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SAMENVATTING G
Ditt proefschrift behandelt een onderwerp in de snaartheorie, een onderdeel van de hedendaagsee theoretische fysica. Voordat wij enkele aspecten van de snaartheorie aan de orde
stellenn en de hoofdpunten van dit proefschrift recapituleren, zullen wij pogen een context te
schetsenn van ontwikkelingen in de theoretische natuurkunde waarin de snaartheorie in het
algemeen,, en dit proefschrift in het bijzonder, geplaatst kunnen worden.

FYSICA A
Watt is fysica eigenlijk? Fysici, of natuurkundigen, houden zich bezig met het het observerenn van natuurverschijnselen en het begrijpen daarvan, door fundamentele wetmatigheden
tee zoeken en te formuleren waaraan deze natuurverschijnselen gehoorzamen. Deze wetmatighedenn worden geformuleerd in een fysische theorie, die in de praktijk geformuleerd is in
wiskundigee termen.
Hoewell de bekende fysische theorieën geformuleerd zijn in wiskundige termen en fysici
eenn zekere esthetiek appreciëren in de formulering van deze theorieën, waarover later meer,
iss natuurkunde niet een onderdeel van de wiskunde. De eerste prioriteit van een natuurkundigg model, is dat het de empirische werkelijkheid accuraat beschrijft. Daarnaast wordt
hett zeer gewaardeerd als een model 'economisch' geformuleerd is, dat wil zeggen, dat het
eenn klein aantal basisprincipes en regels kent, aan de hand waarvan een groot aantal diverse
fenomenenn beschreven kan worden. Als een model deze eigenschappen heeft, wordt het
gewoonlijkk aangeduid als een fysische theorie.
Err is een belangrijke manier om een fysische theorie te testen. Door de theorie zorgvuldigg te bestuderen, kan men proberen zekere gevolgtrekkingen te formuleren die nog niet
eerderr empirisch geverifieerd werden, en dus niet deel uitmaakten van de input die leidde
tott de formulering van de theorie. Door experimenten en empirische observaties kan men
zoo het domein van geldigheid van een theorie markeren.
Hett is belangrijk om te beseffen, dat het domein van geldigheid van elke fysische theoriee beperkt is. Per slot van rekening zijn de empirische consequenties van een theorie in
dee praktijk altijd slechts onder een beperkt aantal omstandigheden experimenteel gecontroleerd.. Dit heeft als consequentie, dat verschillende fysische theorieën 'waar' kunnen zijn,
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ookk al voorspellen ze verschillende empirische consequenties. Dit is acceptabel als tenminstee de twee fysische theorieën in kwestie verschillende domeinen van geldigheid hebben.
Alss er een domein is waar twee theorieën toepasbaar zijn, dan moeten ze daar uiteraard wel
gelijkee uitkomsten voorspellen.
Beschouww bijvoorbeeld de geometrische optica; hierin worden lichtstralen verondersteldd in rechte lijnen te bewegen en kan weerkaatsing en breking van lichtstralen beschreven
worden.. Dit is heel anders dan de fysische optica, waarin licht een golfverschijnsel is, en
diffractiee en interferentie kan optreden: verschijnselen die niet voorkomen binnen de geometrischee optica. Niettemin is zowel de fysische optica als de geometrische optica 'waar'.
Dee geometrische optica is bruikbaar wanneer de golflengte van het licht klein genoeg is om
verwaarloosbaarr te zijn. In dat geval kan reduceren de uitkomsten van de fysische optica,
tott die van de eenvoudigere geometrische optica. Dit nu, is een voorbeeld van een cruciaal
principe:: een overkoepelende theorie, met een groter domein van geldigheid kan nieuwe
fenomenenn voorspellen die niet gerealiseerd zijn binnen een theorie met een ander, meer
beperktt domein van geldigheid. Maar als de beperkte theorie 'waar' is binnen haar gelimiteerdee gebied van geldigheid, dan moeten de voorspellingen van de overkoepelende theorie
inn dit gelimiteerde domein overeenkomen met die van de beperktere theorie.
