten dus 
op fundamentele wiskundige problemen wanneer we een quantummechanische beschrijving 
van de zwaartekracht willen geven. Wanneer we slechts een van de twee correcties op de 



200 SAMENVATTING 

newtonse mechanica nodig hebben is er geen probleem, maar wanneer we beide correcties 
gebruiken loopt de wiskundige machine vast. De vraag of en hoe deze problemen opgelost 
kunnen worden is een van de grootste open vragen in de huidige theoretische natuurkunde. 

3 Een nieuw uitgangspunt: snaren 

Zoals gezegd komen oneindigheden (dat wil zeggen: storingsreeksen waarin elke volgende 
term groter is dan de voorgaande, en waarvan het resultaat dus oneindig groot lijkt te 
zijn) niet alleen voor in een quantummechanische beschrijving van de zwaartekracht, maar 
vinden we ze overal in de quantumvcldentheorie. Laten we eens iets preciezer kijken naar 
de manier waarop deze oneindigheden ontstaan. Oneindigheden in de wiskunde komen 
vaak voort uit het feit dat we rekenen met het getal nul. Denk bijvoorbeeld aan de 
middelbare-schoolwijsheid "delen door nul is flauwekul": wanneer we iets door een heel 
klein getal delen is de uitkomst een heel groot getal (de lezer die hier niet bekend mee is kan 
een aantal voorbeelden op een rekenmachine uitrekenen), en wanneer we dus "bijna door 
nul delen'* wordt de uitkomst "bijna oneindig". Door nul delen zelf is niet mogelijk; de 
uitkomst zou oneindig groot zijn. Op dezelfde manier zijn er vele wiskundige bewerkingen 
die niet op het getal nul toegepast kunnen worden omdat het resultaat van de berekening 
oneindig groot zou zijn. 

Ook de problemen in de quantumveldentheorie ontstaan doordat bepaalde grootheden de 
waarde nul aannemen. We hebben gezien dat quantumtheorieën de wereld als een kanspro
ces beschrijven. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een proces waarin twee elementaire 
deeltjes (elektronen, fotonen, quarks of andere deeltjes) met elkaar in botsing komen, een 
tijdje als één geheel verder bewegen, en vervolgens gesplitst worden en elk hun eigen weg 
gaan. We kunnen de trajecten van de twee deeltjes tekenen: het resultaat zal eruit zien als 
in figuur 6.4a. Een dergelijk diagram wordt een Feynman-diagram genoemd. Aangezien 
de quantummechanica over kansprocessen gaat. kunnen we niet zeggen dat zo'n diagram 
het traject is dat de deeltjes afleggen, maar moeten we zeggen dat het een van de vele 
mogelijke trajecten is die de deeltjes afleggen. Als we alleen de begin- en eindsituatie van 
het proces kennen kunnen de deeltjes evengoed trajecten als in figuur 6.4b hebben afgelegd 
- al zal de kans daarop natuurlijk een stuk kleiner zijn. De quantumveldentheorie geeft 
wiskundige regels om voor alle mogelijke Feynman-diagrammen exact de bijbehorende 
kans te berekenen, en aan de hand daarvan natuurkundige voorspellingen te doen. 

Bekijk nu het Feymnan-diagram van figuur 6.4c. Dit lijkt op het diagram van figuur 6.4a. 
maar de weg die de deeltjes samen afleggen is een stuk kleiner. De lengte van deze afgelegde 
weg is een van de parameters die we in de wiskundige formules moeten stoppen om kansen 
uit te rekenen, en we zien dat die weglengte willekeurig klein kan worden - dus de lengte 
nul willekeurig dicht kan naderen. Dit getal nul is een bron voor de oneindigheden in de 
quantumveldentheorie: wanneer een dergelijke lengte nul nadert, zullen allerlei fysische 
grootheden divergeren, en vinden we oneindige uitkomsten. 
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Figuur 6.4: (a) Een Feynman-diagram voor twee deeltjes die botsen, samen verder be
wegen, en daarna weer uit elkaar vliegen, (b) Een veel minder waarschijnlijk Feynman-
diagram met dezelfde begin- en eindtoestand, (c) Een bijna divergent Feynman-diagram. 

