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Samenvatting

In de Euclidische meetkunde bekijkt men rechte oppervlakken zoals die links
in Fig. 1.1. Sinds de 19e eeuw bestuderen wiskundigen echter ook gekromde
oppervlakken, zoals de bol, gëıllustreerd rechts in deze figuur. Meetkunde op de
bol is anders dan op een vlak: de hoeken van een driehoek tellen niet op tot 180
graden, maar meer! Dit is een teken dat de ruimte niet vlak is, maar gekromd.

Algemenere gekromde oppervlakken zijn als eerste bestudeerd door B. Riemann
en worden Riemannoppervlakken genoemd. Door te doen alsof zo’n oppervlak
van rubber is, en geleidelijke vervormingen toe te staan, kan een Riemannop-
pervlak beschreven worden door het aantal handvaten in het oppervlak. De bol
heeft bijvoorbeeld geen handvaten. Fig. 1.2 toont twee Riemannoppervlakken
met handvaten, die veelvuldig voorkomen in dit proefschrift.

Figuur 1.1: Links een meetkundig vlak, gedefinieerd door de lineaire vergelijking x = y.
Op elk punt in dit vlak kun je twee richtingen uit. Het vlak is dus een 2-dimensionaal deel
van het 3-dimensionale (x, y, z)-assenstelsel. Bovendien zijn die twee richtingen overal op
het vlak hetzelfde.
Rechts een bol, gedefineerd door de kwadratische vergelijking x2 + y2 + z2 = R2, waarbij R
de straal van de bol is. De hoeken van de gearceerde driehoek tellen op tot iets meer dan 180
graden. Op ieder punt van de bol kun je twee richtingen uit, zodat ook de bol 2-dimensionaal
is. Die twee richtingen veranderen echter als je naar een ander punt op de bol beweegt.
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Figuur 1.2: Twee voorbeelden van Riemannoppervlakken: links een Riemannoppervlak in
de vorm van een donut — dit wordt een torus genoemd — en rechts een oppervlak met twee
handvaten.

In de natuur vinden we veel van zulke gekromde ruimten, zoals het oppervlak
van de aarde. Sterker nog, A. Einstein ontdekte dat de ruimte waarin we leven
in een diepere zin gekromd is. Om dit te beschrijven bracht hij ruimte en tijd
onder één noemer. Grofweg wordt deze zogenaamde ruimte-tijd gegeven door
een 4-dimensionaal assenstelsel dat verandert als we van de ene naar de andere
plaats reizen. Net als op de bol. De kromming is het grootst in de buurt van
grote massa’s zoals sterren en zwarte gaten. Fig. 1.3 is hier een illustratie van.

Snaartheorie probeert eigenschappen van ons universum te beschrijven door
naar nog hoger-dimensionale gekromde ruimten te kijken. Die ruimten hebben
meestal 10 dimensies, waarvan 1 tijd-richting. Oftewel, je kunt in 9 verschil-
lende richtingen reizen die allemaal loodrecht op elkaar staan. De relatie met
onze wereld kan dan gemaakt worden door zes van die dimensies heel klein te
maken, zodat je ze bijna niet ziet. Zie Fig. 1.4 voor een illustratie. Alhoewel het
moeilijk is die kleine dimensies te meten, zijn ze wel degelijk belangrijk voor de
natuurkunde in onze wereld. Ze worden bestudeerd om oplossingen te vinden
voor allerlei raadsels waarmee natuurkundigen geconfronteerd worden.

Een van de grootste raadsels is het vinden van een goede beschrijving van
zwaartekracht op heel kleine lengteschaal. Sinds het begin van de vorige eeuw is
bekend dat op afstanden kleiner dan de grootte van een atoom de kwantumme-
chanica een rol speelt. In deze theorie kunnen afstand en snelheid niet gelijktij-
dig exact bepaald worden, en zijn grootheden die continue lijken, zoals energie,

Figuur 1.3: Een 2-dimensionale voorstelling van de kromming van de ruimte-tijd nabij een
zwaar object in de ruimte.
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Figuur 1.4: Als de straal R van een cylinder heel klein wordt, zijn de cylinder en een rechte
lijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.

opgebouwd uit discrete pakketjes, de kwanta. Om de zwaartekracht op kleine
schaal te kunnen begrijpen, hebben we een kwantummechanische beschrijving
van Einstein’s theorie nodig. Dit blijkt echter erg moeilijk te zijn.

