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Hoe verenigen we de quantumfysica en de algemene relativiteitstheorie in één natuurkundig

model? Deze fundamentele vraag is, een eeuw nadat de basis van beide theorieën werd ge-

legd, nog altijd niet naar tevredenheid beantwoord. De snaartheorie is een model waarin zo’n

vereniging van principes mogelijk blijkt, zij het op een manier die beslist nog niet tot een com-

plete beschrijving van onze natuur heeft geleid. Het is daarom interessant de vraag te stellen

wat de eigenschappen van de snaartheorie zijn die een beschrijving van quantumzwaarte-

kracht mogelijk maken. In dit artikel bespreek ik deze vraag aan de hand van een eenvoudig

voorbeeld, waarin verrassend veel klassieke fysica om de hoek komt kijken.   Marcel Vonk

Snaren: voors en tegens
De snaartheorie is gebaseerd op de
aanname dat de elementaire deeltjes
niet puntvormig maar eendimensio-
naal zijn. Vanuit deze aanname wordt
een quantummechanisch model opge-
bouwd waaruit de vergelijkingen van
Einsteins algemene relativiteitstheorie
volgen. Daarmee lijkt de Heilige Graal
van de theoretische fysica misschien
gevonden, maar de snaartheorie kan
nog zeker niet als volledige beschrij-
ving van onze natuur worden gezien.
Snaarfysica speelt zich in de meeste
modellen bij dusdanig hoge energieën
af – zo’n zestien ordes van grootte
boven de huidige experimenteel be-

is er de wiskundige elegantie en een-
voud van de theorie die veel fysici aan-
spreekt. Daarnaast heeft de theorie di-
verse successen behaald, zoals het be-
schrijven van de microscopische en-
tropie van zwarte gaten, en verschil-
lende toepassingen in de veldentheo-
rie. En ten slotte zijn er vooralsnog
eenvoudigweg weinig andere kandida-
ten voor een theorie van de quantum-
zwaartekracht.
Dit laatste punt is natuurlijk erg inte-
ressant, want waarom slaagt de snaar-
theorie wel waar zoveel andere pogin-
gen falen? Wanneer we dit begrijpen,
kunnen we wellicht de vraag beant-
woorden of de snaartheorie de enige

Klassieke fysica in de

reikbare energieën – dat van concrete
experimentele voorspellingen voorlo-
pig geen sprake lijkt te zijn. Een ander
probleem is dat de theorie zich alleen
laat formuleren in tien ruimtetijddi-
mensies. De zes overtollige dimensies
kunnen weliswaar zonder probleem
verwijderd worden, door ze bijvoor-
beeld heel klein ‘op te rollen’, maar dit
kan op een gigantisch aantal verschil-
lende manieren. Het is nog niet duide-
lijk welke van deze manieren leiden tot
een model dat naast de zwaartekracht
ook het standaardmodel bevat.
Waarom wordt er dan toch al vijfender-
tig jaar lang zo intensief onderzoek ge-
daan naar de snaartheorie? Allereerst
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Figuur 1 Snaren kunnen gesloten zijn, of open. De open snaar rechts eindigt op een D2-braan.
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juiste beschrijving van de quantum-
zwaartekracht geeft, of dat er nog vele
andere, misschien meer realistische,
modellen mogelijk zijn.

Problemen rond de Planck-schaal
Een naïeve poging om de theorie van
de zwaartekracht te quantiseren komt
meestal in de problemen rond de
Planck-schaal, 10–35 meter. De intuïtie-
ve reden hiervoor is dat in de algemene
relativiteitstheorie de afstand tussen
twee punten een dynamisch begrip is.
Na quantisatie van de theorie is zo’n
afstand daarom onderhevig aan quan-
tumfluctuaties, die van de orde van de
Planck-lengte zijn. Op de Planck-
schaal zelf heeft het begrip ‘afstand’
hierdoor geen enkele betekenis meer,
en zullen we het standaardbeeld van de
ruimtetijd moeten vervangen door iets
anders.
Het is juist hierin dat de snaartheorie
zo succesvol is. Welk systeem we in de
snaartheorie ook bekijken, het blijkt
bijna altijd dat dit systeem op micro-
scopische schaal een heel andere be-
schrijving heeft dan op macroscopi-
sche schaal. In de rest van dit artikel
zullen we een specifiek voorbeeld van
dit gedrag nader toelichten. Het aardi-
ge van dit voorbeeld is dat in de con-
structie voornamelijk begrippen uit de
klassieke mechanica en elektrodyna-
mica gebruikt worden.