Bijj het zoeken van nieuwe, breder geldige fysische theorieën is het bovengenoemde
principee van groot belang. Bekende fysische theorieën met een zeker gebied van toepasbaarheidd vormen een grote hulp bij het beperken van de mogelijke eigenschappen van een
overkoepelendee theorie. Zo'n overkoepelende theorie moet reduceren tot de welbekende en
beproefdee 'oude' theorieën in de corresponderende deelregimes waarin de oude theorieën
ookk 'waar' zijn.

FYSISCHEE THEORIEËN
Wellichtt is de eerste fysische theorie die een overweldigend breed gebied van toepasbaarheidd heeft, de mechanica zoals ontwikkeld door Newton. De wetten van de Newtoniaanse
mechanicaa beschrijven de beweging van objecten onder invloed van krachten. Een van die
krachtenn is de zwaartekracht. Deze kracht werd ook door Newton theoretisch beschreven, en
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dee Newtoniaanse mechanica in combinatie met de zwaartekrachtswet van Newton beschrijft
bijvoorbeeldd de dynamica van ons zonnestelsel met een zeer hoge nauwkeurigheid.
Hett regime van toepasbaarheid van de Newtoniaanse mechanica en de Newtoniaanse
zwaartekrachtt is echter beperkt. In het bijzonder vallen objecten met hoge snelheden, in
dee orde van de lichtsnelheid, en mechanica op zeer kleine afstands- of tijdschalen buiten
hethet domein van de Newtoniaanse mechanica. Ook geldt de zwaartekrachtswet van Newtonn niet voor objecten met een zeer grote massadichtheid, en op zeer kleine en zeer grote
afstandsschalen. .
InIn sommige deelregimes zijn in de twintigste eeuw 'overkoepelende' theorieën gevonden,, maar er is nog geen definitief gevestigde theorie die in elk van de deelregimes toepasbaarr is. Laten we inventariseren welke theorieën er bekend zijn. Indien we de zwaartekracht
buitenn beschouwing laten, en ons dus enkel op de mechanica concentreren, zijn er twee richtingenn mogelijk om Newton's mechanica uit te breiden.
Tenn eerste, is er een speciale, hoge, snelheid in de natuur, de hoogst mogelijke snelheid.
Hett bestaan van een dergelijke 'universele' snelheid werd gesuggereerd door de wetten van
dee electrodynamica die door Maxwell werden geformuleerd in de negentiende eeuw. Daarin
duiktt een universele snelheid op, geïnterpreteerd als de lichtsnelheid. Het bestaan van een
dergelijkee universele snelheid, gelijk voor alle waarnemers ongeacht hun onderlinge eenparigerige beweging, is niet strikt compatibel met de wetten van Newton's mechanica. Deze wettenn werden door Einstein gemodificeerd in zijn speciale relativiteitstheorie. Bij snelheden
veell lager dan de lichtsnelheid, reduceren de principes van de speciale relativiteitstheorie
tott die van de Newtoniaanse mechanica.
Eenn andere uitbreiding van het Newtoniaanse regime is in de richting van kleine afstandenn of korte tijdsduren. In dit regime is de quantummechanica geldig 13 .
Eenn belangrijk onderdeel van de hedendaagse fysica wordt gevormd door theorieën die
inn elk van deze regimes toepasbaar zijn, dit zijn relativistische quantumtheorieën. Specifieke
exponentenn van zulke theorieën beschrijven bijna alle fundamentele fysica die tot op heden
iss geobserveerd. Ze beschrijven echter een zeer belangrijke categorie van geobserveerde
fenomenenn niet, namelijk fenomenen waarin zwaartekracht een rol speelt.
Err is wel degelijk een uitbreiding van de Newtoniaanse zwaartekrachtstheorie bekend.
Dezee uitbreiding is de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Bij grote massa's wijken
dee voorspellingen van de algemene relativiteitstheorie af van die van de theorie van Newton,
evenalss bij hoge snelheden. De algemene relativiteitstheorie neemt echter geen quantummechanischee effecten in beschouwing.