Merk op dat we er tot nu toe van uit zijn gegaan dat de elementaire deeltjes in onze 
processen puntvormig zijn: ze hebben geen lengte, geen breedte, en geen hoogte. Laten 
we nu eens aannemen dat dit niet het geval is, en dat de deeltjes wel een bepaalde grootte 
hebben. Als goede fysici wijken we echter om te beginnen niet te veel af van ons oor
spronkelijke standpunt, en geven we de deeltjes alleen een lengte, maar geen hoogte en 
breedte. Later zullen we dan wel zien wat we met de andere richtingen (of dimensies) 
aankunnen. We beginnen dus met aan te nemen dat elementaire deeltjes kleine snaartjes 
zijn. Merk op dat dit al een enorme stap is ten opzichte van de puntdeeltjes: puntdeeltjes 
hebben alleen maar een bepaalde positie en snelheid, maar snaartjes kunnen daarbij ook 
nog eens zelf op allerlei manieren trillen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een gitaarsnaar, 
die tonen van verschillende sterkte en toonhoogte (de zogenaamde "boventonen") kan 
weergeven. Voor de snaren uit de snaartheorie geldt exact hetzelfde, waarbij die snaren 
ook nog eens in negen dimensies in plaats van in drie kunnen trillen. We noemen al deze 
trillingstoestanden de interne vrijheidsgraden van de snaar. 

Laten we nu eens kijken naar de problemen met de oneindigheden die de quantumvelden-
theorie ons opleverde. Ook snaren kunnen met elkaar botsen en samen een lange snaar 
vormen, die vervolgens weer kan breken in twee kortere snaren. We kunnen dus precies 
zulke Feynman-diagrammen tekenen als in figuur 6.4: dit is gedaan in figuur 6.5. Een 
quantum-snarentheorie zal weer aan elk van deze diagrammen een kans toekennen. Maar 
er is een belangrijk verschil met het geval van puntdeeltjes: merk op dat er in figuur 
6.5c geen lengte is die nul dreigt te worden: wanneer we het Feynman-diagram dat een 
verbindingsstuk van lengte nul heeft, "verdikken" tot een snaardiagram vindt de interactie 
plaats in een gebiedje dat ongeveer de lengte en breedte van de snaar zelf heeft. Door de 
snaar een lengte te geven hebben we ervoor gezorgd dat het vervelende getal nul en dus 
het bijbehorende oneindige resultaat - uit onze berekeningen verdwijnt! 
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Figuur 6.5: Dezelfde Feynman-diagrammen als in figuur 6.4. maar nu getekend voor snaren 
in plaats van puntdeeltjes. 

Dit is natuurlijk een mooi resultaat, aangezien we niet alleen de renormaliseerbare onein-
digheden kwijtraken, maar ook de niet-renormaliseerbare. en we dus een groot probleem in 
het beschrijven van een quantumzwaartekracht uit de weg hebben geruimd. Wanneer we 
de wiskunde van de quantumsnaren nader uitwerken blijkt zelfs dat het heel natuurlijk is 
om de zwaartekracht in een snarentheorie te beschrijven. Deze ontdekking (die overigens 
historisch heel anders plaatsvond: de snaartheorie kwam voort uit een poging om de sterke 
kernkracht te beschrijven, en niet de zwaartekracht) heeft in de afgelopen dertig jaar tot 
een enorme hoeveelheid onderzoek in de snaartheorie geleid. 

Eén vraag brandt de lezer misschien op de lippen: wanneer de wereld niet uit puntdeeltjes 
maar uit snaartjes bestaat, kunnen we dat dan ook zien! Het antwoord moet helaas 
vooralsnog een teleurstellend "nee" luiden: wanneer de wereld uit quantumsnaren bestaat 
hebben deze snaren hoogstwaarschijnlijk een lengte die. uitgedrukt in centimeters, een 
getal met meer dan dertig nullen achter de komma is. De snaren zijn dus zo kort dat ze 
zich in alle mogelijke experimenten gedragen alsof ze puntdeeltjes zijn. De belangrijkste 
functie van de snaartheorie ligt momenteel in het verenigen van de zwaartekracht en de 
quantuinmechanica. en niet in het doen van experimentele voorspellingen. Natuurlijk zou 
het mooi zijn wanneer we uiteindelijk wel de snaartheorie experimenteel zouden kunnen 
toetsen meer hierover in de laatste sectie van deze samenvatting. 