De ingrediënten
Een snaar kan in de snaartheorie twee
vormen hebben: open, met twee eind-
punten, of gesloten, zonder eindpun-
ten (zie figuur 1). De open snaren bie-
den de mogelijkheid om de theorie te
verrijken met diverse andere objecten:
we kunnen de bewegingsvrijheid van
de open snaren inperken door te eisen
dat hun eindpunten zich op een vast
punt bevinden of zich bewegen langs
bepaalde lijnen, membranen of hoger-
dimensionale hypervlakken in de ne-
gendimensionale ruimte. Het blijkt dat
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Figuur 2 (a) Een ‘kralenketting’. (b) Een ‘supertube’.

na quantisatie deze hypervlakken zelf
ook dynamische objecten worden.
Dergelijke objecten worden Dp-bra-
nen genoemd. Hierin staat de D voor
Dirichlet: de randvoorwaarden in de be-
wegingsvergelijkingen van de snaar
die voor de bovenstaande beperking
zorgen heten Dirichlet-randvoorwaarden.
Het getal p, van 0 tot 9, duidt de ruim-
telijke dimensie van het object aan.
Braan, ten slotte, is een etymologisch
onverantwoorde maar algemeen geac-
cepteerde afgeleide van het woord
membraan.
Elk van deze objecten kent ook zijn
eigen type elektromagnetisch veld en
heeft een bijbehorende elektromagne-
tische lading. Net zoals de eindpunten
van open snaren zich op D-branen
kunnen bevinden, kunnen de D-bra-
nen zich binnen hogerdimensionale
D-branen bevinden. Zo kunnen we bij-
voorbeeld een D0-braan in een D2-
braan hebben, enzovoort. Zo’n inge-
bedde braan zal in het algemeen volle-
dig ‘oplossen’ in de hogerdimensiona-
le braan en zijn elektromagnetisch
veld, lading en massa erover verdelen.

Supertubes
Laten we nu eens kijken naar het speci-
ale geval van een open snaar die ein-
digt op een D0-braan. De D0-braan is
een puntdeeltje, en dit heeft tot gevolg
dat de elektromagnetische flux afkom-
stig van het eindpunt van de snaar
‘nergens heen kan’. Het gevolg is dat
een snaar alleen op een D0-braan kan
eindigen als een andere snaar op de-
zelfde D0-braan eindigt en zo de flux
kan afvoeren. Op deze manier kunnen
de snaren een soort ‘kralenkettingen’
vormen, waarbij de kralen steeds D0-
branen zijn (zie figuur 2a).
Vervolgens bekijken we een ogen-
schijnlijk heel ander systeem: een D2-
braan die is opgerold tot een buisje (fi-
guur 2b). Dit systeem is niet stabiel: de
D2-braan heeft een interne spanning,
die de straal van het buisje zal doen

krimpen tot de D2-braan zichzelf vol-
ledig annihileert. Deze volledige anni-
hilatie is mogelijk omdat stukken D2-
braan met een tegenovergestelde
oriëntatie zich gedragen als elkaars
antideeltje. In het bijzonder heeft dit
systeem dus geen netto D2-braan-la-
ding.
We kunnen dit systeem stabiel maken
door elektrische en magnetische vel-
den in de D2-braan te creëren. Een
elektrisch veld kan gemaakt worden
door snaren in de D2-braan op te los-
sen; een magnetisch veld (in twee di-
mensies geen vector maar een scalair
veld) door D0-branen op te lossen. De
resulterende elektrische en magneti-
sche velden leiden net zoals in drie di-
mensies tot een Poynting-vector, en
dus tot een impulsmoment voor de
D2-braan rond zijn symmetrieas. Dit
impulsmoment zorgt voor een centri-
fugale kracht die bij een bepaalde

snaartheorie
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straal in evenwicht komt met de span-
ning van de braan, en dus ontstaat er
een stabiel buisje – door de ontdek-
kers, David Mateos en Paul Townsend
[1], een supertube genoemd. (De toevoe-
ging ‘super’ slaat op het feit dat de
configuratie supersymmetrisch is.)
De kralenketting en de supertube lijken
twee heel verschillende systemen,
maar zijn ze dat ook werkelijk? Beide
systemen hebben geen D2-braanla-
ding en wel D0-braan- en snaarladin-
gen, en bovendien toont een expliciete
berekening aan dat de massa per leng-
te-eenheid voor beide systemen het-
zelfde is. Wanneer de ladingen van het
systeem klein zijn, is de evenwichts-
straal van de supertube in de orde van de

Planck-lengte en dus lijkt het vrijwel
onmogelijk om experimenteel het ver-
schil tussen beide systemen waar te
nemen. Mateos en Townsend gebruik-
ten deze argumenten om aannemelijk
te maken dat het hier in werkelijkheid
gaat om twee beschrijvingen van het-
zelfde systeem. Met andere woorden:
wanneer de straal van de supertube van
de orde van de Planck-lengte wordt,
kunnen we hetzelfde systeem ook be-
schrijven in termen van een systeem
waarbij de opgerolde dimensie volle-
dig verdwenen is.