Aangezienn zowel de algemene relativiteitstheorie als quantumtheorieën een degelijke
133
Strikt genomen wordt het regime waarin quantumeffecten van belang zijn niet aangegeven door een afstandsschaall (vergelijkbaar met een snelheidsschaal, de lichtsnelheid, die aangeeft wanneer relativistische effecten van
belangg zijn) maar door een schaal van actie, h. In de mechanica kan aan de evolutie van een systeem van een zekere
beginn toestand naar een eindtoestand volgens een 'pad' van intermediaire configuraties een grootheid worden toegekend:: een getal met de dimensie van h: een 'actie'. De klassieke mechanica zegt ons, dat een systeem evolueert
langss een pad waarvan de actie minimaal of maximaal is. De cruciale modificatie van de quantummechanica is,
datt ook paden met een actie die niet extremaal is bijdragen aan de evolutie van het systeem.
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empirischee rechtvaardiging hebben, is het een legitieme vraag om een theorie te zoeken die
zowell relativistische en gravitationele als ook quantumeffecten in beschouwing neemt. Niet
alleenn vanuit het oogpunt van volledigheid is het wenselijk om een dergelijke theorie te
kennen:: we weten nu eenmaal dat quantum effecten bestaan, en dat gravitationele effecten
bestaann en het ligt voor de hand dat er een regime gedefinieerd kan worden waarin beide
effectenn een belangrijke rol spelen. Er zijn ook concrete fysische situaties denkbaar, aan
dee rand de domeinen van geldigheid van de empirisch beproefde fysische theorieën, waarin
eenn theorie van quantumgravitatie nodig is om een zinnige analyse te kunnen doen. Een
voorbeeldd is de fysica van ons heelal in een zeer jong stadium.
Hett is echter zeer moeilijk gebleken om een consistente overkoepelende theorie te formulerenn die zowel gravitatie als quantumtheorie bevat. Tot op heden wordt een veelbelovendd en intrigerend pad naar een dergelijke theorie gevormd door het onderzoeksgebied dat
bekendd is als 'snaartheorie'.

SNAARTHEORIE E
Dee snaartheorie is in het huidige stadium niet een fysische theorie zoals bijvoorbeeld de
Newtoniaansee mechanica of de algemene relativiteitstheorie. Deze theorieën zijn 'af: ze
hebbenn een duidelijke bondige logisch consistente en complete formulering en zijn fundamenteell gezien goed begrepen. Andere theorieën, zoals relativistische quantumtheorieën
hebbenn een voor natuurkundigen acceptabele definitie, maar deze definitie heeft ons nog
niett in staat gesteld om sommige belangrijke fysische fenomenen vanuit de definitie van de
theoriee af te leiden14. Bij de snaartheorie is echter zelfs een fundamentele formulering niet
volledigg bekend; er is 'slechts' een aantal formuleringen bekend die elk een zinvolle beschrijvingg kunnen vormen van een beperkte deelgroep van oplossingen van de, grotendeels
ongekende,, volledige theorie die wel wordt aangeduid met de naam 'M-theorie'.
Dee naam 'snaartheorie' volgt uit de bekende formulering van de theorie, waarin eendimensionalee objecten, 'snaren', de fundamentele vrijheidsgraden in de beschrijving van
dee theorie vormen. Dit is anders dan in de conventionele relativistische quantumtheorieën,
waarinn de fundamentele vrijheidsgraden worden gevormd door puntdeeltjes. Het feit dat de
fundamentelee vrijheidsgraden die van snaren zijn, heeft verscheidene consequenties. Ten
eerstee is het een bijna direct gevolg van de ruimtelijke uitgebreidheid van snaren, dat de
theoriee zwaartekracht kent. Het zou hier te ver voeren om dit in enig detail te bespreken,
maarr een essentieel punt hierin is het volgende.
Anderss dan een puntdeeltje, kent een snaar oneindig veel 'interne vrijheidsgraden': een
snaarr kan op verschillende manieren trillen, zoals een vioolsnaar, bijvoorbeeld. Deze vrij14

Denkk hierbij aan confinement, of opsluiting, van kleurlading in theorieën zoals die van de sterke kernkracht.
Hoewell er vele aanwijzingen zijn, uit computersimulaties en theoretische beschouwing van vergelijkbare theorieën
mett meer structuur, ontbreekt een goed begrip van confinement. Gedurende het promotieonderzoek heeft de auteur
onderzoekk verricht naar sommige van zulke quantumtheorieën, resulterend in de publicaties [109,110], welke niet
tott basis hebben gediend van dit proefschrift.