Overigens zijn beslist niet alle theoretische problemen met het vervangen van puntdeeltjes 
door snaren opgelost: we hebben nu een theorie gecreëerd die zowel quantummechanisch 
als relativistisch is. maar dat wil nog lang niet zeggen dat we hiermee een theorie van 
alles gevonden hebben! Om die naam te krijgen zal de theorie ook moeten verklaren hoe 
alle elementaire deeltjes die wij kennen uit de snaren voortkomen, waarom onze wereld 
driedimensionaal is (de meest natuurlijke snaartheorieën zijn maar liefst negendimensio
naal!), hoe de uitdijing van het Heelal ontstaan is. waarom de natuurconstantes de waardes 
hebben die ze hebben, waarom we bepaalde symmetrieën wel en niet in de natuur zien, 
enzovoort. In de loop der jaren zijn over al deze vragen vele ideeën geopperd en artikelen 
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geschreven, maar de definitieve antwoorden zijn nog niet gegeven. Dat neemt niet weg 
dat het verenigen van de zwaartekracht en de quantummechanica alleen al een enorme 
prestatie is die inspireert tot het verder zoeken naar antwoorden op deze vragen - iets wat 
alleen al blijkt uit de enorme belangstelling van fysici waarin de snaartheorie de afgelopen 
dertig jaar heeft gestaan. 

4 Verder de ladder op: D-branen en de NS-vijfbraan 

Zoals ik al schreef zijn de eenvoudigste snaartheorieën negendimensionale theorieën. Zulke 
theorieën zijn wellicht moeilijk voor te stellen, maar wiskundig is het beschrijven van een 
negendimensionale wereld net zo eenvoudig als het beschrijven van onze bekende drie
dimensionale wereld. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar wat het betekent als we 
zeggen dat onze wereld driedimensionaal is. Dat wil zeggen dat ik. wanneer ik drie mo
gelijke "looprichtingen" heb (bijvoorbeeld van zuid naar noord, van oost naar west en 
van boven naar beneden), overal kan komen waar ik maar wil. Wanneer ik de Eiffeltoren 
wil beklimmen ga ik een paar honderd kilometer naar het zuiden (richting 1). iets naar 
het westen (richting 2). en driehonderd meter omhoog (richting 3). Anders gezegd: elk 
punt op de aarde (en in de lucht of onder de grond) kan beschreven worden door middel 
van drie coördinaten: een lengtegraad, een breedtegraad, en een hoogte ten opzichte van 
het aardoppervlak. Nu is een generalisatie naar vier of meer dimensies natuurlijk niet 
moeilijk meer: vierdimensionale punten worden weergegeven door vier coördinaten. Zo'n 
vierdimensionale wereld ''past" natuurlijk niet in de onze, en daardoor is het erg lastig 
voor ons om ons zo'n wereld voor te stellen, maar het wiskundig beschrijven van zo'n 
wereld is zoals we zien geen enkel probleem. Hetzelfde geldt natuurlijk voor negen dimen
sies. (Men kan zich eventueel een vierdimensionale wereld proberen voor te stellen door 
driedimensionale doorsneden van de vierdimensionale wereld te nemen, en daar in de tijd 
"doorheen te lopen". zodat de tijd de rol van een vierde dimensie gaat spelen. Omgekeerd 
is het zo dat het in de relativiteitstheorie, waar zoals we gezien hebben ruimte en tijd 
aan elkaar geplakt worden, inderdaad gebruikelijk is om over de tijd na te denken als een 
extra dimensie. Er wordt dan ook meestal gezegd dat snaartheorieën tiendimensionaal 
zijn. waarbij de tijd wordt meegeteld.) 

Het blijkt dat alleen in negen dimensies de wiskunde achter de snaartheorieën precies 
kloppend te maken is. zodat alle oneindigheden verdwijnen. De extra dimensies waarin 
snaartheorieën gedefinieerd zijn lijken het op het eerste gezicht onmogelijk te maken om 
een snaartheorie te zien als een realistische beschrijving van de natuur. Gelukkig zijn er 
verschillende oplossingen voor dit probleem. We kunnen bijvoorbeeld zes van de negen 
(ruimtelijke) dimensies "oprollen", zodat ze niet meer waarneembaar zijn. Vergelijk dit 
met het heel strak oprollen van een (tweedimensionaal) vel papier, zoals in figuur 6.6: 
het resultaat is een buisje, dat vanaf grote afstand nauwelijks onderscheiden kan worden 
van een (eendimensionale) lijn. Op dezelfde manier kunnen de zes extra dimensies van 
een snaartheorie klein gemaakt worden (zogenaamde compactificatie). zodat een theorie 
overblijft die op onze alledaagse schaal driedimensionaal lijkt. 
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Figuur 6.6: Een voorbeeld van eornpactificatie: een (tweedimensionaal) vel papier lijkt 
wanneer we het strak oprollen vrijwel eendimensionaal. 