Een andere formulering van dit probleem is dat we een beschrijving van de
natuur proberen te vinden waarin we alle vier de fundamentele krachten—
electro-magnetische kracht, sterke en zwakke kernkracht en zwaartekracht—
verenigen. Het zogeheten standaardmodel unificeert de eerste drie van deze
krachten, in het kader van de kwantummechanica. Maar de vierde kracht,
gravitatie, wil niet zo meewerken. Dit staat een beschrijving in de weg van
de meest fundamentele vraagstukken in het heelal, bijvoorbeeld de vraag naar
het ontstaan van het heelal.

Snaartheorie is een van de meest belovende kandidaten om inzicht te verkrij-
gen in deze fundamentele vraagstukken. Vermoedelijk beschrijft deze theorie
alle vier de krachten. Maar tegelijkertijd is ze veelomvattend en ingewikkeld.
Hoewel we al ontzettend veel over snaartheorie weten, is dat nog lang niet ge-
noeg om de hele theorie te doorgronden. Dit proefschrift zet een paar kleine
stapjes in deze richting.

Belangrijk om te weten is dat we nog niet kunnen meten aan snaartheorie.
De theorie is dus volledig gebouwd op fysische argumenten en een heleboel
wiskunde. Dit heeft als voordeel dat er een actieve interactie is met allerlei
takken van de wiskunde. Snaartheorie blijkt interessante wiskundige vermoe-
dens te genereren en nieuwe verbindingen tussen verschillende subdisciplines
te leggen. Dit proefschrift speelt ook daar op in.

In dit proefschrift bestuderen we snaartheorie op een 10-dimensionale ruimte
die we onderverdelen in de 4-dimensionale ruimte-tijd en een 6-dimensionale
interne ruimte. Om precies te zijn bestuderen we interne ruimten die zoge-
naamde Calabi-Yau variëteiten vormen, en wel Calabi-Yau variëteiten die ge-
modelleerd zijn in termen van een Riemannoppervlak. Dit Riemannoppervlak
vormt een rode draad door het proefschrift.

Eigenlijk hadden we iets nauwkeuriger moeten zijn bij het definiëren van Rie-
mannoppervlakken: het zijn een speciaal soort oppervlakken die er lokaal uitzien
als het complexe vlak, met coördinaten x+iy, waarbij i2 = −1. Een Riemannop-
pervlak wordt daarom ook wel een complexe of algebräısche kromme genoemd.

Op Calabi-Yau variëteiten die gemodelleerd zijn op een Riemannoppervlak, kun-
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nen we met behulp van snaartheorie partitiefuncties uitrekenen. Een voorbeeld
van een relatief eenvoudige, maar toch interessante partitiefunctie, die we aan-
duiden met Z(τ), is

Z(τ) = e−πiτ/12
∞∏
n≥1

1
(1− e2πiτn)

.

De variabele τ neemt waarden aan in de bovenste helft van het complexe vlak. In
de wiskunde staat de functie Z(τ) vooral bekend om zijn mooie eigenschappen
onder transformaties van zijn argument τ . De functiewaarde blijft namelijk bijna
hetzelfde wanneer τ naar −1/τ gestuurd wordt:

Z(−1/τ) =
1√−iτ Z(τ)

Deze symmetrieën hebben tevens een interessante fysische interpretatie. Om dit
kort uit te leggen, beginnen we met een reeks-ontwikkeling van de partitiefunc-
tie Z(τ). Oftewel, we schrijven het product als een oneindige som:

Z(τ) = q−1/24
(
1 + q + 2q2 + 3q3 + 5q4 + . . .

)
,

Hier hebben we voor de bondigheid q = e2πiτ gedefiniëerd. De puntjes verwij-
zen naar alle termen qk met een macht k groter dan 4. Het grappige is dat deze
reeks grafisch gëınterpreteerd kan worden, zie Fig. 1.5.

Figuur 1.5: In deze reeks voor de partitiefunctie Z(τ) geeft het aantal diagrammen met k
vierkantjes de numerieke factor voor de term qk aan. Dat is er dus eentje voor q, twee voor
q2, drie voor q3, vijf voor q4, enzovoorts.

Deze diagrammen met vierkantjes moeten aan een aantal regels voldoen. Als je
een rechte hoek met het midden op de grond zet, zoals in Fig. 1.6, moeten ze te
verkrijgen zijn door vierkantjes in deze wig te laten vallen.