142 2

Samenvatting Samenvatting
heidsgradenn kent een puntdeeltje niet. De verschillende trillingswijzen van een snaar wordenn geïnterpreteerd als verschillende 'deeltjes'. In het bijzonder heeft een snaar die op een
bepaaldee specifieke wijze trilt, de eigenschappen van het deeltje dat verantwoordelijk is
voorr de zwaartekracht: het graviton.
Eenn quantumtheorie van gravitonen alleen, of gecombineerd met een eindig aantal anderee deeltjes (zoals het geval is bij zogenoemde 'supergravitatie' theorieën) zijn tot op heden
niett gebleken consistente quantumtheorieën te zijn. Dankzij het bestaan van oneindig veel
verschillendee trillingswijzen van een snaar (alle 'boventonen'), die gezien kunnen worden
alss een oneindige collectie verschillende deeltjes, is het mogelijk dat snaartheorie typische
problemenn van een zwaartekrachtstheorie van puntdeeltjes omzeilt.
Dee uitgebreidheid van snaren heeft nog andere consequenties. Een uitgebreid object als
eenn snaar is gevoelig voor andere eigenschappen van zijn omgeving dan een puntdeeltje.
Eenn snaar kan bijvoorbeeld ergens omheen gewonden zijn maar een puntdeeltje niet. Dit
soortt eigenschappen heeft grote consequenties: als een snaar de wereld 'anders ziet' dan
eenn puntdeeltje en snaartheorie is een relevante theorie van onze wereld, dan zouden we
eigenlijkk ook een beschrijving van de 'wereld' willen die precies die eigenschappen onderscheidt,, die door snaren 'gezien' worden. In het bijzonder kunnen twee ruimtes die er heel
verschillendd uitzien voor puntdeeltjes ononderscheidbaar zijn voor snaren. Het bestuderen
vann dit soort ruimtes, en de relaties tussen die ruimtes, staat centraal in dit proefschrift.
Hett begrijpen van de onderlinge verbanden tussen schijnbaar verschillende maar feitelijkk equivalente ruimtes is niet alleen interessant op zich. De verschillende beschrijvingen
kunnenn van pas komen bij het bestuderen van andere eigenschappen van snaartheorie: de
enee beschrijving kan bepaalde aspecten duidelijk op de voorgrond brengen terwijl de andere
beschrijvingg andere aspecten kan verhelderen. Hierover zullen wij later meer zeggen.

SNAARTHEORIEE EN DUALITEITEN
Dee titel van dit proefschrift is: 'Dual Views of String Impurities', wat in het Nederlands
vertaaldd kan worden als: 'Duale gezichtspunten op onzuiverheden in snaartheorie.' De
termm 'dualiteit' kan vele verschillende betekenissen hebben in snaartheorie. Meestal kan
eenn dualiteit gezien worden als een equivalentierelatie tussen twee theorieën. Het bestaan
vann een dergelijke equivalentierelatie kan erg praktisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
situatiee dat de ene theorie, in een regime waarin berekeningen moeilijk zijn, equivalent
beschrevenn wordt door een anders uitziende theorie in een regime waarin berekeningen veel
gemakkelijkerr zijn. In zo'n geval kan een lastig toegankelijk regime van de ene theorie
bestudeerdd worden met behulp van een duale theorie.
Hoewell er vele berekeningen en analyses zijn die het bestaan van vele dualiteiten in
snaartheoriee ondersteunen, is het in een groot aantal gevallen tot op heden onmogelijk geblekenn om het bestaan van vele dualiteiten rigoureus te bewijzen. Een uitzondering hierop
vormenn zogenoemde 'T-dualiteiten'. Vaak kunnen deze expliciet bewezen worden, omdat
zee geformuleerd kunnen worden in de bekende en vertrouwde formulering van snaartheorie
143 3
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alss een theorie van propagerende snaren, en wel in een regime waarin deze beschrijving de
basiss van zinvolle berekeningen vormt.

I N T E R M E Z Z O :: SNAARTHEORIE EN M O D U L I
Alvorenss in te gaan op enkele specifieke eigenschappen van T-dualiteit, is het nuttig om
onzee ideeën over snaartheorie en dualiteiten uit te breiden. Een opmerkelijke eigenschap
vann snaartheorie is dat snaartheorie verondersteld wordt 'uniek' te zijn. Dat wil zeggen:
err zijn geen parameters die a priori gespecificeerd dienen te worden om te karakteriseren
overr welke specifieke snaartheorie we praten. Dit soort parameters is gewoonlijk wel nodig
omm te specificeren over welke quantum(velden-)theorie we praten: denk bijvoorbeeld aan
dee ladingen van de deeltjes, of meer algemeen, aan koppelingsconstanten. Er is slechts een
snaartheorie! !