Laten we nu nog eens kijken naar de vraag "waarom eigenlijk snaren"? Als we de ge
neralisatie van puntdeeltjes naar snaren hebben gemaakt is het immers niet meer dan 
natuurlijk om ook eens te kijken of we elementaire deeltjes kunnen beschrijven als kleine 
tweedimensionale membranen, of driedimensionale bolletjes. Sterker nog. als snaartheorie 
ïiegendimeiisionaal is. waarom zouden we dan geen vier-, vijf-. • • • tol en met negendimen-
sionale "deeltjes" beschouwen? 

De reden dat deze hoger-dimensionale objecten tot enkele jaren geleden weinig bestudeerd 
werden, is dat de wiskunde om ze te beschrijven enorm gecompliceerd wordt. Nu hebben 
we al eerder gezien dat wiskundige complicaties nog niet betekenen dat iets onmogelijk is. 
en inderdaad werd in 1995 door .1. Polchinski ontdekt dat ook hoger-dimensionale objecten 
in snaartheorieën voor konden komen. De wiskundige truc die Polchinski gebruikte om 
deze objecten te beschrijven was de volgende: in plaats van het direct beschrijven van de 
vele trillingen van een hoger-dimensionaal object keek Polchinski naar de trillingen van 
snaren waarvan de eindpunten op deze hoger-dimensionale objecten liggen, zoals in figuur 
6.7. Het blijkt dat we door middel van dergelijke snaren enorm veel te weten kunnen komen 
over de hoger-dimensionale objecten. Dergelijke snaren worden snaren met "Dirichlet-
randvoorwaarden" genoemd, en de hoger-dimensionale objecten hebben daarom de naam 
D-branen gekregen, waarin de "D" voor "Dirichlet" staat en het "branen" een generalisatie 
is van ••membranen". 

D-branen blijken in paren voor te komen: een n-dimensionaal D-braan blijkt eigenschap
pen te hebben die sterk gekoppeld zijn aan de eigenschappen van een D-braan van di
mensie 6 — //. De redenering waarmee dit aangetoond wordt geldt algemeen voor hoger-
dimensionale objecten, en dus kunnen we ons afvragen of er ook een dergelijk "duaal" 
object voor de gewone snaar is. Dit object zou dan vijfdimensionaal moeten zijn. en 
het blijkt inderdaad te bestaan. (Waar met "bestaan" natuurlijk bedoeld wordt: "in de 
wiskundige structuur te passen": dergelijke objecten zijn natuurlijk nog nooit daadwer
kelijk waargenomen in de natuur!) Het object wordt de NS-vijfbraan genoemd, naar de 
natuurkundigen P. Neveu en .1. Schwarz. Omdat dit object in tegenstelling tot de D-
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Figuur 6.7: D-branen kunnen worden beschreven door middel van snaren die op de D-
braan eindigen. 

branen niet beschreven kan worden door snaren die erop eindigen is het veel lastiger om 
iets te zeggen over de eigenschappen van de NS-vijfbraan. 

Samenvattend: we hebben gezien dat snaartheorie niet alleen uit snaren bestaat, maar dat 
er ook allerlei hoger-dimensionale objecten zijn. Er zijn D-branen van diverse dimensies 
(welke dimensies precies voor kunnen komen hangt van de precieze snaartheorie af), en er 
is de vijfdimensionale NS-vijfbraan. We zullen nu iets nauwkeuriger kijken naar de relaties 
tussen al deze verschillende objecten, en tussen de verschillende mogelijke snaartheorieën. 