Supersheets
Een interessante vraag is nu of ditzelf-
de gedrag ook bij hogerdimensionale
systemen voorkomt. In het artikel [2]
onderzochten Erik Verlinde en de au-
teur het supertube-verschijnsel in het
geval van D3-branen waarvan een van
de dimensies is opgerold (supersheets,
zie figuur 3). In een D3-braan kunnen
we een elektrisch veld maken door een
snaar op te lossen, en een magnetisch
veld door een D1-braan op te lossen.
Omdat deze objecten dezelfde dimen-
sie hebben is het echter ook mogelijk
om gebonden toestanden van m gewo-
ne snaren en n D1-branen, de zoge-
naamde (m,n)-snaren, op te lossen.
Dit geheel leidt tot een inwendig

elektromagnetisch veld, wat er evenals
bij de supertube voor zorgt dat de cirkel-
vormige dimensie niet onbeperkt kan
samentrekken, maar rond een bepaal-
de waarde stabiliseert.
Wat is nu het microscopische systeem
dat overeenkomt met de kralenketting
in het supertube-geval? Het blijkt dat een
(m1,n1)-snaar niet op een (m2,n2)-
snaar kan eindigen, maar dat het wel
mogelijk is om drie van dergelijke sna-
ren in een gezamenlijk punt te laten
samenkomen wanneer de drie ladin-
gen elkaar opheffen. Bovendien is de

richting waarin deze snaren zich uit-
strekken hiermee ook vastgelegd (zie
het kader ‘Touwtrekken met snaren’).
Op deze manier kunnen we een sna-
rennetwerk bouwen in twee dimensies,
en bovenstaande beperkingen leiden
ertoe dat de massadichtheid van zo’n
netwerk gegeven is zodra we de la-
dingsverdeling weten. Een berekening
toont aan dat deze massadichtheid
precies gelijk is aan die van een supers-
heet met dezelfde ladingsverdeling. Het
snarennetwerk kan dus inderdaad ge-
zien worden als een supersheet met een
dikte in de orde van de Planck-lengte.

Conclusie
De in dit artikel beschreven systemen
geven een goed voorbeeld van hoe de
snaartheorie problemen rond de
Planck-lengte weet te omzeilen. In dit
specifieke geval zien we dat wanneer
een van de dimensies van het systeem
in de orde van de Planck-lengte wordt,
er een andere beschrijving zonder deze
kleine dimensie is. Hiervoor zijn geen
ingewikkelde quantummechanische
of relativistische constructies nodig:
beide systemen zijn met klassieke be-
grippen uit de elektrodynamica en me-
chanica te begrijpen. Er zijn in de
snaartheorie talloze andere voorbeel-
den van systemen die, wanneer men ze
laat krimpen, een betere beschrijving
krijgen in termen van andere vrijheids-
graden. Deze eigenschap lijkt cruciaal
te zijn voor een consistente theorie van
de quantumzwaartekracht. Wellicht
helpt een verdere studie van dit gedrag
ofwel bij het bewijzen van de uniciteit
van de snaartheorie, ofwel in de zoek-
tocht naar andere modellen voor de
quantumzwaartekracht.
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Figuur 3 Een snarennetwerk is equivalent met een D3-braan met een elektromagnetisch veld. De korte zijde van
de D3-braan is in werkelijkheid een cirkel die zich in de overige zes dimensies uitstrekt en stabiel blijft
door een impulsmoment.
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Touwtrekken met snaren
Een gebonden toestand van m gewone snaren en n D1-branen heeft een span-
ning ter grootte van

Tm,n =
1

Imλ
|m + nλ| .

Hierin is λ een complex getal dat de sterkte van de koppeling tussen twee sna-
ren weergeeft. Wanneer de gebonden toestand uit antisnaren of anti-D1-bra-
nen gemaakt wordt, is m respectievelijk n negatief. Drie snaren kunnen in een
punt eindigen als de totale flux die dat punt verlaat gelijk aan nul is:

m1 + m2 + m3 = n1 + n2 + n3 = 0 .

We kunnen de drie snaren nu zien als touwtrekkers die met bepaalde krachten
trekken aan drie touwen die in een knoop samenkomen. De knoop zal een
evenwichtspositie bereiken waarin de drie krachten erop samen nul zijn:

3∑

i=1

Tmi,ni�vi = 0 ,

waarin �vi een eenheidsvector in de richting van de snaar is. We kunnen aan
deze voorwaarde voldoen door het tweedimensionale vlak te beschrijven als
een complex vlak, en de richtingen te kiezen als

�vi =
mi + niλ

|mi + niλ|
.

Het is niet moeilijk te bewijzen dat dit, op spiegelingen en rotaties na, ook de
enige oplossing is. Een meer gedetailleerde studie laat verder zien dat spiege-
lingen van individuele knopen niet toegestaan zijn omdat die de supersymme-
trie breken en het systeem instabiel maken. In een snarennetwerk in een vlak is,
op een rotatie van het gehele systeem na, de richting van een snaar dus altijd
gegeven in termen van zijn ladingen.

Figuur 4 Een snarendriesprong is stabiel als elke (m,n)-snaar in het complexe vlak de rich-
ting van de vector m + nλ heeft. Hier een driesprong van snaren van type (–1,0),
(0,1) en (1,–1).
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