Dezee uitspraak behoeft enige nuancering. Hoewel er niet meerdere snaartheorieën zijn,
geparametriseerdd door de waarden van zekere a priori te specificeren parameters, zijn er
well andere belangrijke grootheden in snaartheorie: de verwachtingswaarden van verschillendee toestanden van collecties, of condensaten van snaren. Deze verwachtingswaarden zijn
grotendeelss analoog aan de verwachtingswaarden van quantumvelden in een quantumveldentheorie.. Het bijzondere van snaartheorie is dat er naast deze verwachtingswaarden geen
'externe'' parameters zijn.
Err is een speciale verwachtingswaarde, de verwachtingswaarde van het zogenaamde dilatonveld,, die effectief de rol speelt van een koppelings-'constante' van de snaartheorie.
Wanneerr deze verwachtingswaarde klein is, is de formulering van snaartheorie als een theoriee van propagerende snaren zinvol en kan ermee gerekend worden.
Dee concrete waarde van sommige verwachtingswaarden kan worden bepaald door de
vergelijkingenn waaraan oplossingen van snaartheorie voldoen. Deze vergelijkingen zijn
slechtss ten dele bekend, en vele verwachtingswaarden worden door de nu bekende vergelijkingenn niet bepaald. Er zijn dus families van oplossingen van snaartheorie, die worden
geparametriseerdd door deze vrije verwachtings waarden. Deze vrije verwachtingswaarden
wordenn 'moduli' genoemd.
Mett andere woorden: hoewel er maar één fundamentele theorie is, zeg M-theorie, zonderr a priori te specificeren parameters, zijn er vele verschillende oplossingen van deze theoriee (voor zover het huidige begrip reikt). Bij deze oplossingen horen zekere waarden van
dee moduli, in het bijzonder worden de oplossingen alleen zinvol beschreven door propagerendee snaren, zoals in de conventionele beschrijving van snaartheorie, wanneer een zeer
specifiekee modulus klein is, nl. de verwachtingswaarde van het dilaton, oftewel de effectievee snaarkoppeling.
Mett dit begrip kunnen we ook dualiteiten in snaartheorie, of eigenlijk M-theorie, beter
omschrijven.. De dualiteiten zijn equivalentierelaties tussen een-en-dezelfde M-theorie bij
verschillendee waarden van de moduli. Rond specifieke waardes van de moduli is er een
beschrijvingg van M-theorie bekend, namelijk als snaartheorie, wanneer de effectieve snaar144 4
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koppelingg van de snaartheorie klein genoeg is. Sterker nog, er zijn vijf consistente snaartheorieënn bekend, die elk een gedeelte van de volledige M-theorie beschrijven, en sommige
dualiteitenn verbinden die vijf snaartheorieën.

SNAARTHEORIEE EN DUALITEITEN: VERVOLG
Zoalss gezegd, zijn veel dualiteiten niet rigoureus bewezen. Een essentiële reden hiervoor is
datt ze twee dusdanige delen van de ruimte van moduli van M-theorie verbinden, dat er niet
eenn enkele snaartheorie is die zwak gekoppeld is in beide delen, en wanneer de snaartheorie
sterkk gekoppeld is, zijn er maar weinig berekeningen die vertrouwd kunnen worden.
T-dualiteitt verbindt echter twee delen van de moduli ruimte van M-theorie, die zodanig
zijn,, dat er een afleiding van de dualiteit mogelijk is die alleen gebruik maakt van zwak
gekoppeldee snaartheorie. Om deze reden is het vaakk mogelijk om T-dualiteit rigoureus af te
leiden. .