5 Dualiteiten: één theorie, vele beschrijvingen 

We hebben al vermeld dat er verschillende soorten snaartheorieën mogelijk zijn. Om te 
beginnen kunnen we twee verschillende typen snaren bestuderen: gesloten snaren, zoals in 
figuur 6.8a. en open snaren, zoals in figuur 6.8b. Maar er zijn meer keuzemogelijkheden: 
we kunnen kiezen voor snaartheorieën met bepaalde symmetrieën. we kunnen bepaalde 
trillingstoestanden van de snaar al dan niet toelaten (zogenaamde GSO-projecties. naar 
F. Gliozzi. D. Olive en J. Scherk), we kunnen bepaalde compactificaties kiezen, enzovoort. 
In de praktijk is gebleken dat wanneer we bepaalde natuurlijke eisen aan de snaartheorieën 
opleggen (zoals de eis dat deeltjes alleen vooruit in de tijd kunnen bewegen), en we alleen 
ongecompactificeerde (dus negendimensionale) snaartheorieën bekijken, er uiteindelijk vijf 
verschillende mogelijke .snaartheorieën bestaan. Deze theorieën hebben om redenen die 
te ver voeren om hier uiteen te zetten de poëtische namen type I. type IIA. type IIB. 
heterotisch E$ en heterotisch 50(32) gekregen. Als we ons weer even op het filosofische 
vlak wagen is het aantal verschillende snaartheorieën natuurlijk een teleurstelling: wanneer 
we op zoek zijn naar een theorie van alles zou het veel mooier zijn als we één enkele, unieke 
snaartheorie zouden vinden. 
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Figuur 6.8: (a) Gesloten en (b) open snaren. 

Verbazend genoeg blijkt deze droom voor snaarfilosofen toch uit te komen: het blijkt 
namelijk dat er allerlei verbanden tussen de vijf bekende snaartheorieën zijn. en dat ze 
in feite niets anders zijn dan vijf verschillende verschijningsvormen van dezelfde theorie. 
Om het in meer natuurkundige termen te zeggen: er zijn allerlei dualiteiten tussen de vijf 
snaartheorieën. 

Een dualiteit is een beschrijving van een bepaald systeem op een totaal andere manier. Om 
een voorbeeld te geven: in de snaartheorie die de naam "type I" heeft gekregen komt een 
eendimensionale D-braan voor - een object dat de vorm van een snaar heeft. dus. We kun
nen nu de hele theorie opnieuw beschrijven door in plaats van onze oorspronkelijke snaar 
deze snaar als fundamenteel object te beschouwen, en zo vinden we een nieuwe snaartheo
rie, die exact hetzelfde beschrijft als de oude. Deze theorie blijkt een van de andere vijf 
bekende theorieën te zijn. namelijk de zogenaamde ••Heterotische SO(32)"'-snaartheorie. 
Op soortgelijke manieren kunnen we alle snaartheorieën met elkaar verbinden, en vinden 
we dat alle theorieën manifestaties zijn van één grote overkoepelende theorie een theorie 
die ook wel M-theorie genoemd wordt, waar de "M" naar keuze kan staan voor woorden 
als ''magie'', "mysterie'', "moeder". of meer praktische zaken als •'membraan". 

Een goede wiskundige beschrijving van de overkoepelende M-theorie is vooralsnog niet 
gevonden, al zijn er via de relaties tussen de snaartheorieën wel allerlei eigenschappen van 
de theorie bekend. Zo weten wc dat M-theorie zelf geen snaren bevat, maar alleen twee
en vijfdimensionale branen. en dat de theorie een elfdimensionale theorie is waaruit alle 
snaartheorieën ontstaan door een van de dimensies te compactificeren op de manier die we 
hierboven hebben uitgelegd. De snaren zelf ontstaan dan bijvoorbeeld door een richting 
van een tweedimensionaal membraan mee op te rollen, zodat een eendimensionale snaar 
overblijft. 

6 Twee kleine bijdragen 

We hebben nu in vogelvlucht de snaartheorie beschreven: het wordt dus hoog tijd om iets 
meer te zeggen over het onderzoek dat in dit proefschrift gepresenteerd wordt. De titel 
van het proefschrift is vrij vertaald "Duale gezichtspunten op hoger-dimensionale objecten 
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in de snaartheorie": het onderzoek richt zich dus op de verschillende beschrijvingen van de 
D-branen en de NS-vijfbraan die volgen uit de verschillende dualiteiten. De achterliggende 
filosofie is dat een probleem dat vanuit een bepaald oogpunt erg lastig oplosbaar is. vanuit 
een duaal gezichtspunt wel eens veel eenvoudiger oplosbaar zou kunnen zijn. Andersom 
kan een opgelost probleem in een bepaalde snaartheorie door middel van een dualiteit 
vertaald worden in een opgelost probleem in een andere snaartheorie, en kunnen we op 
die manier veel leren over de vijf verschillende verschijningsvormen van de theorie. 