De fysica achter deze reeks heeft te maken met de kleinst mogelijke deeltjes.
Die zijn er namelijk maar in twee soorten: bosonen en fermionen. Bosonen
willen zich graag in dezelfde toestand bevinden, terwijl de fermionen dit nooit
zullen doen. Een van de simpelste kwantum-systemen beschrijft fermionen op
een cirkel. Hun energieën nemen discrete (oftewel kwantum) waarden aan.
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Figuur 1.6: Deze figuur laat een iets algemener diagram zien in de reeksontwikkeling van
Z(τ) in Fig. 1.5; omdat dit diagram uit tien vierkantjes bestaat komt het pas tevoorschijn
bij de term q10. Elk zo’n diagram kun je op een unieke manier afbeelden naar een toestand
van fermionen. In de bovenstaande figuur bepalen de donkere en lichte rechthoekjes in
het diagram welke energietoestanden op de getallenlijn wel of resp. niet bezet zijn. Op de
getallenlijn indiceren de donker gekleurde rechthoekjes de ingenomen energietoestanden.

Een bepaalde toestand van dit systeem wordt dan beschreven door aan te geven
welke energietoestanden bezet zijn door een fermion. Omdat de fermionen in
dit systeem nooit dezelfde energie zullen hebben, is zo’n energietoestand óf on-
bezet, óf bezet door een enkel fermion. De totale toestand van het systeem kan
daarom gevisualiseerd worden door een getallenlijn, waarop bij elk geheel getal
wordt aangegeven of er wel of geen fermion zit.

Nu blijken alle diagrammen in Fig. 1.5 op een unieke manier af te beelden naar
zo’n fermionische toestand, zoals gëıllustreerd in Fig. 1.6. De partitiefunctie
Z(τ) codeert dus alle mogelijke toestanden van het fermionische systeem!

In de snaartheorie vinden we deze specifieke partitiefunctie Z(τ) voor een re-
latief eenvoudige Calabi-Yau variëteit die gebaseerd is op de torus uit Fig. 1.2.
De parameter τ karakteriseert in die interpretatie de vorm van de torus. De
fermionen leven op de torus: één opspannende cirkel van de torus kan gezien
worden als de coördinaat-cirkel, en de ander als de tijd. (Preciezer gezegd is
Z(τ) de partitiefunctie van chirale, oftewel holomorfe, fermionen op de torus.)

Onder de afbeelding τ 7→ −1/τ verandert de torus zodat de ruimte- en tijd-
cirkels worden omgewisseld, zie Fig. 1.7. De vorm van de torus blijft echter
dezelfde. Dit verklaart waarom de partitiefunctie Z(τ) zo goed als invariant
blijft onder deze transformatie.

Interessant is dat de partitiefunctie Z(τ) niet alleen een betekenis heeft in de
interne 6-dimensionale ruimte, maar ook in de 4-dimensionale ruimte-tijd. In
deze ruimte-tijd is er een duale theorie die de electro-magnetische interacties
beschrijft. De symmetrie τ 7→ −1/τ blijkt hierin elektrische en magnetische
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Figuur 1.7: De parameter τ karakteriseert de vorm van de torus. Onder de afbeelding
τ 7→ −1/τ verwisselen de twee opspannende cirkels op de torus.

deeltjes te verwisselen. Zo verkrijgen we ook inzicht in de beschrijving van
natuurkunde in onze wereld: er is een dieper liggende symmetrie tussen de
electrische en magnetische krachten!

Deze wisselwerking tussen enerzijds de wiskunde van interne 6-dimensionale
ruimten en anderzijds de fysica in de 4-dimensionale ruimte-tijd speelt een grote
rol in dit proefschrift. Ruwweg heet het vakgebied waarin die wiskunde van 6-
dimensionale Calabi-Yau ruimten wordt ontwikkeld topologische snaartheorie. In
dit proefschrift generalizeren we de bovenstaande duale beschrijving van parti-
tiefuncties in termen van fermionen.

In het bijzonder zien we dat een algemene partitiefunctie in de topologische
snaartheorie kan worden gezien als een partitiefunctie van fermionen op een
vreemd soort Riemannoppervlak: de coördinaten van dit Riemann oppervlak
(ofwel algebräısche kromme) gedragen zich niet klassiek, maar kwantumme-
chanisch. We noemen dit dan ook een kwantum kromme. Dit verheldert de
naam van het proefschrift: “Topologische Snaren en Kwantum Krommen”.