T-dualiteitt heeft enkele opmerkelijke eigenschappen, waarvan we er een paar inventariseren.riseren. Ten eerste is T-dualiteit vaak rigoureus af te leiden, zoals eerder gezegd, maar in
sommigee gevallen is het lastiger: dit is het geval bij de 'onzuiverheden in snaartheorie'
waarr dit proefschrift over gaat. Hierover later meer. Ten tweede relateert T-dualiteit twee
ruimtes,, of achtergronden, waarin snaren propageren, die op een opmerkelijke manier gerelateerdd zijn. Zoals eerder gezegd, 'ziet' een snaar niet dezelfde eigenschappen van de ruimte
alss een puntdeeltje. Beter gezegd: een snaar ziet alles wat een puntdeeltje ziet, en meer. Bijvoorbeeld:: een snaar kan volkomen samengetrokken zijn, en er uit zien als een puntdeeltje,
maarr een snaar kan ook om een object in de ruimte gewonden zijn, bijvoorbeeld om een
'onzuiverheid'.. T-dualiteit relateert twee achtergronden van snaartheorie zodanig dat de
eigenschappenn van de ene achtergrond die alleen een gewonden snaar, maar niet een puntdeeltjee ziet, gereflecteerd worden door de eigenschappen die een puntdeeltje juist wel ziet
inn de T-duale achtergrond.

T-DUALITEIT,, GEOMETRIE EN ONZUIVERHEDEN
T-dualiteitt relateert de 'gewone' geometrie van de ene ruimte aan de 'snaar-geometrie' van
dee duale ruimte en vice versa. Dit is op zichzelf een motivatie om T-dualiteiten te bestuderen,, maar er zijn nog andere motivaties. Hoewel T-dualiteiten vaak rigoureus afgeleid
kunnenn worden, is dit niet altijd het geval. In het bijzonder is het moeilijk om een rigoureuzee T-dualiteit uit te voeren in een geometrie die een singulariteit heeft. Denk bij een
singulariteitt bijvoorbeeld aan de punt van een kegel: overal, behalve aan de punt is een kegell glad en overal behalve aan de punt ziet een klein stukje van een kegel er bij benadering
uitt als een stukje van het platte vlak.
Singulariteitenn in geometrieën komen veelvuldig voor in snaartheorie: een gladde geometriee die een goede achtergrond is (dat wil zeggen, die voldoet aan de vergelijkingen van
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snaartheorie)) kan worden gedeformeerd tot een singuliere geometrie door sommige moduli
opp een bepaalde wijze te variëren. Zulke singuliere geometrieën worden in dit proefschrift
aangeduidd als 'geometrische onzuiverheden' (geometrie impurities).
Niett alleen zijn geometrische onzuiverheden volkomen legitieme en 'normale' oplossingenn van snaartheorie, ze hebben ook speciale eigenschappen. Typisch wordt een singuliere
geometriee verkregen uit een gladde geometrie door een specifieke modulus aan te passen,
nl.. de modulus die het volume van een cykel bepaalt. Een cykel is een geometrisch object in
dee geometrie waaromheen een membraan gewikkeld kan zijn (of eigenlijk meer algemeen
eenn p-braan, d.w.z. een p-dimensionale generalisatie van een membraan of 2-braan). Wanneerr het volume van de cykel erg klein wordt, wordt de energie die nodig is om een p-braan
omm deze cykel te wikkelen klein. Vergelijk dit met de energie die het kost om een ballon
opp te blazen, deze energie hangt af van de elasticiteit van de ballon, en van het volume tot
waarr de ballon wordt opgeblazen; een analoog mechanisme geldt voor p-branen en p-cykels
inn snaartheorie. Wanneer het volume van zo'n cykel nul wordt, ontstaat er een singulariteit.
Bovendienn kost het geen energie om p-branen te wikkelen om een cykel met volume gelijk
aann nul. De 'lichte p-branen' die om een minuscule cykel in een singulariteit gewikkeld
zijn,, zorgen voor nieuwe lichte fysische vrijheidsgraden die gelokaliseerd zijn op de singulariteit.. Dus een bijzondere eigenschap van een geometrische onzuiverheid is, dat deze
gelokaliseerdee lichte vrijheidsgraden heeft.
Eenn andere bijzondere eigenschap van de onzuiverheden die in dit proefschrift beschouwdd worden, is meer meetkundig van aard. De vergelijkingen van snaartheorie hebbenn speciale, zogenaamde supersymmetrische oplossingen. Deze oplossingen zijn goed
onderr controle, en alle geometrische onzuiverheden die supersymmetrisch zijn, zijn van een
zodanigee vorm, dat men een T-dualiteit zou kunnen uitvoeren. In technische termen: de supersymmetrischee geometrische onzuiverheden hebben een isometrie die degenereert in de
singulariteit. .