Er komen in dit proefschrift twee specifieke voorbeelden van deze filosofie aan bod. geba
seerd op twee artikelen die ik met mijn promotores heb geschreven, en die te vinden zijn 
onder de nummers [74] en [32] in de referentielijst. In het eerste artikel vinden we een 
relatie tussen netwerken van snaren en zogenaamde "supervellen" (die we verderop zullen 
beschrijven) door een dualiteit toe te passen op een al bekende relatie. In het tweede 
artikel berekenen we de zogenaamde "partitiefunctie" (ook verderop beschreven) van de 
NS-vijfbraan - iets wat we konden doen door verschillende stappen van de berekening te 
doen in verschillende duale theorieën. 

6.1 Netwerken van snaren en supervellen 

Met de intrede van de D-branen in de snaartheorie komen verrassend genoeg ook weer 
"ouderwetse" puntdeeltjes om de hoek kijken: een nuldimensionale D-braan is immers een 
puntvormig deeltje! Het blijkt dat deze "D0-branen" inderdaad in bepaalde snaartheorieën 
voorkomen - in het bijzonder in de theorie die de naam "type IIA" draagt. Aangezien we 
ook snaren hebben die op deze DO-braan eindigen kunnen we een soort "kralenketting"-
constructie maken zoals in figuur 6.9a: een snaar eindigt op een DO-braan: vandaar vertrekt 
een andere snaar naar een volgende DO-braan. enzovoort. 

*> 

(a) (b) 

Figuur G.9: Een "kralenketting" van D0-branen en snaren wordt opgeblazen tot een cilin-
dervormige D2-braan. 

Deze kralenketting-systemen zijn bestudeerd door D. Mateos en P. Townsend. en zij ont-
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dekten dat door de elektrische en magnetische lading die zo'n systeem bezit, de ketting 
zal gaan rondtollen om haar lengte-as. Nu weten we dat systemen die ronddraaien een 
zogenaamde "middelpuntvliedende" kracht ondervinden: voorwerpen hebben de neiging 
om naar buiten gedrukt te worden. (Dit is bijvoorbeeld de oorzaak van het feit dat na het 
centrifugeren alle was in de wasmachine tegen de buitenwand van de trommel aangeplakt 
zit.) Op dezelfde manier heeft de kralenketting de neiging om zichzelf "op te blazen . en 
krijgt het systeem de vorm van een cilinder, zoals in figuur 6.9b. Het systeem verandert 
dus in een tweedimensionaal systeem - een D2-braan! Dergelijke systemen werden door 
Mateos en Townsend "supercilinders': genoemd, waar het "super'* slaat op een bepaalde 
symmetrie - de zogenaamde supersymmetrie - die de D2-branen hebben. Overigens is de 
straal van de cilinder in het algemeen van de orde van de lengte van de snaar zelf, eir dus 
is de cilinder zo smal dat. net als in het geval van compactificatie. het systeem effectief 
bijna eendimensionaal is. 

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt een duale versie van het bovenstaande pro
ces beschouwd. Type IIA snaartheorie is duaal met type IIB snaartheorie. dankzij een 
dualiteit die ook wel T-dualiteit genoemd wordt. De belangrijkste eigenschap van deze T-
dualiteit is dat een object dat in de type IIA theorie beschreven wordt als een D-braan van 
n dimensies, in de type IIB theorie beschreven wordt als een D-braan van n+1 dimensies. 
(Of in bepaalde gevallen als een D-braan van n — 1 dimensies, maar deze gevallen spelen 
geen rol in ons onderzoek.) Het kralenketting-systeem is dus T-duaal aan een systeem 
waarin gewone snaren gespannen zijn tussen eendimensionale D-branen, oftewel D-snaren 
- zie figuur 6.10a. De supercilinder heeft ook een duaal systeem met een extra dimen
sie, namelijk een driedimensionale D-braan, waarvan een van de richtingen is opgerold 
op een minuscule cirkel. We hebben deze systemen "supervellen" genoemd, vanwege het 
feit dat twee van de drie dimensies "groot" zijn en de derde is opgerold en dus op grote 
schaal nauwelijks waarneembaar is. In figuur 6.10b is een supervcl getekend, waarbij de 
kleine cirkel is vervangen door een klein lijnstukje - het is in drie dimensies nu eenmaal 
onmogelijk om een cirkel plus twee "gewone" richtingen te tekenen. 

— 

7 
/ 

Figuur 6.10: De T-duale relatie van de relatie in figuur 6.9. 