Wanneerr er een isometrie is, kan men pogen een T-dualiteit uit te voeren. Dit is rigoureus
mogelijkk wanneer de isometrie niet degenereert. Maar bij de geometrische onzuiverheden
degenereertt deze isometrie juist altijd, en dit compliceert het uitvoeren van de dualiteit.
Inn hoofdstuk 2 van dit proefschrift worden geometrische aspecten en verschillende beschrijvingenn van geometrische onzuiverheden behandeld. In sommige beschrijvingen is de
isometriee en andere differentiaal meetkundige eigenschappen manifest. In andere beschrijvingenn zijn meer analytische of algebraïsch meetkundige eigenschappen duidelijker. In het
bijzonderr treden differentiaal meetkundige eigenschappen op de voorgrond in de 'metrische
kegel'' beschrijvingen van sectie 2.2, terwijl meer algebraïsche eigenschappen, en deformatiess tot gladde geometrieën duidelijker zijn in de beschrijving als hyperoppervlakken, in
sectiee 2.3. In hoofdstuk 2 blijken bovendien verbanden tussen deze beschrijvingen.
T-dualiteitt wordt altijd afgeleid door gebruik te maken van de beschrijving van snaartheoriee als een theorie van propagerende snaren, of technisch gezegd, door gebruik te maken
vann de worldsheet conforme veldentheorie die zwak gekoppelde snaartheorie karakteriseert.
Hoofdstukk 3 behandelt verscheidene karakteriseringen van dergelijke theorieën en generali146 6
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satiess daarvan die van nut zijn om T-dualiteit voor geometrische onzuiverheden uit te voeren.
Dee verscheidene karakterisaties van de tweedimensionale conforme veldentheorieën
zijnn van belang, omdat het degenereren van de isometrie in de geometrische onzuiverheid
tott gevolg heeft, dat de T-dualiteitstransformatie gecompliceerd is, in termen van de conformee veldentheorie. In technische termen: er zijn niet-perturbatieve bijdragen in de tweedimensionalee veldentheorie. Deze kunnen, zo wordt, in hoofdstuk 4 beweerd, in aanmerking
genomenn worden door over te gaan van één tweedimensionale veldentheorie, met een zekeree geometrische beschrijving (een sigma model, om precies te zijn) op een andere theorie
mett een andere, in het algemeen niet-geometrische beschrijving (een Landau-Ginzburg model).. In hoofdstuk 3 worden naast sigma modellen en Landau-Ginzburg modellen, ook
nogg andere, niet-conforme modellen besproken, die het mogelijk maken om verschillend
geformuleerdee conforme veldentheorieën aan elkaar te relateren. Bovendien worden zogenoemdee cosef modellen besproken, die in sommige gevallen een geometrische interpretatie
vann zekere Landau-Ginzburg modellen mogelijk maken.
Hoofdstukk 4 behandelt T-dualiteit, de geometrische consequenties in het algemeen en
T-dualiteitt voor geometrische onzuiverheden in het bijzonder. In het algemeen relateert
T-dualiteitt puur metrische eigenschappen in één achtergrond aan flux in de duale achtergrond.. Deze flux kan soms worden gezien als het 'magnetisch' veld dat in de achtergrond
aanwezigg is ten gevolge van een 'flux onzuiverheid': een object in snaartheorie, in het eenvoudigstee geval een specifiek soort p-braan: de NS5-braan. Men kan zeggen dat T-dualiteit
eenn 'geometrische onzuiverheid' relateert aan een 'flux onzuiverheid', zoals bijvoorbeeld
dee NS5-braan.
Tenn gevolge van de niet-perturbatieve bijdragen aan de T-dualiteit heeft de flux onzuiverheidd geen isometrie, terwijl de geometrische onzuiverheid wel een isometrie heeft (maar
dezee ontaardt in de singulariteit, en dit is precies de reden dat er niet-perturbatieve bijdragenn zijn). Het ontbreken van de isometrie in de flux achtergrond maakt het mogelijk om een
'schalingslimiet'' uit te voeren, die de fysica gelokaliseerd op de flux onzuiverheid isoleert.