Vanwege de dualiteit met de kralenkettingen en supercilinders van Mateos en Townsend 
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zouden we nu verwachten dat door de elektrische en magnetische ladingen ook het snaren-
netwerk van figuur 6.10a "opblaast" tot een supervel zoals in figuur 6.10b. In hoofdstuk 
3 van dit proefschrift laten we zien dat dit inderdaad het geval is. en dat dit zelfs geldt 
voor veel algemenere snaren-netwerken, waar de hoeken tussen en de lengtes van de snaren 
willekeurig zijn. 

6.2 Een mysterieus object: de NS-vijfbraan 

Een belangrijk wiskundig hulpmiddel in quantumtheorieën is de zogenaamde partitiefunc
tie. Zoals gezegd beschrijft een quantumtheorie processen in termen van kansen. Stel 
dat we nu een bepaald systeem hebben dat in allerlei configuraties kan voorkomen. (Bij
voorbeeld een snaar die verschillende trajecten kan afleggen en op verschillende manieren 
kan trillen.) De partitiefunctie van zo'n systeem is een wiskundige uitdrukking die alle 
kansen op al die configuraties samenvat in een enkele uitdrukking of functie. Het spreekt 
voor zich dat deze functie daarmee een centrale rol speelt in quantumtheorieën: wanneer 
we de partitiefunctie van een bepaald systeem weten kunnen we de kansen op allerlei 
gebeurtenissen daaruit destilleren. In de hoofdstukken 5 en 6 van dit proefschrift wordt 
de partitiefunctie uitgerekend van het quantummechanische systeem dat de NS-vijfbraan 
in een bepaalde snaartheorie (type IIA) beschrijft. 

Doordat de NS-vijfbraan niet beschreven kan worden met behulp van snaren die op de 
braan eindigen is de vijfbraan een vrij mysterieus en moeilijk wiskundig te beschrijven 
object. De wiskunde om het object te beschrijven, en de bijbehorende natuurkundige 
eigenschappen, zijn alleen bekend in heel speciale gevallen, waarin we bepaalde parameters 
in de theorie heel klein kiezen, en alleen kijken naar processen met heel lage energieën. 
In dit proefschrift bekijken we ook een dergelijke configuratie. Vervolgens rekenen we een 
deel van de partitiefunctie uit. namelijk het deel dat volgt uit de kansen die behoren bij 
de klasfiickt configuraties dat wil zeggen: bij de toestanden waarin de XS-vijfbraan nuk 
in een niet-quantumtheorie zou kunnen zijn. Vergelijk dit met bijvoorbeeld het afschieten 
van een kogel: klassiek zal deze kogel een paraboolbaan volgen: quantummechanisch hoeft 
dit niet zo te zijn, maar is het wel zo dat de kans dat de kogel de paraboolbaan volgt 
verreweg het grootste is. (Vergelijk ook het voorbeeld van de bowlingbal dat ik eerder 
gaf.) 

De partitiefunctie voor dergelijke klassieke configuraties is betrekkelijk eenvoudig te bereke
nen (we doen dit in hoofdstuk 5). maar in een quantumtheorie kunnen ook allerlei andere 
configuraties voorkomen - de kogel kan eerst driemaal een rondje draaien voordat bij 
verder vliegt - al zijn de bijbehorende kansen natuurlijk veel kleiner. De partitiefunctie 
heeft daarom allerlei extra kleine bijdragen van dit soort processen, en het blijkt dat deze 
bijdragen in de type IIA-theorie erg lastig te berekenen zijn. Gelukkig kunnen we een 
dualiteit toepassen - alweer een zogenaamde T-dualiteit - en het duale systeem in type 
IIB snaartheorie beschouwen. 

Allereerst moeten we dus uitzoeken wat het T-duale systeem van een NS-vijfbraan pre-
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ties is. Hier doet zich het bijzondere feit voor dat we in de duale beschrijving geen 
hoger-dimensionaal object vinden, maar een bepaalde gekromde ruimte die dezelfde na
tuurkundige informatie bevat - de zogenaamde Taub-NUT ruimte, genoemd naar A. Taub. 
E. Newman. T. Unti en L. Tamburino. Het blijkt nu dat we van de quantum-beschrijving 
van deze gekromde ruimte met allerlei wiskundige trucs wèl de correcties op de parti-
tiefunctie kunnen uitrekenen en met behulp van de dualiteit vinden we daarmee dus ook 
de quantum-correcties op de partitiefunctie van de NS-vijfbraan. Deze berekeningen zijn 
uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

7 Is snaartheorie natuurkunde? 

In het voorgaande heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van de belangrijkste aspecten 
van de snaartheorie, en van de plaats die mijn eigen onderzoek daarin inneemt. De be
schrijving was noodzakelijkerwijs kort. en ik verwijs de lezer die meer wil weten dan ook 
graag naar het uitstekende populair-wetenschappelijke boek van Brian Greene, in de lite
ratuurlijst te vinden onder het nummer [41]. waarin de snaarthcorie en haar relatie met 
de quantummechanica en de relativiteitstheorie veel uitgebreider worden behandeld. 

Rest ons nog de vraag: is snaartheorie nu eigenlijk natuurkunde? Vaak wordt die vraag 
negatief beantwoord, omdat snaartheorie geen meetbare voorspellingen zou doen: doordat 
snaren zo vreselijk klein zijn is het vrijwel uitgesloten dat het bestaan van snaren direct 
kan worden waargenomen. Los van het feit dat desondanks het indirect waarnemen van 
snaren toch wel eens mogelijk zou kunnen zijn - bijvoorbeeld in de overblijfselen van de 
Oerknal waarmee het heelal ontstond, en waarbij enorme energieën voorkwamen - hoop 
ik met mijn inleiding voldoende betoogd te hebben dat een theorie van alles toch wel 
degelijk als natuurkunde gezien kan worden, om de eenvoudige reden dat de algemene 
relativiteitstheorie en de quantummechanica samen in de strikte zin des woords geen 
natuurkundige theorie vormen, en een theorie van alles die deze beide theorieën omvat 
dus even strikt genomen de eerste natuurkundige theorie zou zijn die beide correcties op 
de newtonse mechanica beschrijft. 

De vraag is in mijn optiek dus niet zozeer of een theorie van alles, ook wanneer deze 
slechts niet-waarneembare correcties op de relativiteitstheorie en de quantumveldenthe-
orie oplevert, natuurkunde zou zijn - die vraag zou ik met een volmondig "ja" willen 
beantwoorden. De vraag is veeleer of snaartheorie zal kunnen uitgroeien tot zo'n ••theorie 
van alles". Hier moet ik bekennen dat ik vrij sceptisch ben. om de eenvoudige reden dat 
nog heel veel waarneembare eigenschappen van ons Heelal geen plaats hebben gevonden in 
de snaartheorie, zoals al blijkt uit de lijst open vragen die ik in de laatste alinea van sectie 
3 presenteerde. Zolang dergelijke vragen in de snaartheorie geen bevredigend antwoord 
hebben gevonden zullen we voor alle praktische toepassingen van de natuurkunde gebruik 
moeten blijven maken van de quantumveldentheorie en de algemene relativiteitstheorie, 
en is de snaartheorie nog beslist geen theorie van alles. 
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Over vragen als hoe deze situatie in de toekomst zal veranderen, of er ooit een theorie 
van alles gevonden zal worden, en of die theorie haar oorsprong in de snaartheorie zal 
hebben, kan natuurlijk slechts gespeculeerd worden. Ik zie zelf de snaartheorie in dit 
opzicht vooral als een •'wiskundige wegwijzer": ecu theorie die ons het vertrouwen geeft 
dat de quantummechanica en de relativiteitstheorie in een consistent geheel samengevoegd 
kunnen worden, en die aanduidt in welke richting wc qua wiskunde moeten zoeken om dit 
te bewerkstelligen. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat soortgelijke wiskundige ideeën 
als in de snaartheorie gebruikt worden, ooit tot een theorie van alles zullen leiden, maar 
het zou me daarbij niet verbazen als zo'n uiteindelijke theorie qua vorm net zo ver van 
de snaartheorie af zal staan als het periodiek systeem van Mendelejev af staat van de 
eerste ideeën over atomen van de Griek Demokritos - en wie weet is de tijdspanne voor 
de ontwikkeling van zo*n theorie ook wel vergelijkbaar. Maar nogmaals: het gaat hier 
om pure speculatie: het is net zo goed mogelijk dat morgen iemand een geheel nieuwe en 
onverwachte manier vindt om een theorie van de quantumzwaartekracht op te stellen, en 
dat die theorie zo natuurlijk is dat het eruit ontwikkelen van een theorie van alles daarmee 
nog slechts een kwestie van jaren is. Zolang dat echter niet het geval is. is het volgen van 
de wiskundige wegwijzer van de snaartheorie - natuurkunde of niet - de meest kansrijke en 
misschien wel de enige manier om uiteindelijk de twee correcties op de newtonse mechanica 
te verenigen. 
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