Eenn analoge schalingslimiet bestaat voor de corresponderende geometrische onzuiverheid,
waarr de lokale fysica wordt gerealiseerd door p-branen in de singulariteit). Deze schalingslimietenn worden in hoofstuk 4 uiteengezet.
Eenn belangrijke eigenschap van de schalingslimieten is, dat deze 'nieuwe' achtergrondenn van snaartheorie opleveren die worden beschreven in termen van bekende exacte conformee veldentheorieën. Dit stelt ons in staat om de kennis uit hoofdstuk 3 aan te wenden,
omm dualiteiten in schalingslimieten van geometrische onzuiverheden uit te voeren. Er wordt
eenn voorstel gedaan hoe de niet-perturbatieve bijdragen aan de dualiteit in aanmerking te
nemenn en dit wordt in verscheidene concrete situaties geïllustreerd.
Inn het bijzonder zijn er bepaalde 'symmetrische' onzuiverheden die aan intrigerende relatiess voldoen. De geometrische onzuiverheden in deze categorie zijn metrische kegels over
specialee homogene Sasaki-Einstein variëteiten G/H en hun duale flux onzuiverheden zijn
snaarr achtergronden die bestaan uit een lineair dilaton en een coset conforme veldentheorie
gebaseerdd op een Hermitesche symmetrische ruimte Gj (H x £/(!)).
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TOEPASSINGEN N
Eenn belangrijke toepassing van dit werk, zou kunnen liggen in de studie van dualiteiten van
eenn heel ander soort: equivalenties van snaartheorie in specifieke achtergronden (technisch
gezegd:: Anti-de Sitter ruimtes) en 'gewone' quantumveldentheorieèn, dat wil zeggen: nietgravitationelee theorieën. Dergelijke dualiteiten (bekend als AdS/CFT dualiteiten, of meer
algemeenn als gesloten/open snaardualiteiten) kunnen ons niet alleen veel leren over snaartheorie,, maar zeker ook over quantumveldentheorieèn.
Eenn veelgebruikt pad om AdS/CFT dualiteiten te construeren is om de beginnen met
speciale,, overzichtelijke configuraties van p-branen van een speciaal soort. Er zijn dan twee
manierenn om tegen deze configuratie aan te kijken. Enerzijds vervormt de configuratie de
ruimtee waarin ze is ingebed. Er is een schalingslimiet waarin de ruimte nabij de branen
'ontkoppelt'' van de ruimte verder weg. De ontkoppelde ruimte nabij de branen heeft een
geometriee van de vorm AdS x N, waarin gesloten snaren propageren en de vrijheidsgraden
vormen.. Hier is N een zekere ruimte, in eenvoudige gevallen een bol. Deze ruimte kan
wordenn beschouwd als de geometrie die de braanconfiguratie omsluit. Anderzijds kunnen
openn snaren eindigen op de branen. In de ontkoppelingslimiet vormen deze open snaren de
vrijheidsgradenn van een veldentheorie.
Dee eigenschappen van de ruimte N hebben consequenties voor de duale veldentheorie.
Menn kan zich afvragen welke N gerealiseerd kunnen worden. Door de beproefde route
tee volgen, en te beginnen met een overzichtelijke braanconfiguratie, is maar een beperkte
klassee van ruimtes N te realiseren. Men zou echter ook flux onzuiverheden zoals uit dit
proefschriftt kunnen gebruiken. Om precies te zijn, zijn de flux onzuiverheden van de vorm
[lineairr dilaton] x N. Gecompliceerde lijkende flux onzuiverheden kunnen gerelateerd zijn,
viaa T-dualiteit, aan meer overzichtelijke geometrische onzuiverheden.
Dee geometrische onzuiverheden op zichzelf zijn gerelateerd aan niet-graviationele theorieënn die geen gewone veldentheorieën zijn, maar zogenaamde Little String Theories. Dit
zijnn niet-lokale quantumtheorieën waarover weinig bekend is. Door fundamentele snaren
inn de singulariteit van een geometrische onzuiverheid te plaatsen, is het mogelijk om lokale
quantumveldentheorieënn te krijgen, in een AdS/CFT correspondentie.
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